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INFORMÁTOR Gymnázia v České Třebové 
za rok  2011 
   
 
 
 
Vážení přátelé, 
po roce si opět připomínáme rok 2011 na našem gymnáziu. 
 
Informace  o studentech  
V školním roce 20010-2011 mělo gymnázium celkem 339 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 
V novém školním roce se složení profesorského sboru nezměnilo, pouze od září 2011 
nastoupil na částečný úvazek Mgr. Zdeněk Hübner, který vyučoval seminář ze zeměpisu. 
    
Přijímací zkoušky  pro školní rok 2011-2012 
Na převážné většině středních škol Pardubického kraje včetně našeho gymnázia byly 
realizovány jednotné přijímací testy společnosti Scio. 
Po přijímacích zkouškách do osmiletého gymnázia bylo přijato ze 43 uchazečů 30 studentů. 
Do čtyřletého studia bylo po prvním kole ze 69 uchazečů o studium přijato 28, nástup 
potvrdilo však pouze 9 z přijatých. Konala se další přijímací kola, někteří studenti přestoupili 
z jiných škol, povoleno bylo i opakování dvěma studentům. Celkem tedy bylo k 30.9.2011 
v prvním ročníku čtyřletého studia 19 žáků.     
 
Maturitní zkoušky 
Maturitní zkoušky se konaly 9.-13.května 2011, poprvé v nové podobě celostátních maturit. 
Z celkového počtu 61 maturantů složilo 27 maturitní zkoušku s vyznamenáním, z toho 
17 bylo absolventů osmiletého studia. Předávání maturitních vysvědčení proběhlo opět 
v obřadní síni městského úřadu, ale až 20.června 2011-vzhledem k harmonogramu nových 
maturit. 
  
Úspěšnost při přijímání na vysoké školy 
Z celkového počtu 61 maturantů bylo přijato ke studiu na vysokých školách 81%. 
Pro srovnání - z osmiletého studia 86%, ze čtyřletého studia 77%. 
 
Učební plány 
Ve škole se vyučuje podle dvou učebních plánů. Dobíhá původní pro čtyřleté a osmileté 
studium „Škola pro život“ a nyní se vyučují nové ročníky nižšího i vyššího stupně osmiletého 
i čtyřletého studia podle učebního plánu „Gymnázium-brána ke vzdělání“. 
Učební plány nabízejí široký výběr volitelných předmětů, mění se nabídka volitelných 
předmětů i jejich hodinová dotace. Alarmující je populační křivka demografického vývoje a 
všeobecná tendence, která se zastaví teprve kolem roku 2016-2017. Podrobnější informace 
k této otázce lze najít v článku pana Milana Mikoleckého v únorovém čísle Českotřebovského 
zpravodaje, který se zabývá srovnáním počtu žáků ZŠ v letech 2001-2011. V této souvislosti 
je stále aktuálnější otázka zachování čtyřletého studia na třebovském gymnáziu. 
Se zmenšujícím se počtem studentů souvisí i otvírání nových skupin volitelných předmětů, 
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některé nemohou být vůbec začleněny do programu výuky- je v nich málo studentů a pro 
školu je to neekonomické. Klesá zájem o německý a francouzský jazyk.  
 
Změny ve škole 
Převod budovy na Pardubický kraj je podle vyjádření představitelů obce zatím stále neurčitý. 
Prostředky z rozpočtu města umožnily výměnu části oken ve druhém patře směrem 
do Tyršova náměstí a výměnu hořáků u kotlů sloužícím k vytápění. Značné úspory 
provozních výdajů bylo dosaženo přechodem k novému poskytovateli stravování, přestože 
letos vedení Pardubického kraje souhlasilo s návratem strávníků nižšího stupně gymnázia zpět 
do ŠJ Habrmanova podle loňských podmínek. Toto ovšem platí pouze do 30.6.2012. 
 
Studentské aktivity 
Každá škola má svá specifika, něco, čím se odlišuje od ostatních škol. U našeho gymnázia 
vidím největší odlišnost ve výrazných úspěších v soutěžích ve španělském jazyce, v činnosti 
přírodovědného kroužku Freoni a v řadě úspěchů na poli sportovním. Koncem roku 2011 
dosáhli studenti našeho gymnázia i výrazného úspěchu ve středoškolských logických hrách 
v piškvorkách. Na naší škole studuje nyní i talentovaný matematik Radovan Švarc z 5.ročníku 
osmiletého studia, je úspěšným řešitelem i ve vyšších kategoriích než odpovídají jeho věku. 
Dalších výrazných úspěchů dosahují i členové fotokroužku, vedeného paní Milanou 
Soukupovou. Dále se rozvíjí spolupráce s Domovem pro seniory, konal se Majáles a již 
tradiční  školní akademie. 
      
Zahraniční aktivity školy v roce 2011 
Na jaře se konala druhá část výměnného pobytu s Italy, tentokráte přijeli italští studenti 
do České Třebové. V září byli naši studenti v Norsku, v říjnu malá skupinka našich studentů 
navštívila střední školu v německém Balingenu. 
 
Spolek Gymnázia Česká Třebová 
Výbor Spolku se sešel během roku 2011 osmkrát. Během schůzek jsme řešili aktuální 
problémy, hlavně finančního rázu. Letos se podruhé konal Společenský večer gymnázia. 
Neskončil sice s finančním ziskem, ale byl kladně hodnocen jeho účastníky. Škoda, že jich 
nebylo více. Záměr – zviditelnit naši školu na veřejnosti však byl splněn. Více o činnosti 
Spolku a jeho hospodaření s finančními prostředky najdete po schválení Valnou hromadou 
16.2.2012 na webových stránkách školy v záložce Spolek gymnázia. 
  
Sdělení pro členy Spolku Gymnázia Česká Třebová   
Děkujeme všem členům, kteří zaplatili příspěvky na rok 2011, 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 e-mail: Jana.Sedlackova@gymnct.cz Telefon: 465519508 
Milana Soukupová, hospodářka e-mail: Milana Soukupova@gymnct.cz Telefon: 465519504 
Petr Poldauf, ředitel školy e-mail: Petr.Poldauf@gymnct.cz Telefon: 465519501 
Internetové stránky školy www.gymnct.cz  
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