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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 2010/2011: 

RNDr. Daniela Pražanová – předseda 
     Mgr. Jiřina Klírová 
     Ing. Miroslav Novotný 
 
 
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 2010/2011 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 2010/2011 27 tříd, z toho 16 tříd 

s osmiletým studijním programem a 11 tříd se čtyřletým studijním programem. 
Maximální kapacita udávaná ve zřizovací listině je 1000 studentů. Ve školním 
roce 2010/2011 se počet studentů pohyboval kolem 790, tj. kapacita je využita 
na 79%. 

Gymnázium je nedaleko centra města a je dobře dostupné MHD.  
Školní rok 1976/77 byl 1. září zahájen v nové budově v ulici Dašická. 

Monoblok o 5 podlažích s učebnami, odbornými pracovnami a laboratořemi byl 
postupně rozšířen o školní jídelnu, dvě tělocvičny, pavilon a venkovní sportovní 
areál. Budovu i její vybavení neustále obnovujeme a zdokonalujeme. Byly 
vybudovány tři nové učebny pro výpočetní techniku, ve kterých jsou počítače 
propojené do počítačové sítě a na internet. Stejným způsobem jsou vybaveny 
všechny kabinety a sborovna. Rostoucí zájem o kvalitní výuku cizích jazyků si 
vyžádal zřízení pěti jazykových učeben s moderní audiovizuální technikou 
a postupné vybavování interaktivními tabulemi. Stejným způsobem se 
modernizuje i výuka ostatních předmětů, kde se stále více používají interaktivní 
tabule, dataprojektory, počítače a audiovizuální technika. V monobloku 
a v pavilonu byly proto vybudovány multimediální učebny s interaktivní tabulí, 
počítači, dataprojektorem, satelitní technikou, audiovizuální technikou pro 
využití ve všech předmětech. Chceme postupně takto vybavovat i další učebny, 
aby se ve všech hodinách mohly uplatnit moderní způsoby výuky. Tři patra 
monobloku jsou věnována přírodním vědám. Ve 2. patře jsou odborné učebny 
pro fyziku, ve 3. patře pro biologii a ve 4. patře pro chemii. Jde vždy 
o pracovnu, laboratoř a posluchárnu. 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. 
Během školního roku 2010/2011 se zmodernizovaly umělé povrchy. Pravidelná 
údržba celé budovy, tělocvičen, sportovního areálu a školní jídelny vyžaduje 
velké finanční náklady. V červnu 2011 začala rekonstrukce školní kuchyně 
a jídelny. 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. 



 4

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 
vybudována plošina pro přepravu hendikepovaných osob a bezbariérová WC 
v každém patře. 

 
 

Struktura vzdělávací nabídky  
V 1., 2., 3. a 4. ročníku osmiletého gymnázia jsme učili podle Školního 
vzdělávacího programu pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu, č.j. 
630/07, zpracovaného podle RVP ZV. V 1. a ve 2. ročníku 4letého studia a v 5. 
a 6. 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 studijního cyklu si volí od 3. ročníku studia 

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

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

- Žáci mohou absolvovat i výuku nepovinného cizího jazyka – ruský jazyk, 
německý jazyk, španělský jazyk, 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 a podle volby 2. cizího jazyka. 
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Učební   plán  tříd  2010 / 2011 
 

 
 

1. AB 
ŠVP 

2.AB 
ŠVP 

3 AB 
ŠVP 

4.AB 
ŠVP 

5AB  
1.FH 
ŠVP 

6.AB 
2.FHJ 
ŠVP 

7.AB 
3.FHJ 

8. AB 
4. FHJ 

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

Matematika 5 4 4 4 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 2 2 1 - - 
Obsluha počítačů - - - - - - - 1 
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2 - - 
Tělesná výchova 3 3 2 2 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 

Celkem 29 30 31 32 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 65 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“ – 8. 11. 2010 a 6. 12. 2010 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. Ve  školním roce 
2010/2011 se podle schváleného ŠVP učí žáci 1., 2., 3. a 4. ročníku nižšího 
stupně osmiletého gymnázia a žáci 1. a 2. ročníku 4letého a 5. a 6. 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. I v loňském školním roce jsme v zavedeném modelu 
pokračovali. 

Žáci ze čtyřletého a vyššího gymnázia se mohou zapojit do projektu 
pomocí prací SOČ a technických projektů. 
 
 
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: 
Kamila Javůrková – skončila na 1. místě v krajské soutěži SOČ v kategorii 
politologie, na 2. místě v celostátním kole SOČ v kategorii politologie 
Petr Kouba - skončil na 1. místě v krajské soutěži SOČ v kategorii 
programování, na 3. místě v celostátním kole SOČ v kategorii programování 
a byl zařazen do širší nominace evropské soutěže European Union Contest for 
Young Scientists 
Veronika Valešová - skončila na 2. místě v krajské soutěži SOČ v kategorii 
chemie, na 14. místě v celostátním kole SOČ v kategorii chemie 
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Dětský parlament a Studentský parlament  
Projekt města Pardubice, žáci jsou zváni na radnici na besedy na různá 

témata týkající se města – zdravotní péče, hasičský záchranný sbor apod.  
Dětský parlament je určen pro žáky nižšího gymnázia, Studentský pro žáky 
vyššího stupně osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium. 
 
 
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 2010/2011 jsme zvítězili a byli vybráni na reprezentaci ČR. 
 
 
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
 V únoru 2011 se naše gymnázium stalo Fakultní školou Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Toto ocenění jsme získali na základě 
výsledků našich studentů a doporučení našich absolventů, kteří 
na Přírodovědecké fakultě studují.  
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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 výměny žáků je podpora výuky 2. cizího jazyka – němčiny. 
Po úspěšné výměně jsme se dohodli na pokračování i v dalších letech. 

3. výměna v bavorském Buxheimu se uskutečnila ve dnech 20. – 28. září 
2010.  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.  
Ve dnech 4. - 11. dubna 2011 pobývali v rodinách dvaceti osmi žáků  a dvou 
vyučujících našeho gymnázia žáci a učitelé z gymnázia v Buxheimu (SRN).  
    Němečtí žáci poznali díky návštěvě Prahy, Kutné Hory, zámku Žleby či 
Památníku obětem vypálené vesnice Ležáky několik historických a pro Českou 
republiku typických míst. Čeští žáci získali díky společně strávenému času se 
svými vrstevníky - rodilými mluvčími - možnost vyzkoušet si a zlepšit německý 
jazyk, kterému se dosud učili pouze ve škole. Pro německé účastníky bylo toto 
mezinárodní setkání důležitým nácvikem praktického užití jejich školní 
angličtiny. K tomu přibyla pro oba partnery zkušenost s možností dorozumět se 
pomocí několika cizích jazyků.  
    Při společném večeru pořádaném pro účastníky projektu a rodiny, v nichž byli 
němečtí žáci ubytováni, všichni společně ochutnali nejen typické české pokrmy, 
ale zhlédli též ukázky německého a českého folkloru. 
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    Tento projekt, uskutečněný za finanční podpory Česko-německého fondu 
budoucnosti, jistě přispěl k vzájemné toleranci a v neposlední řadě bylo jeho 
velkým přínosem i uzavření nových přátelství.  
 
 
Pobyt ve Velké Británii 
 Ve dnech 4. - 10. 9. 2010 se 30 studentů a 2 vyučující naší školy 
zúčastnilo zájezdu do Anglie (konkrétně do Londýna a okolí). Studenti byli 
ubytováni v rodinách v jihozápadní části Londýna a měli tak možnost pohovořit 
s rodilými mluvčími a ověřit si své znalosti anglického jazyka. Během pobytu 
studenti navštívili proslule známá místa, významné památky, muzea a další 
atrakce Londýna.  
 
 
Pobyt ve Francii 

Ve dnech 8. - 16. 2010 se studenti vyšších ročníků gymnázia Dašická 
zúčastnili výměnného pobytu na Collége St.Joseph ve městě Challans Francie. 
Minulý školní rok jsme francouzské studenty hostili na naší škole a právě 
podzim 2010 byl vyvrcholením a zároveň ukončením první studentské výměny 
pro naše studenty. Předtím, než se studenti setkali osobně, dopisovali si 
v anglickém jazyce.  

 
 
Zapojení studentů do charitativních akcí 
- adopce na dálku  
- Bílá pastelka, Červená stužka, Květinový den 
- Mládež ČČK 
 
 
Sportovní akce pro studenty 
- adaptační pobyt žáků pro 1. ročníky osmiletého studia a 1. ročníky čtyřletého 

studia v relaxačním středisku Relaxa, Žďárský Potok u Rýmařova 
- lyžařské kurzy pro 2. a 5. 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 Itálii  
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Celkové údaje o škole – třídy a žáci 
 

   Nižší stupeň 
(osmiletého) 

Vyšší stupeň 
(osmiletého) 

Čtyřleté studium Celkem 

Počet tříd 8 8 11 27 
Počet žáků školy 241 230 318 789 
Průměr počtu 
žáků na třídu 

30 29 29 29 

 
 
Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012 
 

 79-41-K/81 79-41-K/41 Celkem 
Počet přihlášek  148 197 345 
Počet přijatých 60 56 116 
 
 
Přijímací zkoušky pro školní rok 2011/2012 
Počet tříd a žáků v přijímacím řízení do 1. ročníku: 
 

2 třídy (60 žáků) pro osmileté studium 
2 třídy pro čtyřleté studium  

 

Termín přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení 
 

úterý 26. dubna 2011 (pro žáky 5. a 9. ročníku ZŠ) 
středa 27. dubna 2011 (pro žáky 5. a 9. ročníku ZŠ) 
čtvrtek 28. dubna 2011 (pro žáky 5. a 9. ročníku ZŠ) 

 
Všichni žáci konali jednotnou přijímací zkoušku připravenou agenturou SCIO. 
 
Části přijímací zkoušky : 
4leté studium 
1. Český jazyk  
2. Matematika  
3. Test obecných studijních předpokladů  
8leté studium 
1. Test obecných studijních předpokladů 
 
Kritéria přijímacího řízení  
 
Kritéria přijímacího řízení  - čtyřletý studijní cyklus 
 

písemná zkouška z českého jazyka    max. 40 bodů 
písemná zkouška z matematiky         max. 30 bodů 
písemná zkouška OSP (Obecné studijní předpoklady) max. 60 bodů 
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prospěch za 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku  
(známka 1 = 2 body, známka 2 = 1 bod, známka 3 = -2 
body, známka 4 = -4 body, známka 5 = -20 bodů) 

min. 0 bodů – max. 36 bodů 

snížený stupeň z chování na vysvědčení v 8. nebo 9. třídě - 20 bodů 
prémie 2 body za jedničky z matematiky a českého jazyka max. 8 bodů 
prémie za samé jedničky na pololetním vysvědčení 9. třídy   4 body 
za umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT (okresní a 
krajská kola) během 8. a 9. třídy nebo za soutěže s velkou 
účastí žáků 

2 body 

Maximální počet bodů za celé přijímací řízení   180 
 
Kritéria přijímacího řízení  - osmiletý studijní cyklus 
  

písemná zkouška OSP (Obecné studijní předpoklady) max. 60 bodů 
prospěch za 1. pololetí 5. ročníku 
(známka 1 = 3 body, známka 2 = 1 bod, známka 3 = -1 
bod, známka 4 = -2 body, známka 5 = -10 bodů)           

min. 0 bodů – max. 15 bodů 

snížený stupeň z chování na vysvědčení v 5. třídě - 10 bodů 
prémie za jedničky z matematiky a českého jazyka max. 2 body 
prémie za samé jedničky na pololetním vysvědčení 5. třídy 1 bod 
za umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT (okresní 
a krajská kola)  během 4. a 5. třídy nebo za soutěže 
s velkou účastí žáků 

max. 2 body 

Maximální počet bodů za tyto části přijímacího řízení 80 
 
Poznámka  
Body za prospěch ze ZŠ ve čtyřletém i osmiletém studijním cyklu nejsou 
přiděleny na základě celkového studijního průměru, ale jen za naukové 
předměty: 
Čtyřleté studium – český jazyk, 1. cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis, 
matematika, přírodopis, fyzika, chemie 
Osmileté studium – český jazyk, matematika, 1. cizí jazyk, přírodověda, 
vlastivěda 
 
Čtyřleté studium 
Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí uchazečů: 

1. počet uznaných diplomů získaných za soutěže a olympiády 
2. součet bodů z přijímací zkoušky (Čj + M + OSP)  
3. počet bodů ze zkoušky z českého jazyka  
4. počet bodů ze zkoušky z matematiky 
5. počet bodů ze zkoušky z OSP. 

