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PŘI ŠKOLE PRACUJE:

ZO ČMOS pedagogických pracovníků
Sdružení přátel Gymnázia Pardubice
Studentské rada
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.
SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ

Na gymnáziu pracuje jedna odborová organizace. Ve školním roce 2017/2018 odborová organizace
pedagogických pracovníků měla 6 členů.
Hlavní spolupráce se týká uzavření kolektivní smlouvy s výhodami pro zaměstnance gymnázia.
Vedení školy předsedkyní odborové organizace poskytuje informace o chodu gymnázia.
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Gymnázium mělo ve školním roce 2017/2018 24 tříd, z toho 16 tříd s osmiletým studijním programem
a 8 tříd se čtyřletým studijním programem. Maximální kapacita udávaná ve zřizovací listině je
1000 studentů. Ve školním roce 2017/2018 byl počet studentů 706 tj. kapacita je využita na 70,6 %.
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, venkovní sportovní areál
a v roce 2011 sportovní halu. V roce 2018 byla zkolaudována přístavba šaten a propojovacího krčku se
školou.
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.
Velkým nedostatkem školy je chybějící aula pro veškerá společná setkání, což nelze žádným způsobem
z finančních i dispozičních důvodů realizovat.
Ve škole je k dispozici školní knihovna pro žáky a pedagogy.
Koordinátor EVVO zabezpečuje environmentální výchovu.
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Celková rekonstrukce sociálních zařízení v celé škole začala v červnu 2018. Do konce srpna se podařilo
ukončit práce na monobloku. Práce na sprchách, sociálních zařízeních a sprchách v kabinetech u
tělocvičen nebyly do konce srpna ukončeny. Nejzašší termín rekonstrukce je konec září 2018.
Od 1. 9. 2009 je ve škole vybudována plošina pro přepravu hendikepovaných osob a bezbariérové WC.
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., 2., 3. a 4. ročníku
4letého studia a v 5., 6., 7. a 8 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
všeobecná, aby žáci získali základní znalosti ve všech předmětech.
Ve 2. ročníku čtyřletého studia a odpovídajícím 6. ročníku osmiletého studia si žáci vybírají volitelné
předměty, které absolvují v předmaturitním a maturitním ročníku.
V předmaturitním ročníku mají celkem 4 hodiny seminářů ve 2 předmětech a v maturitním ročníku
celkem 10 hodin seminářů ve 4 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.
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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 nabízíme 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, ruského jazyka a španělského jazyka.
Žáci mohou absolvovat i výuku nepovinného cizího jazyka – ruský jazyk, německý jazyk, španělský
jazyk, italština, latina, různé konverzace – podmínkou je dostatečný počet zájemců ve skupině (min.
10 žáků).

Zařazení žáků do jednotlivých tříd v prvních ročnících provádíme především podle volby 2. cizího
jazyka.
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UČEBNÍ PLÁN TŘÍD 2016/2017
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Český jazyk

Volitelný předmět
pro nižší stupeň

ŠVP

Volitelný před. č. 4
Celkem

2
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32
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33

33

33
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VOLITELNÉ PŘEDMĚTY – NABÍDKA PRO STUDENTY

Vyučují se v posledních dvou letech studia:
1. Konverzace v anglickém jazyce
2. Konverzace ve francouzském jazyce
3. Konverzace v německém jazyce
4. Konverzace v ruském 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. Seminář z ekonomie
16. Astronomie a kosmické lety
17. Dějiny II. poloviny 20. století
18. Seminář z tělesné výchovy
19. Angličtina pro medicínské obory
20. Angličtina pro ekonomické obory
21. Angličtina rozvíjející
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, i přes síť wifi
žákovská knihovna
zapojení do projektů vyhlašovaných MŠMT a Pardubickým krajem
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 mírně mění. Lze konstatovat, že na škole působilo ve školním roce
2017-2018 62 vyučujících, 16 nepedagogických pracovníků, 13 členů personálu ve školní jídelně a tři
zaměstnanci sportovní haly. Zaměstnanci pracují na plný i na částečný úvazek.
Průměrný věk zaměstnance organizace je přibližně 44 let, postupně ale dochází k omlazování
pedagogického sboru (často z řad absolventů naší školy). Pro školní rok 2017/2018 jsme přijali čtyři
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nové kolegy, kteří ještě nedosáhli věku třiceti let. Kvalifikovanost a aprobovanost pedagogického sboru
je stoprocentní. Členové pedagogického sboru se zapojují dle nabídky do dalšího vzdělávání, popřípadě
do rozšiřujícího studia na VŠ. Škola má dostatek proškolených pedagogů pro zajištění maturitních
zkoušek (vedení, zadavatele, hodnotitele ústní části maturitní zkoušky z cizích jazyků a českého jazyka,
ratery a školní maturitní komisaře. Nové kolegy, kteří tato školení nemají, nechává vedení školy
proškolovat průběžně.
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, UK 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 „Dnech otevřených
dveří“ – 13. 11. a 6. 12. 2017.
účast na prezentaci středních škol v IDEONU „Schola Bohemia“
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 Dne jazyků pro pardubické ZŠ
pořádání seminářů pro učitele z Pardubického kraje, ale i celé ČR

MATURITNÍ PLESY

Maturitní ples tříd 8. A a 8. B se konal v sobotu 20. 1. a tříd 4. F a 4. H 24. 2. 2018.
Stejně jako v minulých letech, i tento ples zahájila každá třída svým tanečním vystoupením, po kterém
následovalo předání maturitních šerp. Vystoupení všech tříd nepostrádalo kvalitní choreografii, vtipné
téma ani skvělé provedení.
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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. Na začátku každého školního roku jsou případné změny ŠVP schváleny školskou radou.
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.
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
Příběhy bezpráví
Udržitelnost projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v pardubickém kraji“
skončila 30. 6. 2018
Výzva č. 02_16_035 Zlepšení kompetencí pedagogů

DETEKCE KOSMICKÉHO ZÁŘENÍ

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

FAKULTNÍ ŠKOLA MATEMATICKO – FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

Na podzim v roce 2016 byl naší škole udělen titul „Fakultní škola Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy
FAKULTNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

V září 2015 bylo naší škole na dalších pět let propůjčen titul „Fakultní škola 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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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.
Již devátá výměna v bavorském Buxheimu se uskutečnila ve dnech 2. - 10. 10. 2017. 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 Skylineparku. Víkend prožili s rodinami např. v Lindau nebo Ulmu. Posledním bodem programu byla
návštěva Mnichova.
Ve dnech 1. - 7. 4. 2018 pobývali v rodinách dvaceti pěti žáků a dvou vyučujících našeho gymnázia žáci
a učitelé z gymnázia v Buxheimu (SRN).
Němečtí žáci poznali díky návštěvě Prahy, Kutné Hory, či Památníku obětem vypálené osady Lidice
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.
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.
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JAZYKOVÝ POBYT V NĚMECKU – 2. A, B

Dne 11. 9. 2017 jsme odjeli vlakem z Pardubic a po třech hodinách jsme dorazili do Sebnitz. Středisko
KiEZ bylo rozsáhlé a nacházelo se zde hodně sportovních hřišť. Každé ráno jsme měli výuku německého
jazyka s velmi milou rodilou mluvčí. Navštívili jsme aquapark v Neustadtu. Zájezd jsme završili
historickou prohlídkou Drážďan s německým výkladem a drobnými nákupy. Pobyt jsme si náramně užili
a naučili se mnoho nových slovíček.
Jazykového pobytu ve středisku KiEZ na kraji německého městečka Sebnitz se zúčastnilo 26 žáků tříd
2. A a 2. B. V rámci programu absolvovali žáci výuku německého jazyka s lektorkou Ilonou Köhler
formou různých her a soutěží, proběhli se po okolí při orientačním závodě, navštívili aquapark Mariba
v Neustadtu a prohlédli si historické centrum Drážďan. Celý program proběhl bez jakýchkoli potíží.
STUDIJNĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE

