
Stanovisko pedagogické rady Gymnázia, Pardubice,  
Dašická 1083 (GyPce) a Sportovního gymnázia, Pardubice, 

Dašická 268 (SG) 
k návrhu sloučení (splynutí) obou gymnázií. 

 
 
Pedagogická rada SG a pedagogická rada GyPce zásadně nesouhlasí se záměrem 
spojit Sportovní Gymnázium, Pardubice, Dašická 268 a Gymnázium, Pardubice, 
Dašická  1083 z těchto důvodů: 
 
1. Obě školy mají svoji  tradici (100 let GyPce, 25 let SG). GyPce je zcela 

jednoznačným pilířem gymnaziálního vzdělávání v Pardubicích i v 
Pardubickém kraji, školou s vynikající pověstí a vynikajícími úspěchy svých 
studentů. SG si za dobu své existence svými výsledky stejně tak vydobylo 
pověst jedné z nejlepších škol svého druhu v ČR a je nepochybně velmi 
podstatným článkem přípravy sportovních talentů v Pardubickém kraji a 
městě Pardubice. Ze spolupráce se SG těží všechny pardubické sporty včetně 
těch nejvýznamnějších, jako je lední hokej, basketbal, fotbal, atletika.  
Obě školy mají vyhraněnou profilaci, dle našeho názoru naprosto odlišného 
typu. SG vychovalo nejen řadu vynikajících sportovců, ale především lidi, 
kteří se dokáží úspěšně prosadit v rozličných oborech i po skončení sportovní 
kariéry. Hlavním smyslem GyPce je především příprava na vysokoškolské 
studium. Je pyšná na úspěšné lékaře, právníky, vědce, politiky, ekonomy, 
umělce, podnikatele, ředitele a učitele všech typů škol. Obě školy mají tradici 
a mají úspěchy v oborech, které považují za preferenční. SG vychovává 
výborné sportovce, GyPce v exceluje v přijímání studentů na všechny typy 
VŠ a v jejich úspěšnosti v soutěžích. 

2. GyPce se profiluje jako „akademické“ s vysokými nároky na práci studentů 
a na jejich znalosti v maximální šíři i hloubce gymnaziálních studijních 
plánů. SG zohledňuje vysoké časové i fyzické zatížení, které vyžaduje dnešní  
sport  při rozvoji sportovního talentu na nejvyšší úroveň. Na obou školách 
jsou jejich prioritám v rámci gymnaziálního učebního plánu přizpůsobeny 
rozsah a hloubka probíraného učiva, nastavení spektra volitelných předmětů, 
ale zejména styl práce pedagogů se studenty, vzájemná komunikace mezi 
studenty, učiteli a trenéry a řada dalších faktorů. Každá škola má naprosto 
jiný denní režim, i to by komplikovalo organizaci vyučování. 

3. Jsme přesvědčeni, že spojením obou škol by bylo poškozeno jejich 
výjimečné renomé a postavení v rámci Pardubického kraje i města Pardubice. 
Jen těžko dokážou učitelé přehodnotit měřítka klasifikace při přechodu ze 
třídy do třídy. Dříve či později by došlo k sjednocení stylu práce se studenty 
sportovci i nesportovci, došlo by ke snížení zájmu o studium ve sportovních 
třídách a k postupnému utlumení činnosti sportovních tříd a jejich následné 



likvidaci. Stejně tak i rodiče studentů z GyPce by mohli být právem 
nespokojeni se změnou podmínek. Jejich dítě se hlásilo na školu s jinými 
prioritami. Nespokojenost se projeví jistě i u studentů a učitelů. Ve svém 
důsledku by to mohlo způsobit, že na školu se již nebudou hlásit ti nejlepší 
studenti a výborní učitelé a dají přednost jiné škole.   

4. Jestliže by mělo sloučení gymnázií vést k významné ekonomické úspoře, 
musí se nutně uvolnit budova SG a studenti i personál se musí přestěhovat do 
GyPce. V budově GyPce došlo v posledních letech k modernizaci řady 
učeben, které patří ke špičce v ČR (dataprojektory, PC, interaktivní tabule, 
ISES, satelity, DVD ...). Z těchto učeben by se musely stát kmenové třídy 
a přestaly by sloužit účelu, pro který byly za použití významných finančních 
prostředků a úsilí vybudovány. 

 
SG je jedinečné zařízení, které má podporu drtivé většiny pardubické sportovní  
veřejnosti a  zaslouží si podporu – morální i finanční -  ze strany svého  
zřizovatele, Pardubického kraje. 
GyPce je velice úspěšná škola v přijímání studentů na všechny typy VŠ, včetně 
těch s několikanásobným převisem uchazečů. Stejně tak se jen málokterá střední 
škola může pochlubit takovými úspěchy v širokém spektru soutěží doma 
i v zahraničí. Pro své nadstandardní výsledky si i tato škola zaslouží plnou 
podporu svého zřizovatele.  
 
Proč experimentovat s něčím, co na obou školách řadu let úspěšně funguje?  

 
 
Za pedagogický sbor SG a Gypce  
      Mgr. Martin Kubrycht 
             ředitel školy 
      Ing. Jitka Svobodová 
           ředitelka školy 

 
Za Školskou radu Gypce   RNDr. Daniela Pražanová 

            předsedkyně ŠR 
 
 Za Sdružení přátel Gymnázia  Bc. Jičínská Dagmar 
            předsedkyně SGP 

 
Za Školskou radu SG                          PaedDr. Radim Novák 
            předseda ŠR 
 


