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INFORMÁTOR Gymnázia v České Třebové 
za rok  2006 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Vážení přátelé, 
rok uběhl, dovoluji si vám proto znovu předložit náš Informátor a provést krátkou bilanci událostí na našem 
gymnáziu v roce 2006.  
    
Informace  o studentech  
V tomto školním roce mělo gymnázium celkem 350 žáků ve 12 třídách: 

Ø Osmileté  – 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A  
Ø Čtyřleté   – 1.C, 2.C, 3.C, 4.C 

 
 
Profesorský sbor 
Z řad profesorského sboru odešel PaedDr. Zbyněk Slavík, který se stal od 1.9.2006 ředitelem ZŠ Habrmanova 
v České Třebové. Za něj nastoupila Mgr. Daniela Fricová ( Bi-Tv ). Od 1.10.2006 působí na našem gymnáziu 
Mgr. Kateřina Faltysová ( Aj-Fj ),  která zastupuje dlouhodobě nemocnou Mgr. Zuzanu Křížkovou.  
 
Přijímací zkoušky  pro školní rok 2006 - 2007 
Po přijímacích zkouškách do osmiletého gymnázia bylo přijato 30 studentů z 58 uchazečů. Poprvé byly využity 
testy  společnosti Scio z matematiky, českého jazyka a všeobecných studijních předpokladů. 
Do čtyřletého studia bylo přijato též 30 studentů z celkového počtu 49 zájemců. 
 
Maturitní zkoušky 
Maturitní zkoušku skládaly jedna třída osmiletého a jedna třída čtyřletého studia ve dnech 22.-25.května 2006. Z 
celkového počtu 59 maturantů složilo 16  maturitní zkoušku s vyznamenáním, z toho 10 bylo absolventů 
osmiletého studia. 
 
Úspěšnost při přijímání na vysoké školy 
Z 8.A (osmileté studium) bylo přijato ke studiu na vysoké škole 88 % z celkového počtu maturantů, ze 4.C 
(čtyřleté studium) to bylo 90 %. 
 
Změny interiéru školy  
V letošním roce se podařilo zmodernizovat druhou učebnu výpočetní techniky, což podstatně zlepšilo podmínky 
výuky tohoto předmětu. Další třídy byly vybaveny novým nábytkem, začalo se s renovací dveří do učeben. V 
roce 2009 při stoletém výročí bychom rádi přivítali naše hosty v pěkném prostředí. 
 
Zahraniční aktivity školy v roce 2006 
Škola pokračuje v dlouholeté spolupráci se školou v norském Prestfossu, letos se opět uskutečnil výměnný pobyt 
studentů obou stran, hlavně díky obětavé práci paní profesorky Benešové. Začíná se rozvíjet spolupráce se 
školou ve Svitu, v měsíci červnu tam proběhla čtyřdenní přírodovědná terénní exkurze studentů pod vedením 
profesorky Hany Grundové. Ve dnech 22.-24.11.2006, na pozvání slovenských kolegů, se volejbalová družstva 
chlapců a dívek zúčastnila mezinárodního  volejbalového turnaje a pod vedením profesora Nespěchala obsadila 
v obou kategoriích první místa.Tyto akce proběhly díky finanční podpoře Města Čeká Třebová. Na jaře se 
uskutečnil zájezd studentů do Velké Británie, rozbíhá se spolupráce se školou v německém Balingenu. Před 
vánočními svátky navštívili studenti, kteří se učí německy, Drážďany. 
Letos se naše škola zapojila aktivně do programu Comenius a navázala úzké kontakty se školami na Kypru, na 
Slovensku, v Norsku a v Holandsku. Studenti společně pracují na projektu s tématikou životního prostředí 
Rovnováha ekosystémů. Projekt bude pokračovat do roku 2009, vedoucími z řad učitelů jsou profesorky 
Grundová a Benešová. 
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Další akce školy 
Studentský divadelní kroužek gymnázia nastudoval ve druhé polovině roku 2005 a na začátku roku 2006 
divadelní představení na motivy hry W. Shakespeara Mnoho povyku pro nic. Premiéra se konala za hojné účasti 
veřejnosti v Kulturním centru Česká Třebová 21. února 2006 a hra byla ještě dvakrát úspěšně opakována. Za 
celým projektem stáli vyučující gymnázia Michal Jiráský a Tomáš Kupka, kteří ke spolupráci přizvali i Martu 
Demelovou. Představení mohlo být zrealizováno díky finanční podpoře Spolku Gymnázia Česká Třebová a 
Města Česká Třebová. 
Studenti gymnázia pořádali 12.prosince 2006 v Kulturním centru Akademii – na téma „Žijeme hudbou“. 
Dopolední vystoupení bylo pro studenty a večer se konala repríza pro rodiče a další hosty.  
       
Spolek Gymnázia Česká Třebová 
Stále existuje, na leden 2007 připravujeme Valnou hromadu. Díky příspěvkům rodičů studentů naší školy, díky 
příspěvkům našich členů a darům sponzorů se nám daří získávat finanční prostředky na podporu studentských 
aktivit, které by nebylo možno realizovat bez existence tohoto Spolku. Z těchto prostředků financujeme 
startovné na soutěžích, odměny studentům při Akademii, volejbalovém turnaji Gaudeamus, při sportovních 
dnech, atd. Značná část peněz je určena na cestovní výdaje pro studenty, kteří reprezentují naši školu na 
turnajích, olympiádách a dalších soutěžích. Při slavnostním předávání vysvědčení maturantům zajišťuje Spolek 
knižní odměny, také hradí občerstvení pro maturanty a maturitní komisi. Díky Spolku může pracovat na naší 
škole fotografický kroužek pod vedením profesorky Milany Soukupové,  jehož členové dosáhli již mnoha 
úspěchů. Účastnili se řady soutěží, např.fotosoutěže „Apríl“ pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy – z této soutěže si odnesli za třetí místo digitální fotoaparát. Díky jejich činnosti máme na chodbách 
pěkné nástěnky s fotografiemi, kus práce je  čeká při nadcházejících  oslavách výročí školy. Z našich finančních 
prostředků byly zakoupeny další páry bruslí pro studenty, jejich využití v kryté zimní hale při hodinách tělesné 
výchovy je velké. 
Jménem výboru Spolku Gymnázia Česká Třebová děkujeme  všem, kteří svými finančními příspěvky podpořili 
naši činnost, a doufáme, že nám v dalším období zachováte svoji přízeň. 
  
Sdělení pro členy Spolku Gymnázia Česká Třebová   
Děkujeme všem členům, kteří  zaplatili příspěvky na rok 2006, za finanční pomoc. Zároveň prosíme ty, kteří 
ještě nezaplatili, aby tak učinili co nejdříve. Pokud nám zasíláte příspěvky na účet, prosíme laskavě, abyste 
vyplnili zprávu pro příjemce a uvedli v ní vaše jméno a maturitní ročník. Pokud změníte adresu, kontaktujte 
nás.  Rádi bychom vás informovali o naší činnosti i novinkách ve škole. 
Těšíme se na další kontakty s vámi. 
 
      Jana Sedláčková, předsedkyně spolku 
 
 
Kontakty na nás: 
Jana Sedláčková,  předsedkyně e-mail: Jana.Sedlackova@gymnct.cz Telefon: 465534660 
Milana Soukupová, hospodářka e-mail: Milana Soukupova@gymnct.cz Telefon: 465534660 
Petr Poldauf, ředitel školy e-mail: Petr.Poldauf@gymnct.cz Telefon: 465534660 
Internetové stránky školy www.gymnct.cz  
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