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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:             Mgr. Josef Menšík  

Zástupci ředitele: PhDr. Tomáš Kupka a Mgr. Dana Řehořová 

E.mail:   škola@gymnct.cz 

web:   www.gymnct.cz 

 

Školská rada:   
Mgr. Karel Honl  předseda, zástupce zřizovatele 

 (právník MÚ Č. Třebová) 

   Ing. Jaroslav Horák  místopředseda, zástupce rodičů 
 (učitel VOŠ a SŠT) 

   Mgr. Zdeňka Kmentová člen, zástupce ped. pracovníků 
      (vyučující gymnázia) 

Počet tříd školy: 12 

Počet žáků školy: 304 

 

b) Přehled oborů vzdělávání 
 

Studijní obor 79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté studium)  4 třídy = 80 žáků

  

 

 

Studijní obor 79-41-K/81  Gymnázium (osmileté studium)  8 tříd = 224 žáků 

 

 

Učební plány školy 
4 leté studium 

Studijní obor 79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté studium, od 1.9.2012) 

 ŠVP Gymnázium-brána ke vzdělání (zprac. dle RVP), čj. 515/2012/Re-Me, od 1.9.2012 

 

8 leté studium 
 

Studijní obor 79-41-K/81  Gymnázium (osmileté studium, nižší stupeň),  

ŠVP Gymnázium-brána ke vzdělání (zprac. dle RVP), č.j. 514/2012/Re-Me, od 1.9.2012 

 

Studijní obor 79-41-K/81  Gymnázium (osmileté studium, vyšší stupeň),  

ŠVP Gymnázium-brána ke vzdělání (zprac. dle RVP), č.j. 515/2012/Re-Me, od 1.9.2012 

 

 

 

 

 

 

mailto:škola@gymnct.cz
http://www.gymnct.cz/
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c) Přehled pracovníků školy 

 
Šk. rok 2012 / 13   k 1.9.2012 

  Jméno úvazek TU / fce,uč hodin  nadúvazek  

1 Menšík Josef 1,00 řed 6 2  

2 Kupka Tomáš 0,50 zást. řed 6 0  

3 Řehořová Dana 1,00 zást. řed. uč. (0,50+0,50) 16 1  

4 Limberský Ondřej 1,00 vých. poradce 18 0  

5 Fricová Daniela 1,00 6.A,  metod.prev. 21 0  

6 Benešová Hana 1,00 2.C, PK cizích jazyků 21 0  

7 Grundová Hana 1,00 4.A, PK přír.věd 21 0  

8 Jiráský Michal 1,00 4.C, PK est.vých. 21 0  

9 Kmentová Zdeňka 1,00 7.A, PK M-Fy 21 0  

10 Kohút Jan 1,00  22 1  

11 Kolář Petr 1,00   21 0  

12 Nespěchal Jiří 1,00   21 0  

13 Pavlíková Kamila 1,00 5.A 21 0  

14 Pecháčková Ivana 1,00 PK Tv 21 0  

15 Pecháčková Pavla 1,00 PK spol. věd 21 0  

16 Pěkníková Martina 1,00 1.C 21 0  

17 Soukupová Milana 1,00 2.A 22 1  

18 Svobodová Hana 1,00 8.A 21 0  

19 Šrůtková Václava 1,00 3.C 22 1  

20 Tomšová Václava 1,00 3.A 21 0  

21 Vašinová Eva 1,00 1.A, PK čes. jaz. 21 0  

22 Watroba Jan 1,00   22 1  

23 Bigmore Nyk 0,62  13 0  

24 Farník Petr 0,71  15 0  

25 Jansa Julieta 0,43   9 0  

26 Sedláčková Jana 0,43   9 0  

27 Zahálková Dana 0,48   10 0  

28 Zárubová Renata 0,29  6 0  

D Demel Jaroslav 0,19   4 0  

D Herrmanová Andrea 0,19  4 0  

D Poldauf Petr 0,14   3 0  

       

 uč.celkem 24,98  501 7  
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d) Údaje o přijímacím řízení a přijetí ke studiu 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 

Na středních školách Pardubického kraje včetně našeho gymnázia byly realizovány 

jednotné přijímací testy společnosti Scio (matematika, český jazyk, obecné studijní 

předpoklady pro čtyřleté studijní obory, obecné studijní předpoklady pro osmiletý obor), 

náklady s nimi spojené hradil v 1. kole zřizovatel, tj. Pardubický kraj.  

