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Vážení přátelé, 
shrnujeme nejdůležitější údaje o škole za rok 2016 

 

Informace  o studentech  
Ve školním roce 2015 - 2016 mělo gymnázium k 29.6.2016 celkem 331 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 

K 1.9. 2016 byl počet žáků 350  (dle zahaj. výkazu) 

 

 

Učitelský sbor 

Personální  zajištění výuky v roce v současnosti viz www.gymnct.cz 
 
Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 

Na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem byly při přijímacím řízení opět využity testy 

z českého jazyka a matematiky v rámci pilotního ověřování jednotného přijímacího řízení společnosti 

CERMAT. Ředitelé gymnázií se na společném jednání domluvili na nutné podmínce pro přijetí, 

kterou bylo dosažení hranice alespoň 35 bodů ze 100 možných u čtyřletého typu studia a 30 bodů u 

studia osmiletého. Tato hranice byla ze strany některých ředitelů středních škol jiného typu i ředitelů 

základních škol kritizována jako příliš mírná a v budoucnosti pravděpodobně ještě bude předmětem 

odborné diskuse. Zohledněny byly také známky ze základní školy (maximálně 30 bodů u čtyřletého 

studia a 20 bodů u studia osmiletého), stejně jako další aktivity a úspěchy (maximálně 5 bodů).Již 

dřívější úpravou zákona byla omezena možnost zpětného vzetí zápisového lístku. To přineslo větší 

jistotu v počtu přijatých žáků. 

 

Jednotné testy přijímací zkoušky do víceletého studia se konaly 18. 4. 2016, z celkem 69 uchazečů 

bylo přijato 30. V předepsaném termínu odevzdalo zápisový lístek 23 uchazečů, dalších sedm bylo 

přijato na základě autoremedury. Po přestupu žákyně z litomyšlského gymnázia na začátku školního 

roku má třída 1. A celkem 31 žáků. 

 

Jednotné testy přijímací zkoušky do čtyřletého studia se konaly 15. 4. 2016, z celkem 75 bylo přijato 

30.  Nástup potvrdilo 14 přijatých, dalších 16 uchazečů bylo přijato na základě odvolání 

autoremedurou. Po přijetí jedné žákyně z Běloruska na začátku školního roku má třída 1. C rovněž 31 

žáků. 

 

S potěšením lze tedy opět konstatovat, že vysoký počet přihlášek ke studiu potvrzuje zájem o studium 

na českotřebovském gymnáziu. Daří se zlepšovat spolupráci s českotřebovskými základními školami, 

důležitým faktorem je rovněž zájem uchazečů z okolních měst, například z Litomyšle, Brandýsa nad 

Orlicí či Chocně. Velmi důležitou roli jistě sehrály propagační akce (dny otevřených dveří, nové 

webové stránky, množství článků v regionálním tisku i 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. 

 

Maturitní zkoušky skládaly 1 třída osmiletého a 1 třída čtyřletého studia, ústní část maturitní zkoušky 

se uskutečnila v termínu od 16. do 20. května, slavnostní předání maturitních vysvědčení ředitelem 

školy za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje pana Martina Netolického starosty města Česká 

http://www.gymnct.cz/


Třebová pana Jaroslava Zedníka a zástupců partnerské firmy Rieter proběhlo opět v obřadní síni 

městského úřadu dne 27. května 2016. 
 

Úspěšnost našich žáků při přijímání na vysoké školy  viz www.gymn.ct 

 

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 
Od 1. ledna 2015 se historická budova českotřebovského gymnázia stala majetkem Pardubického 

kraje, zřizovatel školy je tak nyní také vlastníkem objektu. V tomto školním roce bylo realizováno 

několik důležitých stavebních úprav a oprav. Za 900 000 Kč byla zrekonstruována podlaha a 

vyměněna dlažba v 1. nadzemním podlaží budovy, vymalována byla chodba v přízemí, žákovské 

toalety i některé učebny. Velmi důležitým krokem byl podpis smlouvy mezi Pardubickým krajem a 

firmou Siemens s.r.o. o realizaci úsporných opatření v rámci projektu Poskytování energetických 

služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty Pardubického kraje (Balíček VII). Díky tomuto 

projektu byly instalovány do kotelny dva nové kondenzační kotle, 200 otopných těles bylo osazeno 

