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Vážení přátelé, 
shrnujeme nejdůležitější údaje o škole za rok 2014. 

 

Informace  o studentech  
Ve školním roce 2013 - 2014 mělo gymnázium celkem 321 žáků ve 12 třídách (dle stavu k 30.6.2014): 

 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 

K 1.9.2014 byl počet žáků 321 (dle zahaj. výkazu) 

 

Učitelský sbor 
V   uvedeném školním roce nedošlo ve složení  sboru k   výrazným změnám. Personální  zajištění výuky viz 

webová stránky školy www.gymnct.cz 

 

   

Přijímací řízení pro školní rok 2014-2015 

Na středních školách Pardubického kraje včetně našeho gymnázia byly realizovány jednotné přijímací 

testy společnosti Scio (matematika, český jazyk, obecné studijní předpoklady pro čtyřleté studijní obory, 

matematika a český jazyk pro osmiletý obor), náklady s nimi spojené hradil v 1. kole zřizovatel, tj. Pardubický 

kraj.  

Novela školského zákona přinesla 2 termíny pro 1. oficiální kolo přijímacích zkoušek s možností podat 

si přihlášky na 2 obory vzdělání. Rozhodnutí zřizovatele stanovilo minimální bodové hranice pro přijetí v 1. kole 

i případných kolech následujících. Limity pro přijetí ke studiu na gymnáziích byly nejvyšší ze všech druhů 

středních škol.  

Úpravou zákona byla omezena možnost zpětného vzetí zápisového lístku. To přineslo větší jistotu 

v počtu přijatých žáků 

 

 Jednotné přijímací zkoušky do víceletého studia se konaly 22. - 23. 4. 2014, z celkem 62 uchazečů o 

studium splnilo limit 50 a bylo přijato 30. Žáci konali zkoušky z českého jazyka a matematiky. 

V předepsaném termínu odevzdalo zápisový lístek 25 uchazečů, dalších pět bylo přijato na základě 

autoremedury. Po přestupech na začátku školního roku, kdy 1 žák přestoupil na jiné gymnázium a naopak 1 

přišel z jiného gymnázia, má třída 1. A celkem 30 žáků. 
 

 Jednotné přijímací zkoušky do čtyřletého studia se konaly 22. - 23. 4. 2014, z celkem 65 uchazečů o 

studium splnilo limit 37 a bylo přijato 30.  Nástup potvrdilo 7 přijatých, dalších 17 uchazečů bylo přijato na 

základě odvolání autoremedurou, uplatněním nižší bodové hranice pro druhé kolo přijímacího řízení či 

úspěšným vykonáním nových přijímacích zkoušek ve druhém kole, které se uskutečnilo 20. 5. 2014.  Do 

třetího kola přijímacího řízení se již žádný zájemce nepřihlásil.  Po uskutečnění jednoho přestupu na začátku 

školního roku má třída 1. C celkem 25 žáků. 
 

S potěšením lze tedy konstatovat, že prima osmiletého gymnázia byla naplněna bez problémů již v prvním kole 

přijímacího řízení, obtížnější bylo obsazování prvního ročníku studia čtyřletého, ale i zde považujeme konečný 

počet za velmi dobrý, zvláště pokud ho porovnáme s dalšími gymnázii v našem regionu. Daří se zlepšovat 

spolupráci s českotřebovskými základními školami, důležitým faktorem je rovněž zájem uchazečů z okolních 

měst, například z Litomyšle či Chocně. Velmi důležitou roli jistě sehrály také přípravné kurzy pro zájemce o 

studium na gymnáziu, které připravili učitelé naší školy. Celkový počet studentů se daří postupně navyšovat, což 

má příznivý vliv na pověst školy i na její ekonomiku. 
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Školní rok 2013-14 

 

Vzdělávání 

 
Maturitní zkoušky skládaly 1 třída osmiletého a 1 třída čtyřletého studia v termínu od 19. do 22. května, 

slavnostní předání maturitních vysvědčení ředitelem školy za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje pana 

Martina Netolického a místostarostky města Česká Třebová paní Jaromíry Žáčkové proběhlo opět v obřadní síni 

městského úřadu dne 30. 5. 2014. V řádném podzimním termínu maturovali 3 žáci, jeden ze studentů se však bez 

řádné omluvy nedostavil k písemné zkoušce z anglického jazyka a musí se tedy přihlásit na některý z dalších 

termínů. 