 
Osmileté studium  
Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí uchazečů: 

1. počet uznaných diplomů získaných za soutěže a olympiády 
2. součet bodů z přijímací zkoušky z OSP  
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3. samé jedničky na pololetním vysvědčení 5. třídy 
4. jednička z českého jazyka na pololetním vysvědčení 5. třídy 
5. jednička z matematiky na pololetním vysvědčení 5. třídy. 

 
 
Časový harmonogram školního roku 2010 / 2011 
 
 

2010 
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 v 17,00 1. 9. 
Zájezd do Velké Británie 4. 9. – 11. 9. 
Adaptační pobyt 1. A, B   6. 9. – 12. 9. 
Adaptační program 1. F, H, J   12. 9. - 17. 9. 
Zájezd do Německa - Buxheim 20. 9. – 28. 9. 
Výměnný pobyt - Francie 9. 10. – 15. 10. 
MAG 11. 10. – 14. 10. 
Podzimní prázdniny 27. 10. - 29. 10 
1. odpoledne otevřených dveří vždy v 16 a v 18 hodin  
ve školní jídelně 

8. 11. 

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce pro společnou i 
profilovou část 

15. 11. 

Zápis známek za 1. čtvrtletí do počítače do 14,00 hodin 22. 11. 
Hodnocení za 1. čtvrtletí od 14,00 
Třídní schůzky rodičů  všech tříd 

24. 11. 
17,00 hodin 

3. absolventský ples  4. 12. 
2. odpoledne otevřených dveří vždy v 16 a v 18 hodin  
ve školní jídelně 

6. 12. 

Vánoční prázdniny - začátek 23. 12.   

2011 
Zahájení výuky v roce 2010 3. 1. 
LVVZ 2.A, 2.B – Mileta, Velká Úpa 

8. 1. – 14. 1.  

Oznámení návrhu na DSK (= Dodatečné stanovení 
klasifikace) ředitelce školy do 14.00 hodin 13. 1. 

Dodatečné stanovení klasifikace za 1. pololetí  17. 1. - 21. 1. 
Maturitní ples tříd  8. A a 8. B  22. 1. 
Ukončení klasifikace a docházky za 1. pololetí,  
Zápis do počítače do 14,00 hodin 

24. 1. 

Hodnocení za 1. pololetí od 14 hodin 26. 1. 
Vydání vysvědčení za 1. pololetí 31. 1. 
Pololetní prázdniny 4. 2. 
Odevzdání přihlášek volitelných předmětů 11. 2.  
Maturitní ples tříd 4. F, 4. H a 4. J 19. 2. 
Jarní prázdniny 7. 3. - 13. 3. 
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LVVZ 1. F H, 5. A B 12. 2. – 19. 2. ČR 
13. 2. – 19. 2. EU 

Zápis známek za 3. čtvrtletí do počítače do 14,00 hodin 4. 4. 
Hodnocení za 3. čtvrtletí od 14,00 hodin Třídní schůzky 
rodičů 

6. 4. 18,00 hodin 

Oznámení návrhu na DSK ředitelce školy pro 4.F, H, J do 
10,00 hodin 

8. 4. 

DSK pro 4. F, H, J 11. 4.. – 14. 4. 
Oznámení návrhu na DSK ředitelce školy pro 8. A, B do 
10,00 hodin 

15. 4. 

Maturitní písemná práce profilové části MZ - Čj 15. 4. 
Maturitní písemná práce profilové části MZ – Pv, Fy, D, Ch, 
Dv 

18. 4. 

Ukončení klasifikace a docházky maturitních tříd za 2. 
pololetí pro třídy 4.F, H, J, zápis do počítače do 14.00 hodin 

18. 4. 

Hodnocení pro třídy 4. F, , J za 2. pololetí v 9.40 19. 4. 
Maturitní písemné práce profilové části MZ – M, Bi, ZSV, Z 20. 4. 
DSK pro 8. A, B 18. 4. – 20. 4. 
Velikonoční prázdniny 21. 4. – 22. 4. 
Maturitní písemné práce profilové části – náhradní termín 26. 4. 
Termíny přijímacích zkoušek – 1. kolo 26. 4., 27. 4., 28. 4.  
Poslední zvonění třídy 4. F, H, J 29. 4.  
Svatý týden pro třídy 4. F, H, J 2. 5. – 6. 5. 
Ukončení klasifikace a docházky maturitních tříd za 2. 
pololetí pro třídy 8. A, B, zápis do počítače do 14.00 hodin 

4. 5. 

Hodnocení pro třídy 8. A, B za 2. pololetí v 9.40 5. 5. 
Poslední zvonění pro třídy 8. A, B 6. 5. 
Ústní zkoušky společné i profilové MZ pro třídy 4. F, H, J 9. 5. – 13. 5. 
Svatý týden pro třídy 8. A, B 9. 5. – 13. 5. 
Ústní zkoušky společné i profilové MZ pro třídy 8. A, B 16. 5. – 20. 5. 
Blok písemných prací společné části MZ (jednotné zkušební 
schéma) 

30. 5. – 7. 6. 

Oznámení návrhu na DSK ředitelce školy do 14.00 hodin 9. 6.  
Dodatečné stanovení klasifikace za 2. pololetí 13. 6. – 17. 6.  
Nejzazší termín pro předání maturitních protokolů a 
maturitních vysvědčení žákům 

20. 6. 

Ukončení klasifikace za 2. pololetí, zápis známek  
a docházky do počítače do 14.00 hodin 

22. 6. 

Hodnocení za 2. pololetí ve 13.00 hodin 24. 6. 
Školní exkurze 27. 6. - 28. 6. 
Burza učebnic, třídnické hodiny, předávání skříněk, úklidové 
práce 

29. 6. 

Vydání vysvědčení za 2. pololetí, ukončení školního roku 
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 2011/2012  1. 9. 
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Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání studentů - 1. pololetí  
 
 

1.A 1.B 1.F 1.H 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 1. pololetí školního roku 2010/11 

Průměr      Počet 
klasif. žáků 

Předmět Počty známek 
   1   2   3   4   5   N   U 

Chv Chování 1.011 791 784   5   2   -   -   -   - 
C Český jazyk 2.129 791 175 373 210  32   1   -   - 
A1 Anglický jazyk 2.037 790 206 381 171  32   -   1   - 
N2 Německý jazyk 1.925 348 120 147  69  11   1   2   - 
R2 Ruský jazyk 1.925 40    9  25   6   -   -   -   - 
F2 Francouzský jazyk 1.900 280 115  92  59  14   -   -   - 
Zv Základy společenských věd 1.974 549 185 219 122  20   3   -   - 
Ov Občanská výchova 1.413 242 147  90   5   -   -   -   - 
D Dějepis 1.969 655 216 278 127  33   1   -   - 
Z Zeměpis 1.786 637 247 287  95   8   -   -   - 
M Matematika 2.408 791 182 253 218 127  11   -   - 
Fy Fyzika 2.277 791 214 260 208 102   7   -   - 
Ch Chemie 2.076 594 182 233 134  42   3   -   - 
Bi Biologie 1.846 655 288 215 117  35   -   -   - 
Eh Estetická výchova - hudební 1.216 347 284  51  12   -   -   -   1 
Ev Estetická výchova - výtvarná 1.320 394 282 100  10   2   -   1   - 
Iv Informatika a výp. technika 1.353 516 357 138  19   2   -   -   - 
Tv Tělesná výchova 1.046 765 735  25   5   -   -   -  26 
CF Cvičení z fyziky 1.500 12    7   4   1   -   -   -   - 
CCh Cvičení z chemie 1.000 60   60   -   -   -   -   -   - 
CB Cvičení z biologie 1.021 48   47   1   -   -   -   -   - 
Ak Konverzace v anglickém jazyce 2.176 119   33  44  31  10   1   -   - 
Nk Konverzace v německém jazyce 1.733 15    6   7   2   -   -   -   - 
Fk Konverzace ve franc. jazyce 1.714 14    6   6   2   -   -   -   - 
Bs Seminář z biologie 2.113 62   17  27  13   4   1   -   - 
Cs Seminář z chemie 1.491 53   34  13   5   1   -   -   - 
Ds Seminář z dějepisu 1.955 67   32  16   9  10   -   -   - 
Dv Deskriptivní geometrie 1.818 22   12   5   3   1   1   -   - 
Es Seminář z ekonomiky 2.467 15    3   5   4   3   -   -   - 
Fs Seminář z fyziky 1.758 33   17   9   5   2   -   -   - 
Ls Literární seminář 1.692 26   11  12   3   -   -   -   - 
Ms Seminář z matematiky 2.238 105   33  33  24  11   4   -   - 
Pv Seminář z programování 1.261 23   17   6   -   -   -   -   - 
Sp Společensko-vědní seminář 1.947 150   52  60  32   6   -   -   - 
Zs Seminář ze zeměpisu 2.417 12    2   4   5   1   -   -   - 
Nn Německý jazyk 1.212 66   52  14   -   -   -   -   - 
Fn Francouzský jazyk 1.127 55   48   7   -   -   -   -   - 
Ln Latina 1.519 54   33  14   7   -   -   -   - 

Celkový průměrný prospěch 

Stupeň 
hodnocení 
prospěchu 

241 

0 

527 

prospěl s vyznamenáním 

prospěl velmi dobře 

prospěl 

21 neprospěl 

celkem 

z toho neomluvených 
36990 46.764 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

103 0.130 

1.852 
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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 

