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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
školní rok 2015/2016 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
Název zřizovatele: Pardubický kraj 

Sídlo zřizovatele:  Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

Zřizovací listina ze dne 19. 12. 2013 č. j.:  KrÚ 3094.2/2014/19OŠK 

Název:  Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 

Sídlo: Dašická 1083, 530 03 Pardubice 

IČO: 48160989 

DIČ: CZ48160989 

Telefon: 466 650 715  

E-mail:  info@gypce.cz 

Webové stránky. www.gypce.cz 

Ekonomické oddělení: 466 652 057 

Školní jídelna:  466 652 277 

Právní forma organizace: Příspěvková organizace zřízená krajem 

Součásti organizace: Gymnázium  
Školní jídelna 

Seznam studijních oborů: 79-41-K/41  – Gymnázium 
79-41-K/81  – Gymnázium 

VEDENÍ ŠKOLY:  

Ředitel školy:  Mgr. Luděk Burian 

Statutární zástupce ředitele: PaedDr. Josef Svoboda 

Zástupce ředitele: Mgr. Jana Herudková 

PORADNÍ SBOR ŘEDITELE ŠKOLY: vedení školy 
2 výchovní poradci 
vedoucí předmětových komisí 
zástupce školské rady 

ŠKOLSKÁ RADA: 
 

zahájila činnost 1. 1. 2006 
Složení od 1. 1 2015: 
RNDr. Daniela Pražanová – předseda 
Mgr. Petra Pospíšilová, Mgr. Adriana 
Sychrová 
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PŘI ŠKOLE PRACUJE: - ZO ČMOS pedagogických pracovníků 
- Sdružení přátel Gymnázia Pardubice  
- Studentské parlament 
- psycholožka Mgr. Irena Dojčánová z PPP Pardubice 

 

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

Pro maturanty pořádáme každoročně besedu s pracovníky Úřadu práce, kde žáci dostanou informace o 
situaci na pracovním trhu v Pardubickém kraji, o žádaných profesích, o míře nezaměstnanosti, o 
předpokládaném vývoji v sociální oblasti.  

Stejnou besedu pořádáme i pro rodiče maturantů, aby získali směrodatné informace. Rodiče pak se svými 
dětmi mohou zvážit všechny okolnosti a zodpovědně vybrat další studium na vysokých školách. 

Během školního roku zařazujeme pro žáky vhodné exkurze do různých firem v Pardubickém kraji, 
hlavně v oboru chemie, biologie a fyzika. 

SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ 

Na gymnáziu pracovaly dvě odborové organizace. Ve školním roce 2015/2016 měla odborová 
organizace zaměstnanců školní jídelny 5 členů a odborová organizace pedagogických pracovníků měla 
členů 6. Odborová organizace zaměstnanců školní jídelny ukončila činnost ke dni 31. 12. 2015. 

Hlavní spolupráce se týká uzavření kolektivní smlouvy s výhodami pro zaměstnance gymnázia. 

Vedení předsedkyním odborových organizací poskytovalo informace o chodu gymnázia. 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Gymnázium mělo ve školním roce 2015/2016 24 tříd, z toho 16 tříd s osmiletým studijním programem 
a 8 tříd se čtyřletým studijním programem. Maximální kapacita udávaná ve zřizovací listině je 
1000 studentů. Ve školním roce 2015/2016 byl počet studentů 725 tj. kapacita je využita na 72,5%. 

Gymnázium je nedaleko centra města a je dobře dostupné MHD. Školní rok 1976/77 byl 1. září zahájen 
v nové budově v ulici Dašická. Monoblok o 5 podlažích s učebnami, odbornými pracovnami a 
laboratořemi byl postupně rozšířen o školní jídelnu, dvě tělocvičny, pavilon a venkovní sportovní areál.  

Budovu i její vybavení neustále obnovujeme a zdokonalujeme. Byly vybudovány tři nové učebny pro 
výpočetní techniku, ve kterých jsou počítače propojené do počítačové sítě a na internet. Stejným 
způsobem jsou vybaveny všechny kabinety a sborovna.  

Rostoucí zájem o kvalitní výuku cizích jazyků si vyžádal zřízení pěti jazykových učeben s moderní 
audiovizuální technikou a postupné vybavování interaktivními tabulemi. Stejným způsobem se 
modernizuje i výuka ostatních předmětů, kde se stále více používají interaktivní tabule, dataprojektory, 
počítače a audiovizuální technika.  

V monobloku a v pavilonu byly proto vybudovány multimediální učebny s interaktivní tabulí, počítači, 
dataprojektorem, satelitní technikou, audiovizuální technikou pro využití ve všech předmětech. 

Chceme postupně takto vybavovat i další učebny, aby se ve všech hodinách mohly uplatnit moderní 
způsoby výuky. Tři patra monobloku jsou věnována přírodním vědám. Ve 2. patře jsou odborné učebny 
pro fyziku, ve 3. patře pro biologii a ve 4. patře pro chemii. Jde vždy o pracovnu, laboratoř 
a posluchárnu.  
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Ve školním roce 2015/2016 jsme vybavili další tři učebny dataprojektorem a PC. Ve škole jsou 
k dispozici malá a velká tělocvična a nářaďovna - posilovna. Venkovní sportovní areál byl přebudován 
na víceúčelové sportoviště. Jeho součástí je hřiště s umělou trávou, dvěma kurty a sektory na atletiku. 
Během školního roku 2010/2011 byly zmodernizovány umělé povrchy.  

V září roku 2011 byla škole předána do užívání nová sportovní hala na Dašické ulici. Pravidelná údržba 
celé budovy, tělocvičen, sportovního areálu, sportovní hala a školní jídelny vyžaduje velké finanční 
náklady. V prosinci 2014 byly na haly instalovány nové mobilní tribuny a nové elektronické tabule. Na 
podzim roku 2015 byla zahájena první část dostavba sportovní haly. Rozšiřovalo se sociální zařízení a 
byla přistavena víceúčelová místnost (učebna, VIP prostory při ligových zápasech basketbalistů). 

Březnu 2014 byla zahájena výměna oken a zateplení budovy gymnázia v rámci akce „Realizace úspor 
energie – Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083. Akce byla ukončena  na začátku října 2015. 

Velkým nedostatkem je chybějící aula pro veškerá společná setkání, což nelze žádným způsobem 
z finančních i dispozičních důvodů realizovat. Dalším problémem je zázemí pro volný čas žáků. 

Ve škole pracuje školní knihovna. 

Koordinátor EVVO zabezpečuje environmentální výchovu. 

Hygienické zázemí školy v dnešní době už moc neodpovídá standardu. Vedení školy spolu se 
zřizovatelem připravuje celkovou rekonstrukci sociálních zařízení v celé škole pravděpodobně na rok  
2015.. Od 1. 9. 2009 je ve škole vybudována plošina pro přepravu hendikepovaných osob a bezbariérová 
WC v každém patře. 

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY  

V 1., 2., 3. a 4. ročníku osmiletého gymnázia jsme učili podle Školního vzdělávacího programu pro nižší 
stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu, č. j. 630/07, zpracovaného podle RVP ZV. V 1., 2., 3. a 4. ročníku 
4letého studia a v 5., 6., 7. a 8 ročníku 8letého studia jsme zavedli výuku podle Školního vzdělávacího 
programu Úspěšná příprava pro VŠ, č. j. 329/2009, zpracovaného podle RVP G.  

Učební plán čtyřletého gymnázia byl v souladu s učebním plánem vyššího stupně osmiletého gymnázia. 

Výuka v 1. a 2. ročníku čtyřletého studijního cyklu a v 5. a 6. ročníku osmiletého studijního cyklu je 
všeobecná, aby žáci získali základní znalosti ve všech předmětech.  

Ve 2. ročníku čtyřletého studia a odpovídajícím 6. ročníku osmiletého studia si žáci vybírají volitelné 
předměty, které absolvují v předmaturitním a maturitním ročníku.  

V předmaturitním ročníku mají celkem 4 hodiny seminářů ve 2 předmětech a v maturitním ročníku 
celkem 10 hodin seminářů ve 3 předmětech.  

Hlavně pomocí těchto volitelných předmětů se žáci souběžně připravují k maturitní zkoušce, 
k přijímacím zkouškám na vysoké školy a následnému vysokoškolskému studiu určitého typu. 
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VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ 

- 1. cizí jazyk: anglický jazyk 
- 2. cizí jazyk: žáci osmiletého studijního cyklu si volí od 3. ročníku studia a žáci čtyřletého studijního 

cyklu od 1. ročníku studia, v primách a sekundách nabízíme 2. cizí jazyk jako nepovinný předmět 
s jednohodinovou dotací pevně umístěný v rozvrhu (všichni žáci této nabídky využili)  

- Výuka 1. a 2. cizího jazyka je povinná, na škole zabezpečujeme výuku anglického, francouzského, 
německého a ruského jazyka. 

- Žáci mohou absolvovat i výuku nepovinného cizího jazyka – ruský jazyk, německý jazyk, španělský 
jazyk, italština, latina, různé konverzace – podmínkou je dostatečný počet zájemců ve skupině (min. 
12 žáků).   

Zařazení žáků do jednotlivých tříd v prvních ročnících provádíme především podle volby 2. cizího 
jazyka. 
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UČEBNÍ PLÁN TŘÍD 2015/2016 

 

 

1.AB 

ŠVP 

2.AB 

ŠVP 

3.AB 

ŠVP 

4.AB 

ŠVP 

5.AB  

1.FH 
ŠVP 

6.AB 
2.FH 

ŠVP 

7.AB 
3.FHJ 

8.AB 

4.FHJ 

Český jazyk 4 4 4 4 3 3 4 5 

1. cizí jazyk 4 4 3 3 3 4 4 4 

2. cizí jazyk - - 3 3 3 3 3 3 

Ov + ZSV 2 1 1 2 2 2 2 1 

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 - 

Zeměpis 2 2 2 2 2 2 - 2 

Matematika 5 4 4 4 4 4 3 3 

Fyzika 2 2 2 2 3 2 3 2 

Chemie - 2 2 2 2,5 2,5 3 - 

Biologie 2 2 2 2 2,5 2,5 3 - 

Informatika - - 1 2 2 2 - 1 

Estetická výchova 3 3 2 2 2 2 - - 

Tělesná výchova 3 3 2 2 2 2 2 2 

Volitelný předmět 

pro nižší stupeň 
- 1 1 - - - - - 

Volitelný před. č. 1 - - - - - - 2 2 

Volitelný před. č. 2 - - - - - - 2 2 

Volitelný před. č. 3 - - - - - - - 4 

Volitelný před. č. 4        2 

Celkem 29 30 31 32 33 33 33 33 
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VOLITELNÉ PŘEDMĚTY – NABÍDKA PRO STUDENTY  

Vyučují se v posledních dvou letech studia: 

1. Konverzace v anglickém jazyce 

2. Konverzace ve francouzském jazyce 

3. Konverzace v německém jazyce 

4. Konverzace v ruském jazyce 

5. Společenskovědní seminář 

6. Seminář z biologie 

7. Seminář z fyziky 

8. Seminář z matematiky 

9. Seminář z chemie 

10. Literární seminář 

11. Deskriptivní geometrie 

12. Programování 

13. Seminář z dějepisu 

14. Seminář ze zeměpisu 

15. Seminář z ekonomie  

16. Astronomie a kosmické lety 

17. Dějiny II. poloviny 20. století 

18. Seminář z tělesné výchovy 

19. Angličtina pro medicínské obory 

20. Angličtina pro ekonomické obory 

21. Angličtina rozvíjející 

DALŠÍ ÚDAJE 

- možnost nepovinných předmětů či kroužků (cizí jazyky, sportovní hry, příprava na soutěže…) 

- připojení na internet, k němuž mají přístup žáci i mimo vyučování, nově i přes síť wifi 

- žákovská knihovna 

- zapojení do projektů vyhlašovaných MŠMT a Pardubickým krajem 

- využití sportovního areálu i v mimoškolní době 

- jídelna a bufet v budově školy 

- prevence sociálně patologických jevů – přednášky, besedy 

- environmentální výchova – koordinátor EVVO 

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 

Počet zaměstnanců se každý rok mění. Lze konstatovat, že na škole působilo ve školním roce 2015-2016 
61 vyučujících, 16 nepedagogických pracovníků, 13 členů personálu ve školní jídelně a tři zaměstnanci 
sportovní haly. Zaměstnanci pracují na plný i na částečný úvazek.  
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Průměrný věk zaměstnance organizace se pohybuje v rozmezí 40 - 45 let, postupně ale dochází 
k omlazování pedagogického sboru (často z řad absolventů naší školy). Kvalifikovanost a aprobovanost 
pedagogického sboru je stoprocentní. Členové pedagogického sboru se zapojují dle nabídky do dalšího 
vzdělávání, popřípadě do rozšiřujícího studia na VŠ. Škola má dostatek proškolených pedagogů pro 
zajištění maturitních zkoušek  (vedení, pro zadavatele, pro hodnotitele písemné i ústní části maturitní 
zkoušky z cizích jazyků, pro ratery a pro školní maturitní komisaře. Nové kolegy, kteří tato školení 
nemají, nechává vedení školy proškolovat průběžně. 

Na škole dlouhodobě působí výchovní poradci. Výchovný poradce působí také jako preventista sociálně 
patologických jevů. Žákům je podle potřeby k dispozici externí psycholog z Pedagogicko-psychologické 
poradny v Pardubicích. Koordinátor EVVO zabezpečuje environmentální výchovu. 

Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, Masarykovou univerzitou v Brně, ČVUT Praha a dalšími 
vhodnými institucemi škola pro své žáky organizuje přednášky a diskuse s předními odborníky.  

PROPAGACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

- spolupráce s výchovnými poradci a učiteli ZŠ, informační materiály 

- Informace žákům ZŠ a jejich rodičům jsme podali ve dvou termínech na „Dnech otevřených dveří“ 
–  11. 11. a 7. 12. 2015 vždy v 16 a 18 hodin. 

- účast na prezentaci středních škol v IDEONU „Schola Bohemia“ 

- o přijímacím řízení, akcích školy, výsledcích našich žáků apod. pravidelně informujeme v médiích 
(noviny, rozhlas, webové stránky). 

- úzká spolupráce s některými vysokými školami hlavně v rámci přijímacího řízení 

- zajištění krajských olympiád  jazykových, fyzikálních a matematických 

- ve školním roce 2015/2016 škola pořádala celostátní kolo Matematické olympiády 

- pořádání seminářů pro učitele z Pardubického kraje, ale i celé ČR 

MATURITNÍ PLESY 

Maturitní ples tříd 4.F a 4.H se konal v sobotu 23. 1. a tříd 8.A a 8.B 13. 2. 2016 

Stejně jako v minulých letech, i tento ples zahájila každá třída svým tanečním vystoupením, po kterém 
následovalo předání maturitních šerp. Vystoupení všech tříd nepostrádalo kvalitní choreografii, vtipné 
téma ani skvělé provedení.  
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Od 1. 9. 2007 jsme začali v 1. ročníku osmiletého vzdělávacího cyklu učit podle Školního vzdělávacího 
programu pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu, č.j. 630/07. ŠVP byl schválen Školskou 
radou.  