 
Úspěšnost našich žáků při přijímání na vysoké školy je dobrá.  K 1. 9. 2014 byl na pracovním úřadu 

registrován 1 absolvent našeho gymnázia. Další viz výroční zpráva školy na www.gymnct.cz 
 
 

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 2014 vyčlenilo na opravy a nejnutnější údržbu budovy gymnázia 

770 000 Kč. Tyto prostředky umožnily výměnu dalších oken v přízemí ve frontě do Tyršova náměstí, 

renovaci dveří ve 2. patře a další drobné úpravy.  

V oblasti provozních výdajů byla situace uspokojivá díky nižším nákladům na provoz (nová okna 

směrem do Tyršova náměstí, úprava rozvodu teplé vody pro vytápění, vypovězení nevýhodné smlouvy 

s firmou dodávající nápojové automaty, revize dalších dodavatelských smluv). 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 částečně sponzorsky 

zajistit firma Rieter. 

Od 1.1.2015 přechází budova školy do vlastnictví Pardubickéhokraje, který bude zajišťovat investice, 

opravy a údržbu budovy. 

 

Prezentace školy na veřejnosti 
 

Díky intenzivní práci vedení školy je gymnázium mediálně velmi viditelné. Škola se na internetu prezentuje 

vlastní webovou stránkou www.gymnct.cz (správce R. Zárubová). Snaží se na nich podat co nejpodrobnější 

informace o činnosti školy. ). Pravidelné informace o činnosti školy a úspěších žáků se objevují v místních a 

regionálních mediích, neméně výrazná je propagace školy na školském internetovém portálu  Pardubického kraje 

(www.klickevzdelani.cz). Domníváme se, že i tento faktor příznivě ovlivnil zájem o studium na škole. Naznačují 

to počty přijatých v posledních letech. 

 Všechny kabinety jsou vybaveny počítači a umožňují přístup k internetu. Škola má k dispozici 2 interaktivní 

tabule. Od března 2012 mají rodiče i žáci možnost online přístupu k průběžné klasifikaci. Škola pokračovala 

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. 

 

V tomto roce se  škola opět zapojila do rozvojového programu Excelence středních škol. Díky výsledkům našich 

žáků v soutěžích vyhlašovaných MŠMT získalo českotřebovské gymnázium pro zainteresované pedagogy částku 

127 603 Kč. Jedná se o mimořádný úspěch, touto částkou se českotřebovské gymnázium stalo 3. nejúspěšnější 

školou Pardubického kraje v tomto programu. 

 

Z projektu EU peníze školám ve výši 1 063 869 Kč bylo čerpáno  v období 2012 -14. 

 

Školní rok byl zahájen slavnostní imatrikulací nových žáků dne 2. 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 
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uskutečnil adaptační kurz prvních ročníků i akce pro studenty nižšího gymnázia s názvem Škola trochu jinak, 

jehož garantem byla Ivana Pecháčková. 

Na podzim 2013 se uskutečnily studentské zájezdy do Norska, Německa a Francie, zimní měsíce byly 

obohaceny nejen o tradiční Akademii a Vánoční zpívání, ale také o koncert swingového orchestru Black band a 

besedu s Antonínem Bubníkem v rámci projektu Příběhy bezpráví. K jaru již neodmyslitelně patří tradiční 

studentská slavnost Majáles, jehož organizátory byli i tentokrát I. Pecháčková, T. Kupka a J. Nespěchal. 

