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Právní forma organizace :

Příspěvková organizace zřízená krajem

Součástí organizace :

Gymnázium
Školní jídelna

Seznam studijních oborů :

79-41-K/401 – Gymnázium - všeobecné
79-41-K/801 – Gymnázium – všeobecné
79-41-K/81 – Gymnázium

Vedení školy :
Ředitel školy:
Statutární zástupce ředitele:
Zástupce ředitele:

Ing. Jitka Svobodová
RNDr. Vladimír Vícha
Mgr. Martina Sedláková

Poradní sbor ředitele školy : vedení školy
2 výchovní poradci
vedoucí předmětových komisí
předseda ZO ČMOS
předseda Sdružení přátel Gymnázia Pardubice
Školská rada:

zahájila činnost 1. 1. 2006
RNDr. Daniela Pražanová – předseda
Mgr. Jiřina Klírová
Mgr. Renata Janecká

Při škole pracuje : - ZO ČMOS pedagogických a nepedagogických pracovníků
- organizace ČMOS pracovnic školní jídelny
- Sdružení přátel Gymnázia Pardubice
- Studentské shromáždění
- psycholog PhDr. Roman Miletín
Struktura vzdělávací nabídky
V 1. ročníku osmiletého gymnázia učíme od 1. 9. 2007 podle Školního
vzdělávacího programu pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu, č.j.
630/07. Učební plán v ostatních třídách na nižším gymnáziu (2. - 4. ročník)
v podstatě odpovídá 7. – 9. ročníku ZŠ. Učební plán čtyřletého gymnázia je
v souladu s učebním plánem osmiletého gymnázia v 5.– 8. ročníku.
Výuka v 1. a 2. ročníku čtyřletého studijního cyklu a v 5. a 6. ročníku
osmiletého studijního cyklu je společná tak, 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.
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Hlavně pomocí těchto volitelných předmětů se žáci souběžně připravují
k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám na vysoké školy a následnému
vysokoškolskému studiu určitého typu.
Učební plán tříd 2007 / 2008

Český jazyk
1. Cizí jazyk
2. Cizí jazyk
Občanská výchova /
Základy společen. věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika
Obsluha počítačů
Estetická výchova
Tělesná výchova
Volitelný před. č.1
Volitelný před. č. 2
Volitelný před. č. 3
Celkem

1. AB 2.AB
ŠVP
4
5
4
3
-

3 AB 4.AB
4
3
3

3
3
3

5AB 6.AB
1.FHJ 2.FH
3
3
3
4
3
3

7.AB
3.FHJ
3
4
3

8. ABC
4. FH
5
4
3

2

1

1

1

2

2

2

2

2
2
5
2
2
3
3
29

2
2
5
2
2
2
3
3
30

2
2
4
2
2
2
2
2
2
31

2
2
5
2
2
2
1
2
3
31

2
2
4
3
2,5
2,5
2
2
2
33

2
2
4
3
3
2
1
2
2
33

3
3
3
3
3
2
2
2
33

2
4
2
1
2
2
2
4
33

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
- 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.
Zařazení žáků do jednotlivých tříd provádíme ve čtyřletém studijním cyklu
podle rozřazovacího testu z anglického jazyka.
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Volitelné předměty – nabídka pro studenty
Vyučují se v posledních dvou letech studia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Latina
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace ve francouzském jazyce
Konverzace v německém jazyce
Společenskovědní seminář
Seminář z biologie
Seminář z fyziky
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
- státní škola
- 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
- využití sportovního areálu i v mimoškolní době
- jídelna a bufet v budově školy
- ve škole je v pronájmu Jazyková škola Jany Trubákové
- prevence sociálně patologických jevů – přednášky, besedy
- environmentální výchova – koordinátor EVVO
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“ – 12.11.2007 a 10.12.2007
- 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).
- Úzce spolupracujeme s některými vysokými školami hlavně v rámci
přijímacího řízení.
- Zajištění krajských olympiád jazykových, fyzikálních, matematických.
- Pořádání seminářů pro učitele z Pardubického kraje , ale i celé ČR
- Ve spolupráci s Karlovou univerzitou jsme se stali školícím střediskem
pro projekt Nové cesty v přírodovědném a technickém vzdělávání
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Školní vzdělávací program
Od 1. 9. 2007 jsme začali v 1. ročníku osmiletého vzdělávacího cyklu učit podle
Školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího
cyklu, č.j. 630/07. ŠVP byl schválen Školskou radou. ŠVP žákům poskytuje
větší motivaci ke studiu, trvalejší a hlubší pracovní návyky, častější projektovou
výuku 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). Cyklus provádění autoevaluace je dvouletý. Hlavním
cílem autoevaluace je zhodnocení současného stavu školy, které slouží jako
zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí
k zefektivnění procesu výuky. Ve školním roce 2007/2008 neproběhlo vlastní
šetření. Vyhodnotili jsme použité dotazníky a připravili zjednodušenou formu
dotazníků, které si zachovají vypovídající hodnotu o stavu školy a dovolí
srovnání s loňskou autoevaluací.
Projekty
- projekt na téma Problematika PTP – VTPN jako součást dějin komunistické
totality v Československu
- 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
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,
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radit studentům při volbě 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.
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci
Gymnázium má na školní rok 2007/2008 uzavřenu smlouvu s Univerzitou
Karlovou - MFF v Praze. Jde o realizaci projektu „Nové cesty
k přírodovědnému a technickému vzdělávání“.
Projekt řešil kritický nedostatek kurzů dalšího vzdělávání pro učitele
přírodovědných a technických předmětů, zejména kurzů, které zdůrazňují
vzájemnou propojenost těchto oborů a promítají ji do oblasti života jedince
i společnosti v širších souvislostech (ochrana životního prostředí, idea
udržitelného rozvoje).
Projekt předpokládal proškolení 300 učitelů přírodovědných předmětů z celé
České republiky ve třech etapách. V první etapě vznikla na vybraných školách
střediska s proškolenými lektory, která dostala k dispozici akreditované kurzy
(DVPP MŠMT) a která ve druhé a třetí etapě projektu působila jako školící
centra pro region.
Pět kombinovaných, vzájemně propojených kurzů (biologie, geografie, fyzika,
chemie a technické předměty) bylo posíleno o některé environmentální aspekty
a nové metody smysluplné práce s informacemi a informačními technologiemi.
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Realizátorem projektu byla Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální
fakulta. Doba realizace 12. ledna 2007 až 31. července 2008.
Naše gymnázium bylo vybráno do projektu jako školící středisko. Z naší školy
byli zapojeni 3 pracovníci, kteří ve dnech 15. a 16. 6. 2007 obhájili na semináři
na Malé Skále závěrečný projekt s názvem Laser ve fyzice, chemii, zeměpisu a
ICT, propojující tyto předměty.
Ve školním roce 2007/2008 jsme v našem školícím středisku vyškolili celkem
24 pedagogů ve dvou cyklech.
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Zapojení studentů do charitativních akcí
- adopce na dálku – africký student Thierno Aliou Sow a Kelin Katiwa z Keni
- Bílá pastelka, Červená stužka, Emil, Květinový den, Dopisy v ulicích
- výuka první pomoci – RESCUE Pardubice – týden výuky pro všechny žáky
- Mládež ČČK
Sportovní akce pro studenty
- škola v přírodě pro 1. ročníky osmiletého studia
- adaptačně - sportovní pobyt studentů 1. ročníků čtyřletého studia
- lyžařské kurzy pro 2. a 5. ročníky osmiletého studia a 1. ročníky čtyřletého
studia
- letní sportovní kurz pro 7. ročníky osmiletého studia a 3. ročníky čtyřletého
studia
Další akce pro studenty
- pro zájemce pravidelné týdenní pobyty ve Velké Británii
- týdenní pobyt ve Francii
- týdenní pobyt v Itálii
- projektové týdny pro žáky 1. až 3. ročníku osmiletého studijního cyklu
Celkové údaje o škole – třídy a žáci
Nižší stupeň Vyšší stupeň Čtyřleté studium Celkem
(osmiletého) (osmiletého)
Počet tříd
8
8
11
27
Počet žáků školy
240
243
330
813
Průměr počtu
30
30
30
30
žáků na třídu
Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2008/2009
Počet přihlášek
Počet přijatých

79-41-K/81
139
60

79-41-K/401
114
90
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Celkem
253
150

Přijímací zkoušky pro školní rok 2008/2009
Počet tříd a žáků v přijímacím řízení do 1. ročníku:
2 třídy (60 žáků) pro osmileté studium
3 třídy (90 žáků) pro čtyřleté studium
Termín přijímacích zkoušek:
1. kolo – pondělí 21. dubna 2008 (pro žáky 5. a 9. ročníku ZŠ)

Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek
Žáky z 9. tříd, kteří budou mít na pololetním vysvědčení z 9. třídy ve školním
roce 2007/2008 max. 2 dvojky, ale ne z matematiky ani z českého jazyka jako
hlavního vyučovacího předmětu, přijímáme ke studiu do čtyřletého studijního
cyklu pro školní rok 2008/2009 bez přijímacích zkoušek.

Části přijímací zkoušky :
1.
2.

Český jazyk – písemná zkouška (nezahrnuje literaturu)
Matematika – písemná zkouška – 6 až 10 příkladů

Kritéria přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení - čtyřletý studijní cyklus
písemná zkouška z českého jazyka
písemná zkouška z matematiky
prospěch za 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku
prémie za jedničky z matematiky a českého jazyka
výstupní hodnocení
za umístění v soutěžích (okresní a krajská kola)
Maximální počet bodů za celé přijímací řízení

max. 50 bodů
max. 50 bodů
min. 0 bodů – max. 18 bodů
max. 4 body
max. 4 bodů
max. 6 bodů

132

Kritéria přijímacího řízení - osmiletý studijní cyklus
písemná zkouška z českého jazyka
písemná zkouška z matematiky
prospěch za 1. pololetí 5. ročníku
prémie za jedničky z matematiky a českého jazyka
výstupní hodnocení
za umístění v soutěžích (okresní a krajská kola)
Maximální počet bodů za celé přijímací řízení
8

max. 40 bodů
max. 40 bodů
min. 0 bodů – max. 5 bodů
max. 2 body
max. 2 body
max. 3 body

92

Body za výstupní hodnocení
čtyřleté studium
4
2
0

Hodnocení je kladné a vyplývá z něho, že škola doporučuje žáka ke studiu na gymnáziu
Hodnocení obsahuje klady i zápory, není jasně patrné, zda má žák předpoklady
ke studiu na gymnáziu
Hodnocení chybí nebo ho škola nedoporučuje ke studiu na gymnáziu

osmileté studium
2
1
0

Hodnocení je kladné a vyplývá z něho, že škola doporučuje žáka
ke studii na 1. stupni víceletého gymnázia
Hodnocení obsahuje klady i zápory, není jasně patrné, zda má žák předpoklady
ke studiu na 1. stupni víceletého gymnázia
Hodnocení chybí nebo ho škola nedoporučuje ke studiu na 1. stupni víceletého
gymnázia

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)
2. počet bodů ze zkoušky z českého jazyka
3. počet bodů ze zkoušky z matematiky.
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Časový harmonogram školního roku 2007 / 2008

2007
Nástup pracovníků do školy
Zahajovací porada
Zahájení školního roku
Opravná maturitní zkouška - podzimní termín
Zahájení výuky v 1. pololetí
Schůzka s rodiči žáků 1.A,B a 1. F,H,J v 17,00
Zájezd do Velké Británie
Škola v přírodě 1. A,B Pec pod Sněžkou
Adaptační program 1. F,H,J Pec pod Sněžkou
Zájezd do Itálie
Podzimní prázdniny
1. odpoledne otevřených dveří vždy v 16 a v 18 hodin ve
školní jídelně
Zápis známek za 1. čtvrtletí do počítače do 14,00 hodin
Hodnocení za 1. čtvrtletí od 14,00
Třídní schůzky rodičů :
2. F,H,J 6.A,B 3.F,H 7.A,B 4.F,H,J 8.A,B
1. A,B 2.A,B 3.A,B 4. A,B 5. A,B 1.F,H,J
2. odpoledne otevřených dveří vždy v 16 a v 18 hodin
ve školní jídelně
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
Poslední den výuky v roce 2007
Vánoční prázdniny - začátek

27. 8.
30. 8.
3. 9.
3. 9.
4. 9.
4. 9.
8. 9. – 16. 9.
8. 9. – 15. 9.
15. 9. - 21. 9
15. 9. - 23. 9
25. 10. - 26. 10
12.11.
20. 11.
21. 11.
16.45 hodin
18.00 hodin
10. 12.
14. 12.
21. 12.
22. 12.

