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a) Charakteristika školy 
 

Název:   Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 
 
Sídlo:   560 02  Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 
 
IČO:   49314670 
Rez. identifik. školy 600013022 
Právní forma:  Příspěvková organizace 
Zřizovatel:  Pardubický kraj 
 
Ředitel školy:  PhDr. Petr Poldauf  Petr.Poldauf@gymnct.cz 
Zástupce ředitele: Jana Sedláčková 
E.mail:   škola@gymnct.cz 
web:   www.gymnct.cz 
 
Školská rada:  od 1.1.2006   

Mgr. Karel Honl  předseda, zástupce zřizovatele 
 (právník MÚ Č. Třebová) 

   PaedDr. Zbyněk Slavík  místopředseda, zástupce rodičů 
 (ředitel ZŠ Habrmanova, Č. Třebová) 

   Mgr. Zdeňka Kmentová člen, zástupce ped. pracovníků 
      (vyučující gymnázia) 
Počet tříd školy: 12 
Počet žáků školy: 354 
 
 

b) Přehled oborů vzdělávání 
 
Studijní obor 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné (čtyřleté studium) 4 třídy  = 119 žáků 
Studijní obor 79-41-K/81  Gymnázium (osmileté studium)  2 třídy =   60 žáků 
Studijní obor 79-41-K/801  Gymnázium - všeobecné(osmileté studium, dobíhající) 
          6 tříd = 175 žáků 
 
 
Učební plány školy 
 
4 leté studium 

Studijní obor 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné (čtyřleté studium) 
20595/99-22, 18961/2006-23 od 1. 9. 2006 
 

8 leté studium 
Studijní obor 79-41-K/801  Gymnázium - všeobecné (osmileté studium, dobíhající) 
20594/99-22 od 1.9.99 počínaje 1.roč., 18961/2006-23 od 1. 9. 2006 (vyšší stupeň) 
 
Studijní obor 79-41-K/81  Gymnázium (osmileté studium, od 1.9.2007) 

 ŠVP Škola pro život (zprac. dle RVP) 
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c) Přehled pracovníků školy 
 
Šk. rok 2008 / 09          k 1.9.2008 
Jméno úvazek TU / fce hodin nadúvazek 

 
praxe 

Poldauf 1 řed 6 2 30 
Sedláčková 1 zást. řed. 11 1 34 
Benešová 1 PK(př.komise) 22 1 27 
Divišová 1   21 0 12 
Doležalová 1 reg. úrazů  22 1 8 
Dvořáková 1 PK  23 2 33 
Farník 1  vých. por. 18 0 28 
Fricová  1 1A,met.prev 21 0 9 
Grundová 1  koord.ŠVP (Ngy)  23 2 25 
Jiráský 1 8A,PK 23 2 9 
Kmentová 1 2A,PK,koord.ŠVP (VGy) 22 1 21 
Kohút 1   25 4 20 
Kolář 1   23 2 17 
Kupka 1 2C 22 1 7 
Limberský 1  23 2  
Menšík 1 7A,PK 22 1 16 
      
Nespěchal 1 3C 24 3 26 
Pecháčková I. 1 1C,PK 22 1 22 
Pecháčková P. 1 5A 21 0 13 
Petrová 0,48  10 0 9 
Pavlíková 0,76   16 0 14 
Řehořová 1 4A,žák+uč.knih. 23 2 15 
Soukupová 1 4C 25 4 21 
Svobodová 1  21 0  
Šrůtková 1  PK 23 2 29 
Vašinová 1 6A 21 0 23 
Zárubová 0,29  as. ITC 6 0 16 
Demelová 0,19   4 0 43 
Demel 0,19   4 0 44 
      
uč.celkem 25,90  547 34  
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d) Údaje o přijímacím řízení a přijetí ke studiu 
 
Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010  
Novela školského zákona přinesla 2 termíny pro 1. oficiální kolo přijímacích zkoušek 
s možností podat si přihlášky až na 3 obory vzdělání. Spolu se zavedením tzv. zápisových 
lístků, kterými uchazeč potvrdí svou vůli ke studiu nastoupit a možností své rozhodnutí zrušit 
a převést zápisový lístek na jinou školu přinesla značnou nepřehlednost v počtu skutečně 
přijatých uchazečů. Ani reakce rodičů nesignalizovaly spokojenost s novelizovanýcm 
způsobem přijímání. 
 
v Přijímací zkoušky do víceletého studia se konaly 22. a 24. 4. 2009, z celkem 42   

uchazečů o studium bylo na jejich základě přijato 30. Žáci konali zkoušky z českého 
jazyka, matematiky a všeob. studijních předpokladů připravené společností Scio. 

 
v Přijímací zkoušky do čtyřletého studia  se konaly 22. a 24. 4. 2009. Dle § 60 zák. č. 