Novela školského zákona přinesla 2 termíny pro 1. oficiální kolo přijímacích zkoušek 

s možností podat si přihlášky na 2 obory vzdělání. Rozhodnutí zřizovatele stanovilo 

minimální bodové hranice pro přijetí v 1. kole i případných kolech následujících. Limity pro 

přijetí ke studiu na gymnáziích byly nejvyšší ze všech druhů středních škol.  

Úpravou zákona byla omezena možnost zpětného vzetí zápisového lístku. To přineslo 

jistotu v počtu přijatých žáků 

 

 Jednotné přijímací zkoušky do víceletého studia se konaly 22. - 23. 4. 2013, z celkem 

66 uchazečů o studium splnilo limit a bylo přijato 30. Žáci konali zkoušky 

z všeobecných studijních předpokladů připravené společností Scio. V předepsaném 

termínu odevzdalo zápisový lístek 28 uchazečů, další dva byli přijati na základě 

autoremedury. Po přestupech na začátku školního roku, kdy 2 žáci přestoupili na jiné 

gymnázium a naopak 2 přišli z jiného gymnázia, má třída 1. A celkem 30 žáků. 

 

 Jednotné přijímací zkoušky do čtyřletého studia se konaly 22. - 23. 4. 2013, z celkem 

62 uchazečů o studium splnilo limit a bylo přijato 29, jedno místo bylo rezervováno 

pro náhradní termín uchazeče, který se v původním termínu nemohl dostavit. Nástup 

potvrdilo 13 přijatých, dalších 12 uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, byli přijati 

na základě odvolání autoremedurou. Další kolo přijímacího řízení se uskutečnilo 

20. 5. 2013, podmínky pro přijetí splnili další dva uchazeči. Po uskutečnění přestupů 

na začátku školního roku má třída 1. C celkem 32 žáků. 

 

S potěšením lze tedy konstatovat, že oproti předcházejícím rokům došlo k navýšení 

počtu studentů prvních ročníků na českotřebovském gymnáziu. Po nepříliš úspěšných 

přijímacích zkouškách nanečisto byla na radnici svolána schůzka vedení gymnázia 

s řediteli všech místních základních škol, kde byli zainteresovaní pedagogové vyzváni 

k intenzivnější přípravě uchazečů o studium, velmi důležitou roli jistě sehrály také 

přípravné kurzy pro zájemce o studium na gymnáziu, které připravili učitelé naší 

školy. Po delší době má tak naše škola plně obsazené první ročníky obou typů studia. 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání 
Gymnázium Česká Třebová mělo ve školním roce 2012/2013 celkem 304 žáků   

ve 12 třídách ve všech typech studia (údaj k 31. 6. 2013) 

  

Maturitní zkoušky skládaly 1 třída osmiletého a 1 třída čtyřletého studia v termínu od 20. do 

23. května, slavnostní předání maturitních vysvědčení ředitelem školy za přítomnosti 

hejtmana Pardubického kraje pana Martina Netolického a místostarosty města Česká Třebová 

pana Dobromila Keprta proběhlo opět v  obřadní síni městského úřadu dne 31. 5. 2013. 

V řádném podzimním termínu maturovali 2 žáci, jednu studentku čekalo opakování zkoušky 

z chemie, druhý student pak opravoval nezdařený výkon z anglického jazyka. 

 

Úspěšnost našich žáků při přijímání na vysoké školy je patrna z tabulky (viz příloha). 

K 31. 8. 2013 nebyly údaje z  evidence Pracovního úřadu v Ústí nad Orlicí k dispozici. K 1. 9. 

Byl na pracovním úřadu registrován 1 absolvent našeho gymnázia. 

  
Školní vzdělávací program: 

 
4 leté studium 

Studijní obor 79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté studium, od 1.9.2012) 

 ŠVP Gymnázium-brána ke vzdělání (zprac. dle RVP), čj. 515/2012/Re-Me, od 1.9.2012 

 

8 leté studium 
 

Studijní obor 79-41-K/81  Gymnázium (osmileté studium, nižší stupeň),  

ŠVP Gymnázium-brána ke vzdělání (zprac. dle RVP), č.j. 514/2012/Re-Me, od 1.9.2012 

 

Studijní obor 79-41-K/81  Gymnázium (osmileté studium, vyšší stupeň),  

ŠVP Gymnázium-brána ke vzdělání (zprac. dle RVP), č.j. 515/2012/Re-Me, od 1.9.2012 
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Výsledky vzdělávání - tabulka 
 