ŠVP žákům poskytuje větší motivaci ke studiu, trvalejší a hlubší pracovní návyky, projektové týdny a 
lepší znalost cizích jazyků díky dlouhodobější práci s žáky stejné úrovně. Žáci během studia získají 
návyky a dovednosti potřebné pro práci s více zdroji informací, pro týmovou práci, schopnost prezentace 
výsledků, schopnost diskutovat.  

PROJEKTY 

Projekty rozšiřují možnosti výuky, proto se snažíme vyhledávat nabídky vysokých škol, analyzovat je a 
pak motivovat naše žáky, aby se zapojili.  

 SEZNAM PROJEKTŮ: 

- pokračování v práci na projektu Detekce kosmického záření CZELTA 
- využívání úspěšného projektu zapojení výpočetní techniky při přípravě, vlastních měřeních a 

zpracování laboratorních prací z fyziky 
- využívání a zařazení projektu Grafika na PC do výuky ve 4. ročníku osmiletého studijního cyklu 
- Středoškolská odborná činnost 
- AMAVET 
- široké a úspěšné zapojení do projektu Pardubického kraje: Festival vědeckých a technických projektů 
- Dětský parlament 
- Studentský parlament  
- Evropský parlament mládeže – účast na Národních výběrových konferencích 
- Příběhy bezpráví  
- Erasmus+ 
- Výzva č.56 – jazykové vzdělávání 

DETEKCE KOSMICKÉHO ZÁŘENÍ 

Projektu předcházela půlroční přípravná fáze, kdy probíhaly konzultace s pracovníky ÚTEF (Ústav 
technické a experimentální fyziky ČVUT) a Gymnáziem v Kladně. V srpnu 2005 navštívili naše 
gymnázium profesoři kanadské univerzity v Albertě, aby se seznámili s úrovní výuky fyziky na škole, 
která bude zapojena do projektu. Během schůzky jsme konzultovali technické podrobnosti. Dle jejich 
vyjádření byli velice spokojeni. 

Vznikl dvouletý projekt, který souvisí s moderním směrem základního výzkumu detekce kosmického 
záření, které je neprobádané a je mu ve světě věnována velká pozornost. Primární kosmické záření 
vyvolá po vstupu do atmosféry sekundární měřitelnou spršku částic. Hlavním cílem projektu CZELTA 
je vybudování rozsáhlé sítě měřicích stanic těchto spršek na středních školách, které budou nepřetržitě 
zaznamenávat a počítačově zpracovávat naměřená data. Projekt je dále zaměřen na osvojování a rozvoj 
informační gramotnosti žáků, na výuku informatiky a na využití internetu. Hlavním úkolem žáků je 
obsluha stanic a zpracování experimentálních dat z celé sítě.  

Zvyšování znalostí žáků je založeno na jejich přímém zapojení do projektu, který používá výpočetní 
techniku v plné šíři. Projekt spojuje střední a vysoké školy. Projekt umožní zapojení žáků do řešení 
záhad kosmického záření. 
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Některé aspekty projektu jsou součástí projektového týdne v tercii, kdy se žáci učí z naměřených dat 
získat základní informace. Ve školním roce 2008/2009 jsme nově zařadili zpracování dat také do 
matematiky maturitního ročníku do kapitoly statistika a pravděpodobnost a do fyziky do kapitoly 
speciální teorie relativity. I v loňském školním roce jsme v zavedeném modelu pokračovali. 

Žáci ze čtyřletého a vyššího gymnázia se mohou zapojit do projektu pomocí prací SOČ a technických 
projektů. 

DĚTSKÝ PARLAMENT A STUDENTSKÝ PARLAMENT  

Projekt města Pardubice, žáci jsou zváni na radnici na besedy na různá témata týkající se města – 
zdravotní péče, hasičský záchranný sbor apod.  Dětský parlament je určen pro žáky nižšího gymnázia, 
Studentský pro žáky vyššího stupně osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium. 

SMLOUVA „PARTNERSTVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ“ 

Gymnázium má uzavřenu smlouvu s Masarykovou univerzitou v Brně „Partnerství ve vzdělávání“. Jde 
o užší kontakt naší školy s univerzitou s cílem budovat prostor pro diskuzi o společných zájmech, 
pečovat o nadané studenty, radit studentům při volbě dalšího studia, zajistit jejich úspěšný přechod 
do terciárního vzdělávání a spolupracovat v oblasti celoživotního vzdělávání pedagogů. 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V RÁMCI PROJEKTU „PODPORA NADANÝCH STUDENTŮ - 
NADANÁ MLÁDEŽ“ S ÚTEF ČVUT 

Předmětem této smlouvy je závazek smluvních stran v rámci projektu „Podpora nadaných studentů - 
Nadaná mládež“ společným postupem podporovat nadané studenty v oblasti přírodních věd a 
spolupracovat se zaměstnanci gymnázia při rozvoji výuky přírodních věd.  
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FAKULTNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 

V září 2015 bylo naší škole na dalších pět let propůjčen titul „Fakultní škola Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze“. Toto ocenění jsme získali na základě výsledků našich studentů a 
doporučení našich absolventů, kteří na Přírodovědecké fakultě studují.  
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ZAHRANIČNÍ POBYTY 

VÝMĚNA S GYMNÁZIEM V BAVORSKÉM BUXHEIMU   

Ve školním roce 2008/2009 jsme navázali spolupráci s německým gymnáziem. Cílem výměny žáků je 
podpora výuky 2. cizího jazyka – němčiny. Po úspěšné výměně jsme se dohodli na pokračování i 
v dalších letech. 

Již šestá výměna v bavorském Buxheimu se uskutečnila ve dnech 5. - 13. 10. 2015.  Žáci bydleli 
v rodinách. Na programu byla návštěva jejich školy, radnice, místního kláštera, zajímavostí nedalekého 
Memmingenu. Navštívili také pohádkový zámek Neuschwanstein, jeden celý den strávili v 
Skylineparku. Víkend prožili s rodinami např. v Lindau nebo v Ulmu. Posledním bodem programu byla 
návštěva Mnichova.  

Ve dnech 4. - 11. 4 2016 pobývali v rodinách dvaceti pěti žáků  a dvou vyučujících našeho gymnázia 
žáci a učitelé z gymnázia v Buxheimu (SRN).  

Němečtí žáci poznali díky návštěvě Prahy, Kutné Hory, či Památníku obětem vypálené osady Lidice 
několik historických a pro Českou republiku typických míst. Čeští žáci získali díky společně strávenému 
času se svými vrstevníky - rodilými mluvčími - možnost vyzkoušet si a zlepšit německý jazyk, kterému 
se dosud učili pouze ve škole. Pro německé účastníky bylo toto mezinárodní setkání důležitým nácvikem 
praktického užití jejich školní angličtiny. K tomu přibyla pro oba partnery zkušenost s možností 
dorozumět se pomocí několika cizích jazyků.  

Při společném večeru pořádaném pro účastníky projektu a rodiny, v nichž byli němečtí žáci ubytováni, 
všichni společně ochutnali nejen typické české pokrmy, ale zhlédli též ukázky německého a českého 
folkloru. 

Tento projekt, uskutečněný za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti, jistě přispěl k 
vzájemné toleranci a v neposlední řadě bylo jeho velkým přínosem i uzavření nových přátelství.  
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STUDIJNĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE 

Ve dnech 5. až 11. září 2015 se  studenti z různých ročníků pod laskavým dohledem paní profesorky 
Ulbrichové a pana profesora Nagye zúčastnili zájezdu do Velké Británie. Po velmi dlouhé cestě 
autobusem dorazili v neděli ráno do Londýna. Zde měli žáci možnost prohlédnout si to nejzajímavější 
z této metropole. Procházka centrem města byla velmi vyčerpávající a navečer už se všichni těšili do 
svých hostitelských rodin. 

V následujících dnech žáci navštívili další známá místa Velké Británie. V Brightonu navštívili  Sea Life 
Centre, v Oxfordu se prošli kampusem univerzity, obdivovali historii lodi HMS Victory v Portsmouth, 
a dokonce se trajektem přeplavili na jeden z ostrovů patřících k Anglii – Isle of Wight. 

Žáci byli ubytovaní v anglických rodinách, které těšilo, že naši žáci jsou komunikativní a o život v 
Británii se velmi zajímají. 

Cesta i pobyt proběhly bez problémů a z vyplněných dotazníků vyplývá, že zájezd byl pro studenty 
přínosem. 

Program zájezdu připravili vyučující ve spolupráci s CK BOCA. 

1. ČÁST VÝMĚNNÉHO POBYTU SE ŽÁKY Z  FRANCIE  

Ve dnech 29. 9. - 6. 10. 2015 proběhla 1. část výměnného pobytu se žáky z  francouzské školy z Challans 
v regionu Vendée. 

Žáci byli ubytováni v rodinách, které se o ně staraly mimo oficiální program. První den byli přijati 
vedením školy a poté si naši i zahraniční žáci zahráli několik kontaktních her na seznámení. Potom měli 
možnost prohlédnout si celou budovu školy i s přilehlými sportovišti. Druhý den naši hosté navštívili 
několik vyučovacích hodin (matematika, angličtina, dějepis). Po procházce historickou částí Pardubic 
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odpoledne francouzští žáci představili své referáty o historii české kinematografie připravené v 
anglickém jazyce. Během dalších dnů svého pobytu navštívili Kutnou Horu, zámek Kačina, Terezín, 
vodní elektrárnu Hučák a Prahu. Prohlídky jednotlivých míst probíhaly ve francouzském a zejména 
anglickém jazyce, neboť jazykem celého výměnného programu je angličtina. Do programu byly rovněž 
zahrnuty aktivity upevňující vzájemné vztahy.  

 

2. ČÁST VÝMĚNNÉHO POBYTU SE ŽÁKY Z FRANCIE 

Žáci našeho gymnázia ve dnech 17. – 26. 4. 2016 navštívili v rámci výměnného programu 
s francouzskou školou Saint Joseph v Challans západofrancouzský kraj Vendée. Výměnného pobytu se 
zúčastnilo 28 žáků z tříd 3. A,B spolu s paní učitelkou Lindou Sedlákovou a panem učitelem Přemyslem 
Machatým. 

Žáci byli ubytováni ve francouzských rodinách, kde trávili večery a nedělní odpoledne. Jedná se o již 
pátý ročník výměny. Cílem projektu, který je veden v anglickém jazyce, je navázat nová přátelství, 
poznat jinou zemi, její kulturu a získat sebejistotu při komunikaci v cizím jazyce. Součástí programu 
jsou proto vždy i prezentace o české a francouzské kinematografii. 
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VÝMĚNA S PORTUGALSKOU ŠKOLOU ESCOLA SECUNDARIA DE PENAFIEL  

Ve dnech 27. 5. – 3. 6. 2016 se skupina 19 žáků a 2 vyučujících zúčastnila výměnného pobytu 
s portugalskou školou Escola Secundaria de Penafiel ležící v malebném městečku asi 40km od Porta. 
Žáci absolvovali prohlídku městečka Penafiel a tamějšího muzea, dále navštívili Porto a historické 
městečko Guimaraes. 2 dny strávili ve škole a byli zapojeni do běžné výuky, měli tedy možnost porovnat 
český a portugalský způsob výuky a zdokonalit se v anglickém jazyce. Díky ubytování v rodinách měli 
možnost lépe poznat životní styl a kulturu Portugalců. Ve druhé polovině září uvítáme portugalské žáky 
a vyučující na naší škole. Doufám, že se jim bude u nás líbit stejně tak, jak se líbilo nám u nich.

 

ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO CHARITATIVNÍCH AKCÍ 

- adopce na dálku  

- Bílá pastelka, Světluška, Květinový den 

- Mládež ČČK 

SPORTOVNÍ AKCE PRO STUDENTY 

- adaptační pobyt žáků pro 1. ročníky osmiletého studia a 1. ročníky čtyřletého studia v relaxačním 
středisku Relaxa, Žďárský Potok u Rýmařova 

- lyžařské kurzy pro 2. a 5. ročník osmiletého studia a 1. ročník čtyřletého studia v České republice a 
v Rakousku  

- letní sportovní kurz pro 7. ročník osmiletého studia a 3. ročník čtyřletého studia v Itálii  
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SPORTOVNÍ HALA DAŠICKÁ 

Na podzim roku 2011 dostala škola do užívání novou sportovní halu. Hala primárně slouží pro školní 
tělesnou výchovu. Od osmi hodin do šestnácti hodin ji využívají žáci naší školy a žáci sportovního 
gymnázia. Toto nové sportoviště výrazně zlepšilo podmínky pro TV na naší škole.  

V odpoledních a večerních hodinách hala slouží různým sportům. Své útočiště zde nalezly 
basketbalistky BK Studánka a poprvé zde sehráli i několik svých zápasů basketbalisté BK JIP Pardubice. 
Dalším sportem, který využívá sportovní halu, je florbal. Trénují a svá utkání zde hrají florbalisté Sokola 
Pardubice. Ideální podmínky zde našli i futsalisté z klubu FC Torf Pardubice.  

V září 2015 začala I. fáze dostavby sportovní haly. Se zvýšením počtu divácké kapacity se musela zvýšit 
i kapacita sociálních zařízení, dobudovat zázemí pro personál a přistavit multifunkční prostory, které 
mohou sloužit jako učebna nebo jako VIP prostory při pořádání sportovních utkání. Tato dostavba měla 
velký dopad i na provoz haly. Hala byla uzavřena pro veškerý provoz na šest týdnů. To se projevilo 
v ekonomické oblasti a v menším počtu hodin pro naši školu a sportovní gymnázium v měsících říjen, 
listopad. I. fáze dostavby byla dokončena na konci února 2016. Další už II. fáze dostavby bude 
následovat na podzim a v zimě 2016/2017. 

. 
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CELKOVÉ ÚDAJE O ŠKOLE – TŘÍDY A ŽÁCI 

 

   Nižší stupeň 
(osmiletého) 

Vyšší stupeň 
(osmiletého) 

Čtyřleté studium Celkem 

Počet tříd 8 8 8 24 

Počet žáků školy 243 230 244 717 

Průměr počtu 
žáků na třídu 

30 30 30 30 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017  

 79-41-K/81 79-41-K/41 Celkem 

Počet přihlášek  172 160 332 

Počet přijatých 60 60 120 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

POČET TŘÍD A ŽÁKŮ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU: 

2 třídy (60 žáků) pro osmileté studium 

2 třídy (60 žáků) pro čtyřleté studium  

TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

pátek 15. dubna 2016 (pro žáky 9. ročníku ZŠ) 

pondělí 18. dubna 2015 (pro žáky 5. ročníku ZŠ) 

Všichni žáci se zúčastnili pilotního ověřování jednotných přijímacích zkoušek připravených společností 
CERMAT. 

