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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 pedagogických pracovníků 
      (vyučující gymnázia) 

Počet tříd školy: 12 

Počet žáků školy: 350 

 

 

b) Přehled oborů vzdělávání 
 

Studijní obor 79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté studium)  4 třídy = 116 žáků

  

 

Studijní obor 79-41-K/81  Gymnázium (osmileté studium)  8 tříd = 234 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 pedagogických pracovníků školy 

 

 
Šk. rok 2016 / 17   k 1.9.2016 

  Jméno úvazek TU / funkce hodin  nadúvazek  

1 Menšík Josef 1,00 ředitel školy 6 2  

2 Kupka Tomáš 0,50 zást. ředitele školy 6 0  

3 Řehořová Dana 1,00 zást. řed. uč. (0,50+0,50) 17 2  

4 Limberský Ondřej 1,00 výchovný poradce 20 2  

5 Benešová Hana 1,00 PK cizích jazyků 21 0  

6 Divišová Jana 0,66  14 0  

7 Farník Petr 0,62  13 0  

8 Fricová Daniela 1,00 1. C, metod.prev.pat. jevů, zdrav. 22 1  

9 Grundová Hana 1,00 8.A, PK přír.věd, ŠVP NG 22 1  

  10 Jansa Julieta 0,29  6 0  

11 Jiráský Michal 1,00 4.C, PK est.vých. 22 1  

12 Kmentová Zdeňka 1,00 2.C, energ. man. ŠVP VG 22 1  

13 Kohút Jan 1,00 7.A, PK mat. a fyziky 22 1  

14 Kolář Petr 1,00 předseda likv. komise 23 2  

15 Lenochová Marie 0,57  12 0  

16 Nespěchal Jiří 1,00 3.C,PK Tv 22 1  

17 Pavlíková Kamila 1,00 1.A 21 0  

18 Pecháčková Ivana 0,90  19 0  

19 Pecháčková Pavla 1,00 4.A,PK spol. věd 22 1  

20 Pěkníková Martina 1,00  21 0  

21 Peroutková Iva 0,71  15 0  

22 Petrová Jarmila 0,62  13 0  

23 Soukupová Milana 1,00 6.A,PK informatiky 21 0  

24 Šrůtková Václava 1,00  15 0  

25 Tomšová Václava 1,00 evidence úrazů 23 2  

26 Vašinová Eva 1,00 5.A, PK čes. jaz. 21 0  

27 Watroba Jan 1,00 3.A 23 2  

28 Zahálková Dana 1,00 2.A  23 2  

29 Žáčková Romana 0,57  12 0  

30 Židková Michaela 0.62  13 0  

D Demel Jaroslav 0,17   4 0  

D Hübner Zdeněk 0,10  2 0  

D Poldauf Petr 0,14   3 0  

D Zárubová Renata 0,29  6 0  

 uč.celkem 26,76  547 21  
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d) Údaje o přijímacím řízení a přijetí ke studiu 

 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 

V tomto školním roce byli všichni uchazeči o studium přijímáni v souladu 

s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona na základě vykonání jednotných přijímacích 

zkoušek z českého jazyka a matematiky, jejichž zadání i vyhodnocení zajišťovala společnost 

CERMAT. Ředitelé gymnázií Pardubického kraje se na společném jednání opět domluvili na 

nutné podmínce pro přijetí, kterou bylo dosažení hranice alespoň 35 bodů ze 100 možných u 

čtyřletého typu studia a 30 bodů u studia osmiletého. Tato hranice byla ze strany některých 

ředitelů středních škol jiného typu, ředitelů základních škol i části veřejnosti kritizována jako 

příliš mírná a v budoucnosti pravděpodobně ještě bude předmětem odborné diskuse. 

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 18. a 19. 4. 2017, 

z celkem 75 uchazečů bylo přijato 30. V předepsaném termínu odevzdalo zápisový 

lístek 19 uchazečů, dalších 11 bylo přijato na základě autoremedury. Po přestupu 2 

žáků z litomyšlského gymnázia na začátku školního roku má třída 1. A celkem 32 

žáků. 

 

 Jednotné testy přijímací zkoušky do čtyřletého studia se konaly 12. a 19. 4. 2017, 

z celkem 78 bylo přijato 30. Nástup potvrdilo pouze 7 přijatých, dalších 17 uchazečů 

bylo přijato na základě odvolání autoremedurou. Po přestupu jednoho žáka ze Střední 

průmyslové školy chemické v Pardubicích na začátku školního roku má třída 1. C 25 

žáků. 