Ve dnech 9. až 16. září 2017 se studenti z různých ročníků pod laskavým dohledem paní profesorky
Miletínové a Šimkové zúčastnili zájezdu do Velké Británie. Po velmi dlouhé cestě autobusem dorazili
v neděli ráno do Londýna. Zde měli žáci možnost prohlédnout si to nejzajímavější z této metropole.
Procházka centrem města byla velmi vyčerpávající a navečer už se všichni těšili do svých hostitelských
rodin.
V následujících dnech žáci navštívili další známá místa Velké Británie. Navštívili nejzápadnější cíp
Anglie – Land’s End, hrad Warwick, prehistorický monument Stonehenge a rodiště Williama
Shakespeara – Stratford nad Avonou, město Oxford se slavnou univerzitou, jejíž prostory inspirovaly
filmovou podobu Bradavic, a londýnské Warner Bros. Studio, kde byly k vidění prostory a rekvizity,
které byly použity při natáčení.
Žáci byli ubytovaní v anglických rodinách, které těšilo, že naši žáci jsou komunikativní a o život
v Británii se velmi zajímají.
Cesta i pobyt proběhly bez problémů a z vyplněných dotazníků vyplývá, že zájezd byl pro studenty
přínosem.
Program zájezdu připravili vyučující ve spolupráci s CK BOCA.
1. ČÁST VÝMĚNNÉHO POBYTU SE ŽÁKY Z FRANCIE

Ve dnech 12. 10. – 19. 10. 2017 proběhla 1. část výměnného pobytu se žáky z francouzské
školy z Challans v regionu Vendée.
Žáci byli ubytováni v rodinách, které se o ně staraly mimo oficiální program. První den byli přijati
vedením školy a poté si naši i zahraniční žáci zahráli několik kontaktních her na seznámení. Potom měli
možnost prohlédnout si celou budovu školy i s přilehlými sportovišti. Druhý den naši hosté navštívili
několik vyučovacích hodin (matematika, angličtina, dějepis). Po procházce historickou částí Pardubic
odpoledne francouzští žáci představili své referáty o historii české kinematografie připravené
v anglickém jazyce. Během dalších dnů svého pobytu navštívili Kutnou Horu, zámek Žleby, Terezín,
vodní elektrárnu Hučák a Prahu. Prohlídky jednotlivých míst probíhaly ve francouzském a zejména
anglickém jazyce, neboť jazykem celého výměnného programu je angličtina. Do programu byly rovněž
zahrnuty aktivity upevňující vzájemné vztahy. Za naši školu se o výměnu starají paní učitelka
L. Sedláková a pan učitel P. Machatý.
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2. ČÁST VÝMĚNNÉHO POBYTU SE ŽÁKY Z FRANCIE

Žáci našeho gymnázia ve dnech 21. 3. – 30. 3. 2018 navštívili v rámci výměnného programu
s francouzskou školou Saint Joseph v Challans západofrancouzský kraj Vendée. Výměnného pobytu se
zúčastnilo 28 žáků z tříd 3. A, B spolu s paní učitelkou Lindou Sedlákovou a panem učitelem Přemyslem
Machatým.
Žáci byli ubytováni ve francouzských rodinách, kde trávili večery a nedělní odpoledne. Jedná se o již
pátý ročník výměny. Cílem projektu, který je veden v anglickém jazyce, je navázat nová přátelství,
poznat jinou zemi, její kulturu a získat sebejistotu při komunikaci v cizím jazyce. Součástí programu
jsou proto vždy i prezentace tentokrát o české a francouzské kinematografii.

VÝMĚNA S PORTUGALSKOU ŠKOLOU ESCOLA SECUNDARIA DE PENAFIEL

V pátek 14. 9. 2017 těsně před půlnocí přiletělo 23
žáků a 2 vyučující z Portugalska, aby zde v Čechách
strávili týden výměnného programu s naší školou. Již
na letišti proběhlo bouřlivé přivítání několika žáků,
kteří se nemohli portugalských přátel dočkat.
V sobotu proběhla společná prohlídka školy a kvůli
nepříznivému počasí se plánovaný piknik konal ve
školní jídelně. V odpoledních hodinách si žáci
společně zahráli volejbal, fotbal a další míčové hry.
Večer navštívili s českými žáky taneční lekci. Neděli
strávili portugalští žáci v rodinách a v následujícím
týdnu je čeká výlet do Prahy, prohlídka Pardubic
s průvodcem, výlet na zámek Slatiňany a návštěva Veselého Kopce. Ukončili jsme tak první ročník
výměny s portugaskou školou.
Ve dnech 5. – 12. 6. 2018 se skupina 16 žáků a 2 vyučujících zúčastnila první části již druhého ročníku
výměnného programu s portugalskou školou Escola Secundaria de Penafiel ležící v malebném městečku
asi 40km od Porta. Žáci absolvovali prohlídku městečka Penafiel a tamějšího muzea, dále navštívili
Porto a historické městečko Guimaraes. 2 dny strávili ve škole a byli zapojeni do běžné výuky, měli tedy
možnost porovnat český a portugalský způsob výuky a zdokonalit se v anglickém jazyce. Díky
ubytování v rodinách měli možnost lépe poznat životní styl a kulturu Portugalců. Ve druhé polovině září
2017 uvítáme portugalské žáky a vyučující na naší škole. Doufáme, že se jim bude u nás líbit stejně tak,
jak se líbilo nám u nich.
ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO CHARITATIVNÍCH AKCÍ





adopce na dálku
Bílá pastelka, Světluška, Květinový den
Dobrovolnictví
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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. ročník osmiletého studia a 1. ročník čtyřletého studia v České republice
a v Rakousku
letní sportovní kurz pro 7. ročník osmiletého studia a 3. ročník čtyřletého studia v Itálii

.
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CELKOVÉ ÚDAJE O ŠKOLE – TŘÍDY A ŽÁCI

Nižší stupeň Vyšší stupeň Čtyřleté studium Celkem
(osmiletého) (osmiletého)
Počet tříd

8

8

8

24

Počet žáků školy

240

228

238

706

Průměr počtu
žáků na třídu

30

29

30

30

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

79-41-K/81

79-41-K/41

Celkem

Počet přihlášek

290

136

426

Počet přijatých

60

60

120

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
POČET TŘÍD A ŽÁKŮ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU:

2 třídy (60 žáků) pro osmileté studium
2 třídy (60 žáků) pro čtyřleté studium
TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

středa 12. a 16. dubna 2018 (pro žáky 9. ročníku ZŠ)
ůterý 13. a čtvrtek 17. dubna 2018 (pro žáky 5. ročníku ZŠ)
Všichni žáci se zúčastnili jednotných přijímacích zkoušek připravených společností CERMAT.
ČÁSTI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:
4LETÉ STUDIUM

1. Český jazyk
2. Matematika
8LETÉ STUDIUM

1. Český jazyk
2. Matematika
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ CYKLUS

písemná zkouška z českého jazyka

max. 50 bodů

písemná zkouška z matematiky

max. 50 bodů

prospěch za 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku

min. 0 bodů – max. 20 bodů

za umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT (okresní a 10 bodů
krajská kola) během 8. a 9. třídy nebo za soutěže s velkou
účastí žáků
maximální počet bodů za celé přijímací řízení

130

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - OSMILETÝ STUDIJNÍ CYKLUS

písemná zkouška z českého jazyka

max. 50 bodů

písemná zkouška z matematiky

max. 50 bodů

prospěch za 1. pololetí 5. ročníku

min. 0 bodů – max. 20 bodů

(známka 1 = 3 body, známka 2 = 1 bod, známka 3 = -1 bod,
známka 4 = -2 body, známka 5 = -10 bodů)
za umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT (okresní max. 5 bodů
a krajská kola) během 4. a 5. třídy nebo za soutěže s velkou
účastí žáků
maximální počet bodů za tyto části přijímacího řízení

125

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.
2.
3.
4.
5.

součet bodů z přijímací zkoušky (Čj + M)
počet bodů ze zkoušky z matematiky
počet bodů ze zkoušky z českého jazyka
hodnocení výsledků předchozího vzdělávání
počet jedniček z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka za 2. pololetí 8. ročníku a
1. pololetí 9. ročníku ZŠ
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OSMILETÉ STUDIUM:

Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí uchazečů:
1.
2.
3.
4.
5.

součet bodů z přijímací zkoušky (Čj + M)
počet bodů ze zkoušky z matematiky
počet bodů ze zkoušky z českého jazyka
hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání
jednička z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka na pololetním vysvědčení z 5. třídy
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ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2017 / 2018
1. POLOLETÍ

Zahájení výuky v 1. pololetí

4. 9.

