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Vedení školy : 
Ředitel školy:   Ing. Jitka Svobodová 
Statutární zástupce ředitele: RNDr. Vladimír Vícha 
Zástupce ředitele:   Mgr. Martina Sedláková  
 
 
Poradní sbor ředitele školy :  vedení školy 

2 výchovní poradci 
vedoucí předmětových komisí 
 
 

Školská rada:    zahájila činnost 1. 1. 2006 
     složení ve školním roce 2009/2010 : 

RNDr. Daniela Pražanová – předseda 
     Mgr. Jiřina Klírová 
     Lukáš Hybner  
 
 
Při škole pracuje :  - ZO ČMOS pedagogických a nepedagogických pracovníků 
   - organizace ČMOS pracovnic školní jídelny 
   - Sdružení přátel Gymnázia Pardubice  

  - Studentské shromáždění 
  - 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 pracuje odborová organizace. Ve školním roce 2009/2010 měla 
9 členů. Hlavní spolupráce se týká uzavření kolektivní smlouvy s výhodami 
pro zaměstnance gymnázia. Vedení předsedkyni odborové organizace 
poskytovalo informace o chodu gymnázia.    
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Charakteristika školy 
Gymnázium mělo ve školním roce 2009/2010 28 tříd, z toho 16 tříd 

s osmiletým studijním programem a 12 tříd se čtyřletým studijním programem. 
Maximální kapacita udávaná ve zřizovací listině je 1000 studentů. Ve školním 
roce 2009/2010 se počet studentů pohyboval kolem 830, tj. kapacita je využita 
na 83%. 

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. Budova i její vybavení se neustále obnovuje a zdokonaluje. 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 interaktivní tabulí v jedné z učeben. Stejným způsobem se modernizuje výuka 
i ostatních předmětů, kde se stále více používají interaktivní tabule, 
dataprojektory, počítače a audiovizuální technika. V monobloku a v pavilonu 
byla proto vybudována multimediální učebna 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. V posledních letech byly moderně a účelně předělány učebny 
chemická laboratoř a fyzikální pracovna, která je svým vybavením mezi 
středními školami na nadstandardní úrovni. Ve všech odborných učebnách jsou 
k dispozici počítače s připojením do sítě a na internet a dataprojektory.  

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. 
Pravidelná údržba celé budovy, tělocvičen, sportovního areálu  a školní jídelny 
vyžaduje velké finanční náklady. Opatřením ke zvýšení bezpečnosti žáků 
i pedagogů bylo vybudování kamerového a přístupového systému ve škole.    

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

Ve škole pracuje školní knihovna.  
Koordinátor EVVO zabezpečuje environmentální výchovu. 
Hygienické zázemí školy odpovídá standardu z doby postavení budovy. 

Dle našich finančních možností upravujeme a vybavujeme tyto prostory, aby 
odpovídaly moderním požadavkům v této oblasti. Od 1. 9. 2009 je ve škole  
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vybudována plošina pro přepravu hendikepovaných osob a bezbariérová WC 
v každém patře. 

 
 

Struktura vzdělávací nabídky  
V 1., 2. a ve 3. ročníku osmiletého gymnázia jsme učili podle Školního 
vzdělávacího programu pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu, č.j. 
630/07, zpracovaného podle RVP ZV. Učební plán ve 4. ročníku na nižším 
gymnáziu v podstatě odpovídal 9. ročníku ZŠ. V 1. ročníku 4letého studia a v 5. 
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 společná, aby žáci získali základní znalosti 
ve všech předmětech. Profesně se žáci 2. ročníku čtyřletého studia a žáci 
6. ročníku osmiletého studia orientují tak, že ve 2. pololetí žádají o první dva 
volitelné předměty, které absolvují v předmaturitním a maturitním ročníku 
(výuka 2 hodiny týdně), a následně si volí další předmět, který absolvují 
v ročníku maturitním (výuka 4 hodiny týdně). Celkově tedy v maturitním 
ročníku žáci absolvují výuku ve 3 volitelných 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. 
 
 
Výuka cizích jazyků 
- 1. cizí jazyk: anglický jazyk 
- 2. cizí jazyk: žáci osmiletého stud. cyklu si volí od 3. ročníku studia a žáci 
čtyřletého stud. cyklu od 1. ročníku  studia, v primách a sekundách jsme 
nabídli výuku 2. cizího jazyka 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, latina, různé konverzace – podmínkou je dostatečný počet 
zájemců ve skupině (min. 12 žáků)   

Zařazení žáků do jednotlivých tříd provádíme ve čtyřletém studijním cyklu 
podle rozřazovacího testu z anglického jazyka. 
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Učební   plán  tříd  2009 / 2010 
 

 
 

1. AB 
ŠVP 

2.AB 
ŠVP 

3 AB 
ŠVP 

4.AB 
5AB  

1.FHJ 
(ŠVP) 

6.AB 
2.FHJ 

7.AB 
3.FHJ 

8. AB 
4. FHJ 

Český jazyk 4 4 4 3 3 3 3 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 1 2 2 2 2 
Dějepis 2 2 2 2 2 2 3 - 
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 - 2 

Matematika 5 4 4 5 4 4 3 4 
Fyzika 2 2 2 2 3 3 3 2 
Chemie - 2 2 2 2,5 2,5 3 - 
Biologie 2 2 2 2 2,5 2,5 3 - 

Informatika - - 1 1 2 1 - - 
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2 - - 
Tělesná výchova 3 3 2 3 2 2 2 2 
Volitelný před. 
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 - - - - - - - 1 

Celkem 29 30 31 31 33 33 33 33 
 

 
Volitelné předměty – nabídka pro studenty  
Vyučují se v posledních dvou letech studia : 
 
1. Latina 
2. Konverzace v anglickém jazyce 
3. Konverzace ve francouzském jazyce 
4. Konverzace v německém 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.  Ekonomika  

 
 
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 
- žákovská knihovna 
- zapojení do projektů vyhlašovaných MŠMT a Pardubickým krajem 
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- 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 
působí 68 vyučujících, 15 nepedagogických pracovníků a 15 členů personálu 
ve školní jídelně. Zaměstnanci pracují na plný i na částečný úvazek.  

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 
téměř 100%. Členové pedagogického sboru se zapojují dle nabídky do dalšího 
vzdělávání, popřípadě do rozšiřujícího studia na VŠ. Ve školním roce 2009/2010 
pedagogové absolvovali školení k nové maturitě – školení pro vedení, 
pro zadavatele, pro hodnotitele písemné i ústní části maturitní zkoušky z cizích 
jazyků, pro ratery a pro školní maturitní komisaře.  

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 „Odpoledni otevřených dveří“ – 9. 11. 2009 a 7. 12. 2009 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. 
- Pořádání seminářů pro učitele z Pardubického kraje, ale i celé ČR 
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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. V letošním školním roce 
se podle schváleného ŠVP učí žáci 1., 2. a 3. ročníků nižšího stupně osmiletého 
gymnázia a žáci 1. ročníku 4letého  a 5. ročníku 8letého studijního cyklu. 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.  
 
 
Autoevaluace školy   
Vlastní hodnocení školy probíhá v souladu s § 12, odst. (2) Zákona č. 561/2004 
Sb. (tzv. školský zákon). Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení současného 
stavu školy, které slouží jako zpětná vazba a jejímž prostřednictvím jsou 
vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky. Proběhly dvě 
autoevaluace školy.   

 
 

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 
 
 
Detekce kosmického záření 

Projektu předcházela půlroční přípravná fáze, kdy probíhaly konzultace 
s pracovníky ÚTEF (Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT) 
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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. 

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. 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. 
 
 
Středoškolská odborná činnost 

Jde o každoročně probíhající soutěž pro středoškolské žáky a týká se 
různých oborů. Naši žáci se každý rok účastní. Úspěšný výsledek z celostátního 
kola: 
Lukáš Fajt - skončil na 1. místě v krajské soutěži SOČ v kategorii fyzika, 
na 2. místě v celostátním kole SOČ v kategorii fyzika a bude mu udělena cena 
nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2010  
Petr Kouba - skončil na 1. místě v krajské soutěži SOČ v kategorii 
programování, na 2. místě v celostátním kole SOČ v kategorii programování 
a získal cenu prorektora ČVUT za nejlepší technickou práci. 
 
 
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.  
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Dětský parlament je určen pro žáky nižšího gymnázia, Studentský pro žáky 
vyššího stupně osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium. 
 
 
Evropský parlament mládeže  

Jde o projekt, ve kterém družstva žáků simulují jednání v parlamentu. 
Diskutuje se o aktuálních politických otázkách. Jednání probíhají v anglickém 
jazyce. Družstvo, které je vítězem v Národní výběrové konferenci, reprezentuje 
ČR na mezinárodní úrovni. Naše družstvo se pravidelně účastní této soutěže. 
Ve školním roce 2009/2010 jsme zvítězili a byli vybráni na reprezentaci ČR. 
 
 
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.  
 
 
Zahraniční pobyty 
 
Výměna s gymnáziem v bavorském Buxheimu   

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

2. výměna se uskutečnila ve dnech 22. – 30. září 2009.  Dvacet jedna 
žáků naší školy zúčastnilo výměnného pobytu v bavorském Buxheimu. 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 Legolandu. Víkend prožili 
s rodinami např. v Lindau nebo v Ulmu. Posledním bodem programu byla 
návštěva Mnichova.  
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Ve dnech 26. 4. – 4. 5. 2010 přijela delegace žáků z gymnázia Buxheim 
na návštěvu do Pardubic. V programu byla návštěva naší školy, města, zámku, 
Zelené brány, Kutné hory, Ležáků, Kuksu a Prahy.  

Cílem bylo zdokonalení žáků v německém jazyce. Výměnný pobyt 
hodnotily obě školy jako velice prospěšný. V dalším roce budeme ve výměně 
pokračovat. 
Financování projektu z rozvojového programu 

Na tento projekt nám byl poskytnut příspěvek z rozpočtu Pardubického 
kraje pro rok 2009 v rozvojovém programu D2 „Výměnná spolupráce české 
školy se školou obdobného typu v zemích EU (případně kandidátů do EU)“ 
 
 
Pobyt ve Velké Británii 

Pro zájemce jsme uspořádali osmidenní pobyt ve Velké Británii 
v termínu 7. – 13. 9. 2009. Žáci bydleli v rodinách, aby si procvičili 
a zdokonalili svoji znalost anglického jazyka. Součástí bylo poznávání kultury 
a života ve Velké Británii. 
 
