
 

 

 

INFORMÁTOR Spolku Gymnázia Česká Třebová za rok 2021 
 
Vážení přátelé, 
zde přinášíme shrnutí nejdůležitějších údajů o škole za rok 2021. 
 

Údaje o přijímacím řízení a přijetí ke studiu 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 

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 
tentokrát mimořádně nebyli vyzvání zřizovatelem k dodržení nutné podmínky pro přijetí, kterou bylo 
v předcházejících letech dosažení hranice alespoň 35 bodů ze 100 možných u čtyřletého typu studia a 
30 bodů u studia osmiletého. Tato hranice navíc 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 sice opět ve dvou termínech ale, 
zcela mimořádně až v měsíci květnu. 

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 5. a 6. května 2021. Z celkem 
105 uchazečů bylo přijato 30. V předepsaném termínu odevzdalo zápisový lístek 12 uchazečů, dalších 
18 bylo přijato na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí (odvolání). Na začátku školního roku 
má třída 1. A celkem 30 žáků, 19 děvčat a 11 chlapců. 

 

• Jednotné testy přijímací zkoušky do čtyřletého studia se konaly 3 a 4. května 2021, z celkem 
67 uchazečů bylo přijato 30. Nástup potvrdilo 8 přijatých, dalších 22 uchazečů bylo přijato na základě 
žádosti o vydání nového rozhodnutí (dříve tzv. odvolání). Na začátku školního roku požádala 
o přestup žákyně z Gymnázia Ústí nad Orlicí, třída 1. C má tedy celkem 31 žáků, 21 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 převážně odevzdává svůj zápisový lístek. Z původně 
přijatých 30 uchazečů tak v tomto školním roce nastoupilo na naši školu jen 12, respektive 8 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 

 
Gymnázium Česká Třebová mělo ve školním roce 2020/2021 celkem 343 žáků ve 12 třídách ve dvou typech 
studia (údaj k 24. 6. 2021) 
  
Maturitní zkoušky skládaly 1 třída osmiletého a 1 třída čtyřletého studia, ústní část maturitní zkoušky se 
z důvodu koronavirové epidemie mimořádně uskutečnila v pozdějším termínu od 1. do 4. června, slavnostní 
předání maturitních vysvědčení ředitelem školy za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje pana Martina 
Netolického proběhlo na školní zahradě dne 11. června 2021. 

 

Maturitní zkouška (po opravných zkouškách) 

Třída Počet žáků Maturovalo 
Prospěl 
s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 
Počet 
absolventů 

8.A (8LG) 27 27 21 6 0 27 

4.C (4LG) 24 24 13 11 0 24 

Z předchozích 
let 

0 0 0 0 1 0 

Celkem 51 51 34 17 0 51 

Úspěšnost absolventů 

Třída 
Počet 
absolventů 

 VŠ VOŠ Jinam  VŠ  

8.A (8LG) 27 25 1 1  93 %  

4.C (4LG) 24 23 0 1  96 %  

Celkem 51 48 1 2  94 %  

 

 

Přehled největších úspěchů v aktuálním školním roce 

 
Je do jisté míry překvapující, že i v tomto složitém školním roce uspěli naši studenti v mnoha 

soutěžích, olympiádách a projektech. 

 
 
ÚSPĚCHY STUDENTŮ (školní rok 2020/2021) 

Nikol Knolová, 1.A 
3. místo v soutěži Pardubické střípky (literární část) 

Hugo Špais, 1.A 
1. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády 

Terezie Sabatová, 1.A 
účast v krajském kole Biologické olympiády 

Patrik Marek, 2.A 
3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády 



 

Filip Blaško 2.A 
účast v krajském kole Biologické olympiády 

David Janeš, 3.A 
2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády 

Samuel Tomeš, 3.A 
6. místo v okresním kole OČJ 

Johana Nováková 3.A 
účast v krajském kole Biologické olympiády 

Štěpánka Petrová 3.A 
účast v krajském kole Biologické olympiády 

Hana Boštíková 5.A 
4. místo v krajském kole olympiády ze španělštiny 
účast v krajském kole Chemické olympiády 
6. místo v krajském kole Festivalu vědy a techniky 

Anna Klimešová 5.A 
6. místo v krajském kole Festivalu vědy a techniky 

Matěj Ešpandr, 1.C 
2. místo v krajském kole Biologické olympiády  
7. místo v krajském kole Ekologické olympiády  

Klára Mařáčková, Adéla Hanzlová, 1.C 

7. místo v krajském kole Festivalu vědy a techniky – projekt Barokní areál v Chocni 

Filip Záleský, 6.A 
1. místo v okresním kole Geologické olympiády 
5. místo v krajském kole Matematické olympiády 
účast v krajském kole Chemické olympiády 

Dorota Štěpánková, 6.A 
účast v krajském kole Chemické olympiády 
účast v krajském kole Biologické olympiády  

Jana Hudecová, 7.A 
4. místo v okresním kole OČJ 

Alexandra Škopová, 7. A 
5. místo v okresním kole OČJ 
5. místo v krajském kole Ekologické olympiády 

Aless Acuy 7.A 
1. místo v krajském kole olympiády ze španělštiny 

Lucie Vargová 7.A 
účast v krajském kole Biologické olympiády 
5. místo v krajském kole Ekologické olympiády 

Karolína Novotná 7.A 
5. místo v krajském kole Ekologické olympiády  

Vilém Pernfuss, 3.C 
4. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády 

Šárka Doležalová 8. A 
účast v krajském kole Logické olympiády  



 

Valérie Anna Volosová 4.C 
1. místo v krajském kole Soutěže ve španělském jazyce 

Petr Blaško, Ondřej Hylena, Ondřej Kolář 7.A 
úspěšná reprezentace školy v celostátní soutěži Studentský Summit OSN  

Ondřej Hylena, Ondřej Kolář, Lukáš Skřivánek 7.A, Daniel Eliáš, Beáta Hrdličková 3.C 
5. místo v republikovém kole soutěže High School Business Challenge 
 

Nabízené zájmové kroužky:  

Historický kroužek 
Ruská konverzace 
Španělská konverzace 
Badatelský kroužek 
Chovatelský kroužek 
Středoškolský sportovní klub 
 

Akce organizované školou 

Slavnostní imatrikulace žáků prvních ročníků (1. září) 
Adaptační kurz prvních ročníků (2. - 4. září) 

Školní výlety a exkurze (červen 2021) 

 

Neuskutečnil se sportovní kurz, Majáles, zrušeny byly školní výlety i plánovaný zájezd do Norska, do června 
byly posunuty přijímací i maturitní zkoušky. Drobným signálem alespoň částečného návratu k normálu bylo 
několik málo týdnů prezenční výuky v závěru školního roku. Byl to zvláštní školní rok. Ukázal silná i slabá 
místa českého vzdělávacího systému i našeho gymnázia. 
 

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. Dlouholetý předseda spolku pan 
Petr Poldauf se rozhodl ukončit své úspěšné působení v této funkci. Novou předsedkyní byla zvolena paní 
Daniela Fricová, která doposud pracovala v předsednictvu tohoto sdružení. 

 
 