1. pololetí školního roku 2010/11 

17.86 1.279 - 25 0 5 - Mgr. Žák Daniel 30 - 1.A 

24.41 1.326 - 24 0 7 - Mgr. Motyčková Iveta 31 - 1.B 

29.30 1.349 - 20 0 10 - Mgr. Horáková Eva 30 - 2.A 

32.51 1.399 - 19 0 10 - PhDr. Vomlelová Alena 29 - 3.B 

47.64 1.578 - 12 0 19 - Mgr. Vlasáková Alena 31 - 3.A 

43.85 1.689 - 9 0 18 1 Mgr. Svobodová Zdeňka 28 - 8.A 

55.87 1.697 2.22 12 0 19 1 Mgr. Kycl Pavel 32 1 (0+1) 4.A 

45.96 1.706 - 11 0 19 - PaedDr Nagy Luděk 30 1 (1+0) 2.B 

47.17 1.730 - 9 0 19 - Mgr. Vacková Olga 29 - 4.B 

42.40 1.774 - 10 0 20 - Mgr. Kudláčková Dana 31 - 1.H 

44.48 1.816 - 9 0 22 - PaedDr. Eliášová Ivana 31 - 5.B 

25.16 1.832 - 6 0 18 - PaedDr. Břízová Blanka 24 - 2.J 

32.83 1.843 - 5 0 25 - Mgr. Machatý Přemysl 31 - 1.F 

50.14 1.893 0.50 5 0 23 - Mgr. Petr Filip 28 1 (0+1) 6.B 

45.33 1.950 - 11 0 19 - Mgr. Burian Luděk 30 - 4.H 

59.00 1.961 - 7 0 23 - PhDr. Matyášová Marie 30 - 4.F 

58.00 1.979 - 10 0 19 3 PaedDr. Svoboda Josef 32 - 3.F 

77.12 1.983 0.48 5 0 19 1 Mgr. Křišťanová Soňa 25 3 (3+0) 8.B 

34.41 1.995 - 1 0 27 1 Mgr. Poštová Marie 29 - 6.A 

64.39 2.003 - 1 0 26 1 Mgr. Štěpánek Martin 28 - 2.F 

51.33 2.070 - 12 0 18 3 Mgr. Čermáková Renata 33 - 5.A 

44.56 2.108 - 2 0 22 1 Mgr. Papoušková Alice 25 - 2.H 

60.14 2.129 - 5 0 20 3 Mgr. Holešínský Michal 28 - 7.B 

69.41 2.140 - 2 0 27 2 Ing. Volejník Milan 31 - 3.J 

64.25 2.203 0.19 5 0 23 2 Mgr. Herudková Jana 31 1 (1+0) 7.A 

49.72 2.278 - 2 0 31 - PhDr. Jelínková Renata 33 - 3.H 

68.13 2.633 - 2 0 19 2 Mgr. Chlandová Gabriela 23 - 4.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 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 2. pololetí školního roku 2010/11 

Průměr      Počet 
klasif. žáků 

Předmět Počty známek 
   1   2   3   4   5   N   U 

Chv Chování 1.013 789 782   4   3   -   -   -   - 
C Český jazyk 2.082 788 195 371 185  36   1   1   - 
A1 Anglický jazyk 2.014 789 234 345 175  35   -   -   - 
N2 Německý jazyk 1.857 349 142 130  62  15   -   1   - 
R2 Ruský jazyk 1.975 40    7  27   6   -   -   -   - 
F2 Francouzský jazyk 1.831 278 119 103  42  12   2   -   - 
Zv Základy společenských věd 2.082 548 163 216 131  37   1   -   - 
Ov Občanská výchova 1.423 241 150  81   9   1   -   -   - 
D Dějepis 1.882 653 253 253 118  29   -   -   - 
Z Zeměpis 1.657 635 303 249  81   2   -   -   - 
M Matematika 2.433 788 164 262 223 135   4   1   - 
Fy Fyzika 2.324 787 199 244 237 104   3   2   - 
Ch Chemie 2.130 591 175 209 163  43   1   1   - 
Bi Biologie 1.910 652 249 247 122  34   -   1   - 
Eh Estetická výchova - hudební 1.330 345 257  63  24   1   -   -   1 
Ev Estetická výchova - výtvarná 1.294 394 288  96  10   -   -   -   - 
Iv Informatika a výp. technika 1.220 514 411  93  10   -   -   -   - 
Tv Tělesná výchova 1.018 761 748  12   1   -   -   -  28 
CF Cvičení z fyziky 1.750 12    5   5   2   -   -   -   - 
CCh Cvičení z chemie 1.000 60   60   -   -   -   -   -   - 
CB Cvičení z biologie 1.042 48   46   2   -   -   -   -   - 
Ak Konverzace v anglickém jazyce 1.941 119   45  43  24   7   -   -   - 
Nk Konverzace v německém jazyce 1.533 15    9   4   2   -   -   -   - 
Fk Konverzace ve franc. jazyce 1.429 14    8   6   -   -   -   -   - 
Bs Seminář z biologie 2.197 61   14  28  12   7   -   -   - 
Cs Seminář z chemie 1.623 53   27  21   3   2   -   -   - 
Ds Seminář z dějepisu 2.103 68   14  37  13   4   -   -   - 
Dv Deskriptivní geometrie 1.682 22   12   5   5   -   -   -   - 
Es Seminář z ekonomiky 2.667 15    4   2   4   5   -   -   - 
Fs Seminář z fyziky 1.727 33   16  11   5   1   -   -   - 
Ls Literární seminář 1.269 26   20   5   1   -   -   -   - 
Ms Seminář z matematiky 2.471 104   23  27  36  18   -   -   - 
Pv Seminář z programování 1.304 23   17   5   1   -   -   -   - 
Sp Společensko-vědní seminář 1.934 151   50  65  32   4   -   -   - 
Zs Seminář ze zeměpisu 2.250 12    3   3   6   -   -   -   - 
Nn Německý jazyk 1.242 66   50  16   -   -   -   -   - 
Fn Francouzský jazyk 1.018 55   54   1   -   -   -   -   - 
Ln Latina 1.635 52   28  16   7   1   -   -   - 

Celkový průměrný prospěch 

Stupeň 
hodnocení 
prospěchu 

231 

0 

551 

prospěl s vyznamenáním 

prospěl velmi dobře 

prospěl 

7 neprospěl 

celkem 

z toho neomluvených 
53835 68.232 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

229 0.290 

1.841 
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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 

zpracováno dne: 10.10. 2011 

2. pololetí školního roku 2010/11 

35.26 1.236 - 24 0 6 - Mgr. Žák Daniel 30 - 1.A 

48.82 1.347 - 21 0 8 - PhDr. Vomlelová Alena 29 - 3.B 

42.50 1.364 - 17 0 13 - Mgr. Horáková Eva 30 - 2.A 

59.64 1.369 - 22 0 9 - Mgr. Motyčková Iveta 31 - 1.B 

73.03 1.509 - 13 0 17 1 Mgr. Vlasáková Alena 31 - 3.A 

73.48 1.577 0.48 15 0 16 - Mgr. Kycl Pavel 31 1 (0+1) 4.A 

63.46 1.611 - 9 0 19 - Mgr. Svobodová Zdeňka 28 - 8.A 

55.16 1.809 - 9 0 22 - PaedDr. Eliášová Ivana 31 - 5.B 

61.63 1.813 - 7 0 23 - PhDr. Matyášová Marie 30 - 4.F 

75.03 1.813 - 7 0 24 - Mgr. Kudláčková Dana 31 - 1.H 

47.54 1.819 0.25 7 0 17 - PaedDr. Břízová Blanka 24 1 (1+0) 2.J 

54.79 1.831 - 9 0 20 - Mgr. Vacková Olga 29 - 4.B 

52.03 1.844 - 7 0 23 1 Mgr. Machatý Přemysl 31 - 1.F 

52.06 1.859 - 8 0 22 - PaedDr. Nagy Luděk 30 1 (1+0) 2.B 

76.78 1.881 - 7 0 21 - Mgr. Petr Filip 28 - 6.B 

94.12 1.896 - 6 0 19 - Mgr. Křišťanová Soňa 25 - 8.B 

58.30 1.897 - 10 0 20 - Mgr. Burian Luděk 30 - 4.H 

53.55 1.973 0.14 1 0 28 - Mgr. Poštová Marie 29 1 (1+0) 6.A 

86.78 1.992 - 3 0 25 - Mgr. Štěpánek Martin 28 - 2.F 

81.87 2.003 3.50 9 0 21 2 PaedDr. Svoboda Josef 32 1 (0+1) 3.F 

85.45 2.025 0.06 5 0 24 2 Mgr. Čermáková Renata 31 - 5.A 

78.44 2.092 - 2 0 23 - Mgr. Papoušková Alice 25 - 2.H 

72.84 2.186 - 2 0 31 - PhDr. Jelínková Renata 33 - 3.H 

95.25 2.195 0.16 6 0 25 - Mgr. Herudková Jana 31 1 (1+0) 7.A 

106.78 2.264 3.04 2 0 25 1 Mgr. Holešínský Michal 28 1 (0+1) 7.B 

106.22 2.302 - 2 0 29 - Ing. Volejník Milan 31 - 3.J 

75.73 2.554 - 1 0 22 - Mgr. Chlandová Gabriela 23 - 4.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 2010/2011 53 83 136 
Počet žáků nepřipuštěných k maturitní zkoušce 0 0 0 
Počet žáků, kteří neuspěli u maturitní zkoušky 0 4 4 
Počet žáků, kteří uspěli u opravné maturitní zkoušky 0 4 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

V D P 5 třídní učitel 
z toho hodnocení snížená 

známka Ch prospěch 
průměrný 

žáků 

Souhrnná statistika tříd 

třída 

maturitní zkouška 2010/11 

1.314 22 0 6 - Mgr. Svobodová Zdeňka 28 - 8.A 
1.440 15 0 10 - Mgr. Křišťanová Soňa 25 - 8.B 
1.507 17 0 13 - PhDr. Matyášová Marie 30 - 4.F 
1.759 9 0 21 - Mgr. Burian Luděk 30 - 4.H 
2.374 0 0 23 - Mgr. Chlandová Gabriela 23 - 4.J 

V - prospěl s vyznamenáním Legenda 
D - prospěl velmi dobře 
P - prospěl 
5 - neprospěl 
N - nehodnocen  
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Výsledky po opravných maturitách 
 
 

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

Přehled prospěchu školy maturitní zkouška 2010/11 

Průměr      Počet 
klasif. žáků 

Předmět Počty známek 
   1   2   3   4   5   - 

společná část - státní maturita 
povinná-základní úroveň Český jazyk 1.633 49   22  23   4   -   -   - 
povinná-základní úroveň Anglický jazyk 1.538 39   21  15   3   -   -   - 
povinná-základní úroveň Německý jazyk 2.000 1    -   1   -   -   -   - 
povinná-základní úroveň Francouzský jazyk 1.000 2    2   -   -   -   -   - 
povinná-vyšší úroveň Český jazyk 1.453 86   51  31   4   -   -   - 
povinná-vyšší úroveň Anglický jazyk 1.448 58   36  18   4   -   -   - 
povinná-základní úroveň Matematika 1.750 8    5   1   1   1   -   - 
nepovinná-základní úroveň Anglický jazyk 4.000 2    -   -   1   -   1   - 
povinná-vyšší úroveň Matematika 1.519 27   15  10   2   -   -   - 
nepovinná-základní úroveň Francouzský jazyk 1.500 2    1   1   -   -   -   1 
nepovinná-vyšší úroveň Anglický jazyk 1.100 10    9   1   -   -   -   - 
nepovinná-vyšší úroveň Francouzský jazyk 1.500 2    1   1   -   -   -   - 
nepovinná-vyšší úroveň Anglický jazyk 1.667 21    8  12   1   -   -   - 
nepovinná-základní úroveň Matematika 3.000 1    -   -   1   -   -   - 
nepovinná-vyšší úroveň Francouzský jazyk 2.000 1    -   1   -   -   -   - 
nepovinná-vyšší úroveň Občanský a společenskovědní základ 2.000 4    3   -   -   -   1   1 
nepovinná-vyšší úroveň Matematika 1.917 12    4   5   3   -   -   1 
nepovinná Dějepis 3.000 2    -   1   -   1   -   - 
nepovinná-vyšší úroveň Český jazyk 1.563 16    7   9   -   -   -   - 
nepovinná Fyzika 1.600 5    4   -   -   1   -   1 
nepovinná Chemie 2.500 2    -   1   1   -   -   - 
nepovinná-vyšší úroveň Matematika 2.000 7    4   -   2   1   -   - 
nepovinná Biologie 2.333 6    -   4   2   -   -   1 
nepovinná Dějiny umění 2.000 2    -   2   -   -   -   - 

profilová část 
povinná Český jazyk 1.926 94   35  35  20   4   -   - 

ústní zkouška 0.000 0    -   -   -   -   -   - 
písemná zkouška 0.000 0    -   -   -   -   -   - 

povinná Anglický jazyk 1.683 101   56  26  14   5   -   - 
ústní zkouška 1.703 101   56  26  13   5   1   - 

povinná Německý jazyk 1.000 2    2   -   -   -   -   - 
ústní zkouška 1.000 2    2   -   -   -   -   - 

povinná Francouzský jazyk 1.333 3    2   1   -   -   -   - 
ústní zkouška 1.333 3    2   1   -   -   -   - 

povinná Německý jazyk 1.333 3    2   1   -   -   -   - 
ústní zkouška 0.000 0    -   -   -   -   -   - 

povinná Francouzský jazyk 1.125 8    7   1   -   -   -   - 
ústní zkouška 0.000 0    -   -   -   -   -   - 

povinná Základy společenských věd 1.720 50   19  26   5   -   -   - 
ústní zkouška 1.750 4    2   1   1   -   -   - 
písemná zkouška 1.717 46   17  25   4   -   -   - 
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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 
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Počet absolventů 142 151 120 147 136 
Přijato na VŠ 97,9% 98,7% 97,5% 97,9% 98,7% 
Přijato na VOŠ a pomaturitní kurzy 2,1% 1,3% 1,6% 0,7% 0% 
V dalším studiu pokračuje 100% 100% 99,8% 98,6% 98,7% 
 