2008
Vánoční prázdniny - konec
Zahájení výuky v roce 2008
Oznámení návrhu na DSK (= Dodatečné stanovení
klasifikace) ředitelce školy do 14.00 hodin
LVVZ 2. A,B
Dodatečné stanovení klasifikace za 1. pololetí
Ukončení klasifikace a docházky za 1. pololetí, zápis
do počítače do 14,00 hodin
Hodnocení za 1. pololetí od 14 hodin
Maturitní ples tříd 4. F,H ,J
Vydání vysvědčení za 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Zahájení výuky ve 2. pololetí
Odevzdání přihlášek volitelných předmětů
Jarní prázdniny
Maturitní ples tříd 8.A,B
LVVZ 5.A,B - Obzor Pec pod Sněžkou
LVVZ 1. F, H, J – Lovrana Jánské Lázně
Velikonoční prázdniny
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2. 1.
3. 1.
11. 1.
12.1. – 19. 1.
16. 1. - 23. 1.
23. 1.
25. 1.
26. 1.
31. 1.
1. 2.
4. 2.
6. 2.
11. 2. - 17. 2.
1. 3.
1. 3. – 8. 3.
8. 3. – 15. 3.
20. 3. - 21. 3.

Maturitní písemná práce z českého jazyka
Závěrečná písemná práce z cizího jazyka
Zápis známek za 3. čtvrtletí do počítače do 14,00 hodin
Hodnocení za 3. čtvrtletí od 14,00
Třídní schůzky rodičů
2. F,H,J 6.A,B 3.F,H 7.A,B 4.F,H,J 8.A,B
1. A,B 2.A,B 3.A,B 4. A,B 5. A,B 1.F,H,J
1. kolo přijímacích zkoušek
Oznámení návrhu na DSK ředitelce školy pro 8.A
a 4.F,H do 10.00
Oznámení návrhu na DSK ředitelce školy pro 8.B a 4.J do
10,00
Ukončení klasifikace a docházky v 8.A a 4.F,H
za 2. pololetí, zápis do počítače do 14.00 hodin
Hodnocení za 2. pololetí 8.A a 4.F,H v 9.40
Poslední zvonění 8.A a 4.F,H
Ředitelské volno
Ukončení klasifikace a docházky v 8.B a 4.J
za 2. pololetí, zápis do počítače do 14.00 hod.
Hodnocení za 2. pololetí 8.B a 4.J v 9.40
Poslední zvonění 8.B a 4.J
Svatý týden 8.A a 4.F,H
Maturitní zkoušky 8.A a 4.F,H
Svatý týden 8.B a 4.J
Maturitní zkoušky 8.B a 4.J
Sportovně-turistické kurzy 7. A,B
Sportovně-turistické kurzy 3. F,H
Oznámení návrhu na DSK ředitelce školy
do 14.00 hodin
Dodatečné stanovení klasifikace za 2. pololetí
Ukončení klasifikace za 2. pololetí, zápis známek
a docházky do počítače do 14.00 hodin
Odevzdávání učebnic – 4. A,B, 3. A,B
Odevzdávání učebnic – 2. A,B, 1.A,B
Burza učebnic
Hodnocení za 2. pololetí ve 13.00 hodin
Školní exkurze
Třídnické hodiny, předávání skříněk, úklidové práce
Akce k ukončení školního roku
Vydání vysvědčení za 2. pololetí, ukončení školního roku
2007 /2008
Závěrečná porada v 10.00
Hlavní prázdniny
Nástup do školy v 8.00 hodin
Opravné zkoušky v 9.00 hodin
Začátek školního roku 2008/2009
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10. 4.
11. 4.
15. 4.
16. 4.
16.45 hodin
18.00 hodin
21. 4.
23. 4.
30. 4.
5. 5.
6. 5.
7. 5.
9. 5.
12. 5.
14. 5.
16. 5.
12. 5. – 16. 5.
19. 5. - 22. 5.
19. 5. - 23. 5.
26. 5. - 29. 5.
19. 5. - 23. 5.
26. 5. - 30. 5.
11. 6.
13. 6. - 19. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6
20. 6.
20. 6.
23. 6. - 24. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
27. 6.
30. 6. – 29. 8.
25. 8.
26. 8. - 27. 8.
1. 9.

Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání studentů - 1.pololetí

Přehled prospěchu školy

1. pololetí školního roku 2007/08

Třídy zahrnuté do přehledu:
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 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
Počet
klasif. žáků

Předmět
Chv
C
R2
A1
N1
D
Z
M
Fy
Ch
Bi
Iv
Tv
Op
Ov
A2
Zv
F2
N2
Eh
Ev
Pv
Ak
Fk
Dv
Ms
Cs
Bs
Ds
Ls
Es
Fs
Zs
Sp
Nn
Ln
Rn

Chování
Český jazyk
Ruský jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výp. technika
Tělesná výchova
Obsluha počítačů
Občanská výchova
Anglický jazyk
Základy společenských věd
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Estetická výchova - hudební
Estetická výchova - výtvarná
Seminář z programování
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace ve franc. jazyce
Deskriptivní geometrie
Seminář z matematiky
Seminář z chemie
Seminář z biologie
Seminář z dějepisu
Literární seminář
Seminář z ekonomiky
Seminář z fyziky
Seminář ze zeměpisu
Společensko-vědní seminář
Německý jazyk
Latina
Ruský jazyk

Celkový průměrný prospěch
Stupeň
hodnocení
prospěchu

814
814
14
804
10
660
693
814
814
600
660
417
781
154
241
10
573
341
326
304
357
15
90
10
10
75
68
77
89
18
14
46
48
144
21
45
12

1.92042

Zameškané hodiny

prospěl s vyznamenáním

190

celkem

prospěl

600

z toho neomluvených

neprospěl
nehodnocen

23
1

12

Průměr
1.017
2.270
2.929
2.063
3.100
1.833
1.850
2.596
2.382
1.942
1.892
1.465
1.065
1.442
1.502
2.900
2.141
1.877
1.908
1.365
1.146
1.667
2.156
2.600
2.000
2.307
1.706
2.000
2.034
2.444
2.429
2.196
2.250
2.063
1.095
1.578
1.667
Celkem

Na žáka

36486

44.823

101

0.124

Souhrnná statistika tříd – 1. pololetí

Souhrnná statistika tříd
třída žáků

z toho hodnocení
V D
P 5

1. pololetí školního roku 2007/08

snížená
známka Ch

průměrný
prospěch

absence na žáka
třídní učitel
celkem neomluv.

3.B

31

15

0

15

1

-

1.476

36.87

-

Mgr. Petr Filip

1.A

30

15

0

15

-

-

1.484

30.46

-

Mgr. Papoušková Alice

1.B

30

16

0

14

-

-

1.533

22.63

-

Mgr. Vacková Olga

3.A

29

6

0

23

-

-

1.554

19.58

-

Mgr. Spousta Petr

2.A

31

14

0

17

-

-

1.620

35.22

-

PaedDr Nagy Luděk

2.B

31

10

0

20

1

-

1.674

43.67

-

PaedDr. Eliášová Ivana

4.B

29

9

0

20

-

-

1.683

35.37

-

Mgr. Holešínský Michal

1.F

30

8

0

22

-

-

1.695

27.80

-

PhDr. Matyášová Marie

5.A

30

10

0

19

1

-

1.733

30.20

-

Mgr. Fajfrová Dita

4.A

30

8

0

21

1

-

1.755

29.86

-

Mgr. Herudková Jana

2.F

30

5

0

25

-

-

1.853

53.30

-

Mgr. Burian Luděk

1.H

30

9

0

20

1

-

1.861

32.90

-

Mgr. Nováková Kateřina

2.H

30

5

0

25

-

-

1.884

46.63

-

Mgr. Střídová Zuzana

6.B

31

8

0

22

1

2 (0+2)

1.902

44.93

0.77

6.A

31

7

0

23

1

-

1.975

54.67

-

Mgr. Hyhlíková Hana

3.H

29

6

0

23

-

-

2.023

60.89

-

Mgr. Förstl Ivan

4.H

29

7

0

22

-

-

2.089

46.37

-

PhDr. Jelínková Renata

3.F

32

3

0

29

-

-

2.102

48.00

0.03

7.A

33

3

0

30

-

-

2.111

56.57

-

Mgr. Kycl Pavel

5.B

30

7

0

19

4

-

2.149

42.06

-

Mgr. Křišťanová Soňa

8.A

32

2

0

27

3

-

2.152

71.78

0.03

Mgr. Štěpánek Martin

7.B

27

3

0

23

1

-

2.168

46.96

0.04

Mgr. Blatná Gabriela

8.B

30

2

0

28

-

3 (0+3)

2.175

78.73

0.90

PaedDr. Břízová Blanka

2.J

30

3

0

26

-

-

2.193

50.70

-

Mgr. Motyčková Iveta

4.F

31

4

0

25

2

1 (1+0)

2.206

53.58

0.10

PaedDr. Svoboda Josef

4.J

32

4

0

26

2

1 (1+0)

2.382

65.09

0.13

PhDr. Hošková Dana

1.J

26

1

0

21

4

1 (0+1)

2.445

39.73

1.54

Mgr. Chlandová Gabriela

Legenda V - prospěl s vyznamenáním
D - prospěl velmi dobře
P - prospěl
5 - neprospěl
N - nehodnocen
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RNDr. Pražanová Daniela

Mgr. Šrollová Zdeňka

Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání studentů - 2.pololetí

Přehled prospěchu školy

2. pololetí školního roku 2007/08

Třídy zahrnuté do přehledu:
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 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
Počet
klasif. žáků

Předmět
Chv
C
R2
A1
N1
D
Z
M
Fy
Ch
Bi
Iv
Tv
Op
Ov
A2
Zv
F2
N2
Eh
Ev
Pv
Ak
Fk
Dv
Ms
Cs
Bs
Ds
Ls
Es
Fs
Zs
Sp
Nn
Ln
Rn

Chování
Český jazyk
Ruský jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výp. technika
Tělesná výchova
Obsluha počítačů
Občanská výchova
Anglický jazyk
Základy společenských věd
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Estetická výchova - hudební
Estetická výchova - výtvarná
Seminář z programování
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace ve franc. jazyce
Deskriptivní geometrie
Seminář z matematiky
Seminář z chemie
Seminář z biologie
Seminář z dějepisu
Literární seminář
Seminář z ekonomiky
Seminář z fyziky
Seminář ze zeměpisu
Společensko-vědní seminář
Německý jazyk
Latina
Ruský jazyk

Celkový průměrný prospěch
Stupeň
hodnocení
prospěchu

810
810
14
800
10
656
689
810
810
595
656
412
772
154
241
10
569
338
325
302
355
15
90
10
10
75
68
78
89
18
14
46
48
143
20
38
12

1.92135

Zameškané hodiny

prospěl s vyznamenáním

196

celkem

prospěl

605

z toho neomluvených

neprospěl

9

nehodnocen

0

14

Průměr
1.009
2.298
2.643
2.003
2.800
1.870
1.807
2.610
2.449
1.987
1.861
1.449
1.063
1.201
1.539
2.700
2.121
1.787
1.874
1.311
1.228
1.867
2.133
2.200
2.100
2.427
1.735
2.167
1.899
1.833
3.000
2.543
2.313
2.217
1.150
1.816
1.667
Celkem

Na žáka

45291

55.915

46

0.057

Souhrnná statistika tříd – 2. pololetí

Souhrnná statistika tříd
třída žáků

z toho hodnocení
V D
P 5

2. pololetí školního roku 2007/08

snížená
známka Ch

průměrný
prospěch

absence na žáka
třídní učitel
celkem neomluv.