 

S potěšením lze tedy opět konstatovat, že vysoký počet přihlášek ke studiu potvrzuje 

zájem o studium na českotřebovském gymnáziu. Počet zájemců o studium na 

osmiletém gymnáziu patří mezi nejvyšší v kraji. Poněkud nevyzpytatelná je však 

situace u studia čtyřletého. Počet přihlášených ke studiu je opět vysoký, řada uchazečů 

však současně uspěje rovněž na gymnáziích v místě svého bydliště, kam také 

odevzdává svůj zápisový lístek. Z původně přijatých 30 uchazečů tak v tomto školním 

roce nastoupilo na naši školu jen 7 žáků, všichni ostatní byli přijati na základě 

odvolání či žádosti o přestup. Do budoucna se tento trend pravděpodobně nezmění. 

Počet žáků 9. tříd českotřebovských základních škol spíše nepatrně klesá a pro 

uchazeče z okolních měst jsme převážně školou druhé volby. 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

 

 

 
Gymnázium Česká Třebová mělo ve školním roce 2016/2017 celkem 350 žáků   

ve 12 třídách ve dvou typech studia (údaj k 31. 6. 2017) 

  

Maturitní zkoušky skládaly 1 třída osmiletého a 1 třída čtyřletého studia, ústní část maturitní 

zkoušky se uskutečnila v termínu od 22. do 26. května, slavnostní předání maturitních 

vysvědčení ředitelem školy za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje pana Martina 

Netolického a člena Rady města Česká Třebová pana Stanislava Beneše proběhlo opět v 

obřadní síni městského úřadu dne 2. června 2017. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva 2016 / 17 

7 

 

 

 

Výsledky vzdělávání – tabulka 

 
 

 
třída počet ž. prům.pr. vyznam. prospěl neprosp. vylouč

1.A (8LG) 31 1,53 15 16 0
2.A (8LG) 32 1,35 24 8 0

3.A (8LG) 30 1,57 10 20 0

4.A (8LG) 32 1,36 18 14 0

5.A( 8LG) 24 1,74 11 13 0

6.A (8LG) 28 1,61 13 15 0

7.A (8LG) 28 1,88 7 21 0

8.A (8LG) 29 1,99 5 23 1

1.C (4LG) 30 1,69 7 23 0

2.C (4LG) 28 1,81 8 19 1

3.C (4LG) 26 2,29 2 24 0

4.C (4LG) 32 2,14 3 28 1

škola celk 350 1,747 123 224 3 0

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

třída počet ž. maturovalo vyznam. prospěl neprosp. absolventů

8.A (8LG) 29 29 9 20 0 29

4.C (4LG) 32 31 10 20 1 30

z předch 0 0
celkem 61 60 19 40 1 59

ÚSPĚŠNOST ABSOLVENTU

třída absolv. na VŠ na VOŠ jinam % na VŠ

8.A 29 27 0 2 93%

4.C (4LG) 31 27 2 2 87%

celkem 60 54 2 4 91%

 

 

 

 

 

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 a sportovní 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 metodičkou prevence patologických jevů, výchovným poradcem 

a třídní vyučující zaznamenalo pokus nám neznámého muže o zneužití jedné žákyně nižšího 

gymnázia, které bylo vyřešeno oznámením zákonným zástupcům. Případ v současné době 

vyšetřuje Policie České republiky. 
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g) Další  vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP) 

 
 Velká většina učitelů absolvovala řadu dalších jednorázových vzdělávacích akcí dle svých 

aprobací. Kolegyně Michaela Židková úspěšně ukončila studium učitelství anglického jazyka 

pro základní školy a odpovídající ročníky osmiletého gymnázia na Univerzitě Palackého 

v Olomouci, Ondřej Limberský a Martina Pěkníková si rozšířili svou odbornou způsobilost 

pro funkci hodnotitele ústní části maturitní zkoušky pro žáky s PUP. S potěšením lze 

konstatovat, že u většiny kolegů i nadále přetrvává snaha dalšího vzdělávání se v oboru. 