ČÁSTI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 

4LETÉ STUDIUM 

1. Český jazyk  
2. Matematika  

8LETÉ STUDIUM 

1. Český jazyk  
2. Matematika  
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ CYKLUS 

písemná zkouška z českého jazyka    max. 50 bodů 

písemná zkouška z matematiky         max. 50 bodů 

prospěch za 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku  min. 0 bodů – max. 30 bodů 

za umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT (okresní a 
krajská kola) během 8. a 9. třídy nebo za soutěže s velkou 
účastí žáků 

10 bodů 

maximální počet bodů za celé přijímací řízení   140 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  - OSMILETÝ STUDIJNÍ CYKLUS  

písemná zkouška z českého jazyka max. 50 bodů 

písemná zkouška z matematiky         max. 50 bodů 

prospěch za 1. pololetí 5. ročníku 

(známka 1 = 3 body, známka 2 = 1 bod, známka 3 = -1 bod, 
známka 4 = -2 body, známka 5 = -10 bodů)           

min. 0 bodů – max. 20 bodů 

za umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT (okresní 
a krajská kola) během 4. a 5. třídy nebo za soutěže s velkou 
účastí žáků 

max. 5 bodů 

maximální počet bodů za tyto části přijímacího řízení 125 

POZNÁMKA:  

Body za prospěch ze ZŠ ve čtyřletém i osmiletém studijním cyklu nejsou přiděleny na základě celkového 
studijního průměru, ale jen za naukové předměty: 

- čtyřleté studium – český jazyk, 1. cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, 
přírodopis, fyzika, chemie 

- osmileté studium – český jazyk, matematika, 1. cizí jazyk, přírodověda, vlastivěda 

ČTYŘLETÉ STUDIUM: 

Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí uchazečů: 

1. součet bodů z přijímací zkoušky (Čj + M)  
2. počet bodů ze zkoušky z matematiky 
3. počet bodů ze zkoušky z českého jazyka  
4. hodnocení výsledků předchozího vzdělávání 
5. počet jedniček z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka za 2. pololetí 8. ročníku a 1. 

pololetí 9. ročníku ZŠ 
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OSMILETÉ STUDIUM:  

Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí uchazečů: 

1. součet bodů z přijímací zkoušky (Čj + M)  
2. počet bodů ze zkoušky z matematiky 
3. počet bodů ze zkoušky z českého jazyka  
4. hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání 
5. jednička z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka na pololetním vysvědčení z 5. třídy 
  



 19

ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2015 / 2016 

1. POLOLETÍ 

Zahájení výuky v 1. pololetí 1. 9. 

Schůzka s rodiči žáků 1. A, 1. B a 1. F, 1. H v 17:00 hodin 1. 9. 

Opravná maturitní zkouška – podzimní termín – písemná část 1. 9. – 4. 9. 

Adaptační pobyt 1. A, 1. B   4. 9. – 8. 9. 

Zájezd do Velké Británie 5. 9. – 11. 9.  

Adaptační program 1. F, 1. H  8. 9. – 12. 9. 

Opravná maturitní zkouška – podzimní termín – ústní část 11. 9. 

Výměnný pobyt – francouzští studenti v ČR 29. 9. – 6. 10.  

Zájezd do Německa – Buxheim 5. 10. – 13. 10. 

1. sběrové ráno 21. 10. 

Podzimní prázdniny 28. 10. – 30. 10. 

Den otevřených dveří – 1. termín: v 16:00 a 18:00 hodin ve školní 
jídelně 

11. 11. 

Zápis známek za 1. čtvrtletí do počítače do 14:00 hodin 16. 11.  

Hodnocení za 1. čtvrtletí od 14:00 hodin 

Třídní schůzky rodičů všech tříd od 17:00 hodin 
18. 11. 

Den otevřených dveří – 2. termín: v 16:00 hodin a v 18:00 hodin ve 
školní jídelně 

7. 12. 

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce pro společnou i profilovou 
část 

do 1. 12. 

Vánoční prázdniny - začátek 23. 12.   

Zahájení výuky v roce 2016 4. 1. 

Oznámení návrhů na ověřovací zkoušky zástupci ředitele školy do 
14:00 hodin 

13. 1. 

Ověřovací zkoušky za 1. pololetí    18. 1. – 22. 1. 

Maturitní ples tříd 4. F, 4. H  23. 1. 

LVVZ 2. A, 2. B 17. 1. – 22. 1. 

Ukončení klasifikace a docházky za 1. pololetí 

Zápis do počítače do 14:00 hodin 
25. 1. 

Hodnocení za 1. pololetí od 14:00 hodin 27. 1.  
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Vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí 28. 1. 

Pololetní prázdniny 29. 1. 

 

2. POLOLETÍ 

Maturitní ples tříd 8. A, 8. B 13. 2. 

Odevzdání přihlášek volitelných předmětů – 6. A, 6. B, 2. F, 2. H do 19. 2.   

Jarní prázdniny 22. 2. – 28. 2. 

LVVZ 1. F, 1. H, 5. A, 5. B – zahraničí + ČR 6. 3. – 12. 3.  

Výměnný pobyt – němečtí studenti z Buxheimu v ČR březen, duben 

Velikonoční prázdniny 24. 3. – 25. 3. 

Odevzdání seznamu literárních děl pro MZ – 4. F, 4. H, 8. A, 8. B 31. 3. 

Ústřední kolo Matematické olympiády a Olympiády v programování  3. 4. – 8. 4. 

Zápis známek za 3. čtvrtletí do počítače do 14:00 hodin 11. 4. 

Hodnocení za 3. čtvrtletí od 14:00 hodin 

Třídní schůzky rodičů od 17:00 hodin 

13. 4. 

 

Návrhy na ověřovací zkoušky zástupci ředitele školy pro 4. F, 4. H, 
8. A, 8. B 

13. 4. 

Výměnný pobyt ve Francii 17. 4. – 26. 4. 

Ověřovací zkoušky žáků maturitních tříd 18. 4. – 22. 4. 

První kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia 15. 4.  

První kolo přijímacího řízení do osmiletého studia  18. 4.  

2. sběrové ráno 20. 4. 

Ukončení klasifikace 4. F, 4. H, 8. A, 8. B – zápis známek do 14:00 
hodin 

25. 4. 

Písemné zkoušky profilové části – přihlášení žáci 4. F, 4. H, 8. A, 8. 
B 

25. 4. – 26. 4. 

Hodnocení za 2. pololetí pro třídy 4. F, 4. H, 8. A, 8. B v 9:40 hodin 27. 4. 

Vysvědčení za maturitní ročník 29. 4. 

Poslední zvonění pro třídy 8. A, 8. B, 4. F, 4. H 29. 4. 

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 2. 5. – 9. 5. 

Projektový týden pro třídy nižšího gymnázia 9. 5. – 13. 5.  

Náhradní termín přijímacích zkoušek 13. 5. 
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Sportovní kurz – Itálie květen 

Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 8. A, 8. B 16. 5. – 20. 5. 

Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 4. F, 4. H 23. 5. – 27. 5. 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Domě hudby pro 8. A, 
8. B 

konec května 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Domě hudby pro 4. F, 
4. H 

začátek června 

Oznámení návrhů na ověřovací zkoušky zástupci ředitele školy do 
14:00 hodin 

do 10. 6. 

Ověřovací zkoušky za 2. pololetí 13. 6. – 17. 6. 

Ukončení klasifikace za 2. pololetí, zápis známek a docházky do 
počítače do 14:00 hodin 

22. 6.  

Hodnocení za 2. pololetí v 14:00 hodin 24. 6. 

Školní exkurze 27. 6. – 28. 6. 

Burza učebnic, třídnické hodiny, předávání skříněk, úklidové práce 29. 6.  

Vydání vysvědčení za 2. pololetí, ukončení školního roku  30. 6. 

Závěrečná porada v 9:30 hodin 30. 6. 

Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 

Nástup do školy v 8.00 hodin  25. 8. 

Opravné zkoušky  29. 8. – 30. 8. 

Začátek školního roku 2016/2017 1. 9. 
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PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ - 1. POLOLETÍ 
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SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD – 1. POLOLETÍ 
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PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ - 2. POLOLETÍ  
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SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD – 2. POLOLETÍ 
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MATURITA 

 
Osmileté  
studium 

Čtyřleté  
studium 

Celkem 

Počet absolventů 2015/2016 56 59 115 

Počet žáků nepřipuštěných k maturitní zkoušce 0 1 1 

Počet žáků, kteří neuspěli u maturitní zkoušky 0 2 2 

Počet žáků, kteří uspěli u opravné maturitní zkoušky 0 2 2 
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UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ 

Jedním z hlavních kritérií úspěšnosti v hodnocení každého gymnázia je úspěšnost absolventů 
v přijímacím řízení na vysoké školy a pochopitelně i následná úspěšnost vysokoškolského studia. 

ÚSPĚŠNOST NAŠICH MATURANTŮ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VŠ A VYŠŠÍ ODBORNÉ 
ŠKOLY (VOŠ) V POSLEDNÍCH 5 LETECH: 

Školní rok 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Počet absolventů 136 152 130 124 116 115 

Přijato na VŠ 98,70% 98,00% 97,70% 96,00% 95,69% 98,26% 

Přijato na VOŠ a pom. kurzy 0% 0% 2,30% 2,40% 2,59% 1,74% 

Ve studiu pokračuje 98,70% 98,00% 100% 98,40% 98,28% 100% 

 

POČET PŘIJATÝCH ABSOLVENTŮ PODLE TYPU VYSOKÉ ŠKOLY: 

Školní rok 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Filozofické a humanitní 26 25 28 20 20 18 18 

Právnické 11 19 8 18 15 6 15 

Lékařské a farmaceutické 20 15 11 15 19 16 20 

Přírodovědné a mat-fyz 13 5 20 18 16 25 9 

Ekonomické 27 22 39 20 20 16 12 

Pedagogické 9 9 15 7 5 7 5 

Technické 33 36 21 22 17 21 26 

Zemědělské a veterinární 0 0 3 4 6 1 1 

Jiné 5 3 4 3 1 0 7 

Pokračuje na VŠ 144 134 149 127 119 114 113 

 

Mnoho absolventů bylo přijato na více vysokých škol. 
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POROVNÁNÍ PŘÁNÍ STUDENTŮ (VŽDY Z KVĚTNA) SE SKUTEČNÝM STAVEM, KAM 
ŽÁCI NASTOUPILI – STAV ZJIŠTĚNÝ V ZÁŘÍ. 
 

 Školní rok  2014/15 Školní rok  2015/16 

přání skutečnost přání skutečnost 

Filozofické fakulty  21 17 19 18 

Právnické fakulty 9 6 16 15 

Lék. a farmaceutické fakulty 25 16 22 20 

Přírodověd. fakulty  11 16 6 6 

Technické fakulty a MFF        29 30 3 3 

Pedagogické a sportovní fakulty 5 7 4 5 

Ekonomické fakulty 11 13 10 12 

Zeměd., lesnické a veter. fakulty 1 1 1 1 

Vojenské VŠ, Policie a Obrana 0 0 4 5 

Umělecké VŠ 0 0 0 0 

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 

KRAJSKÉ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY KATEGORIE A 

V pátek 15.1.2016 se na naší škole konalo krajské kolo Fyzikální olympiády v nejvyšší kategorii A. 
Postoupilo do něj celkem 12 studentů , z nichž 6 bylo z našeho gymnázia. 

V soutěži zvítězil Jiří Etrych (8.B) a pátý byl Vojta Novotný (8.B), oba jsou úspěšnými řešiteli. Na 7. 
místě je Jonáš Prokop (4.H), 8.místo Tomáš Kašpar (4.H), 9. místo Anežka Doležalová (3.H) a 10.místo 
Katka Stodolová (3.F). 

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a úspěšným řešitelům přejeme, postupi do celostátního 
kola, které se koná 2.-5.2. v Bílovci. 

TOMÁŠ SIRŮČEK ZVÍTĚZIL V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE BOBŘÍK INFORMATIKY 

Ve čtvrtek 18. února 2016 se na pardubické SPŠE konalo krajské kolo soutěže Bobřík informatiky. Mezi 
22 finalisty výrazným způsobem uspěli informatici z našeho gymnázia. Na stupních vítězů jsme měli 2 
zástupce, v patnáctce nejlepších se umístilo 5 studentů z naší školy! 

Celkovým vítězem soutěže se stal Tomáš Sirůček z 8.A, bronzovou medaili získal Daniel Vančura z 8.B 
TEREZA KUČEROVÁ POSTOUPILA DO ÚSTŘEDNÍHO KOLA OLYMPIÁDY 
V ČESKÉM JAZYCE 

Tereze Kučerové, žákyni třídy 6.A, se podařilo postoupit do ústředního kola Olympiády 
v českém jazyce. Ve své kategorii prošla úspěšně nejprve školním kolem, pak následovalo 9. 2. 2016 
kolo okresní, jehož se za naši školu účastnila společně s Vlastimilem Horálkem (třída 2.F). 

Stejně úspěšně absolvovala 12. 4. 2016 kolo krajské. Dokonce s plným počtem bodů, které za vyplnění 
testu a slohovou práci vůbec získat lze. A ve dnech 23. 6. až 29. 6. 2016 ji čeká kolo celostátní 
v podobě několikadenního soustředění nejlepších řešitelů v Bělé pod Bezdězem, jejichž jazykové a 
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komunikační schopnosti mají být prověřeny dvěma testy, dvěma slohovými pracemi a řečnickým 
cvičením. 

Tereze gratulujeme. 

 

VELKÝ ÚSPĚCH NA FESTIVALU VĚDY A TECHNIKY 

Ve dnech 10. – 11. 3. 2016 se konalo v Ideonu krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež 
v Pardubickém kraji. Naši školu reprezentovalo 10 žáků se 7 projekty. Jejich vědecké bádání bylo 
odměněno. V kategorii Středoškolák vyhrála Kateřina Stodolová ze 3. F účast na mezinárodní soutěži I 
– SWEEEP v Houstonu, Kamil Mudruňka z 6. A postoupil do národního kola soutěže EXPO SCIENCE 
AMAVET a získal Cenu děkana Přírodovědecké fakulty UHK, Jan Jurica z 8. B také postoupil do 
národního kola soutěže EXPO SCIENCE AMAVET. V kategorii Junior Petr Král a Matěj Formánek ze 
4. A získali Cenu děkana FEL ČVUT a účast na krátkodobé studijní stáži ve Francii, Jakub Ramašeuski z 
2. B zaujal firmu Prokop Invest, která mu věnovala cenu. 