IRC hlavicemi, části rozvodů topné vody byly v technických místnostech izolovány a stávající izolace 

upraveny pro snížení tepelných ztrát. Ve dvanácti učebnách byla namontována nová osvětlovací 

tělesa, na vybraných místech byly doplněny spořiče vody na výtokové baterie pro snížení spotřeby 

užitkové vody. Pokračovaly také práce na přípravě akce Realizace úspor energie – Gymnázium Česká 

Třebová, které dospěly do fáze zhotovení dokumentace pro stavební povolení. Díky tomuto projektu 

by v blízké budoucnosti mělo dojít k důkladné opravě venkovní kanalizace a k opravě nevzhledných 

suterénních prostor budovy. 
V oblasti provozních výdajů byla situace uspokojivá díky nižším nákladům na provoz, ale 

také díky výnosům z podnájmu prostor školy, které bylo možno rovněž zapojit do oprav a 

údržby rozlehlých prostor českotřebovského gymnázia. 
 

Základní údržbu (malování některých tříd, výměna podlahových krytin apod.) pomohla opět částečně 

sponzorsky zajistit firma Rieter.  
Všechny kabinety jsou vybaveny počítači a umožňují přístup k internetu. Škola má 

k dispozici 2 interaktivní tabule. Gymnázium se na internetu prezentuje novými webovými 

stránkami www.gymnct.cz Snažíme se na nich podat co nejpodrobnější informace o činnosti 

školy. 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.  

 
Školní rok byl zahájen slavnostní imatrikulací nových žáků dne 1. 9. 2015 v malém sále Kulturního 

centra za přítomnosti starosty města Jaroslava Zedníka, předsedy školské rady Karla Honla 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 i akce 

pro studenty nižšího gymnázia s názvem Škola trochu jinak, jehož garantem byla kolegyně Ivana 

Pecháčková. 

Během podzimních měsíců řada žáků i učitelů cestovala po celé Evropě. Díky finančním prostředkům 

z výzvy 56 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost absolvovala skupina 

němčinářů týdenní studijní pobyt v rakouském Salzburku, 20 žáků zlepšovalo svou angličtinu 

v Londýně a blízkém okolí, vybraní španělštináři si své jazykové dovednosti upevňovali a 

prohlubovali na jazykové škole v Barceloně, především zájemci o historii se pak zúčastnili školní 

exkurze do Krakowa a Osvětimi. Nezapomněli jsme ani na partnerskou školu v norském Prestfosu, 

kam se žáci českotřebovského gymnázia pravidelně vydávají každý druhý rok, aby svým kamarádům 

oplatili návštěvu z předcházejícího školního roku. Zimní měsíce byly obohaceny nejen o tradiční 

Akademii a Vánoční zpívání, ale také o projekt Poslední okamžiky války a besedu v rámci projektu 

Příběhy bezpráví. K jaru již neodmyslitelně patří tradiční studentská slavnost Majáles, jehož 
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organizátory byli i tentokrát I. Pecháčková, T. Kupka a J. Nespěchal. Vítaným zpestřením výuky bylo 

filmové představení Nicholas Winton – Síla lidskosti, návštěva poslanecké sněmovny a senátu a řada 

dalších akcí. Nově se v plánu aktivit objevila vodácká exkurze pro studenty 7. A a 3. C, naopak již 

tradiční záležitostí je sportovní kurz pro studenty 6. A a 2. C. 

Také v tomto školním roce pokračovala spolupráce českotřebovského gymnázia s firmou Contipro 

v rámci projektu FYBICH, který podporuje zájem studentů o přírodovědné obory, nově byla zahájena 

spolupráce s firmou Rieter, která se rozhodla podporovat především zájemce o matematiku, fyziku a 

výpočetní techniku.  V dubnu 2015 byla podepsána smlouva s Univerzitou Hradec Králové a naše 

gymnázium se tak stalo partnerskou školou této instituce. 

