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INFORMÁTOR Gymnázia v České Třebové 
za rok  2007 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Vážení přátelé, 
opět máte po roce před sebou Informátor Spolku Gymnázia Česká Třebová, ve kterém si krátce připomeneme 
minulý rok 2007. 
 
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 odešla na mateřskou dovolenou Mgr. Jarmila Petrová, za ni nastoupili na zkrácený 
úvazek – Mgr. Jana Mikolecká, ( M-F ) a Mgr. Milan Michalski ( Bi – Z ). Dále vyučuje na naší škole PaedDr. 
Kamila Pavlíková ( Hv - Ov ). Trvale ukončila působení na naší škole Mgr. Zuzana Křížková ( Aj ), za ni 
zůstává  Mgr. Kateřina Faltysová ( Aj – Fj ).  
 
Přijímací zkoušky  pro školní rok 2007 - 2008 
Po přijímacích zkouškách do osmiletého gymnázia bylo přijato 30 studentů z 38 uchazečů. Do čtyřletého studia 
bylo přijato též 30 studentů z celkového počtu 35 zájemců. Jak je vidět, nedostatek populace  pro naše studijní 
obory se projevuje i v počtu zájemců o naši školu, existenci jsme si však zatím zajistili. 
  
Maturitní zkoušky 
Maturitní zkoušku skládaly jedna třída osmiletého a jedna třída čtyřletého studia ve dnech  21.-24. května 2007. 
Z celkového počtu 52 maturantů složilo16 maturitní zkoušku s vyznamenáním, z toho 10 bylo absolventů 
osmiletého studia. 
 
Úspěšnost při přijímání na vysoké školy 
Z celkového počtu 52 maturantů bylo přijato ke studiu na vysokých školách 81,13%. Pro srovnání – úspěšnost 
studentů osmiletého studia byla 88,46%, úspěšnost studentů čtyřletého studia byla 74,0 7%. 
 
Změny ve škole  
Ke konci roku 2007 byly všechny třídy vybaveny novým nábytkem. Podařilo se zrenovovat desatery dveře v 
přízemí budovy podle požadavků památkářů. Další opravy a rekonstrukce, které škola nutně potřebuje, narážejí 
bohužel na nedostatek  finančních prostředků. Je smutné, že před nadcházejícím stoletým výročím založení školy  
není zatím jasné, komu  budova připadne, proto nejsou peníze ani od města (současný vlastník ), ani od kraje      
( zřizovatel školy ). 
Další výraznou změnou v naší škole je, že od 1.9.2007 vyučujeme 1.ročník osmiletého studia podle nového  
školního vzdělávacího programu - jaká pozitiva to přinese, ukáže nejbližší budoucnost. 
 
Zahraniční aktivity školy v roce 2007  
Škola se účastní 2 mezinárodních programů – programu GLOBE a programu Comenius, kde pracuje na projektu  
ECODYN.V rámci projektu ECODYN  spolupracuje se školami na Kypru, v Norsku, v Holandsku a na 
Slovensku. V roce 2007 studenti a učitelé prezentovali výsledky práce na projektu na pracovních setkáních 
v Amsterodamu a ve Svitu. Na projektu pracuje 30 studentů z různých ročníků.  Na podzim roku 2007 připravili 
program setkání v České Třebové. Program byl zaměřen na průzkum vegetace a životního prostředí. 
Vyvrcholením byla  konference na téma „Lesy a stromy Evropy“. Konference měla vysokou úroveň, velmi 
kladně byla hodnocena všemi zúčastněnými a především  i našimi regionálními médii. 
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V programu GLOBE se studenti v květnu zúčastnili soutěže GLOBE Games s mezinárodní účastí ve Šluknově.  
V dubnu, pod vedením profesorky Pavly Pecháčkové, odjelo 8 studentů naší školy do Polska, kde se v rámci 
projektu MICC ( modelový mezinárodní soudní tribunál ) účastnili jednání mezinárodního soudu pro válečné 
zločiny. Všechna jednání byla vedena v angličtině a studenti septimy velmi dobře obstáli.  
Pokračuje spolupráce s Technickou školou v partnerském  Svitu. V červnu proběhla návštěva slovenských 
studentů u nás a v září přírodovědná exkurze našich studentů do Tater. 
Letos pro malý zájem našich studentů nebyl organizován výjezd našich studentů do Norska, ale norští studenti 
přijeli na týden v září.  
Pokračuje  spolupráce s německou školou v Balingenu. 
 
Další akce školy 
Studenti gymnázia pořádali 20. prosince 2007 v Kulturním centru Akademii – na téma „Z filmu na jeviště“. 
Dopolední vystoupení bylo pro studenty a večer se konala repríza pro rodiče a další hosty. Letos měla většina 
vystoupení velmi dobrou úroveň, porota měla těžkou práci vybrat spravedlivě vítěznou třídu. 
Velmi úspěšně si vedou studenti fotografického kroužku, letos nasbírali opět řadu ocenění. Spolek financuje dále 
odměny studentům za umístění na olympiádách a sportovních hrách, financuje odměny za úspěšné studium a při 
organizaci školních sportovních soutěží, akademie, sportovních kurzů, adaptačního kurzu pro primu atd. 
Značnou část finančních prostředků jsme letos vynaložili na příspěvek pro dopravu na akce, při kterých naši 
studenti reprezentovali naše gymnázium ( Polsko, projekt Globe, projekt Comenius ). 
       
Spolek Gymnázia Česká Třebová 
Dne 20. listopadu 2007 se sešla mimořádná schůze členů Spolku, na které informoval starosta města členy o 
připravovaných změnách ve vlastnictví budovy gymnázia  
Výbor Spolku se sešel během roku 2007 celkem čtyřikrát. Na programu schůzek bylo vždy řešení finančních 
záležitostí a v poslední době i návrh průběhu oslav stoletého výročí školy. Spolek získal v roce 2007celkem asi 
50 000 Kč, všechny získané prostředky byly využity na podporu studentských aktivit, podrobně jsou uvedeny ve 
zprávách o činnosti a o hospodaření. V letošním roce budou prostředky Spolku již v určité míře směřovat 
k nadcházejícím oslavám stoletého výročí školy. Začínají přípravy s vydáváním almanachu školy, rozjíždí se 
rezervace společenských sálů, hudebních skupin a začínáme oslovovat případné sponzory. Sledujte naše 
internetové stránky, záložky Spolek a Výročí 100 let školy, kde budeme zveřejňovat další informace. Též 
prosíme organizátory absolventských srazů o zaslání kontaktů, protože od minulých oslav došlo určitě k řadě 
změn, mladší ročníky nemáme podchyceny zase v evidenci se změnami adres. 
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 2007, za finanční pomoc. Zároveň prosíme ty, kteří 
ještě nezaplatili, aby tak učinili co nejdříve. Pokud nám zasíláte příspěvky na účet (1321915329/0800), 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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