BÜCHERWURM – SOUTĚŽ V PŘEDČÍTÁNÍ NĚMECKÉHO TEXTU 2016 

Na začátku dubna 2016 proběhlo nejvyšší kolo soutěže v předčítání německého textu Bücherwurm, 
jehož organizátorem je Goethe Zentrum Pardubice. I v letošním roce jsme měli své zástupce ve třech 
kategoriích. Velmi dobrý výkon předvedla v kategorii víceletých gymnázií Ester Ševčíková (4. B), ale 
ve velké konkurenci se bohužel neprosadila. V kategorie rodilí mluvčí reprezentoval naši školu Daniel 
Höbelt (1. B) a při svém debutu v soutěži získal třetí nejvyšší počet bodů. Gratulujeme! 

Největšího úspěchu dosáhl Daniel Pastera (6. B), který obsadil v kategorii vyšších gymnázií 1. místo. 

KRAJSKÉ KOLO DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE GYMNÁZIÍ  – VYBOJOVALI JSME POSTUP DO 
CHEBU 

Již 25. ročník Dějepisné soutěže gymnázií začal ve středu 6. dubna 2016 sítem krajských kol. Letošní 
téma soutěže zahrnuje období od 9. 5. 1945 do 31. 12. 1948 a nese název Od diktatury k diktatuře. Zadání 
otázek všech tří kol byla tradičně velmi náročná a nemilosrdně prověřila připravenost soutěžících 
studentů gymnázií Pardubického kraje. Tým našeho gymnázia ve složení František Valenta, Martin 
Zajíček a Antonín Pospíšil skvěle navázal na vynikající výsledky v předchozích dvou letech a shodným 
počtem bodů s týmem Gymnázia Ústí nad Orlicí si suverénně vybojoval na půdě Gymnázia, Pardubice, 
Mozartova postup do listopadového mezinárodního finále v Chebu. Třetím postupujícím je tým 
z gymnázia ve Vysokém Mýtě. Gratuluji našim studentům a jsem velmi rád, že dějepis na naší škole 
dosahuje špičkových výsledků. 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE C 

Vlastimil Horálek zvítězil v krajském kole, Radek Hlaváček na druhém místě 

Krajské kolo Chemické olympiády kategorie C se konalo v sobotu 9. dubna 2016 v nedalekém Hradci 
Králové. Vítězem se stal Vlastimil Horálek, náš žák ze třídy 2. F . Na druhém místě skončil Radek 
Hlaváček z 5.A. Oba žáci z naší školy, kteří se krajského finále zúčastnili, tedy dosáhli nejlepšího 
možného výsledku. 

KAMIL MUDRUŇKA JEDE SOUTĚŽIT DO ČÍNY 

Dne 14. – 15. dubna 2016 se v Praze konalo národní kolo soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, kterého 
se účastní i vítězové krajského kola Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. 
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Nás reprezentovali na celostátní úrovni 3 žáci. Kamil Mudruňka ze 6. A, Kateřina Stodolová z 3. F a Jan 
Jurica z 8.B.  Nejúspěšnější byl Kamil Mudruňka, který s projektem SCI-lab byl na 4. místě a má právo 
účastnit se  mezinárodní soutěže Beijing Youth Science Creation Competition v Číně. Obdržel i Cenu 
děkana FJFI ČVUT. Kateřina Stodolová získala Cenu děkana FJFI ČVUT za projekt Příprava a 

aplikace detektoru Medepix v dozimetrii. 

Všem třem žákům děkujeme za jejich dlouhodobou práci na projektech a blahopřejeme k úspěšným 
výsledkům. 
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CELOSTÁTNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE – KATEGORIE SŠ 

V pondělí 18. 4. 2016 proběhlo v pražském Goethe Institutu celostátní kolo Olympiády v německém 
jazyce kategorie III A – střední školy. Z krajského kola postupoval pouze vítěz a tím byl náš žák Jakub 
Dlouhý (6. A). Soutěž se skládala z poslechu a pohovoru s porotou na dané téma. 

Celodenní náročný program vyvrcholil vyhlášením výsledků na německém velvyslanectví. V silné 
konkurenci nejlepších němčinářů z celé republiky si Jakub vedl velmi dobře a získal krásné 9. místo. 
Gratulujeme! 

ROBOSOUTĚŽ ČVUT PRAHA: POSTUP DO ČTVRFINÁLE 

V pátek 22. 4. 2016 uspořádala Elektrotechnická fakulta ČVUT Praha soutěž robotů pro 2. stupeň ZŠ a 
víceletá gymnázia. Podmínkou bylo použití LEGO stavebnice, na vypracování úkolu bylo 40 dnů. 
Roboti sledovali čáru, přejížděli most a jedno kolo museli stihnout v limitu 1,5 min. 

 
 

MEZINÁRODNÍ FINÁLE SOUTĚŽE PREZENTIÁDA: STŘÍBRNÁ A BRONZOVÁ MEDAILE 

Mezinárodní finále soutěže Prezentiáda se již potřetí konalo v Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně. Ze stovek týmů přihlášených do základních kol se přes síto nominačních a krajských 
turnajů probojovalo v každé kategorii pouhých 17 družstev. Naše gymnázium mělo ve finále letošního 
již sedmého ročníku této soutěže zastoupení v obou věkových kategoriích. 
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Ve čtvrtek 21. dubna 2016 proběhl finálový turnaj v kategorii družstev ze základních škol a nižších 
gymnázií. Naše gymnázium reprezentoval tým Doix ve složení Matěj Prokop, Radek Horáček a Jan 
Daněk (všichni 4.B). Za prezentaci na téma “Život bez práce” získali naši reprezentanti v mezinárodním 
finále 2. místo. 

V kategorii střední školy naše gymnázium reprezentoval tým (Ne)zapamatovatelni ve složení Sára 
Voldánová, Matyáš Bayer a Daniel Pastera (všichni 6.B). Finálová klání v této kategorii probíhala celé 
dva soutěžní dny. Ve čtvrtek 21. dubna 2016 týmy finalistů připravovaly prezentaci, jejíž téma se 
soutěžící dozvěděli krátce po snídani. V pátek 22. dubna 2016 se v posluchárně ESF Masarykovy 
univerzity Brno odehrál finálový turnaj, který rozhodl o tom, jaký tým ze stovek družstev přihlášených 
do této soutěže, bude v sedmnáctičlenném mezinárodním finále nejlepší. Ne)zapamatovatelní navázali 
na čtvrteční úspěch našeho týmu Doix v mladší kategorii. Sára Voldánová, Matyáš Bayer a Daniel 
Pastera při své premiérové účasti v této soutěži vybojovali 3. místo v kategorii střední školy. 

 

PÁTÉ MÍSTO PETRA KUČERY V CELOSTÁTNÍM KOLE ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 

Ve dnech 18. a 19. 4. 2016 proběhlo na děkanátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
celostátní kolo Zeměpisné olympiády kategorie C (8. a 9. třída) a D (střední školy). Olympiády se 
zúčastnilo 51 studentů (24 – kategorie C, 27 – kategorie D). Postoupili vítězové krajských kol a dalších 
10/13 nejúspěšnějších řešitelů krajských kol. 

Naše škola měla jediného, ale jak se později ukázalo, velice úspěšného reprezentanta Petra Kučeru ze 4. 
A v kategorii C. Po dvoudenním klání vybojoval Petr nádherné 5. místo z 24 soutěžících. Moc mu 
gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy. 
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KRAJSKÉ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY KATEGORIE E 

Do krajského kola, které se konalo 29. 4. 2016 na ZŠ Resslova, postoupili čtyři studenti naší školy a 
vedli si výborně. Nejlepší byl Petr Filip (4.A, 2.místo), další Lukáš Nejezchleb (4.B, 3.místo), Matěj 
Prokop (4.B, 7.místo), Matěj Formánek (4.A, 8.místo ve zkráceném čase). Všichni jsou úspěšnými 
řešiteli krajského kola. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

KATEŘINA STODOLOVÁ JELA S PROJEKTEM FVTP REPREZENTOVAT DO USA 

Před necelými dvěma měsíci jsem se z krajského kola Festivalu vědy a techniky pořádaného Asociací 
pro mládež, vědu a techniku kvalifikovala na mezinárodní projektovou soutěž I-SWEEEP v Houstonu. 
Samotný soutěžní den se konal v pátek 29. dubna 2016, ale předcházelo mu mnoho hodin příprav. 
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VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY KATEGORIÍ C A D 

Také v kategoriích C a D Fyzikální olympiády si naši studenti vedli úspěšně, i když na “zlaté medaile” 
jsme  nedosáhli. V kategorii C byl z naší školy nejúspěšnější Jakub Cach (2.H, 3. místo). Do kategorie 
úspěšný řešitel se zařadili také Kamil Mudruňka (6.A, 4. místo), Jan Žák (6.B, 6. místo), Tomáš Faikl 
(2.F, 7. místo), Jakub Jíra (2.H, 8. místo). V kategorii D byl z naší školy nejúspěšnější Jiří Kovář (1.F, 
6. místo). Do kategorie úspěšný řešitel se zařadil také Vojtěch Filipi (1.H, 9. místo). 

NEJLEPŠÍ FRANCOUZŠTINÁŘKA V REPUBLICE JE NATALI TOPOLSKÁ 

V pondělí 9. května 2016 proběhlo na Francouzském institutu v Praze ústřední kolo Soutěže ve 
francouzském jazyce. Vítězové všech krajských kol se utkali ve dvou disciplínách – poslechu a 
konverzaci s rodilými mluvčími. Letošní rozhodnutí organizátora, že účastníci se budou představovat v 
abecedním pořadí, nechalo naše zástupkyně dlouho čekat. Ale vyplatilo se, neb jak se říká – to nejlepší 
nakonec. Zuzana Veselková se umístila na skvělém 4. místě v kategorii ZŠ a víceletých gymnázií 
a Natali Topolská zvítězila v nejnáročnější kategorii BII. Oběma děkujeme za skvělou reprezentaci školy 
a gratulujeme! Přejeme mnoho úspěchů a radosti z francouzštiny do let příštích. 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

Ve dnech 23. –  27. 5. 2016 se v Praze konalo celostátní kolo dějepisné olympiády. 
Žák naší školy Kliment Mrázek  (třída 3. B) získal 11. místo. 
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy 

1. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE „PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN“ 

Gratulujeme Ester Ševčíkové, Pavle Kmoníčkové, Michalu Drahnému a Petru Královi  (4.B, 4.A), kteří 
velmi úspěšně reprezentovali školu v krajském kole soutěže „Právo pro každý den“, která se konala 31. 
5. 2016 v Hlinsku. Pohár vybojovali v konkurenci dalších 16 družstev. 

CELOSTÁTNÍ FINÁLE LEGIE 2016: 2. MÍSTO 

V úterý 14. června 2016 proběhlo v Praze celostátní kolo branného závodu středních škol Legie 
2016. Regionálními koly letos prošlo v průběhu dvanácti kvalifikací 52 týmů z celé republiky a ve 
finálovém kole změřilo síly 13 nejlepších družstev. Středoškolská soutěž je tematicky zaměřena na 
události, které se odehrály právě před sto lety, konkrétně na zahájení činnostiČeskoslovenské národní 
rady v Paříži a na vznik 1. československého střeleckého pluku v carském Rusku. 

JAN JURICA DRUHÝ V CELOSTÁTNÍM KOLE SOČ 

Obhajoby prací, které postoupily do 38. celostátního kola Středoškolské odborné činnosti, se konaly 18. 
6. 2016 na Střední průmyslové škole Hradební 1029 v Hradci Králové. V osmnácti soutěžních oborech 
soutěžily nejlepší práce postoupivší z krajských kol. Předsedové porot se shodli, že úroveň prací byla 
letos velmi vysoká a že prezentační schopnosti středoškoláků se neustále zlepšují. 

V oboru fyzika úspěšně soutěžil student našeho gymnázia Jan Jurica se svojí prací VLIV MAGNETICKÉHO 

POLE ZEMĚ NA NABITÉ ČÁSTICE POHYBUJÍCÍ SE V JEHO DOSAHU. V kvalitní konkurenci patnácti fyzikálních 
prací obsadil 2. místo a obdržel navíc cenu nadačního fondu Jaroslava Heyrovského. Jeho práce vznikla 
ve spolupráci s ÚTEF ČVUT v Praze. 

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci  
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TBILISI: JIŘÍ ETRYCH ZÍSKAL NA MEZINÁRODNÍ CHEMICKÉ OLYMPIÁDĚ STŘÍBRNOU 
MEDAILI 

Reprezentace ČR na Mezinárodní chemické olympiádě 2016: Pavel Zelenka, Láďa Prener, Natia 
Chochua, Jiří Etrych a Josef Tomeček. 

 
Letošní absolvent našeho gymnázia Jiří Etrych získal na IChO 2016 v Tbilisi stříbrnou medaili. 