Počet přijatých absolventů podle typu vysoké školy: 
 

Školní rok 
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Filozofické fakulty 31 36 25 26 25 
Právnické fakulty 13 9 15 11 19 

povinná Programování 1.333 6    5   -   1   -   -   - 
písemná zkouška 1.333 6    5   -   1   -   -   - 

povinná Dějepis 1.962 26   10   7   9   -   -   - 
ústní zkouška 1.444 9    6   2   1   -   -   - 
písemná zkouška 2.235 17    4   5   8   -   -   - 

povinná Zeměpis 2.364 11    2   3   6   -   -   - 
ústní zkouška 2.400 5    1   1   3   -   -   - 
písemná zkouška 2.333 6    1   2   3   -   -   - 

povinná Matematika 1.949 39   17  11   7   4   -   - 
písemná zkouška 2.000 39   17  11   6   4   1   - 

povinná Fyzika 1.333 15   10   5   -   -   -   - 
ústní zkouška 1.300 10    7   3   -   -   -   - 
písemná zkouška 1.400 5    3   2   -   -   -   - 

povinná Chemie 1.444 18   13   2   3   -   -   - 
ústní zkouška 1.333 9    7   1   1   -   -   - 
písemná zkouška 1.556 9    6   1   2   -   -   - 

povinná Biologie 1.652 23   13   6   3   1   -   - 
ústní zkouška 1.667 9    6   1   1   1   -   - 
písemná zkouška 1.643 14    7   5   2   -   -   - 

povinná Deskriptivní geometrie 1.500 6    3   3   -   -   -   - 
písemná zkouška 1.500 6    3   3   -   -   -   - 

nepovinná Fyzika 1.000 1    1   -   -   -   -   - 
ústní zkouška 1.000 1    1   -   -   -   -   - 

Celkový průměrný prospěch 

Stupeň 
hodnocení 
prospěchu 

63 

0 

73 

prospěl s vyznamenáním 

prospěl velmi dobře 

prospěl 

0 neprospěl 

1.656 S 1.511 
P 1.753 
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Lék. a farmaceutické fakulty 15 24 10 20 15 
Přírodověd. fakulty a MFF 14 15 16 13 5 
Ekonomické fakulty 26 20 23 27 22 
Pedagogické a sportovní fakulty 7 8 9 9 9 
Technické fakulty  25 26 19 33 36 
Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty 3 5 0 0 0 
Jiný druh 5 6 2 5 3 

Celkem 139 149 119 144 134 

 
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  2009/10 Školní rok  2010/11 
přání skutečnost přání skutečnost 

Filozofické fakulty  31 26 25 26 
Právnické fakulty 13 11 18 20 
Lék. a farmaceutické fakulty 22 20 17 15 
Přírodověd. fakulty a MFF 14 13 4 5 
Ekonomické fakulty 26 27 27 23 
Pedagogické a sportovní fakulty 5 9 10 9 
Technické fakulty  29 33 33 37 
Zeměd., lesnické a veter. fakulty 0 0 0 0 
Vojenské VŠ, Policie a obrana 5 4 1 0 
Umělecké VŠ 1 1 0 0 
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Soutěže a olympiády ve školním roce 2010/2011  
 
Největší úspěchy a ocenění  
 

Příjmení a jméno 
Pořadí umístění soutěžícího, příp. ocenění 

 

Kouba Petr Celostátní kolo FO, úspěšný řešitel 
3. místo - SOČ  informatika celostátní kolo, zařazen do širší nominace 
evropské soutěže European Union Contest for Young Scientists  
Festival vědeckých a technických projektů - národní kolo, vybrán  
na Letní školu mladých vědců v San Antoniu, Texas – červenec 2011 
8. - 9. místo v Celostátní olympiádě v anglickém jazyce 2011 -  
kategorie senior – z celkového počtu 1 188 žáků z celé České republiky 

Javůrková Kamila 2. místo - SOČ – politologie celostátní kolo 
Dostálová Natálie 
Scholleová Klára 
Radosta David 
Lotková Lucie 
Onuferová Michaela 

Národní výběrová konference EYP – postup na mezinárodní fórum  
v Belgii 

Onuferová Michaela Vybrána mezi šest nejlepších jednotlivců na konferenci 
Dočkal Radek 
Olivová Lucie 
Čížková Dagmar 
Kořínková Tereza 
Spitzerová Monika 
Chybová Kateřina 
Theodor Pavel 
Frumarová Anna 
Kastnerová Štěpánka 
Mannová Nikola 
Pražanová Kateřina 
Přibylová Karolína 
Javůrková Kamila 

Úspěšná reprezentace na mezinárodní přehlídce Festivadlo Brno 2011 – 
divadlo ve francouzském jazyce 

Voženílková Tereza 2. místo na celostátní soutěži předčítání německého textu 
Horáčková Klára 
Libiaková Markéta 
Scholleová Klára 

3. místo v celostátním kole Prezentiády 

Brachtlová Adéla 
Paukovič Matouš 
Škop Tomáš 
Lohnický Štěpán 
Trusina Filip 
Hrušová Martina 
Karafiátová Iva 
Čapek Daniel 
Pavlasová Nikola 

"Vynikající řešitel" v mezinárodní matematické soutěži GENIUS 
LOGICUS 
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Další úspěšná reprezentace žáků 
 

Příjmení a jméno Třída Umístění Soutěž 

KMONÍČKOVÁ Petra 1.A 3. místo Soutěž mladých recitátorů - okresní kolo 

KUČEROVÁ Tereza 1.A 
2. - 3. 

místo Poznávací soutěž DDM Delta 

VOLDÁNOVÁ Sára 1.B 1. místo 

Soutěž " O bílého havrana" v kategorii recitace do 
15let v AJ 

ZAJÍČEK Martin 1.B 
2. místo 

3. místo 

Okresní kolo MO -Z6  
Okresní kolo Klokana 

ŽÁK Jan 1.B 1. místo Okresní kolo MO -Z6 

HOROVÁ Pavla 1.H 2. místo Orientační běh 

DOLANSKÁ Veronika 2.A 
1. místo 

2. místo 

Okresní kolo biologické olympiády kat. D 
Krajské kolo biologické olympiády kat. D 

KOCKOVÁ Michaela 2.A 3. místo 

Literární a výtvarná soutěž "Pardubické střípky" 
II. kategorie 

ŠIMARA Jan 2.A 1. místo Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 

BAUEROVÁ Zlata 2.F 2. místo Krajské kolo "Prezentiády" 

HRNČÍŘ Matouš 2.F 3. místo Okresní kolo "Klokana" - nejvyšší kolo 

ZVOLÁNEK Petr 2.F 2. místo Okresní kolo "Klokana" - nejvyšší kolo 

KRÁLOVCOVÁ Aneta 2.H 2. místo Krajské kolo "Prezentiády" 

LÉHAROVÁ Alžběta 2.H 3. místo Orientační běh - družstvo 

PILNÁ Hana 2.H 1. místo 

Literární a výtvarná soutěž "Pardubické střípky"  
IV. kategorie 

PÍŠOVÁ Denisa 3.A 1 místo 

Literární soutěž "O pardubický pramínek" –  
III. kategorie 

SEKEROVÁ Jana 3.A   

Čestné uznání v literární soutěži "O pardubický 
pramínek" - III. kategorie 

SIRŮČEK Tomáš 3.A 1.-3. místo Okresní kolo Pythagoriády -nejvyšší kolo 
VOŽENÍLKOVÁ 
Tereza 3.A 2. místo 

Celostátní soutěž předčítání německého textu 
účast v celostátním kole Olympiády v NJ 

BUREŠOVÁ Valérie 3.B 
3. místo 

8.-10.místo 

Krajské kolo soutěže " Lite Cup 2011" 
Celostátní kolo Olympiády v AJ 

ETRYCH Jiří 3.B 1. místo Okresní kolo FO-F, nejvyšší kolo 

HORÁK Vojtěch 3.B 3. místo Krajské kolo soutěže " Lite Cup 2011" 

JURICA Jan 3.B 2. místo Okresní kolo FO-F, nejvyšší kolo 

KALOUS Jakub 3.B 3. místo Krajské kolo soutěže " Lite Cup 2011" 
MELICHAROVÁ 
Karolína 3.B 

1. místo 

3. místo 

Poznávací soutěž v DDM Delta 
Krajské kolo soutěže " Lite Cup 2011" 

NOVOTNÝ Vojtěch 3.B 1. místo Okresní kolo MO-Z8, nejvyšší kolo 
RYCHNOVSKÝ 
Vojtěch 3.B 

3. místo 

3. místo 

Krajské kolo soutěže " Lite Cup 2011" 
Okresní kolo FO – kat. F, nejvyšší kolo 



 26 

ŠIMEK Jan 3.B 3. místo 

Krajské kolo soutěže " Lite Cup 2011", 4. místo  
v okresním kole olympiády v AJ 

VALEŠOVÁ Martina 3.B 3. místo Poznávací soutěž v DDM Delta 

ČERMÁK Jan 3.F 3. místo Orientační běh - družstvo ČR 

KULAKOVSKÁ Alina 3.H   

Cena diváka v kategorii "literáti" ve XIV. ročníku 
přehlídky mladých recitátorů a literátů "Pardubické 
poetické setkání" 

HRABÁNKOVÁ 
Markéta 4.A 

2. místo 

3. místo 

Okresní kolo MO-Z9, nejvyšší kolo 
Krajské kolo ChOD 

KARAMAZOVOVÁ 
Simona 4.A 1. místo Krajské kolo dějepisné olympiády 

LEJHANEC Filip 4.A 1. místo Okresní kolo "Olympiády v AJ" 

NOVOTNÝ Vojtěch 4.A 2. místo Poznávací soutěž DDM Delta 

BORKOVCOVÁ Anna 4.B 1. místo Krajská soutěž "Právo pro každý den" 

DEML Tomáš 4.B 
1. místo 

1. místo 

Krajské kolo FO-E, nejvyšší kolo 
Krajská soutěž "Právo pro každý den" 

KAPLAN Martin 4.B 
2. místo 

3. místo 

Orientační běh ČR 
Okresní kolo Klokana - nejvyšší kolo 

LANGR Lukáš 4.B 1. místo Krajská soutěž "Právo pro každý den" 

PĚČEK Vít 4.B 

1. místo 

3. místo 

4.-6. místo 

Krajská soutěž "Právo pro každý den" 
Krajské kolo zeměpisné olympiády 
Krajské kolo MO Z9, nejvyšší kolo 