Schůzka s rodiči žáků 1. A, 1. B a 1. F, 1. H v 17.00 hod.

4. 9.

Maturitní zkouška – podzimní termín – písemná část

4. 9. – 6. 9.

Adaptační pobyt 1. A, 1. B

8. 9. – 12. 9.

Zájezd do Velké Británie

9. 9. – 16. 9.

Maturitní zkouška – podzimní termín – ústní část

11. 9.

Studijní pobyt v Německu – žáci nižšího gymnázia

11. 9. – 15. 9.

Adaptační pobyt 1. F, 1. H

12. 9. – 16. 9.

Výměnný pobyt – portugalští studenti v ČR

14. 9. – 21. 9.

Zájezd do Německa – Buxheim

2. 10. – 10. 10.

Výměnný pobyt – francouzští studenti v ČR

12. 10. – 19. 10.

1. sběrové ráno

18. 10.

Podzimní prázdniny

26. 10. – 27. 10.

Schola Bohemia – prezentace středních škol

10. 11. – 11. 11.

Den otevřených dveří – 1. termín: v 16.00 hod. a v 18.00 hod. ve školní
13. 11.
jídelně
Zápis známek za 1. čtvrtletí do počítače do 14.00 hod.

20. 11.

Hodnocení za 1. čtvrtletí od 14.00 hod.

22. 11.

Třídní schůzky rodičů žáků všech tříd od 17.00 hod.

22. 11.

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce pro společnou i profilovou část do 30. 11.
Den otevřených dveří – 2. termín: v 17.00 hod. ve školní jídelně

6. 12.

Vánoční prázdniny – začátek

23. 12.

Zahájení výuky v roce 2018

3. 1.

LVVZ 2. A, 2. B – Harrachov

14. 1. – 19. 1.

Ověřovací zkoušky za 1. pololetí

od 17. 1.

Maturitní ples tříd 8. A, 8. B

20. 1.

Poslední termín na oznámení návrhů na ověřovací zkoušky zástupci
24. 1.
ředitele školy
Ukončení
klasifikace
a
Zápis do počítače do 14.00 hod.

docházky

za
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1.

pololetí

24. 1.

Hodnocení za 1. pololetí od 14.00 hod.

26. 1.

Vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

31. 1.

Pololetní prázdniny

2. 2.

2. POLOLETÍ

LVVZ 1. F, 1. H, 5. A, 5. B – Nassfeld

4. 2. – 9. 2.

LVVZ 1. F, 1. H, 5. A, 5. B – Pec pod Sněžkou

4. 2. – 9. 2.

Odevzdání přihlášek volitelných předmětů – 6. A, 6. B, 2. F, 2. H

do 23. 2.

Maturitní ples tříd 4. F, 4. H

24. 2.

Jarní prázdniny

12. 3. – 18. 3.

Výměnný pobyt ve Francii

21. 3. – 30. 3.

Velikonoční prázdniny

29. 3.

Výměnný pobyt – němečtí studenti z Buxheimu v ČR

březen, duben

Zápis známek za 3. čtvrtletí do počítače

do 1. 4.

Odevzdání seznamu literárních děl pro MZ – 4. F, 4. H, 8. A, 8. B

do 3. 4.

2. sběrové ráno

4. 4.

Hodnocení za 3. čtvrtletí od 14.00 hod.

4. 4.

Třídní schůzky rodičů od 17.00 hod.

4. 4.

Písemná práce z českého jazyka a literatury společné části maturitní
11. 4.
zkoušky
Jednotná přijímací zkouška do čtyřletého studia – 1. termín

12. 4.

Jednotná přijímací zkouška do osmiletého studia – 1. termín

13. 4.

Jednotná přijímací zkouška do čtyřletého studia – 2. termín

16. 4.

Jednotná přijímací zkouška do osmiletého studia – 2. termín

17. 4.

Ověřovací zkoušky žáků maturitních tříd

od 17. 4.

Poslední termín na oznámení návrhů na ověřovací zkoušky pro třídy 4.
24. 4.
F,4.H, 8. A, 8. B zástupci ředitele školy
Ukončení klasifikace 4. F, 4. H, 8. A, 8. B – zápis známek do 14.00 hod. 24. 4.
Písemné zkoušky profilové části – přihlášení žáci 4. F, 4. H, 8. A, 8. B

25. 4. – 26. 4.

Hodnocení za 2. pololetí pro třídy 4. F, 4. H, 8. A, 8. B v 9.40 hod.

26. 4.

Poslední zvonění pro třídy 8. A, 8. B, 4. F, 4. H

27. 4.

Vysvědčení za maturitní ročník

30. 4.
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Projektový týden pro třídy nižšího gymnázia

30. 4. a 2. 5. – 4. 5.

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky

2. 5. – 9. 5.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu – 1. termín

10. 5.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu – 2. termín

11. 5.

Sportovní kurz v Itálii pro třídy 7. A, 7. B

18. 5. – 27. 5.

Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 8. A, 4. F

21. 5. – 24. 5.

Sportovní kurz v Itálii pro třídy 3. F, 3. H

25. 5. – 3. 6.

Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 8. B, 4. H

28. 5. – 31. 5.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Domě hudby pro 8. A, 8. B konec května / zač.
června
Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Domě hudby pro 4. F, 4. H konec května / zač.
června
Konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd 16.00–17.30 hod.

4. 6.

Ověřovací zkoušky za 2. pololetí

od 15. 6.

Oznámení návrhů na ověřovací zkoušky zástupci ředitele školy

do 22. 6.

Ukončení
klasifikace
a
Zápis do počítače do 14.00 hod.

docházky

za

2.

pololetí

22. 6.

Školní exkurze

25. 6. – 26. 6.

Hodnocení za 2. pololetí v 8.00 hod.

27. 6.

Burza učebnic, třídnické hodiny, předávání skříněk, úklidové práce

28. 6.

Vydání vysvědčení za 2. pololetí, ukončení školního roku

29. 6.

Závěrečná porada v 9.30 hod.

29. 6.

Hlavní prázdniny

2. 7. – 31. 8.

Nástup do školy v 8.00 hod.

27. 8.