Blahopřejeme k dalšímu vynikajícímu mezinárodnímu úspěchu! 
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JIŘÍ ETRYCH ZÍSKAL NA MEZINÁRODNÍ FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDĚ V CURYCHU 
BRONZOVOU MEDAILI 

  

Blahopřejeme! 

foto: FB Jiřího Etrycha, IPhO 2016 Zurich  

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ  

Jiří Etrych Získal stříbrnou medaili na mezinárodní chemické 
olympiádě v Tbilisi 

Jiří Etrych Získal bronzovou medaili na mezinárodní fyzikální 
olympiádě v Curychu 

Vlastimil Horálek 1.místo v krajském kole chemické olympiády 

Natali Topolská 1.místo v celostátním kole olympiády ve francouzském 
jazyce 

Jan Jurica 2.místo v celostátním kole SOČ – obor fyzika 

Jakub Dlouhý 1. místo v krajském kole v olympiádě v německém 
jazyce, postup do celostátního kola 

Tereza Kučerová 1. místo v krajském kole olympiády v českém jazyce, 
postup do celostátního kola  

Daniel Pastera 1. místo v celostátním kole Bücherwurm – soutěž 
v předčítání něm. textu 

Jan Daněk, Radek Horáček, Matěj Prokop 2. místo v mezinárodním finále v Prezentiády kategorie 
ZŠ 

Sára Voldánová, Matyáš Bayer, Daniel 
Pastera 

3. místo v mezinárodním finále v Prezentiády kategorie 
SŠ 
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Jan Fiala,Tomáš Ludvík, Ondřej Macek, 
Matej Prokop, Jan Nešpůrek 

1.místo v celostátním kole školních šachových 
družstev 

Petr Kučera 5.místo v celostátním kole zeměpisné olympiády 

 

 

DALŠÍ ÚSPĚŠNÁ REPREZENTACE ŽÁKŮ 

Příjmení a jméno Třída Umístění Soutěž 

Jakub Cach  2.H 2. místo Krajské kolo MO 

Jan Žák 6.B 3. místo Krajské kolo MO 

Magdaléna Bártová 1.F 2. místo Krajské kolo MO 

Jakub Cach 2.H 3. místo Krajské kolo FO 

Radek Hlaváček 5.B 2. místo Krajské kolo ChO 

Vlastimil Horálek 2.F 2. místo  Krajské kolo BiO 

Kateřina Jozífová 3.F 3. místo Krajské kolo – olympiáda ve Fj 

Naďa Kovářová 7.A   2. místo Krajské kolo – olympiáda ve Fj 

Jonáš Prokop 4.H 2. místo Krajské kolo ChO 

Jiří Etrych  8.B 3. místo Celostátní kolo FO 

Jiří Etrych  8.B 2. místo Celostátní kolo ChO 

Eliška Nechvátalová 4.A 1. místo Krajské kolo 5 jazyků na podiu 

Karolína Kábelová 3.B 3. místo Krajské kolo 5 jazyků na podiu 

Aneta Roubová 3.B 3. místo Krajské kolo 5 jazyků na podiu 

Kliment Mrázek 3.B 3. místo Okresní kolo dějepisné olympiády 

Lucie Navrátilová 2.B 3. místo Okresní kolo – olympiáda v Aj 

Zuzana Veselková 4.A 1. místo Krajské kolo – olympiáda v Fj 

Zuzana Veselková 4.A 4. místo Celostátní kolo – olympiáda v Fj 

Aneta Roubová 3.B 2. místo Krajské kolo – olympiáda v Fj 

Štěpán Hortlík 3.A 1. místo Okresní kolo ChO 

Štěpán Hortlík 3.A 1. místo Okresní kolo FO 

Štěpán Hortlík 3.A 1. místo Okresní kolo MO 

Ondřej Herink 3.A 3. místo Krajské kolo BiO 

Ondřej Herink 3.A 3. místo Okresní kolo ChO 
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Příjmení a jméno Třída Umístění Soutěž 

Ondřej Herink 3.A 4. místo Krajské kolo ChO 

Magdaléna Křišťanová  4.A 2. místo Okresní kolo ChO 

Magdaléna Křišťanová  4.A 6. místo Krajské kolo ChO 

Petr Kavička  3.A 3. místo Okresní kolo FO 

Lukáš Lukáš 4.B 1. místo Okresní kolo FO 

Pert Filip 4.A 2. místo Okresní kolo FO 

Pert Filip 4.A 2. místo Krajské kolo FO 

Ester Ševčíková 4.B 2. místo Krajské kolo – olympiáda v Nj 

Ester Ševčíková,  

Pavla Kmoníčková, 

Michal Drahný,  

Petr Král 

4.B 

4.B 

4.A 

4.A 

1. místo 

 

 

Krajské kolo – Právo na každý den 

 

 

Kateřina Brádlová 3.A 1 –3. místo Okresní kolo MO 

Anna Stieberová 3.A 1 –3. místo Okresní kolo MO 

Andrea Němcová 1.B 1.-2. místo Okresní kolo – Přírodovědná poznávací soutěž 

Mariana Novotná 1.B 1. místo  Okresní kolo MO 

Antonín Rousek 2.B 1. místo  Okresní kolo MO 

Marek Bílik 2.B 1. místo Krajské kolo – Matematický klokan 

Ondřej Macek 2.B 1. místo Krajské kolo – Matematický klokan 

Michal Krpata 1.B 1. místo Okresní kolo – olympiáda v Nj 

Šimon Kovář 1.B 2. místo Okresní kolo – olympiáda v Nj 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE DRUŽSTEV – NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY 

Jméno Soutěž Umístění 

Družstvo žáků – bodování středních 
škol 

XIV. Olympiáda dětí a mládeže, Pardubický kraj 
– putovní pohár hejtmana Pardubického kraje 

1. místo  

Družstvo dívek SŠ 

Družstvo chlapců SŠ 
XII. olympiáda mládeže okresu Pardubice 

1. místo 

1. místo 

Družstvo chlapců 
Mistrovství ČR školních šachových družstev 

1. místo 
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ÚSPĚCH V PLÁŽOVÉM VOLEJBALU 

Po úspěchu v krajském kole ve Svitavách se ve čtvrtek 9. června 2016  konalo celostátní finále v Brně. 
Finále se zúčastnilo celkem 13 týmů. Náš tým opět tvořila dvojice Oskar Hofman a Jan Bíl a jako 
náhradní hráč Michal Plodík. 
Prvním kolem jsme prošli volným losem. Do druhého kola chlapci ze 7. B dostali konečné vítěze celého 
turnaje tým Gymnázium Křenová, Brno. Po těsné prohře s tímto celkem se náš tým dostal do čtvrtfinále 
přes týmy SPŠ Frýdek Místek a Gymnázium V. Šmejkala, Ústí nad Labem, které porazili s velkým 
rozdílem. Zde se utkali s týmem Mendelova Gymnázia Opava po dobrém výkonu a výhře 2:0 na sety se 
probojovali do semifinále, kde narazili znovu na tým Gymnázium Křenová, Brno, bohužel ani na druhý 
pokus nedokázali tento celek porazit. 

CELOSTÁTNÍ KOLO ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU V PRAZE BOHNICÍCH 

Ve středu  8. 6. 2016 se družstvo našich žáků zúčastnilo Celostátního kola škol v orientačním běhu v 
Praze Bohnicích v areálu psychiatrické nemocnice a přilehlém Čimickém údolí. 
V kategorii H7 vyhrál Ondra Macek, výborně  si vedly v kategorii D7 i Adéla Bártová, která skončila 
na čtvrtém místě a Kateřina Koberová, která doběhla sedmá. Dobře běželi i chlapci v kategorii HS, Jonáš 
Fencl obsadil páté místo a Martin Roudný místo osmé. 

AEROBIK DREAM TEAM 2015 

V pondělí 21. 12. 2015 proběhl již 3. ročník soutěže tříd v aerobiku AEROBIK DREAM TEAM 2015. 
Přestože se v letošním roce přihlásilo méně odvážných družstev než v minulých letech, byla atmosféra 
soutěže bouřlivá a výkony všech skupin obdivuhodné. 
Konečné pořadí tříd: 
1. místo: 3. A skladba Checked 
2. místo: 4. B skladba Disney girls 
3. místo: 1. B skladba Úžasná čtyřka 
cena poroty za originální kostým a účast největšího počtu chlapců: 4. A – skladba Přispávačka 

ŠACHISTÉ Z DAŠÁKU MISTRY ČR 

Šachisté naší školy se stali mistry ČR v šachu školních družstev! O tento opravdu veliký úspěch se ve 
Zlíně (21. – 22. 6. 2016) zasloužili Ondřej Macek, Tomáš Ludvík, Matěj Prokop, Jan Nešpůrek a Jan 
Fiala. Chlapci zvítězili v konkurenci 28 týmů, nakonec o půl bodu před gymnáziem z Brna. 
 

NAŠE BASKETBALISTKY ZVÍTĚZILY V KRAJSKÉM KOLE PŘEBORU STŘEDNÍCH ŠKOL 

Studentky našeho gymnázia obsadily první místo v krajském kole basketbalu SŠ dívek ve Svitavách. 
Postoupily do kvalifikace pro republikové finále v Brně. 
Blahopřejeme. 
Soupiska: Eva Dvořáková (3. F), Klára Kučerová (3. F), Tereza Křesťanová (8.A), Kateřina Boková (2. 
F), Anežka Nechvátalová (2. F), Anna Štěpánková (6. B), Tereza Bandžuchová (5. B), Barbora 
Kořínková (3. H), Klára Bibenová (5. A), Lucie Stoklasová (4. F), Eliška Horníková (4. F), Kateřina 
Srníková (7. B) 
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SPORTOVNÍ KURZY 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V NASSFELDU A V KARLOVĚ POD PRADĚDEM (1. F, 1. H, 5. A,5. B) 

V týdnu od 6. 3. do 11. 3. 2016 proběhl lyžařský výcvik v rakouském zimním středisku Nassfeld a 
Karlově pod Pradědem. Kurzů se zúčastnilo 101 žáků jak na lyžích, tak i na snowboardech. Počasí 
studentům přálo. Občas svítilo sluníčko občas sněžilo. Sněhové podmínky byly ideální.  Žáci využili 
mnoha kilometrů sjezdových tratí od modrých až po černé, změřili si rychlost své jízdy při sjezdu i při 
slalomu mezi brankami.   

LYŽÁK TŘÍD 2. A, 2. B HARRACHOV 2016 

Když nepřekonatelně nejúžasnější třídy 2. A a 2. B dorazily do malebného Sporthotelu Rýžoviště, 
vynosily své věci a ubytovaly se. Po obědě následovalo rozřazení do družstev. Další dny jsme jedli, 
lyžovali a spali… 

Ve středu jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna absolvovala poučnou a zajímavou návštěvu místní 
sklárny a druhá skupina navštívila Mumlavské vodopády. Počasí bylo celý týden příznivé, 
sníh bílý (překvapivě). 

SPORTOVNÍ KURZ NA GARGÁNU V ITÁLII 

Ve druhé polovině května 2016 jsme uspořádali pro žáky tříd 7. A, B a 3. F, H na italském poloostrově 
Gargano letní sportovní kurz. Žáci byli ubytováni v rezidenci Adria v přímořském letovisku Lido del 
Sole.  



 42

Program kurzu byl velmi pestrý a nabízel účastníkům poznání historicko-geografické, sportovní vyžití i 
získání neopakovatelných zážitků v kolektivu svých spolužáků.  

V rezidenci Adria byla beze zbytku využívána všechna sportoviště - tenisový kurt, hřiště na fotbal 
i plážový volejbal, bazén. Bylo možné vyzkoušet aqua aerobic, jezdit na kolečkových bruslích, plavat v 
moři nebo relaxovat na pláži.  

  

BESEDY 

O UNDERGROUNDU S LUMÍREM SOKOLEM 

Žáci z 8. B se v rámci Měsíce filmu na školách organizace Člověk v tísni ve středu 18. listopadu 2015 
zúčastnili promítání dokumentu Jany Chytilové Milan Hlavsa a Plastic People of the Universe a 
následné besedy s Lumírem Sokolem, příslušníkem undergroundového hnutí v Pardubicích. 

 

 

SETKÁNÍ S ARCHEOLOGEM 

Jak pracuje archeolog? Co nacházíme na Pardubicku po našich předcích, kteří žili v pravěku? Tyto a 
podobné otázky byly zodpovězeny v přednášce archeologa Východočeského muzea v Pardubicích 
PhDr. Jana Jílka, Ph.D. , kterou se zájmem vyslechli žáci 5. A a 5.B v průběhu odpoledního vyučování 
15. 12. 2015. Přednáška nejen shrnula učivo o pravěku a přiblížila zajímavou profesi, ale byla také 
pozvánkou na návštěvu nové archeologické expozice v pardubickém muzeu. 

 

RUSKÉ PRAVOSLAVNÉ VÁNOCE A NOVÝ ROK 

Ruské pravoslavné Vánoce a Nový rok a jejich atmosféru s návratem ke starým polozapomenutým 
tradicím přiblížila v pátek 18. 12. 2015 v hodině ruštiny žákům 3. B petrohradská rodačka paní Irina 
Soukalová 

OLGA ŠCOLOKOVOVÁ PŘEDNÁŠELA O KAMČATCE A SACHALINU 

Zajímavé vyprávění o Kamčatce a Sachalinu doprovázené prezentací fotografií přírodních krás obou 
území Ruské federace si v podání Olgy Šcolokovové v hodině ruského jazyka poslechli studenti 3. H 
spolu s vybranými žáky 3. B. 
 

BESEDA O ODBOJI NA PARDUBICKU 

Ve středu 27. 1. 2016 se žáci tříd 4.A a 4.B zúčastnili besedy o odbojové činnosti na Pardubicku. V 
přednáškovém sále Východočeského muzea měli možnost seznámit se nejen s osudy odbojářů skupiny 
Silver A, ale také s reálnými předměty z období heydrichyády. Poděkování patří panu Mgr. Janu 
Tetřevovi, který velmi poutavou formou žáky seznámil s historií II. odboje v našem městě 
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BESEDA S EUROPOSLANCEM PAVLEM SVOBODOU 

V pondělí 8. února 2016 navštívil gymnázium JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., poslanec Evropského 
parlamentu a předseda jeho právního výboru. 

Tématem besedy byly otázky integrace a aktuální problémy současného světa. Nejvíce dotazů směřovalo 
k současné migrační krizi a jejímu možnému řešení v kompetencích Evropské unie. 

Studenti 4. ročníků humanitních seminářů prokázali svými fundovanými dotazy dobrou znalost a 
orientaci v současných aktuálních problémech. Na závěr besedy pan Svoboda tyto znalosti našich 
studentů mile ocenil. 

 

DALŠÍ NÁVŠTĚVA RODILÉHO MLUVČÍHO V HODINÁCH RUSKÉHO JAZYKA 

Ve čtvrtek 18. 2 2016 navštívil spojenou hodinu ruštiny ve třídách 2. H a 3. H Ing. Vladimír Ščolokov. 

Studentům vyprávěl o ruských lidových tradicích. Své vyprávění doprovodil krátkými ukázkami a 
fotografiemi z internetu. Všem vřele doporučil ruskou baňu – saunu. 

 

BESEDA SE SPISOVATELEM ARNOŠTEM VAŠÍČKEM 

Dne 9. 2. 2016 se třída 4. B zúčastnila v Krajské knihovně v Pardubicích besedy s českým spisovatelem, 
záhadologem a scénáristou Arnoštem Vašíčkem. Náplní besedy bylo vyprávění o legendách, mýtech a 
neobjasněných záhadách světových dějin. Zhlédli jsme videoprojekci, jež problematiku názorně 
doplňovala. Arnošt Vašíček je skvělým a zasvěceným vypravěčem, který dokázal zcela upoutat naši 
pozornost. Beseda byla vhodným doplněním našich znalostí o mytologii. Doufáme, že se v dohledné 
době budeme moci opět setkat se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem, třeba při tématu Ďáblova bible. 

 

PŘEDNÁŠKA RUSKÉHO ASTRONOMA SERGEJE ŠUGAROVA O KRYMU 

V pátek 18. 3. 2016 si žáci tříd 3. B a 3. H v hodinách ruského jazyka vyslechli zajímavou přednášku 
ruského astronoma Sergeje Šugarova o Krymu, doprovázenou prezentací fotografií. S. Šugarov je 
zaměstnancem Slovenské akademie věd v Tatranské Lomnici a  Astronomického institutu Moskevské 
státní univerzity. V krymském Bachčisaraji je jedna z poboček moskevské observatoře. 

Studenti měli vynikající možnost seznámit se s historií i současností poloostrova a poslechnout si 
rodilého mluvčího. 