 
Pobyt ve Francii 

Francouzské představení "Je suis le dernier homme." na motivy hry 
Nosorožec od Eugena Ionesca  bylo završení projektu Aux arts, lycéens!. 
Ve dnech 3. - 5. 4. 2009 se studenti Gymnázia Pardubice, Dašická  účastnili 
13. mezinárodního festivalu  frankofonních divadel v Brně  FESTIVADLO 
2009. Naši mladí herci obdrželi prestižní cenu poroty – Grand Prix jako nejlepší 
český soubor. Tuto úspěšnou hru předvedli v divadle v Orleáns, kam byli 
pozváni představiteli města v prosinci 2009. Na pódiu divadla V Orleáns zahráli 
tuto hru. Představení připravovali pod vedením francouzského herce pana Erica 
Cénata z divadla l´Imprévu (Orléans) ve spolupráci s učiteli francouzštiny. 
Úspěch u francouzského publika je zaslouženou odměnou za dvouletou práci 
studentů a důstojným zakončením projektu „Aux arts, lycéens“, který byl 
podporován Pardubickým krajem a družebním regionem Centre (Francie). 
Zájezdu do Orleáns se zúčastnili i představitelé Pardubického kraje v čele 
s panem radním Stejskalem. 
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Zapojení studentů do charitativních akcí 
- adopce na dálku  
- Bílá pastelka, Červená stužka, Květinový den, Dopisy v ulicích 
- 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. ročníky osmiletého studia a 1. ročníky čtyřletého 

studia v České republice a v Rakousku  
- letní sportovní kurz pro 7. ročníky osmiletého studia a 3. ročníky čtyřletého 

studia v České republice  
 
 
Celkové údaje o škole – třídy a žáci 
 
   Nižší stupeň 

(osmiletého) 
Vyšší stupeň 
(osmiletého) 

Čtyřleté  studium Celkem 

Počet tříd 8 8 12 28 
Počet žáků školy 247 231 348 826 
Průměr počtu 
žáků na třídu 

31 29 29 30 

 
 
Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2009/2010 
 
 79-41-K/81 79-41-K/41 Celkem 
Počet přihlášek  171 155 326 
Počet přijatých 60 60 120 
 
 
Přijímací zkoušky pro školní rok 2010/2011 
Počet tříd a žáků v přijímacím řízení do 1. ročníku: 
 

2 třídy (60 žáků) pro osmileté studium 
2 nebo 3 třídy pro čtyřleté studium v případě, že 

přijímací řízení prokáže oprávněnost otevření 3. třídy 
 

Termín přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení 
 

čtvrtek  22. dubna 2010  (pro žáky 5. a 9. ročníku ZŠ) 
pátek 23. dubna 2010    (pro žáky 5. a 9. ročníku ZŠ) 
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Části přijímací zkoušky : 
 

1. Český jazyk – písemná zkouška (nezahrnuje literaturu) 
2. Matematika – písemná zkouška – 6 až 10 příkladů 
3. Testy studijních předpokladů – POUZE PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU  
          – nejedná se o vědomostní test 
 
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  
(známka 1 = 1 bod, známka 2 = 0 bodů, známka 3 = -1 
bod, známka 4 = -2 body, známka 5 = -10 bodů) 

min. 0 bodů – max. 18 bodů 

snížený stupeň z chování na vysvědčení v 8. nebo 9. třídě - 10 bodů 
prémie za jedničky z matematiky a českého jazyka max. 4 body 
prémie za samé jedničky na pololetním vysvědčení 9. třídy   5 bodů 

 
Kritéria přijímacího řízení  - osmiletý studijní cyklus 
  

písemná zkouška z českého jazyka    max. 40 bodů 
písemná zkouška z matematiky         max. 40 bodů 
testy studijních předpokladů (2 testy) max. 40 bodů 
prospěch za 1. pololetí 5. ročníku 
(známka 1 = 1 bod, známka 2 = 0 bodů, známka 3 = -1 
bod, známka 4 = -2 body, známka 5 = -10 bodů)           

min. 0 bodů – max.  5 bodů 

snížený stupeň z chování na vysvědčení v 5. třídě - 10 bodů 
prémie za jedničky z matematiky a českého jazyka max.  2 body 
za umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT (okresní 
a krajská kola)  během 4. a 5. třídy - za jedno umístění na 
1. až 3. místě 1 bod                   

max.  3 body 

 
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 
 
Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí uchazečů : 

1. součet bodů z přijímací zkoušky (Čj + M, Čj + M + TSP)  
2. počet bodů ze zkoušky z českého jazyka  
3. počet bodů ze zkoušky z matematiky. 
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Časový harmonogram školního roku 2009 / 2010 
 
 

2009 
Opravná maturitní zkouška - podzimní termín 1. 9. 
Zahájení výuky v 1. pololetí 1. 9. 
Schůzka s rodiči žáků 1.A,B a 1. F,H,J v 17,00 1. 9. 
Zájezd do Velké Británie 7. 9. – 13. 9. 
Adaptační pobyt 1. A, B   7. 9. – 13. 9. 
Adaptační program 1. F, H, J   13. 9. - 18. 9 
Zájezd do Německa 5. 10. – 12. 10. 
Podzimní prázdniny 29. 10. -  30. 10 
1. odpoledne otevřených dveří vždy v 16 a v 18  hodin  
ve školní jídelně 

9. 11. 

Koncert Pardubické filharmonie k 20. výročí 17. listopadu 13. 11. 
Zápis známek za 1. čtvrtletí do počítače do 14,00 hodin 23. 11. 
Hodnocení za 1. čtvrtletí od 14,00 
Třídní schůzky rodičů  všech tříd 

25. 11. 
17,00 hodin 

2. absolventský ples  5. 12. 
2. odpoledne otevřených dveří vždy v 16 a v 18  hodin  
ve školní jídelně 

7. 12. 

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce  11. 12. 
Poslední den výuky v roce 2009 22. 12. 
Vánoční prázdniny - začátek 23. 12.   

2010 
Zahájení výuky v roce 2010 4. 1. 
LVVZ 2.A, 2.B – Mileta, Velká Úpa 

10. 1. – 16. 1.  

Oznámení návrhu na DSK (= Dodatečné stanovení 
klasifikace) ředitelce školy do 14.00 hodin 14. 1. 

Dodatečné stanovení klasifikace za 1. pololetí  18. 1. - 22. 1. 
Maturitní ples tříd  4. F, 4. H  a 4. J  23. 1. 
Ukončení klasifikace a docházky za 1. pololetí,  
Zápis do počítače do 14,00 hodin 

25. 1. 

Hodnocení za 1. pololetí od 14 hodin 27. 1. 
Vydání vysvědčení za 1. pololetí 28. 1. 
Pololetní prázdniny 29. 1. 
Odevzdání přihlášek volitelných předmětů 5. 2.  
Maturitní ples tříd 8. A a 8. B 13. 2. 
Jarní prázdniny 22. 2. - 26. 2. 
Velikonoční prázdniny 1. 4. - 2. 4. 
Maturitní písemná práce z českého jazyka 8. 4. 
Závěrečná písemná práce z cizího jazyka 9. 4. 
Zápis známek za 3. čtvrtletí do počítače do 14,00 hodin 12. 4. 
Hodnocení za 3. čtvrtletí od 14,00 
Třídní schůzky rodičů 

14. 4. 
17.00 hodin 
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1. kolo přijímacích zkoušek 22. 4. 
2. kolo přijímacích zkoušek 23. 4. 
Oznámení návrhu na DSK ředitelce školy pro 8. A, 4. H a 4. J 
do 10.00 23. 4. 

Oznámení návrhu na DSK ředitelce školy pro 8.B a 4.F  
do 10,00 30. 4. 

Ukončení klasifikace a docházky v 8. A, 4. H a 4. J  
za 2. pololetí, zápis do počítače do 14.00 hodin 5. 5. 

Hodnocení za 2. pololetí 8. A, 4. H a 4. J v 9.40 6. 5. 
Poslední zvonění 8. A, 4. H a 4. J 7. 5. 
Ukončení klasifikace  a docházky v 8.B a 4.F  
za 2. pololetí, zápis do počítače do 14.00 hod. 

12. 5. 

Hodnocení za 2. pololetí 8.B a 4.F v 9.40 13. 5. 
Poslední zvonění 8.B a 4. F  14. 5. 
Svatý týden 8.A, 4. H a 4.J 10. 5. – 14. 5. 
Maturitní zkoušky 8. A, 4. H a 4. J 17. 5. -  20. 5. 
Svatý týden 8. B a 4. F 17. 5. -  21. 5. 
Maturitní zkoušky 8. B a 4. F 24. 5. -  27. 5. 
Sportovně-turistické kurzy 7. A,B a  3. F, H, J 24. 5. -  28. 5. 
Oznámení návrhu na DSK ředitelce školy  
do 14.00 hodin 

10. 6. 

Dodatečné stanovení klasifikace za 2. pololetí 14. 6. - 18. 6. 
Ukončení klasifikace za 2. pololetí, zápis známek  
a docházky do počítače do 14.00 hodin 

21. 6. 

Burza učebnic 23. 6. 
Hodnocení za 2. pololetí ve 13.00 hodin 23. 6. 
Školní exkurze 24. 6. - 25. 6. 
Třídnické hodiny, předávání skříněk, úklidové práce 29. 6. 
Vydání vysvědčení za 2. pololetí, ukončení školního roku 
2009 /2010 

30. 6. 

Závěrečná porada v 10.00 30. 6. 
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 
Nástup do školy v 8.00 hodin  25. 8. 
Opravné zkoušky v 9.00 hodin 25. 8. - 27. 8. 
 Začátek školního roku 2010/2011  1. 9. 
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Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání studentů - 1.pololetí  

1.A 1.B 1.F 1.H 1.J 2.A 2.B 2.F 2.H 2.J 3.A 3.B 3.F 3.H 3.J 4.A 4.B 4.F 4.H 4.J 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 
Třídy zahrnuté do přehledu: 

Přehled prospěchu školy 

Předmět Průměr      Počet 
klasif. žáků 

1. pololetí školního roku 2009/10 

zpracováno dne: 5.10. 2010 

Chv 1.012 Chování 826 
C 2.125 Český jazyk 821 
R2 1.655 Ruský jazyk 29 
 2.063 Anglický jazyk 825 
D 1.970 Dějepis 676 
Z 1.841 Zeměpis 686 
M 2.440 Matematika 825 
Fy 2.225 Fyzika 824 
Ch 1.984 Chemie 615 
Bi 1.770 Biologie 675 
Iv 1.546 Informatika a výp. technika 416 
Tv 1.048 Tělesná výchova 805 
Op 1.604 Obsluha počítačů 149 
Ov 1.287  247 
Zv 1.953 Základy společenských věd 577 
F2 1.777 Francouzský jazyk 323 
N2 1.923 Německý jazyk 351 
Eh 1.096 Estetická výchova - hudební 333 
Ev 1.389 Estetická výchova - výtvarná 386 
Pv 1.536 Seminář z programování 28 
Ak 2.123 Konverzace v anglickém jazyce 122 
Fk 2.214 Konverzace ve franc. jazyce 14 
Dv 1.393 Deskriptivní geometrie 28 
Ms 2.175 Seminář z matematiky 103 
Cs 1.566 Seminář z chemie 53 
Bs 2.065 Seminář z biologie 62 
Ds 1.976 Seminář z dějepisu 82 
Ls 2.250 Literární seminář 12 
Es 2.143 Seminář z ekonomiky 14 
Fs 2.098 Seminář z fyziky 41 
Zs 2.167 Seminář ze zeměpisu 30 
Sp 1.978 Společensko-vědní seminář 135 
CF 1.267 Cvičení z fyziky 30 
CB 1.000 Cvičení z biologie 30 
CCh 1.098 Cvičení z chemie 61 
Fn 1.083 Francouzský jazyk 60 
Nn 1.017 Německý jazyk 60 
Ln 1.628 Latina 43 
Rn 1.882 Ruský jazyk 17 

Celkový průměrný prospěch 1.84963 

Stupeň 
hodnocení 
prospěchu 

233 

567 

24 

prospěl s vyznamenáním 

prospěl 

neprospěl 

2 nehodnocen 

celkem 

z toho neomluvených 
46577 56.389 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

15 0.018 
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Souhrnná statistika tříd – 1. pololetí 
 
 
 
 
 
 
 
 