DOSTÁLOVÁ Vlasta 5.B   

"Velmi dobrý řešitel" v mezinárodní matematické 
soutěži GENIUS LOGICUS 

HRUBEŠ Jan 5.B 1. místo Okresní kolo Klokana, nejvyšší kolo 

CHYBOVÁ Kateřina 5.B 2. místo 

Cena v kategorii "literáti" ve XIV. ročníku 
přehlídky mladých recitátorů a literátů "Pardubické 
poetické setkání" 

JIRÁSKO Štěpán 5.B 1. místo 

Krajské kolo Soutěže ve francouzském jazyce - 
kategorie B1 (postup do národního kola) 

KOUBOVÁ Jana 5.B 2. místo 

Literární soutěž "O pardubický pramínek" - 
IV. kategorie 

NOVOTNÝ Václav 6.A 3. místo Orientační běh družstvo ČR 

ŠIMÁČEK Ondřej 6.A 3. místo Orientační běh družstvo ČR 

VALEŠOVÁ Veronika 6.A   

SOČ chemie celostátní kolo 
Festival vědy a techniky - přehlídka v Moskvě 
Postup do národního kola FVTP 

KARAMAZOV Michal 7.A 
1. místo 

2. místo 

Krajské kolo FO - A, účast v celostátním kole FO 
Krajské kolo ChO kat. A 

CHYBA Jan 7.B 3. místo 

Krajské kolo soutěže ve francouzském jazyce - 
kategorie B2 

MARKOVÁ Barbora 7.B 
1. místo 

 

Krajské kolo ChO kat. A  
30. místo celostátní kolo CHOA 

ONUFEROVÁ 
Michaela 7.B 

1. místo 

1. místo 

Krajské kolo olympiády v AJ 
Okresní kolo olympiády v AJ 
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Sportovní soutěže družstev – největší úspěchy 
 

Jméno Soutěž Umístění 
Družstvo žáků – bodování 
středních škol 

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

1. místo  

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

1. místo 
2. místo 

Družstvo dívek  
Družstvo chlapců 

CORNY – STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 
v atletice 

2. místo 
1. místo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Putovní pohár hejtmana Pardubického kraje 
 Olympiáda dětí a mládeže Pardubického kraje 
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Oslavy 100. výročí vzniku školy 
18. září skončil 100. rok existence školy a nyní začínáme další stovku. V sobotu 18. září jsme 
se prezentovali absolventům a veřejnosti jako škola, která umí připravit velice důstojné 
oslavy, kdy je pamatováno na všechno a vše je připraveno do posledních detailů. Do pořádání 
této velkolepé oslavy jste se významnou měrou zapojili vy všichni, učitelé i studenti. Do 
školy se dostavilo na 1900 absolventů, pro které bylo třeba zajistit řadu služeb: registraci, 
výdej upomínkových předmětů, výzdobu školy, navigaci v budově a doprovod pro nejstarší 
absolventy, dopravu z vlakového nádraží, občerstvení, ukázky odborných učeben, ukázky 
studentských projektů, projekce DVD o škole, hudbu na prostranství před školou, organizaci 
společné fotografie, průvod městem s hudbou a mažoretkami. V ČEZ Aréně bylo potřeba 
pomoci s výstavbou pódia, což probíhalo v noci. Od 9 hodin zde byla generálka programu. 
Pořadatelé se připravovali na příchod více než 2000 lidí a pomáhali s jejich usazováním. Těší 
nás, že ohlasy jsou pozitivní.  

V průběhu oslav byl vytvořen český rekord – Nejvíce absolventů jedné školy na společné 
fotografii (1656 absolventů). Tento rekord je zapsán v České knize rekordů. 

Nejstarší účastnicí byla 97letá paní Olga Melounová, která maturovala v roce 1932. 
Nejmladších absolventů z roku 2010 bylo 22. Nejpočetněji zastoupený byl maturitní ročník 
1973 – 70 absolventů. Nejčastější příjmení bylo Dvořák (11x), Nováková (9x), Novotná (9x). 
Absolventi přijeli mimo jiné z Belgie, Finska, Francie, Německa, Rakouska, Slovenska, 
Švédska, Švýcarska, Ukrajiny, USA a nejvzdálenější účastník z Japonska. 

Po fotografování prošel průvod absolventů Pardubicemi do ČEZ Arény, kde se konal bohatý 
program, v němž vystoupili převážně studenti Gymnázia Pardubice Dašická. 
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Upomínkové předměty pro absolventy – poštovní razítko, trička, arch známek, almanach, 
DVD o škole, taška, korespondenční lístek: 

  

 

  

       

Poštovní razítko 
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Ocenění pro Lenku Štěrbovou 
 
Lenka Štěrbová získala za rok 2010 dvě ceny z Kanálu La Manche:  
The Greame Thompson Trophy jako nejmladší plavec roku, který úspěšně zdolal Kanál 
LaManche. 
Belhedi Trophy - swim on the highes tide (7.08 meter) plavba za nejvyššího přílivu. 
Zpráva uvádí, že žádný jiný plavec než Lenka za posledních 28 let (!) nezdolal Kanál za tak 
velkého rozdílu mezi přílivem a odlivem, tedy v období tak silného proudu. 
 
 
 

Rafting „Mezi mosty“ 
21. 9. 2010 se družstvo našeho gymnázia zúčastnilo již 4. ročníku prestižního vodáckého 
závodu „Mezi mosty“ na řece Labi, pořádaného Gymnáziem J. K. Tyla v Hradci Králové. 
I přes určitou nevýhodu (domácí pilně trénovali) se našemu týmu podařilo velmi přesvědčivě 
zvítězit ve všech jízdách a již potřetí v řadě dobýt hradeckou pevnost tvořenou sedmnácti 
soupeři. Děkujeme za reprezentaci a krásný dárek ke stoletému výročí. Sestava: Katka 
Koutská, Kamila Šimková, Dáša Louvarová, Katka Prouzová, Radek Cinko, Jaromír Příhoda, 
Martin Sýkora, Marek Svatý a Martin Kucián. 

 

 

Ocenění nejlepších studentů 
 
V pátek 1. 10. 2010 se v Historickém sále radnice konalo slavnostní vyhodnocení a ocenění 
nejlepších žáků základních škol a nižších gymnázií a středních škol za rok 2009/2010, 
na kterém jsme měli významné zastoupení.  
Primátor města Pardubice Jaroslav Deml a poslankyně Štěpánka Fraňková předali ceny 
studentům nižšího gymnázia: David Radosta (hlavní cena), Klára Scholleová, Kateřina 
Chybová, Klára Horáčková, Vlasta Dostálová, Karolína Melicharová.  
Oceněni byli i studenti vyššího gymnázia: Vojta Dostál, Lukáš Fajt, Petr Kouba, Jaroslav 
Praisler, Michal Karamazov, Eva Kadičová. 
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Žáci úspěšní v předmětových a odborných soutěžích přijali 
pozvání na kraj 

 
Celkem sedm žáků základních a středních škol, kteří Pardubický kraj v loňském školním roce 
úspěšně reprezentovali v celostátních soutěžích, pozvala ve středu 20. října do sídla kraje 
radní zodpovědná za školství Jana Pernicová. Spolu s žáky na setkání dorazili i jejich rodiče, 
ředitelky a ředitelé škol či učitelé, kteří je na předmětové soutěže a přehlídku Středoškolských 
odborných činností připravovali.  
Medailisté předmětových soutěží a SOČ z našeho gymnázia:  
1. Vojtěch Dostál – absolvent - získal bronzovou medaili na Mezinárodní biologické 
olympiádě v Jižní Koreji 
2. Lukáš Fajt – absolvent - 2. místo v celostátní přehlídce SOČ, obor fyzika; zvláštní cena 
Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského; cena Jaderné elektrárny Temelín za práci s názvem 
„Gama záblesky“) 
3. Petr Kouba – žák - 2. místo v SOČ, obor informatika; zvláštní cena ředitele Ústavu 
informatiky Akademie věd ČR; cena prorektora pro rozvoj ČVUT za práci s názvem „Umělá 
inteligence pro hru Pentago“) 

  

 

Cena nadačního fondu Jaroslava Heyrovského 
 
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 vytvářet tvůrčí klima, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných 
dětí. 
Každoročně je oceňováno okolo 12 studentů z České republiky za úspěchy v olympiádách 
a středoškolské odborné činnosti. V letošním roce bylo předávání ceny spojeno se 120 roky 
od narození profesora Jaroslava Heyrovského, zatím jediného českého vědce, který dostal 
Nobelovu cenu v přírodních vědách. 
Mezi oceněnými, kteří se sešli 15. 12. 2010 v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV 
ČR, byl také náš absolvent Lukáš Fajt a vedoucí jeho práce RNDr. Vladimír Vícha. Lukáš 
Fajt byl oceněn za svoji středoškolskou odbornou činnost v oboru fyzika s názvem Gama 
záblesky. 
Mezi akademickými funkcionáři, kteří ceny předávali, byl také Dr. Michael Heyrovský, CSc, 
syn Jaroslava Heyrovského. Součástí setkání byla i prezentace dr. Kalvody s názvem: Několik 
vzpomínek na profesora  Heyrovského a jeho polarografii. 
Na snímku je Dr. Michael Heyrovský, CSc s Lukášem Fajtem. 
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2. ročník Cen Příběhů bezpráví  
 
Společnost Člověk v tísni uspořádala v rámci projektu Příběhy bezpráví 2. ročník Cen Příběhů 
bezpráví za odvážné postoje a činy v období komunistického režimu. Letošní ročník byl 
věnován památce Ivana Medka. Laureáty vybírala studentská porota, informace o projektu 
přinesly v mimořádné příloze Lidové noviny dne 29. října 2010. 
Autorkami vítězných nominací jsou Klára Nepovímová a Kateřina Válková ze 3. H a Kateřina 
Čimerová ze 7. B.  
Jejich zásluhou Ceny příběhů bezpráví získali Pavel Wonka in memoriam, paní Julie 
Hrušková a paní Jiřina Slámová.  
Slavnostní vyhlášení proběhlo 1. 11. 2010 za účasti ministrů zahraničí a kultury  
Schwarzenberga a Bessera a mnoha významných osobností kultury a vědy. 

  

 

Program Make a Connection 
 
Ředitelka Dětského centra Veská zaslala poděkování studentkám naší školy Karolíně 
Vyhnálkové, Barboře Kampové, Tereze Kučerové, Monice Spitzerové a Nikole Havlasové. 
Studentky se podílely na organizaci akce Pohádkový denní pochod (25. 9. 2010) a Noční 
dětský pochod (16. 10. 2010). Obě akce měly mezi veřejností velký ohlas a byla při nich 
vybrána částka 10 000 Kč, která bude použita na ozdravný pobyt pro děti umístěné v Dětském 
centru Veská. 
 
 
 

Školní kolo vědeckotechnických projektů 
 
Dne 2. 2. 2011 se na naší škole konalo školní kolo Vědeckotechnických projektů, které 
organizuje Amavet. Akce se zúčastnilo 30 studentů, z toho 2 na středoškolské úrovni. 
Celkem bylo 17 projektů: např. Elektrický odpor, Jouleův pokus v praxi, Služební pes vs. 
pachatel, Koincidence sekundárních spršek CZELTA. Všechny projekty se líbily, proto 
postoupily do okresního kola.   
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Krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež (2011) 
 
Dne 17. a 18. března 2011 se ve výstavním centru IDEON Pardubice konal IV. ročník soutěže 
Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Z našeho gymnázia 
postoupily do tohoto kola 2 projekty v kategorii Středoškolák a 10 projektů v kategorii Junior 
(základní školy a nižší gymnázia).  
V kategorii Středoškolák oba naši studenti dosáhli na nejvyšší ceny: 
Kouba Petr (8. A) s projektem Koincidence sekundárních spršek projektu CZELTA: postoupil 
do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET ve dnech 28. - 29. dubna 2011, 
zúčastní se Letní školy mladých vědců v San Antoniu, Texas ve dnech 1. - 10. července 2011. 
Valešová Veronika (6. A) s projektem Stanovení vitamínu C: postoupila do národního finále 
soutěže EXPO SCIENCE AMAVET ve dnech 28. - 29. dubna 2011, zúčastní se Vernadského 
soutěže v Moskvě ve dnech 11. - 15. dubna 2011. Také dostala Cenu děkana Fakulty 
chemicko-technologické UPce za 2. místo v kategorii Středoškolák.  
V kategorii Junior naše studentky získaly cenu: Nacu Táňa, Křišťanová Marie (2. A) 
s projektem Kolik vody je v tucích? Dostaly Cenu děkana Fakulty chemicko-technologické 
UPce za 2. místo v kategorii Junior.     
 