 

BESEDA S EUROPOSLANCEM JIŘÍM POSPÍŠILEM 

V pondělí 25. dubna 2016 nahradili studenti předmaturitního ročníku společenskovědního a dějepisného 
semináře tradiční výuku zajímavým setkáním s JUDr. Jiřím Pospíšilem, poslancem Evropského 
parlamentu. Po úvodní přednášce o institucích Evropské unie následovala neformální beseda, v níž Jiří 
Pospíšil reagoval na dotazy týkající se dlouhodobého vnímání EU i aktuálního dění. Jeho vystupování 
bylo příkladem toho, že politika nemusí mít jen odpudivou podobu arogantního populismu a 
technokracie moci. Odpovídal ochotně, zdůraznil potřebu demokratické diskuse a věcné konfrontace 
názorů svobodných občanů. Poselství, že naše občanská práva a svobody jsou naší nejcennější devizou, 
bylo jednoznačné. Poděkování za organizaci setkání patří našim absolventům Tomáši Kouřílkovi a Petře 
Sádlové. 
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SEMINÁŘ PO INDICKU 

Během středečního semináře angličtiny nás poctila svou návštěvou studentka pardubické univerzity 
jménem Dhángi. Pochází z Indie a právě na toto téma byla i její prezentace. Navzdory tomu, že nám ona 
sama sdělila, že je z prezentování velmi nervózní, byl její výstup skvělý a velmi obsáhlý. Počítala s tím, 
že jako studenti střední školy již budeme obeznámeni s obecnými geografickými fakty z hodin zeměpisu, 
a tak se zaměřila zejména na informace o kultuře a tradicích. Bezvadným nápadem byl také slide, na 
němž byly vypsány vžité představy, jež většinu z nás napadnou při vyřčení slova Indie. 

 

PETR LUDWIG SE VRÁTIL NA DAŠÁK S PŘEDNÁŠKOU O PROKRASTINACI 

Jak bojovat s prokrastinací, mít osobní vizi, dosáhnout svých cílů a nejen to? Třídy 2.F, 2.H, 6.A, 6.B a 
část maturitních ročníků již znají odpovědi. Petr Ludwig, absolvent Dašáku, předal těmto třídám své know 
how na přednášce konané ve čtvrtek 10. 3. 2016. Autor bestselleru Konec prokrastinace a skvělý kouč 
opouštěl místnost, kde panovala úžasná atmosféra, zakončená potleskem vestoje. I Petr Ludwig hodnotil 
přednášku jako jeden z nejsilnějších momentů své práce (viz https://goo.gl/rN0Fj5). Mnohokrát děkujeme, 
že přijal pozvání na naši školu! 

Poděkování patří i našemu studentovi R.Švédovi ze třídy 2.F, který byl iniciátorem celé akce. 

 

POSLANEC JAN BARTOŠEK O MIGRACI 

Studenti dějepisného a společenskovědního semináře nahradili v pondělí 13. června 2016 svou  výuku 
setkáním s poslancem a místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Janem Bartoškem. 
Stali se tak účastníky zajímavé přednášky o migraci, imigraci a uprchlících, v níž pan poslanec  nejen 
sděloval fakta, ale také kladl přítomným studentům otázky a trpělivě vyčkával jejich zodpovězení. 
Složité téma vyústilo v konstatování, že je třeba bránit hodnoty, na nichž je postavena Evropská unie, a 
nepodléhat extrémistickým návrhům vyvolávajícím nenávist a násilí. Studenti měli příležitost poznat 
názory významného představitele současné české politiky. 

 

EXKURZE 2015/2016 

LEGIOVLAK – POJÍZDNÉ MUZEUM PŘIPOMÍNAJÍCÍ UDÁLOSTI A OKOLNOSTI VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY ZAVÍTAL I NA PARDUBICKÉ NÁDRAŽÍ.  

Naskytla se tak možnost, aby výuka dějepisu byla v letošním školním roce zahájena mimo učebny v 
přímém kontaktu s historickými reáliemi. 
Studenti dějepisného semináře a tříd 7.B a 3.A si prohlédli repliky vagonů vojenského vlaku, který se v 
letech 1918 – 1920 přesouval po Transsibiřské magistrále a bojoval proti bolševikům. Velmi podrobné 
historické informace studenti nalezli v doprovodné expozici na výstavních panelech. 

Pojem „legionáři“ by pro ně měl mít nyní konkrétní obsah – stateční vojáci, kteří svým bojem zásadně 
přispěli ke vzniku samostatného československého státu. 

EXKURZE FYZIKÁLNÍCH SEMINÁŘŮ DO ÚSTAVU JADERNÉ FYZIKY AV ČR 

V rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR se 6.11. uskutečnila exkurze fyzikálních seminářů 
do Ústavu jaderné fyziky v Řeži. Během více než pětihodinové exkurze jsme navštívili tři pracoviště: 
jaderný reaktor, chemickou boranovou laboratoř a pracoviště rentgenové fluorescenční analýzy. Měli 
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jsme možnost stát přímo nad odstaveným otevřeným jaderným reaktorem, sáhnout si na maketu prutů s 
jaderným palivem, vidět výrobu boranu, který slouží jako lék proti HIV, dostat se do blízkosti zařízení 
se supravodivými cívkami chlazenými na -269°C,  nechat si analyzovat složení prstenu rentgenovým 
zářením nebo se seznámit s projektem na určení hmotnosti neutrina. 

 

EXKURZE DO ČNB 

Dne 26.11.2015 se třída 7.B zúčastnila exkurze do ČNB. Žáci měli možnost nahlédnout i do veřejnosti 
běžně nepřístupných prostor. Součástí exkurze byly krátké dokumentární filmy a přednáška 
zaměstnanců ČNB. Jako pedagogický doprovod se exkurze zúčastnili PaedDr. Luděk Nagy a Mgr. Filip 
Petr. 
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EXKURZE VIDA! SCIENCE CENTRUM BRNO 

V pondělí 30. 11. 2015 se třídy 5. A a 5. B s učitelkami Vašíčkovou, Janyškovou a Chlandovou 
zúčastnily exkurze do zábavního vědeckého centra Vida! v Brně. 

Mohli jsme si zde vyzkoušet různé pokusy ze všech vědních oblastí. Také byl pro nás připraven 
doplňkový program, na který jsme se rozdělili podle tříd. Prvním z těchto programů byla soutěž, při 
které jsme se pohybovali po centru a plnili různé úkoly a získali jsme tak kód, kterým jsme mohli otevřít 
truhlu s překvapením. Druhým programem byla science show, která byla udělaná spíše pro děti prvního 
stupně, ale i tak jsme se u toho pobavili. 

 

EXKURZE DO VÍDNĚ 

V pátek 18. 12. 2015 se uskutečnila exkurze našich žáků do hlavního města Rakouska – Vídně. 

Vyrazili jsme autobusem v půl šesté přes hraniční přechod Hatě a krátce po 10. hodině jsme již 
vstupovali na naší první vídeňské zastávce – Hundertwasserhaus. Prohlídkou zajímavé architektonické 
stavby jsme strávili asi půl hodiny a pak jsme pokračovali autobusem na náměstí Schwedenplatz. Zde 
začínala naší pěší procházka po nejkrásnějších a nejznámějších památkách Vídně. 

TŘÍDA 6.B ZA TAJEMSTVÍM COCA COLY 

Dne 18. 2. 2016 se třída 6.B vydala do Prahy poznat tajemství výroby asi nejznámějšího nápoje vůbec – 
Coca Coly. 

Náš výlet začal před osmou hodinou, kdy jsme se sešli na nádraží. Zanedlouho jsme již seděli v 
RegioJetu. Díky nabízené kávě a dortíku se náš čas ve vlaku rychle krátil a brzy jsme již stáli na hlavním 
nádraží v Praze. Přesunuli jsme se metrem a autobusem k výrobnímu závodu Coca Coly v pražské části 
Kyje. 
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Ve výrobním závodě jsme nejdříve dostali zdarma nápoj dle vlastního výběru a poté jsme zhlédli 
prezentaci o historii Coca Coly, která se začala psát již v roce 1886. Mimo jiné jsme se také dozvěděli, 
jak celý koncern Coca Coly funguje. 

 
Po prezentaci nám bylo promítnuto video výroby Coca Coly počínající čištěním pitné vody a končící 
nalepením etikety na láhev. 

Poté jsme se oblékli do ochranných oděvů a šli se podívat na samotnou výrobu PET lahví, plechovek a 
samozřejmě nápojů, které patří pod Coca Colu. 

Za celou třídu 6.B chci poděkovat paním profesorkám Mgr. Daně Kudláčkové a Mgr. Ivetě Motyčkové 
za zprostředkování exkurze. 

 

DVOUDENNÍ VZDĚLÁVACÍ EXKURZE V TEREZÍNĚ 

Ve dnech 21. 3. a 22. 3. 2016 se někteří studenti vyšších ročníků gymnázia zúčastnili dvoudenního 
vzdělávacího pobytu v Památníku Terezín. Hned po příjezdu se studenti ubytovali v 
bývalých Magdeburských kasárnách, kde také zahájili svůj vzdělávací pobyt úvodní přednáškou 
o významu a funkci města Terezín v době druhé světové války. Po přednášce následovala podrobná 
čtyřhodinová prohlídka terezínského ghetta, během níž si mohli studenti prohlédnout Muzeum ghetta, 
krematorium, hřbitov a ubikace vězňů, mezi které patřil například spisovatel Karel Poláček, Arnošt 
Lustig nebo bratr herce Huga Haase Pavel. První den svého pobytu zakončili studenti zhlédnutím filmu 
Poslední motýl, který jim pomohl porozumět životu a pravidlům v ghettu. 

EXKURZE NA NEMOŠICKOU STRÁŇ 

Dne 14. 4. 2016 se studenti třídy 1.A zúčastnili se svou učitelkou biologie Lucií Vondráčkovou exkurze 
na Nemošickou stráň. Velkorysá paní Petra z Ekocentra Paleta umožnila studentům natrhat si medvědí 
česnek, kterého zde roste opravdu požehnaně, trpělivě jim ukazovala rostliny, jako 
je ptačinec, dymnivka dutá, podbílek šupinatý, plicník lékařský či sasanka pryskyřníkovitá, a neustále 
upozorňovala na jedovatý áron. U slepého ramene Chrudimky žáci pozorovali různé vodní živočichy a 
měli možnost zkusit je sledovat pod mikroskopem. 

 

TŘÍDA 5. B V SENÁTU 

V úterý 19. 4. 2016 třída 5. B navštívila Senát. Horní komorou Parlamentu ČR nás provedl jeden ze 
senátorů a zároveň bývalý hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. 
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EXKURZE V NÁRODNÍ GALERII 

Dne 11. května 2016 se žáci tříd 2. F a 6. B v rámci výtvarné a hudební výchovy zúčastnili exkurze v 
Národní galerii v Praze. 

Hned po příchodu do Veletržního paláce se studenti rozdělili na dvě skupiny. První skupina se zúčastnila 
edukačního programu s tematikou expresionismu, druhá s tematikou impresionismu a kubismu. 

 

TŘÍDY VYŠŠÍHO GYMNÁZIA NAVŠTÍVILY OSVĚTIM 

Symbolicky v den čtyřiasedmdesátého výročí vyhlazení osady Ležáky, 24. června 2016, jsme si v polské 
Osvětimi připomněli tragické osudy dalších obětí nacistického teroru. Koncentrační tábor Auschwitz, 
skládající se ze tří částí ( Auschwitz I, Auschwitz II Birkenau, Auschwitz III Monowitz), byl největším 
lágrem třetí říše. V této továrně na smrt bylo mezi lety 1940 – 1945 vyvražděno na půl druhého milionu 
osob, převážně židovského původu. Po pětihodinové cestě autobusem se nás ujala česky mluvící 
průvodkyně. Při exkurzi v hlavní části tábora Auschwitz I jsme byli seznámeni se základními fakty o 
táboře, s životními podmínkami vězňů, se způsoby popravování nebo také s táborovou hierarchií. Viděli 
jsme popraviště, krematorium s plynovou komorou, místo, kde se vězni řadili na nechvalně proslulé 
apely (vězeňské nástupy) a několik budov se stálou expozicíPo krátkém přesunu autobusem jsme na věži 
vstupní brány zahájili prohlídku části Auschwitz II Birkenau. Zde nás čekal jeden z největších zážitků 
dne – beseda s pamětnicí paní Evou Liškovou. Tato žena, která v nejstrašnějším vyhlazovacím táboře 
prožila dva roky, nám povyprávěla o životě v Birkenau za 2. světové války i o složitém začlenění 
bývalých vězňů do civilního života po válce. Setkání bohužel netrvalo dlouho, neboť paní Lišková byla 
požádána, aby jako zástupkyně přeživších konfrontovala své hrůzné zážitky s názory neonacistického 
popírače holokaustu pro kamery dokumentaristů. Po zhlédnutí části natáčení a položení kytice k 
památníku připomínajícímu oběti nacistických zvěrstev jsme se zmožení silnými zážitky a přímým 
sluncem vydali na zpáteční cestu. 

 

RŮZNÉ 

SVĚTLUŠKA DĚKUJE ZA 16 086 KČ 

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu podporující nevidomé. Naše 
gymnázium prostřednictvím této sbírky pravidelně pomáhá těžce zrakově postiženým lidem žijícím v 
České republice. V září 2015 jsme opět podpořili tento nadační fond. Jako poděkování všem, kteří do 
této sbírky přispěli, zveřejňujeme ocenění od ředitele Nadačního fondu Českého rozhlasu Přemysla 
Filipa a od vedoucí sbírky Světluška Lindy Vaňkové. 
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JIŘÍ ETRYCH – LAUREÁT CENY PRAEMIUM BOHEMIAE 2015 

Nejúspěšnější čeští studenti v oboru chemie, fyzika, matematika, biologie, astronomie a 
informatika převzali v pátek 4. 12. 2015 na zámku Sychrov cenu Praemium Bohemiae. Už 
patnáctým rokem ji uděluje nadace založená turnovským mecenášem Bohuslavem Janem Horáčkem 
všem studentům, kteří se v mezinárodních soutěžích umístili na prvních třech místech. Diplom, medaili 
s portrétem zakladatele nadace a finanční odměnu si odneslo letos šestnáct studentů. Za zlatou medaili 
na Mezinárodní chemické olympiádě v Ázerbajdžánu získal tuto prestižní cenu student naší školy Jiří 
Etrych. 

JIŘÍ ETRYCH PŘEVZAL CENU JAROSLAVA HEYROVSKÉHO 

Ve středu 16. prosince 2015 se konalo slavnostní předávání Cen Nadačního fondu Jaroslava 
Heyrovského. Oceněni byli vítězové a vybraní laureáti českých studentských soutěží, které vyhlašuje 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ocenění z rukou Michaela Heyrovského převzal i student 
naší školy Jiří Etrych. 

