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Charakteristika školy 

 
Název:    Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 

Sídlo:    560 02 Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 

IČO:    49314670 

REDIZO:    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. Petr Slívko, předseda, zástupce rodičů 

    Mgr. Petra Pospíšilová, místopředsedkyně, zástupce zřizovatele 

    Mgr. Zdeňka Kmentová, členka, zástupce pedagog. pracovníků 

 

Počet tříd školy:  12 

Počet žáků školy:  337 

 

 

Přehled oborů vzdělávání 

 
Studijní obor 79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřleté studium)   4 třídy, 107 žáků 

Studijní obor 79-41-K/81 – Gymnázium (osmileté studium)  8 tříd, 230 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, č. j. 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, 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, č. j. 515/2012/Re-Me, od 1. 9. 2012 

mailto:škola@gymnct.cz
http://www.gymnct.cz/
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Přehled pedagogických pracovníků školy k 1. 9. 2017 

 

  
Jméno Úvazek Třídní učitel, funkce Hodin  nadúvazek 

1 Menšík Josef 1,00 ředitel školy 6 2 

2 Kupka Tomáš 0,50 
zástupce ředitele školy,  

PK cizích jazyků 
7 0 

3 Řehořová Dana 1,00 
zástupce ředitele,  

učitel (0,50 + 0,50) 
17 2 

4 Limberský Ondřej 1,00 výchovný poradce 20 2 

5 Benešová Hana 0,71  15 0 

6 Divišová Jana 0,76  16 0 

7 Farník Petr 0,62  13 0 

8 Fricová Daniela 1,00 
2. C, metodik prevence 

patologických jevů, zdravotník 
22 1 

9 Grundová Hana 1,00 PK přírodních věd, ŠVP NG 22 1 

10 Jansa Julieta 0,09  2 0 

11 Jiráský Michal 1,00 PK estetické výchovy 23 2 

12 Keprt Tomáš 0,81  17 0 

13 Kmentová Zdeňka 1,00 
3.C, energetický manažér,  

ŠVP VG, interní audit 
22 1 

14 Kohút Jan 1,00 8.A, PK matematiky a fyziky 23 2 

15 Kolář Petr 1,00 předseda likvidační komise 21 0 

16 Lenochová Marie 0,66  14 0 

17 Nespěchal Jiří 1,00 4.C, PK tělesné výchovy 22 1 

18 Pavlíková Kamila 1,00 2.A 21 0 

19 Pecháčková Ivana 0,81  17 0 

20 Pecháčková Pavla 1,00 5.A, PK společenských věd 23 2 

21 Pěkníková Martina 1,00  22 1 

22 Peroutková Iva 0,24  5 0 

23 Petrová Jarmila 0,57 1.C 12 0 

24 Soukupová Milana 1,00 7.A, PK informatiky 22 1 

25 Šrůtková Václava 0,71  15 0 

26 Tomšová Václava 1,00 evidence úrazů 21 0 

27 Vašinová Eva 1,00 6.A, PK českého jazyka 22 1 

28 Watroba Jan 1,00 4.A 21 0 

29 Zahálková Dana 1,00 3.A  22 1 

30 Židková Michaela 1.00 1.A 22 1 

D Demel Jaroslav 0,09   2 0 

D Poldauf Petr 0,29   6 0 

D Zárubová Renata 0,29  6 0 

 Celkem 26,15  543 22 
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Údaje o přijímacím řízení a přijetí ke studiu 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 

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 osmiletého studia se konaly 13. a 17. 4. 2018, z celkem 

96 uchazečů bylo přijato 30. V předepsaném termínu odevzdalo zápisový lístek 17 uchazečů, 

dalších 13 bylo přijato na základě autoremedury. Na začátku školního roku má třída 1.A 

celkem 30 žáků. 