1.A

31

18

0

13

-

1 (0+1)

1.505

67.16

-

Mgr. Papoušková Alice

3.B

30

13

0

17

-

-

1.574

56.80

-

Mgr. Petr Filip

2.A

31

16

0

15

-

-

1.591

30.70

-

PaedDr Nagy Luděk

1.B

30

12

0

18

-

-

1.599

43.50

-

Mgr. Vacková Olga

2.B

31

16

0

15

-

-

1.604

39.06

-

PaedDr. Eliášová Ivana

3.A

29

5

0

24

-

-

1.639

31.72

-

Mgr. Spousta Petr

5.A

30

11

0

19

-

-

1.658

31.46

-

Mgr. Fajfrová Dita

1.F

30

8

0

22

-

-

1.722

48.23

-

PhDr. Matyášová Marie

4.B

29

9

0

20

-

-

1.742

58.75

-

Mgr. Holešínský Michal

4.A

30

8

0

22

-

-

1.817

38.76

-

Mgr. Herudková Jana

2.F

30

4

0

26

-

-

1.853

54.86

-

Mgr. Burian Luděk

6.B

31

8

0

23

-

-

1.885

49.64

-

RNDr. Pražanová Daniela

1.H

29

8

0

21

-

-

1.891

43.65

-

Mgr. Nováková Kateřina

2.H

29

6

0

23

-

-

1.906

68.55

-

Mgr. Střídová Zuzana

5.B

29

9

0

18

2

1 (1+0)

2.005

58.58

-

Mgr. Křišťanová Soňa

6.A

31

6

0

25

-

-

2.009

57.93

-

Mgr. Hyhlíková Hana

8.A

32

5

0

26

1

1 (0+1)

2.057

76.53

1.09

Mgr. Štěpánek Martin

4.H

29

3

0

26

-

-

2.092

49.03

-

3.F

32

3

0

29

-

-

2.097

60.81

3.H

29

6

0

23

-

-

2.098

90.68

-

Mgr. Förstl Ivan

2.J

30

2

0

26

2

-

2.135

57.56

-

Mgr. Motyčková Iveta

8.B

30

2

0

28

-

-

2.175

77.70

-

PaedDr. Břízová Blanka

4.F

31

4

0

27

-

-

2.198

50.45

-

PaedDr. Svoboda Josef

7.A

33

4

0

29

-

-

2.222

70.90

0.03

7.B

27

3

0

23

1

-

2.249

62.22

-

Mgr. Blatná Gabriela

4.J

32

5

0

25

2

2 (2+0)

2.263

64.03

0.31

PhDr. Hošková Dana

1.J

25

2

0

22

1

-

2.334

71.48

-

Legenda V - prospěl s vyznamenáním
D - prospěl velmi dobře
P - prospěl
5 - neprospěl
N - nehodnocen
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PhDr. Jelínková Renata
Mgr. Šrollová Zdeňka

Mgr. Kycl Pavel

Mgr. Chlandová Gabriela

Maturita

Počet absolventů šk.r. 2007/2008
Počet žáků nepřipuštěných k maturitní zkoušce
Počet žáků, kteří neuspěli u maturitní zkoušky

Osmileté Čtyřleté
Celkem
studium studium
61
90
151
1
2
3
2
1
3

Výsledky po opravných maturitách

Přehled prospěchu školy

závěrečná zkouška

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

Předmět
C
A1
N1
D
Z
M
Fy
Ch
Bi
Pg
A2
Zv
F2
N2
Dv
Dgd
Zd

Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Programování
Anglický jazyk
Základy společenských věd
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Deskriptivní geometrie
Deskriptivní geometrie
Zeměpis

Celkový průměrný prospěch
Stupeň
hodnocení
prospěchu

151
139
7
45
53
32
21
35
40
1
4
58
9
3
6
1
1

2.225
2.072
2.143
1.867
1.698
1.844
1.714
1.314
1.725
2.000
2.000
1.862
1.111
1.667
2.167
2.000
1.000

1.93543

prospěl s vyznamenáním

57

prospěl

94

neprospěl

0

nehodnocen

0

neprospěl
Souhrnná
statistika tříd
nehodnocen

třída žáků

Průměr

maturita

0
0

z toho hodnocení
V D
P 5

snížená
známka Ch

průměrný
prospěch

třídní učitel

8.A

31

16

0

15

-

-

1.774

Mgr. Štěpánek Martin

8.B

30

15

0

15

-

-

1.808

PaedDr. Břízová Blanka

4.H

29

11

0

18

-

-

1.810

PhDr. Jelínková Renata

4.F

31

10

0

21

-

-

2.048

PaedDr. Svoboda Josef

4.J

30

5

0

25

-

-

2.233

PhDr. Hošková Dana
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Umístění absolventů
Jedním z hlavních kritérií úspěšnosti či 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
Počet absolventů
Přijato na VŠ
Přijato na VOŠ a pomaturitní kurzy
V dalším studiu pokračuje

2003/04
174
93,1%
3,5%
96,6%

2004/05
176
94,3%
2,3%
96,6%

2005/06
175
94,9%
1,7%
96,9%

2006/07
142
97,9%
2,1%
100%

2007/08
151
98,7%
1,3%
100%

Počet přijatých absolventů podle typu vysoké školy:
Školní rok
Filozofické fakulty
Právnické fakulty
Lék. a farmaceutické fakulty
Přírodověd. fakulty a MFF
Ekonomické fakulty
Pedagogické a sportovní fakulty
Technické fakulty

2003/04 2004/05
37
34
17
20
24
18
17
22
36
37
10
12
16
20
Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty
4
3
Jiný druh
3
Celkem

161

169

2005/06 2006/07
34
31
14
13
22
15
11
14
34
26
13
7
36
25
2
3
6
5
172

139

2007/08
36
9
24
15
20
8
26
5
6
149

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.

Filozofické fakulty
Právnické fakulty
Lék. a farmaceutické fakulty
Přírodověd. fakulty a MFF
Ekonomické fakulty
Pedagogické a sportovní fakulty
Technické fakulty
Zeměd., lesnické a veter. fakulty
Vojenské VŠ, Policie a obrana
Umělecké VŠ

Školní rok 2006/07
přání
skutečnost
39
31
10
13
19
15
13
14
26
26
7
7
22
25
2
3
4
4

17

Školní rok 2007/08
přání
skutečnost
37
36
10
9
25
24
13
15
20
20
9
8
23
26
5
5
3
3
2
1

Soutěže a olympiády ve školním roce 2007/2008
Největší úspěchy a ocenění
Jméno

Předmět

Pořadí

Boháčová Soňa

8.B

SOČ – obor chemie

Petr Šedivý, Jiří
Slabý,
Petr Bouchner

8.A

SOČ – obor fyzika

Prokopová Anežka
Střídová Nela
Vondrák David
Dostál Vojtěch
Pozděna Martin
Laštovička Martin
Kadičová Eva
Scholleová Klára
Tomek Jan

3. H
6. A
6. A
2. F
2. F
5. B
3. B
2. B
1. B

Francouzská konverzace
NJ
Matematická olympiáda
Biologická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Matematická olympiáda
Francouzská konverzace
Projekty
Zeměpisná olympiáda

1. místo v celostátním kole + cena
děkana Přírodovědecké fakulty UP
Olomouc, cena České spořitelny,
cena Nadace pro podporu
talentované mládeže a je navržena
na reprezentaci ČR na mezinárodní
soutěž INTEL ISEF 2009 v USA.
1. místo v celostátním kole + cena
děkana Přírodovědecké fakulty UP
Olomouc, cena České spořitelny
a cena Nadace pro podporu
talentované mládeže
1. místo v krajském kole
1. místo v krajském kole
1. místo v krajském kole
1. místo v krajském kole
1. místo v krajském kole
1. místo v krajském kole
1. místo v krajském kole
1. místo v krajském kole
1. místo v krajském kole
1. místo v celostátním kole

Další úspěšná reprezentace žáků
Jméno

Předmět

Štěpánek Ladislav
Karamazov Michal

3. H
4. A

CHO kategorie B
CHO kategorie D

Novotný Jan
Knapová Lenka
Rychtaříková Jana
Vybíralová Lucie
Hronová Veronika
Miletín Tomáš
Procházková Barbora
Proudová Kateřina
Tichý Ondřej
Vařecha Tomáš
Kadičová Eva

5. B
4. A
3. H
3. H
5. A
5. A
5. A
5. A
5. A
5. A
3. B

CHOC
NJ
D-Zv
D-Zv

Mánková Andrea

3. B

ČJ + literatura

ČJ + literatura
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Pořadí
3. místo v krajském kole
1. místo v okresním kole
5. místo v krajském kole
5. místo v krajském kole
3. místo - krajské kolo olympiády
Ocenění za práci v projektu PTP
Ocenění za práci v projektu PTP
Pražský model OSN
Pražský model OSN
Pražský model OSN
Pražský model OSN
Pražský model OSN
Pražský model OSN
1. místo ve školním kole OJČ
9. – 14. místo v okr. kole OJČ
1. místo ve školním kole OJČ

Kyclová Valentýna

2. H

ČJ + literatura

Pech Jan

6. B

ČJ + literatura

Prokopová Tereza

1. H

ČJ + literatura

Kadičová Eva

3. B

Horáčková Klára

2. B

Novotný Vojtěch

1. A

Valešová Veronika

3. A

Novotný Vojtěch
Novotný Vojtěch
Luňák Radek
Lejhanec Filip
Hruban Vladimír
Libiaková Markéta
Štěrbová Lenka
Horáčková Klára
Zástěrová Karolína
Růžičková Anna
Hrušová Martina
Dvořáková Edita
Chybová Kateřina
Beran Filip
Kadičová Eva
Trusina Jakub
Šmahel Prokop
Jirásko Štěpán
Trusina Filip
Hrabánková Markéta
Šedivý Petr
Saidl Vít
Slabý Jiří
Pozděna Martin
Kouba Petr
Novotný Jan
Malíř Jiří
Tlustoš Filip
Fait Lukáš
Lněnička Jakub
Vondrák David
Michlian Štefan
Scholleová Klára

1. A
1. A
1. A
1. H
1. A
2. B
2.B
2. B
2. B
2. A
2. A
2. A
2. B
6. B
3. B
3. b
2. B
2. B
1. B
1. A
8. A
4. F
8. A
2. F
5. A
5. B
3. D
6. A
2. J
5. B
6. A
8. A
2. B

Francouzská
konverzace
Biologická
olympiáda
Biologická
olympiáda
Biologická
olympiáda
Poznávací soutěž
Poznávací soutěž
Biologický kroužek
Biologický kroužek
Biologický kroužek
Biologický kroužek
Biologický kroužek
Biologický kroužek
Biologický kroužek
Biologický kroužek
Biologický kroužek
Biologický kroužek
Biologický kroužek
Projekty
Matematická ol.
Matematická ol.
Matematická ol.
Matematická ol.
Matematická ol.
Matematická ol.
Matematická ol.
Fyzikální olympiáda
Fyzikální olympiáda
Fyzikální olympiáda
Fyzikální olympiáda
Fyzikální olympiáda
Fyzikální olympiáda
Fyzikální olympiáda
Klokan
Klokan
Klokan
Klokan
Klokan
Pythagoriáda
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21. – 26. místo v okres. kole OJČ
1. místo v soutěži „ O Pardubický
pramínek“ kat. 1. – 2. 2. roč. SŠ
2. místo v soutěži “O Pardubický
pramínek“ kat. 1.-2. roč. SŠ
3. místo v soutěži “O Pardubický
pramínek“ kat. 1.-2. roč. SŠ
5. místo, kategorie AJ - vyhrála krajské
kolo
Kat. D – 1. místo - okresní kolo
„

2. místo - okresní kolo

Kat. C – 1. místo - okresní kolo,
9. místo - krajské kolo
8. třída - 1. místo
6. třída - 1. místo
1. místo – soutěž Věda a zábava
1. místo – soutěž Věda a zábava
1. místo – soutěž Věda a zábava
1. místo – soutěž Věda a zábava
1. místo – soutěž Věda a zábava
1. místo – soutěž Věda a zábava
1. místo – soutěž Věda a zábava
1. místo – soutěž Věda a zábava
1. místo – soutěž Věda a zábava
1. místo – soutěž Věda a zábava
1. místo – soutěž Věda a zábava
3. místo v krajském kole
Kat. B – 4. místo v krajském kole
Kat. Z8 – 2.- 3. místo v okresním kole
Kat. Z8 – 2.- 3. místo v okresním kole
Kat. Z7 – 3.-4. místo v okresním kole
Kat. Z7 – 3.-4. místo v okresním kole
Kat. Z6 – 1. místo v okresním kole
Kat. Z6 – 2. místo v okresním kole
Kat. A – 1. místo v krajském kole
Kat. A – 2. místo v krajském kole
Kat. A – 6. místo v krajském kole
Kat. C – 1. místo v krajském kole
Kat. D – 2. místo v krajském kole
Kat. D – 3. místo v krajském kole
Kat. F – 2. místo v okresním kole
Junior – 1. místo
Junior – 2. místo
Junior – 3. místo
Junior – 3. místo
Student - 1. místo
7. ročníky 3.- 4. místo

Trusina Filip
Knapová Lenka

1. B
4. A

Valachová Martina
Kaplan Martin
Bolechová Anežka
Hovorka Lukáš

2. F
1. B
6. B
7. A

Knapová Jana
Tichý Ondřej

6. A
5. A

Pythagoriáda
Celostátní kolo –
orientační běh
Kraj – orientační běh
Celostátní kolo OB
Kraj - orientační běh
Celostátní kolo OB
kraj
Celostátní kolo
Kraj - orientační běh

6. ročníky 1. - 2. místo
1. místo ZŠ
2. místo SŠ
3. místo ZŠ
3. místo SŠ
6. místo SŠ
1. místo SŠ
7. místo SŠ
3. místo SŠ

Sportovní soutěže družstev – největší úspěchy
Jméno

Soutěž

Umístění

Družstvo žáků
Družstvo dívek vyššího
gymnázia
Družstvo chlapců vyššího
gymnázia
Družstvo dívek
Družstvo žáků nižšího
gymnázia

VI. krajská olympiáda mládeže

1.místo
2.místo

XIV. olympiáda mládeže okresu Pardubice
XIV. olympiáda mládeže okresu Pardubice
Celostátní finále CORNY pohár
Celostátní finále v orientačním běhu

Přebírání ocenění za vítězství v Olympiádě dětí a mládeže
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1. místo
7. místo
3. místo

Úspěchy v XIV. olympiádě mládeže okresu Pardubice

Vítězství v VI. krajské olympiádě

Celorepublikové finále Corny poháru v atletice - Břeclav
Soutěž Corny středoškolského poháru pořádaného společně CAS, MMT-ČR
a AŠSK ČR je soutěží družstev chlapců a dívek z celé republiky. Letošního
26. ročníku se zúčastnilo 111 chlapeckých a 108 dívčích družstev. Tato soutěž je
třístupňová. Má okresní, krajské a republikové finále. Letošní republikové finále
se uskutečnilo 11. a 12. 10. 2007 v Břeclavi. Mezi finalistky se nominovalo
i družstvo děvčat našeho gymnázia.Ve velmi silné konkurenci získaly pěkné
7. místo s celkovým součtem bodů 8066, což je nejlepší výkon, který byl našimi
studentkami dosažen.
Družstvo bylo ve složení: Martina Tamchynová, Michaela Procházková,
Martina Tejnecká, Markéta Veselá, Šárka Loukotová, Michaela Strachotová,
Monika Jedličková, MartinaValachová a Aneta Půlpánová.
Celostátní finále Přeboru škol v orientačním běhu
Na celostátním finále přeboru škol v orientačním běhu v Hradci Králové se
našim závodníkům povedlo zaběhnout vynikající závod. Lenka Knapová ve své
kategorii vystoupila na stupínek nejvyšší a Martin Kaplan skončil ve své
kategorii třetí. Další třetí místo získala naše škola v celkovém hodnocení ZŠ.
V kategorii SŠ jsme skončili jeden bod za třetím místem. Naši školu
reprezentovalo 14 studentů.
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Cena Praemium Bohemiae za rok 2007 pro Marka Scholleho
V pondělí 4. 12. 2007 se na zámku Sychrov konalo předávání cen Praemium
Bohemiae za rok 2006 nejúspěšnějším studentům ČR, kteří reprezentovali naši
republiku na mezinárodních přírodovědných olympiádách. Finanční odměnu
předávala nadace B. J. Horáčka Českému ráji za přítomnosti předsedy Akademie
věd, řady akademických funkcionářů, rodičů a dalších hostů.
Jsme rádi, že mezi 21 oceněnými studenty byl i náš student Marek Scholle, který
z Mezinárodní fyzikální olympiády v Íránu přivezl 3. místo.