561/2004 Sb. (školský zákon) se konalo se 1 oficiální kolo přijímacího řízení. 9 
uchazečů bylo přijato bez zkoušek, ostatní konali zkoušky z českého jazyka, 
matematiky a všeob. studijních předpokladů připravené společností Scio.  Z celkem 33 
přihlášených  bylo původně přijato ke čtyřletému studiu 30 uchazečů, v souladu s 
výše uvedenou novelou školského zákona (odevzdání zápisového lístku, jeho stažení) 
jich nástup potvrdilo 16. Další kola přijímacího řízení se konala: ve 2. kole dne  
22.5.2009 podalo přihlášku a bylo přijato 6 uchazečů, z nichž nástup nepotvrdil nikdo, 
do 3. kola dne 12.6.2009 1 přihlášená přihlášku následně stáhla, ve 4. kole dne 
26.8.2009 byl přijat 1 přihlášený bez zkoušky. Třída 1.C bude tedy mít k 1.9.2009 
pouze 17 žáků. 

 
 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání 
Gymnázium Česká Třebová mělo ve školním roce 2008/2009 celkem 354 žáků   
ve 12 třídách ve všech typech studia (k 1.9.2008) 
  
Maturitní zkoušky skládaly 1 třída osmiletého a 1 třída čtyřletého (25.-28. května 2009), 
slavnostní předání maturitních vysvědčení ředitelem školy proběhlo v  obřadní síni městského 
úřadu). 

 
Úspěšnost našich žáků při přijímání na vysoké školy je patrna z tabulky (viz dále). 
K 31.8.2008 nebyly údaje z  evidence Pracovního úřadu v Ústí nad Orlicí k dispozici 

  
Školní vzdělávací program  („Škola pro život“) byl realizován druhým rokem v 1.A a 2.A 
(výuka dle něho byla zahájena k 1.9.2007) počínaje primou (1.A) 
 
 

 
 
 
 
 

 



Výroční zpráva 2008 / 09 

6 

 
4.  Výsledky vzdělávání  
 
 

třída počet ž. prům.pr. vyznam. prospěl neprosp. vylouč
1.A (8LG) 30 1,57 12 18 0
2.A (8LG) 30 1,83 6 24 0
3.A (8LG) 30 1,81 6 24 0
4.A (8LG) 32 2,16 4 28 0
5.A( 8LG) 28 2,08 3 25 0
6.A (8LG) 29 1,98 2 27 0
7.A (8LG) 28 2,11 6 22 0
8.A (8LG) 28 2,19 4 24 0 1x indiv.vzd.
1.C (4LG) 30 2,11 5 25 0
2.C (4LG) 30 2,02 2 27 1
3.C (4LG) 32 2,24 3 29 2
4.C (4LG) 29 2,45 2 26 1 1x indiv.vzd.
škola celk 356 2,046 55 299 4 0
MATURITNÍ ZKOUŠKY
třída počet ž. maturovalo vyznam. prospěl neprosp. absolventů
8.A 28 28 9 19 0 28
4.C (4LG) 29 28 4 23 1 27
z předch 1 0 0 0
celkem 57 57 13 42 1 55
ÚSPĚŠNOST ABSOLVENTU
třída absolv. na VŠ na VOŠ jinam % na VŠ
8.A 28 26 0 2 93%
4.C (4LG) 27 24 0 3 89%
celkem 55 50 0 5 91%
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f) Prevence sociálně patologických jevů 
program viz příloha. Ve školním roce nebyl zaznamenán akutní případ tohoto druhu. 
 
g) Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP) 
 

viz příloha, blíže k nahlédnutí u ředitele školy. Vzhledem k očekávanému krácení 
rozpočtových tzv.přímých prostředků na vzdělávání učitelů a uč. pomůcek byla účast na 
DVVP omezena na přípravu k nové maturitní zkoušce, která probíhá především formou  
e - learningu. 

 
 
 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Převod budovy na Pardubický kraj se v roce 2009 neuskuteční, časový horizont možného 
převodu majetkových práv je zatím neurčitý. Město ve svém rozpočtu vyčlenilo na údržbu, 
opravy budovy  a úpravy školního areálu částku 575 tis. Kč,  která sloužila na další finančně 
náročnou renovaci 10 dveří v budově, nutné drobnější opravy a dosud odkládanou úpravu 
školní zahrady . Bohužel finanční ani situace zatím neumožnila výměnu oken ve frontě do 
Tyršova náměstí, kterou pokládáme za prvořadou při snížení energetické náročnosti budovy 
školy.Z obdobných důvodů byla konstatována potřeba rekonstrukce školní kotelny.  
 