Opravné zkoušky

28. 8. – 29. 8.
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PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ - 1. POLOLETÍ

20

SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD – 1. POLOLETÍ
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PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ - 2. POLOLETÍ

22

SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD – 2. POLOLETÍ
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MATURITA

Osmileté Čtyřleté
studium studium

Celkem

Počet absolventů 2017/2018

52

61

113

Počet žáků nepřipuštěných k maturitní zkoušce

0

0

0

Počet žáků, kteří neuspěli u maturitní zkoušky

1

5

6

Počet žáků, kteří uspěli u opravné maturitní zkoušky

1

5

6
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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.
ÚSPĚŠNOST NAŠICH MATURANTŮ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VŠ A VYŠŠÍ ODBORNÉ
ŠKOLY (VOŠ) V POSLEDNÍCH 7 LETECH:

Školní rok
Počet absolventů
Přijato na VŠ
Přijato na VOŠ a pom. kurzy
Ve studiu pokračuje

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
152

130

124

116

115

124

113

98,00% 97,70% 96,00% 95,69% 98,26% 97,58% 96,43%
0%

2,30%

2,40%

2,59%

1,74%

1,61%

3,57%

98,00%

100%

98,40% 98,28%

100%

99,19%

100%
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POČET PŘIJATÝCH ABSOLVENTŮ PODLE TYPU VYSOKÉ ŠKOLY:

Školní rok

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Filozofické a humanitní

28

20

20

18

18

20

16

Právnické

8

18

15

6

15

14

10

Lékařské a farmaceutické

11

15

19

16

20

20

20

Přírodovědné a mat-fyz

20

18

16

25

9

9

11

Ekonomické

39

20

20

16

12

17

22

Pedagogické

15

7

5

7

5

7

5

Technické

21

22

17

21

26

31

21

Zemědělské a veterinární

3

4

6

1

1

3

2

Jiné

4

3

1

0

7

0

1

149

127

119

114

113

121

108

Pokračuje na VŠ

Mnoho absolventů bylo přijato na více vysokých škol.
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POROVNÁNÍ PŘÁNÍ STUDENTŮ (VŽDY Z KVĚTNA) SE SKUTEČNÝM STAVEM, KAM
ŽÁCI NASTOUPILI – STAV ZJIŠTĚNÝ V ZÁŘÍ.

Školní rok 2016/17

Školní rok 2017/18

přání

skutečnost

přání

skutečnost

Filozofické fakulty

19

17

17

13

Právnické fakulty

15

14

10

10

Lék. a farmaceutické fakulty

21

19

27

20

Přírodověd. fakulty

5

4

8

9

Technické fakulty a MFF

32

34

23

22

Pedagogické a sportovní fakulty

7

7

4

5

Ekonomické fakulty

13

15

18

20

Zeměd., lesnické a veter. fakulty

3

3

1

2

Vojenské VŠ, Policie a Obrana

0

0

1

1

Umělecké VŠ

0

0

0

1

Studium v zahraničí, nulté roč.

5

7

2

10

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
NAŠI BUDOUCÍ VĚDCI REPREZENTOVALI NA KONFERENCÍCH VĚDĚNÍ MLADÝM 2017
A FVTP BRATISLAVA

Dne 8. listopadu 2017 se naši žáci Ondřej Herink, Petr
Kavička (oba 5. A), Kamil Mudruňka (8. A) a Tomáš
Faikl (4. F) zúčastnili vědecké konference „Vědění mladým
2017“ na Univerzitě Pardubice. Celá konference byla
rozdělena na dvě hlavní části, tedy na ústní a posterovou, kde
byly přednášeny všechny zúčastněné projekty. Naše
příspěvky, konkrétně Bernoulliho rovnice – experimentální
měření (Ondřej, Petr), Paradoxní hybnost (Tomáš) a CSE
Lab (Kamil), byly umístěny v posterové kategorii, které byla
věnována hodina po přestávce na oběd, zbytek dne tvořila
prezentace ústní přednášená v aule Arnošta z Pardubic. Během
celého programu jsme vyslechli velmi zajímavé a nápadité
příspěvky ze všech možných oblastí vědy, které nás dozajista
inspirovaly k dalšímu pokračování v této činnosti.
Ve dnech 9. až 12. listopadu 2017 se naši žáci Ondřej
Herink, Petr Kavička (oba 5. A) a Aneta Zákoutská (1. H)
zúčastnili se svými projekty Bernoulliho rovnice –
experimentální měření a Včely by se divily (Aneta)
slovenského národního finále soutěže Festival vědeckých a
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technických projektů v Bratislavě společně s dalšími projekty z Ruska, Belgie i Mexika jako zahraniční
návštěva. Jejich úkolem bylo prezentovat své projekty všem zájemcům, a šířit tedy dále nejen zajímavé
výsledky jejich práce, ale i inspiraci a chuť do zahájení vlastní vědecké práce.
OCENĚNÍ VYNIKAJÍCÍM STUDENTŮM PARDUBICKÉHO KRAJE

V pondělí 4. 12. 2017 proběhlo v příjemném prostředí sálu Jana Kašpara předávání ocenění vynikajícím
studentům Pardubického kraje. Z naší školy byly oceněny dvě studentky za úspěchy v oborových
olympiádách – Klára Jandová z 5. B za 3. místo v celostátním kole Soutěže ve francouzském jazyce a
Aneta Widenská z 1. F za 2. místo v celostátním kole Dějepisné olympiády.
Kamil Mudruňka z 8.A byl mezi dvanácti žáky a studenty, kteří převzali ocenění Mladý talent
Pardubického kraje. Toto ocenění získal za své mimořádné úspěchy s projektem CSE-Lab, se kterým se
zúčastnil mezinárodních soutěží v Moskvě, Pekingu a Houstonu.
ÚSPĚŠNÍ ŽÁCI A STUDENTI PŘEVZALI OD MĚSTA PARDUBICE OCENĚNÍ ZA JEJICH PÍLI

Ve středu 1. 11. 2017 se v Kulturním domě Hronovická uskutečnilo slavnostní setkání a ocenění
nejlepších studentů středních škol a nejlepších žáků základních škol s představiteli města Pardubic.
Ocenění žákům předával pan primátor Martin Charvát, náměstek primátora pan Jakub Rychtecký a
předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání paní Renata Petružálková.
Město Pardubice každoročně odměňuje žáky a studenty, kteří se umístili na předních místech
v mezinárodních, celostátních a krajských vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích a
olympiádách. Všem oceněným žákům byl předán pamětní list i finanční odměna. V kategorii středních
škol bylo oceněno rekordních 125 studentů a kategorii základních škol také rekordních 220 žáků. Za
naši školu bylo oceněno celkem 33 žáků (15 SŠ, 18 ZŠ).Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za
odvedenou práci v minulém školním roce.
HISTORICKÝ ÚSPĚCH V SOUTĚŽI FYKOSÍ FYZIKLÁNÍ

Stalo se již tradicí, že v polovině února odjíždíme do Prahy na FYKOSí Fyziklání. Jedná se o soutěž
pětičlenných týmů, které řeší fyzikální úlohy v časovém limitu tří hodin. Letos se Fyziklání konalo
v pátek 16. 2. 2018 opět na MFF UK a zúčastnilo se ho 134 týmů z České republiky a Slovenska. Naše
škola soutěžila ve dvou kategoriích – A (nejstarší) a C, přičemž v obou kategoriích jsme dosáhli
historického úspěchu. Zkušený tým A ve složení – Jakub Cach (4. H), Jakub Dlouhý (8. A), Tomáš Faikl
(4. F), Kamil Mudruňka (8. A) a Jan Žák (8. B) – ve své kategorii dosáhl na 8. místo a v celkovém pořadí
obsadil 10. příčku. Petr Filip (6. A), Matěj Formánek (6. A), Petr Král (6. A), Lukáš Nejezchleb (6. B)
a Matěj Prokop (6. B) se celkově umístili na 21. místě a ve své kategorii C jako první z naší
školy vybojovali 1. místo.
I LETOS BUDEME MÍT ZASTOUPENÍ V NÁRODNÍM KOLE ČESKÉ LINGVISTICKÉ
OLYMPIÁDY

Ve čtvrtek 8. 2. 2018 proběhlo na FF UK v Praze regionální kolo České lingvistické
olympiády. Tereza Kučerová z 8. A si v něm vedla natolik skvěle, že se probojovala do
národního kola, které se bude konat 7. 4. 2018 na MFF UK v Praze.
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CELOSTÁTNÍ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY V JABLONCI NAD NISOU

