INFORMÁTOR Gymnázia v České Třebové
za rok 2012

Vážení přátelé,
po roce si opět připomínáme rok 2012 na našem gymnáziu.
Informace o studentech
V školním roce 20011-2012 mělo gymnázium celkem 320 žáků ve 12 třídách:
 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
Profesorský sbor
V roce 2012 došlo ve složení profesorského sboru k výrazným změnám. Ředitel školy PhDr. Petr Poldauf
dosáhl důchodového věku, od 1.9.2012 učí na škole na zkrácený úvazek německý jazyk. Na základě konkurzu
byl od 1.8.2012 jmenován novým ředitelem školy Mgr. Josef Menšík, který učí na gymnáziu již řadu let. Funkce
zástupce ředitele školy byla rozdělena z provozních důvodů na polovinu mezi Mgr. Danu Řehořovou a PhDr.
Tomáše Kupku. Na mateřskou dovolenou nastoupila Jana Divišová, za ni se stal posilou profesorského sboru
Mgr. Jan Watroba, D-La. Školu opustila Alena Běťáková, Aj-Hv. Výuku cizích jazyků posílili rodilí mluvčí Nyk
Bigmore (Aj) a Julieta Jansa (Šj).
Přijímací řízení pro školní rok 2012-2013
Pro školní rok 2012-2013 byly stanoveny jednotné přijímací testy společnosti Scio, náklady přijímacího řízení
hradil Pardubický kraj. Podle novely školského zákona bylo v přijímacím řízení několik novinek, které se ale
plně odrazily v počtu nově přijatých studentů, uveďme ty nejdůležitější:
- Přihlášky pouze na 2 obory studia
- 2 termíny pro oficiální 1. kolo přijímacích zkoušek
- 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 o počtu přijatých žáků pro vedení škol na straně druhé
Bohužel stanovení vysokých limitů pro gymnázia mělo za následek neúplné naplnění tříd 1. ročníků přesto, že o
studium na naší škole byl dostatečný zájem. Do1.ročníku osmiletého studia nastoupilo 26 žáků a do1.ročníku
čtyřletého studia 19 žáků. Zajímavostí přijímacího řízení do čtyřletého studia bylo i to, že v něm byli málo
úspěšní uchazeči z místních základních škol.
Výsledky vzdělávání
Z celkem 60 maturantů uspělo při maturitních zkouškách celkem 59, z toho 21 s vyznamenáním. Úspěšnost
přijetí absolventů na VŠ byla u osmiletého studia 83%, u čtyřletého 77%.
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.
Změny ve škole
Město ve svém rozpočtu pro rok 2012 vyčlenilo na opravy a nejnutnější údržbu budovy gymnázia 754 tis. Kč.
Tyto prostředky umožnily výměnu dalších oken v 2. NP ve frontě do Tyršova náměstí, výměnu hořáku dalšího
plynového kotle a provedení drobnějších oprav na plášti budovy. Potřebná celková rekonstrukce školní kotelny
nemá zatím konkrétní časový horizont, v roce 2012 se přistoupilo proto k zmíněné výměně hořáku dalšího kotle.
V případě potřeby má škola 2 funkční kotle – v minulém období byly staré hořáky příčinou častých výpadků
topení a jejich oprava kvůli nedostatku náhradních dílů již nebyla možná.
V oblasti provozních výdajů byla situace uspokojivá díky nižším nákladům na topení (nová okna, výměna
hořáku kotle). Výnosy z podnájmu prostor školy se podařilo v důsledku souběhu různých okolností zvýšit.