V srpnu škola obdržela rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí 

dotace na projekt s názvem Osobní rozvoj na Gymnáziu Česká Třebová. Z celkové částky 

651 582 Kč bude podstatná část použita také na další vzdělávání pedagogů našeho gymnázia. 

 

 

 

h) Údaje o provozu budovy, aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
Od 1. ledna 2015 se historická budova českotřebovského gymnázia stala majetkem 

Pardubického kraje, zřizovatel školy je tak nyní také vlastníkem objektu. I v tomto školním 

roce bylo realizováno několik důležitých stavebních úprav a oprav. Za 22 663 Kč byla 

vyměněna podlaha v šatně u tělocvičny, 22 854 Kč jsme investovali do pokračující instalace 

nových svítidel v učebnách, během letních prázdnin došlo také na obvyklou výmalbu 

některých tříd a chodby. Především však bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace 

na rozsáhlou investiční akci s názvem Rekonstrukce kanalizace a odvlhčení suterénu. Začátek 

prací je naplánován na přelom srpna a září 2017, celková částka činí 4 300 000 Kč bez DPH. 

Velmi nás potěšila také informace, že uspěl náš projekt Rekonstrukce a vybavení odborných 

učeben, z něhož bude v roce 2018 vybudována nejen nová laboratoř fyziky a učebna biologie, 

ale také instalovány nové počítačové rozvody, zrekonstruovány studentské toalety a zajištěn 

bezbariérový přístup do budovy školy. Z evropských dotací a příspěvku zřizovatele bude 

v tomto projektu v roce 2018 proinvestována částka přesahující 14 milionů korun. 

V oblasti provozních výdajů byla situace uspokojivá díky nižším nákladům na provoz, ale 

také díky 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 krytin apod.) pomohla opět 

částečně sponzorsky zajistit firma Rieter.  

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

k dispozici 3 interaktivní tabule. Gymnázium se na internetu prezentuje novými webovými 

stránkami www.gymnct.cz Snažíme se na nich podat co nejpodrobnější informace o činnosti 

školy. Od března 2012 mají rodiče i žáci možnost online přístupu k průběžné klasifikaci.   

 

Školní rok byl zahájen slavnostní imatrikulací nových žáků dne 1. 9. 2016 v malém sále 

Kulturního centra za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, starosty 

města Jaroslava Zedníka, předsedy Spolku Gymnázia Česká Třebová Petra Poldaufa 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 

http://www.gymnct.cz/
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prvních ročníků i projektové dny pro studenty nižšího gymnázia s názvem Škola trochu jinak, 

jejichž garantem byla kolegyně Ivana Pecháčková. 

Během podzimních měsíců řada žáků i učitelů vycestovala do různých koutů Evropy. 

Němčináři navštívili Drážďany, ruštináři Petrohrad a Pobaltí, početná skupina studentů pod 

vedením Hany Grundové a Ondřeje Limberského se vydala do severoitalského Vimercate, 

kde se nachází jedna z partnerských škol našeho gymnázia, opakující se záležitostí je potom 

školní zájezd do Paříže. Zimní měsíce byly obohaceny nejen o tradiční Akademii a Vánoční 

zpívání, ale také o fyzikální exkurzi, návštěvu soudního přelíčení u Okresního soudu v Ústí 

nad Orlicí či divadelní představení ve francouzském jazyce. K jaru již neodmyslitelně patří 

tradiční studentská slavnost Majáles, jehož organizátory byli i tentokrát D. Fricová, T. Kupka 

a J. Nespěchal. Vítaným zpestřením výuky byly také návštěvy divadelního představení 

v anglickém jazyce Oliver Twist, Týdne vědy v Akademii věd České republiky, zájezd do 

poslanecké sněmovny a senátu a řada dalších akcí. Podruhé se v plánu aktivit objevila 

vodácká exkurze pro studenty 7. A a 3. C, naopak již tradiční záležitostí je sportovní kurz pro 

studenty 6. A a 2. C. Mimořádným zážitkem se pro všechny zúčastněné stal poznávací zájezd 

na Zakarpatí, který pro vybrané studenty zorganizoval Pardubický kraj ve spolupráci 

s Československou obcí Legionářskou. 