Novinový článek o úspěchu v FO v Íránu

Přijetí nejúspěšnějších studentů na radnici
V pátek 5. 10. 2007 přijal primátor Ing. Jaroslav Deml nejúspěšnější studenty
ze středních škol města Pardubice. Mezi nimi bylo 7 studentů našeho gymnázia
– Marek Scholle, Jan Holub, Vojtěch Dostál, Lubomír Štěpánek, Jakub Čermák,
Petr Drábek a Nela Střídová. Studenti obdrželi finanční odměnu.
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Projekt na téma Problematika PTP – VTPN jako součást dějin
komunistické totality v Československu
V pátek 25. dubna 2008 se ve sborovně školy uskutečnilo setkání studentů
dějepisného semináře, vedení školy, zástupců kraje a bývalých příslušníků
Pomocných technických praporů – Vojenských táborů nucených prací pana
JUDr. Jarouška a pana Ing. Jičínského. Setkání bylo završením několikaměsíční
spolupráce v rámci projektu zaměřeného na historii PTP, jehož výsledkem je
sborník zamyšlení studentů nad touto
problematikou.
Poděkování patří zejména panu Ing.
Jičínskému za vstřícnost a ochotu vést s námi
dialog.
Vzájemná spolupráce může i v budoucnu
obohatit program naší výuky.
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Projekt - Francouzské divadlo Moi, je dis non!
Divadelní projekt francouzštiny Aux arts, lycéens!, při kterém 14 studentů
připravovalo adaptaci hry o Antigoně od Jeana Anouilha, vyvrcholil
představením v Divadle 29 a účastí na mezinárodním festivalu frankofonního
divadla Festivadlo Brno 2008.
Studenti (Tereza Davidová, Karolína Jenčíková, Kristýna Krejzlová, Valentýna
Kyclová, Pavlína Malá, Michaela Novotná, Aneta Vacková, Oliver Vršanský,
Kateřina Mudruňková, Ondřej Illnar, Kamila Myslíková, Šárka Loukotová,
Anežka Prokopová, Barbora Tamchynová) po dobu čtyř týdnů věnovali svá
odpoledne zkouškám v režii ředitele divadla Théâtre de l’Imprévu z Orléans
Érica Cénata.
Prvním úspěchem byla dvě představení pro veřejnost 28. 3. 2007 v Divadle 29.
I když většina diváků francouzsky neuměla, pochopení hry umožnil český úvod
scén a hlavně velmi dobré herecké výkony našich studentů.
Během projektu se studenti z různých tříd a úrovní nejenom seznámili s prací
pod vedením režiséra a s divadelnictvím vůbec, ale také samozřejmě vylepšovali
komunikaci ve francouzštině, pracovali na výslovnosti, připravovali překlad
scénáře do programu, tři dívky si vymyslely taneční choreografii a třída 4.B
vytvářela plakát (vybrán byl plakátek Adély Šrutové).
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Mezinárodní výtvarná soutěž POD MODROU OBLOHOU
Třída 4.B se zúčastnila 3.ročníku mezinárodní výtvarné soutěže
POD MODROU OBLOHOU, kdy studenti zpracovávali téma PŘÁTELSTVÍ
v obyčejném programu Malování v Příslušenství.
Celé mezinárodní soutěže se zúčastnilo 207 škol
se 1 800 výtvarnými pracemi, přesto se našemu
studentovi 4.B Tomáši Vasilovi podařilo získat
nádherné 5. místo v kategorii druhého stupně ZŠ
a tomu odpovídajícího stupně víceletého
gymnázia.
Ocenění a vernisáž prací proběhly 30. 4. 2008
v Moravské Třebové.

Další akce pro studenty - školní rok 2007/2008
• Adaptační pobyt 1. ročníků
• Koncert Mládežnického australského sboru ze Sydney
• Rescue - výuka 1. pomoci
• Zájezd do Velké Británie, Itálie a do Francie
• The Action – Road show 2007
• Přednášky : sexuální výchova, antikoncepce
• Zeměpisný pořad - Amazonie
• Anglické divadlo A Christams Carol a Animal Farm
• Německý divadelní festival
• Besedy se pracovníkem Pedagogicko - psychologické
PhDr. Romanem Miletínem
• Cyklus koncertů v pražském Rudolfinu
• Besedy s Městskou policií Pardubice
• Vánoční koncert VUS
• Vánoční kytarový koncert
• Vánoční koncert souboru Muzikáři
• Zájezdy do předvánoční Vídně, Regensburgu a do Drážďan
• Divadelní představení Úžasná svatba
• Koncert Pardubické filharmonie
• Veletrh vysokých škol Gaudeamus v Brně
• Zavedení objednávek a volby obědů přes internet
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poradny

Okrsková přehlídka Festivalu vědeckých a technických projektů
V úterý 26. 2. 2008 se na ZŠ Polabiny III uskutečnila okrsková přehlídka
Festivalu vědeckých a technických projektů žáků základních škol a nižších tříd
víceletých gymnázií. Na přehlídce se představilo 25 projektů, z nichž 17 bylo
z naší školy. Porota doporučila postup všech projektů do krajského kola a na
1. místě vyhodnotila Katku Chybovou (2.B Gymnázia Pardubice, Dašická)
s projektem Barvení materiálu a na 2.místě Kláru Scholleovou (2.B Gymnázia
Pardubice, Dašická) s projektem Interference.
Krajská přehlídka Festivalu vědeckých a technických projektů
Ve dnech 11. a 12. 3. 2008 proběhlo v pardubickém Domě techniky finále
Festivalu vědeckých a technických projektů žáků základních a středních škol.
V kategorii základních škol postoupilo 42 projektů a ze středních škol se
zúčastnilo 25 projektů. Naše gymnázium se stalo školou, která měla na soutěži
zdaleka největší zastoupení. V kategorii mladších žáků jsme měli 17 projektů,
na nichž se podílelo 44 studentů, a mezi středními školami jsme měli 3 projekty,
na nichž se podílelo 7 studentů.
Hodnocení projektů prováděla vícečlenná komise složená z odborníků z firem,
univerzity, škol a dalších institucí. Žáci formou posteru prezentovali svůj
projekt. Na závěr druhého dne proběhlo vyhlášení výsledků a autoři
nejúspěšnějších projektů převzali z rukou hejtmana Pardubického kraje ceny.
Kategorie základních škol a nižších gymnázií
1. místo: Klára Scholleová (2.B): Interference (vedoucí projektu otec žákyně,
garant Mgr. Křišťanová)
3. místo: Kateřina Chybová (2.B): Barvení materiálu (vedoucí projektu matka
žákyně, garant Mgr. Chlandová)
Další ocenění :
Lucie Kratochvílová, Soyol-Erdene Erdenetulga (1.B): Procházení tepla
(vedoucí projektu RNDr. Koupil)
Václav Novotný, Jiří Malíř, Veronika Valešová (3.A): Řada kovů (vedoucí
projektu Mgr. Poštová)
Barbora Marková, Adéla Šrutová (4.B): Znečištění životního prostředí regionu
Pardubice (vedoucí projektu Ing. Volejník)
Všichni výše uvedení žáci získali jako cenu poznávací zájezd do Francie.
Několik dalších našich projektů ocenily firmy a univerzita podílející se pořádání
akce.
Kategorie středních škol
2. místo: Petr Bouchner, Jiří Slabý, Petr Šedivý (8.A): Analýza směrů
kosmického záření (vedoucí projektu RNDr. Vícha)
Další ocenění:
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Soňa Boháčová (8.B), Ondřej Komárek (4.J): Optické a elektrické vlastnosti
tenké vrstvy Sb80Se20 pro netěkavé paměti (vedoucí projektu Prof. Ing.
Frumar, DRSc.)
Oba projekty postoupily na národní přehlídku do Prahy.
Bouchner, Slabý a Šedivý se zúčastnli zájezdu do Francie.
Celostátní přehlídka AMAVET
Ve dnech 6. - 7. května 2008 se konala v Praze v Akademii věd na Národní třídě
celostátní přehlídka vědeckých a technických projektů AMAVET.
Z naší školy se zúčastnili soutěže studenti, jejichž projekty byly vybrány
z krajského kola. Byli to Jiří Slabý, Petr Šedivý a Petr Bouchner s projektem
na detekci kosmického záření (cena Yale Science and Engineering Association
INC) a Soňa Boháčová s projektem o tenkých vrstvách (cena The ASM
Materials Education Foundation).
Přehlídky se zúčastnily také dvě studentky nižšího gymnázia Klára Scholleová
a Katka Chybová, které představily své projekty Interference a Barvení látek
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Zájezd do Francie
Ve dnech 25. – 31.5.2008 se konal zájezd do Francie, který pořádal Pardubický
kraj pro žáky, kteří se umístili na předních místech v celoroční soutěži
vědeckých a technických projektů a pro jejich učitele. Účastníkům hradil zájezd
Pardubický kraj.
Naše gymnázium bylo na krajské přehlídce Festivalu vědeckých a technických
projektů zastoupeno 17 projekty z nižšího gymnázia a 3 projekty z vyššího
gymnázia a z těchto autorů byli na zájezd vybráni následující žáci (absolventi):
Klára Scholleová: Interference
Katka Chybová: Barvení tkanin přírodními barvivy
Barbora Marková, Adéla Šrutová: Analýza znečištění životního prostředí
regionu Pardubice
Jiří Malíř, Václav Novotný, Veronika Valešová: Řada kovů
Soyol-Erdene Erdenetulga, Lucie Kratochvílová: Procházení tepla
Jiří Slabý, Petr Šedivý, Petr Bouchner: Analýza směrů vysokoenergetického
kosmického záření
Zájezdu se zúčastnili také učitelé, kteří vedli oceněné projekty.
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Celostátní kolo středoškolské odborné činnosti
V sobotu 14.6. a neděli 15.6.2008 proběhlo ve Varnsdorfu celostátní kolo
30. ročníku SOČ. Studenti, kteří prošli okresními a krajskými koly, soutěžili
v 18 vědních oborech. Před odbornými porotami složenými z pracovníků
vědeckých ústavů, vysokých a středních škol obhajovali své práce.
Naše škola měla dvojnásobné zastoupení. V oboru fyzika soutěžili Jiří Slabý,
Petr Šedivý a Petr Bouchner s prací Detekce vysokoenergetického kosmického
záření CZELTA a v oboru chemie Soňa Boháčová s prací Optické a elektrické
vlastnosti tenké vrstvy Sb80Se20 pro netěkavé paměti.
Obě práce se umístily na skvělých prvních místech.
Boháčová obdržela cenu děkana Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, cenu
České spořitelny, cenu Nadace pro podporu talentované mládeže a je navržena
na reprezentaci ČR na mezinárodní soutěž INTEL ISEF 2009 v USA.
Slabý, Šedivý a Bouchner obdrželi cenu děkana Přírodovědecké fakulty UP
Olomouc, cenu České spořitelny a cenu Nadace pro podporu talentované
mládeže.
Ve svém dopise poděkovala radní Pardubického kraje paní Málková studentům
i pedagogům za reprezentaci školy i kraje.

