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a) Charakteristika školy
Název:
Sídlo:
IČO:
Rez. identifik. školy
Právní forma:
Zřizovatel:

Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
560 02 Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
49314670
600013022
Příspěvková organizace
Pardubický kraj

Ředitel školy:
Zástupci ředitele:
E.mail:
web:

Mgr. Josef Menšík
PhDr. Tomáš Kupka a Mgr. Dana Řehořová
škola@gymnct.cz
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:
Počet žáků školy:

12
320

b) Přehled oborů vzdělávání
Studijní obor 79-41-K/41

Gymnázium (čtyřleté studium)

4 třídy = 97 žáků

Studijní obor 79-41-K/81

Gymnázium (osmileté studium)

8 tříd = 222 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
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c) Přehled pracovníků školy

Šk. rok 2014 / 15 k 1.9.2014
Jméno

úvazek

hodin nadúvazek

TU / funkce

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

Benešová Hana

1,00

4.C, PK cizích jazyků

22

1

6

Farník Petr

0,90

19

0

7

Fricová Daniela

1,00

8.A, metod.prev.

21

0

8

Grundová Hana

1,00

6.A, PK přír.věd, ŠVP NG

21

0

9

Jansa Julieta

0,43

9

0

10

Jiráský Michal

1,00

2.C, PK est.vých.

22

1

11

Kmentová Zdeňka

1,00

Energ. manažerka, ŠVP VG

22

1

12

Kohút Jan

1,00

5.A, PK mat. a fyziky

22

1

13

Kolář Petr

1,00

22

1

14

Lenochová Marie

0,66

14

0

15

Nespěchal Jiří

1,00

1.C,PK Tv

21

0

16

Pavlíková Kamila

1,00

7.A

21

0

17

Pecháčková Ivana

0,90

19

0

18

Pecháčková Pavla

1,00

2.A,PK spol. věd

21

0

19

Pěkníková Martina

1,00

3.C

22

1

20

Peroutková Iva

0,62

13

0

21

Soukupová Milana

1,00

4.A

23

2

22

Svobodová Hana

1,00

zdravotník, evidence úrazů

22

1

23

Šrůtková Václava

1,00

PK informatiky

22

1

24

Tomšová Václava

1,00

22

1

25

Vašinová Eva

1,00

3.A, PK čes. jaz.