Ve dnech 27. 2. až 2. 3. 2018 hostilo jablonecké gymnázium Randovka celostátní kolo Fyzikální
olympiády kategorie A. Bylo pozváno 53 nejlepších účastníků z krajských kol a mezi nimi také čtyři
studenti našeho gymnázia, což už samo o sobě je skvělý úspěch, kterým se může pochlubit jen
gymnázium Jana Keplera v Praze. Úlohy byly letos velmi náročné, o čemž svědčí fakt, že vítěz dosáhl
41 bodů ze 60 možných (např. loni měl vítěz 58,5 b.). Naši studenti si vedli výborně a tři se zařadili mezi
úspěšné řešitele celostátního kola: 13. Kamil Mudruňka (8. A), 17. Jan Žák (8. B), 27. Tomáš Faikl (4.
F) a Jakub Cach (4. H).
Naši studenti potvrdili, že gymnázium Dašická má ve FO dlouhodobě vynikající úspěšnost. Při
příležitosti padesátého ročníku Mezinárodní FO vyšla kniha R. Polmy: Geneze – cesta na Mezinárodní
FO, ve které je pořadí středních škol podle počtu reprezentantů. Naše gymnázium se dělí o 2. místo
společně s Gymnáziem kapitána Jaroše v Brně.

ÚSPĚŠNÉ KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE

V v polovině února se uskutečnila krajská kola Olympiády v německém jazyce
všech kategorií. Naši žáci prokázali výborné znalosti a umístili se na předních
místech.
V kategorii II B (víceletá gymnázia) reprezentoval naši školu Michal Krpata (3.
B). Přestože byl nejmladší ve své kategorii, zabojoval a obsadil 5. místo pouze 2 body za medailovou
příčkou. Shodné, tedy 5. místo, získal v kategorii II C Daniel Höbelt (3. B). Oba žáci mohou ve stejné
kategorii soutěžit i v příštím roce a věřím, že letos získali cenné zkušenosti.
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V kategorii III A (střední školy) se do krajského kola probojovali dva naši zástupci: Tomáš Stránský (7.
B) a Aneta Roubová (5. B). Jejich výkony byly opravdu skvělé a oba obsadili medailové pozice. Aneta
získala bronzovou příčku a Tomáš dokonce zvítězil a vybojoval postup do ústředního kola, které
proběhne v dubnu 2018 v Praze. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE V RUSKÉM JAZYCE

Ve středu 7. 3. 2018 se v budově Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku konalo krajské
kolo Soutěže v ruském jazyce. Ani zde se naši žáci neztratili a patřili opět mezi
nejlepší. Josef Bálek (1. F) a Anička Holcová (5. B) letošní zkušenost v (pro ně)
nových kategoriích SŠ I a SŠ II jistě zúročí v dalších ročnících. Martina
Tykvanová (4. A) se ve své kategorii ZŠ a NG umístila na krásném 2. místěa Iveta
Jonášová (3. H) obsadila v kategorii SŠ III dělené 1. místo. Iveta zároveň postupuje do celostátního
kola. Budeme držet palce!
ÚSPĚCH NA OLYMPIÁDĚ V ANGLICKÉM JAZYCE

Magdalena Krejčí s přehledem zvítězila v krajském kole Olympiády v anglickém
jazyce, které se konalo ve čtvrtek 8. 3. 2018 v DDM Delta Pardubice. Magdaléna
tak postupuje do celostátního kola této soutěže.
JAKUB FERENČÍK VYHRÁL VE FVTP ÚČAST NA VERNADSKÉHO
SOUTĚŽI V MOSKVĚ

Před jarními prázdninami, ve dnech 8.– 9. března 2018, se konalo krajské kolo Festivalu vědy a techniky
pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Naši školu zastupovaly čtyři projekty, 3 základoškolské a 1
středoškolský (viz níže). Největší úspěch sklidil Jakub Ferenčík ze 4. B, který vyhrál jednu z nejvyšších
cen a bude se svým projektem Aplikace: průměr známek reprezentovat na mezinárodní Vernadského
soutěži v Moskvě.
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE

Ve středu 21. 3. 2018 se uskutečnilo na naší škole krajské kolo Soutěže ve francouzském jazyce. Naši
školu reprezentovali tito žáci: Mariana Novotná (3. B), Adéla Blümelová (4. A), Jindřich Machota (4.
A), Matyáš Horny (3. F) a Aneta Roubová (5. B).
Medailové pozice obsadili ve 3 kategoriích:
v kategorii A2 (ZŠ a víceletá gymnázia)
1. místo – Adéla Blümelová;
2. místo – Jindřich Machota;
v kategorii B1 (SŠ, max. 3 roky studia)
1. místo – Matyáš Horny;
v kategorii B2 (SŠ, 3 roky studia a více)
2. místo – Aneta Roubová.
Jako vítězové ve svých kategoriích budou Adéla Blümelová a Matyáš Horny reprezentovat naši školu a
Pardubický kraj v celostátním kole, které se uskuteční 22. května 2018 v Praze.
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Přesně takový byl celkový počet soutěžících, kteří se neváhali aktivně zapojit do Soutěže v jazyce
francouzském vyhlašované každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
V této početné konkurenci se rozhodně neztratili ani studenti našeho gymnázia, přičemž hned dva z nich
– Adéla Blümelová ze třídy 4. A (kategorie A2) a Matyáš Horny ze třídy 3. F (kategorie B1) – se po
vítězných taženích v kolech krajských probojovali do kola ústředního, jež se konalo dne 14. 5. 2018 na
půdě Francouzského institutu v Praze.
POSTUP DO
GYMNÁZIÍ

MEZINÁRODNÍHO

FINÁLE

XXVII.

ROČNÍKU

DĚJEPISNÉ

SOUTĚŽE

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se na gymnáziu Mozartova konalo krajské kolo této náročné vědomostní
soutěže, jejímž letošním tématem bylo období let 1968–1977. Náš tým ve složení Magdaléna Šrutová,
Magda Reitmayerová a Denisa Filipová zúročil pečlivou přípravu a společně s týmy gymnázií v Ústí
nad Orlicí a České Třebové postoupil do listopadového finále v Chebu. Letošního ročníku se účastnilo
281 gymnázií bývalého Československa, v Pardubickém kraji, kde soutěž zaštítil hejtman Martin
Netolický, soutěžilo 9 týmů, ve finále se jich utká 75. Blahopřeji!
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V ZEMĚPISU

V několika posledních dnech proběhly dvě významné zeměpisné soutěže. Ve středu 28. 3. 2018 se
konalo v DDM Beta Pardubice krajské kolo Zeměpisné olympiády a v kategorii B vyhrál Kryštof
Kalvach ze třídy 2. A! Blahopřeji.
Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové uskutečnilo regionální kolo
zeměpisné soutěže Eurorebus pro Pardubický a Královéhradecký kraj. V soutěži jednotlivců obsadil 2.
místo Matěj Macháček a 5. místo David Němeček. V soutěži třídních kolektivů chlapci z 2. F senzačně
vyhráli a tým 1. F obsadil nádherné 4. místo. Těmito skvělými výkony si všichni řekli o nominaci
do celostátního kola, které se bude konat 5. 6. 2018 v Praze.
KRAJSKÉ KOLO CHEMICKÉ OLYMPIÁDY KATEGORIE C: ČTYŘI NAŠI ŽÁCI V ŠESTICI
NEJLEPŠÍCH

V sobotu 14. dubna 2018 se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové konalo krajské kolo
Chemické olympiády kategorie C. Žáci z naší školy získali v této soutěži velmi cenná umístění: Vítězem
se stal Ondřej Herink (5. A), na třetím místě skončil Petr Filip (6. A), čtvrtý byl Štěpán Hortlík (5. A),
šesté místo patří Barboře Dejdarové (6. B). Bára dosáhla stejného počtu bodů jako pátý účastník, o
celkovém umístění rozhodl počet bodů v teoretické části.
TOMÁŠ STRÁNSKÝ ZE 7.
V NĚMECKÉM JAZYCE