Vážená paní ředitelko,
velmi Vám děkuji za informace o úspěších studentů Gymnázia Pardubice,
Dašická. Je to bezesporu pěkná prezentace schopností, talentu a nadání
samotných studentů, ale samozřejmě i školy a Pardubického kraje.
Dovolím si tedy předběžně touto cestou úspěšným studentům poblahopřát
a také poděkovat Vám, paní ředitelko osobně, stejně tak jako pedagogům,
kteří studenty na soutěže připravují. Jsem si vědoma důležitosti osobního
přístupu pedagogů a velmi si jejich práce vážím. Také v letošním roce
plánuji setkání s úspěšnými studenty, kdy budu mít příležitost osobně jim
poblahopřát. Vzhledem k tomu, že některé soutěže ještě probíhají, budu
termín setkání směrovat tak, abychom měli k dispozici výsledky všech
soutěží a projektů.
Vážená paní ředitelko, přeji Vám i všem zaměstnancům školy úspěšný
závěr školního roku, pohodu a příjemné prázdniny.
Se srdečným pozdravem
Marie Málková
náměstkyně hejtmana Pardubického kraje
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Projekt deníku Mladá fronta DNES
„Studenti čtou a píší noviny“ je projekt pro studenty středních škol. Cílem
projektu je naučit studenty pracovat s denním tiskem, ukázat ve vybraných
hodinách, jak využívat informace zde obsažené. A také – a to především –
poskytnout studentům prostor pro vyjádření jejich názorů na stránkách
největšího českého deníku. Všechny střední školy v celé ČR měly možnost se
do projektu přihlásit. Při přihlášení si každá škola sama určila, jak noviny
ve výuce použije a ve kterých konkrétních předmětech. Redakce zadala
postupně 3 témata. Studenti předávali své příspěvky do MF DNES. Veškeré,
v elektronické podobě zaslané příspěvky byly umístěny na internetových
stránkách www.idnes.cz/studenti. Za naši školu jsou do projektu přihlášeny třídy
2.J a 6.B. Celkem bylo otištěno 22 příspěvků našich studentů.
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1. výzkumná geograficko - historická expedice do oblasti Neapolského
zálivu - 14.9. – 22.9 2007
Začali jsme návštěvou Říma a jeho historických památek - Vatikán, Kapitol,
chrám sv. Petra, Forum romanum nebo Koloseum. 3. den jsme jeli do Paesta
na prohlídku archeologického areálu a muzea. 4. den jsme vyrazili do Neapole,
kde jsme navštívili popelem zasypané město Herculaneum. 5. den jsme pluli
lodí na ostrov Capri a vystoupali na největší kopec Monte Solaro s 589 m.
Navštívili jsme městečka Capri a Anacapri. 6. den jsme viděli monumentální
sopku Vesuv, výhled na Neapolský záliv, kráter sopky a antické město Pompeje.
7. den jsme zajeli do NP Chilento. 8. den, jsme vyrazili do Florencie, města
umění. Viděli jsme proslulého Davida, Galerii Ufizzi, Florentskou katedrálu,
Palazzo Vecchio nebo Dóm Santa Maria del Fiore.

Studenti gymnázia ve Velké Británii
Od 8. do 16. 9. 2007 35 studentů gymnázia vyrazilo jako každý rok
na poznávací zájezd do Velké Británie. První zastávkou bylo Avebury,
megalitická památka, pak lázeňské město Bath. V pondělí nás čekal přejezd přes
Exeter a Tintagel Castle do Plymouth. V úterý jsme se vydali směrem na St.
Michael’s Mount, nejzápadnější cíp Anglie Land’s End a do přímořského
střediska St. Ives. Dartmoorský národní park s vřesovišťmi a divokými poníky
jsme projeli, abychom se dostali do Torquay, kde jsme zhlédli výstavu Agathy
Christie, a Plymouth, kde jsme navštívili oceanárium. Prohlédli jsme si skanzen
Cocington a pokračovali na Stonehenge. V Salisbury jsme navštívili katedrálu,
v níž je uložena jedna ze čtyř částí Velké listiny práv a svobod. Pátek jsme byli
na ostrově Wight s nádherným sídlem královny Viktorie - Osborne House i
vesničkou miniatur Godshill. V sobotu jsme navštívili Londýn - pěšky od
katedrály sv. Pavla přes Millenium Bridge k Tate Gallery, dále přes Tower
Bridge na Tower of London a podél břehu jsme se vrátili na Covent Garden.
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Soutěž zdravotnických družstev
V regionálním kole soutěže zdravotnických družstev ČČK a
družstev juniorů ČČK dne 17.5.2008 v Chrudimi obsadilo
naše družstvo ve složení Kristýna Krejzlová (2.F), René
Andrejs (2.H), Dagmar Louvarová (5.A), Kateřina Prouzová
(5.A) a Hana Rosová (1.F) 2. místo.

Seminář k projektu CZELTA
V úterý 29. 4. 2008 se na naší škole konal další ze seminářů věnovaných detekci
kosmického záření v projektu CZELTA. Na seminář přijeli pracovníci ČVUT,
jaderný fyzik ústavu v Řeži, učitelé a studenti několika středních škol
zapojených do projektu (Kladno, Brno, Pardubice, Polička), ale měli jsme zde i
hosty ze Slovenska (vysoká škola v Žilině a gymnázium v Sučanech). Celkově
měl seminář přes 50 účastníků.
Během 4,5hodinového programu vyslechli účastníci přednášku Dr. Wagnera:
Cesta k Marsu a kosmické záření, Ing. Smolka: Stav projektu a správa dat, Ing.
Přidala: Měření na stanici a montáž a p. Nyklíčka: Projekt Auger.
Velmi podstatným vystoupením byla prezentace našich studentů Slabého,
Šedivého a Bouchnera, kteří představili výsledky svojí roční práce v projektu
CZELTA.
Účastníci semináře se také podívali na detektory na střeše školy.
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RNDr. Jiří Grygar na našem gymnáziu
V pondělí 5. 5. 2008 jsme na naší škole uvítali vzácnou návštěvu, RNDr. Jiřího
Grygara, CSc. Pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd, předseda České
učené společnosti a velký popularizátor astronomie (cena Kalinga UNESCO)
přednesl přednášku o kosmickém záření a mezinárodním projektu Auger,
kterého se ČR a Dr. Grygar osobně účastní.
Součástí přednášky byla také prezentace studentů 8.A Šedivého, Slabého
a Bouchnera o měření kosmického záření na našem gymnáziu v rámci projektu
Czelta..
Dr. Grygar na závěr odpovídal na dotazy a seznámil se s naší měřicí stanicí
a s detektory přímo na střeše školy.
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Seminář ISES pro učitele
Ve dnech 4. a 5. dubna 2008 se na naší škole konal seminář, kterého se
zúčastnilo 17 učitelů středních škol z České republiky. Seminář pořádala naše
škola ve spolupráci s Doc. Lustigem z Matematicko- fyzikální fakulty UK a byl
pro učitele fyziky, kteří používají k měření počítačový systém ISES.
Ve dvou dnech se učitelé seznámili s novinkami systému ISES, vyzkoušeli si
řadu počítačových měření v pracovně fyziky, viděli experimenty i bez počítačů
a také měření kosmického záření CZELTA.

Od starověkých astronomů k počítačovým experimentům II.
Ve středu 23.4.2008 se na naší škole uskutečnil seminář určený pro učitele
středních a základních škol s názvem Od starověkých astronomů k počítačovým
experimentům. Seminář pořádal Národní institut pro další vzdělávání, lektorem
byl RNDr. V. Vícha.
Ve třech blocích se přítomní učitelé nejprve seznámili s myšlenkami antických
astronomů, matematikou mayů a pohledem do nitra hmoty prostřednicvím
obrázků z elektronového mikroskopu a také měřením kosmického záření na
našem gymnáziu.
Druhý blok byl věnován experimentům, především o teple a elektřině.
Ve třetím bloku si učitelé sami vyzkoušeli analýzu pohybu z videozáznamu,
práci s elektrickými obvody a měření soupravou ISES.
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Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání
Projekt je určen pro učitele přírodovědných a technických předmětů středních
škol a 2. stupně základních škol. Realizátorem projektu je Univerzita Karlova
v Praze Matematicko-fyzikální fakulta, školícím střediskem pro region
Pardubice je Gymnázium Pardubice, Dašická.
Projekt je akreditován Ministerstvem školství pod č. 15816/2006-25-368 a klade
si za cíl další vzdělávání učitelů přírodovědných a technických předmětů,
zdůrazňuje vzájemnou propojenost jednotlivých oborů. Náplní kurzu jsou:
1. Prezenční setkání v Pardubicích a v Praze:
· pondělí 24. 9. 2007 (Pardubice, 16.00-18.00): Seznámení s kurzem a prací
v e-learningovém prostředí
· pátek 5. 10. 2007 (Praha, celý den): Den světla – přednášky
· pátek 9. 11. 2007 (Praha, celý den): Den vody – přednášky
· pátek 14. 12. 2007 (Praha, celý den): Den země – přednášky
· středa 9. 1. 2008 (Pardubice, odpoledne): Závěrečná obhajoba vlastního
projektu (vyučovací hodina s propojením přírodovědných a technických
předmětů)
· 25. - 26. 1. 2008 (Malá Skála, dvoudenní): Setkání pro vybrané autory
nejlepších projektů
Přednášet budou pracovníci vysokých škol – Přírodovědecká fakulta,
Pedagogická fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta.
2. On-line vzdělávání, při němž účastníci kurzu budou mít přes internet přístup
k různým vzdělávacím materiálům.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky. Lze získat certifikát účastníka potvrzený MŠMT.
Závěrečný seminář II. běhu projektu Nové cesty
Ve středu 9. 1. 2008 se konal na našem gymnáziu závěrečný seminář II. běhu
projektu "Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání ".
Závěrečného semináře se zúčastnilo všech 9 účastníků, kteří vystoupili se třemi
projekty:
Mgr. Kvasničková, Mgr. Venzara: Skupenské přeměny v diagramu, identifikace
neznámé látky a její vlastnosti
Mgr. Křišťanová, Mgr. Málková, Mgr. Kudláčková: Oko
Mgr. Spousta, Mgr. Herudková, Mgr. Hyhlíková, Mgr. Motyčková: Ozon
V každém projektu se propojily různé pohledy přírodovědných předmětů
na totéž téma a všechny projekty byly kvalitní. Účastníci tak splnili poslední
podmínku k úspěšnému absolvování kurzu.
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Zpráva ze závěrečného setkání účastníků 3 . běhu projektu v Pardubicích
Ve středu 14. 5. 2008 se konal na našem gymnáziu závěrečný seminář III. běhu
projektu "Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání ".
Účastníci prezentovali své projekty.
Název projektu
Alea iacta est
Léčivé rostliny
Vegetační stupně ve východní
Africe
Země ledu
Živočichové u rybníka
Den Země UNESCO
Vlastnosti kapalin

Autoři
Ing. Zdenek Cach, Ing. Ivan Kudrna, Mgr.
Pavel Vohradník
Andrea Pražanová, Mgr. Lucie Stříbrná,
PhD.
Mgr. Michal Holešínský, Mgr. Lucie
Vondráčková
Milena Čermáková, Jana Záleská
PaedDr. Ivana Eliášová, Mgr. Alice
Papoušková
Mgr. Dana Hartlová, Mgr. Jiřina Petráková
Mgr. Eva Hrubá, Martin Keller

Škola
SPŠE Pardubice
G Přelouč
G Pardubice, Dašická
G Přelouč, ZŠ Řečany
G Pardubice, Dašická
ZŠ Závodu míru
G Chrudim

Přehled nominovaných účastníků a projektů na celostátní setkání:
Název projektu
Alea iacta est
Léčivé rostliny
Vegetační stupně ve východní
Africe

Jména nominovaných účastníků
Ing. Zdenek Cach, ing. Ivan Kudrna,
Mgr. Pavel Vohradník
Andrea Pražanová, Mgr. Lucie
Stříbrná, PhD.
Mgr. Michal Holešínský
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Škola
SPŠE Pardubice
G Přelouč
G Pardubice, Dašická

Setkání maturantů, rodičů, pedagogů a vedení školy při příležitosti
ukončení školní docházky maturantů
V úterý 29. dubna 2008 se konalo již druhým rokem setkání, při němž byli
oceněni studenti úspěšní ve významných soutěžích, a při neformálních
rozhovorech proběhlo zhodnocení středoškolského studia.
Partnerem setkání bylo ČVUT Praha, přesněji ÚTEF (Ústav pro technickou
a experimentální fyziku), který má s naší školou smlouvu „Podpora nadaných
studentů v přírodních vědách.“
ÚTEF připravil pro studenty oceněné za úspěchy v přírodovědných
a technických soutěžích finanční odměny ve výši 1000 – 2000 Kč.
Ceny předávali ředitel ÚTEF Ing. Pospíšil, DrSc., prorektor ČVUT Dr. Ing.
Kuba, Ph.D a ředitelka školy Ing. Svobodová.
Seznam odměněných studentů za rok 2008:
1) Zuzana Dočekalová – úspěšná řešitelka celostátního kola CHO.
2) Petr Šedivý– úspěšný řešitel celostátního kola FO.
3) Vít Saidl– úspěšný řešitel celostátního kola FO.
4) Miloslav Drobný – úspěšný řešitel celostátního kola FO.
5) David Vondrák - postup do celostátního kola olympiády v programování.
6) Vojtěch Dostál – vítěz krajského kola BO.
7) Jiří Slabý, Petr Šedivý, Petr Bouchner: 2. místo v krajském Festivalu
vědeckých a technických projektů, střední školy. Postup na celostátní přehlídku.
8) Soňa Boháčová, Ondřej Komárek: postup z krajského kola Festivalu
vědeckých a technických projektů (střední školy) na celostátní přehlídku.
9) Klára Scholleová: 1. místo v krajském Festivalu vědeckých a technických
projektů.
10) Kateřina Chybová: 3. místo v krajském Festivalu vědeckých a technických
projektů.
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Exkurze do Mnichova
Studenti fyzikálních seminářů byli ve dnech 11. - 13. 10. 2007 na exkurzi
v Deutsches museum v Mnichově. Jedná se o jedno z největších muzeí techniky
na světě. Během celodenní prohlídky zhlédli pochopitelně oddělení fyziky, ale
i řadu expozic - letectví, plavba, mosty, motory, chemie, farmacie, výroba
papíru, matematický koutek...
Zajímavé byly předváděné programy ve vysokonapěťové laboratoři, chemické
pokusy, výroba cihel, lití kovů a další. Na expozicích muzea je sympatické, že
jsou na mnoha místech interaktivní. Návštěvník může vyzkoušet řadu pokusů,
může dělat i pokusy s vlastním tělem, může zkoušet rozkmitat most a pozorovat
jeho kmity na monitoru počítače atd.