V D P 5 
absence na žáka 
celkem neomluv. třídní učitel 

z toho hodnocení snížená 
známka Ch prospěch 

průměrný 
žáků 

Souhrnná statistika tříd 

třída 

zpracováno dne: 5.10. 2010 

1. pololetí školního roku 2009/10 

36.90 1.239 - 26 0 4 - Mgr. Horáková Eva 30 - 1.A 

47.56 1.425 0.03 20 0 10 - PhDr. Vomlelová Alena 30 - 2.B 

39.50 1.483 - 13 0 17 - PaedDr Nagy Luděk 30 - 1.B 

38.46 1.529 - 12 0 16 - Mgr. Svobodová Zdeňka 28 - 7.A 

55.67 1.540 - 13 0 17 1 Mgr. Vlasáková Alena 31 - 2.A 

56.96 1.550 0.09 13 0 19 - Mgr. Kycl Pavel 32 1 (1+0) 3.A 

40.00 1.636 - 8 0 20 1 Mgr. Vacková Olga 29 - 3.B 

48.00 1.651 - 12 0 20 - PaedDr. Eliášová Ivana 32 - 4.B 

48.79 1.664 - 10 0 19 - Mgr. Petr Filip 29 - 5.B 

58.46 1.696 - 7 0 23 - PaedDr. Svoboda Josef 30 - 2.F 

35.75 1.771 - 10 0 19 - Mgr. Poštová Marie 29 - 5.A 

72.92 1.814 - 8 0 19 1 Mgr. Holešínský Michal 28 - 6.B 

41.93 1.831 0.12 11 0 21 1 Mgr. Vondráčková Lucie 33 2 (2+0) 4.A 

48.79 1.891 - 5 0 24 - Mgr. Štěpánek Martin 29 - 1.F 

55.96 1.900 - 8 0 22 - PhDr. Seinerová Vlasta 30 - 3.H 

56.90 1.902 - 7 0 22 1 PhDr. Matyášová Marie 30 - 3.F 

75.38 1.908 0.19 9 0 19 3 RNDr. Pražanová Daniela 31 1 (1+0) 8.B 

51.78 1.939 - 5 0 25 2 PhDr. Jelínková Renata 32 - 2.H 

67.80 1.986 - 7 0 24 - Mgr. Burian Luděk 31 - 4.F 

30.46 1.991 - 4 0 21 1 PaedDr. Břízová Blanka 26 - 1.J 

42.56 2.020 - 7 0 22 1 Mgr. Herudková Jana 30 - 6.A 

65.07 2.048 - 7 0 18 1 Mgr. Křišťanová Soňa 26 3 (0+3) 7.B 

57.38 2.089 - 1 0 25 - Mgr. Papoušková Alice 26 - 1.H 

77.54 2.101 - 1 0 30 - Ing. Volejník Milan 31 - 2.J 

80.40 2.166 - 3 0 27 - Mgr. Hyhlíková Hana 30 - 8.A 

76.44 2.206 - 2 0 25 2 Mgr. Střídová Zuzana 29 - 4.H 

79.67 2.435 - 2 0 24 2 Mgr. Motyčková Iveta 28 - 4.J 

95.76 2.736 0.04 2 0 15 7 Mgr. Chlandová Gabriela 26 - 3.J 

V - prospěl s vyznamenáním Legenda 
D - prospěl velmi dobře 
P - prospěl 
5 - neprospěl 
N - nehodnocen 
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Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání studentů - 2.pololetí  

1.A 1.B 1.F 1.H 1.J 2.A 2.B 2.F 2.H 2.J 3.A 3.B 3.F 3.H 3.J 4.A 4.B 4.F 4.H 4.J 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 
Třídy zahrnuté do přehledu: 

Přehled prospěchu školy 

Předmět Průměr      Počet 
klasif. žáků 

2. pololetí školního roku 2009/10 

 

Chv 1.008 Chování 824 
C 2.126 Český jazyk 824 
R2 1.759 Ruský jazyk 29 
A1 2.110 Anglický jazyk 824 
D 1.879 Dějepis 675 
Z 1.824 Zeměpis 686 
M 2.496 Matematika 824 
Fy 2.292 Fyzika 824 
Ch 2.044 Chemie 615 
Bi 1.924 Biologie 675 
Iv 1.329 Informatika a výp. technika 416 
Tv 1.031 Tělesná výchova 805 
Op 1.188 Obsluha počítačů 149 
Ov 1.389 Občanská výchova 247 
Zv 1.997 Základy společenských věd 577 
F2 1.839 Francouzský jazyk 323 
N2 2.134 Německý jazyk 351 
Eh 1.159 Estetická výchova - hudební 333 
Ev 1.241 Estetická výchova - výtvarná 386 
Pv 1.667 Seminář z programování 27 
Ak 2.123 Konverzace v anglickém jazyce 122 
Fk 1.929 Konverzace ve franc. jazyce 14 
Dv 1.821 Deskriptivní geometrie 28 
Ms 2.194 Seminář z matematiky 103 
Cs 1.585 Seminář z chemie 53 
Bs 2.000 Seminář z biologie 63 
Ds 1.878 Seminář z dějepisu 82 
Ls 1.583 Literární seminář 12 
Es 2.571 Seminář z ekonomiky 14 
Fs 2.171 Seminář z fyziky 41 
Zs 2.433 Seminář ze zeměpisu 30 
Sp 2.233 Společensko-vědní seminář 133 
CF 1.226 Cvičení z fyziky 31 
CB 1.000 Cvičení z biologie 30 
CCh 1.033 Cvičení z chemie 61 
Fn 1.117 Francouzský jazyk 60 
Nn 1.050 Německý jazyk 60 
Ln 1.875 Latina 40 
Rn 1.533 Ruský jazyk 15 

Celkový průměrný prospěch 1.86826 

Stupeň 
hodnocení 
prospěchu 

227 

587 

10 

prospěl s vyznamenáním 

prospěl 

neprospěl 

0 nehodnocen 

celkem 

z toho neomluvených 
49593 60.186 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

48 0.058 
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Souhrnná statistika tříd – 2. pololetí 
 
 

 
 
 
 

V D P 5 
absence na žáka 
celkem neomluv. třídní učitel 

z toho hodnocení snížená 
známka Ch prospěch 

průměrný 
žáků 

Souhrnná statistika tříd 

třída 

  

2. pololetí školního roku 2009/10 

45.13 1.312 - 23 0 7 - Mgr. Horáková Eva 30 - 1.A 

46.66 1.428 - 20 0 10 - PhDr. Vomlelová Alena 30 - 2.B 

41.23 1.539 - 12 0 18 - PaedDr Nagy Luděk 30 - 1.B 

62.35 1.547 - 14 0 16 1 Mgr. Vlasáková Alena 31 - 2.A 

64.25 1.601 0.50 11 0 21 - Mgr. Kycl Pavel 32 2 (1+1) 3.A 

43.17 1.619 - 7 0 21 - Mgr. Svobodová Zdeňka 28 - 7.A 

40.41 1.635 - 12 0 16 1 Mgr. Vacková Olga 29 - 3.B 

48.53 1.697 0.06 13 0 19 - PaedDr. Eliášová Ivana 32 - 4.B 

66.31 1.707 - 9 0 20 - Mgr. Petr Filip 29 1 (1+0) 5.B 

71.96 1.745 0.07 10 0 20 - PaedDr. Svoboda Josef 30 - 2.F 

65.93 1.783 - 8 0 22 - PhDr. Matyášová Marie 30 - 3.F 

42.86 1.835 0.03 6 0 23 - Mgr. Poštová Marie 29 - 5.A 

49.06 1.843 - 11 0 22 - Mgr. Vondráčková Lucie 33 - 4.A 

56.54 1.889 - 8 0 23 - Mgr. Burian Luděk 31 - 4.F 

81.78 1.905 - 6 0 22 - Mgr. Holešínský Michal 28 - 6.B 

64.61 1.908 0.65 8 0 23 - RNDr. Pražanová Daniela 31 1 (0+1) 8.B 

76.30 1.913 - 9 0 21 - PhDr. Seinerová Vlasta 30 - 3.H 

52.50 1.937 - 3 0 29 - PhDr. Jelínková Renata 32 - 2.H 

71.13 1.941 - 5 0 24 - Mgr. Štěpánek Martin 29 - 1.F 

36.69 2.005 - 8 0 16 2 PaedDr. Břízová Blanka 26 - 1.J 

64.50 2.007 - 6 0 24 - Mgr. Herudková Jana 30 - 6.A 

92.03 2.038 0.27 7 0 18 1 Mgr. Křišťanová Soňa 26 1 (1+0) 7.B 

61.48 2.101 - 2 0 29 - Ing. Volejník Milan 31 - 2.J 

62.20 2.137 - 2 0 27 - Mgr. Střídová Zuzana 29 - 4.H 

61.96 2.195 - 1 0 24 1 Mgr. Papoušková Alice 26 - 1.H 

69.40 2.211 - 2 0 28 - Mgr. Hyhlíková Hana 30 - 8.A 

54.17 2.477 - 2 0 25 1 Mgr. Motyčková Iveta 28 - 4.J 

103.20 2.746 - 2 0 19 3 Mgr. Chlandová Gabriela 24 - 3.J 

V - prospěl s vyznamenáním Legenda 
D - prospěl velmi dobře 
P - prospěl 
5 - neprospěl 
N - nehodnocen 
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Maturita 
 

 
Osmileté  
studium 

Čtyřleté  
studium 

Celkem 

Počet absolventů 2009/2010 57 90 147 
Počet žáků nepřipuštěných k maturitní zkoušce 0 1 1 
Počet žáků, kteří neuspěli u maturitní zkoušky 2 4 6 
Počet žáků, kteří uspěli u opravné maturitní zkoušky 2 4 6 
 
Výsledky po opravných maturitách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.F 4.H 4.J 8.A 8.B 
Třídy zahrnuté do přehledu: 

Přehled prospěchu školy 

Předmět Průměr      Počet 
klasif. žáků 

maturitní zkouška 2009/10 

 

C 2.203 Český jazyk 148 
A1 2.063 Anglický jazyk 143 
D 2.000 Dějepis 35 
Z 2.108 Zeměpis 37 
M 1.851 Matematika 47 
Fy 1.429 Fyzika 14 
Ch 1.357 Chemie 28 
Bi 1.730 Biologie 37 
Pg 1.100 Programování 10 
Zv 2.206 Základy společenských věd 63 
F2 2.154 Francouzský jazyk 13 
N2 1.800 Německý jazyk 5 
Dv 1.538 Deskriptivní geometrie 13 

Celkový průměrný prospěch 2.00000 

Stupeň 
hodnocení 
prospěchu 

55 

92 

1 

prospěl s vyznamenáním 

prospěl 

neprospěl 

0 nehodnocen 

V D P 5 
třídní učitel 

z toho hodnocení snížená 
známka Ch prospěch 

průměrný 
žáků 

Souhrnná statistika tříd 

třída 

  

maturitní zkouška 2009/10 

1.725 14 0 17 - Mgr. Burian Luděk 31 - 4.F 

1.870 13 0 18 - RNDr. Pražanová Daniela 31 - 8.B 

2.034 12 0 17 - Mgr. Střídová Zuzana 29 - 4.H 

2.058 12 0 18 - Mgr. Hyhlíková Hana 30 - 8.A 

2.361 4 0 22 1 Mgr. Motyčková Iveta 27 - 4.J 

V - prospěl s vyznamenáním Legenda 
D - prospěl velmi dobře 
P - prospěl 
5 - neprospěl 
N - nehodnocen 
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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. 
 
Uvádíme úspěšnost našich maturantů v přijímacím řízení na VŠ a vyšší odborné 
školy (VOŠ) v posledních 5 letech: 
 

Školní rok 
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Počet absolventů 175 142 151 120 147 
Přijato na VŠ 94,9% 97,9% 98,7% 97,5% 97,9% 
Přijato na VOŠ a pomaturitní kurzy   1,7% 2,1% 1,3% 1,6% 0,7% 
V dalším studiu pokračuje 96,9% 100% 100% 99,8% 98,6% 

 
Počet přijatých absolventů podle typu vysoké školy: 
 

Školní rok 
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Filozofické fakulty 34 31 36 25 26 
Právnické fakulty 14 13 9 15 11 
Lék. a farmaceutické fakulty 22 15 24 10 20 
Přírodověd. fakulty a MFF 11 14 15 16 13 
Ekonomické fakulty 34 26 20 23 27 
Pedagogické a sportovní fakulty 13 7 8 9 9 
Technické fakulty  36 25 26 19 33 
Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty 2 3 5 0 0 
Jiný druh 6 5 6 2 5 

Celkem 172 139 149 119 144 

Mnoho absolventů bylo přijato na více vysokých škol. 
  

