INFORMÁTOR Spolku Gymnázia Česká Třebová
za rok 2020

Vážení přátelé,
shrnujeme nejdůležitější údaje o škole za rok 2020:
Informace o žácích:
Ve školním roce 2019–2020 mělo gymnázium k 29. 6. 2019 celkem 342 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. 2020 byl počet žáků 343 (dle zahaj. výkazu)
Učitelský sbor
Personální zajištění výuky v roce v současnosti viz www.gymnct.cz
Činnost školy byla v období 2020–21 výrazně ovlivněna opatřením MŠMT přijatými kvůli epidemii
koronaviru (Covid-19)

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
V tomto školním roce byli všichni uchazeči o studium přijímáni v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského
zákona na základě vykonání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky, jejichž zadání i
vyhodnocení zajišťovala společnost CERMAT. Ředitelé gymnázií Pardubického kraje se na společném jednání opět
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,
ředitelů základních škol i části veřejnosti 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). Z důvodu koronavirové
epidemie se přijímací zkoušky uskutečnily pouze v jednom termínu, zcela mimořádně až v měsíci červnu.
Již dřívější úpravou zákona byla omezena možnost zpětného vzetí zápisového lístku. To přineslo větší jistotu
v počtu přijatých žáků
Jednotné testy přijímací zkoušky do osmiletého studia se uskutečnily 9. 6. 2020. Z celkem 92 uchazečů bylo
přijato 30. V předepsaném termínu odevzdalo zápisový lístek 11 uchazečů, dalších 19 bylo přijato na základě
žádosti o vydání nového rozhodnutí (odvolání). Na začátku školního roku má třída 1. A celkem 30 žáků,
17 děvčat a 13 chlapců.
Jednotné testy přijímací zkoušky do čtyřletého studia se konaly 8. 6. 2020, z celkem 54 uchazečů bylo přijato
30. Nástup potvrdilo 15 přijatých, dalších 11 uchazečů bylo přijato na základě žádosti o vydání nového
rozhodnutí (dříve tzv. odvolání). Na začátku školního roku má třída 1. C celkem 26 žáků, 16 dívek a
10 chlapců.
S potěšením lze tedy opětovně konstatovat, že vysoký počet přihlášek ke studiu potvrzuje zájem o studium na
českotřebovském gymnáziu. Počet zájemců o studium na osmiletém gymnáziu patří dokonce mezi nejvyšší v kraji.
Poněkud nevyzpytatelná je však situace ohledně reálného nástupu přijatých žáků do školy. Počet přihlášených ke studiu
je opět poměrně vysoký, řada uchazečů však současně uspěje rovněž na gymnáziích v místě svého bydliště, kam také
odevzdává svůj zápisový lístek. Z původně přijatých 30 uchazečů tak v tomto školním roce nastoupilo na naši školu jen
11, respektive 15 žáků, všichni ostatní byli přijati na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí (dříve tzv. odvolání).
Do budoucna se tento trend pravděpodobně nezmění. Počet žáků 9. tříd českotřebovských základních škol spíše
nepatrně klesá a pro uchazeče z okolních měst jsme převážně školou druhé volby.

Údaje o výsledcích vzdělávání
Maturitní zkoušky skládaly 1 třída osmiletého a 1 třída čtyřletého studia, ústní část maturitní zkoušky se z důvodu
koronavirové epidemie mimořádně uskutečnila v pozdním termínu od 11. do 17. června, slavnostní předání maturitních
vysvědčení ředitelem školy za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje pana Martina Netolického proběhlo na školní
zahradě dne 22. června 2020.
Úspěšnost našich žáků při přijímání na vysoké školy viz 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.