21

0

26

Watroba Jan

1,00

1.A

22

1

27

Zahálková Dana

0,52

11

0

D

Zárubová Renata

0,29

6

0

D

Demel Jaroslav

0,09

2

0

D

Poldauf Petr

0,14

3

0

D

Židková Michaela

0,19

4

0

uč.celkem

25,24

515

15
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d) Údaje o přijímacím řízení a přijetí ke studiu
Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
Na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem byly při přijímacím řízení
nově využity testy z českého jazyka a matematiky v rámci pilotního ověřování jednotného
přijímacího řízení společnosti CERMAT. Ředitelé gymnázií se na společném jednání
domluvili na nutné podmínce pro přijetí, kterou bylo dosažení hranice alespoň 20 bodů ze
100 možných. Tato hranice byla stanovena ještě před zveřejněním vzorových úloh a byla ze
strany některých ředitelů středních škol jiného typu i dalších zainteresovaných pracovníků
kritizována jako příliš mírná. Zároveň se však jednalo o jediný zveřejněný pokus stanovit
alespoň nějakou minimální bodovou hranici nutnou pro přijetí na určitý typ střední školy.
Zohledněny byly také známky ze základní školy (maximálně 30 bodů u čtyřletého studia a
20 bodů u studia osmiletého), stejně jako další aktivity a úspěchy (maximálně 5 bodů).
Již dřívější úpravou zákona byla omezena možnost zpětného vzetí zápisového lístku.
To přineslo větší jistotu v počtu přijatých žáků
 Jednotné testy přijímací zkoušky do víceletého studia se konaly 16. 4. 2015, z celkem
73 uchazečů bylo přijato 30. V předepsaném termínu odevzdalo zápisový lístek
25 uchazečů, dalších šest bylo přijato na základě autoremedury. Po přestupech na
začátku školního roku, kdy 1 žák přestoupil na jiné gymnázium a naopak 1 přišel
z jiného gymnázia, má třída 1. A celkem 31 žáků.
 Jednotné testy přijímací zkoušky do čtyřletého studia se konaly 15. 4. 2015, z celkem
71 bylo přijato 30. Nástup potvrdilo 11 přijatých, dalších 16 uchazečů bylo přijato na
základě odvolání autoremedurou. Po uskutečnění jednoho přestupu na začátku
školního roku má třída 1. C celkem 27 žáků.
S potěšením lze tedy konstatovat, že narůstající počet přihlášek ke studiu (v roce 2014
to bylo 65 přihlášek do víceletého gymnázia a 62 přihlášek do gymnázia čtyřletého)
dokumentuje zvyšující se zájem o studium na českotřebovském gymnáziu. Daří se
zlepšovat spolupráci s českotřebovskými základními školami, důležitým faktorem je
rovněž zájem uchazečů z okolních měst, například z Litomyšle, Brandýsa nad Orlicí či
Chocně. Velmi důležitou roli jistě sehrály také přípravné kurzy pro zájemce o studium
na gymnáziu, které připravili učitelé naší školy. Celkový počet studentů se daří
postupně navyšovat, což má příznivý vliv na pověst školy i na její ekonomiku.
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání

Gymnázium Česká Třebová mělo ve školním roce 2014/2015 celkem 319 žáků
ve 12 třídách ve všech typech studia (údaj k 31. 6. 2015)
Maturitní zkoušky skládaly 1 třída osmiletého a 1 třída čtyřletého studia, ústní část maturitní
zkoušky se uskutečnila v termínu od 18. do 21. 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 29. května 2015
Úspěšnost našich žáků při přijímání na vysoké školy je patrna z tabulky na straně 7.

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

třída
počet ž.
prům.pr. vyznam. prospěl
neprosp. vylouč
1.A (8LG)
30
1,51
13
17
0
2.A (8LG)
31
1,32
24
7
0
3.A (8LG)
26
1,78
6
19
1
4.A (8LG)
29
1,57
13
19
0
5.A( 8LG)
30
1,98
5
25
0
6.A (8LG)
29
1,75
11
18
0
7.A (8LG)
24
1,89
7
10
1
8.A (8LG)
22
1,78
3
19
0
1.C (4LG)
26
2,2
3
23
0
2.C (4LG)
32
1,89
8
24
0
3.C (4LG)
22
2,26
1
18
3
4.C (4LG)
18
2,18
1
17
0
škola celk
319
1,843
95
216
5
0
MATURITNÍ ZKOUŠKY
po(před
opr. Zkouškách
opr. zk.)
třída
počet ž.
maturovalo vyznam.
prospěl
neprosp. absolventů
8.A (8LG)
22
22
8
14
0
22
4.C (4LG)
18
18
2
16
0
18
z předch
0
0
celkem
40
40
10
30
0
40
ÚSPĚŠNOST ABSOLVENTU
třída
absolv.
na VŠ
na VOŠ
jinam
% na VŠ
8.A
22
22
0
0
100%
4.C (4LG)
18
17
0
1
94%
celkem
40
39
0
1
98%

f) Prevence sociálně patologických jevů
Také pro tento školní rok byl sestaven plán akcí, které sloužily k prevenci sociálně
patologických jevů. Jednalo se o přenášky, workshopy i kulturní akce, které byly z části
začleněny do adaptačních kurzů prvních ročníků, projektových dnů v rámci akce Škola trochu
jinak, ale také do běžných vyučovacích hodin. Zvýšená pozornost byla věnována tématům
kyberšikany, drogové prevence a finanční gramotnosti. Na těchto akcích spolupracujeme
rovněž se sdružením Mimóza, Červeným křížem a dalšími institucemi. Vedení školy ve
spolupráci s preventistkou patologických jevů a třídním vyučujícím řešilo jeden případ
kyberšikany ve třídě vyššího gymnázia, který byl neprodleně vyšetřen a uspokojivě vyřešen.