B JE FINALISTOU CELOSTÁTNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Ve dnech 15.–18. dubna 2018 se v pražském Goethe-Institutu konalo celostátní kolo Soutěže
v německém jazyce pro kategorie III A a III B (Zentrale Runde des Wettbewerbs in der deutschen
Sprache), jehož jsem se jako reprezentant Pardubického kraje v kategorii III A zúčastnil.
Ubytování, a zejména pak stravování v hotelu Mosaic House bylo více než uspokojivé. Soutěž samotná
proběhla 16. dubna a sestávala nově ze dvou částí: Hörverstehen a Gruppenpräsentationen. V rámci
druhé části jsme byli rozděleni do trojic a dvojice a po hodinové přípravě jsme vystoupili před komisí s
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desetiminutovou prezentací na přidělené téma, přičemž kromě jazykových schopností byla hodnocena
např. také kreativita pojetí a Zusammenstimmung in der Gruppe.
DANIEL ORTS V CELOSTÁTNÍM KOLE SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE

Ve čtvrtek 19. března 2018 se náš student Daniel Orts zúčastnil Soutěže ve španělském jazyce, jež se
konala v Institutu Cervantes. Soutěž byla rozdělena do tří částí. Jako první byl poslech, který se skládal
ze čtyř konverzačních situací a dlouhého rozhovoru o výrobě cukru v Čechách za Rakouska-Uherska.
Následovala druhá část věnovaná porozumění psanému textu, do kterého se doplňovala dlouhá souvětí.
Text byl obtížný, neboť obsahoval odborné výrazy z oblasti ekonomie. Nejméně složitá byla část třetí,
kdy si Daniel povídal s porotou na téma geografie a historie Španělska. Daniel se v kategorii SŠ III
umístil na krásném čtvrtém místě.
KRAJSKÉ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY

Ve středu 25. 4. 2018 se na naší škole konalo krajské kolo FO pro kategorie B, C a D. Ze školních kol
postoupilo celkem 46 studentů, z nichž 12 bylo z naší školy.
Úlohy z nejvyšší kategorie B byly již opraveny a pořadí stanoveno. Naši studenti dosáhli výborného
umístění:
3. místo: Magdaléna Bártová (3. F)
4. místo: Jakub Makarov (3. F)
BÜCHERWURM ROKU 2018 JE Z NAŠEHO GYMNÁZIA!

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se v Divadle 29 uskutečnilo finále německé soutěže Bücherwurm 2018
(Bücherwurm = Knihomol). V kategorii II. zvítězil svým vynikajícím výkonem Tomáš Belej ze 3. B. V
kategorii III. se umístil na výborném třetím místě Vojtěch Svoboda ze 7. B, který rovněž předvedl skvělý
výkon.
CELOSTÁTNÍ KOLO SOUTĚŽE V RUSKÉM JAZYCE

V úterý 24. 4. 2018 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnilo finále české celostátní
Soutěže v ruském jazyce. Naši školu reprezentovala Iveta Jonášová (3. H) v kategorii SŠ III. Soutěžící
absolvovali nejprve poslech, poté se představili porotě v desetiminutovém monologickém projevu na
jedno z předem daných témat a nakonec v krátkém pětiminutovém situačním dialogu. Všechny výkony
soutěžících byly oceněny minimálně diplomem za účast, vítězové kategorie SŠ II a SŠ III získali měsíční
pobyt v ruské Kazani.
RADEK HLAVÁČEK JE ÚSPĚŠNÝM ŘEŠITELEM BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Radek Hlaváček ze 7. A zakončil svou účast v ústředním kole Biologické olympiády kategorie A
jako úspěšný řešitel. Letos se soutěž konala v jihomoravské Lednici na Zahradnické fakultě Mendlovy
univerzity Brno. Kromě testu a poznávání organismů soutěžící řešili i praktické úlohy v laboratoři včetně
různých technik barvení bakterií a jejich klasifikace.
KRAJSKÉ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY

V posledním dubnovém týdnu roku 2018 proběhla krajská kola FO pro kategorie B, C, D a E. Výsledky
našich studentů v kategorii C.
V kategorii C jsme měli 6 soutěžících, z nichž 5 se stalo úspěšnými řešiteli:
3.L. Nejezchleb, 4. J. Sakař, 5. M. Prokop, 6. P. Filip, 8. M. Formánek, 9. R. Horáček.
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V kategorii D jsme měli 5 soutěžících, z nichž 4 se stali úspěšnými řešiteli:
1.O. Štorek, 3. Š. Hortlík, 10. T. Ludvík, 13. K. Mudruňka, 16. P. Kaska.
V kategorii E jsme měli 2 soutěžící, z nichž 1 se stal úspěšným řešitelem:
6.J. Ferenčík, 12. M. Mocek.
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE CHEMICKÁ OLYMPIÁDA B: MATYÁŠ HORNY NA 2. MÍSTĚ

Matyáš Horny z 3. F obsadil 2. místo v krajském kole 54. ročníku Chemické olympiády kategorie B. V
desítce nejlepších byli ještě 3 další žáci z naší školy: Ondřej Herink, Radek Hlaváček a Štěpán Hortlík.
BRAMBOROVÁ MEDAILE PRO DOIX

Brno, Masarykova univerzita – Ve dnech 26. – 27. dubna 2018 se na Ekonomicko-správní fakultě
Masarykovy univerzity v Brně uskutečnilo grandfinále soutěže Prezentiáda. „Z naší školy do něj
postoupil suverénní tým DoiX (ve složení: Matěj Prokop, Jan Daněk a Radek Horáček, všichni 6. B –
pozn. aut.) s dlouholetými zkušenostmi a četnými úspěchy v této soutěži,“ uvedla vyučující informatiky
Marcela Tučková.
V čem finále spočívá? „Soutěžící v kategorii středních škol mají 10 hodin na vytvoření prezentace na
téma, které se dozví přesně v 9:00, a v 19:00 musí již hotovou prezentaci odevzdat. Druhý den následně
prezentují před pětičlennou porotou a plným sálem svých soupeřů,“ uvedla pořadatelka školního kola
Magdalena Šrutová.
O PARDUBICKÝ PRAMÍNEK – ZDROJ TALENTŮ A INSPIRACE NEVYSYCHÁ

Ve čtvrtek 24. května 2018 se v sále Jana Kašpara uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 24. ročníku
literární soutěže O pardubický pramínek. Studenti nižšího a vyššího gymnázia (a žáci odpovídajících
stupňů ZŠ a SŠ) letos psali texty na téma Výlet do minulosti. A podobně jako v minulých ročnících, i
letos naši studenti hýřili kreativitou a zaslouženě se probojovali na čelní místa.
kategorie (6. – 7. ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií): Martin Kavička (2. A) – 2.
místo.
kategorie (1. a 2. ročník SŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií): Monika Vráželová (5. A) – 2.
místo.
kategorie (3. a 4. ročník SŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií): Pavlína Syrůčková (3. F) – 3.
místo.
DAVID NĚMEČEK PŘIŠEL, VIDĚL A… ZVÍTĚZIL!

