INFORMÁTOR Spolku Gymnázia v České Třebové
za rok 2013

Vážení přátelé,
shrnujeme nejdůležitější údaje o škole za rok 2013.

Informace o studentech
Ve školním roce 2012 - 2013 mělo gymnázium k 1.9.2012 celkem 309 žáků ve 12 třídách (304 žáky dle stavu
k 30.6.2013):

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

Čtyřleté – 1.C, 2.C, 3.C, 4.C
Učitelský sbor
V uvedeném školním roce nedošlo ve složení sboru k žádným výrazným změnám, pouze výuku hudební výchovy
vzhledem k posunu v úvazcích zajišťuje od září 2013 kolegyně Andrea Herrmanová. Personální zajištění výuky v roce
v současnosti viz webové stránky školy.
Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014
Pro školní rok 2013-2014 byly opětovně zřizovatelem stanoveny jednotné přijímací testy společnosti Scio, náklady
přijímacího řízení v 1. kole hradil Pardubický kraj. Situace v přijímání ke studiu byla obdobná jako v roce předchozím.
Připomínáme:
- přihlášky pouze na 2 obory studia
- 2 termíny pro oficiální 1. kolo přijímacích zkoušek
- bodové limity pro přijetí ke studiu, nejpřísnější byly pro gymnázia
- nebylo možné vzít zpět zápisový lístek ke studiu, což přineslo zvýšení zodpovědnosti uchazečů o studium
na straně jedné a přineslo jistotu v počtu přijatých žáků pro vedení školy na straně druhé
Potěšitelnou skutečností bylo uspokojivé naplnění tříd 1. ročníků. Překročení početního kritéria přijatých žáků spolu
s revokací dřívějšího - nás existenčně ohrožujícího - usnesení Rady Pardubického kraje přineslo škole potřebnou
existenční jistotu. Faktorů, které příznivě ovlivnily počet přijatých uchazečů, je samozřejmě více; nicméně výrazný
podíl lze přičíst zvýšené mediální prezentaci školy a úspěchů jejích žáků. Do 1. ročníku osmiletého studia nastoupilo
30 žáků a do1.ročníku čtyřletého studia 32 žáků (se započtením kladně vyřízených několika žádostí o přestup).
Nicméně situace v počtu gymnázií v Pardubickém kraji neustále nutí k „boji“ o každého uchazeče. Mrzí nás, že mezi
uchazeči o čtyřleté studium byli v porovnání s okolím opět méně úspěšní uchazeči z českotřebovských základních
škol. Tato skutečnost byla opětovně předmětem jednání vedení školy se zřizovatelem základních škol, tj. Městem
Česká Třebová.
K 1. září 2013 měla škola ve 12 třídách 320 žáků. Vzhledem k tomu, že odmaturovaly málo početné třídy a podařilo se
první ročníky dobře naplnit, byl k 30.9.2013 (dle zahajovacího výkazu) zaznamenán celkový nárůst o 22 žáků.

Výsledky vzdělávání
Z celkem 39 maturantů uspělo při maturitních zkouškách v jarním a podzimním (2 žáci) řádném termínu 2013 celkem
37 žáků, z toho 23 s vyznamenáním. 2 žáci neprospěli. Úspěšnost přijetí absolventů na VŠ byla u osmiletého studia
92%, u čtyřletého 86%.

Učební plány
Ve škole se vyučuje podle dvou učebních plánů, které nesou společný název “ŠVP Gymnázium-brána ke vzdělání“ a liší
se pouze rozsahem studijních let pro čtyřleté a osmileté studium.

Situace školy
Město ve svém rozpočtu pro rok 2013 vyčlenilo na opravy a nejnutnější údržbu budovy gymnázia 898 000 Kč. Tyto
prostředky umožnily dokončit výměnu zbývajících oken ve frontě do Tyršova náměstí, renovaci dveří ve 2. patře,
snesení nefunkčního komínu, opravu doskočiště ve sportovním areálu školy i další drobné úpravy. Navrhované
(k současnému datu zatím ještě neschválené) výdajové položky pro gymnázium v rozpočtu města pro rok 2014 se jeví
jako uspokojivé.
Mimořádnou událostí bylo vybudování studovny s knihovnou v hodnotě 349 937 Kč z finančního daru absolventa
našeho gymnázia profesora Holbika . Studovna byla předána Spolkem škole do užívání na základě smlouvy o výpůjčce.
V oblasti provozních výdajů byla situace uspokojivá díky nižším nákladům na topení (nová okna směrem do Tyršova
náměstí, výměna hořáku u jednoho kotle). Tyto úspory alespoň částečně vykompenzovaly nárůst cen energií a
prodlouženou topnou sezonu. Výnosy z podnájmu prostor školy se podařilo v důsledku souběhu různých okolností
zvýšit a tyto prostředky rovněž zapojit do oprav a údržby rozlehlých prostor českotřebovského gymnázia.
Základní údržbu (malování některých tříd, podlahová krytina) pomohla opět sponzorsky zajistit firma Rieter .