7
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g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP)
V tomto školním roce absolvovala podstatná část pedagogického sboru gymnázia cyklus
školení v rámci projektu Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů. Díky projektu
došlo ke zdokonalení znalostí, dovedností a vědomostí v oblasti využívání ICT nástrojů ve
výuce, z finančních prostředků bylo pořízeno 18 dotykových notebooků a 2 dotykové tablety,
které vhodně doplnily stávající technické vybavení školy. Velká většina učitelů absolvovala
řadu dalších jednorázových vzdělávacích akcí dle svých aprobací. S potěšením lze
konstatovat, že u většiny kolegů i nadále přetrvává snaha dalšího vzdělávání se v oboru.

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Podpisem darovací smlouvy ze dne 14. 10. 2014 se budova českotřebovského gymnázia stala
majetkem Pardubického kraje. Nový vlastník se zavázal používat historicky chráněnou
budovu pro potřeby Gymnázia Česká Třebová. V případě, že by se objekt přestal používat
k těmto účelům, zavázal se Pardubický kraj darovat převáděnou nemovitost zpět Městu Česká
Třebová. Nový vlastník se během prvních měsíců roku 2015 rozhodl investovat do budovy
školy 812 000 Kč na opravu chodby a výměnu dlažby ve 2. podlaží. Dotace z Ministerstva
kultury České republiky ve výši 111 000 Kč byla použita na výměnu špaletových oken
v učebně zeměpisu a v přilehlém kabinetu, 20 000 Kč z rozpočtu školy bylo použito na
částečnou výměnu zastaralých svítidel, 30 000 Kč na výmalbu učeben i části chodby.
Za důležitý první krok lze považovat zpracování projektové dokumentace na realizaci úspor
energie. Tento materiál by měl v budoucnu přispět nejen k ekonomičtějšímu provozu budovy,
ale také k opravě nevzhledných suterénních prostor a modernizaci otopného systému.
V oblasti provozních výdajů byla situace uspokojivá díky nižším nákladům na provoz, ale
také díky výrazně zvýšeným výnosům z podnájmu prostor školy, které bylo možno rovněž
zapojit do oprav a údržby rozlehlých prostor českotřebovského gymnázia.
Základní údržbu (malování některých tříd, výměna podlahových kryti apod.) pomohla opět
částečně 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). Byla zahájena práce na nové podobě
webových stránek. 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
pokračovala v projektu Evropské unie – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je
partnerem také dalšího projektu s názvem Škola hrou v kraji Komenského.
Školní rok byl zahájen slavnostní imatrikulací nových žáků dne 1. 9. 2014 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 i akce pro studenty nižšího gymnázia s názvem Škola trochu jinak, jehož garantem
byla kolegyně Ivana Pecháčková.
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Na podzim se uskutečnil zájezdy do Francie, zimní měsíce byly obohaceny nejen o tradiční
Akademii a Vánoční zpívání, ale také o koncert Komorní filharmonie Pardubice, zeměpisnou
diashow, celoškolní sportovní den, divadelní představení Kytice a besedu v rámci projektu
Příběhy bezpráví. K jaru již neodmyslitelně patří tradiční studentská slavnost Majáles, jehož
organizátory byli i tentokrát I. Pecháčková, T. Kupka a J. Nespěchal. Vítaným zpestřením
výuky byl školní zájezd do Drážďan, výchovné koncerty (skupina Travellers) i další projekty
(např. Jeden svět, Příběhy bezpráví apod.). V červnu jsme velmi rádi přivítali na naší škole
početnou skupinu žáků a pedagogů z partnerské školy v norském Prestfossu.
Také v tomto školním roce pokračovala spolupráce českotřebovského gymnázia s firmou
Contipro v rámci projektu FYBICH, který podporuje zájem studentů o přírodovědné obory.
V dubnu 2015 byla podepsána smlouva s Univerzitou Hradec Králové a naše gymnázium se
tak stalo partnerskou školou této instituce.
Významných úspěchů dosáhli naši studenti v mnoha soutěžích, olympiádách a projektech –
viz samostatný přehled.