 
6.A (8LG) 23 2,02 3 20 0

7.A (8LG) 31 1,95 2 28 1

8.A (8LG) 25 1,79 5 20 0

1.C (4LG) 22 2,32 0 18 4

2.C (4LG) 18 2,03 1 17 0

3.C (4LG) 25 2,01 1 23 1

4.C (4LG) 15 1,96 1 13 1

škola celk 304 1,886 63 233 8 0

MATURITNÍ ZKOUŠKY (před opr. zk.)po opr. Zkouškách

třída počet ž. maturovalo vyznam. prospěl neprosp. absolventů

8.A (8LG) 25 25 16 8 1 24 1 ž. řádný podzimní term.

4.C (4LG) 15 14 7 6 1 13 1.ž. řádný podzimní term.

z předch 0 0
celkem 40 39 23 14 2 37

ÚSPĚŠNOST ABSOLVENTU

třída absolv. na VŠ na VOŠ jinam % na VŠ

8.A 25 23 2 92%

4.C (4LG) 14 12 1 1 86%

celkem 39 35 1 3 90%

 

 

 

f) Prevence sociálně patologických jevů 
program viz příloha. Nově jsme navázali spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, 

školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků v Praze, konkrétně s Mgr. Evou Dietzelovou, která spolupracovala s naším 

výchovným poradcem a s preventistkou sociálně patologických jevů při řešení problémů 

našich studentů. 

 

 

 

g) Další  vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP) 

 
V tomto školním roce absolvoval Josef Menšík funkční školení pro ředitele škol, které 

organizoval Národní institut dalšího vzdělávání v Pardubicích, Ondřej Limberský pokračuje 

v započatém studiu výchovného poradenství, Dana Řehořová a Eva Vašinová absolvovaly 

vzdělávací program Standardy českého jazyka a literatury v testových úlohách, Milana 

Soukupová úspěšně zakončila rozšiřující studium předmětu Informatika na Přírodovědecké 

fakultě Ostravské univerzity, Renata Zárubová úspěšně absolvovala školení koordinátorů ICT. 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
Město ve svém rozpočtu pro rok 2013 vyčlenilo na opravy a nejnutnější údržbu budovy 

gymnázia 898 000 Kč. Tyto prostředky umožnily výměnu dalších oken v přízemí ve frontě 

do Tyršova náměstí, renovaci dveří ve 2. patře, snesení nefunkčního komínu, opravu 

doskočiště ve sportovním areálu školy i další drobné úpravy. Naprosto mimořádnou událostí 

je pak vybudování studovny s knihovnou v hodnotě přibližně 380 000 Kč z finančního daru 

absolventa našeho gymnázia profesora Holbika. 

 

V oblasti provozních výdajů byla situace uspokojivá díky nižším nákladům na topení (nová 

okna směrem do Tyršova náměstí, výměna hořáku u jednoho kotle). Tyto úspory alespoň 

částečně vykompenzovaly nárůst cen energií a prodlouženou topnou sezonu. Výnosy 

z podnájmu prostor školy se podařilo v důsledku souběhu různých okolností zvýšit a tyto 

prostředky rovněž zapojit do oprav a údržby rozlehlých prostor českotřebovského gymnázia. 

 

Základní údržbu (malování některých tříd, podlahová krytina) pomohla opět sponzorsky 

zajistit firma Rieter.  

 

Všechny kabinety jsou vybaveny počítači a umožňují přístup k internetu. Škola má 

k dispozici 2 interaktivní tabule. Gymnázium se na internetu prezentuje vlastní webovou 

stránkou www.gymnct.cz (správce R. Zárubová). Snažíme se na nich podat co nejpodrobnější 

informace o činnosti školy. Od března 2012 mají rodiče i žáci možnost online přístupu 

k průběžné klasifikaci. Škola uspěla v projektu Evropské unie – OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, je partnerem také dalšího projektu s názvem Škola hrou v kraji 

Komenského. Z tohoto projektu byla vybavena nová učebna výpočetní techniky, byly 

zakoupeny další dataprojektory, mikroskopy apod. 

 

Školní rok byl zahájen slavnostní imatrikulací nových žáků dne 3. 9. 2012 v malém sále 

Kulturního centra za přítomnosti místostarostky města Jaromíry Žáčkové a dalších hostů. 