 

MATURANTI VS. UČITELÉ O DAŠICKEJ POHÁR 2015 

Tradiční předvánoční hokejové utkání týmu maturantů a učitelů o Dašický pohár se uskutečnilo v 
pondělí 21. prosince 2015 v Malé hale pardubické ČEZ arény. V 14:00 jsme vyjeli na led a začali se 
připravovat na tuto tradiční akci. 
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Za tým učitelů nastoupili profesionální hráči z týmu HC Skuteč a další hvězdy. V maturantském týmu 
vedlo spíše mládí a jediná možnost, jak mohli vyhrát, bylo rychlostí. Před zápasem se hlavně pobavili 
brankáři obou týmů, když poprvé nenastoupili jako spoluhráči, ale jako soupeři. 

První branka padla do pár vteřin a druhá zanedlouho. V tu chvíli nikdo netušil, že už tato bude vítězná. 
Učitelům narůstal náskok a maturantům se moc nedařilo. Když už se nějak dostali ke střele, tak ji zastavil 
brankář David Marel pro tým učitelů vypůjčený ze 6.B. Těsně před přestávkou se však maturanti dočkali 
a perfektně skórovali. 

Během přestávky se diváci bavili sledováním dívek předvádějících synchronizované krasobruslení. 
Příjemnou podívanou připravil Krasobruslařský oddíl Pardubice. 

Po přehlídce krasobruslařek jsme se vrátili opět na led. Celý zápas měli učitelé plně pod kontrolou a 
celkově vyhráli 7:1. I přesto po zápase dál panovala přátelská atmosféra. 

Speciální dík všech zúčastněných patří hokejové legendě panu Vladimíru Martincovi. Tento čtyřnásobný 
držitel ocenění Zlatá hokejka, autor 343 gólů, jedenáctinásobný účastník mistrovství světa, trojnásobný 
účastník olympijských her, člen Síně slávy IIHF zahájil letošní boje o Dašickej pohár vhozením 
úvodního buly. 

 

VÁNOČNÍ KONCERTY PĚVECKÉHO SBORU 

Ve středu 16. prosince 2015 se uskutečnil první vánoční koncert Pěveckého sboru Gymnázia Dašická, 
Pardubice. Vystoupení proběhlo v dopoledních hodinách v Denním stacionáři Slunečnice v Pardubicích 
na Dukle. Atmosféra byla velmi příjemná a přátelská. Diváci odměnili sbor hlasitým 
potleskem. Největším oceněním však byly jejich spokojené výrazy a úsměvy v tvářích. 

 

BESEDY S MĚSTSKOU POLICIÍ 

Na konci ledna 2016 proběhly na nižším a vyšším stupni našeho gymnázia besedy s pracovnicemi 
Městské policie Pardubice. Žáci se dozvěděli základní informace o jejím fungování a mnoho dalšího o 
trestné činnosti a přestupcích. Tématy byly například obchod s bílým masem nebo konkrétní příklady 
přestupků a jejich možná řešení. Při těchto besedách mohou žáci strážcům pořádku pokládat i konkrétní 
dotazy, čímž se zvyšuje jejich právní vědomí. 

 

4.A V SOUDNÍ SÍNI 

V úterý 2. února 2016 navštívila třída 4.A pardubickou pobočku Krajského soudu v Hradci Králové. 
Měla shlédnout odvolací řízení, ale jednání muselo být kvůli nemoci odročeno. Místo toho proběhl 
simulovaný soud, jedna z metod, která se používá k výuce a efektivnímu procvičení práva i na 
právnických fakultách. 

Žáci se v soudní síni zhostili rolí přísedících, státního zástupce, obžalované, obhájců, vězeňské stráže a 
zapisovatelky a pod vedením soudce pana Drahného si mohli vyzkoušet, jak by vypadalo jednání. 

Ve středu 16. prosince 2015 se uskutečnil první vánoční koncert Pěveckého sboru Gymnázia Dašická, 
Pardubice. Vystoupení proběhlo v dopoledních hodinách v Denním stacionáři Slunečnice v Pardubicích 
na Dukle. Atmosféra byla velmi  
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NAŠE GYMNÁZIUM MEZI ŠPIČKOU ČESKÝCH ŠKOL 

  
V rámci výzkumu i u nás ve škole proběhlo v rozmezí dubna a května 2016 celodenní testování žáků 9. 
ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci řešili celkem čtyři různé 
testy: test jazykových dovedností (ČJ), test čtenářské gramotnosti, test z matematiky a test zaměřený na 
zjišťování kompetencí k učení. Výzkumu CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education) navázal na 
mezinárodní výzkumy TIMSS a PIRLS 2011. 
Žáci našeho gymnázia svými výsledky dokázali, že patříme mezi elitní školy v rámci celé ČR. Ve všech 
testovaných oblastech jsme se umístili vysoko nad průměrem hodnocených víceletých gymnázií a 
celkově jsme se ve všech sledovaných kritériích umístili vždy v TOP 25 z celkem 182 testovaných škol: 

 
NADACE ČEZ PŘEDALA NAŠÍ ŠKOLE ŠEK NA 200 000 KČ 

Dne 23. 6. 2016 předal zástupce firmy ČEZ Ing. Pavel Puff řediteli naší školy šek na 200 000,- Kč. Tato 
podpora je součástí grantového programu Nadace ČEZ, který probíhá již šest let. 

Grant jsme získali díky úspěchům našich žáků v krajských kolech Matematické a Fyzikální olympiády. 
Příjemnou částku využijeme na vybudování nové odborné „Oranžové učebny matematiky“. 
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NAŠE GYMNÁZIUM ZÍSKALO TITUL FAKULTNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY 
UK 

Přírodovědecká fakulta UK v Praze dlouhodobě spolupracuje s úspěšnými středními a základními 
školami na zkvalitňování a rozvoji vzdělávání v přírodovědných oborech. Fakultní školy se podílejí na 
zajištění vysokoškolských vzdělávacích oborů učitelství, naopak Přírodovědecká fakulta nabízí školám 
vzdělávací programy pro jejich žáky a pedagogy. 

Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy navštívilo téměř 80 zástupců 56 fakultních škol z celé 
republiky, aby převzali titul “Fakultní škola PřF UK”. 

 

Naše gymnázium se stalo jedinou školou v Pardubickém kraji, která toto prestižní ocenění získala. 

 

CENU PRO PEDAGOGY 2016 ZÍSKAL FYZIKÁŘ VLADIMÍR VÍCHA 

Cena pro pedagogy je ocenění pro pedagogické pracovníky, kteří podporují zájem o vědu a výzkum na 
středních školách a vytvářejí podmínky pro individuální činnost svých studentů. Cenu za rok 2016 
převzal RNDr. Vladimír Vícha z rukou předsedy Učené společnosti prof. Jiřího Bičáka v průběhu 
valného shromáždění Učené společnosti konaného 23. 5. 2016 v pražském Karolinu. 
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Při čtení laudatia byla vzpomenuta péče o talentované studenty ve fyzice, z nichž 7 se zúčastnilo 
mezinárodní Fyzikální olympiády a každoročně několik postupuje do celostátního kola FO. V. Vícha 
vedl přes 20 prací středoškolské odborné činnosti, z nichž několik obsadilo první místa v celostátním 
kole v oboru fyzika. 

Oceněný pracuje jako předseda krajské komise FO a jako hodnotitel v celostátní komisi SOČ. Vedl také 
řadu fyzikálních projektů na vyšším i nižším gymnáziu, které úspěšně reprezentovaly doma i v zahraničí 
v soutěži pořádané organizací AMAVET. Oceněný se 10 let věnuje měření kosmického záření 
v projektu CZELTA, který pro střední a vysoké školy organizuje ÚTEF ČVUT. Je také dlouhodobým 
organizátorem celostátních seminářů pro učitele fyziky středních škol – demonstrační experimenty, 
měření systémem ISES, dálkové kurzy ICT ve fyzice, měření pixelovým detektorem MX-10. V roce 
2016 publikoval na ÚTEF ČVUT, kde od roku 2012 na částečný úvazek pracuje, skripta Výuka jaderné 
a částicové fyziky s pixelovým detektorem. 

Na naší škole připravil řadu laboratorních prací a vyrobil velké množství fyzikálních pomůcek. Se svými 
kolegy ve škole realizoval fyzikální wikipedii demonstračních pokusů. Každoročně vystupuje se svými 
příspěvky na konferencích o fyzikálním vzdělávání, v roce 2015 byl uveden do Síně slávy Veletrhu 
nápadů učitelů fyziky. 

Kolegovi Víchovi k udělení ceny gratulujeme a děkujeme mu za práci, kterou odvádí na naší 
škole.Sběrová rána 

Vedení školy a Studentská rada společně ve školním roce 2015/2016 podruhé se na naší škole 
uskutečnily dvě sběrová rána. Naši studenti donesli téměř čtyři tuny papíru. Vedení školy děkuje všem, 
kteří se zúčastnili a pomohli se sběrem papíru. V této akci bychom chtěli pokračovat i v dalších letech. 

 

PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ 

V krásném, slavnostním prostředí Domu hudby si 1. 6. 2015 letošní maturanti, nyní již absolventi našeho 
gymnázia, převzali maturitní vysvědčení. Žáci tříd 8. A, 8. B, 4. F a 4. H měli na svém vysvědčení 
hodnocení jak ze státní (společné) části maturitní zkoušky, tak i z profilových předmětů.  

Po projevu pana ředitele Mgr. Luďka Buriana došlo na slavnostní předávání maturitních vysvědčení. 

- V jarním maturitním termínu maturovalo 116 studentů. 

- U maturity prospělo s vyznamenáním 67 studentů. 

- Celkem 12 žáků dostalo finanční odměnu za vyznamenání během celého studia. 
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MŠMT 

Pardubický kraj 

Ředitel školy 

Mgr. Luděk Burian 

Statutární zástupce 

ředitele 

PaedDr. J. Svoboda 

 

Zástupce ředitele 

Mgr. J. Herudková 

Vedoucí školní jídelny 

M. Rotreklová / 

J. Dostálová 

Účetní 

Libuše Skalická 

Vedoucí 

předmětových komisí 

Mzdová účetní 

Jaroslava Srbová 

Správce budov 

Ludmila Jánská 

Rozpočtář/hospodář 

Renata Popelková 

Údržbář 

L. Firich/M. Svatoň 

Uklízečky 

Pedagogický sbor 

Asistentka  

Ivana Žaliová 

Knihovnice 

 Jaroslava 

Dusilová 

Vedoucí kuchařka 

Jarmila Pešlová 

Pokladní ŠJ 

J. Pokorná 

/L. Doležalová 

Kuchařky 

Zaučené kuchařky 

Uklízečka 

Pomocné kuchařky 

Interní audit Poradní sbor 

Studentská rada 

Pedagogická rada 

Školská rada 

Správce haly 

Miloslav Špička 

Stanislav Polanský 

 

Uklízečka 
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PEDAGOGICKÝ SBOR 

 

Mgr. Axmannová Ivana 
Mgr. Bílková Jana 
Mgr. Gabriela Blatná 
Mgr. Blehová Lenka 
 Boughen Kevin 
PaedDr. Břízová Blanka 
Mgr. Burian Luděk 
Mgr. Burianová Zuzana 
 Courtois Guilhaume 
Mgr. Čermáková Renata 
Mgr. Dlouhá Sylvie 
Mgr. Dvořáková Alena 
PaedDr. Eliášová Ivana 
Mgr. Herudková Jana 
Mgr. Holešínský Jaroslav 
Mgr. Holešínský Michal 
Mgr. Höbeltová Šárka Ph.D. 
Mgr. Horáková Eva 
PhDr. Hošková Dana 
Mgr. Hrdinková Ivana 
Mgr. Hyhlíková Hana 
Mgr. Chlandová Gabriela 
Mgr. Janyšková Radka 
PhDr. Jelínková Renata 
Mgr. Kmoníčková Zuzana 
Mgr. Křišťanová Soňa 
RNDr.  Kubát Josef 
Mgr. Kudláčková Dana 
Mgr. Kycl Pavel 
Mgr. Machatý Přemysl 
Mgr. Málková Renata 
PhDr. Matyášová Marie 
Mgr. Miletínová Jitka 
Mgr. Motyčková Iveta 
PaedDr.  Nagy Luděk 
Mgr.  Nováková Kateřina 
Mgr. Pačovská Ludmila 
Mgr. Petr Filip 
RNDr. Pražanová Daniela 
Mgr.  Ragoubi Michaela 
RNDr. Rak Josef 
Mgr.  Rychlíková Alice 
 Sedláková Linda 
Mgr. Sedláková Martina 
PhDr. Seinerová Vlasta 

Mgr. Semenec Petr 
Mgr. Střídová Zuzana 
PaedDr. Svoboda Josef 
PhDr. Šimková Hana 
Mgr. Štěpánek Martin 
Mgr. Švadlenková Libuše 
Mgr. Tučková Marcela 
Mgr. Ulbrichová Kateřina 
Mgr. Vacková Olga 
Mgr.  Vašíčková Radka 
RNDr. Vícha Vladimír 
Mgr. Vlasáková Alena 
Ing. Volejník Milan 
PhDr. Vomlelová Alena 
Mgr.  Vondráčková Lucie 
Mgr. Žák Daniel 
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OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI  

 

Doležalová Lenka Od 1. 5. 2016 

Dostálová Jana Od 1. 5. 2016 

Drbalová Hana  

Dusilová Jaroslava  

Skalická Libuše  

Srbová Jaroslava  

Jánská Ludmila  

Firich Ladislav PP ukončen k 31. 8. 2016 

Flégrová Lenka  

Absolonová Markéta  

Michalcová Bronislava  

Novotná Jana  

Polanský Stanislav  

Richterová Pavla  

Stočesová Soňa  

Špička Miloslav  

Žižková Eva  

Žižková Kateřina  

Bažantová Helena  

Felcmanová Jitka  

Häuslerová Iva  

Harmanová Markéta  

Nešetřilová Věra  

Pešlová Jarmila  

Pilcová Petra  

Pokorná Jitka PP ukončen k 31. 5. 2016 

Popelková Renata  

Rotreklová Miluše PP ukončen k 31. 5. 2016 

Schusterová Danuše  

Solčánová Miriam  

Stieglerová Eva  

Svatoň Martin Od 1. 7. 2016 

Vojtová Jiřina  

Žaliová Ivana  
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ODBORNÝ I PRACOVNÍ RŮST UČITELŮ 

V rámci možností zajišťujeme potřebnou metodickou i odbornou literaturu. 

Zajišťujeme aspoň jednoho učitele příslušné předmětové komise na vzdělávacích akcích 
(semináře, konference), které organizuje hlavně MŠMT, NIDV, Pardubický kraj a další 
vzdělávací instituce. 