Souhlasili jsme s návrhem Pardubického kraje, aby se od 1.9.2011 žáci nižšího stupně víceletého gymnázia
opětovně stravovali v ŠJ při ZŠ Habrmanova – zřizovatel akceptoval náš požadavek na úhradu zvýšených
nákladů spojených s tímto stravováním v plné výši. Toto pokrytí zvýšených nákladů bylo garantováno pouze pro
školní rok 2011-2012, od 1.9.2012 došlo opět k přechodu této kategorie strávníků do staronové ŠJ Na Skalce.
Prezentace školy na veřejnosti
- Od března 2012 mají rodiče i žáci přístup k průběžné klasifikaci přes internet.
- Škola uspěla v projektu EU „Peníze školám“, který přinese škole finanční částku přesahující jeden milion
korun. Škola je partnerem dalšího projektu, jehož nositelem je region Orlicko-Třebovsko, peníze z tohoto
projektu budou využity ke zlepšení vybavenosti školních prostor.
- Naši studenti dosahují výrazných úspěchů v mnoha oblastech-např. sportovní výsledky, soutěže v cizích
jazycích(Šj,Aj), soutěže fotokroužku a kroužku Freoni, v celostátní soutěži v piškvorkách, v projektu
„Amavet“, atd.
- Na škole studuje velmi nadaný student Radovan Švarc (student 6.ročníku osmiletého studia), který je
úspěšným řešitelem matematických olympiád ve své i vyšší kategorii. Za své matematické znalosti byl oceněn
titulem „Mladý talent roku 2012“, který mu udělil Pardubický kraj. Radovan Švarc není nadaný pouze v
matematice, ale dokazuje svou nadprůměrnou inteligenci i v řadě různých vědomostních soutěží, např.
„Fenomén“ aj.
- Studenti naší školy se prezentovali velmi úspěšně i v projektu organizovaném DDM Kamarád v České
Třebové, název projektu byl „Válečné oběti“. Natočili krátkometrážní dokument o českotřebovském veteránovi
Vasilu Timkovičovi.
- Škola organizuje již tradiční akce pro veřejnost - Majáles, imatrikulaci nových studentů, školní akademii,
projektové dny pro studenty aj.
Aktuální informace o činnosti studentů a učitelů naší školy najdete v tištěném vydání měsíčníku
„ Českotřebovský zpravodaj“ nebo v jeho internetové online podobě na adrese www.zpravodaj.probit.cz.
Zahraniční aktivity školy v roce 2012
V roce 2012 se pro nedostatečný zájem našich studentů neuskutečnil žádný výměnný pobyt mezi naší školou a
školou v norském Prestfossu. Ve spolupráci s městským úřadem pokračovaly družební vztahy s italským
družebním městem Agrate Brianza. V říjnu se uskutečnila návštěva několika studentů z Německa, naše město
navštívili studenti gymnázia v Balingenu ze spolkové země Baden-Württenberg, cílem této spolupráce je oživit
zájem studentů o studium německého jazyka.
Spolek Gymnázia Česká Třebová
Výbor Spolku řešil během roku 2012 aktuální otázky podle potřeb, hlavně byly spojeny s finančními
záležitostmi, převážně týkajícími se odměn studentům a podpor studentských aktivit. Více o činnosti Spolku a
jeho hospodaření s finančními prostředky najdete po schválení Valnou hromadou 14.2.2013 na webových
stránkách školy v záložce Spolek gymnázia. Výbor Spolku se letos rozhodl nekonat Společenský večer, důvodů
bylo několik-např. velké finanční náklady, nevhodný volný termín restaurace Na Horách, náročný úvod do
nového školního roku spojený se změnami ve vedení školy aj. Velkým kladem v roce 2012 bylo získání
značného finančního daru z pozůstalosti bývalého studenta našeho gymnázia pana profesora Karla Holbika.
Sdělení pro členy Spolku Gymnázia Česká Třebová
Děkujeme všem členům, kteří zaplatili příspěvky na rok 2012, 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
Josef Menšík, ředitel školy
Internetové stránky školy

e-mail: Jana.Sedlackova@gymnct.cz
e-mail: Milana Soukupova@gymnct.cz
e-mail: Josef Mensik@gymnct.cz
www.gymnct.cz

Telefon: 465519508
Telefon: 465519504
Telefon: 465519501