Pěkným zpestřením celé akce bylo vystoupení pěveckého sboru českotřebovského gymnázia 

pod vedením Kamily Pavlíkové. V měsíci září se také uskutečnil adaptační kurz prvních 

ročníků, popularizační akce Univerzity Pardubice Věda a technika na dvorech škol či nově 

akce pro studenty nižšího gymnázia s názvem Škola trochu jinak, jehož garantem byla Ivana 

Pecháčková. 

 

Na podzim se uskutečnily studentské zájezdy do Drážďan a Paříže, zimní měsíce obohatila 

tradiční Akademie i Vánoční zpívání, k většímu zájmu o studium němčiny měl přispět zájezd 

do Vídně, který byl částečně hrazen ze sponzorských prostředků. 17. ledna se odehrála 

v čítárně městské knihovny premiéra dokumentárního filmu Vasil Timkovič – válečné osudy, 

jehož autory byli studenti septimy v čele Adamem Ostruzskou a Jiřím Štembírkem. Za tento 

sympatický počin byl stejný tým v květnu oceněn Cenou Města Česká Třebová.  K jaru již 

neodmyslitelně patří tradiční studentská slavnost Majáles, jehož organizátory byli i tentokrát 

I. Pecháčková, T. Kupka a J. Nespěchal. Vítaným zpestřením výuky jsou projektové dny 

(Jižní a Střední Amerika), výchovné koncerty (etnická hudba se skupinou Tam Tam 

orchestra) i další projekty (např. Jeden svět, Příběhy bezpráví apod.). Studenti druhých 

ročníků navštěvují v rámci předplatného divadelní představení Východočeského divadla 

Pardubice. 

 

Také v tomto školním roce pokračovala spolupráce českotřebovského gymnázia s firmou 

Contipro v rámci projektu FYBICH, který podporuje zájem studentů o přírodovědné obory. 

http://www.gymnct.cz/
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Mimořádných úspěchů dosáhli naši studenti v mnoha soutěžích, olympiádách a projektech – 

viz samostatný přehled 

 

 

 

 

Přehled největších úspěchů v aktuálním školním roce: 

 

CELOSTÁTNÍ ÚSPĚCHY: 

 

Celorepublikové finále pišQworky 2012 – 1. místo, mistři České republiky 

Matematická olympiáda kategorie A – 2. místo pro Radovana Švarce 

Ústřední kolo Olympiády v ruském jazyce – 3. místo pro Martina Menšíka 

Celostátní kolo Festivalu vědy a techniky mládeže AMAVET – 6. místo pro Kristýnu 

Tomášovou za práci Kultivace Trametes versicolor DSM 1977 a produkce enzymu lakázy, 

postup do celosvětového finále soutěže v Houstonu v USA 

Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti – 9. místo pro Justýnu Kučerovou za 

práci Celiakie a problémy s potravinami, 12. místo pro Kristýnu Tomášovou a Kateřinu 

Chudou za práci Vliv města na kvalitu vody v řece Třebovce 

Celostátní finále Logické olympiády – 10. místo pro Radovana Švarce 

 

 

KRAJSKÉ ÚSPĚCHY: 

 

Matematická olympiáda kategorie A – 1. místo pro Radovana Švarce 

Matematická olympiáda kategorie B – 1. místo pro Radovana Švarce 

Matematická olympiáda kategorie P – 1. místo pro Radovana Švarce 

Logická olympiáda – 1. místo pro Radovana Švarce  

Olympiáda ve španělském jazyce – 1. místo pro Natálii Kufovou a 2. místo pro Daniela 

Baláže 

Olympiáda v ruském jazyce – 1. místo pro Martina Menšíka 

Atletický čtyřboj – 1. místo pro starší žákyně 

Olympiáda ve francouzském jazyce – 2. místo pro Daniela Pařízka 

Astronomická olympiáda – 2. místo pro Jana Berana 

Celostátní soutěž škol ve florbalu – 1. místo pro děvčata, 2. místo pro chlapce 
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Olympiáda dětí a mládeže – basketbal – 1. místo pro chlapce 

Olympiáda v anglickém jazyce – 3. místo pro Davida Lazárka   

 

Škola sama organizovala tyto akce : 

Adaptační kurz prvních ročníků (10. –12. září) 

Škola trochu jinak (26. a 27. září) 

Školní volejbalový turnaj Gaudeamus (16. listopadu) 

Den otevřených dveří (22. listopadu) 

Zájezd studentů do Drážďan (12. prosince) 

Zájezd studentů do Paříže (13. –17. prosince) 

Akademie (20. prosince) 

Vánoční zpívání (21. prosince) 