V úterý 5. 6. 2018 v Praze se konalo celostátní finále zeměpisné soutěže Eurorebus. Úspěchem byl již
postup Davida Němečka a Matěje Macháčka v kategorii jednotlivců a skupin žáků 1. F a 2. F v kategorii
třídních kolektivů.
Testy podle slov soutěžících nebyly vůbec jednoduché. První místo a republikové vítězství Davida
Němečka je tak senzační a zcela obdivuhodné! V kategorii kolektivů se nám dařilo méně. Další, již 24.
ročník soutěže Eurorebus opět začne v září 2018. Naši úspěšní žáci už přislíbili svou účast a opět chtějí
bojovat o mety nejvyšší.
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CELOSTÁTNÍ KOLO STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI

Ve dnech 15.–17. 6. 2018 se konalo celostátní kolo SOČ, které hostilo Slovanské gymnázium
v Olomouci. Mezi soutěžícími, kteří postoupili jako vítězové krajských kol, byli také dva čerství
absolventi našeho gymnázia. Ve velké konkurenci si vedli dobře.
Kamil Mudruňka se svojí prací CSE-Lab obsadil v oboru matematika 3. místo.
Tomáš Faikl se svojí prací Zajímavá fyzika létajících kvádrů obsadil v oboru fyzika 5. místo.
Oběma blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
STŘÍBRO A BRONZ V ÚSTŘEDNÍM KOLE SOUTĚŽE BOBŘÍK INFORMATIKY ZÍSKALI
ŽÁCI Z NAŠÍ ŠKOLY

Bobřík informatiky je mezinárodní soutěž zaměřená na žáky se zájmem o svět technologií. Jedním z cílů
organizátorů je poukazovat na to, že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají
na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a
digitální gramotnosti.
Letos se konal již 10. ročník tohoto klání informatiků podporovaného MŠMT. Ústřední kolo
organizovala v Pardubickém kraji SPŠE ve čtvrtek 1. 2. 2018. Mezi 22 účastníky výrazným způsobem
uspěli soutěžící z našeho gymnázia. V trojici nejlepších se umístili 2 žáci ze 4. H: Jakub Cach (2. místo)
a Jakub Jíra (3. místo).
VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

Letošního jubilejního 15. ročníku krajského kola soutěže Právo pro každý den se účastnilo 23 družstev.
Po úvodních projevech účastníci zhlédli ukázku zneškodnění útočníka členem policejního sboru a poté
se pustili do vyplňování testu. Poprvé byli žáci 8. a 9. tříd rozděleni do dvou kategorií, a to na víceletá
gymnázia a základní školy. I v této náročnější konkurenci si naše smíšené družstvo poradilo s testem a
vyhodnocením promítnutého videa nejlépe ze všech. Gratulujeme Anně Markové, Janě Doskočilové,
Martině Bartošové a Adamu Václavíkovi (všichni ze 4. A) za skvělou reprezentaci školy.
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ

Kamil Mudruňka

3. místo v celostátním kole SOČ - obor matematika a statistika

Kamil Mudruňka

1.místo v krajském kole Fyzikální olympiády - kategorie A

Kamil Mudruňka

3.místo v krajském kole Matematické olympiády - kategorie A

Tomáš Stránský

5.místo v celostátním kole Olympiády v německém jazyce

Tomáš Faikl

5. místo v celostátním kole SOČ - obor fyzika

Ondřej Herink

1.místo v krajském kole v chemické olympiády kategorie C

Jan Žák

3.místo v krajském kole Fyzikální olympiády - kategorie A

David Němeček

1.místo v celostátním kole soutěže Eurorébus

Daniel Orts

4.místo v celostátním kole Olympiády ve španělském jazyce

Matyáš Horny

1.místo v soutěži v cizích jazycích - francouzština - kategoie B1

Aneta Roubová

2.místo v soutěži v cizích jazycích - francouzština - kategoie B2
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Matěj Prokop

2.místo v krajském kole Matematické olympiády - kategorie B

Ondřej Štorek

1.místo v krajském kole Fyzikální olympiády

Dominika Wilhelmová

2.místo v krajském kole olympiády v anglickém jazyce kategorie
SŠ III B

Pavlína Svobodová

2.místo v krajském kole olympiády v anglickém jazyce kategorie
SŠ III A

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE – NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY
VYHLÁŠENÍ XV. ROČNÍKU OLYMPIÁDY MLÁDEŽE SŠ PARDUBICKÉHO KRAJ E

Ve čtvrtek 14. 9. 2017 se v Ústí nad Orlicí konalo slavnostní vyhlášení XV. ročníku Olympiády mládeže
SŠ Pardubického kraje. Naše gymnázium letos skončilo na druhém místě. O pouhých 9 bodů zvítězilo
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Za naší školu pohár převzali Nikol Pozdníková a Jakub
Dlouhý.

TRIUMF NAŠICH STUDENTŮ NA MISI 2017

Ve dnech 3. a 4. října 2017 se družstvo našeho gymnázia zúčastnilo opět soutěže Mise 2017. Ta se
odehrávala jednak v prostoru základny 43. výsadkového praporu v Chrudimi, druhého dne pak i
v Železných horách v okolí Svídnice a Smrkového Týnce.

35

Účastníci soutěže (Linda Dušková, Lucie Lednová, David Němeček, Matěj Macháček, Matěj Pavlata,
Jan Vítek) si skvěle poradili s výcvikem v dešti a bahně, přespáním v chladném hangáru, brzkým
budíčkem o půl páté i náročnými úkoly na základně a v terénu.
Jejich dovednosti a houževnatost byly korunovány 1. místem v kategorii družstev středních škol a
zároveň 1. místem absolutním.
NEJLEPŠÍ PLAVCI V KRAJI STUDUJÍ NA NAŠEM GYMNÁZIU

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 proběhlo v Chrudimi krajské finále soutěže středních škol v plavání. Stejně jako
na okresním kole ani na krajském finále nenašla naše družstva přemožitele a získala zlaté medaile. Ve
všech disciplínách obsadili naši reprezentanti první a druhá místa a ve štafetách jasně dominovali. Dívky
i chlapci zvítězili zcela jasně, dívky o 9 bodů před druhým v pořadí – Gymnáziem Svitavy a chlapci
dokonce o 14 bodů před Gymnáziem Vysoké Mýto.
Gratuluji všem žákům a děkuji za skvělou reprezentaci školy.
Složení družstev:
dívky: Pavla Avramová (4. H), Laura Nováková (1. H), Lucie Miřejovská (2. F), Tereza Paříková (1. F),
Zuzana Riegerová (6. A) Michaela Štěrbová (8. B)
chlapci: David Boura a Jan Čejka (6. B), Matěj Macháček (2. F), Marek Miřejovský a Filip Vyskočil (4.
F), Vojislav Štěrba (1. F)
BADMINTON A AEROBIC DREAM TEAM

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 se na naší škole konaly dvě akce,
kterých jsem měla tu čest přímo i nepřímo se zúčastnit, a to 2.
ročník turnaje v badmintonu (budoucí Pohár Ludmily
Pačovské – návrh už na příští rok) a 5. ročník soutěže Aerobic
Dream team. Obě byly rozdělené pro třídy nižšího a třídy
vyššího gymnázia. V “malém” badmintonu vyhrála dvojice ze
4. B Ivo Nekvinda a Jan Ptáček, následovaní dvěma dvojicemi
z 2. B Klárou Kubešovou a Monikou Brancuskou na druhém a Marcelem Jandou s Filipem Patlevičem
na třetím místě. Aerobic v “nižší” kategorii vyhrály Dolls (3. B), stříbrnou pozici pro sebe získala
Christmas soup (2. B) a třetí místo obsadil tým Stop! Wait a minute (3. A).
V badmintonu pro vyšší ročníky obsadily všechna místa na bedně maturitní ročníky. Na prvním místě
se umístili Jakub Dvořák a Filip Komers (8. A), druzí byli Jakub Dlouhý a Zdeněk Pustějovský (taktéž
8. A), třetí místo vybojovali Markéta Tojnarová s Janem Pavelkou (4.F).
Aerobic suverénně ovládl tým Cesta kolem světa (2. H), druhá byla 5. B s týmem Chromozomy RM a
na třetím místě se umístil můj tým, Armageddon.
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VÁNOČNÍ AKADEMIE

V předvánočním čase se už tradičně pořádá Vánoční akademie, která je plně v režii studentů. Při skladbě
programu je nápomocna i kolegyně Iva Hrdinková. Do programu se svým vystoupením se zapojili i
učitelé.