Částkou 100 tis. Kč. Město podpořilo oslavy 100. výročí založení gymnázia v České Třebové, 
které byly bezesporu organizačně a finančně nejnáročnější akcí školního roku 2008-09. Tu 
finančně podpořila řada firem místních i mimoregionálních. Oslavy pod záštitou starosty 
města J. Zedníka a hejtmana Pk R. Martínka se konaly ve dnech 25.-27.6.2009, svou účastí a 
besedami ji zpestřili významní absolventi školy prof. L. Rob, nositel Descartesovy ceny EU a 
poplární televizní moderátor, vysokoškolský učitel a politolog PhDr. V. Moravec. U 
příležitosti tohoto výročí byl vydán reprezentativní školní almanach s dokumentárním DVD. 
Oslav se zúčastnili i zástupci partnerských škol z Norska a slovenského Svitu. Program 
doplňovalo školní divadelní představení pro veřejnost (26.6.) a výstava obrazů v nedaleké 
galerii JeštěR (vernisáž 25.6.), spolu s výstavou Josef Čapek v litomyšlské galerii Zdeňka 
Sklenáře. Na přípravách akce se výrazně podílel i Spolek Gymnázia Česká Třebová. Celkový 
průběh a vyznění oslav byly hodnoceny mnohými účastníky pozitivně. 
 
Školní rok byl ve znamení druhého roku realizace Školního vzdělávacího programu pro nižší 
stupeň gymnázia (ŠVP, koordinátor k. Grundová) a přípravy ŠVP pro vyšší stupeň a čtyřleté 
studium (koordinátor k. Kmentová). Zároveň probíhaly přípravy oslav 100. výročí založení 
školy. Další školní rok 2009/109 bude ve znamení intenzívních příprav na novou maturitní 
zkoušku 
 
Součástí ŠVP pro nižší stupeň víceletého gymnázia byl adaptační kurz pro primány, který 
proběhl ve dnech 9.-11.9.08 v Dolní Čermné. 
 
Žádi primy se zúčastnili projektu Les ve škole – školy v lese. Vybraní studenti školy se i 
nadále podíleli na projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny, zúčastnili se  celoměstského 
Dne Země ( 5/09) 
 
Studenti a učitelé školy se stále podílejí na akci Adopce na dálku, kdy finančním příspěvkem 
umožnili vzdělávání 2 dětí z africké Keni (zajišťuje k. P.Pecháčková). 
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Ceníme si navázání spolupráce s místním A-Centrem (Stacionář pro handicapované) a org. 
zabezpečení či účast na 3 společných akcích projektu Za jeden provaz (keramika, malování- 
k. I. Pecháčková v období 12/08-3/09) 
 
Školní počítačová síť je funkční a stala se samozřejmostí při předávání informací 
předmětovým komisím a jednotlivým vyučujícím. Všechny kabinety jsou vybaveny počítači  
a umožňují přístup k internetu. V závěru roku 2008 byla instalována druhá interaktivní tabule 
v uč. č. 301. 
 
Gymnázium se na internetu prezentuje vlastní inovovanou webovou stránkou (www.gymnct.cz) 
(správce R. Zárubová). Snažíme se na nich podat co nejpodrobnější informace o činnosti 
školy. 
 
 
Pokračuje činnost Školního sportovního klubu. Majáles škola v tomto školním roce 
neorganizovala. 
 
Sportovní areál školy, jehož správa je i nadále financována obcí, slouží veřejnosti. Rozpočet 
investičních akcí  obce bohužel opětovně neumožnil pokračovat ve výstavbě závěrečné etapy 
areálu, která by měla zahrnovat umělý povrch na jednom ze stávajících hřišť. Byly však 
realizovány základní zahradní úpravy plochy mezi budovou školy a ulicí Litomyšlskou.  
 
Bohatá je tradičně zájmová činnost školy, ke které patří řada zájmových kroužků, 
akademie, sportovní dny,  návštěvy divadel a další kulturní akce. Výrazně se projevuje 
kroužek Freoni (Dr. Grundová)a fotokroužek (k. Soukupová). Pod vedením Dr. Šrůtkové 
vznikla a pracuje školní internetový časopis Sičák. Filmový klub  (Dr. Kupka) seznamuje 
zájemce s produkcí španělské kinematografie. Řada zájmových aktivit je finančně 
podporována Spolkem Gymnázia. 
 