Vítaným zpestřením výuky byl školní zájezd do Velké Británie, výchovné koncerty (Pavel Hrabě) i další 

projekty (např. Jeden svět, Příběhy bezpráví apod.). Mimořádnou událostí byla dvě vystoupení divadelního 

kroužku našeho gymnázia, kdy žáci nižšího gymnázia pod vedením Marty Demelové a Evy Vašinové nacvičili a 

sehráli autorskou hru na motivy W. Skakespeara Což takhle dát si divadlo. 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 2013-14: 

CELOSTÁTNÍ ÚSPĚCHY: 

FotoAkademie – 1. místo pro Adama Ostruzsku a 3. místo pro Martina Bednáře 

Celorepublikové finále pišQworky 2013 – 2. místo, vícemistři České republiky 

Matematická olympiáda kategorie A – 3. místo pro Radovana Švarce 

Ústřední kolo 43. ročníku Dějepisné olympiády – 3. místo pro Vojtěcha Johna 

Festival vědy a techniky mládeže AMAVET – 4. místo na celosvětovém finále soutěže v americkém Houstonu 

pro Kristýnu Tomášovou 

Mezinárodní matematická olympiáda v Kolumbii – 3. místo v družstvech pro Radovana Švarce 

Světové finále projektu 100 vědců do středních škol v Los Angeles – účast Kateřiny Chudé 

Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti – 1. místo v oboru Teorie kultury, umění a umělecké 

tvorby s prací Život a dílo Stanislava Víši pro Dominiku Kubištovou 

Celostátní finále Logické olympiády – 10. místo pro Radovana Švarce 

 

KRAJSKÉ ÚSPĚCHY: 

Matematická olympiáda – 1. místo pro Radovana Švarce 

Logická olympiáda – 2. místo pro Radovana Švarce 

Olympiáda v programování – 2. místo pro Radovana Švarce 

Krajská přehlídka Středoškolské odborné činnosti – 1. místo v oboru Teorie kultury, umění a umělecké 

tvorby s prací Život a dílo Stanislava Víši pro Dominiku Kubištovou, 3. místo v oboru Stavebnictví, architektura 

a design interiérů s prací Multifunkční dopravní terminál Jana Pernera v České Třebové pro Martina Bednáře 

Ekologická soutěž Cesty odpadů – 1. místo pro studenty kvarty Gymnázia Česká Třebová 

Internetová anketa „Gympl roku“ – 1. místo mezi gymnázii Pardubického kraje 

Dějepisná olympiáda – 2. místo pro Vojtěcha Johna 

Olympiáda ve španělském jazyce – 1. místo pro Silvii Gorroňovou, 2. místo pro Natálii Kufovou, 3. místo pro 

Tamaru Vaňousovou 

Olympiáda v ruském jazyce – 3. místo pro Martina Menšíka (SŠ II) a 3. Místo pro Markétu 

Vejdovou (ZŠ,G) 

Ekologická olympiáda – 3. místo 



Atletický čtyřboj – 3. místo pro starší žákyně 

Celostátní soutěž škol ve volejbalu – 1. místo pro družstvo děvčat i chlapců 

Olympiáda dětí a mládeže – basketbal – 2. místo pro chlapce  

 

Škola sama organizovala v roce 2013-14 tyto akce : 

Adaptační kurz prvních ročníků (9. – 11. září) 

Škola trochu jinak (25. a 26. září) 

Zájezd studentů do Norska (11. – 21. září) 

Školní volejbalový turnaj Gaudeamus (15. listopadu) 

Den otevřených dveří (21. listopadu) 

Zájezd studentů do Spolkové republiky Německo (4. – 8. listopadu) 

Zájezd studentů do Francie (11. – 15. prosince) 

Akademie (17. prosince) 

Vánoční zpívání (20. prosince) 

Zájezd studentů do Velké Británie (9. – 15. dubna) 

Majáles (30. dubna) 

Vystoupení Divadelního kroužku gymnázia (30. a 31. května) 

Projektové dny, Lyžařské kurzy, Sportovní kurz, Divadelní předplatné 

 

Nabízené zájmové kroužky: historický, ruská konverzace, španělská konverzace, přírodovědný a 

chovatelský kroužek, fotografický kroužek Spoušť, Středoškolský sportovní klub, divadelní kroužek 

 

  

Dodatečná informace k roku 2014 

 
Slavnostní imatrikulace nových žáků – 1.9.2014 

Vánoční zpívání- prosinec 2014 

Akademie 2014 - prosinec 2014  

Žákovský zájezd do Paříže - prosinec 2014 

 

 

 

 

 

 

Spolek Gymnázia Česká Třebová 
 

Počet  členů k 31.12.2014: 68 

 

 