Tabulka, která porovnává přání studentů (vždy z května) se skutečným stavem, 
kam žáci nastoupili – stav zjištěný v září. 
 

Školní rok  2008/09 Školní rok  2009/10  
přání skutečnost přání skutečnost 

Filozofické fakulty  29 25 31 26 
Právnické fakulty 18 15 13 11 
Lék. a farmaceutické fakulty 14 10 22 20 
Přírodověd. fakulty a MFF 14 15 14 13 
Ekonomické fakulty 16 23 26 27 
Pedagogické a sportovní fakulty 7 9 5 9 
Technické fakulty  18 19 29 33 
Zeměd., lesnické a veter. fakulty 2 0 0 0 
Vojenské VŠ, Policie a obrana 0 0 5 4 
Umělecké VŠ 2 1 1 1 
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Soutěže a olympiády ve školním roce 2009/2010  
 
Největší úspěchy a ocenění  
 
Jméno  
a příjmení  

Název a kategorie 
soutěže   
celostátní = C 
mezinárodní = M  

Pořadí  umístění soutěžícího, příp. ocenění 
 

Vojtěch Dostál M - reprezentace 
ČR  - bronzová 
medaile na 
mezinárodní 
biologické 
olympiádě v Koreji  

21. mezinárodní biologická olympiáda 2010 – 
Changwon, Jižní Korea 11.-18.7. 2010 bronzová 
medaile 
 
 

Lukáš Fajt C - SOČ 
 
 
 
 
C -  AMAVET 

2. místo v celostátním kole SOČ v kategorii 
fyzika  
bude mu udělena cena nadačního fondu Jaroslava 
Heyrovského za rok 2010  
 
AMAVET - v národní přehlídce vědeckých  
a technických projektů skončil na 3. místě  
a zúčastnil se letní školy mladých vědců v USA 
v červenci 2010. 

Petr Kouba C - SOČ 
 

2. místo v celostátním kole SOČ v kategorii 
programování 
získal cenu prorektora ČVUT za nejlepší 
technickou práci. 

David Radosta M – reprezentace 
ČR 

v rámci projektu LET´S TAKE CARE OF THE 
PLANET (Národní konference o životním 
prostředí vedená v anglickém jazyce) byl vybrán 
jako jeden z trojice reprezentantů České 
republiky na konferenci do Brazílie 

Michaela 
Onuferová, 
Jakub Jílek, 
Veronika 
Trtková,  
Jan Brothánek  
a Lucie Lotková 

C - Evropský 
parlament mládeže 

Opakované vítězství v soutěži Evropský 
parlament mládeže – což je v podstatě zasedání 
studentských delegací, které imituje skutečné 
zasedání Evropského parlamentu, jednání probíhá 
v anglickém jazyce. Během této konference jsou 
vybrány ty nejlepší delegace, které potom 
zastupují svou školu, ale i celou republiku,  
na prestižních  mezinárodních zasedáních. 

Adéla Šrutová, 
Irena Vovsová, 
Barbora 
Kampová 

C - Prezentiáda Vítězství v celostátní soutěži studentských 
prezentací Prezentiáda (14 týmů ze všech 14 
krajů ČR) 
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Další úspěšná reprezentace žáků 
 

Jméno Třída Předmět Umístění 
HERUDKOVÁ Karolína 1. A Matematika 2. místo PYTHAGORIÁDA 

3. místo soutěž Klokan - okresní kolo 
KALOUSOVÁ Tereza 1. A Matematika 1.-2. místo v okresním kole MO   
KRTIČKA Jan 1. A Matematika 1.-2. místo v okresním kole MO                              

2. místo soutěž Klokan - okresní kolo 

SVAŠKOVÁ Lenka 1. A FVTP účast na stáži ve Francii 
TUROCIOVÁ Mária-Anna 1. A FVTP účast na stáži ve Francii 
DRAHOZALOVÁ Jana 1. B Biologie 1. místo v okresním kole přírodovědné poznávací soutěže 
PILNÁ Hana 1. H Český jazyk 2. místo v literární soutěži "Střípky 2009", IV. kategorie,  

tj. 1.a 2. ročník SŠ 

GDULA Tomáš 2. A Matematika 1. místo soutěž Klokan - okresní kolo 
RYŠAVÁ Kateřina 2. A Matematika 2. - 3. místo MO v okresním kole 
SEKEROVÁ Jana 2. A Biologie 2. místo BiO - kat. D v okresním kole 
VOŽENÍLKOVÁ Tereza 2. A Německý 

jazyk 
6. místo v celostátním kole soutěže v předčítání v NJ,  
1.místo v okresním kole olympiády NJ 

HORÁK Vojtěch 2. B Tělesná 
výchova 

2. místo v celorepublikovém finále v OB - družstva  
a 6. místo v celorepublikovém finále v OB -  individuální 

MELICHAROVÁ Karolína 2. B Biologie 1. místo BiO - kat. D  v krajském kole (nejvyšší kolo) 
1. místo v okresním kole přírodovědné poznávací soutěže 

KUBELKA Michal 2. B Dějepis 2. místo v DO v okresním kole 
NOVOTNÝ Vojtěch 2. B Tělesná 

výchova 
1. místo v celorepublikovém finále v OB 

PROVAZNÍKOVÁ Adéla 2. B Biologie 3. místo BiO - kat. D v okresním kole 
SCHVACHOVÁ Denisa 2. B Tělesná 

výchova 
1. místo v celorepublikovém finále v OB 

TRYLČOVÁ  Hana 2. B FVTP účast na stáži ve Francii 
DAVID Adam 2. B Hudební 

výchova 
1. místo v pěvecké soutěži 

VALEŠOVÁ Martina 2. B Biologie 1. místo v biologické poznávací soutěži 
ČERMÁK Jan 2. F Tělesná 

výchova 
reprezentace školy  

BOSÁKOVÁ Andrea 2. F Tělesná 
výchova 

reprezentace školy  

PRAŽÁKOVÁ Eliška 2. F Tělesná 
výchova 

reprezentace školy  

BURIAN Jakub 2. F Tělesná 
výchova 

reprezentace školy  

HORÁKOVÁ Michaela 2. H Tělesná 
výchova 

1. místo KO basketbal SŠ - dívky 

RATMANOVÁ Anna 2. H Tělesná 
výchova 

1. místo KO atletika SŠ - dívky  
reprezentace v celostátních soutěžích 

NEVORÁNEK Libor 2. H Hudební 
výchova 

2. místo v pěvecké soutěži 

SEINEROVÁ Lenka 2. H Tělesná 
výchova 

1. místo KO basketbal SŠ - dívky 

NOVOTNÝ Vojtěch 3. A Biologie 3. - 4. místo v okresním kole přírodovědné poznávací soutěže 
KAPLAN Martin 3. B Tělesná 

výchova 
2. místo v celorepublikovém finále v OB - družstva  
8. místo v celorepublikovém finále v OB - individuální 

DEML Tomáš 3. B Fyzika 1. místo v FO v okresním kole 
KOUŘÍMOVÁ Anna 3. F Německý 

jazyk 
2. místo v okresním kole olympiády v NJ 

MOLEK Tomáš 3. F Německý 
jazyk 

4. místo v okresním kole olympiády v NJ 
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ŽĎÁROVÁ Zuzana 3. H Český jazyk 3. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce 
DVOŘÁKOVÁ Edita 4. A FVTP cena děkana fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice 
GENSEROVÁ Anna 4. A Občanská 

nauka 
2. místo v krajském kole soutěže "Právo pro každý den" 

HRUŠOVÁ  Martina 4. A FVTP cena děkana fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice 
LNĚNIČKOVÁ Petra 4. A Tělesná 

výchova 
1. místo v celorepublikovém finále v OB 

STARÁ Kateřina 4. A Biologie 2. místo v okresním kole přírodovědné poznávací soutěže 
DOSTÁLOVÁ Vlasta 4. B Chemie 2. místo v krajském kole CHO 
HORÁČKOVÁ Klára 4. B Biologie 1. místo v okresním kole přírodovědné poznávací soutěže,  

2. místo v krajském kole Biologické olympiády 

CHYBOVÁ Kateřina 4. B Francouzský 
jazyk 
Občanská 
nauka  
Český jazyk 

1. místo v krajském kole,  
4. místo v celostátním kole Konverzační soutěže ve Fj, 
2. místo v krajském kole soutěže "Právo pro každý den",  
 
2. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce;     
1. místo v literární soutěži s  mezinárodní účastí  
"O pardubický pramínek" 

JIRÁSKO Štěpán 4. B Občanská 
nauka  
Matematika 

2. místo v krajském kole soutěže "Právo pro každý den",  
 
1. místo v okresním kole MO 

LIBIAKOVÁ Markéta 4. B Občanská 
nauka 

2. místo v krajském kole soutěže "Právo pro každý den" 

RADOSTA David 4. B Zeměpis 1. místo v krajském kole, reprezentace ČR v Brazílii v projektu 
„LET'S TAKE CARE OF THE PLANET“  

RYCHNOVSKÝ Filip 4. B Matematika 3. -4. místo v okresním kole MO  
SCHOLLEOVÁ Klára 4. B FVTP, 

Matematika, 
Anglický 
jazyk 

účast na prázdninové letní škole mladých vědců,  
2. místo v okresním kole MO, 2. - 3. místo v krajském kole MO  
1. místo v soutěži Lite Cup 2010 

WILHELMOVÁ Veronika 4. B Anglický 
jazyk 

1. místo v soutěži Lite Cup 2010 

BRANDEJSOVÁ Veronika 4. F Chemie 2. místo krajské kolo CHOA 
MALÍŘ Jiří 5. A Fyzika 1. místo fyzika 

9. místo v krajském kole FO - úspěšný řešitel 
NOVOTNÝ Václav 5. A Fyzika 3. místo v krajském kole FO 
PRAISLER Jaroslav 5. A Zeměpis 1. místo v krajském kole 
HAKL Miroslav 5. A Tělesná 

výchova 
reprezentace školy  

STAVROVSKÝ Tomáš 5. A Zeměpis 9. místo v celorepublikové soutěži TAKTIK 
KADIČOVÁ Eva 5. B Francouzský 

jazyk 
1. místo v krajském kole Konverzační soutěže ve FJ kategorie B2 

KARAMAZOV Michal 6. A Fyzika 
 Chemie 

4. místo v krajském kole FO - úspěšný řešitel,  
1. místo v krajském kole Chemické olympiády 

KARCOL Martin 6. A Tělesná 
výchova 

reprezentace školy  

KNAPOVÁ Lenka 6. A Tělesná 
výchova 
Německý 
jazyk 

2. místo v celorepublikovém finále v OB  
 
2. místo v celostátním kole soutěže v předčítání německého textu 

LEVÍNSKÝ Jakub 6. B Anglický 
jazyk 

Evropský parlament mládeže - postup na mezinárodní fórum 

CHYBA Jan 6. B Francouzský 
jazyk 

2. místo v krajském kole Konverzační soutěže ve FJ 

KAMPOVÁ Barbora 6. B Informatika vítězství v krajském i celostátním kole přehlídky studentských 
prezentací „Prezentiáda“, Microsoft Praha 

LOTKOVÁ Lucie 6. B Anglický 
jazyk 

Evropský parlament mládeže - postup na mezinárodní fórum 
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ONUFEROVÁ Michaela 6. B Anglický 
jazyk 

Evropský parlament mládeže - postup na mezinárodní fórum 

ŠRUTOVÁ Adéla 6. B Informatika vítězství v krajském i celostátním kole přehlídky studentských 
prezentací „Prezentiáda“, Microsoft Praha 