Městské kolo soutěže v právním vědomí - 3. místo
21. 2. 2008 se konalo městské kolo soutěže Street Law, kde nás reprezentoval
tým složený ze žákyň a žáků 4.A a 4.B - Iva Břízová, Jan Došel, Lenka
Knapová, Lucie Lotková. Jde o soutěž v právním vědomí, která je podporovaná
městem Pardubice a organizovaná Městskou policií. Rozdíly mezi prvními třemi
nejlepšími družstvy byly minimální.
Evropský parlament mládeže
Delegace pardubického gymnázia ve složení: Tereza Bílková, Michaela
Chocholoušová, Anežka Prokopová, Michaela Nováková, Jakub Niger se
ve dnech 22. 11. – 25. 11. 2007 zúčastnila Národní výběrové konference
Evropského parlamentu mládeže v Jihlavě.
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Halloween
Všichni naši žáci studují anglický jazyk, proto se seznamují i se zvyky anglicky
mluvících zemí. Jedním z nejzábavnějších je oslava Halloweenu, předvečera
svátku Všech svatých, v poslední říjnový den.

Mikuláš, čert a anděl na gymnáziu
Ve středu 5. 12. 2007 obcházela po několika třídách nižšího gymnázia trojice
Mikuláš, čert a anděl. V primách došlo i na přidělování dárků.

Dětský den
V pátek 30. června se na našem gymnáziu slavil dětský den. Studenti nižšího
gymnázia zhlédli ukázku práce psovodů, zásahu hasičů (včetně slaňování
ze střechy), zkusili si několik soutěží a opékali si buřty.

39

Návštěva Legolandu
Dne 2. 5. 2008 žáci ze tříd 2.B, 3.A, 4.A, 4.B, 6.A, 2.F a 3.F navštívili německý
Legoland. Kromě mnoha zajímavých atrakcí se seznámili s výrobou LEGO
kostiček, užili si „čtvrtý rozměr“ v kině LEGO Studios a zhlédli několik
divadelních představení v LEGO Aréně, hradním divadle nebo v opičím divadle
(Affentheater).
V MNIILANDu se představila nejen známá německá místa jako například
zámek Neuschwanstein, Allianz Aréna a letiště v Mnichově, přístav
v Hamburku, památky v Berlíně, ale i italské Benátky, větrné mlýny v Nizozemí
a mnoho dalších. Novinkou byli významní fotbalisté – samozřejmě také
z LEGA.
Nejoblíbenější atrakcí byly horské dráhy – Project X a Feuerdrache, BIONICLE
a vodní hry.

Rafty v Hradci Králové
25. 9. se studenti naší školy zúčastnili 1. ročníku vodáckého závodu na raftech
„Mezi mosty“, pořádaného v Hradci Králové u příležitosti oslav 80. výročí
otevření budovy tamního Gymnázia J. K. Tyla. Posádka ve složení Bílková T.,
Váňová Z., Bambušková M., Nalezencová R., Kucián M.+M., Kuta L., Skála
M., Kislinger J., se umístila ze 16 účastníků na pěkném 4. místě.

Juniorský maratón
Družstvo naší školy se zúčastnilo Garnier Juniorského maratonu semifinálového kola, ve kterém šlo o postup do finále, které se konalo
11. 5. 2008 v Praze v rámci Prague International Marathon. Jde o štafetový běh
na vzdálenost 42,195 km. Tuto vzdálenost běží deset závodníků a naši studenti
si druhým místem (za Sportovním Gymnáziem Pardubice) zajistili účast
v Praze.
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Hokejový zápas mezi učiteli a studenty
V pátek 21. 12. 2007 se od 15.15 h hrálo v ČEZ aréně Pardubice hokejové
utkání maturantů a profesorů. Hrál se divácky velmi atraktivní hokej.
O ofenzivním pojetí zápasu svědčí 25 nádherných gólů. Výsledek zápasu –
maturanti : profesoři 11 :14

Adopce na dálku
Studenti, kteří se učí francouzský jazyk, pod vedením našich učitelek
francouzštiny pokračují v adopci afrického dítěte Thierno Aliou Sow. Vybrali
mezi sebou peníze a zajistili tak pro jednoho ze sirotků možnost dalšího ročního
studia.
Další studenti naší školy adoptovali dítě z Keni Kelina Katiwu .
Projektový týden pro 1. ročníky osmiletého gymnázia
Studenti tříd 1.A a 1.B absolvovali 12. 5. - 16. 5. 2008 projektový týden v rámci
environmentální výchovy. Navštívili Ekocentrum Paleta v Pardubicích, kde
vyslechli výukový program. Další den si prohlédli ve Východočeském muzeu
stálou expozici "Příroda východních Čech". Zpracovávali zadané úkoly
a samostatně referovali o zvláštnostech flóry a fauny speciálních lokalit.
S velkou odezvou se setkala návštěva ZOO v Praze. Přednesenou problematiku
aplikovali v samostatné práci, písemně zpracovali témata v hodinách anglického
a českého jazyka, v ekologii i v dalších předmětech. Ve výtvarné výchově
nakreslili řadu krásných obrázků. Nejlepší práce byly vystaveny na nástěnce
v budově školy.
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Projektový týden pro 2. ročníky osmiletého gymnázia
Projektový týden pro třídy 2.A a 2.B proběhl také v termínu 12. 5. - 16. 5. 2008.
Tématem bylo „Pardubice – moje město“. Studenti se učili o historii
a současnosti Pardubic v českém i anglickém jazyce, navštívili pardubický
zámek, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Eurocentrum a školu
Svítání. Sepisovali pověsti Pardubic, v chemii zkoumali filtraci kalné vody
v Labi, v matematice statisticky zpracovávali dopravní situaci v ulici Dašická,
ve fyzice měřili výšku budov podle stínu, v hudební výchově zpracovávali téma
Pardubice město hudby, písní a folklóru, v angličtině připravovali podklady
pro práci průvodce, které potom zpracovali ve formě koláže.
Projektový týden pro 3. ročníky osmiletého gymnázia
Projektový týden pro třídy 3.A a 3.B proběhl také v termínu 12. 5. - 16. 5. 2008.
Tématem byla věda a technika. Žáci ve skupinách stavěli ze špejlí, papíru,
kancelářských sponek a nití mosty, které měly unést co největší zátěž. Na závěr
proběhly zátěžové zkoušky. Žáci ve skupinách vyhledávali na internetu
materiály pro řečnická cvičení na téma slavní vynálezci, fyzikové a technici.
Na hodině českého jazyka své získané vědomosti prezentovali. Další aktivitou
byla show fyzikálních pokusů doplněná hádankami. Žáci se učili pracovat
v Excelu. Následovala přednáška o měření kosmického záření v projektu
CZELTA, pak týmové zpracování naměřených dat (Excel). Exkurzí do podniku,
který vyrábí regály, si doplnili vědomosti, které potřebovali při stavbě mostů.
Proběhla celodenní exkurze do IQ parku v Liberci. Poslední den probíhala
měření v terénu Pod Vinicí – hloubka a šířka řeky, rychlost toku, rychlost vln
na klidné hladině, objemový průtok a teplota vody. Další měření byla
o vzdálenostech a pohybu - odhad vzdálenosti, krokování, rychlost běžce,
výkon žáka běžícího se zátěží do kopce.
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Organizační struktura gymnázia

MŠMT
Školská rada
Pardubický kraj

Pedagogická rada
Studentská rada

ředitelka školy
Ing. Jitka Svobodová

Interní audit

statutární zástupce ředitele
RNDr. Vladimír Vícha

rozpočtář ekonom
Jitka Albertová

mzdová účetní
Jaroslava Srbová

Poradní sbor

zástupce ředitele
Mgr. Martina Sedláková

Referent majetkové
správy - školník
Ludmila Jánská

vedoucí školního stravování
Miluše Rotreklová

vedoucí
předmětových
komisí

hlavní kuchařka ŠJ
Zdeňka Dostálková

údržbář
Ladislav Firich
účetní
Libuše Skalická

pokladní ŠJ
Jitka Pokorná

kuchařky
pedagogický sbor

uklizečky
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administrativní
pracovník
Marie
Nováková

Knihovník
Jaroslava
Dusilová

pomocné kuchařky
pomocné síly

uklizečka jídelny

Pedagogický sbor
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Alibay Chanil
Bílková Jana – komise Aj
Blatná Gabriela – komise Čj
Blehová Lenka
Břízová Blanka – výchovný
poradce
Burian Luděk – komise Z a Tv
Burianová Zuzana – komise Nj
Dlouhá Silvie
Dvořák Libor
Effenberková Marie
Eliášová Ivana
Fajfrová Dita
Förstl Ivan
Förstlová Marie
Šebková - Havlíčková Kristýna
Herudková Jana
Holešínský Michal
Hošková Dana
Hozová Vladimíra
Hyhlíková Hana
Chlandová Gabriela
Jelínková Renata
Ježková Marie
Kafka Karel
Koupil Jan
Křišťanová Soňa
Kubát Josef
Kubíčková Lucie – komise Ev
Kycl Pavel – komise Iv
Machatý Přemysl
Matyášová Marie
Motyčková Iveta
Nagy Luděk
Nováková Kateřina
Pačovská Ludmila
Papoušková Alice
Petr Filip
Pochobradský Pavel – komise
M a Fy
Poštová Marie – komise Ch

RNDr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Ing.
Mgr.
PhDr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Ing.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
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Pražanová Daniela – komise Bi
Příhodová Alena – komise Fj
Rak Josef
Sedláková Martina
Seinerová Vlasta – komise Zsv
aD
Shánělová Hana
Spousta Petr
Střídová Zuzana – koordinátor
EVVO
Svoboda Josef – výchovný
poradce
Svobodová Jitka
Svobodová Zdeňka
Šimková Hana
Šormová Anna
Šrollová Zdeňka
Štěpánek Martin
Švadlenková Libuše
Vacková Olga
Valešová Ivana
Velešovská Eva
Vícha Vladimír
Vlasáková Alena
Volejník Milan
Vomlelová Alena
Vondráčková Lucie
Vukčevič Sněžana

Odborný i pracovní růst učitelů
• V rámci možností zajišťuje škola potřebnou metodickou i odbornou
literaturu.
• Zajišťuje účast aspoň jednoho učitele příslušné předmětové komise
na vzdělávacích akcích (semináře, konference), které organizuje hlavně
MŠMT, NIDV 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 39 učitelů, tj.
50% pedagogického sboru.
14 učitelů přírodovědných či technických předmětů obdrželo certifikát
o úspěšném absolvování půlročního kurzu Nové cesty v přírodovědném
a technickém vzdělávání organizovaném Univerzitou Karlovou.
3 učitelé získali certifikát lektora kurzu Nové cesty v přírodovědném
a technickém vzdělávání.
Organizace soutěží
Organizace krajského kola Fyzikální olympiády
Organizace krajského kola Olympiády ve francouzském jazyce
Organizace krajského kola Matematické olympiády
Organizace okresního kola Olympiády v anglickém jazyce
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Kontroly a inspekce
1. Dne 4. 3. 2008 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice v budově
školy, ve školní jídelně a ve školním bufetu s programem kontroly
dodržování povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. O provedené
kontrole je vypracován protokol a ze strany gymnázia 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.
2. Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení ve dnech 13.3., 14.3., 17.3.,
19.3. a 21.3. 2008 zaměřená na kontrolu plnění povinností v nemocenském
pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného v souladu s ust. $6
odst. 4 písm. o) bodu 1 a 2 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění. Zjištěná
drobná závada byla odstraněna.
3. Kontrola VZP ze dne 10. 3. 2008 byla zaměřena na kontrolu rekapitulace
zdravotního pojištění a mzdové listy. Nebyly zjištěny nesrovnalosti.