 
 
Mimoškolní aktivity: 
Žáci školy se zúčastnili přehlídek, soutěží, olympiád, projektů: 

 

SŠH dívek a chlapců ve volejbale a florbalu,  Olympiáda Čj, Bi, M, v Aj, mineralogická 

olympiáda, soutěž v šachu, program Globe,  Zelený ParDoubek 2008 (soutěž environmentální 

výchovy),  Recyklohraní, Comenius, Les ve škole – škola v lese 

 

Dosáhli těchto výsledků: 

Finále přeboru škol stř. škol v šachu - 3. místo v republikovám finále 

Krajský přebor středních škol v šachu - 1. místo  

Konv. soutěž Aj (III) - 1. místo v okresním a 

  8. místo v krajském kole, ( J. Raček) 

  Aj (I)    - 5. místo v okresním kole (V. Mikuláš) 
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Konv. soutěž Špj (SŠ I) - 1. místo v krajském kole, postup do ústř. kola 
(N. Zavřelová) 

 - 6. místo v krajském kole (O. Urbánek) 

Konv. soutěž Špj (SŠ II) - 1. místo v krajském kole, postup do ústř. kola 
(R. Tašnerová) 

- 4. místo v krajském kole (M. Indráčková) 

-  

Reg. kolo miner. olympiády (nad 16 let) - 1. místo (H. Poukarová) 

      - 7.-8. místo 

Reg. kolo miner. olympiády (do 16 let) - 6. a 11.-12. místo  

 

Olymp. M (Z7)    

Olymp.Čj  (II)    - 4. a 5. místo v okresním kole 

(I) - 5. a 8. místo v okresním kole 

Olymp. Dě     -1.-3. místo, postup do krajského kola  
(Hamplová, Žalud)    

Olymp. Bi (D)     

Zelený Pardoubek 2008   - certifikát Ekologická škola Pk 2. stupně  

Soutěž v poznávání rostlin      

FotoAkademie    

Corny atletický pohár   - 3. místo v krajském kole  

 

 

Škola sama organizovala tyto akce : 

zájezd FPSP do Vídně (28.8.08, k. Poldauf) 

adaptační kurz pro 1A ( 9.-11.9.08, k. Pavlíková) 

vým. ekxurze Itálie: (16.-23.9.08, kk. Gruntová, Soukupová) 

vým. exkurze Balingen-SRN (21.-26.9.09, kk. Poldauf, Kupka) 

pobyt žáků a učitelů z Balingenu (11.-18.10.8, (kk.Poldauf, Kupka) 

přehlídka SŠ pořádaná ÚP – účast 8.-9.10.08 

Školní volejbal.turnaj Gaudeamus (14.11.08) 

Den otevřených dveří (20.11.08) 

akademie (18.12.08, kk. Jiráský,Kupka) 

2 projektové dny pro Ngy v rámci ŚVP (11 A 1/09) 
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Sportovní den ( 28.1.09) 

Schůzka účastníků projektu Comenius v Č. Třebové (4.-11.3.09, kk. Benešová, Grundová) 

Pobyt italských partnerů v České Třebové (21.-24.4.09, kk. Gruntová, Soukupová) 

 

Nabízené zájmové kroužky: výp. technika, tělovýchova ( SŠK), historie, cizí jazyky, mat. 
olympiáda, fyz. olympiáda, Freoni (přírodovědný). Ukazuje se však, že zájem o matematiku a 
fyziku bohužel upadá. 
 
 

i) Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  
 
• provedených ČŠI 

 
inspekcí bylo provedeno : 0   1  hodnocení:  
      hodnotící stupnice: podprůměr-průměr-nadprůměr 

 
 
 
 
následných inspekcí bylo provedeno:      0                       hodnocení: 
 

 

• Výsledky kontrol hospodaření provedených OŠMS Pk nebo jinými kontrolními 

orgány:  

 

OSSZ Ústí nad Orlicí plnění pojistného:  0 hodnocení:  

VZP, prac. Ústí nad Orlicí placení pojistného:  0 hodnocení:  
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j) Základní údaje o hospodaření školy 
 
 
 
Ekonomický chod školy byl v roce 2008 byl rozpočtově zajištěn uspokojivě –  posíleny byly 
především prostředky na provoz školy ( nárůst cen energií). Podařilo se odstranit dluhy 
z minulých let, všechny učebny jsou vybaveny novým žákovským nábytkem. Následně by 
měla přijít na řadu obnova nábytku v několika učitelských kabinetech.  
 