VOVSOVÁ Irena 6. B Informatika vítězství v krajském i celostátním kole přehlídky studentských 
prezentací „Prezentiáda“, Microsoft Praha 

KOUBA Petr 7. A Fyzika 
Chemie FVTP 

3. místo v krajském kole FO,  
1. místo krajské kolo CHOA,  
2. místo v SŠ a zvláštní cena děkana Fakulty elektrotechniky 
a informatiky Univerzity Pardubice 
1. místo informatika SOČ krajské kolo,  
2. místo informatika SOČ celostátní kolo 

BROTHÁNEK Jan 7. B Anglický 
jazyk 

Evropský parlament mládeže - postup na mezinárodní fórum 

JÍLEK Jakub 7. B Anglický 
jazyk 

Evropský parlament mládeže - postup na mezinárodní fórum 

NOVOTNÝ Jan 7. B Matematika 
Fyzika 

3. místo v krajském kole MO – A - úspěšný řešitel  
2. místo v krajském kole FO 

TRTKOVÁ Veronika 7. B Anglický 
jazyk 

Evropský parlament mládeže - postup na mezinárodní fórum 

 
 
 

Sportovní soutěže družstev – největší úspěchy 
 

Jméno Soutěž Umístění 
Družstvo žáků – bodování 
středních škol 

VIII. Olympiáda dětí a mládeže, Pardubický 
kraj 

1. místo  

Družstvo dívek SŠ 
Družstvo chlapců SŠ XVI. olympiáda mládeže okresu Pardubice 

1. místo  
2. místo 

Družstvo dívek  
Družstvo chlapců 

krajské finále „Corny“ středoškolského poháru 
v lehké atletice 

1. místo 
3. místo 

Družstvo žáků ZŠ Celostátní finále v orientačním běhu 2. místo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Putovní pohár hejtmana Pardubického kraje  
      Olympiáda dětí a mládeže Pardubického kraje 
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Návštěva hejtmana pana Radko Martínka 
Při příležitosti zahájení stého školního roku Gymnázia Pardubice navštívil naši 
školu hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek a poslankyně 
Mgr. Ladislava Zelenková. 
Nejprve proběhlo setkání se studenty a zaměstnanci ve školní jídelně, kde oba 
hosté promluvili a popřáli všem úspěšný školní rok. 
Poté si  hosté prohlédli školu a diskutovali o jejím dalším rozvoji.  
 

 
 
 
Bronzová medaile z Mezinárodní biologické olympiády 

Vojtěch Dostál byl členem čtyřčlenného družstva, které se zúčastnilo 
21. ročníku Mezinárodní biologické olympiády, jež se konalo 11. - 18. 7. 2010 
v jihokorejském Chagwonu. Na olympiádě soutěžilo 233 studentů z 59 zemí. 
Naše družstvo bylo mimořádně úspěšné a získalo 4 medaile. Vojtěch Dostál 
získal bronzovou medaili za 79. místo. 

 

 

Vojtěch Dostál – 1. zleva 
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Dva úspěchy v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti 
Ve dnech 11. – 13. května 2010 proběhlo v Chrudimi celostátní kolo 
Středoškolské odborné činnosti. V osmnácti oborech zde soutěžili vítězové 
krajských kol a konkurence byla opravdu kvalitní. Z naší školy se zúčastnili dva 
studenti, kteří dosáhli výborných umístění.  
Obor fyzika: Lukáš Fajt se s prací Gama záblesky umístil na druhém místě 
a bude mu udělena cena nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2010.  
Obor informatika: Petr Kouba se s prací Umělá inteligence pro hru Pentago 
umístil také na druhém místě získal cenu prorektora ČVUT za nejlepší 
technickou práci.  
 

 
 
 
 

Ocenění studentů v Betlémské kapli 

Ve středu 9. 12. 2009 se konalo v Praze v Betlémské kapli setkání úspěšných 
studentů s ministryní školství. Z naší školy dostali pozvání Klára Scholleová, 
Jan Hubík a Lukáš Fajt. 

   
 
 
Udělení ceny nadačního fondu Jaroslava Heyrovského pro rok 2009 
Nadace Jaroslava Heyrovského byla založena 10. 9. 1993. Hlavní náplní 
činnosti je účinně napomáhat vyhledávání nadaných středoškolských studentů, 
podporovat jejich další odborný i osobní růst a vytváření tvůrčího klimatu, 
v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí. 
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Každoročně je oceňováno okolo 12 studentů České republiky za úspěchy 
v olympiádách a středoškolské odborné činnosti. V letošním roce šlo o zvláště 
významnou událost, protože v prosinci před 50 lety převzal profesor Jaroslav 
Heyrovský první a zatím jedinou Nobelovu cenu udělenou Československu 
(resp. České republice) v přírodních vědách. 
Mezi oceněnými, kteří se sešli 15. 12. 2009 v Ústavu fyzikální chemie 
J. Heyrovského AV ČR, byl Jan Hubík a vedoucí jeho práce RNDr. Vladimír 
Vícha. Jan Hubík byl oceněn za svoji středoškolskou odbornou činnost s názvem 
Hromadné zpracování dat o kosmickém záření. 
Mezi akademickými funkcionáři, kteří ceny předávali, byl také Dr. Michael 
Heyrovský, Csc., syn Jaroslava Heyrovského. Součástí akce byla prezentace 
o profesorovi Heyrovském vztahující se k jubileu udělení Nobelovy ceny. 
 

   
 
 
 

Soutěž České hlavičky 
České hlavičky je projekt zaměřený na podporu talentované mládeže především 
v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí o studium technických 
a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou 
mládež a žáky vyšších ročníků základní školy. Je realizován ve spolupráci 
projektu Česká hlava s VŠE v Praze, Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy, Asociací pro mládež, vědu a techniku (AMAVET) a Sdružením 
na podporu talentované mládeže České republiky a dalšími generálními partnery 
projektu, kteří podporují v každém ročníku vybranou soutěžní kategorii.  
Do letošního ročníku jsme přihlásili jeden projekt středoškolský a tři projekty 
z nižšího gymnázia. Podle zaslaných materiálů komise vybrala v každé kategorii 
tři nejlepší a v září je pozvala do Prahy k ústní obhajobě projektů. Do této trojice 
se nominovala Klára Scholleová s projektem Regulace tepla v rodinném domě 
(nižší gymnázium) a Jan Hubík, Lukáš Fajt s projektem Hromadné zpracování 
dat o kosmickém záření (vyšší gymnázium). Nominovaní žáci se svými projekty 
skončili ve svých kategoriích na 2. místě. 
 

 
Slavnostní vyhodnocení studentů pardubických středních škol 
V pátek 23. 10. 2009 se na magistrátu města Pardubice konalo slavnostní 
ocenění nejlepších studentů Pardubických škol za školní rok 2008/2009. 
Z naší školy přijali z rukou primátora ocenění 4 studenti: 
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Nela Střídová - 1. místo v krajském kole olympiády v německém jazyce 
a 3. místo v celostátním kole olympiády v německém jazyce 
Jan Hubík - 4. místo v celostátním kole SOČ obor programování a Cena ředitele 
ústavu informatiky Akademie věd, 10. místo v Národní přehlídce vědeckých 
a technických projektů středoškolské mládeže a cena České kosmické 
kanceláře, užší nominace na cenu České hlavičky. 
Lukáš Fajt - 1. místo v krajském kole FO kategorie B, 3. místo v krajském kole 
FO kategorie A, 10. místo v Národní přehlídce vědeckých a technických 
projektů středoškolské mládeže a cena České kosmické kanceláře, užší 
nominace na cenu České hlavičky 
David Vondrák - 1. místo v krajském kole MO kategorie P, účast v celostátním 
kole 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The 2nd Franco-German forum of the European Youth Parliament 
Francouzsko-německé fórum Evropského parlamentu mládeže (EPM)  
Na Národní výběrové konferenci EPM v Českých Budějovicích jsme jako škola 
byli vybráni,  abychom reprezentovali Českou republiku na mezinárodním fóru 
EPM, které se konalo od 18. do 22. listopadu 2009 napůl v německém 
Saarbrückenu a napůl ve francouzském Štrasburku. Hlavním tématem celého 
fóra bylo “Force and Future: Human Rights in Europe“ (Lidská práva v Evropě) 
a jeho patronkou byla Maud de Boeur-Buquicchio, zástupkyně generálního 
tajemníka Rady Evropy.  Před samotným odjezdem nás čekaly přípravy. 
Nejdříve jsme si každý museli zvolit jedno ze zadaných témat (každý musel mít 
jiné téma), která jsme pak prodiskutovávali v komisích. Na letošním zasedání se 
řešila především již zmíněná lidská práva – tudíž se prodiskutovávala témata 
s nimi spojená:  například ilegální imigrace, rovné podmínky pro chudé rodiny, 
terorismus, pracovní podmínky, svoboda tisku a projevu, porušování lidských 
práv v Bělorusku, atd.) Poté, co jsme se domluvili, kdo si jaké téma vezme, jsme 
se každý ke svému tématu snažili nalézt co nejvíce informací (při tom jsme se 
řídili heslem, které nám poslala prezidentka zasedání: ,,Only an informed 
committee is a good committee‘‘:-). Zároveň protože každý delegát musel znát 
obecně všechna témata (nejenom to svoje), jsme se o nich vzájemně informovali 
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a prodiskutovávali je. Dalšími věcmi, které bylo potřeba dopředu připravit,  byla 
Eurovillage (večeře, kde jsme měli reprezentovat Českou republiku – o tom více 
dále) a společný projekt. Právě projekt byl asi nejnáročnější částí našich příprav.  
Naše skupina měla za úkol informovat delegáty z jiných zemí o asi největším 
problému diskriminace v České republice: o diskriminaci Romů. Měli jsme za 
úkol sepsat aktuální situaci, vysvětlit původ Romů v Čechách a snažit se nastínit 
možné řešení jejich problému.   
Každá komise se nejdříve snažila definovat svůj problém a poté nastínit řešení 
tohoto problému v rámci Evropy. Tato řešení se pak sepisovala do jednotné 
rezoluce, se kterou musel každý člen delegace souhlasit. Celá práce v komisích 
byla proto plná diskutování, brainstormingu a přemýšlení. Delegáti ze všech 
zemí byli velice dobře předem připraveni, proto byla diskuze velmi živá a na 
vysoké úrovni. Práce v komisích bývala prokládána různými jinými aktivitami – 
informačními workshopy (o práci EU, o historii lidských práv), nebo panelovou 
diskuzí (kde se mluvilo o tématech, které delegace zpracovávali v projektech – 
o českých Romech, o francouzské ilegální imigraci, italské svobodě tisku, 
ukrajinské rovnosti žen a mužů atd.). Právě panelová diskuze byla projednávaná 
nejen samotnými delegáty, ale byli pozváni i významní hosté: Prof. Dr. Stein – 
ředitel Evropského Institutu v Saarbrückenu, Mrs. Bethscheider – členka 
Parlamentu a další. Generální zasedání všech delegátů již probíhalo 
ve francouzském Štrasburku. Štrasburk byl vybrán právě proto, že má pro 
Evropu mimořádný význam – sídlí zde Rada Evropy, Evropský parlament 
a Evropský soud pro lidská práva. Na generálním zasedání se projednávaly 
všechny rezoluce, ostatní delegáti diskutovali, kritizovali (ale i chválili) 
a komise, jejíž rezoluce se projednávala, na jejich dotazy a připomínky 
reagovala. Na konci projednávání se o každé rezoluci hlasovalo. Hlasování mělo 
také mimořádný význam, protože rezoluce, která prošla, bude poté poslána 
skutečnému Evropskému parlamentu jako inspirace. Po bouřlivých diskuzích 
5 rezolucí prošlo a 3 byly zamítnuté. 
 