 

 Jednotné testy přijímací zkoušky do čtyřletého studia se konaly 12. a 16. 4. 2018, z celkem 

60 uchazečů bylo přijato 30. Nástup potvrdilo pouze 12 přijatých, dalších 13 uchazečů bylo 

přijato na základě odvolání autoremedurou. Po přestupu jedné žákyně ze SSOŠ Trading centre 

v Litomyšli na začátku školního roku má třída 1.C 26 žáků. 

 

S potěšením lze tedy opětovně 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 poměrně 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 12 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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Údaje o výsledcích vzdělávání 

 
Gymnázium Česká Třebová mělo ve školním roce 2017/2018 celkem 339 žáků ve 12 třídách ve 

dvou typech studia (údaj k 31. 6. 2018) 

  

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

zkoušky se uskutečnila v termínu od 21. do 24. 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 1. června 2018. 

 

Úspěšnost našich žáků při přijímání na vysoké školy  

 

Třída 
Počet 

žáků 

Průměrný 

prospěch 

Prospěl 

s vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl Vyloučen 

1.A (8LG) 32   1,38 23 9 0 0 

2.A (8LG) 30 1,62 13 17 0 0 

3.A (8LG) 32 1,59 12 20 0 0 

4.A (8LG) 30 1,58 11 19 0 0 

5.A (8LG) 27 1,59 14 13 0 0 

6.A (8LG) 24 1,65 12 12 0 0 

7.A (8LG) 27 1,57 12 15 0 0 

8.A (8LG) 28 2,04 3 25 0 0 

1.C (4LG) 26 2,07 0 26 0 0 

2.C (4LG) 30 1,71 10 20 0 0 

3.C (4LG) 27 1,81 8 19 0 0 

4.C (4LG) 26 2,41 0 25 1 0 

Celkem 339 1,752 118 220 1 0 

Maturitní zkouška (po opravných zkouškách) 

Třída Počet žáků Maturovalo 
Prospěl 

s vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl 

Počet 

absolventů 

8.A (8LG) 28 28 13 15 0 28 

4.C (4LG) 26 25 4 20 1 24 

Z předchozích 

let 
0 0 0 0 0 0 

Celkem 54 53 17 35 1 52 

Úspěšnost absolventů 

Třída 
Počet 

absolventů 
 VŠ VOŠ Jinam  VŠ  

8.A (8LG) 28 27 0 1 93 %  

4.C (4LG) 25 20 2 3 80 %  

Celkem 53 47 2 4 89 %  
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Prevence sociálně patologických jevů 

 

Také pro tento školní rok byl sestaven plán akcí, které sloužily k prevenci sociálně 

patologických jevů. Jednalo se o přednášky, 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 řešilo 

dlouhodobou absenci žákyně v 5.A, která vyústila v ukončení studia na gymnázia a nedoložené 

podezření náznaků šikany v 1.A, které bylo vyřešeno řízeným rozhovorem s matkou domnělé oběti 

a změnou zasedacího pořádku ve třídě. 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP) 

 

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. Šestičlenná pracovní skupina pod vedením Hany Grundové se zapojila do 

projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, jehož cílem je vytvořit síť 

ukázkových škol (center kolegiální podpory) v přírodovědné oblasti s důrazem na aktivní učení 

a výuku v kontaktu s reálným světem. V srpnu 2017 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 byla a v budoucnu bude podstatná část 

použita také na další vzdělávání pedagogů našeho gymnázia. Jednalo se například o cyklus školení 

ICT, který byl realizován ve druhém pololetí školního roku 

 

 

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 54 324 Kč byla vyměněna 

podlaha v učebně dějepisu, 258 071 Kč jsme investovali do vybavení nové učebny výpočetní 

techniky. Především však byla realizována rozsáhlá investiční akce s názvem Rekonstrukce dešťové 

kanalizace a odvlhčení suterénu v celkové výši 4 300 000 Kč bez DPH, která z velké části řeší 

havarijní stav suterénních prostor budovy školy. V únoru byl započat projekt Rekonstrukce a 

vybavení odborných učeben, z něhož bude během roku 2018 vybudována nejen nová laboratoř 

fyziky a učebna biologie, ale také instalovány nové počítačové rozvody, upraveno okolí školy pro 

venkovní přírodovědná měření a pozorování, 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 16 milionů korun. 