Údaje o provozu budovy, aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Také v tomto školním roce bylo realizováno několik důležitých stavebních úprav a oprav. Tentokrát se jedná o výměnu
a rekonstrukci oken v několika třídách, kabinetech i na chodbách školy. Po dokončení tohoto projektu, které je
plánováno na říjen 2020, bude mít škola kompletně vyměněna nebo opravena všechna okna. Součástí stavebních prací
je také výměna nebo oprava vnějších dveří a zateplení půdy, celkové náklady činí více než 12 miliónů korun.
Nejzanedbanějším prostorem gymnázia byl suterén, kde se nacházejí žákovské botníky a tělocvičná šatna. Neutěšený
stav se změnil během letních prázdnin. Stávající omítky byly odstraněny a nahrazeny omítkami sanačními. Kromě
opravy stropů a začištění omítek kolem oken byla provedena montáž minerálního podhledu na závěsný rošt a instalace
nových svítidel. Po penetraci a vyrovnání podkladu nivelizační stěrkou byla položena nová vrstva podlahy. Součástí
úprav byl také nátěr stávajících radiátorů a nová výmalba. Tyto úpravy navazují na 1. etapu, kdy bylo podobným
způsobem realizovány opravy v severním křídle suterénu budovy českotřebovského gymnázia. Z prostředků
Pardubického kraje bylo vynaloženo 1,2 miliónů korun.
V oblasti provozních výdajů byla situace poměrně uspokojivá díky stabilizovaným nákladům na provoz, ale také díky
výnosům z podnájmu prostor školy, které bylo možno rovněž zapojit do oprav a údržby rozlehlých prostor
českotřebovského gymnázia. Město Česká Třebová dokončilo na své náklady úpravu parku před budovou gymnázia.
Byly vykáceny některé přerostlé dřeviny, přibyly nové lavičky i okrasné rostliny.
Všechny kabinety jsou vybaveny počítači a umožňují přístup k internetu. Škola má k dispozici 3 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.
Školní rok 2019/20 byl zahájen slavnostní imatrikulací nových žáků dne 2. 9. 2019 v malém sále Kulturního
centra za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje pana Martina Netolického, starostky města paní Magdalény
Peterkové 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 projektové dny pro
studenty nižšího gymnázia s názvem Škola trochu jinak, jejichž garantem byla již tradičně kolegyně Ivana Pecháčková.
Během měsíce září vycestovala početná skupina studentů naší školy do Norska. Přestože se jednalo o tradiční zájezd
v rámci spolupráce s naší partnerskou školou v Prestfossu, minimálně dvě okolnosti byly mimořádné a pozoruhodné.
Netradiční byla délka zájezdu (12 dní), a pak také velkorysá finanční podpora z Fondu pro bilaterální vztahy EHP a
Norských fondů, která pro obě zúčastněné školy činila 697 574 Kč. Nebylo snadné vše organizačně a administrativně
zabezpečit, odměnou však byla zdařilá exkurze pro studenty gymnázia se zajímavým programem a s jen malou finanční
spoluúčastí. Studenti pobývali v hostitelských rodinách a měli tak možnost vzájemného poznání života svých vrstevníků
i jejich rodičů. Výměnný pobyt byl naplánován tak, že po příjezdu autobusem do Sigdalu byli účastníci rozděleni
do rodin, kde strávili 4 noci.
Naši studenti absolvovali vyučovací den dle rozvrhu hodin hostujícího žáka. Jejich přítomnost ve vyučování byla
zaměřena na angličtinu, kdy tento jazyk využili norští vyučující pro všechny vyučované předměty. Všichni tak mohli
získat nový úhel pohledu na výuku a vzdělávací systém v Norsku. Ve druhé části výměnného pobytu navštívili účastníci
zájezdu jižní okraj národního parku Jotunheimen a jezero Bygdin, kde jim byla názorně ukázána krajinotvorná funkce
skandinávského ledovce a národní parky Norska, splaz ledovce Jostedalbree, geomorfologické působení ledovce a
změna klimatu (ústup ledovce v průběhu desetiletí). Dále byla žákům přiblížena norská historie v období druhé světové
války, speciálně letecká bitva nad Urke (únor 1945). Neradi bychom také opominuli navázání řady přátelských vztahů
mezi žáky i pedagogy obou škol. Doufáme, že dlouholetá spolupráce mezi školami se bude rozvíjet i po té, co do čela
norské školy byla jmenována nová ředitelka paní Gunhilda Versland.
V listopadu jsme si společně připomenuli 30. výročí Sametové revoluce, která v roce 1989 ukončila nadvládu
komunistické strany a znamenala návrat k demokratickému zřízení v naší vlasti. Při této příležitosti byl promítnut film

režiséra Jiřího Krejčíka Maturita v listopadu, který byl doplněn poučeným komentářem a postřehy přímých účastníků
natáčení tohoto dokumentu na českotřebovském gymnáziu.
Zimní měsíce byly obohaceny nejen tradiční Akademií a Vánočním zpíváním, ale také divadelními
představeními v anglickém a francouzském jazyce, přírodovědnými přenáškami i kulturními vystoupeními. Stále
oblíbené jsou lyžařské kurzy. Ty tradiční, které jsou určeny všem žákům a odehrávají se v Orlických horách, i ty
výběrové, jejichž účastníci prověřují své lyžařské schopnosti na svazích Alp či Dolomit. Jeden takový byl pro zájemce
zorganizován na konci února. Bohužel se mělo jednat na několik dlouhých měsíců o poslední mimoškolní akci.
Život školy, města, státu i celého světa dramaticky poznamenalo rozšíření nemoci SARS-Covid 19. V úterý
10. března 2020 byly rozhodnutím Vlády České republiky uzavřeny základní a střední školy. Výuka probíhala pouze
distančním způsobem. Původní optimistické předpovědi se bohužel nepotvrdily a několik dlouhých měsíců se žáci se
svými vyučujícími nemohli osobně setkat. Mnoho studentů i pedagogů se začalo věnovat dobrovolnické činnosti, šili
roušky, pomáhali nemocným a osamělým. Neuskutečnil se sportovní kurz, Majáles, zrušeny byly školní výlety
i plánovaný zájezd do Velké Británie, do června byly posunuty přijímací i maturitní zkoušky. Drobným signálem
alespoň částečného návratu k normálu bylo několik málo dnů dobrovolné prezenční výuky na konci června. Byl to
zvláštní školní rok. Ukázal silná i slabá místa českého vzdělávacího systému i našeho gymnázia. Velká většina
pedagogů i žáků školy obstála v krizové situaci velmi dobře. Výhled na další školní roky je však jistě částečně zastřen
stínem prožitých okamžiků z jara 2020.
Také v tomto školním roce pokračovala spolupráce českotřebovského gymnázia s firmou Contipro v rámci
projektu FYBICH, který podporuje zájem studentů o přírodovědné obory, pokračovala 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. Nejdůležitějším
spolupracujícím partnerem však stále pro školu zůstává Spolek Gymnázia, díky kterému můžeme snadněji realizovat
řadu školních i mimoškolních aktivit.