   
 
 
 
Ocenění Mladý talent 2009 Pardubického kraje 
Hodnotící komise Pardubického kraje vybrala na toto ocenění žákyni nižšího 
stupně osmiletého gymnázia 4. B Kláru Scholleovou za výborné umístění 
v krajské přehlídce Festivalu vědeckých a technických projektů a za příkladnou 
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reprezentaci Pardubického kraje. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 
26. listopadu 2009. 
 

 
 
 
 
1. místo v okresní soutěži Street Law - Právo pro každý den 
V únoru 2010 proběhla okresní soutěž škol Street Law - Právo pro každý den. 
Soutěže se zúčastnilo 9 čtyřčlenných družstev. Žáci odpovídali na otázky a řešili 
modelové situace. Naše družstvo obsadilo 1. místo a postoupilo do krajského 
kola. To se konalo v Hlinsku v květnu. Umístili se s rozdílem 0,5 bodu 
na druhém místě v konkurenci dalších 15 družstev. V soutěži prokázali velmi 
dobré znalosti právní teorie a zároveň neméně důležitou schopnost aplikovat je 
na konkrétní příklady ze života. Složení našeho družstva: Kateřina Chybová, 
Markéta Libiaková, Anna Genserová a Štěpán Jirásko. 
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Evropský parlament mládeže – opakovaný úspěch 

Ve dnech 18. - 21. 3. jsme se jako pětičlenná delegace - Michaela Onuferová, 
Jakub Jílek, Veronika Trtková, Jan Brothánek a Lucie Lotková - zastupující naši 
školu a kraj již podruhé zúčastnili Národní výběrové konference Evropského 
parlamentu mládeže, tentokrát v Praze. Jako delegace jsme dostali 5 různých 
témat, ze kterých jsme si museli každý jedno vybrat (každý jiné). Pro zajímavost 
bylo na výběr z: 1) finanční a monetární krize EU, 2) nedostatek vody, 3) dopad 
voleb na Ukrajině, 4) bezpečí dat na internetu, 5) xenofobie a rasismus. Naše 
škola byla vybrána, aby reprezentovala Českou republiku na jednom 
z nejprestižnějších zasedání v Istanbulu, které se koná 15.-22. května 2010. 
K tomu se Jakub Jílek stal absolutním vítězem celé konference!  

 

    
 
 
 
Vítězství v celostátní soutěži studentských prezentací 
V celostátním finále soutěže studentských prezentací se utkalo 
14 středoškolských týmů ze všech 14 krajů ČR. V sídle české pobočky 
Microsoftu zvítězil tým z našeho gymnázia složený ze studentek šestého 
ročníku osmiletého studia. Vítězkami celostátního finále se staly 
Adéla Šrutová, Bára Kampová a Irena Vovsová. Konzultantem vítězného 
týmu byl jejich učitel Ing. Milan Volejník. 
Prezentace našich studentek popisovala školu hrou, hru školou i Pardubice jako 
město, jehož centrum je plné hazardních heren.  
"Musím říct, že většina toho, co jsme tady dnes viděli, bylo na vyšší než 
průměrné úrovni a dokonce na vyšší než vídáme na vysoké škole," řekl porotce 
z Vysokého učení technického Přemysl Průša.  
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LITE CUP 
V sobotu 15. 5. 2010 se 8 studentek naší školy (Andrea Mánková, Kristýna 
Geierová, Petra Zajícová, Markéta Libiaková, Tereza Vojtíšková, Veronika 
Wilhelmová, Anna Suchá, Klára Scholleová) zúčastnilo soutěže LITE Cup 
anglické školy LITE v Hradci Králové. Soutěž měla 4 disciplíny: 1. hláskování 
slov, 2. popis slovíček, 3. konverzace na vylosované téma, 4. psaní 
na vylosované téma. Během celého dne probíhal doprovodný program: setkání 
s rodilým mluvčím Nielem, koncerty hudebních skupin Balzamína a Aquakoň, 
přednáška o drogách,  vystoupení Juliána Záhorovského, ukázka práce hasičů, 
záchranné služby a Policie ČR.   
Studentky Klára Scholleová a Veronika Wilhelmová se umístily na 1. místě 
a vyhrály letní intenzivní kurz AJ v LITE.  
 

  
 
 
LET´S TAKE CARE OF THE PLANET - vynikající úspěch v soutěži 
V pátek 9. 4. 2010 proběhla v Praze Národní konference o životním prostředí, 
které se zúčastnila i pětičlenná delegace z našeho gymnázia. Naši studenti 
výborně prezentovali svoji práci v angličtině a aktivně se účastnili diskuze 
i týmové práce. V závěru konference byl vybrán delegát – David Radosta 
ze 4. B pro Mezinárodní konferenci v Brazílii, která proběhne v červnu letošního 
roku. Jako náhradník byla vybrána Klára Scholleová. 
V červnu 2010 se v Luzianii u brazilského hlavního města Brasilia konala 
mezinárodní mládežnická konference Let’s take care of the Planet, tedy 
Postarejme se o naši planetu, které se zúčastnilo 52 národních delegací z celého 
světa. Za Českou republiku jsme přijeli 3 delegáti, David Radosta, Martin 
Schlichter a Iva Hamerníková, v doprovodu Martiny Šefrové z organizace 
Partners Czech a profesora Oldřicha Buzka. 
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Vyhlášení výsledků XIV. Olympiády mládeže 2009 - 2010 okresu Pardubice 

V pondělí 14. 6. 2010 proběhlo na pardubické radnici vyhlášení výsledků XIV. 
Olympiády mládeže 2009-2010 okresu Pardubice. Studenti, kteří v letošním 
školním roce soutěžili ve sportovních soutěžích za naši školu si opět vedli 
výborně. Dívky mezi středními školami obsadily 1. místo a chlapci obsadili 
2. místo s minimálním odstupem 10 bodů na vítěze ze SPŠE Pardubice. Poháry 
z rukou primátora Jaroslava Demla převzali Martina Tejnecká a Jan Čermák.  

 

  
 
 
O pardubický pramínek 
Studenti naší školy se  s úspěchem zúčastnili již tradiční literární soutěže 
s mezinárodní účastí O pardubický pramínek - tentokrát na téma "Jeden 
za všechny, všichni za jednoho". Pořadatelé obdrželi 99 prací z 33 škol nejen 
Pardubického kraje a  do zahraniční části soutěže došlo 82 příspěvků z více než 
12 zemí EU.  Naši studenti  - Kateřina Chybová (třída 4.B), Valentýna Kyclová 
(třída 4.H) a Oliver Vršanský (třída 4.H)  -  v této silné konkurenci obsadili 
ve svých kategoriích 1. místa. Ceny byly vítězům předány 5. května 2010 
v Domě hudby na slavnostním vyhlášení výsledků, jehož čestným hostem byl 
herec Pavel Soukup. 
 
 
Krajské kolo Festivalu vědeckých a technických projektů 
Dne 12. 3. 2010 se konalo krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti 
a mládež v Pardubickém kraji. Naši studenti se účastnili v kategorii základních 
škol – 12 projektů a v kategorii středních škol – 2 projekty.  
Opět velmi dobře reprezentovali školu: 
Kouba Petr – 2. místo v SŠ a zvláštní cena děkana Fakulty elektrotechniky 
a informatiky Univerzity Pardubice - projekt: Umělá inteligence pro hru Pentago  
Fajt Lukáš – 8. místo v SŠ – projekt: Gama záblesky 
Svašková Lenka – účast na studijní stáži ve Francii – projekt: Camera obscura 
Turociová Mária-Anna - účast na studijní stáži ve Francii – projekt: Černá díra 
Trylčová Hana - účast na studijní stáži ve Francii – projekt: Křeček 
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Scholleová Klára – účast na prázdninové letní škole mladých vědců – projekt: 
Frekvenční analýza hudebních tónů  
Dvořáková Edita, Hrušová Martina – cena děkana Fakulty chemicko-
technologické Univerzity Pardubice – projekt: Lepidla 
Do národního kola soutěže EXPO SCIENCE AMAVET postupují Kouba Petr 
a Fajt Lukáš. 
 

       
 
 
Národní finále AMAVET  
V akademii věd ČR proběhlo ve dnech 6. -7. 5. 2010 národní finále Vědeckých 
a technických projektů středoškolské mládeže, na kterém měla naše škola 
dvojnásobné zastoupení. 
Postoupili do něj přes okresní a krajské kolo studenti Petr Kouba a Lukáš Fajt. 
V Praze se umístil Lukáš Fajt s projektem Gama záblesky na 3. místě a získal 
jako cenu pobyt na Americko-české škole mladých vědců v San Antoniu. 
Petr Kouba s projektem Umělá inteligence pro hru Pentago získal čestné uznání. 
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Celostátní kolo soutěže "Vorlesewettbewerb" 
Celostátního finále soutěže v předčítání textu v německém jazyce se zúčastnily 
i žákyně naší školy. Lenka Knapová se umístila ve své kategorii se ztrátou 
0,5 bodu na skvělém druhém místě, Tereza Voženílková (2.A)  na 6. místě 
a Jana Koubová (4.B) na 11. místě.  
 
 
Pomoc studentky pro Dětské centrum Veská 

Naše žákyně Karolína Vyhnálková uspořádala pro Dětské centrum Veská akci 
Pohádkový pochod pro děti za doprovodu rodičů. Výtěžek z této akce věnovala 
dětem na zimní ozdravný pobyt. 
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Návštěva kosmonauta J. S. Vosse 
Ve dnech 4. – 10. 10. 2009 proběhl v Praze Mezinárodní 
kongres účastníků kosmických letů (ASE), kterého se 
zúčastnilo přes 50 kosmonautů. V rámci této akce přijeli 
do Pardubic ve středu 7. 10. dva kosmonauti. Česká 
kosmická kancelář vybrala pro jejich návštěvu 2 střední 
školy - naše gymnázium a SPŠE.   
K nám přijel americký kosmonaut James Shelton VOSS, 
což byla návštěva velmi významná. Jde o člověka, který byl 
účastníkem 5 kosmických letů o celkové délce 202 dní, 4x 
vystoupil do kosmického prostoru, kde pobýval celkem 
23 hodin.  Beseda s vybranými studenty byla v multimediální učebně. Následně 
jsme pana Vosse seznámili se školou a také s projektem měření kosmického 
záření.   
 

   
 
 
Tenkrát v listopadu 

V pátek 13. listopadu 2009 se studenti našeho gymnázia zúčastnili 
komponovaného programu Komorní filharmonie Pardubice k 20. výročí 
listopadových událostí. Pořad se konal v aule Univerzity Pardubice a byl určen 
výhradně pro studenty naší školy. V programu se prolínalo mluvené slovo se 
skladbami různých dob a žánrů a vše bylo doprovázeno autentickými záběry 
událostí z roku 1969 a 1989. Zúčastnilo se přibližně 350 studentů nejvyšších 
ročníků, z nichž většina viděla tyto záběry poprvé a byla jimi zaskočena. 

 
 
Beseda s pamětníkem událostí 17. listopadu 1939 
Zajímavým a  velmi působivým zážitkem se stalo pro studenty dějepisného 
semináře setkání  s jedním z dosud žijících pamětníků zásahu proti 
vysokoškolským studentům v Praze 17.listopadu 1939.Na svůj věk obdivuhodně 
duševně i fyzicky svěží Ing. Jaroslav Franc  v besedě se studenty vyprávěl 
o letech prožitých v koncentračním táboře i o tom, jak podobná zkušenost 
ovlivní další život člověka. Teoretické  znalosti studentů o této významné 
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kapitole našich národních dějin tak  získaly  novou  konkrétní a velmi lidskou  
dimenzi.     
 