Významných úspěchů dosáhli naši studenti v mnoha soutěžích, olympiádách a projektech – viz 

samostatný přehled. 

 

CELOSTÁTNÍ ÚSPĚCHY: 

Olympiáda v anglickém jazyce – účast Michala Rickwooda v celostátním kole 

Globe games – účast družstva děvčat ze 2. A v celostátním kole 

Mistrovství světa v běhu do vrchu – 2. místo pro Michaelu Stránskou 

 

KRAJSKÉ ÚSPĚCHY: 

Olympiáda v anglickém jazyce – 1. místo pro Michala Rickwooda 

Olympiáda v anglickém jazyce – 3. místo pro Michala Peňáze 

Středoškolská odborná činnost – 1. místo pro Silvii Smolovou 

Matematická olympiáda – 3. místo pro Vojtěcha Johna a 6. místo pro Vladimíra Skřivánka 

Logická olympiáda – 4. místo pro Vendulu Hájkovou 

Historická soutěž gymnázií – 4. místo pro družstvo gymnázia 

Internetová anketa „Gympl roku“ – 2. místo mezi gymnázii Pardubického kraje 

Olympiáda ve španělském jazyce – 2. místo pro Silvii Smolovou a Matěje Kameníka, 5. místo pro 

Elišku Glaserovou 

Olympiáda v ruském jazyce – 4. místo pro Elišku Mauerovou a 6. místo pro Radku Mikuleckou 

Olympiáda ve francouzském jazyce – 4. místo pro Dominika Paukerta a 5. místo pro Hanu Válovou 

Festival vědy a techniky pro děti a mládež AMAVET – účast 7 studentů v krajském kole 

Pardubický pramínek – 2. místa pro Annu Formánkovou a Matěje Krásu, 3. místo pro Markétu 

Vejdovou 

Pardubický kraj známý neznámý – 2. místo pro družstvo gymnázia 

Juniorský maraton 2016 Pardubice – 2. místo pro smíšené družstvo gymnázia 

Atletický pohár středních škol – 3. místo pro družstvo děvčat 

Celostátní soutěž škol ve volejbalu – 2. místo pro družstvo děvčat 

Celostátní soutěž škol ve florbalu – 1. místo pro družstvo chlapců 

Olympiáda dětí a mládeže – volejbal – 3. místo pro družstvo chlapců  

Ekologická olympiáda – 4. místo pro družstvo českotřebovského gymnázia 

 

Škola sama organizovala tyto akce : 



 

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

Zájezd studentů do Norska (9. - 18. září) 

Škola trochu jinak (23. a 24. září) 

Studijní pobyt němčinářů v rakouském Salzburgu (4. – 10. října) 

Studijní pobyt španělštinářů v Barceloně (24. října – 1. listopadu) 

Exkurze do Krakowa a Osvětimi (27. října) 

Den otevřených dveří č. 1 (11. listopadu) 

Školní volejbalový turnaj Gaudeamus (13. listopadu) 

Zájezd studentů do Anglie (22. – 28. listopadu) 

Akademie (11. prosince) 

Vánoční zpívání (18. prosince) 

Lyžařský kurz 2. A (3. – 8. ledna) 

Lyžařský kurz 1. C a 5. A (10. – 15. ledna) 

Přijímací zkoušky nanečisto (3. února) 

Den otevřených dveří č. 2 (11. února) 

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium (březen a duben ) 

Majáles (29. dubna) 

Návštěva studentů v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (9. května) 

Vodácká exkurze 7. A a 3. C (24. a 25. května) 

Sportovní kurz 6. A a 2. C (30. května. – 5. června) 

Projektový den pro studenty nižšího gymnázia (11. června) 

Divadelní předplatné (v průběhu celého roku) 

 

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

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

 

 