V oblasti provozních výdajů byla situace poměrně 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. 
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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 4. 9. 2017 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 prvních ročníků i 

projektové dny pro studenty nižšího gymnázia s názvem Škola trochu jinak, jejichž garantem byla 

kolegyně Ivana Pecháčková. 

Během měsíce září vycestovala početná skupina studentů naší školy do Norska. Kromě 

setkání se žáky a učiteli z partnerské školy v Prestfossu byl na programu například také výjezd 

vláčkem uvnitř hory na vrchol Gaustatoppen s následným turistickým pochodem, výlet k fjordům, 

návštěva Námořního muzea na ostrově Bygday i komentovaná procházka Oslem. Pod vedením 

kolegyně Jany Divišové připravila skupina studentů vyššího gymnázia velmi povedený literární 

podvečer věnovaný tvorbě českotřebovského učitele F. K. Zedínka, další skupina pak připravila 

v listopadu zajímavé prezentace ke Dni veteránů. Zimní měsíce byly obohaceny nejen o tradiční 

Akademii a Vánoční zpívání, ale také o přírodovědnou exkurzi do brněnského Antroposu, návštěvu 

soudního přelíčení u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí či divadelní představení ve francouzském 

jazyce. Díky sponzorskému daru jedné z českotřebovských firem byl premiérově realizován 

výběrový lyžařský zájezd do Alp. K jaru již neodmyslitelně patří tradiční studentská slavnost 

Majáles, jehož organizátory byli i tentokrát D. Fricová, I. Peroutková, T. Kupka, T. Keprt a 

J. Nespěchal. Vítaným zpestřením výuky byly také návštěvy divadelního představení v anglickém 

jazyce, 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. Studenti nižšího gymnázia 

se v květnu úspěšně zúčastnili střelecké soutěže, kterou pořádala českotřebovská městská policie. 

Zajímavým zážitkem se pro všechny zúčastněné staly v květnu a červnu poznávací zájezdy do 

Anglie a jižní Francie. 

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. Nejdůležitějším 

spolupracujícím partnerem však stále pro školu zůstává Spolek Gymnázia, díky kterému můžeme 

snadněji realizovat řadu školních i mimoškolních aktivit a se kterým také intenzivně připravujeme 

oslavy 110. výročí založení školy, které si připomeneme řadou kulturních a společenských akcí 

v červnu 2019. 

 

http://www.gymnct.cz/
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Přehled největších úspěchů v aktuálním školním roce 

 

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

Žáci školy se zúčastnili těchto soutěží, olympiád, přehlídek a projektů: předmětové olympiády 

(český jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, 

latina, matematika, fyzika, biologie, chemie, dějepis, zeměpis), Festival vědy a techniky pro děti 

a mládež v Pardubickém kraji, Matematický klokan, Pythagoriáda, Astronomická olympiáda, 

Olympiáda z programování, Lingvistická olympiáda, Logická olympiáda, Dějepisná soutěž 

gymnázií ČR a SR, recitační soutěž Wolkrův Prostějov, Ekologická olympiáda, GLOBE Games, 

sportovní soutěže (volejbal, basketbal, atletika, florbal), FYBICH (vzdělávací program 

biotechnologické společnosti Contipro), Les ve škole – škola v lese. 

 

Soutěže a mimoškolní činnost 

 

Diviš Samoel, 2.A 

1. místo v krajském kole Astronomické olympiády 

 

Hana Boštíková, 2.A 

3. místo v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce 

 

Matouš Fiala, 2.A 

2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády 

 

Klára Fabiánová, 4.A 

2. místo v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce 

 

Ondřej Kolář, 4.A 

2. místo v okresním kole Matematické olympiády 

 

Lucie Vargová, 4.A 

2. místo v okresním kole Chemické olympiády 

 

Jana Hudecová, 4.A 

2. místo v krajském kole Olympiády z českého jazyka 

 