Škola je spolupořadatelem některých seminářů a konferencí v rámci kraje i republiky. Někteří 
učitelé na těchto akcích přednášejí. 

Konkrétní problémy (úpravy učebních plánů, obsah a rozsah maturitních otázek, náplň exkurzí) 
jsou projednávány v příslušných předmětových komisích a v poradním sboru ředitele ve 
spolupráci s vedením školy. 

ÚČAST PEDAGOGŮ NA DVVP 

Ve školním roce se různých školení a odborných kurzů zúčastnilo 20 učitelů v 17 různých 
kurzech.  

Jméno Kurz  

PhDr. Alena Vomlelová Letní škola bohemistiky 

Mgr. Martin Štěpánek Akademie Literárních novin 

Mgr. Zuzana Střídová Konference k environmentálního vzdělávání 

RNDr. Vladimír Vícha Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Mgr. Lucie Vondráčková Vzděl. Program „Proč je baví čeština“ 

Mgr. Ivana Axmannová Sympozium SUF 

Mrg. Přemysl Machatý Sympozium SUF 

Mgr. Lenka Blehová Conference ICT 

Mgr. Marcela Tučková Conference ICT 

Mgr. Soňa Křišťanová Seminář  VŠE Praha 

Mgr. Zuzana Burianová Seminář Nj Praha 

Mgr. Alena Dvořáková Seminář Rj Hadec Králové 

PhDr. Alena Vomlelová Semiář Ležáky 

PhDr. Marie Matyášová Škola českého jazyka a literatury 

Mgr. Přemysl Machatý Stáž v zahraničí 

Mgr. Zuzana Burianová Stáž v zahraničí 

Mgr. Kateřina Nováková Stáž v zahraničí 

Mgr. Kateřina Ulbrichová Stáž v zahraničí 

Mgr. Ivana Axmanová Stáž v zahraničí 

Mgr. Jana Bílková Stáž v zahraničí 
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Mgr. Jitka Miletínová Stáž v zahraničí 

Mgr. Šárka Höbeltová Stáž v zahraničí 

Mgr. Martina Sedláková Stáž v zahraničí 

Celkem deset provozních zaměstnanců absolvovalo 10 seminářů. 

ORGANIZACE SOUTĚŽÍ 

ORGANIZACE KRAJSKÝCH KOL SOUTĚŽÍ 

- Organizace krajského kola Olympiády ve francouzském jazyce 

- Organizace krajského kola Matematické olympiády 

- Organizace krajského nebo okresního kola Olympiády v anglickém jazyce 

- Organizace krajského nebo okresního kola Olympiády v německém jazyce 

- Organizace ústředního kola Matematické olympiády a celostátního kola Olympiády v 
programování 

 

ÚSTŘEDNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY A CELOSTÁTNÍ KOLO 
OLYMLIÁDY V PROGRAMOVÁNÍ 

V pondělí 4. dubna 2016 přesně v 8 hodin začalo na Fakultě elektrotechniky a informatiky 
Univerzity Pardubice 48 soutěžících řešit první tři úlohy ústředního kola Matematické 
olympiády. 

Ve stejné době se konalo zasedání Ústřední komise MO, kde byly projednány termíny 
budoucích kol MO, organizace dalších ústředních kol, mezinárodní olympiády, středoevropské 
olympiády. Po 4 hodinách soutěžící odevzdali svá řešení. 

Odpoledne účastnící ústředního kola MO prošli historii Pardubic pěšky s Františkem Valentou 
ze 3. F, s PhDr. Alenou Vomlelovou a Mgr. Filipem Petrem. Večer žáci a kantoři odpočívali na 
Malé scéně při sledování představení Bláznivé nůžky. 

Středa 6. dubna 2016 byla posledním dnem pobytu v Pardubicích pro řešitele kategorie A – to 
je čistě matematická kategorie. Opravovatelé po noční práci měli vše perfektně ohodnocené, 
výsledková listina byla organizátorům zaslána již v 0: 38. RNDr. Josef Rak tak mohl v brzkých 
ranních hodinách vytisknout diplomy a slavnostní vyhodnocení mohlo začít. Konalo se v 
přednáškovém sále H2 na FEI UPa. Absolutním vítězem se stal Filip Bialas z Gymnázia Opatov 
Praha 4, na 2. místě je Pavel Turek z Gymnázia Olomouc-Hejčín, na 3. místě Pavel Hudec z 
Gymnázia Jiřího Gutha Jarkovského, Praha 1. 

Středa byla také prvním dnem pobytu v Pardubicích pro řešitele kategorie P – ta se věnuje 
programování. Má méně účastníků, letos 30. Po ubytování v hotelu Labe jsme se přesunuli opět 
na FEI UPa, kde bylo zahájení této části MO. Pak následovala přednáška „Jak založit úspěšnou 
softwarovou firmu“, kterou přednesl Ing. Jaroslav Řasa z firmy ABRA, která je jedním ze 
sponzorů této kategorie (P). 

V pátek 8. 4. 2016 v 15 hodin začalo v přednáškovém sále H2 vyhlášení úspěšných účastníků 
a vítězů kategorie P - programování. Vzhledem ke shodnosti bodů bylo 5 vítězů. Hlavní cenu 
předal prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr., děkan FEI UPa, další ceny byly od JUDr. Martina 
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Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje a Ing. Martina Charváta, primátora Pardubic. 
Jako v kategorii A získalo 6 nejlepších licenci na MAPLE a všichni úspěšní řešitelé poukázky.  

Po šesti náročných dnech, jak pro organizátory, tak i pro soutěžící, olympiáda skončila. Protože 
olympiáda nebyla pro naši školu jen otázkou šesti dnů od 3. – 8. 4. 2016, ale byla otázkou 
několika měsíční přípravy. Musím poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšné přípravě a 
průběhu olympiády za práci a čas, který věnovali pro úspěch MO. Zvlášť musím poděkovat 
paní Mgr. Soně Křišťanové a panu RNDr. Josefovi Kubátovi, kteří měli zásadní podíl hladkém 
a úspěšném průběhu Ústředního kola Matematické olympiády. 

 

 
 

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLE 

V průběhu školního roku jsme preventivně působili na žáky vzhledem k jejich rizikovému 
chování. Zařadili jsme do našeho programu některé akce u vybraných tříd. V prvních ročnících 
při adaptačním pobytu byl zařazen protidrogový program prostřednictvím agentury Stan, kde 
žáci neformálně besedovali nad tímto tématem. Akce proběhla bez účasti třídních učitelů, což 
bylo přínosné, kdy žáci bez obav mohli sdělovat svoje zkušenosti cizím lidem a slyšeli případná 
rizika od nepedagogických pracovníků. Těžiště této problematiky je hodně soustředěno do 
prvních ročníků. Žáci při svém nástupu k nám do školy absolvují besedu s naší školní 
psycholožkou. I v tomto školním roce tato beseda proběhla, účelem bylo poradit, jak se 
efektivně učit na jiném stupni školy a dále dle zkušeností na naší škole byla aktuálně zařazena 
tématika -  vztahy ve třídě. Ty se zpočátku v nových kolektivech   ukazují jako problém a hlavně 
na víceletém gymnáziu, kde přicházejí ze základních škol vynikající žáci a bojují o svou pozici 
v novém kolektivu. 
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Další opakovanou akcí byla beseda pro první ročníky a 5. ročníky vyššího studia s dr. Kovářem 
- Rady začínajícím milencům, hlavním tématem byla antikoncepce a dále partnerské vztahy. 
Rovněž pro první ročníky čtyřletého studia jsme uspořádali besedu s dr. Pavelkou 
k problematice přenosných pohlavních chorob. 

Všechny třídy kromě maturitních tříd se zúčastnily besed s městskou policií, které byly 
v jednotlivých ročnících zaměřeny k určitým tématům, trestní odpovědnost mládeže, 
přestupky, šikana, domácí násilí, drogová scéna v Pardubicích…, vše se dotýkalo rovněž 
rizikového chování. Městská policie se zde věnovala i řešení konkrétních případů z jejich praxe. 
V některých třídách si žáci zkusili možnost posoudit nevhodné protispolečenské chování a 
použít sankce pro tyto případy, aby byly dostatečným výchovným poučením pro jejich věkovou 
kategorii. 

Úspěšnou akcí bylo představení Memento od R. Johna pro druhé   ročníky, na což navazovala 
další aktivita učitelů v některých hodinách, zejména v hodinách českého jazyka a literatury, 
v hodinách základů společenských věd.  

Těžiště naší práce hodně orientujeme do neformálních akcí, které byly v rámci lyžařských kursů 
a sportovních pro první a třetí ročníky, zde se nabízí prostor pro výměnu názorů mezi studenty 
a hlavně vše probíhá mimo školní vyučování, bez školních lavic. Toto rovněž realizujeme i 
v průběhu školních exkurzí, kde si může třídní učitel opět neformálně popovídat se žáky a 
probrat případná rizika nejen v době školní exkurze, ale i v době dalších mimoškolních aktivit. 

V průběhu roku jsme řešili spíše vztahové problémy v některých třídách, převážně víceletého 
gymnázia, kdy se objevil ve třídách někdo, kdo se necítil dobře. Zde na základě konzultace 
s třídním učitelem proběhly třídní hodiny a žáci měli možnost si vzájemně sdělit svoje pocity. 
V ostatních třídách, pokud se objevily nějaké vztahové problémy, bylo toto řešeno  
sociometrickým šetřením, abychom zjistili skutečné klima v těchto třídách a dle povahy 
problému jsme se snažili toto napravit. 

Velmi přínosná je spolupráce se školní psycholožkou z PPP v Pardubicích, se kterou při jejích 
konzultačních hodinách u nás na škole řešíme aktuální problémy. Konzultační hodiny využívají 
jak výchovní poradci, tak i třídní učitelé.  

Další práce pedagogů, která se týkala rizikového chování, proběhla v jednotlivých vyučovacích 
předmětech, na nižším gymnáziu hlavně v občanské výchově a na vyšším gymnáziu v předmětu 
základy společenských věd. Jednotlivá témata jsou uvedena v minimálním protidrogovém 
programu, která byla zařazena v průběhu školního roku do vyučování. 

I v letošním školním roce jsme se snažili nabídnout žákům alternativu jiné činnosti než rizikové 
chování, měli možnost navštěvovat ve svém volném čase ve škole zájmové kroužky (jazykové, 
sportovní, finanční gramotnosti, robotiky …). 

Pedagogové se snaží věnovat žákům i ve svém volném čase a připravují je na různé soutěže, 
olympiády, jazykové soutěže, účast v parlamentu mládeže, sportovní…, vše probíhá  ve volném 
čase žáků, kdy si žák uvědomí, že  úspěch o který se sám zasloužil, přináší  příjemné, 
neopakovatelné  pocity a nemusí je navozovat uměle. O to větší radost prožívá, když úspěchu 
dosáhne svojí vlastní pílí, svojí aktivitou. Máme hodně úspěšných žáků, kteří jsou takto vzorem 
pro chování ostatních. 

Velkým problémem se nám ukazuje v poslední době nefungující rodina. Škola jako taková 
může hodně pomoci, orientovat naše žáky správným směrem, ale chybí nám zázemí 
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v některých rodinách a hlavně komunikace. Ze zkušeností výchovných  poradců nebo od  školní 
psycholožky víme, že k nim  přicházejí často žáci, kteří si přijdou pouze popovídat, oni ani 
často nechtějí řešit něco zásadního. Jen jim chybí lidský faktor, blízká osoba, která by 
naslouchala. Pokud řešíme některé problémové žáky, bývá zde spojitost s rodinou, ve většině 
případů problémové chování je spíše reakcí žáka na něco, co se děje v rodině.   

 

KONTROLY 

KONTROLA HOSPODAŘENÍ 

Od 15. 2. 2016 proběhla kontrola hospodaření na naší škole. Kontrolu proved zřizovatel školy 
Krajský úřad. Protokol o kontrolní činnosti je uložen u ředitele školy. 
 

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE 

Dne 17. 03. 2016 byla na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083 zahájena inspekční činnost podle 
§ 174 odst. 2 písm. b), c), d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Inspekční 
činnost byla vykonána podle § 174 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném v 
kontrolovaném období, na základě anonymního podnětu postoupeného Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy a doručeného na Českou školní inspekci dne 17. 2. 2016.  

Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 
vzdělávání včetně hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 
písm. b) a c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.  

Protokol o kontrolní činnosti je uložen u ředitele školy. 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 Dne 25. 4. 2016 v 9:15 hodin byla na naší škole zahájena veřejnosprávní kontrola podle § 8a 
(§ 8) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, projektu financovaného z 
Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK). 

Protokol o kontrolní činnosti je uložen u ředitele školy. 

INTERNÍ AUDIT: 

7. 10. – 21. 10. 2015 AKTUÁLNOST VNITŘNÍCH SMĚRNIC 

Při auditu auditu nebyly shledány žádné závažné nedostatky.  

20. 4. – 29. 4. 2016 – PROVĚŘENÍ ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO 
SYSTÉMU. 

Při auditu systému vnitřního kontrolního systému nebyly shledány žádné závažné nedostatky. 
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EXTERNÍ AUDIT 

OVĚŘENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ UZAVĚRKY K 31. 12. 2015 

Podle názoru spoločnosti Kreston A&CE Audit, s.r.o. účetní závěrka dává věrný obraz aktiv a 
pasiv příspěvkkové organizace Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 k 31. 12. 2015, nákladů, 
výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 [ za období od 1. 1, 2015 do 
31. 12. 2015] v souladu s českými účetními předpisy. 

ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

Škola není zapojena do celoživotního učení. 

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 
PROGRAMŮ 

ŠKOLA JE ZAPOJENA DO MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU ERASMUS+.  

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže 
a funkcionáři amatérských sportovních organizací.  Naše škola se zapojila do KA 1 vzdělávací 
mobilita jednotlivců. V průběhu dvou let vycestuje 15 učitelů školy za dalším vzděláváním do 
zahraničí. 

ŠKOLA BYLA ZAPOJENA DO OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO 
KONKURENCESCHOPNOST VÝZVA Č.  56 

V rámci této výzvy jsme se zapojili do těchto klíčových aktivit. 

Šablony klíčových aktivit:  
1. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.  

2. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických 
předmětů v zahraničí.  

3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky.  

 

Poděkování za úspěšný školní rok 2015/16 (a hospodaření v kalendářním roce 2015) patří všem 
zaměstnancům školy (pedagogům i nepedagogickým pracovníkům). Poděkování za práci, 
jejímž cílem je kvalitní příprava žáků k vysokoškolskému studiu a současně trvalé vytváření 
významné pozice mezi ostatními středními školami v Pardubickém kraji, zejména gymnázii. 

V Pardubicích 5. 10. 2016 

Mgr. Luděk Burian 

ředitel školy 