Přehled největších úspěchů v aktuálním školním roce
Významných úspěchů dosáhli naši studenti v mnoha soutěžích, olympiádách a projektech.
Žáci školy se zúčastnili těchto soutěží, olympiád, přehlídek a projektů: předmětové olympiády (český jazyk, anglický
jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, latina, matematika, fyzika, biologie, chemie,
dějepis, zeměpis), Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, Matematický klokan, Pythagoriáda,
Astronomická olympiáda, Olympiáda z programování, Lingvistická olympiáda, Logická olympiáda, Dějepisná soutěž
gymnázií ČR a SR, recitační soutěž Wolkerův Prostějov, Ekologická olympiáda, GLOBE Games, sportovní soutěže
(volejbal, basketbal, atletika, florbal), FYBICH (vzdělávací program biotechnologické společnosti Contipro), Les
ve škole – škola v lese.

Soutěže a mimoškolní činnost
Lenka Vaňoučková, 2.A
2. místo v okresním kole Olympiády z anglického jazyka
Šárka Vaňoučková, 2.A
Finalistka výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje (umístění mezi prvními 10 ve své kategorii)
Julie Špaisová, 2.A
4. místo v literární soutěži O pardubický pramínek
Alexandra Škopová, 6.A
3. místo v okresním kole Olympiády z německého jazyka
Beáta Hrdličková, 2.C
2. místo v krajském finále soutěžního Kvízu PLUS 2019 (v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet)
Vilém Pernfuss, 2.C
3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
Jana Mikulecká, 3.C
2. místo v krajském kole SOČ
Aneta Pouková, 4.C
1. místo v krajském kole SOČ, postup do celostátního kola

2. místo v krajském kole Biologické olympiády, 13. místo v celostátním kole Biologické olympiády
Tomáš Jurco, 1.C, Ondřej Hamerník, 5.A, Matěj Kubasa, 5.A, Dominik Zlesák, 3.C, Jan Stolín, 3.C, Miroslav
Rus, 7.A, Vojtěch Šmíd, 7.A, Filip Karlíček, 7.A, Lukáš Umlauf, 7.A, Jakub Voříšek, 4.C, Jakub Nesejt, 4.C
2. místo v krajském kole florbalu SŠ
Kateřina Holakovská, Romana Hylenová, Daniel Šmíd, Daniel Kolář, Barbora Němečková, Andrea Kumpoštová,
Hana Boštíková, Anna Klimešová, Matěj Kovář, Jan Jasanský, Filip Klejch, Karel Mužík, Jan Fišer, Jan Šrajer,
Sára Horáková, Nikol Plocová, 4.A
Aneta Pouková, 4.C
Festival vědy a techniky mládeže AMAVET, postup do krajského kola

Akce organizované školou
Slavnostní imatrikulace žáků prvních ročníků (2. září)
Adaptační kurz prvních ročníků (4. – 6. září)
Zájezd studentů do Norska (5. – 16. září)
Projektové dny Škola trochu jinak (25. a 26. září)
Den zdravotní prevence (9. října)
Projekt To dáš pro studenty maturitních tříd (5. listopadu)
Beseda k výročí 17. listopadu (13. listopadu)
Den otevřených dveří č. 1 (14. listopadu)
Školní volejbalový turnaj Gaudeamus (15. listopadu)
Školou chodí Mikuláš (5. prosince)
Akademie (16. prosince)
Vánoční zpívání (20. prosince)
Lyžařský kurz 2. A (12. – 17. ledna)
Lyžařský kurz 1. C a 5. A (19. – 24. ledna)
Den otevřených dveří č. 2 (15. ledna)
Beseda s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým (7. února)
Badatelský projektový den pro studenty nižšího gymnázia (26. února)
Výběrový lyžařský zájezd do Itálie (25. – 28. února)
Divadelní předplatné (v průběhu celého roku)
Uzavření základních a středních škol z důvodu rozšíření epidemie SARS-Covid 19

Nabízené zájmové kroužky:
Historický kroužek
Ruská konverzace
Španělská konverzace
Badatelský a chovatelský kroužek
Fotografický kroužek Spoušť
Středoškolský sportovní klub

Zahraniční aktivity v roce 2019/20 utlumeny v důsledku pandemie

Dodatečná informace k roku 2020
Tradiční školní akce (imatrikulace, Akademie, Vánoční zpívání aj.) utlumeny kvůli pandemii

