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Krejčíř má miliardu, ze Seychel na ni však nedosáhl
Uprchlý Radovan Krejčíř, jehož zatkla policie o víkendu v JAR,
má majetek v hodnotě kolem jedné miliardy korun.... celý
článek

Na D1 shořel linkový autobus, lidé vyskočili
Na 97. km dálnice D1 směrem na Prahu hořel autobus plný lidí.
Nikdo nebyl zraněn. Na padesát cestujících stačilo... celý
článek

Trik s kreditní kartou umožní úvěr jen za 8 % ročně
Měsíční bezúročné období na platbu z kreditní karty nabízí
několik bank. Přišli jsme však na způsob, jak si půjčit... celý
článek

Simpsonovi mají problém: nahého Barta
Úplně nahý Bart Simpson v celovečerním snímku The
Simpsons Movie, který vstoupí do amerických kin koncem
července,... celý článek

Přehled rubrik
Regiony

Praha
Středočeský
Ústecký
Liberecký
Plzeňský

Karlovarský
Jihočeský
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina

Moravskoslezský
Jihomoravský + Brno
Olomoucký
Zlínský

Kontakty

vytisknout e-mailem na mobil

Pardubický (Kraj Pardubický)

Úroveň gymnázia? 95 procent absolventů studuje vysoké
školy
Názor

Do čtyřletého studia jsme měli sedmdesát pět zájemců na devadesát míst a
tento fakt nás nutí k zamyšlení. Autoři článku v MF Dnes z 12. dubna to
vysvětlují tak, že úroveň naší školy upadá.

Jaké vidíme příčiny?

Loni jsme měli sto dvacet zájemců na devadesát míst. Jestliže rodiče vědí, že
letos mohou vzít obě pardubická gymnázia po devadesáti žácích a znají
náročnost studia u nás, řada z nich je na vážkách.

Uškodit nám mohla i skutečnost, že jsme původně letos podle předchozího
principu „střídání“ měli přijímat šedesát žáků, což podpořila nepravdivá
informace uveřejněná v MF Dnes dne 10.1.2007.

Po prvním kole přijímacích zkoušek můžeme říci, že se k nám hlásí kvalitní
uchazeči, kteří zvládli zkoušky na stejně dobré úrovni jako studenti přijatí v
předchozích letech. To je výborný základ pro výuku a my můžeme slíbit, že k
maturitě a pro vysoké školy budou opět kvalitně připraveni.

Klesá úroveň školy?

Podívejte se na stránky www.gypce.cz na naši výroční zprávu za loňský rok a
udělejte si obrázek sami. Naši studenti se umístili na předních místech ve všech
oborech a letos úspěchy pokračují. 95% našich maturantů studuje vysoké školy,
mnozí na školách s velkým převisem uchazečů (a také je úspěšně dokončují).

Názory více než dvanácti set studentů a jejich rodičů z anonymních dotazníků
jsou zpracovány na webu školy.

Biflování a málo diskuse?

V prosinci 2005 navštívil Gymnázium Dašická prezident Václav Klaus a po
hodinové besedě se studenty naší školy řekl, že by klidně zrušil další program a
zůstal by na gymnáziu celé dopoledne. Výbornou schopnost studentů diskutovat
v anglickém jazyce potvrdil také tajemník vyslanectví USA či důstojník švédské
letky Grippenů, kteří se účastnili besed na gymnáziu.

Vás všechny a především pana Rychtáře z Pardubic, který v článku MF Dnes
hovoří, srdečně zveme k prohlídce naší školy. Diskusi se studenty Vám
umožníme.

O autorovi| Vladimír Vícha, zástupce ředitelky Gymnázia Dašická Pardubice

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Autor: Vladimír Vícha
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Zdravotníci mají strach

Aréna pojme přes 10 tisíc lidí

Gymnazisté uspěli, jedou do Bruselu

Studenti bojovali o Labský pohár

Nabídku klubu nešlo odmítnout

Chrudim opraví ulici u hradeb

Řidič nepřežil havárii

Brandýs posílá vlaky do tunelů

Policisté dávali pokuty i pásovce

Aréna, či bazén? Obojí

Debata o dostavbě arény byla bouřlivá a dlouhá

Zbyněk Kusý: Dostavbu splatíme ze sky boxů

Úroveň gymnázia? 95 procent absolventů studuje
vysoké školy

Památková zóna se dočká oprav

Labe budou brázdit výletní parníčky

Kašpárek: Změnu jsem čekal

Hradec: Podnikatelé pracují déle

V Pardubickém kraji by se mohlo říkat „Co Čech,
to hasič“

Město neví kam s kinem

Ester Kočičková vystoupí v Přelouči

Pardubické divadlo vyráží do Francie

Halina Pawlovská dorazí na Hronovickou

Kapela Mother's Angels hraje agresivní pop

„Bez fotbalu jsem nemohl být“

Basketbalisté hrají v Děčíně o šanci na čtyřku

Zozulák bude podruhé reprezentovat

Česká devatenáctka hraje odvetu s Iry
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reklama

reklama

Přehrávač MP3 Gogen MX
220 Blackdrop, 1GB, FM

Obvyklá cena: 2 190,- Kč
Naše cena 1 699 Kč

koupit
na www.eproton.cz

Václav Fischer radí: zájezdy
autobusem a vlastní dopravou

se slevou až 10% - hotely
přímo na oblázkových plážích

za nejnižší ceny v ČR!
Chorvatsko: hotel s polopenzí

již od 522 Kč!

VÍKEND v Paříži, Barceloně,
Benátkách, Amsterdamu nebo

Londýně? Levné letenky a
ubytování snadno

zarezervujete prostřednictvím
rezervačního systému

KRÁLOVNA letenky online.
Více…

SKODA Octavia II
Ambiente 1,9 TDi PD - 

model 2007

Běžná cena: 591 000 Kč
Naše cena: 543 700 Kč