Přehled největších úspěchů v aktuálním školním roce:
CELOSTÁTNÍ ÚSPĚCHY:
Matematická olympiáda kategorie A – 1. místo pro Radovana Švarce
Mezinárodní matematická olympiáda v Jihoafrické republice – 3. místo pro R. Švarce
Celostátní finále Logické olympiády – 2. místo pro Radovana Švarce
Internetová matematická olympiáda – 4. místo pro tým českotřebovského gymnázia
Soutěž mladých fotografů PHOTOBASE - 2. místo pro Lucii Rybkovou
Mistrovství světa v rádiovém orientačním běhu – 3. místo pro Justýnu Bouchalovou
Mistrovství světa v běhu do vrchu – 3. místo pro Michaelu Stránskou
KRAJSKÉ ÚSPĚCHY:
Matematická olympiáda – 1. místo pro Radovana Švarce
Fyzikální olympiáda – 1. místo pro Vojtěcha Johna
Logická olympiáda – 1. místo pro Radovana Švarce
Olympiáda v programování – 1. místo pro Radovana Švarce
Dějepisná olympiáda – 3. místo pro Vojtěcha Johna
Internetová anketa „Gympl roku“ – 1. místo mezi gymnázii Pardubického kraje
Olympiáda ve španělském jazyce – 1. místo pro Tamaru Vaňousovou, 2. místo pro Lindu
Horáčkovou a 3. místo pro Dominiku Hladkou
Olympiáda v ruském jazyce – 4. místa pro Radku Mikuleckou a Markétu Vejdovou
Olympiáda v anglickém jazyce – 3. místo pro Michala Peňáze
Ekologická olympiáda – 3. místo pro družstvo českotřebovského gymnázia
9
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Atletický čtyřboj – 3. místo pro družstvo děvčat
Celostátní soutěž škol ve volejbalu – 1. místo pro družstvo děvčat i chlapců
Olympiáda dětí a mládeže – basketbal – 1. místo pro družstvo chlapců
Ekologická škola Pardubického kraje 3. stupně

Škola sama organizovala tyto akce:
Geologická exkurze (9. září)
Adaptační kurz prvních ročníků (17. – 19. září)
Škola trochu jinak (25. a 26. září)
Školní volejbalový turnaj Gaudeamus (14. listopadu)
Den otevřených dveří č. 1 (19. listopadu)
Zájezd studentů do Francie (10. – 14. prosince)
Akademie (18. prosince)
Vánoční zpívání (19. prosince)
Lyžařský kurz 1. C a 5. A (11. – 16. ledna)
Lyžařský kurz 2. A (18. – 23. ledna)
Den otevřených dveří č. 2 (26. února)
Přípravné kurzy pro uchazeče o studium (duben )
Majáles (30. dubna)
Návštěva studentů v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (6. května)
Zájezd studentů do Drážďan (26. května)
Sportovní kurz 6. A a 2. C (1. – 5. června)
Projektový den pro studenty nižšího gymnázia (11. června)
Divadelní předplatné (v průběhu celého roku)