Zahraniční aktivity v roce 2016 
Zájezd do Petrohradu, září 2016 

Návštěva žáků a učitelů z partnerské slovenské školy ve Svitu, září 2016 

Výměnný pobyt našich studentů v Itálii, říjen 2016 

Návštěva Francie – Paříž , prosinec 2016 

 

 

 

Dodatečná informace k roku 2016 

 

Slavnostní imatrikulace nových žáků – 1.9.2016 

Akademie 2016 – 16.12.2016 

Vánoční zpívání – 21.12.2016 

Spolek Gymnázia Česká Třebová 

Počet členů k 31.12.2016: 68 



Kontakty: 
Petr Poldauf, předseda e-mail: Petr.poldauf@gymnct.cz Telefon: 465519508 
Milana Soukupová, hospodářka e-mail: Milana Soukupova@gymnct.cz Telefon: 465519504 
Josef Menšík, ředitel školy e-mail: Josef Mensik@gymnct.cz Telefon: 465519501 
Webová stránky školy www.gymnct.cz  

 

Zpráva o činnosti Spolku Gymnázia Česká Třebová za rok 2016 ( viz plán činnosti Spolku na 

rok 2016 ) 

 

Výbor Spolku řešil během roku 2016 operativně aktuální potřeby, jednalo se převážně o odměny 

studentůma a podporu studentských aktivit (viz vyúčtování hospodaření Spolku za rok 2016)  

 

Byla dokončena přeregistrace Spolku dle novely obč. zákoníku o Krajského soudu Pardubice.  

 

Vzhledem k souběhu několika akcí jsme v roce 2016 nekonali Společenský večer. Propagační účel této akce 

 se vzhledem k zájmu o studium na škole a naplněnosti kapacity školy nejeví jako prvořádý. Případné 

 opětovné konání bude zvažováno předsednictvem. 

 

Spolek byl příjemcem řady příspěvků a grantů z několika zdrojů: byly to příspěvky z fondu hejtmana Pk 

 (7000 Kč) a rozpočtu města (14 700) Kč tj. celkem 21700 Kč. Tyto příspěvky byly účelově vázány na akce 

 Majáles, Škola trochu jinak a Fotokroužek. Všechny příspěvky byly poskytovatelům v odpovídajících 

 termínech řádně zúčtovány. 

 

Deficit rozpočtu z minulých z minulých let se snížil  díky zvýšení rodičovského příspěvku, který byl na 

 návrh samotných rodičů a v souladu s minulými připomínkami členů Spolku schválen v listopadu  

 (zvýšení ze 150  na 250 Kč/žák a školní rok.). Firma Pirell a MUDr. Záruba  poskytli formou finančního 

 daru 15 000 Kč na realizaci spolkových žákovských aktivit a pobyt partnerů z italské školy ve Vimercate. 

 Tyto dary budou zaúčtovány v příjmech roku 2017. 

 

Dle možností Spolku byla aktualizována a doplněna data báze e-mailových adres členů Spolku. 

 

 

Plán činnosti Spolku na rok 2017 

 

 podporovat činnost školy v souladu se stanovami a schváleným rozpočtem Spolku 

 

 zlepšovat i nadále příjmovou stránku rozpočtu Spolku,  

 

 zahájit koncepční přípravy 110. výročí založení gymnázia (červen 2019) 
 

 propagace školy a Spolku na webových stránkách školy 

 

 

Zprávu o činnosti Spolku a jeho hospodaření s finančními prostředky najdete po schválení valnou hromadou 

23.2.2017 na webových stránkách školy v záložce Spolek gymnázia.  

 

 

Sdělení pro členy Spolku Gymnázia Česká Třebová   

 

Děkujeme všem členům, kteří zaplatili příspěvky na rok 2016, za finanční pomoc. Zároveň prosíme ty, kteří ještě 

nezaplatili, aby tak učinili co nejdříve. Pokud nám zasíláte příspěvky na nový 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. 

 

      Petr Poldauf, předseda Spolku 
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