Kateřina Paarová a Karolína Šimková; Iva Čečotková a Adéla Kolářová; Kateřina 

Němečková a Alexandra Škopová; Klára Fabiánová a Petra Kolářová, 4.A 

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

 

Lukáš Skřivánek, Petr Blaško a Jakub Sýkora, 4.A 

Festival vědy a techniky pro děti a mládež AMAVET – účast v krajském kole, cena firmy AWX 

 

Eliška Loderová, 5.A 

3. místo v krajském kole Matematické olympiády 

 

Šárka Doležalová, 5.A 

7. místo v krajském kole Matematické olympiády 

11. místo v krajském kole Biologické olympiády 
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Hana Válová, 5.A 

4. místo v krajském kole Olympiády ve francouzském jazyce 

 

Aneta Pouková, 2.C 

1. místo v krajském kole Biologické olympiády 

2. místo v krajském kole Olympiády v ruském jazyce 

 

Šárka Doležalová, 5.A, Eliška Loderová, 5.A, Martin Dušek, 2.C 

2. místo v krajském kole Ekologické olympiády 

 

Aneta Pouková, Denisa Mašínová a Lenka Blažková, 2.C 

1. místo v krajském kole Ekologické olympiády 

 

Dominik Paukert, 7.A 

4. místo v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce 

 

Radka Mikulecká, 7.A 

5. místo v krajském kole Olympiády v ruském jazyce 

14. místo v zemském kole Olympiády v latině 

 

Dalibor Beneš, 7.A 

3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády 

27. místo v regionálním kole Lingvistické olympiády 

 

Vojtěch John, 7.A 

1. místo v krajském kole Logické olympiády 

2.  místo v celostátním kole Lingvistické olympiády 

4. místo v krajském kole Matematické olympiády 

 

Vojtěch John, 7.A, Dalibor Beneš, 7.A, Matouš Jirsa, 3.C 

12. místo ve finále Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR v Chebu 

 

Eliška Nováková, 3.C 

6. místo v zemském kole Olympiády v latině 

 

Matěj Vašina, 8.A 

Účast v krajském kole recitační soutěže Wolkrův Prostějov 

 

Sára Horská, 5.A, Veronika Koubová, 5.A, Vendula Vomáčková, 5.A, Natálie Kubátová, 1.C, 

Adéla Říhová, 1.C, Natálie Foldynová, 6.A, Tereza Pešková, 2.C, Kristýna Bělková, 7.A, 

Linda Klimková, 7.A, Kristýna Voleská, 7.A, Veronika Šplíchalová, 4.C 

1. místo v krajském kole volejbalu a postup do kvalifikace na republikové finále,  

2. místo v kvalifikaci na republikové finále 

 

Michal Bělka, 3.A, Petr Blaško, 4.A, Lukáš Skřivánek, 4.A, Jakub Sýkora, 4.A, Šimon 

Horáček, 4.A, Ondřej Unzeitig, 5.A, Daniel Jaško, 5.A, Dalibor Beneš, 7.A, Jan Kadlec, 7.A, 

Viktor Pejchal, 7.A, Vladimír Skřivánek, 7.A, Jan Šplíchal, 7.A, Radim Kohoutek, 3.C, Petr 

Štembírek, 8.A, Patrik Vebr, 8.A, Štěpán Chládek, 4.C 

1. místo v krajském kole volejbalu a postup do kvalifikace na republikové finále,  

3. místo v kvalifikaci na republikové finále 
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Akce organizované školou 

 

Adaptační kurz prvních ročníků (6.–8. září) 

Zájezd studentů do Norska (19.–23. září) 

Škola trochu jinak (20. a 21. září) 

Literární podvečer věnovaný tvorbě F. K. Zedínka (25. říjen) 

Den otevřených dveří č. 1 (15. listopadu) 

Školní volejbalový turnaj Gaudeamus (16. listopadu) 

Exkurze do Senátu České republiky (22. listopadu) 