Také v tomto školním roce pokračovala spolupráce českotřebovského gymnázia s firmou 

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

nově byla zahájena spolupráce s firmou Rieter, která se rozhodla podporovat především 

zájemce o matematiku, fyziku a výpočetní techniku.  V dubnu 2015 byla podepsána smlouva 

s Univerzitou Hradec Králové a naše gymnázium se tak stalo partnerskou školou této 

instituce. Mimořádným počinem bylo publikování dvou odborných textů z pera kolegy 

Tomáše Kupky v časopise Cizí jazyky, které byly věnovány využití pracovních listů ve výuce 

španělského jazyka. 

Významných úspěchů dosáhli naši studenti v mnoha soutěžích, olympiádách a projektech – 

viz samostatný přehled. 

 

 

Přehled největších úspěchů v aktuálním školním roce: 

 

CELOSTÁTNÍ ÚSPĚCHY: 

Celostátní kolo Soutěže v anglickém jazyce – účast Michala Peňáze v celostátním kole 

Celostátní kolo Internetové olympiády – účast školního družstva v celostátním kole 

Sportovní liga ZŠ o pohár ministryně školství ve volejbalu – 1. místo v krajském kole a 

postup do kvalifikace na celorepublikové finále pro družstvo chlapců nižšího gymnázia 

Sportovní liga ZŠ o pohár ministryně školství ve volejbalu – 1. místo v krajském kole a 

postup do kvalifikace na celorepublikové finále pro družstvo děvčat nižšího gymnázia 

Sportovní liga středních škol ve volejbalu – 1. místo v krajském kole a postup do 

kvalifikace na celorepublikové finále pro družstvo chlapců vyššího gymnázia 
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KRAJSKÉ ÚSPĚCHY: 

Krajské kolo Soutěže v anglickém jazyce – 1. místo pro Michala Peňáze 

Krajské kolo Soutěže v ruském jazyce – 2. místo pro Elišku Mauerovou 

Krajské kolo Soutěže ve španělském jazyce – 3. místo pro Tomáše Kupku 

Krajské kolo Soutěže ve francouzském jazyce – 3. místo pro Hanu Válovou 

Krajské kolo Soutěže v německém jazyce – 3. místo pro Kateřinu Šikulovou 

Středoškolská odborná činnost – 2. místo pro Kristýnu Vejdovou, 2. místo pro Karolínu 

Manovou, Hanu Nguyenovou a Barboru Bumbálkovou, 3. místo pro Zdeňku Bílou a Terezu 

Olbrichovou  

Matematická olympiáda – 2. místo pro Vojtěcha Johna, 5. místo pro Michala Rickwooda a 

7. místo pro Dalibora Beneše 

Matematický klokan – 2. místo pro Vladimíra Skřivánka 

Astronomická olympiáda – 3. místo pro Diviše Samoela 

Biologická olympiáda – 4. místo pro Anetu Pokovou 

Pythagoriáda – 1. místo pro Dominika Horáka, 5. místo pro Andreu Kumpoštovou 

Young foto festival – 1. místo pro Vojtěcha Palána 

Historická soutěž gymnázií – 1. místo pro družstvo gymnázia s absolutně nejlepším 

bodovým výsledkem v celé České republice 

Internetová anketa „Gympl roku“ – 2. místo mezi gymnázii Pardubického kraje 

Festival vědy a techniky pro děti a mládež AMAVET – účast 14 studentů v krajském kole 

Pardubický pramínek – 1. místo pro Andreu Kumpoštovou, 1. místo pro Michala Peňáze 

Pardubické střípky – 2. místo pro Dorotu Štěpánkovou, 3. místo pro Janu Slámovou, 3, 

místo pro Štěpána Chládka  

Ekologická olympiáda – 2. místo pro družstvo českotřebovského gymnázia 

Sportovní liga středních škol v basketbalu – 2. místo pro družstvo chlapců 

 

Škola sama organizovala tyto akce : 

 

Zájezd studentů do Ruska a Pobaltí (7. - 16. září) 

Adaptační kurz prvních ročníků (21. - 23. září) 

Škola trochu jinak (29. a 30. září) 

Zájezd studentů do Drážďan (4. října) 
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Zájezd studentů do Itálie (19. – 26. října) 

Příběhy bezpráví (1. listopadu) 

Den otevřených dveří č. 1 (10. listopadu) 

Školní volejbalový turnaj Gaudeamus (16. listopadu) 

Zájezd studentů do Francie (7. – 11. prosince) 

Akademie (16. prosince) 