Nabízené zájmové kroužky: historický, ruská konverzace, španělská konverzace,
přírodovědný a chovatelský kroužek, fotografický kroužek Spoušť, Středoškolský sportovní
klub, divadelní kroužek
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ch) Údaje o výsledcích kontrolní činnosti



provedených ČŠI

inspekcí bylo provedeno: 0
následných inspekcí bylo provedeno: 0



Výsledky kontrol provedených jinými kontrolními orgány

Ve dnech 1. 6. 2015 – 8. 6. 2015 byla na gymnáziu provedena kontrola v samostatné
působnosti na úseku hospodaření, kterou provedli na základě pověření ředitele Krajského
úřadu Pardubického kraje pracovníci kanceláře ředitele úřadu a pracovníci odboru školství a
kultury Pardubického kraje pod vedením pana Michala Woffa. Kontrolován byl například
vnitřní kontrolní systém, správnost vedení účetní evidence, hospodaření s fondy, personální
dokumentace, dodržování předpisů BOZP apod. V 65 kontrolovaných položkách bylo
upozorněno na 11 závad, které však nebyly shledány jako zásadní. Ústy vedoucího kontrolní
skupiny tak bylo při závěrečném hodnocení konstatováno, že si škola ve sledovaných
oblastech vede velmi dobře.
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i) Základní údaje o hospodaření školy
Zpráva o hospodaření (za kalendářní rok 2014):
I. Výnosy

celkem 16 694 000 Kč
přímé náklady na vzděl. - dotace
v tom

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Excelence středních škol

7 000 Kč

Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů

109 000 Kč

příspěvek na provoz (zřizovatel=Pk)

2 427 000 Kč

ostatní dotace (od MÚ – Akademie)

39 000 Kč

ostatní příjmy (kurzy, nájmy atp.)
ostatní příjmy (čip. karty, příspěvek na kop.)

228 000 Kč
59 000 Kč

poplatky od zlet. žáků, rodičů:

0 Kč

příjmy z hospod. činnosti:

0 Kč

použití RF

0 Kč

investiční:

0

neinvestiční celkem:
z toho

238 000 Kč
128 000 Kč

Podpora výuky dalšího cizího jazyka

II. Náklady:

13 463 000 Kč

16 693 000 Kč

náklady na mzdy prac.:

9 794 000 Kč

ostatní osobní náklady:

368 000 Kč

odvody sociál. a zdrav. poj.+ONIV:

3 504 000 Kč
98 000 Kč

FKSP - příděl
výdaje na učebnice a uč.pomůcky
výdaje na další vzděl. ped. prac.:
nájem za budovu

154 000 Kč
4 000 Kč
754 000 Kč

ostatní provoz. náklady:

2 017 000 Kč

hospodářský výsledek

1000 Kč

12
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Informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

počet podaných žádostí v roce 2014-15:

0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

j) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V tomto roce se naše škola opět zapojila do rozvojového programu Excelence středních škol.
Díky výsledkům našich žáků v soutěžích vyhlašovaných MŠMT získalo českotřebovské
gymnázium pro zainteresované pedagogy částku 49 756 Kč. Touto částkou se českotřebovské
gymnázium zařadilo mezi 10 nejúspěšnějších škol Pardubického kraje v tomto programu.
V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu Podpora interaktivity ve výuce
pomocí ICT nástrojů. Díky projektu došlo ke zdokonalení znalostí, dovedností a vědomostí
v oblasti využívání ICT nástrojů ve výuce, z finančních prostředků bylo pořízeno
18 dotykových notebooků, 2 dotykové tablety a výukové programy v celkové hodnotě
822 800 Kč.

k) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Škola prozatím není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.

l) Předložené a realizované projekty z cizích zdrojů
Škola získala příspěvek od města ve výši 15 tis. Kč na pořádání školní akademie a 39 tisíc na
představení Divadelního kroužku gymnázia.

m) 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 2014-15 opět výrazně pomohl ústecký Rieter, těší
nás spolupráce s firmou Contipro, Městským muzeem, Kulturním centrem, Univerzitou
Pardubice i dalšími institucemi.
V České Třebové dne 25. 9. 2014

Mgr. Josef Menšík, ředitel školy
razítko a podpis ředitele školy

Předloženo šk. radě ke schválení: 25. 9. 2015
Projednáno šk. radou dne: 14. 10. 2015

Mgr. Karel Honl, předseda šk. r.

Zveřejněno: 30. 10. 2015
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