Akademie (18. prosince) 

Vánoční zpívání (21. prosince) 

Přírodovědná exkurze do Brna (4. ledna) 

Lyžařský kurz 2.A (7.–12. ledna) 

Lyžařský kurz 1.C a 5.A (14.–19. ledna) 

Den otevřených dveří č. 2 (15. února) 

Výběrový lyžařský zájezd do Alp (16.–20. února) 

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium (březen a duben) 

Exkurze do ekocentra Paleta, Amavet (9. března) 

Majáles (27. dubna) 

Zájezd do Londýna (8.–13. května) 

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

Vodácká exkurze 7.A a 3.C (14. a 15. května) 

Sportovní kurz 6.A a 2.C (28. května. – 1. června) 

Zájezd do Francie (8.–16. června) 

Divadelní předplatné (v průběhu celého roku) 

 

Nabízené zájmové kroužky:  

 

Historický kroužek 

Ruská konverzace 

Španělská konverzace 

Badatelský a chovatelský kroužek 

Fotografický kroužek Spoušť 

Středoškolský sportovní klub 

 



Výroční zpráva 2017/18 

 

12 

Údaje o výsledcích kontrolní činnosti 

 
provedených ČŠI: 

inspekcí bylo provedeno:   0 

následných inspekcí bylo provedeno: 0 

 

provedených Okresní správou sociálního zabezpečení: 

Dne 20. 3. 2018 byla provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, 

v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti stanovených zákonem. Bylo kontrolováno 58 pojistných vztahů.  

Nedostatky nebyly zjištěny. 

 

provedených Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky: 

Dne 21. 6. 2018 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

a dodržování ostatních povinností plateb pojistného.  

Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ani jiné evidenční nedostatky. 
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Základní údaje o hospodaření školy 

  

Zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2017: 

 

I. Výnosy: 

celkem 19 524 000 Kč 

přímé náklady na vzdělání 16 946 000 Kč 

Excelence středních škol 65 000 Kč 

čerpání fondů 57 000 Kč 

rozpuštění investičního transferu 7 000 Kč 

dotace Osobní rozvoj na gymnáziu 31 000 Kč 

příspěvek na provoz (zřizovatel = Pk) 2 109 000 Kč 

ostatní dotace (od MÚ – Akademie) 35 000 Kč 

výnosy z nájmu 186 000 Kč 

ostatní příjmy (zkoušky nanečisto, příspěvek na kopírování) 88 000 Kč 

 

II. Náklady: 

investiční (technické zhodnocení – kotelna) 4 250 Kč 

neinvestiční celkem 19 523 000 Kč 

z toho: 

 náklady na mzdy pracovníků 12 097 000 Kč 

 ostatní osobní náklady 232 000 Kč 

 odvody sociální a zdravotní pojištění + ONIV 4 357 000 Kč 

 FKSP – příděl 243 000 Kč 

 výdaje na učebnice a učební pomůcky 109 000 Kč 

 výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků 13 000 Kč 

 odpisy 251 000 Kč 

 ostatní provozní náklady 2 221 000 Kč 

 

III. Hospodářský výsledek: 1 000 Kč 

 

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

počet podaných žádostí v roce 2017–18: 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
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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 65 000 Kč. Českotřebovské gymnázium se tak opět zařadilo mezi 

15 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. 

 

 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 

 

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

 

 

Předložené a realizované projekty z cizích zdrojů 

 

Škola získala příspěvek od města ve výši 35 000 Kč na pořádání školní akademie. 

 

 

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 2017–18 opět výrazně pomohl ústecký Rieter, firma 

Techplast přispěla částkou 50 000 Kč na výběrový lyžařský kurz. Těší nás spolupráce s firmou 

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

 

 

 

 

 

 

V České Třebové dne 27. 9. 2018    Mgr. Josef Menšík, ředitel školy 

razítko a podpis ředitele školy 

 

 

Předloženo školské radě ke schválení:  

Projednáno školskou radou dne: 

Zveřejněno: 