Vánoční zpívání (21. prosince) 

Lyžařský kurz 2. A (8. – 13. ledna) 

Lyžařský kurz 1. C a 5. A (15. – 20. ledna) 

Přijímací zkoušky nanečisto (25. ledna) 

Zimní sportovní den (2. února) 

Divadelní představení studentů pro mateřské školy (10. února) 

Den otevřených dveří č. 2 (15. února) 

Projektový den pro studenty NG (23. března) 

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium (březen a duben) 

Majáles (28. dubna) 

Návštěva studentů v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (9. května) 

Vodácká exkurze 7. A a 3. C (16. a 17. května) 

Varhanní koncert pro studenty (18. května) 

Sportovní kurz 6. A a 2. C (29. května. – 2. června) 

Zájezd do slovenského Svitu (12. – 16. června) 

Poznávací zájezd na Ukrajinu (26. červen – 3. červenec) 

Divadelní předplatné (v průběhu celého roku) 

 

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

chovatelský kroužek, fotografický kroužek Spoušť, Středoškolský sportovní klub,  

 

 

ch) Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  

 

 
 provedených ČŠI 

 

inspekcí bylo provedeno: 0   
       

následných inspekcí bylo provedeno: 0                    
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i) Základní údaje o hospodaření školy 

 
 

 

 

  

Zpráva o hospodaření  za kalendářní rok 2016 : 

I. Výnosy                                                                          celkem 19 101 000 Kč 

přímé náklady na vzdělání - dotace             15 654 000 Kč         

 Excelence středních škol                                                                  79 000 Kč 

Čerpání investičního fondu                                                              76 000 Kč 

Rozpuštění investičního transferu                                                     7 000 Kč 

                           

 příspěvek na provoz (zřizovatel=Pk)            3 023 000 Kč 

  ostatní dotace (od MÚ – Akademie)       35 000 Kč      

ostatní příjmy  (kurzy, nájmy atp.)    182 000 Kč 

ostatní příjmy (čip. karty, příspěvek na kop.)    45 000 Kč  

      poplatky od zlet. žáků, rodičů:                     0 Kč 

                                              

                  

 

II. Náklady: investiční:                          0 Kč 

neinvestiční celkem :                        19 101 000 Kč 

z toho  náklady na mzdy pracovníků.:            11 211 000 Kč 

  ostatní osobní náklady:          202 000 Kč 

  odvody sociál. a zdrav. poj.+ONIV:             4 039 000 Kč                    

  FKSP - příděl             169 000 Kč 

  výdaje na učebnice a učební pomůcky           110 000 Kč 

  výdaje na další vzdělávání ped. prac.:                           13 000 Kč 

  odpisy                        182 000 Kč 

  ostatní provozní náklady:                        3 175 000 Kč 

 

  hospodářský výsledek                             241 Kč 
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 Informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

počet podaných žádostí v roce 2016-17:     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 gymnázium pro 

zainteresované pedagogy částku 79 000 Kč. Českotřebovské gymnázium se tak opět zařadilo 

mezi 10 nejúspěšnějších škol Pardubického kraje. V srpnu škola obdržela rozhodnutí 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na projekt s názvem Osobní 

rozvoj na Gymnáziu Česká Třebová. Z celkové částky 651 582 Kč bude podstatná část 

použita také na další vzdělávání pedagogů našeho gymnázia. Přínosem bude jistě nejen účast 

na školeních, ale také stáže pedagogů u zaměstnavatelů a možnost vyzkoušet si tandemovou 

výuku. 

 

 

 

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 35 tis. Kč na pořádání školní akademie. 

 

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 2016-17 opět výrazně pomohl ústecký Rieter, 

částkou 50 000 Kč na sportovní kurz přispěla firmaTechplast, těší nás spolupráce s firmou 

Contipro, Městským muzeem, Kulturním centrem, Univerzitou Pardubice i dalšími 

institucemi. 

 

 
V České Třebové dne 29. 9. 2017                 Mgr. Josef Menšík, ředitel školy  

                                                                                                                            razítko a podpis ředitele školy 

 

Předloženo šk. radě ke schválení: 10. 10. 2017 

Projednáno šk. radou dne: 19. 10. 2017    Mgr. Karel Honl, předseda šk. r. 

 

Zveřejněno: 30. 10. 2017 

      