Zpráva o hospodaření ( za kalendářní rok 2008 ): 

I. Příjmy příspěvek 

přímé náklady na vzděl. - dotace             12 498,790 tis. Kč  
 v tom rozvoj. program gymn.     403,200 

 DVVP            5,590 

příspěvek na provoz (zřizovatel=Pk)            3 095,000 

dotace program Comenius     111,794 

 SIPVZ          15.00 
 ostatní dotace (od MÚ )       43,573  

ostatní příjmy  (kurzy, nájmy atp.)    486,389   

      poplatky od zlet. žáků, rodičů:              0 

 příjmy z hospod. činnosti:                                     0 

  použití RF           6,462 

 

II. Výdaje: investiční:                 0 

neinvestiční celkem :                      16 245,584 

z toho  náklady na mzdy prac.:             8 841,731 

  ostatní osobní náklady:          40,000 

  odvody sociál. a zdrav. poj.:             3 107,658 

  FKSP         177,029 

  výdaje na  učebnice:                     22,103 

    uč.pomůcky      273,530 

  výdaje na další vzděl. ped. prac.:               33,633 

  stipendia:                 5,00 

  nájem za budovu        754 

  ostatní provoz. náklady:                     2 990,901 

  hospodářský výsledek             4,962 
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• Informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

počet podaných žádostí v roce 2007-08:     0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí:     0  

       

 
 
 

k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
Probíhal a byl zakončen projekt ECODYN (Comenius) 
Ve dnech 8.-15.10 2008 se uskutečnila plánovaná schůzka účastníků tříletého projektu 
ECODYN (program EU Comenius) v Holandsku (kk. Gruntová, Soukupová), v  březnu 2009 
(4.-11.3.) proběhla schůzka v České Třebové (kk. Benešová, Grundová za účasti partnerů z 
Nizozemí, Kypru, Slovenska a Norska). Celý projekt byl uzavřen závěrečnou schůzkou a 
vyhodnocením 5.-12.5 2009 na Kypru. 
 
Zahraničí 
Dlouhodobá  učitelská a žákovská spolupráce mezi naším gymnáziem a základní školou 
v norském Prestfossu pokračovala jednostrannou návštěvou norské strany v září (9.-11.9) 
2008. V září 2009 by měla být výměna po dvouleté pauze z naší strany opět oboustranná. 
 
Byl uskutečněn výměnný pobyt žáků naší školy na gymnáziem v Balingenu (SRN) ve dnech 
21.-26.9.2008 (kk. Poldauf, Kupka), ve dnech 11.-18.10.2008 pobývali němečtí žáci se 2 
učiteli u nás. .Nedostatečný zájem našich žáků, popř.finanční důvody a pokles počtu žáků v 1. 
ročníku čtyřletého studia se promítly do plánované výměny s gymnáziem v Balingenu v roce 
2009, nicméně bychom rádi kontakty s SRN udrželi. 
 
Výměnný pobyt s italským lyceem ve městě Vimercate proběhl v září 2008 – 16.-23.9.) a 
Italové pobýval v České Třebové ve dnech 21.-28.4.2009.  
 
 

l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
vzdělávání 

 
Škola nemá doplňkovou činnost, je zatím nezapojena do výše uvedené aktivity 
 

m) Předložené a realizované projekty z cizích zdrojů 
 
Škola uspěla v některých projektech a žádostech o granty: 
Projekt Dr. Grundové uspěl v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a byl podpořen částkou 50,420  tis. Kč od MŠMT.  
Školní fotokroužek obdržel příspěvek Kč 6 tis. od Pardubického kraj  (programPk 
Volnočasové aktivity). 
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n) Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery 
Při škole neexistuje odborová organizace ped. pracovníků.  
Vážím si spolupráce  s firmami, které různou formou spolupracují se školou a pomáhají 
zajišťovat některé akce a aktivity. Jejich podporu  jsme získali pro přípravu l00 let existence 
gymnázia. Nejvýrazněji přispěly firmy Rieter , Korado, LDM a pražská Galerie Sklenář, 
menší částky poskytla i řada dalších. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V České Třebové dne 30.9.2009     PhDr. Petr Poldauf, ředitel školy  

razítko a podpis ředitele školy 

 

 

 

Předloženo šk. radě ke schválení: 13.10.2009 

Projednáno šk. radou dne: 13.10.2009    Mgr. Karel Honl, předseda šk. rady 
Zveřejněno: 15.10.2009        
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Přílohy 
 
 
 
 
 
 