  
 

 
 

Právo pro každý den: studenti naší školy obhájili loňské vítězství 
 
Ve čtvrtek 17. února 2011 se v Domě dětí a mládeže Delta Pardubice konalo okresní kolo 
soutěže Právo pro každý den. V této soutěži obhajovalo naše gymnázium loňské prvenství. 
A putovní pohár naše družstvo získalo i letos. Vítězný tým naší školy byl ve složení Anna 
Borkovcová, Tomáš Deml, Vít Pěček, Lukáš Langr, všichni žáci jsou ze třídy 4. B osmiletého 
studia. 
Na soutěži se podíleli zkušení odborníci z mnoha profesí: právníci (advokáti, soudci, státní 
zástupci), probační pracovníci, pedagogové, pracovníci z oblasti prevence kriminality, 
městské policie a Policie ČR. Vítězné družstvo postoupilo do krajského kola.  
Každoročně městská policie Pardubice pořádá tuto soutěž v oblasti právního vědomí. Cílem 
soutěže je podnítit zájem nejen žáků, ale i pedagogů a širší veřejnosti o právní problematiku 
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a tím rozvinout a posílit právní vědomí mladé generace zajímavým a efektivním způsobem. 
Prostřednictvím soutěže chce organizátor podrobněji poznat současnou úroveň právního 
vědomí žáků. Projekt "Právo pro každý den" vznikl v roce 1972 ve Spojených státech 
amerických a je součástí mezinárodního programu "Street Law".  
 
 

 
 

 
 

1. místo v krajském kole soutěže Street law 
 
A. Borkovcová, T. Deml, L. Langr a V. Pěček ze 4. B se 12. 5. 2011 zúčastnili v Hlinsku 
krajského kola soutěže v právním vědomí Street Law. V silné konkurenci 18 družstev získali 
díky svým znalostem v oblasti práva 1. místo. V soutěži je hodnocena nejen teoretická znalost 
práva, ale i jeho aplikace v praxi. Žáci například posuzují fotografie z kamerových systémů 
nebo zvažují důsledky modelových situací. 
 

 
 

 
Předkolo Národní výběrové konference EYP   

 
V sobotu 26. 2. 2011 se náš tým (M. Onuferová, L. Lotková, N. Dostálová, D. Radosta 
a K. Scholleová) účastnil předkola Národní výběrové konference EYP (Evropského 
parlamentu mládeže), které se konalo na Magistrátě hlavního města Prahy. Naše "SEDE 
comittee" (Comittee on Security and Defense = Komise pro bezpečnost a obranu) obhajovala 
rezoluci o Evropské armádě, která sice schválena nebyla, ale zato jsme přednesli tři tzv. 
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"attack speeches" - řeči napadající rezoluce ostatních, což se žádnému jinému týmu nepovedlo 
(neboť měl každý připravenou jen jednu, a to zadanou od pořadatelů).  
V konkurenci ostatních škol (převážně z Prahy, Hradce Králové a Pardubic) se nám podařilo 
postoupit na Národní výběrovou konferenci, která se bude konat ve dnech 24. - 27. března 
v Plzni.  

  

 
 
 
 

Evropský parlament mládeže - opakovaně velký úspěch 
 
Ve dnech 24. – 27. 3. 2011 se naše pětičlenná delegace (Natálie Dostálová, Lucie Lotková, 
Klára Scholleová, David Radosta a Michaela Onuferová) zúčastnila Národní výběrové 
konference Evropského parlamentu mládeže, letos pořádané v Plzni. 
Evropský parlament mládeže (EYP – European Youth Parliament) je mezinárodní organizace, 
která umožňuje studentům vyzkoušet si, jak vypadá zasedání skutečného Evropského 
parlamentu, prosadit své názory v rámci týmu, konverzovat v angličtině a především získat 
nové přátele po celé Evropě. Naše delegace si rozdělila problémy demokratického deficitu 
v EU, postoje k Číně, Blízkého východu, zemědělství Evropy či ekonomiky EU. Celá akce 
má samozřejmě i výsledek – závěrem zasedání byly vyhlášeny nejlepší školy a jednotlivci. 

Již 3. rok po sobě byla naše delegace velmi úspěšná a v konkurenci dalších třinácti škol 
obstála natolik, že bude reprezentovat Českou republiku na některém ze zahraničních fór. 
Michaela Onuferová byla navíc vybrána mezi šest nejlepších jednotlivců. 
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Mezinárodní fórum Evropského parlamentu mládeže 
ve Stockholmu 

 
Ve dnech 5. – 11. dubna 2011 se naše delegace (Lucie Lotková, Michaela Onuferová, Jan 
Brothánek, Jakub Jílek, Veronika Trtková) zúčastnila Mezinárodního fóra Evropského 
parlamentu mládeže, které se letos konalo v hlavním městě Švédska, ve Stockholmu. 
Tématem celého fóra byla lidská práva se zaměřením na Bělorusko, poslední diktaturu 
v Evropě. Zasedání se účastnili mladí lidé z více než 20 zemí Evropy a oficiálními jazyky 
zasedání byly angličtina a francouzština. 
   

 

 
 

4. místo v celostátním kole soutěže Prezentiáda 
 
Tým DASAKERS ve složení Klára Scholleová, Klára Horáčková a Markéta Libiaková 
vybojoval v celostátním kole prezentiády 3. místo. Finále této soutěže se uskutečnilo 
15. 4. 2011 v prostorách Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze.  
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Úspěch v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti  

 
V Sezimově Ústí se ve dnech 10. – 11. 6. 2011 konalo celostátní kolo SOČ, na které 
postoupili nejlepší soutěžící z krajských kol. Z Gymnázia Pardubice, Dašická postoupili 
3 studenti, kteří byli úspěšní také v celostátní přehlídce. 
V oboru filozofie a politologie obsadila Kamila Javůrková (7. B) se svojí prací Politická 
gramotnost studentů středních škol 2. místo.    
V oboru informatika obsadil Petr Kouba (8. A) s prací Software pro analýzu dat projektu 
CZELTA 3. místo a obdržel cenu ředitele Ústavu informatiky AV ČR prof. RNDr. 
J. Wiedermanna, DrSc. a byl zařazen do širší nominace evropské soutěže European Union 
Contest for Young Scientists pro rok 2012. 
V oboru chemie obsadila Veronika Valešová (6. A) s prací Stanovení vitamínu C 14. místo. 

 
 

Okresní kolo přeboru škol v šachu družstev 2010/2011  
 
Dne 23. 11. 2010 proběhlo v DDM ALFA měření sil čtyřčlenných šachových družstev 
Pardubického okresu v kategorii 6. - 9. tříd základních škol.  
V kategorii 6. – 9. tříd se na 1. místě umístilo družstvo Gymnázium Dašická se ziskem 
13,5 bodů ve složení Nešpůrek Petr (2,5 b.), Melichar Vojtěch (3 b.), Vančura Daniel (4 b.) 
a Hofman Oskar (4 b.).  
 

   

 
 
 

Republikový přebor v šachu družstev 2010/2011 
 
Ve dnech 29. - 30. 3. 2011 se naše družstvo ve složení Petr Nešpůrek, Vojtěch Melichar, 
Daniel Vančura a Oskar Hofman účastnilo republikového kola přeboru škol v šachu 
v kategorii 6. - 9. tříd ZŠ a nižších gymnázií. Chlapci dosáhli vynikajícího úspěchu v podobě 
3. místa v konkurenci 28 týmů. Zvláštní uznání zaslouží Oskar Hofman, který se stal 
nejlepším hráčem na 4. šachovnici. Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci. 
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pIšQworky - krajské kolo - vítězství!!! 
 
Do krajského kola nastoupilo celkem osm družstev. Turnaj navštívila paní Mgr. Petra 
Pospíšilová z Krajského úřadu, který udělil pIšQworkám 2010 záštitu.  
Vyhrál tým „Nedohodli jsme se“ z Gymnázia Dašická, získali jsme pohár pro vítěze a bílá 
piškvorková trička, v kterých tým nastoupí v celostátním kole na Gymnáziu Matyáše Lercha 
v Brně.  
Složení vítězného týmu "Nedohodli jsme se" – Jan Zvolánek, Pavel Šustek, Jaroslav Bartoš, 
Jan Táborský, Jan Dvořák. 
 

   
 

 
 

Největší galerie městských znaků ČR 
 
SVĚTOVÝ REKORD!!! Největší galerie městských znaků ČR vyrobených z odpadových 
materiálů na webu. 
V pondělí 13. 9. 2010 byl na pelhřimovském Masarykově náměstí slavnostně odstartován 
pokus o světový rekord spočívající v sestavení světově unikátní galerie znaků měst a obcí ČR 
vyrobených z odpadových materiálů. Znak Pardubic zhotovili studenti 1. H a 5. A 
při hodinách estetické výchovy. 
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Slavnostní předání diplomů z francouzského jazyka 
 
V dubnu 2011 obdrželi úspěšní řešitelé mezinárodních zkoušek DELF na naší škole diplomy 
za úspěšné složení zkoušky z francouzského jazyka.   
Diplomy žákům předávali: pan Marc Brudieux, atašé pro spolupráci v oblasti francouzštiny 
z Francouzského velvyslanectví, ředitelka Alliance Française v Pardubicích, paní Corinne 
Veisy a ředitelka Ing. Jitka Svobodová.   
Mezinárodní zkoušky DELF je možné skládat na naší škole (a na školách v celé České 
republice) od loňského roku. Naše škola byla mezi devíti pilotními školami. Letošní, druhý 
ročník, měl už celostátně zástupců pětadvacet.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

První rada Francouzského velvyslanectví  
na Gymnáziu Dašická 

 
Dne 24. května navštívil Gymnázium Pardubice Dašická první rada Francouzského 
velvyslanectví v České republice pan Nicolas de Lacoste. Setkání se také zúčastnili 
představitelé Odboru školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje. 
Ředitelka školy, Ing. Jitka Svobodová, seznámila hosty s činností školy - organizací, 
prioritami výuky, dosahovanými úspěchy i výměnnými pobyty, jichž se žáci účastní 
(Buxheim v Německu, Orléans a Pallans ve Francii). Podrobně představila projekty, 
na kterých žáci školy pracují a za které opakovaně získávají přední ocenění, doma 
i v zahraničí.  
Pana prvního radu zaujaly především činnosti gymnazistů spojené s aktivním získáváním 
znalostí francouzského jazyka, a proto rád přijal pozvání na ukázku z divadelního představení, 
které nacvičili žáci letos v rámci projektu Aux arts, lycéens (divadlo ve francouzštině). Po 
představeních Antigona (Antigone) a Jsem poslední člověk (Je suis le dernier homme), 
v letošním roce žáci nastudovali pod vedením francouzského režiséra Erica Cénata hru Cesta 
(La Route). 
Gymnázium Dašická v krátké době přivítalo již druhou významnou návštěvu Francouzského 
velvyslanectví v České republice. Dne 1. dubna 2011 školu navštívil pan Marc Brudieux, 
atašé pro spolupráci v oblasti francouzského jazyka. Důvodem této návštěvy bylo předání 
diplomů úspěšným absolventům zkoušek z francouzského jazyka DELF Scolaire, které  jsou 
ve škole organizovány ve spolupráci s Alliance Française druhým rokem a umožňují žákům 
všech škol z celého kraje prověřit své znalosti z francouzského jazyka a získat mezinárodně 
uznávaný diplom.  
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Žáci gymnázia v posledních letech pravidelně postupují do celostátního kola soutěže 
ve francouzském jazyce a jedna ze studentek dokonce v loňském roce úspěšně zvládla 
náročné přijímací řízení a od letošního roku studuje na českofrancouzském lyceu v Nîmes 
ve Francii. Francouzskému jazyku se na Gymnáziu Dašická v Pardubicích v posledních letech 
opravdu daří.   

