INFORMÁTOR Gymnázia v České Třebové
za rok 2008

Vážení přátelé,
opět uplynul celý rok a dovolujeme si vám předložit několik informací o našem gymnáziu.
Informace o studentech
V školním roce 2007-2008 mělo gymnázium celkem 359 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
Profesorský sbor opustila Mgr. Kateřina Faltysová (Aj-Fj), která odešla učit na jinou školu. Dále již nevyučují
Mgr. Jana Mikolecká (M-F) a Mgr. Milan Michalski (Bi-Z), kteří nám vypomáhali na částečný úvazek. Do
úplného důchodu odešla i dlouholetá členka našeho sboru paní Božena Štaudová (Aj). Znovu nastoupila Mgr.
Jarmila Petrová (M-Ch) na částečný úvazek. Novými členy našeho kolektivu se stali mladí kolegové Mgr. Hana
Svobodová (Aj) a Mgr. Ondřej Limberský (Aj-Tv).
Přijímací zkoušky pro školní rok 2008 - 2009
Po přijímacích zkouškách do osmiletého gymnázia bylo přijato 30 studentů ze 40 uchazečů. Do čtyřletého studia
bylo přijato celkem ve třech kolech přijímacího řízení 29 uchazečů.
Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušku skládaly jedna třída osmiletého a jedna třída čtyřletého studia, z celkového počtu 56
maturantů složilo 22 maturitní zkoušku s vyznamenáním, z toho 14 bylo absolventů osmiletého studia.
Úspěšnost při přijímání na vysoké školy
Z celkového počtu 56 maturantů bylo přijato ke studiu na vysokých školách 84%. Pro srovnání – úspěšnost
studentů osmiletého studia byla 86%, úspěšnost studentů čtyřletého studia byla 82%.
Změny ve škole
V roce 2008 proběhly některé další úpravy interiéru školy – byly zrenovovány další dveře do učeben a ve 2.
podlaží položena nová dlažba na chodbách. Dvě třídy byly vybaveny novou pomůckou – interaktivní tabulí,
čímž došlo ke zpestření výuky žáků.
Již druhým rokem se vyučuje osmileté studium podle nového školního vzdělávacího programu „Škola pro
život“. Do vyučování pronikají nové formy výuky. Byly realizovány tři projektové dny na téma: „Krajina“,
„Afrika“, „Zdraví“ – studenti v nich získávali nové informace netradičními formami a sami vypracovávali
výstupy pro ostatní spolužáky.
Zahraniční aktivity školy v roce 2008
V roce 2008 pokračovala pracovní setkání účastníků tříletého projektu ECODYN v norském Prestfossu,
slovenském Svitu a holadském Amsterodamu.
V září 2008 navštívili studenti gymnázia italské město Vimercate v rámci družebních styků města Česká
Třebová a poprvé se konal výměnný pobyt studentů našeho gymnázia a německé školy v Balingenu.
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Spolek Gymnázia Česká Třebová
Výbor Spolku se sešel během roku 2008 celkem sedmkrát, dne 24.1.2008 se konala valná hromada Spolku.
V příjemné atmosféře se sešel výbor Spolku se svými nejvěrnějšími příznivci a proběhla žhavá diskuse na téma
blížícího se výročí školy. Na základě připomínek hlavně starších absolventů byl trochu pozměněn plán průběhu
oslav, nyní je již realizován v jednotlivých etapách. V současné době vrcholí přípravy na tisk almanachu,
kompletují se seznamy absolventů, připravují se návrhy pro upomínkové předměty, atd. Podrobnější informace
naleznete na našich internetových stránkách (www.gymnct.cz) v záložkách „Spolek“ nebo „Výročí 100 let
školy“.
Na 20. ledna 2009 připravujeme valnou hromadu Spolku, hlavními body programu budou volby výboru Spolku a
informace k průběhu oslav.
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 2008, 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 spolupráci s vámi.
Jana Sedláčková, předsedkyně Spolku

Kontakty na nás:
Jana Sedláčková, předsedkyně
Milana Soukupová, hospodářka
Petr Poldauf, ředitel školy
Internetové stránky školy

e-mail: Jana.Sedlackova@gymnct.cz
e-mail: Milana Soukupova@gymnct.cz
e-mail: Petr.Poldauf@gymnct.cz
www.gymnct.cz
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Telefon: 465534660
Telefon: 465534660
Telefon: 465534660