   
 
 
Angličtina s pardubickými basketbalisty 
Dne 10. 12. k nám na hodinu angličtiny přišli pardubičtí basketbalisté Maurice 
Hampton, rodilý Američan, a Martin Marek, který v Americe studoval. Celá 
konverzace probíhala pouze v angličtině. Basketbalisté se snažili zodpovědět 
všechny otázky a odpovědi byly v drtivé většině případů pro žáky srozumitelné 
a vtipné. Měli pro nás připravené i dvě otázky a ti, kteří přišli na správnou 
odpověď, dostali vstupenky na basketbalové utkání. Na konci společné hodiny 
vybrali naši hosté dvě nejzajímavější otázky, které ocenili svými podpisovými 
kartami.  
 

         
 
 
Halloween 
Komise anglického jazyka uspořádala soutěžní výstavu k svátku Halloween 
ve vestibulu naší školy. Zapojilo se několik desítek studentů a svými výtvory 
potěšili ostatní. Nejlepší výtvarné  práce  odevzdala  studentka 1. A  Pavla 
Kropáčková. 
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V primách naděloval Mikuláš 

V pátek 4. prosince 2009 překvapil žáky 1. ročníků osmiletého gymnázia 
Mikuláš se dvěma anděly a hordou čertů. Studenti 3. F odvedli ve svých 
převlecích výbornou práci nejen u primánů, ale ještě pak při nadílce v mateřské 
školce. 

   
 
 
2. absolventský ples 
V sobotu 5. 12. 2009 se uskutečnil již druhý absolventský ples. Zúčastnilo se cca 
800 návštěvníků - učitelů, absolventů, hostů.  
 
 
Hokejové utkání maturantů a profesorů 

V úterý 22. 12. 2009 se uskutečnilo v ČEZ aréně tradiční předvánoční hokejové 
utkání mezi maturanty a učiteli. Maturanti se letos připravili v nebývale velkém 
počtu, zatímco učitelů a rodinných příslušníků zase bylo podprůměrně málo. 
Na ledě se však objevily posily až neočekávané - např. v útoku studentů 
nastoupil Dominik Hašek. Aby si zahráli všichni, došlo tak k přerozdělení části 
maturantů na lavičku učitelů. Do vývoje utkání zásadním způsobem zasáhla 
skutečnost, že studentům se nedostavila brankářská výstroj, a tak v jejich brance 
chytal vždy někdo s běžnou hokejkou. Hráčům v tmavém se tudíž skórovalo 
mnohem snáz. Z počátku se skóre vyvíjelo velmi vyrovnaně, ale pak začalo 
výrazně přibývat gólů do branky bílých. Po zhruba jeden a půl hodině zápasu se 
končilo za stavu 13:5 pro tým s učiteli. Zlatý putovní "Dašickej pohár" převzal 
z rukou ředitelky Mgr. Luděk Burian.  
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Návštěva z Moskvy 
V úterý 6. dubna 2010 navštívili naši školu Natália Katyševová a Sergej 
Šugarov, kandidáti věd z Astronomického institutu Moskevské státní univerzity. 
Po přijetí u ředitelky školy jim vyučující fyziky Dr. Vícha, Dr. Koupil a Mgr. 
Kycl a student 4. ročníku Lukáš Fajt poskytli podrobné informace 
o astronomickém výzkumu na naší škole: projektu CZELTA. Beseda probíhala 
ve třech jazycích: ruštině, angličtině a částečně i češtině. Oba ruští astronomové 
si zájmem prohlédli zařízení ke sledování kosmického záření na střeše školy. 
Velmi ocenili práci pedagogů i studentů s konstatováním, že podobné projekty 
na ruských školách neprobíhají.  
 

  
 
 
Corny pohár 

Dne 1. října 2009 se v Chrudimi konalo krajské kolo Středoškolského poháru 
v atletice. Účast na tomto finále si vybojovala družstva dívek i chlapců naší 
školy. Obě družstva obhajovala vítězství a postup do celostátního finále 
z loňského roku. Závody se konaly za příjemného počasí. Družstvo chlapců naší 
školy skončilo na třetím místě a bohužel do celostátního finále nepostoupilo. 
Děvčata potvrdila roli favoritek. Letošní krajské kolo bylo velice vyrovnané. 
Naše děvčata i přesto vyhrála a postoupila do celostátního finále.  

 

     
 

Ve dnech 12. a 13. 10. proběhlo celorepublikové finále "Corny pohár" v lehké 
atletice pro studenty středních kol. Soutěž se konala na venkovním stadionu 
v Břeclavi za velmi nevlídného počasí. Bohužel naše děvčata nedokázala 
zopakovat svůj úspěch z minulých let a skončila na 12. místě. Složení družstva: 
Tamchynová Martina, Tejnecká Martina, Knapová Jana, Valachová Martina, 
Ratmanová Anna, Brýdlová Karin, Koutská Kateřina. 
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Garnier Juniorský maraton 
Družstvo naší školy se poprvé účastnilo finálového závodu Garnier Juniorský 
maraton, který se běžel 9. 5. 2010 v rámci Volkswagen Prague Marathon 2010. 
Garnier Juniorský maraton se běží formou štafety. V každém družstvu musí být 
minimálně tři dívky (běží úsek 3, 5 a 7). Devět úseků je v délce 4 000 m, jeden 
je dlouhý 6 195 m. Družstvo naší školy trať dlouhou 42 195m zdolalo za 3:00,12 
hod. a skončilo na 19. místě. Štafetu běželi tito studenti: Jan Čermák, Jana 
Dobešová, Martina Valachová, Tomáš Hynek, Lenka Knapová,  Martin Kaplan, 
Soňa Ďurovcová, Michal Bartyzal, Lukáš Kuta, Vojtěch Weisbauer a jako 
náhradník Tomáš Deml. 
 

  
 
 
Rafty v Hradci Králové 
V úterý 15. 9. 2009 se družstvo  Gymnázia Pardubice zúčastnilo raftingového 
závodu „Mezi mosty“ v Hradci Králové. Stála před ním nelehká úloha v podobě 
obhajoby loňského prvenství. Naši studenti si však se svým úkolem poradili 
naprosto dokonale. Postupně ve všech čtyřech jízdách, včetně závěrečného 
finále, zvítězili rozdílem třídy. Zúčastnilo se 16 škol. Sestava:  Bílková Anna, 
Louvarová Dagmar, Prouzová Kateřina, Krejzlová Kristýna, Vacková Aneta,  
Kuta Lukáš, Hybner Lukáš, Cinko Radek, Svatý Marek, Příhoda Jaromír, 
Miletín Tomáš.  
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Celostátní přebor škol v orientačním běhu 
Dne 3. 6. 2009 se v Olomouci konaly celostátní přebory škol v orientačním 
běhu. Závod probíhal za pěkného, ale velmi větrného počasí v městské zástavbě 
a částečně také ve Fakultní nemocnici Olomouc. Naši závodníci opět potvrdili, 
že patří mezi nejlepší v ČR. Jana Knapová obsadila 2. místo a svým výkonem 
pomohla ke druhému místu družstvu mezi SŠ. Další umístění v první desítce 
získali: Valachová M. (6.), Čermák J. (8.), Novotný V. (4.), Kaplan M. (5.), 
Deml T. (6.), Simáček O. (8.), Svachová D. (10.).  Družstvo nižšího gymnázia 
v kategorii ZŠ skončilo sedmé.  
 
 
Adaptační kurz prvních ročníků 
Žáci prvních ročníků prožili týdenní pobyt v RS 
Relaxa. Hlavním účelem bylo seznámit se. 
V programu bylo lezení na lanech, rambo dráha, 
Bungee trampolína, paintball, přehazovaná a různé 
seznamovací hry. Z ohlasů od samotných žáků je 
vidět, že pobyt splnil očekávaný záměr. 
 

    
 
 
 

Dětský den 
Dne 3. 6. 2010 se odehrál v areálu Gymnázia Dašická „Dětský den“ pro 1. A 
a 1. B, o jejichž program se staraly jejich „patronské“ třídy 5. A a 5. B. 
Na programu byly různé soutěže sportovní i vědomostní. Na konci byl 
pro všechny připraven táborák.   
 
 
Seminář pro učitele fyziky 
Ve dnech 16. a 17. 4. 2010 se na naší škole uskutečnil již sedmým rokem 
seminář pro učitele fyziky středních a základních škol s názvem Experimenty 
s počítačem i bez. 
Seminář věnovaný především počítačovému měřícímu systému ISES pořádáme 
ve spolupráci s Doc. RNDr. F. Lustigem, CSc. z MFF UK Praha. Ve dvou dnech 
si učitelé z několika škol ČR vyzkoušeli řadu měření v naší pracovně fyziky. 
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Seminář k projektu CZELTA – Pardubice 
V pondělí 3. 5. 2010 se na naší škole konal seminář k projektu CZELTA - 
detekce kosmického záření. Kromě studentů naší školy se zúčastnili také 
studenti SPŠE Pardubice, naši absolventi studující na MFF UK a pracovníci 
ÚTEF ČVUT. Přítomen byl také pan Halousek z České kosmické agentury. 
Studenti vyslechli referáty vztahující se k základním funkcím stanice CZELTA, 
ale i referáty speciální. Mezi referujícími byli i Jakub Čermák (absolvent 2007), 
Jan Hubík (absolvent 2009) a Lukáš Fajt (letošní maturant). 
 

  
 
 
Setkání maturantů, rodičů, pedagogů a vedení školy při příležitosti 
ukončení školní docházky maturantů a předávání cen ÚTEF 2010 
V pondělí 3.5.2010 se v jídelně školy konalo setkání maturantů, jejich rodičů 
a pedagogů gymnázia zaměřené na neformální povídání při kávě a občerstvení.  
Součástí programu bylo předání cen ÚTEF (Ústav pro technickou 
a experimentální fyziku ČVUT Praha) nadaným studentům, kteří letos získali 
významná umístění v technických a přírodovědných oborech. 
Na základě smlouvy o podpoře talentovaných studentů mezi naší školou a ÚTEF 
předali již počtvrté ředitel Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc. a jeho 
zástupce Doc. Ing. Ivan Štekl, CSc. finanční dary studentům gymnázia.  
Oceněni byli:  
1) David Vondrák – 1. místo v krajském kole Matematické olympiády, kategorie 
Programování  
2) Jan Novotný – 3. místo v krajském kole Matematické olympiády, kategorie A 
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3) Petr Kouba – 2. místo v krajském kole Vědeckých a technických projektů, 
postup do celostátního kola  
4) Lukáš Fajt – 2. místo v krajském kole Fyzikální olympiády, celostátní kolo 
AMAVET (projekt CZELTA)    
5) Vojtěch Dostál – 1. místo v krajském kole Biologické olympiády  
6) Michal Karamazov – 1. místo v krajském kole Chemické olympiády  
 Mladší kategorie: 
1) Klára Scholleová – 2.-3. místo v krajském kole Matematické olympiády  
2) Vlasta Dostálová – 2. místo v krajském kole Chemické olympiády  
3) Edita Dvořáková, Martina Hrušová – krajské kolo Vědeckých a technických 
projektů  
4) Hana Trylčová – krajské kolo Vědeckých a technických projektů 
5) Mária-Anna Turociová – krajské kolo Vědeckých a technických projektů   
6) Lenka Svašková – krajské kolo Vědeckých a technických projektů 
 

   
 
 
100. výročí založení gymnázia – slavnostní koncert 
Ve školním roce 2009/2010 slavilo gymnázium 100. rok své existence. Jedna 
z akcí, která připomínala toto významné výročí, byl slavnostní koncert v úterý 
8. 6. 2010 v Domě hudby. Na koncertě byli vyznamenáni pedagogové, kteří učili 
na gymnáziu nejméně 30 let, a ostatní zaměstnanci, kteří pracovali ve škole 
nejméně 25 let. 
 