 
 

Francouzské divadlo na celostátní přehlídce Divadlo jazyků 
v Praze 

 
Studenti se ve středu 15. června 2011 zúčastnili divadelní přehlídky „Divadlo jazyků“. 
Festival kladoucí si za cíl ukázat, že hraní divadla může být dobrým prostředkem k výuce 
cizího jazyka, se již druhým rokem koná v pražském Divadle Na Prádle. 
Přehlídka je otevřená představením ve všech cizích jazycích. V letošním roce je ve dnech 15. 
– 20. června možné shlédnout představení v angličtině, němčině, francouzštině a italštině. 
Naši studenti se představili s hrou ve francouzském jazyce La Route (Cesta), kterou 
nazkoušeli pod vedením režiséra Erica Cénata z Orléans. Hru pojednávající o apokalyptické 
vizi, v níž svět pohltil beton a z lidí se stávají jen osamocení chodci na cestě, ocenila již 
porota mezinárodní přehlídky Festivadlo Brno cenou za režii. Představení volně navazuje na 
tituly Antigone (Antigona) a Je suis le dernier homme (Poslední člověk) a uzavírá tak triptych 
her nastudovaných studenty francouzštiny našeho gymnázia. „Příběhy pojí společné téma  - 
člověk, který čelí svému osudu, a způsob uvedení na scéně, neboť dějem provází sbor,“ říká 
režisér Eric Cénat. Hra již byla uvedena v Divadle 29 v Pardubicích, Divadle Polárka v Brně, 
v Divadle Trám ve Svitavách a nyní v Divadle Na Prádle.  
Část hry při nedávné návštěvě Gymnázia Dašická zhlédl i První rada Francouzského 
velvyslanectví v České republice pan Nicolas de Lacoste a osobně studentům gratuloval 
k výborným výkonům a skvělé francouzštině.  
Herci: 
Dagmar Čížková 
Radek Dočkal 
Anička Frumarová 
Kateřina Chybová 
Kamila Javůrková 
Štěpánka Kastnerová 
Tereza Kořínková 
Nikola Mannová 
Lucie Olivová 
Kateřina Pražanová 
Karolína Přibylová 
Monika Spitzerová 
Pavel Theodor  
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Matematická soutěž GENIUS LOGICUS 
 
V mezinárodní matematické soutěži GENIUS LOGICUS výrazně uspěli studenti naší školy. 
Soutěž probíhala na začátku zimy, každý řešitel obdržel 20 - 30 úloh (v závislosti 
na kategorii) s náročností od 1 do 5 bodů. Na jejich řešení měl přibližně 6 týdnů. 
Nejúspěšnější studenti byli odměněni zlatými a stříbrnými certifikáty.  
Ocenění „Vynikající mezinárodní řešitel“ získali: Jan Přikryl, Nikola Havlasová, Petr Kouba, 
Matouš Paukovič a Tomáš Škop.  
Ocenění „Vynikající řešitel“ získali: Adéla Brachtlová, Martina Hrušová, Štěpán Lohniský, 
Jan Izák, Filip Trusina, Daniel Čapek, Iva Karafiátová.  
Ocenění „Velmi dobrý řešitel“ získala Vlasta Dostálová.  
 
 
 

Projekt Littera 
 
Naše gymnázium se stalo partnerskou školou Univerzity Hradec Králové v projektu Littera. 
Projekt Littera je určen pro cílovou skupinu žáků ZŠ a víceletých gymnázií, pedagogické 
pracovníky těchto škol a pro inspektory ČŠI. Jedná se o nadregionální projekt s dopadem 
na celou ČR. Cílem projektu je zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního 
školství se zaměřením na funkční gramotnost, rozvoj klíčových kompetencí žáků a vytváření 
výukových a testových materiálů.  
Žáci 3.A se 28.3 zúčastnili na Univerzitě v Hradci Králové Dne jazyků, který byl pořádán 
v rámci projektu Littera. Žáci byli po uvítání v aule rozděleni do skupin, ve kterých pak 
obcházeli spolu se svým tutorem stanoviště, na kterých si mohli  vyzkoušet své jazykové 
dovednosti. Vyzkoušeli si nejen jazyky, které se učí /němčina, angličtina/, ale třeba i ruštinu 
nebo francouzštinu. V závěru proběhlo celkové hodnocení skupin a jednotlivců. Jedním ze 
dvou nejlepších oceněných jednotlivců /z celkového počtu cca 200 žáků/ byla i naše Petra 
Jirásková.  I další účastníci si s sebou domů odvezli malý dárek. 
 

.  

 
 

Úspěch našich žáků na celostátní olympiádě v AJ 2011 
 
Do letošní olympiády se přihlásilo rekordních 1188 studentů z celé České republiky.  
Umístění naší žákyně v celostátním kole - kategorie JUNIOR  
08. - 10. místo - Valérie Burešová   
Umístění našich žáků v celostátním kole - kategorie SENIOR  
08. - 09. místo - Petr Kouba   
15. místo - Jan Brothánek   
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 Předávání maturitních vysvědčení 
 
V neděli 19. června 2011 se konalo v Domě hudby slavnostní předávání maturitních 
vysvědčení třídám 8. A, 8. B, 4. F, 4. H, 4. J. Poprvé absolventi získávají vysvědčení 
zahrnující jak profilovou, tak společnou část maturitní zkoušky. 
V kulturním programu jsme vyslechli varhanní vystoupení Kláry Scholleové a v projevu paní 
ředitelky ing. Jitky Svobodové potěšující statistiku maturantů: 
Maturovalo celkem 136 studentů 
U společné maturity si volili převážně vyšší úroveň: 
               matematika vyšší 77 %     průměrná známka 1,52 
               český jazyk vyšší 64 %     průměrná známka  1,36 
               anglický jazyk vyšší 60 %  průměrná známka  1,41 
Kromě povinných maturit složili studenti také 93 nepovinných maturitních zkoušek  průměrná 
známka 1,77. 
Prospěli s vyznamenáním - 63 studentů, což je dvakrát více než loni. 
Ve 4. F bylo 17 vyznamenání, z toho 6x samé jedničky z povinných zkoušek 
Ve 4. H bylo 9 vyznamenání, z toho 3x samé jedničky z povinných zkoušek 
V 8. A bylo 22 vyznamenání, z toho 5x samé jedničky z povinných zkoušek 
V 8. B bylo 15 vyznamenání, z toho 9x samé jedničky z povinných zkoušek 
Celkem 23 studentů dostalo finanční odměnu za vyznamenání během celého studia. 
V době předávání maturitních vysvědčení jsme ještě netušili, že Cermat zveřejní statistiku, 
podle níž jsou naši maturanti nejlepší v Pardubickém kraji a v celostátním žebříčku jsme se 
dostali mezi školy TOP 10, konkrétně na 7. místo. 
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Halloween 
 
Komise anglického jazyka ve spolupráci s komisí výtvarné výchovy uspořádala výstavku 
ke svátku HALLOWEEN 2010 ve vestibulu gymnázia. Na výstavku přispěli žáci a žákyně 
1. A a 1. B. Zvláště oceňujeme exponáty od N. Havlasové (7. A), P. Kropáčkové, L. 
Svaškové, P. Škuligové (všechny 2. A), S. Voldánové a M. Lustigové (obě 2. B).  
Ve zdařilých haloweenských maskách se představili Tereza Dvořáková, Klára Hromádková, 
Dita Ludvíková a Lucie Mašková z 6. A a Dominik Němec ze 4. A a postrašili studenty 
nižších ročníků.  

 

  

 
 
 

Mikuláš v primách 
 
V pátek 3. 12. 2010 se v primách objevil Mikuláš s anděly, kteří přinesli dárečky, a čerti, kteří 

trestali neposlušné. 
 

  
 

 
 

Krajské finále v plavání 
 
Dne 1. 12. 2010 se v Chrudimi uskutečnilo krajské finále družstev SŠ v plavání. Naše škola 
měla svá želízka jak v kategorii dívek, tak i v kategorii chlapců. Chlapcům se nedařilo úplně 
podle našich představ. Přes některé vynikající výkony (David Hartl 50m VZ - 1. místo, štafeta 
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6 x 50 VZ - 2. místo) to nestačilo na lepší než celkově 4. místo. Dívky podaly velmi kvalitní  
týmový výkon, do posledního závodu bojovaly o přední příčky a díky skvělým výkonům ve 
štafetách získaly celkové prvenství, které je opravňuje ke startu v republikovém finále 10. 1. 
2011 v Táboře.  
Reprezentovali nás:  
chlapci - Hartl David a Martin, Kucián M., Svatý M., Levínský J., Bartyzal M., náhradník 
Hrnčíř M. 
 dívky - Štěrbová L., Zamastilová H., Ningerová A., Štěpánková B., Koutská K., Kupková K. 
a náhradnice Ratmanová A. 
 

 

 
 
 

Hokejové utkání mezi maturanty a profesory 
 
V úterý 21. 12. 2010 sehráli v malé hale maturanti s profesory tradiční hokejové utkání. 
Profesoři posílení  také o rodinné příslušníky zvítězili ve férově hraném utkání 6:1. Diváci 
z řad studentů povzbuzovali za zvuků bubnů především maturanty, a ti, kteří vydrželi, se 
dobře bavili. Na závěr převzali profesoři z rukou ředitelky putovní "Dašickej pohár" 
pro vítěze.  
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Florbal 
 
Ve středu 12. 1. proběhlo krajské finále soutěže středních škol ve florbalu. Družstvo našich 
chlapců potvrdilo svou převahu z kol okresních a jasně nad svými soupeři zvítězilo. V prvním 
zápase porazili Chrudim, následně pak Svitavy a v závěrečném souboji i sehráli vyrovnanou 
partii s Ústím nad Orlicí. Své soupeře předčili naši hráči ve všech herních činnostech 
a obsadili první místo. Gratulujeme všem hráčům a můžeme jen litovat, že se letos opět 
nekoná celostátní kolo pro střední školy, protože by naše družstvo zcela jistě uspělo. 
Reprezentovali nás: Losenický Vít, Veselý Martin, Vasil Tomáš, Levínský Jakub, Lutonský 
Jan, Ďopan Marek, Matěna Marek, Hrnčíř Matouš, Čala Adam, Libiak Marek, Pelikán Jan, 
Novák Tomáš, Karcol Martin, Cinko Radek, Beneš Ladislav  
 

 

 

 
Celostátní finále v plavání středních škol 

 
V pondělí 10. 1. 2011 proběhlo v Táboře celostátní kolo středních škol v plavání, do kterého 
se poprvé v historii probojovalo družstvo dívek naší školy. Ve velké konkurenci, kdy většina 
škol měla ve svém družstvu několik vrcholových plavců, obsadily naše dívky krásné 8. místo. 
Naše družstvo se opíralo především o výkony Lenky Štěrbové, která získala v individuální 
disciplíně 50 m motýlek 3. místo. Výborně zaplavala také Kateřina Koutská 50 m volný 
způsob, kde si vylepšila svůj nejlepší osobní čas. V závěrečné disciplíně 4 x 50 m polohová 
štafeta podala děvčata skvělý výkon a v závěrečném součtu tak díky štafetě předčila družstvo 
Jihlavy, které mělo shodný počet bodů. Gratulujeme dívkám k umístění a děkujeme 
za skvělou reprezentaci školy. Reprezentovaly nás: Zamastilová Hana, Ningerová Anna, 
Štěpánková Barbora, Kupková Kristýna, Koutská Kateřina, Štěrbová Lenka  
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První ročník squashového turnaje 
 

Dne 19. 3. 2011 proběhl v Pardubicích na Cihelně ve sportovním clubu iXi turnaj ve squashi. 
Turnaj byl organizován pouze pro studenty gymnázia Dašická. Turnaje se zúčastnilo 
15 studentů z různých ročníků. Hra začala rozřazením hráčů do dvou skupin, největší hvězdou 
byl Filip Komers (1. A), jenž byl nejmladším zúčastněným a dostal se do lepší skupiny.  
Hráči, kteří nepostoupili do vyšších kol turnaje, si mohli zdarma zkrátit čas hraním bowlingu. 
Gratuluji absolutnímu vítězi ve squashi – Ondřeji Blažkovi z 3. F. 