Přílohy
1. Zprávy vedoucích předmětových komisí o činnosti za rok 2007/2008
2. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007
3. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2007

V Pardubicích 20. 10. 2008

Ing. Jitka Svobodová
ředitelka školy
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Příloha 1 - Zprávy vedoucích předmětových komisí o činnosti za rok 2007/2008
Zhodnocení činnosti předmětové komise český jazyk a literatura za školní
rok 2007/2008
1/ předmětová komise ČJL pracovala podle předem daného plánu a všechny
zadané úkoly byly splněny
2/ plánované exkurze do Krajské knihovny Pardubice proběhly v dohodnutém
termínu
3/ proběhlo i školní kolo OJČ, s uspokojivou účastí a odpovídajícím zájmem
studentů, na provedení a opravě se podíleli rovným dílem všichni vyučující Čj
4/ bezproblémově proběhly přijímací zkoušky na vyšší i nižší gymnázium,
osvědčila se jejich inovovaná podoba
5/ maturitní zkoušky proběhly rovněž ke spokojenosti všech, do budoucna je
nutno uvažovat, bude-li český jazyk součástí školní maturitní zkoušky,
o radikální změně koncepce maturit
6/ vyučující byli seznámeni s nejnovějšími informacemi o podobě nové státní
maturity, jež poprvé proběhne v r. 2010. Hlavním námětem byla otázka tvorby
pracovních listů pro ústní část maturitní zkoušky: jednalo by se 40 pracovních
listů základní obtížnosti a 105 pracovních listů vyšší obtížnosti. Práce na jejich
přípravě bude rozdělena mezi jednotlivé vyučující, příp. budeme své texty
konfrontovat s tím, co bude zveřejněno na stránkách Cermatu.
7/ vyučující ČJL schválili seznam literárních děl pro novou státní maturitu
v základní obtížnosti (40 titulů) pro studenty stávajících prvních, druhých a
třetích ročníků čtyřletého studia a odpovídajících ročníků osmiletého studia,
stejně tak byl schválen seznam literárních děl ve vyšší obtížnosti (105 titulů).
8/ výsledky soutěží za školní rok 20007/2008
Školní kolo OČJ - 1. kategorie:
1. místo – Kadičová Eva + Mánková Andrea
2. místo – Pražanová Kateřina
3. místo – Kastnerová Štěpánka
Školní kolo OJČ – 2. kategorie:
1. místo – Smrčková Tereza + Jakub Koláček
2. místo – Weisbauerová Dagmar
3. místo – Fejlová Dita + Burianová Sylva
Okresní kolo OJČ – 1. kategorie:
12. - 14. místo – Kadičová Eva
21. – 26. místo – Mánková Andrea
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Okresní kolo OJČ – 2. kategorie:
1. místo – Jakub Koláček
Jakub Koláček postoupil do krajského kola, kde se neumístil na žádné
z předních pozic.
Literární soutěž „O pardubický pramínek“ na téma „Hvězdné nebe nade mnou“:
Valentýna Kyclová - 1. místo , kategorie 1. – 2. ročníky SŠ
Jan Pech
- 2. místo, kategorie 1. – 2. ročníky SŠ
Tereza Prokopová - 3. místo, kategorie 1. – 2. ročníky SŠ
Tereza Smrčková - 1. místo , kategorie 3. – 4. ročníky SŠ
Eliška Vacková
- čestné uznání, kategorie 3. – 4. ročníky SŠ
26. 6. 2008

Zapsala : Gabriela Blatná
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Závěrečná zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka za
školní rok 2007/2008
1. zhodnocení projektového týdne
- přítomni vyjádřili spokojenost s podklady pro primu (Animals) a sekundu
(Pardubice)
- připomínky k tercii – nedostatek hodin na provedení projektu (zabráno
projektem pro fyziku), příští rok nutno upravit tak, aby šlo realizovat nebo
projekt vyřadit
- připomínka k časovému zařazení – týden před maturitou, námitka předána
vedení školy
2. hostitelský program Comenius
- informace o budoucí asistentce pro školní rok 2008/2009 a možnostech
jejího zapojení do života školy (viz Osnovy – anglický jazyk –
2007/2008)
3. zhodnocení maturitních zkoušek
- diskuse k opravování chyb v ústním projevu (ponecháno invividuálně
na zkoušejícím a přísedícím)
- diskuse k podbodům hlavního tématu (komise souhlasí s dosavadním
pojetím, tedy: téma je otevřené, podbody jsou orientační, studentům jsou
doporučeny jako možná prezentace tažené otázky, nicméně není povinné
je využít ve vlastním projevu. Student však musí celému zadání maturitní
otázky rozumět a na dotazy toto ověřující aktivně reagovat)
- komise odsouhlasila stávající maturitní témata na příští dva školní roky,
maturanti budou o slovníku a obrázku informováni na začátku maturitního
ročníku (na potítku slovník AJ-ČJ i ČJ-AJ, příprava popisu obrázku
tamtéž). Časový rozsah a zařazení obrázku při maturitní zkoušce
ponecháno na vyučujícím (lze na úvod i závěr – student by měl svou
zkoušku uvést = sdělit, o čem bude jeho prezentace tématu, max. 5 min.
na obrázek)
4. nová maturita
- Sedláková Martina informuje o aktuálních podmínkách, podle kterých
budou maturovat studenti současných druhých ročníků 4letého studia /
šestých ročníků 8letého studia
- Ukázka požadavků na úroveň B1, B2 dle již vydaných katalogů (viz
Osnovy – anglický jazyk – 2007/2008) a jejich srovnání cambridgeskými
zkouškami PET, FCE
- Doporučeno věnovat pozornost materiálům připravujícím na maturitu
v časopise Bridge a Speaking task v učebnici Enterprise IV.
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5. splnění tématických plánů
- všichni vyučující AJ předají vedoucí PK skutečnou realizaci témat
pro všechny třídy, kde vyučovali
6. Evropský parlament mládeže
- pro školní rok 2008/2009 se ujme K. Šebková, příprava družstva proběhne
na základě zájmu studentů
a)
b)

c)
d)
e)

f)

7. různé
rozřaďovací test pro budoucí první ročníky 4letého studia – informace
o zadání, výsledcích (viz Osnovy – anglický jazyk – 2007/2008)
velká absence studentů v maturitním ročníku zejména v období před
maturitou – návrhy možných řešení: neomlouvat větší než 25% absenci i přes
dostatečný počet známek, naplánovat si povinnou písemnou práci do tohoto
období, studenty předem informovat, že nácvik průběhu maturitní zkoušky /
trénování popisu obrázku bude těsně před maturitou apod. (komise si je
vědoma obtížnosti zamezení zvyšování této absence)
individuální studijní plán – návrh na přezkušování těchto studentů povinně
před komisí zamítnut
pozdní příchod do hodin – řešit v souladu se školním řádem, v případě
nepřítomnosti vyučujícího je povinností třídní služby včas oznámit a
neoznámení v opačném případě trestat (řešit s třídním vyučujícím)
složka Osnovy – anglický jazyk – 2007/2008 – zde jsou shromaždovány
všechny informace týkající se PK AJ: pozvánky na semináře, informace
o soutěžích, final testy, vyučující + roky, kdy připravovali final test, zájezd
do VB, pokyny od vedení školy apod.
semináře – snaha jezdit přednostně na ty, které jsou pro školu zdarma.
Na seminář Back to school ( srpen 2008) pojede Bílková Jana, Šebková
Kristýna, o seminář Maturita Success mají zájem Hošková Dana, Shánělová
Hana, Šimková Hana, Švadlenková Líba – domluví se s vedením školy

26. 6. 2008

Bílková Jana
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Zpráva o práci předmětové komise francouzského jazyka za školní rok
2007/08
1. Zapojení do evropského projektu Aux arts, lycéens – divadlo ve Fj.
Proběhlo několik jednání s francouzskými zástupci, s odpovědnými
pracovníky KÚ Pradubického kraje (realizace projektu je podložena
smlouvou o spolupráci s regionem Centre – oblast školství) a bylo
uspořádáno setkání studentů s režisérem M. Ericem Cénatem v listopadu
2007. (Mgr. A. Příhodová)
2. Zahájení divadelních zkoušek pod vedením francouzského režiséra
za asistence A. Příhodové, která zajistila administrativní a organizační
náležitosti i tlumočení a pedagogický dozor.
3. Prezentace divadelní hry našich studentů pro veřejnost a žáky školy na scéně
Divadla 29.
4. Účast na mezinárodním festivale divadelních představení ve francouzštině
středních škol - FESTIVADLO Brno 2008 (duben 2008).
(Mgr. Příhodová)
5. Zajištění představení ve francouzštině pro studenty naší školy – literární
pásmo na téma poezie a život Roberta Desnosse. Hráli herci partnerského
regionu z Divadla Imprévu Orléans.
(Mgr. Příhodová, Mgr. Kubíčková)
6. Organizace školního kola soutěže ve francouzské konverzaci (únor 2008)
(Mgr. Kubíčková, Mgr. Alibay, Mgr. Příhodová)
7. Organizace krajského kola olympiády ve francouzském jazyce pro všechny
kategorie. Naše škola obsadila první místo v kategorii B1 a A1 a 3. místo
v kategorii B2.
(Mgr. Alena Příhodová)
8. Příprava a oprava závěrečné jazykové písemky a poskytování konzultací
maturantům.
(Mgr. Příhodová, Mgr. Alibay)
9. Z francouzštiny maturovalo 8 studentů, všichni úspěšně.
10. Učitelé se také věnovali přípravě studentů na mezinárodní zkoušky DELF
Junior. Ty proběhly v dubnu v Alliance française. Studenti, kteří se
ke zkouškám přihlásili, úspěšně složili DELF A2, B1 a B2.
11. Ve spolupráci s AMAVETem probíhaly přípravy na zájezd do Bretaně
(Mgr. Machatý)
12. Soustavně jsme obměňovali nástěnky a výzdobu učebny J4.
(Mgr. Kubíčková)
13. Zajistili jsme studentům odběr časopisu Amitié.
14. Mgr. Lucie Kubíčková se účastnila 3denního sympozia učitelů
francouzského jazyka v Poděbradech – listopad 2007.
15. Mgr. Alena Příhodová, Mgr. Přemysl Machatý a Mgr. Lucie Kubíčková jsou
nadále členy SUF (Sdružení učitelů francouzštiny), Mgr. Lucie Kubíčková je
členkou výboru tohoto sdružení.
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16. Mgr. Přemek Machatý se v době letních prázdnin účastnil třítýdenní stáže
pro učitele francouzštiny na univerzitě v Liège v Belgii, stáž je hrazena
stipendiem NAEP, Comenius.
17. Mgr. Chanil Alibay dokončil studia na Univerzitě v Paříži.
18. Nadále je realizovaná spolupráce s Alliance francaise.
19. Pro zajištění finančního krytí projektu Aux arts, lycéens byl s KÚ projednán
rozpočet pro rok 2008 a zpracována žádost o grant.
(Mgr. Alena Příhodová)
26. 6. 2008

Mgr. Alena Příhodová

Zpráva o činnosti předmětové komise německého jazyka šk.rok 2007/08
1. Minifestival německého divadla – v říjnu se žáci zúčastnili představení
v německém jazyce
2. Exkurse do Drážďan, Vídně a Regensburgu – v adventním čase jeli studenti
na exkursi do německých a rakouských měst, prohlédli si památky
a předvánoční trhy
3. Školní kolo olympiády v německém jazyce – školní kolo se konalo
ve 2 kategoriích.
Nižší gymnázium – zvítězila Lenka Knapová (4.A) a společně s Veronikou
Tichou (3.A) postoupily do kola okresního. Lenka opět vyhrála a 1. místo
obsadila také v krajském kole.
4. V kategorii vyššího gymnázia zvítězila Nela Střídová (6.A) a po 1. místech
v okresním a krajském kole postoupila až do celostátního kola, kde obsadila
10. místo.
5. Okresní kolo olympiády v německém jazyce – naše gymnázium
organizovalo okresní kolo olympiády v německém jazyce, na které přijelo
17 studentů z celého okresu. Zvítězila studentka naší školy, Nela Střídová
6. Soutěž O Trychtýř Christiana Morgensterna – žáci 3.A,B nacvičili pod
vedením Marie Matyášové bajku v německém jazyce a na soutěži obsadili
3. místo
7. Silva Dlouhá připravila studentskou výměnu s gymnáziem v Buxheimu,
která se uskuteční v září 2008.
26. 6. 2008

Mgr. Zuzana Burianová
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Zpráva o práci předmětové komise matematiky, fyziky, deskriptivní
geometrie za školní rok 2007/2008
1. U maturitní zkoušky prospěli z matematiky, fyziky a deskriptivní geometrie
všichni žáci.
2. Členové komise se věnovali práci se soutěžícími v MO a FO.
Kroužky pro řešitele vedli:
Matematická olympiáda: kategorie A : L. Dvořák
B : J. Kubát
C : S. Křišťanová
Z9: J. Herudková
Z8: Z. Šrollová
Z7: L. Blehová
Z6: K. Nováková
Fyzikální olympiáda:
kategorie A : V. Vícha
B : P. Pochobradský
C : I. Eliášová
D : P. Kycl
E : J. Koupil
3. Matematické soutěže Pythagoriáda 2008 se zúčastnilo 14 žáků. Tři z nich
obsadili přední místa v okresním kole. Soutěž zorganizoval a výsledky
zpracoval P. Pochobradský.
4. Matematické soutěže KLOKAN 2008 se zúčastnilo 52 žáků. Pět z nich se
umístilo na předních místech v rámci okresu. Soutěž zorganizoval
a výsledky zpracoval P. Pochobradský. Úlohy opravovali I. Eliášová,
J.Herudková, S. Křišťanová, Z. Šrollová a P. Pochobradský.
5. Komise připravila a realizovala projektový týden na téma „Věda a technika“.
Průběh je možno hodnotit jako úspěšný.