Seznam oceněných: 
Milada Pozdníková (25 let   pracovala ve ŠJ) 
Libuše Skalická  (26 let   pracuje jako THP) 
Miluše Rotreklová  (27 let   pracuje jako vedoucí ŠJ) 
Jitka Waldnerová  (27 let   pracovala ve  ŠJ)  
Ludmila Jánská  (29 let   pracuje jako školnice) 
Stanislava Karásková (37 let   pracovala ve ŠJ) 
Soňa Mrázková  (26 let   pracovala ve ŠJ) 
Jarmila Kubíková  (28 let   pracovala ve ŠJ) 
Miluše Kupková  (31 let   pracovala ve ŠJ) 
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Učitelé (v závorce je počet let, které odučili na gymnáziu): 
Stanislav Jindra  (30 let) 
Alena Dlouhá  (30 let) 
Jaromír Dvořák  (30 let) 
Marie Ježková  (31 let) 
Stanislav Kraus  (32 let) 
Vlasta Kubátová  (32 let) 
Jana Rohlíková  (32 let) 
Helena Svobodová (32 let) 
Eva Kupková  (33 let) 
Helena Stupková  (33 let) 
Zdeňka Svědirohová (33 let) 
Alena Vágnerová  (33 let) 
Zdeňka Geřábková (34 let) 
Karel Kafka   (34 let) 
Marie Poštová  (34 let) 
Zdeňka Šrollová  (34 let) 
Jiří Geřábek   (35 let) 
Ivan Förstl   (35 let) 
Jaroslava Kadlová  (35 let) 
Eva Velešovská  (35 let) 
Marie Förstlová  (36 let) 
Jiří Kalhous   (36 let) 
Vlasta Seinerová  (36 let) 
Vladimíra Hozová  (37 let) 
Libor Dvořák  (40 let) 
Míla Janatová  (40 let) 
Pavel Pochobradský (42 let) 
Josef Kubát   (42 let) 
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Fotografie pedagogického sboru  a ostatních pracovníků gymnázia 
ve 100. roce existence školy 
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Pedagogický sbor 
 

 JMÉNO 

Mgr. Axmannová Ivana 
Mgr. Bílková Jana 
Mgr.    Blatná Gabriela 
Mgr. Blehová Lenka 
 Boughen Kevin 
PaedDr. Břízová Blanka 
Mgr.    Burian Luděk 
Mgr.    Burianová Zuzana 
Mgr. Čermáková Renata 
Mgr. Dlouhá Silvie 
Mgr. Effenberková Marie 
PaedDr. Eliášová Ivana 
Mgr.    Förstl Ivan 
Mgr.    Förstlová Marie 
PhDr. Friedrich Jaroslav 
Mgr.    Herudková Jana 
Mgr.  Holešínský Michal 
Mgr. Horáková Eva 
PhDr.   Hošková Dana 
Mgr.    Hyhlíková Hana 
Mgr.    Chlandová Gabriela 
PhDr.   Jelínková Renata 
Mgr. Kmoníčková Zuzana 
RNDr. Koupil Jan 
Mgr.    Křišťanová Soňa 
RNDr.   Kubát Josef 
Mgr.       Kubíčková Lucie 
Mgr. Kudláčková Dana 
Mgr.    Kycl Pavel 
Mgr. Lellková Šárka, Ph.D 
Mgr. Machatý Přemysl 
Mgr. Málková Renata 
PhDr.   Matyášová Marie 
Mgr.    Motyčková Iveta 
PaedDr.  Nagy Luděk 
Mgr.    Pačovská Ludmila 
Mgr. Papoušková Alice 
Mgr.    Petr Filip 
Mgr.    Pochobradský Pavel 
Mgr.    Poštová Marie 

 JMÉNO 

RNDr.   Pražanová Daniela 
Mgr.    Příhodová Alena 
RNDr.   Rak Josef 
Mgr. Rašková Jana 
Bc. Sedláková Linda 
Mgr.    Sedláková Martina 
PhDr.   Seinerová Vlasta 
Mgr. Strnádková Hana 
Mgr.    Střídová Zuzana 
PaedDr. Svoboda Josef 
Ing.    Svobodová Jitka 
Mgr.    Svobodová Zdeňka 
Mgr. Šebková Kristýna 
PhDr.   Šimková Hana 
PhDr.   Šormová Anna 
MgA Šťastná Lenka 
Mgr.    Štěpánek Martin 
Mgr.    Švadlenková Libuše 
Mgr. Ulbrichová Kateřina 
Mgr. Vacková Olga 
PaedDr.  Valešová Ivana 
Ing. Vávra Jaroslav 
RNDr.   Vícha Vladimír 
Mgr.    Vlasáková Alena 
Ing.    Volejník Milan 
PhDr.   Vomlelová Alena 
Mgr. Vondráčková Lucie 
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Odborný i pracovní růst učitelů 
• Ve školním roce 2009/2010 většina pedagogů absolvovala školení 

pro potřebné funkce pro nově zaváděnou státní maturitní zkoušku – školní 
maturitní komisař, zadavatelé, hodnotitelé písemných prací a ústních 
zkoušek pro český jazyk a cizí jazyky. 

• 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 24 učitelů 
v 15 různých kurzech, tj. třetina pedagogického sboru. Do kurzů pro přípravu 
jednotlivých rolí ve státní části maturitní zkoušky – zadavatelé, školní maturitní 
komisaři, hodnotitelé písemných a ústních částí jazyka, hodnotitelé otevřených 
úloh matematiky – se zapojilo více než ¾ pedagogů. 
 
 
Organizace soutěží 
Organizace krajského kola Fyzikální olympiády 
Organizace krajského kola Olympiády ve francouzském jazyce 
Organizace krajského kola Matematické olympiády 
Organizace krajského kola Olympiády v anglickém   jazyce 
 
 
Kontroly a inspekce  
 
1. Dne 17. 12. 2009 proběhla průběžná veřejnoprávní finanční kontrola 

Krajského úřadu zaměřená na nakládání s finančními prostředky 
poskytnutými škole v rámci programu „D2 – Výměnná spolupráce české 
školy se školou obdobného typu v zemích EU, příp. kandidátů na vstup 
do EU“.  Závěr: Bez závad. Přidělené finanční prostředky byly použity 
účelově, v souladu s podanou žádostí. 

2. Dne 25. 11. 2009 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice ve školní 
jídelně a ve školním bufetu s programem kontroly dodržování povinností 
stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. O provedené kontrole je vypracován 
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protokol a ze strany gymnázia je předloženo vyjádření o odstranění 
nedostatků. Zjištěné drobné závady byly odstraněny. Na odstranění větších 
závad se stavebními úpravami jsou potřeba velké finanční částky, které 
gymnázium nemá. Na Krajském úřadu máme žádost o rekonstrukci školní 
kuchyně. Ve školním roce 2009/2010 se začal zpracovávat projekt celkové 
rekonstrukce školní kuchyně a jídelny  s termínem dokončení do konce roku 
2010. 

3. Ve dnech 24. 6. 2010 až 30. 6. 2010 probíhala kontrola pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém 
pojištění. O kontrole je protokol č. 1552/10. Nedostatky nebyly zjištěny. 

4.  Inspekce ve dnech 7. 1. až 13. 1. 2010 – Česká školní inspekce, Pardubický 
inspektorát – Inspekční zpráva čj. ČŠIE-70/10-E. Předmětem inspekční 
činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledku 
vzdělávání poskytovaného Gymnáziem, Pardubice, Dašická 1083 
a zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP.  

5. Interní audit 
a. 15. 10. – 27. 10. 2010 – Prověření vedení dokumentace lyžařských, 

sportovních a seznamovacích kurzů v souladu se směrnicemi 
a s platnými zákonnými normami  

b. 3. 5. – 34. 5. 2010 – Prověření účinnosti vnitřního kontrolního 
systému na základě namátkově vybraných vzorků operací v souladu 
s platnými zákonnými normami 

      Nedostatky nebyly shledány. 
 
 
Přílohy 
 
1. Plán prevence sociálně patologických jevů pro školní rok 2009/2010 
2. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích 15. 10. 2010    Ing. Jitka Svobodová 
             ředitelka školy 
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Příloha 1 - Plán prevence sociálně patologických jevů pro školní rok 2009/2010 
 
 

Plán minimálního preventivního protidrogového 
programu 

 
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 

 
Školní rok: 2009 – 2010 

 
Tento plán bude realizován především prostřednictvím spolupráce vyučujících v následujících předmětech:  Ov, 
ZSV, Čj, Bi, Ch, Tv, Vv 
 

Ov 
 
1. ročník 

- vztahy v rodině – prostředí, které nabízí jistotu a bezpečí 
- správné využití volného času 
- sestavení hodnotového žebříčku člověka 
- hodnota přátelského vztahu 
- základní seznámení s drogami a  jejich účinkem 
- v rámci adaptačního programu při pobytu ve škole v přírodě realizován program protidrogové prevence 

– neformální besedy, praktická cvičení – asertivní odmítání návykové látky 
 
2. ročník 

- nabídka kulturních institucí a využití volného času 
- seznámení s právními normami, které se týkají návykových látek – úcta k zákonu, posilování právního 

vědomí 
- srovnání hodnocení našeho chování z hlediska morálky a z hlediska práva 
- informace, kde je možné hledat pomoc v případě nouze 
- seznámení s „úmluvou o právech dítěte“ 

 
3. ročník 

- člověk vyhledává společnost, která umožňuje správné využití volného času 
- jak správně komunikovat – adekvátně reagovat na různé podněty – cizí člověk, člověk, který  mi  nabízí  

drogu 
- zdravý způsob života 
- účinek návykových látek na organismus 
- kladný přístup člověka k sobě samému, ke svému zdraví 
- zvládání svých emocí 

 
4. ročník 

- vyrovnávání se s náročnými životními situacemi, odolnost vůči stresu 
- formy spolupráce mezi lidmi – začlenění do společnosti 
- význam rodiny, kde hledáme potřebné zázemí 
- světový obchod s drogou 
- působení reklamy a propagace 

 
ZSV 
 
1.  ročník 
      - vliv drogy na základní poznávací procesy člověka 
      - dovednosti -  jak naslouchat druhým, sdělování pocitů 
      - efektivní komunikace 
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2.  ročník 
- postoj společnosti k návykovým látkám 
- právní aspekty drogy 
- význam socializace u různých skupin 
- výcvik komunikace 

 
3.  ročník 

- využití šetření – anketa, dotazníky… 
- diskuse o různých případech v hromadných sdělovacích prostředcích 

 
4.  ročník 

- otázka smyslu života 
- hodnoty v životě člověka 
- význam společnosti pro člověka 
- stanovování životních cílů 

 
 
Další uvedené předměty průběžně zařadí do vzdělávání: 
 

Čj – četba literárních děl s tématikou návykových látek 
 

Bi – vliv drogy na lidské tělo 
 

Ch – rozbor některých návykových látek 
 

Tv – péče o své tělo, zdravý životní styl, využití neformálních besed při lyžařských a sportovních kurzech 
 

Vv – kresby, koláže zaměřené na utváření negativního postoje k drogám 
 
Dále bude navazovat spolupráce se školním psychologem 

- pomoc při výchovných a prospěchových problémech 
- diagnostika žáka 
- metodická pomoc 

 
Spolupráce s třídními učiteli 

- neformální besedy se žáky 
- diagnostika žáka, kolektivu, sledování výskytu negativních jevů 

 
Spolupráce s rodiči 

- seznámení s minimálním programem 
- hledání možných cest nápravy v případě užívání návykových látek 

 
Spolupráce se studentskou radou 

- podpora aktivit žáků ve volném čase 
 
 
Spolupráce s PPP, okresní protidrogovou komisí, okresním protidrogovým koordinátorem a městskou policií 
 
Organizování přednášek pro žáky i učitele 
 
Doplňování materiálu a pomůcek – vyučující jednotlivých předmětů 
 
Plán bude doplněn o aktuální problémy ve škole v průběhu školního roku. 
 
 
Pardubice 1. září 2009 
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Příloha 2 - Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 
 
 
 