 

 

 
 

První turnaj v KIN –BALLU 
 
Jsme pilotní školou kin-ballu a 12. 4. 2011 jsme se zúčastnili v hale sportovního gymnázia 
prvního kin-ballového turnaje na území ČR. Turnaj byl vypsán ve dvou kategoriích – ZŠ 
a SŠ. V obou kategoriích se turnaje zúčastnila čtyři družstva. V kategorii ZŠ naši studenti 
obsadili první místo. V kategorii SŠ, kde startovala dvě naše družstva, jsme obsadili dokonce 
první dvě místa. Naši středoškoláci na rozdíl od nižšího gymnázia museli bojovat o celkové 
prvenství do poslední vteřiny. Prvenství nakonec uhájili před třetím Hradcem Králové.  
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Juniorský maraton 2011 
 

Dne 18. 4. 2011 se uskutečnil v Hradci Králové semifinálový závod Juniorského maratonu 
SŠ. Naše družstvo v konkurenci 11 týmů obsadilo krásné 2. místo za Sportovním Gymnáziem 
Pardubice. Tento výsledek našemu družstvu dává právo účasti ve finále, které se poběží 8. 5. 
2011 v rámci Volkswagen Maratonu Praha. Studenti tedy budou moci změřit své síly 
s nejlepšími vytrvalci na této trati. Za naši školu v Hradci startovali: 

Čermák Jan 
Paukovič Matouš 
Horová Pavla 
Novotný Václav 
Léharová Alžběta 
Hynek Tomáš 
Lněničková Petra 
Hladík Pavel 
Kaplan Martin 
Šimáček Ondřej  
 

 
 

Juniorský maraton v Praze 
 
V neděli 8. 5. skvěle reprezentovali školu v Juniorském maratonu v Praze tito studenti: Jan 
Čermák, Matouš Paukovič, Pavla Horová, Tomáš Hynek, Alžběta Léharová, Pavel Hladík, 
Petra Lněničková, Martin Kaplan, Jan Kaplan, Ondřej Šimáček, Dominik Starý a Václav 
Novotný. V konkurenci 25 škol (většinou se jednalo o sportovní gymnázia) obsadili skvělé 7. 
místo.  
 
 
 

Přebor škol v orientačním běhu 2011 - celostátní finále 
 
V Zašové na Moravě se 1. 6. 2011 uskutečnil přebor škol v orientačním běhu. Naši závodníci 
ve dvou případech dosáhli na medaile. P. Horová a M. Kaplan obsadili ve svých kategoriích 
druhá místa a družstvo SŠ obsadilo místo třetí.  
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Sportovní kurz na Gargánu v Itálii 
 

Ve dnech 20. 5. – 29. 5. 2011 proběhl na italském poloostrově Gargano sportovní kurz tříd 
7. A, 7.  B, 3. F, 3. H, 3. J. Studenti byli v rezidenci Adria v přímořském letovisku Lido del 
Sole. Program kurzu byl velmi pestrý a nabízel účastníkům poznání historicko-geografické, 
sportovní vyžití i získání neopakovatelných zážitků v kolektivu svých spolužáků. V rezidenci 
Adria byla beze zbytku využívána všechna sportoviště - tenisový kurt, hřiště na fotbal 
i plážový volejbal, bazén. Bylo možné vyzkoušet aqua aerobic, jezdit na kolečkových 
bruslích, plavat v moři nebo relaxovat na pláži.  
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 Organizační struktura gymnázia 

ředitelka školy 
Ing. Jitka Svobodová 

 

statutární zástupce ředitele 
RNDr. Vladimír Vícha 

administrativní 
pracovník 

Bc. Karolína 
Handlová 

vedoucí školní jídelny 
Miluše Rotreklová 

správce 
budov - 
školník 
Ludmila 
Jánská 

údržbář 
Ladislav 

Firich 

uklizečky 

pokladní ŠJ 
Jitka Pokorná 

vedoucí kuchařka ŠJ 
Jarmila Pešlová 

zaučené kuchařky 

kuchařky 

pomocné kuchařky 

uklizečka 

zástupce ředitele 
Mgr. Martina Sedláková 

pedagogický 
sbor 

vedoucí 
předmětových 

komisí 

rozpočtář - 
hospodář 

Jitka 
Albertová 

mzdová 
účetní 

Jaroslava 
Srbová 

účetní 
Libuše 

Skalická 

MŠMT 

Pardubický kraj 

Školská rada 

Pedagogická rada 

Studentská rada 

Poradní sbor 
Interní audit 

knihovník 
Jaroslava 
Dusilová 



 

 50 

Pedagogický sbor 
 

Mgr. Bílková Jana 

Mgr. Blehová Lenka 

 Boughen Kevin 

PaedDr. Břízová Blanka 

Mgr. Burian Luděk 

Mgr. Burianová Zuzana 

Mgr. Čermáková Renata 

Mgr. Dlouhá Sylvie 

Mgr. Dvořáková Alena 

Mgr. Effenberková Marie 

PaedDr. Eliášová Ivana 

Mgr. Förstl Ivan 

Mgr. Herudková Jana 

 Hlínová 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. 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 

RNDr. Pražanová Daniela 

Mgr. Příhodová Alena 

RNDr. Rak Josef 

Mgr. Sarauerová Milada 

Bc. Sedláková Linda 

Mgr. Sedláková Martina 

PhDr. Seinerová Vlasta 

Mgr. Střídová Zuzana 

Mgr. Stříšková Jana 

PaedDr. Svoboda Josef 

Ing. Svobodová Jitka 

Mgr. Svobodová Zdeňka 

Mgr. Šebková Kristýna 

PhDr. Šimková Hana 

Mgr. Šlégrová Michaela 

PhDr. Šormová Anna 

MgA Šťastná Lenka 

Mgr. Štěpánek Martin 

Mgr. Švadlenková Libuše 

Mgr. Tučková Marcela 

Mgr. Ulbrichová Kateřina 

Mgr. Vacková Olga 

PaedDr. Valešová Ivana 

RNDr. Vícha Vladimír 

Mgr. Vlasáková Alena 

Ing. Volejník Milan 

PhDr. Vomlelová Alena 

Mgr. Žák Daniel 
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Ostatní zaměstnanci  
 

Albertová Jitka 

Handlová Karolína 

Dusilová Jaroslava 

Nováková Marie 

Skalická Libuše 

Srbová Jaroslava 

Jánská Ludmila 

Firich Ladislav 

Absolonová Markéta 

Kvapilová Helena 

Michalcová Bronislava 

Němcová Hana 

Novotná Jana 

Stočesová Soňa 

Žižková Eva 

Žižková Kateřina 

Bažantová Helena 

Felcmanová Jitka 

Häuslerová Iva 

Harmanová Markéta 

Nešetřilová Věra 

Pešlová Jarmila 

Petrlíková Jarmila 

Pilcová Petra 

Podaná Marie 

Pokorná Jitka 

Rotreklová Miluše 

Schusterová Danuše 

Solčánová Miriam 

Vojtová Jiřina 
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Odborný i pracovní růst učitelů 
• V rámci možností zajišťujeme potřebnou metodickou i odbornou literaturu. 
• Zajišťujeme aspoň jednoho učitele příslušné předmětové komise 

na vzdělávacích akcích (semináře, konference), které organizuje hlavně 
MŠMT, NIDV, Pardubický kraj a další vzdělávací instituce. 

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

 
Konkrétní problémy (úpravy učebních plánů, obsah a rozsah maturitních otázek, 
náplň exkurzí) jsou projednávány v příslušných předmětových komisích 
a v poradním sboru ředitele ve spolupráci s vedením školy. 
 
 
Účast pedagogů na DVVP 
Ve školním roce se různých školení a odborných kurzů zúčastnilo 16 učitelů 
v 17 různých kurzech.  
 
 
Organizace soutěží 
Organizace krajského kola Fyzikální olympiády 
Organizace krajského kola Olympiády ve francouzském jazyce 
Organizace krajského kola Matematické olympiády 
Organizace krajského nebo okresního kola Olympiády v anglickém jazyce 
 
 
Kontroly a inspekce  
 
1. Dne 29. 9. 2010 probíhala kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. O kontrole je 
protokol č. K10/1713. Žádné nedostatky nebyly zjištěny. 

2. Dne 11. 10. 2010 byla provedena následná veřejnoprávní finanční kontrola 
Krajského úřadu „Použití a vyúčtování investičních prostředků 
na vybudování schodišťové plošiny a rekonstrukci sociálních zařízení 
pro bezbariérový přístup“.  Závěr: Závady neshledány.  

3. Ve dnech 27. 10. 2010 až 31. 1. 2011 proběhla na Gymnáziu, Pardubice, 
Dašická 1083 řádná kontrola v  samostatné působnosti na úseku 
hospodaření, kterou provedli na základě pověření ředitele Krajského úřadu 
Pardubického kraje č. 153/2010 ze dne 11. 10. 2010 pracovníci odboru 
kanceláře ředitele úřadu a pracovnice odboru školství, kultury a tělovýchovy 
Pardubického kraje. Předmětem kontroly bylo hospodaření organizace. 
Kontrolovaným obdobím byl rok 2009 a aktuální stav. Výsledkem kontroly 
je protokol č 153/2010 - pochybení jsou administrativního charakteru. 
Zjištěné skutečnosti nemají vliv na hospodaření organizace. 



 

 53 

4. Interní audit 
a.   18. 10. – 2. 11. 2010 – Audit služebních cest - Prověření agendy 

služebních cest v souladu se směrnicemi a s platnými zákonnými 
normami. Nebyly zjištěny zjevné nedostatky, které by vedly 
k nesprávnému účtování. Doporučení – důsledná kontrola vyplňování 
cestovních příkazů a navazujících činností. 

b.   9. 5. – 19. 5. 2011 – Prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému 
na základě namátkově vybraných vzorků operací v souladu s platnými 
zákonnými normami. Auditované útvary – ekonomické oddělení a školní 
jídelna. Nedostatky nebyly shledány. 

 
 
 
 
 
 
Příloha – Základní údaje o hospodaření školy za rok 2010 
 
 
 
 
V Pardubicích 30. 9. 2011    Ing. Jitka Svobodová 
             ředitelka školy 
  
 
 
 