Zájezd studentů do Vídně (9. ledna) 

Projektové dny, Lyžařské kurzy, Sportovní kurz, Divadelní předplatné 

Majáles (30. dubna) 

 

 

Nabízené zájmové kroužky: historický, ruská konverzace, španělská konverzace, 

přírodovědný a chovatelský kroužek, fotografický kroužek Spoušť, Středoškolský sportovní 

klub 
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i) Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  

 
 provedených ČŠI 

 

inspekcí bylo provedeno: 0   
       

 

 
 

následných inspekcí bylo provedeno: 0                     

 

 

 Výsledky kontrol provedených jinými kontrolními orgány 

                 

Kontrola hospodaření s nemovitým majetkem – kontrolu provedla kontrolní skupina odboru 

majetkového, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje pod vedením 

Mgr. Markéty Zelinkové dne 13. 5. 2013, drobné závady byly v řádném termínu odstraněny.   

 

Kontrola čerpání účelových prostředků na přímé náklady na vzdělávání – kontrolu provedla 

kontrolní skupina Odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje pod 

vedením Kamily Burešové dne 2. 7. 2013, bez závad. 

 

Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně – kontrolu provedla 

nprap.. Hana Špinlerová z oddělení prevence HZS Pardubického kraje dne 24. 4. 2013, 

závady uvedené v zápisu byly odstraněny, popřípadě oznámeny vlastníkovi budovy, t. j. 

Městu Česká Třebová.         
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j) Základní údaje o hospodaření školy 

 

  

Zpráva o hospodaření ( za kalendářní rok 2012 ): 

I. Výnosy                                                                          celkem 15 570 000 Kč 

přímé náklady na vzděl. - dotace             12 403 000 Kč 

 v tom  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost                     292 000 Kč         

   

                           

 příspěvek na provoz (zřizovatel=Pk)            2 609 000 Kč 

  ostatní dotace (od MÚ- Akademie )       15 000 Kč     1 

ostatní příjmy  (kurzy, nájmy atp.)     201 000 Kč 

ostatní příjmy (čip. karty, příspěvek na kop.)     48 000 Kč  

      poplatky od zlet. žáků, rodičů:                      0 Kč 

 příjmy z hospod. činnosti:                                             0 Kč 

  použití RF            2 000 Kč 

 

II. Náklady: investiční:                 0 

neinvestiční celkem :                        15 566 000 Kč 

z toho  náklady na mzdy prac.:               9 041 000 Kč 

  ostatní osobní náklady:          161 000 Kč 

  odvody sociál. a zdrav. poj.+ONIV:             3 169 000 Kč                    

  FKSP - příděl               90 000 Kč 

  výdaje na  učebnice a uč.pomůcky             33 000 Kč 

  výdaje na další vzděl. ped. prac.:                 12 000 Kč 

  nájem za budovu          754 000 Kč 

  ostatní provoz. náklady:                        2 306 000 Kč 

 

  hospodářský výsledek                          4 000 Kč 

 

 

 

 

 Informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

počet podaných žádostí v roce 2012-13:     0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí:     0  
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k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

V tomto roce se naše škola zapojila do rozvojového programu Excelence středních škol. Díky 

výsledkům našich žáků v soutěžích vyhlašovaných MŠMT získalo českotřebovské 

gymnázium pro zainteresované pedagogy částku 38 322 Kč.  
 

l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání 

 
Škola prozatím není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. 

 

m)  Předložené a realizované projekty z cizích zdrojů 
EU peníze školám – projekt ve výši 1 063 869 Kč byl schválen, realizace v období 2012–14. 

Škola získala příspěvek od města ve výši 15 tis. Kč na pořádání školní akademie.  

 

n) Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery 

 
Při škole neexistuje odborová organizace. 

Vážíme si spolupráce s firmami, které různou formou spolupracují se školou a pomáhají 

zajišťovat některé akce a aktivity. V roce 2012-13 opět výrazně pomohl ústecký Rieter, těší 

nás spolupráce s firmou Contipro, Městským muzeem, Kulturním centrem i dalšími 

institucemi. 

 

 

 

 

 
V České Třebové dne 25. 9. 2013    Mgr. Josef Menšík, ředitel školy  

razítko a podpis ředitele školy 

 

 

 

Předloženo šk. radě ke schválení: 26.9.2013 

Projednáno šk. radou dne: 15. 10. 2013    Mgr. Karel Honl, předseda šk. r. 

 

Zveřejněno: 30. 10. 2013 
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