Prezentace školy na veřejnosti
Všechny kabinety jsou vybaveny počítači a umožňují přístup k internetu. Škola má k dispozici 2 interaktivní tabule.
Gymnázium se na internetu prezentuje vlastní webovou stránkou www.gymnct.cz . Rodiče i žáci možnost online
přístupu k průběžné klasifikaci. Škola uspěla v projektu Evropské unie – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je
partnerem také dalšího projektu s názvem Škola hrou v kraji Komenského. Z tohoto projektu byla vybavena nová
učebna výpočetní techniky, byly zakoupeny další dataprojektory, mikroskopy apod.
Školní rok byl zahájen slavnostní imatrikulací nových žáků dne 3. 9. 2013 v malém sále Kulturního centra za
přítomnosti místostarostky města Jaromíry Žáčkové 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, popularizační akce Univerzity Pardubice Věda a technika na dvorech škol či nově akce
pro studenty nižšího gymnázia s názvem Škola trochu jinak, jehož garantem byla Ivana Pecháčková.
Uskutečnily se studentské zájezdy do Drážďan a Paříže, zimní měsíce obohatila tradiční Akademie i Vánoční zpívání,
k většímu zájmu o studium němčiny měl přispět zájezd do Vídně, který byl částečně hrazen ze sponzorských
prostředků. 17. ledna se odehrála v čítárně městské knihovny premiéra dokumentárního filmu Vasil Timkovič – válečné
osudy, jehož autory byli studenti septimy v čele Adamem Ostruzskou a Jiřím Štembírkem. Za tento sympatický počin
byl stejný tým v květnu oceněn Cenou Města Česká Třebová. K jaru již neodmyslitelně patří tradiční studentská
slavnost Majáles, jehož organizátory byli i tentokrát I. Pecháčková, T. Kupka a J. Nespěchal. Vítaným zpestřením
výuky jsou projektové dny (Jižní a Střední Amerika), výchovné koncerty (etnická hudba se skupinou Tam Tam
orchestra) i další projekty (např. Jeden svět, Příběhy bezpráví apod.). Studenti druhých ročníků navštěvují v rámci
předplatného divadelní představení Východočeského divadla Pardubice.
Také v tomto školním roce pokračovala spolupráce českotřebovského gymnázia s firmou Contipro v rámci projektu
FYBICH, který podporuje zájem studentů o přírodovědné obory.
Mimořádných úspěchů dosáhli naši studenti v mnoha soutěžích, olympiádách a projektech – viz samostatný přehled.

Přehled největších úspěchů ve školním roce 2012-13:
CELOSTÁTNÍ ÚSPĚCHY:
Celorepublikové finále pišQworky 2012 – 1. místo, mistři České republiky
Matematická olympiáda kategorie A – 2. místo pro Radovana Švarce
Ústřední kolo Olympiády v ruském jazyce – 3. místo pro Martina Menšíka
Celostátní kolo Festivalu vědy a techniky mládeže AMAVET – 6. místo pro Kristýnu Tomášovou za práci Kultivace
Trametes versicolor DSM 1977 a produkce enzymu lakázy, postup do celosvětového finále soutěže v Houstonu v USA
Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti – 9. místo pro Justýnu Kučerovou za práci Celiakie a problémy
s potravinami, 12. místo pro Kristýnu Tomášovou a Kateřinu Chudou za práci Vliv města na kvalitu vody v řece
Třebovce
Celostátní finále Logické olympiády – 10. místo pro Radovana Švarce

KRAJSKÉ ÚSPĚCHY:
Matematická olympiáda kategorie A – 1. místo pro Radovana Švarce
Matematická olympiáda kategorie B – 1. místo pro Radovana Švarce
Matematická olympiáda kategorie P – 1. místo pro Radovana Švarce
Logická olympiáda – 1. místo pro Radovana Švarce
Olympiáda ve španělském jazyce – 1. místo pro Natálii Kufovou a 2. místo pro Daniela Baláže
Olympiáda v ruském jazyce – 1. místo pro Martina Menšíka
Atletický čtyřboj – 1. místo pro starší žákyně
Olympiáda ve francouzském jazyce – 2. místo pro Daniela Pařízka
Astronomická olympiáda – 2. místo pro Jana Berana
Celostátní soutěž škol ve florbalu – 1. místo pro děvčata, 2. místo pro chlapce
Olympiáda dětí a mládeže – basketbal – 1. místo pro chlapce
Olympiáda v anglickém jazyce – 3. místo pro Davida Lazárka
Škola sama organizovala tyto akce :
Adaptační kurz prvních ročníků (10. – 12. září)
Škola trochu jinak (26. a 27. září)
Školní volejbalový turnaj Gaudeamus (16. listopadu)
Den otevřených dveří (22. listopadu)
Zájezd studentů do Drážďan (12. prosince a 20. května)
Zájezd studentů do Paříže (13. – 17. prosince)
Akademie (20. prosince)
Vánoční zpívání (21. prosince)
Zájezd studentů do Vídně (9. ledna)
Projektové dny, Lyžařské kurzy, Sportovní kurz, Divadelní předplatné
Majáles (30. dubna)
Nabízené zájmové kroužky: historický, ruská konverzace, španělská konverzace, přírodovědný a chovatelský kroužek,
fotografický kroužek Spoušť, Středoškolský sportovní klub

Zahraniční aktivity školy v roce 2013
V září 2013 se uskutečnil výměnný pobyt mezi naší školou a školou v norském Prestfossu. V říjnu 2013 se uskutečnila
návštěva několika našich studentů na partnerském gymnáziu v německém Balingenu (spolková země BadenWürttemberg), jejímž cílem je podpora zájmu studentů o studium německého jazyka.