23. 6. 2008

Pavel Pochobradský
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Zpráva o činnosti předmětové komise dějepis – základy společenských věd
ve školním roce 2007 -2008
1)V tomto školním roce pokračovala výuka podle rozšířených tématických
plánů v souvislosti s navýšením hodinových dotací. Tato skutečnost bezesporu
přispěla ke zkvalitnění výuky v hodinách obou předmětů na vyšším gymnáziu
a dala pedagogům možnost alespoň v minimální míře zařazovat nadstavbové
prvky učiva.
2)Ve stále větším množství hodin komise využívá například vybavení
multimediálních učeben, bohužel jejich kapacita na škole není taková, aby se
tento styl práce mohl stát pravidelnou součástí výuky. Nedostatek vlastní
odborné učebny právě v těchto souvislostech pociťujeme stále negativně.
3)V rámci dějepisného semináře vznikl projekt zaměřený na problematiku PTP.
Poděkování patří PhDr. Aleně Vomlelové za vynaložené úsilí a důsledné
a fundované vedení studentů. Projekt zvýšil míru jejich informovanosti
o problematice našich moderních dějin a podchytil i zájem o samostatnou
odbornou činnost ve společenskovědních oborech.
Do budoucna bychom rádi na tyto zkušenosti navázali v souvislosti s jinými
aktuálními tématy z historie nebo i ze současnosti.
4)Maturitní zkoušky i výsledky přijímacích řízení potvrdily celkově dobrou
úroveň přípravy studentů v obou oborech, i když některé z nich – stejně jako
v loňském školním roce - zaskočilo velké množství faktografie.
Maturitní otázky v základech společenských věd doporučujeme ponechat,
v dějepise zváží komise na počátku školního roku 2008 – 2009 možnost
případného přeformulování některých velmi obsahově rozsáhlých otázek
z obecných dějin.
5)Vzhledem k nedostatku financí se nezdařilo v terciích v dějepise pokračovat
v nahrazování staré sady učebnic modernějšími, podle nichž pracuje od
loňského školního roku prima a sekunda.
Neobjevili jsme rovněž v nabídce dostatečně kvalitní učebnice pro výuku
základů společenských věd na vyšším gymnáziu, výuka podle učebnice
Odmaturuj ze společenských věd zůstává nadále provizoriem.
23. 6. 2008

PhDr.Vlasta Seinerová
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Zpráva o činnosti předmětové komise biologie za rok 2007/08
1. U maturitní zkoušky z biologie prospěli všichni žáci.
2. Učební plány byly splněny všemi vyučujícími.
3. Vyučující Hyhlíková, Motyčková, Spousta, Papoušková absolvovali
kurs pořádaný MFF UK Praha Telmae o propojení přírodovědných
předmětů.
4. Pražanová předvedla ukázky využití mikroskopické a výpočetní
techniky v hodinách biologie na dnech otevřených dveřích.
5. Komise se podílela na přebudování biologické pracovny a stěhování
sbírek do nových skříní na chodbě ve třetím patře.
6. Žáci se umístili na předních místech v biologických soutěžích.
7. Komise již třetí rok realizuje v primě projektový týden na téma
Příroda.
Výsledky biologických soutěží 2007/08
Biologická olympiáda
kat. D – okresní kolo 1. místo – Klára Horáčková 2.B
2. místo – Vojtěch Novotný 1.A
kat. C – okresní kolo 1. místo - Veronika Valešová 3.A
krajské kolo 9. místo - Veronika Valešová 3.A
kat. B – krajské kolo 1. místo – Vojtěch Dostál 2.F
10.místo – Lea Tomášová 6.B
kat. A – krajské kolo 4.-5. místo - Martin Smutný 4.F
Poznávací soutěž – okresní kolo
6. třída – 1. místo - Vojtěch Novotný 1.A
8 .třída - 1. místo - Veronika Valešová 3.A
Biologický kroužek – 1. místo – soutěž Věda je zábava
1.A Vojtěch Novotný
Radek Luňák
Filip Lejhanec
Vladimír Hruban
2.B Markéta Libiaková
Lenka Štěrbová
Klára Horáčková
Karolína Zástěrová
2.A Anna Růžičková
Martina Hrušová
Edita Dvořáková
25. 6. 2008

RNDr. Daniela Pražanová
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Zpráva o činnosti předmětové komise chemie za školní rok 2007-2008
1.Učební plány a exkurse:
Učební plány: Poštová –splněno, Chlandová 1.r. 4.l. gymnázia C,Si,B –
2hod. , Motyčková – splněno, Papoušková 2.r.4.l. dusíkaté deriváty -2hod.,
Hyhlíková 6.r.8.l. 2hod subst. deriváty kyselin, Volejník - splněno
2. Soutěže ( nejvyšší umístění v dané kategorii ):
ChOA celostátní kolo: 26. Zuzana Dočekalová úspěšný řešitel 8.A
ChOB krajské kolo: 3. Ladislav Štěpánek 3.H
ChOC krajské kolo: 5. Jan Novotný
8. Petr Kouba
10.Lenka Mastíková
ChOD krajské kolo: 5. Michal Karamazov
Přípravy vedli: ChOA Poštová, ChOB Chlandová, ChOC Hyhlíková,
ChOD Volejník
3. Knihovna: chemie Chlandová
4. Laboratoř chemie: Poštová
5. Další vzdělávání: Vyučující Poštová, Hyhlíková, Papoušková a Motyčková se
účastnily kurzu pořádaného MFF UK Praha Telmae. Jedná se o propojení
přírodovědných předmětů a využití vzdělávání pomocí internetového kurzu.
25. 6. 2008

Mgr. Marie Poštová
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Zpráva o činnosti předmětové komise tělesná výchova za školní rok
2007/2008
Činnost PK Tv v tomto školním roce probíhala podle předem stanoveného plánu
a zahrnovala tyto aktivity:
• Účast na soutěžích Olympiády dětí a mládeže
• Celkové první místo v kategorii SŠ chlapci a druhé místo pro děvčata
v Krajské olympiádě dětí a mládeže.
• Knapová Lenka zvítězila a Kaplan Martin byl třetí v celostátním finále v OB.
Družstvo orienťáků bylo také na třetím místě. Již po šesté za sebou se družstvo
atletek naší školy probojovalo do celostátního finále Corny poháru.
• LVVZ a sportovní kurz - bez problémů.
• Sportovní den bez problémů.
• Vzdělávací akce : nic
25. 6. 2008

Mgr. Luděk Burian

Zpráva o činnosti předmětové komise zeměpisu za školní rok 2007/2008
Činnost PK Z v tomto školním roce probíhala podle předem stanoveného plánu
a zahrnovala tyto aktivity:
Exkurze
• Prima –hvězdárna
• Multimediální pořad pro první a páté ročníky - Brazílie
• Soutěže :
Olympiáda v Z - do krajského kola postoupili čtyři studenti: Pikhart Marek,
Stavovský Tomáš, Radosta David a Tomek Jan, který po vítězství v krajském
kole zvítězil i v celostátním finále zeměpisné olympiády.
Eurorébus - dvě třídy se zapojily do soutěže Eurorébus.
• Maturitní zkoušky - bez problémů.
• Příprava RVP a ŠVP - školní vzdělávací plány pro první 4 ročníky osmiletého
cyklu jsou připraveny.
• Vzdělávací akce : nic
25. 6. 2008

Mgr. Luděk Burian
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Hodnocení práce předmětové komise estetické výchovy za školní rok
2007-2008
1. Plán předmětové komise pro školní rok 2007-2008 byl splněn.
2. Všichni vyučující dodrželi tematické plány.
3. Předmětová komise se pravidelně scházela, zejména kvůli přípravě ŠVP pro
vyšší stupeň gymnázia (úpravě učiva).
4. V krajské soutěži v sólovém zpěvu chlapců a smíšených duet Perníkový
slavík 2007 konané v pondělí 5. 11. 2007 získali naši žáci toto ocenění:
Klára Scholleová a Jan Hrubeš (2.B) - 2.cena
Petr Nešpůrek (1.A) - čestné uznání
5. Třída 4.B se zúčastnila mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU
OBLOHOU, kdy studenti zpracovávali téma PŘÁTELSTVÍ v obyčejném
programu Malování v Příslušenství. Tomáši Vasilovi se podařilo získat
5. místo v kategorii druhého stupně ZŠ a tomu odpovídajícího stupně
víceletého gymnázia (z 1800 prací a 207 škol).
6. V pondělí 17. září 2007 se zúčastnilo 15 tříd veřejné generální zkoušky
koncertu Komorní filharmonie Pardubice.
7. V pátek 21.12.2007 se všechny třídy gymnázia rozloučily s rokem 2007
návštěvou vánočních koncertů. U Husova sboru vystoupili Muzikáři a v aule
Univerzity Pardubice kytarový orchestr.
8. Učitelé zorganizovali návštěvu animačních programů Východočeské galerie
a hudebního oddělení knihovny Pardubice.
9. Vybraní studenti se zúčastnili koncertního cyklu ČSO v Praze.
10. 1.B se zúčastnila exkurze do Rudolfina.
11. Učitelé výtvarné výchovy pracovali na výzdobě školy.
25. 6. 2008

Lucie Kubíčková
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Zpráva o činnosti předmětové komise IVT za školní rok 2007-2008
Učební plány a exkurze:
Učební plány byly splněny ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého studia.
Na začátku školního roku jsme upravovali tématické plány v jednotlivých
ročnících, využívali jsme zkušeností jednotlivých vyučujících pro optimalizační
a racionalizační proces výuky. Exkurze díky zkrácení dotací bohužel
neproběhly.
Odborné učebny:
Každý z učitelů IVT dohlížel na techniku v jedné počítačové učebně podle
předem dohodnutého plánu. Správce sítě řešil problémy s technikou v rámci celé
školy.
Další vzdělávání:
Vyučující se dle možností sami připravovali na odbornou výuku a využívali
informační zdroje: Internet, studijní materiály školy.
25. 6. 2008

Mgr. Pavel Kycl
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Příloha 2 - Výroční zpráva o poskytování informací
Výroční zpráva o poskytování informací dle z. 106/99 Sb. za rok 2007
Výroční zpráva Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083 o činnosti v oblasti
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím za rok 2007
Podle §18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je
Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083, jako povinnému subjektu uloženo
vydání Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací, která má
obsahovat:
a) počet podaných žádostí o informace
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto
bez uvádění osobních údajů
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

zákona

a) počet podaných žádostí
ředitel

312/150/0

sekretariát

1950/9/0

zástupci ředitele

85/48/0

ekonomické oddělení

21/0/0

mzdová účtárna

35/0/65

Celkem
2403/207/65
vysvětlivky:
0/0/0 první číslo značí žádost podanou telefonicky nebo osobně, druhé
žádost podanou elektronicky, třetí žádost podanou písemně
Pozn.:
Nejčastější dotazy se týkaly termínů “Dne otevřených dveří“, podání
přihlášek ke studiu, přijímacího řízení, školy v přírodě a adaptačního
pobytu, sportovních kurzů, vydávání vysvědčení, elektronických
žákovských knížek.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Bylo podáno 8 odvolání proti rozhodnutí ředitele o přijetí ke studiu.
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c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu
Nebyl žádný rozsudek soudu.
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění
osobních údajů
Nebylo žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Nebyly požadovány žádné informace.
Povinnost poskytovat informace je ze zákona možná buď oproti žádosti,
nebo prostým zveřejněním. Zveřejňování informací jednotlivých úseků
bylo prováděno s využitím informačních letáků a prostřednictvím webové
stránky (www.gypce.cz) či sdělovacích prostředků. Většina informací byla
podána ústně při osobní návštěvě nebo telefonicky.
Bylo vyhověno 7 žádostem o provedení opisu vysvědčení.
Písemné poskytnutí informace o době trvání studia pro účely důchodového
zabezpečení bylo 6x.
Den otevřených dveří 2x.
Účast na výstavě „Scholla Bohemia“.
Pardubice 18. 2. 2008

Ing. Jitka Svobodová
ředitelka školy
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