KRAJSKÝ PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU

Dne 9. 1. 2018 se ve Svitavách uskutečnil krajský přebor škol v šachu. Vyhráli jsme. Postupujeme do
celostátního kola.
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JUNIORSKÝ MARATON – MÁME POSTUP!

V prosinci 2017 mne požádalo pár atletů z vyššího gymnázia, že by se chtěli zúčastnit Juniorského
maratonu. O soutěži jsem toho sice mnoho nevěděla, ale řekla jsem ano. Bylo nutné sehnat 3 dívky a 7
chlapců, kteří by byli schopni dobře zaběhnout 4 200 metrů. Závod se běží štafetově, a všichni členové
týmu tak nakonec uběhnou celý maratonský běh, říká kolegyně Koberová.
MÁME POSTUP DO CELOSTÁTNÍHO FINÁLE

V pátek 11. 5. 2018 se uskutečnilo krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu. Závod se konal
v lázeňském parku, přilehlém lesíku a v okrajové části obce Lázně Bohdaneč. Naši reprezentanti se
umístili skvěle. Byli vidět na stupních vítězů a obě naše věkové kategorie si vyběhly postup do
celostátního finále, které se bude konat ve středu 6. 6. 2018.
Stupně vítězů:
1. místa: Martin Roudný 7. A (kat. HS), Kateřina Koberová 4. B (kat D9)
2. místa: Václav Roudný 7. A (kat. HS), Ondřej Macek 4. B (kat. H9), Ondřej Šípek 1. B (kat. H7),
Monika Brancuská 2. B (kat. D7)
BATTLEFIELD 2018

V pátek 11. 5. 2018 se v lesoparku Jiřího Potůčka uskutečnil další ročník soutěže Battlefield – pocta
statečným, tentokrát s tématem Bitva o Kazaň. Závod pořádala Československá obec legionářská.
Celý závod byl inspirován výcvikem legionářů. Tomuto odpovídala i rozmanitost stanovišť, která
závodníky prověřila po stránce fyzické i psychické. A také si soutěžící ověřili schopnost spolupracovat
a strategicky plánovat. Naši školu reprezentovali tito studenti: Lucie Lednová, Tomáš Pozděna, David
Němeček, Matěj Pavlata, Matěj Macháček a Ondřej Ženka. Družstvo našeho gymnázia soutěž vyhrálo
a v červnu se zúčastní celostátního kola v Ostravě.
CELOSTÁTNÍ PŘEBOR ŠKOL V OB Z POHLEDU VEDOUCÍ AKCE

Ve středu 6. 6. 2018 se na dostihovém závodišti v Pardubicích konalo celostátní finále Přeboru škol
v orientačním běhu. Bylo to super. Nemuselo se brzy vstávat a někam daleko cestovat. Všech 26
nominovaných žáků naší školy dorazilo téměř včas a většinou na kole. Následovala prezentace a taktické
pokyny k závodu.
Shromaždiště všech závodníků bylo za tribunami, aby nebylo vidět, jak se běhá v závodním prostoru
dostihového závodiště. Chtěla jsem poznat originalitu prostoru, tak jsem se přihlásila do vloženého
závodů pedagogických dozorů, VIP hostů a příchozích. U každé koňské překážky a terénního tvaru byly
nějaké kontroly. Tratě se křížily, bylo nutné neustále sledovat kódy kontrol, aby člověk nebyl
diskvalifikován. V oranici se neběželo dobře. Díry, vývraty a prohlubně v lesíku a v křovinách po
okrajích závodiště byly dost schované v kopřivách a vysokém podrostu. Bylo horko, pro dobrý výsledek
se muselo běžet na maximum.
Po těchto zkušenostech chápu, že někteří naši závodníci byli diskvalifikování za špatně označenou
kontrolu. Vím, že pro někoho to bylo dost fyzicky i psychicky náročné. Ne všichni naši reprezentanti
jsou výkonnostními závodníky. Proto všem moc děkuji za bojovnost a snahu, kterou předvedli.
Naše medailová umístění:
1. místo Martin Roudný (HS) – 7. A
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2. místo Kateřina Koberová (D9) – 4. B
Je skvělé, že v celkové kategorii ZŠ (dívky a chlapci 6. – 9. třída) i v kategorii SŠ (dívky a chlapci
středních škol) jsme obsadili shodná pátá místa. Tzn., že jsme pro příští rok vybojovali dvě postupová
místa pro Pardubický kraj. Všem blahopřeji a děkuji.
OSTRAVSKÉ LEGIE 2018

Jako každý rok, i letos se žáci naší školy probojovali do celostátního finále branného závodu Legie.
Poprvé se nejvyšší kolo soutěže konalo v Dolních Vítkovicích.
Ve středu 6. 6. 2018 se družstvo žáků 2. F vydalo směr Ostrava, aby zde změřilo síly s nejlepšími
reprezentanty ostatních regionů. Počasí bylo nádherné, nálada skvělá, prostředí podnětné. Areál Dolních
Vítkovic je totiž národní kulturní památka, zahrnující rozsáhlý průmyslový areál Vítkovických železáren
s unikátním souborem industriální architektury.
Během tříhodinového závodu plnili účastníci nejrůznější úkoly, ve kterých museli předvést jak své
fyzické, tak i psychické síly. Řešili šifry, zodpovídali otázky první pomoci, plížili se s plynovou maskou
na obličeji a samopalem v ruce, stříleli ze vzduchovky i luku, přehazovali pneumatiku od traktoru a
mnoho dalších náročných a zajímavých úkolů.
Družstvo soutěžilo ve složení: Lucie Lednová, Matěj Macháček, David Němeček, Matěj Pavlata, Tomáš
Pozděna a Ondřej Ženka (všichni 2. F). V konečném hodnocení obsadili naši žáci krásné 7. místo. Žákům
gratuluji a děkuji za skvělou reprezentaci školy.
SPORTOVNÍ KURZY
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V NASSFELDU A V PECI POD SNĚŽKOU

V týdnu od 4. – 9. 2. 2018 proběhl lyžařský výcvik v rakouském zimním středisku Nassfeld a Peci pod
Sněžkou. Kurzů se zúčastnilo 111 žáků jak na lyžích, tak i na snowboardech. Počasí studentům přálo.
Občas svítilo sluníčko občas sněžilo a občas i mrzlo (-15°C). Sněhové podmínky byly ideální. Žáci
využili mnoha kilometrů sjezdových tratí od modrých až po černé, změřili si rychlost své jízdy při sjezdu
i při slalomu mezi brankami.
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LYŽÁK TŘÍD 2. A, 2. B HARRACHOV 2018

Žáci tříd 2.A a 2.B strávili týden od 14. do 19. ledna v Harrachově na lyžařském výcviku. Podmínky pro
lyžování byly výborné. Jen jeden jsme měli smůlu na výpadek v provozu lanové dráhy. Všichni účastníci
kurzu se vrátili zdraví.

Volný půlden – Mumlavský vodopád v zimě
SPORTOVNÍ KURZ NA GARGÁNU V ITÁLII

Ve druhé polovině května 2018 jsme uspořádali pro žáky tříd 7. A, B a 3. F, H na italském poloostrově
Gargano letní sportovní kurz. Žáci byli ubytováni 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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BESEDY, PŘEDNÁŠKY
EUROPOSLANEC POSPÍŠIL BESEDOVAL SE STUDENTY

Ve čtvrtek 15. února 2018 navštívil naše gymnázium europoslanec Jiří Pospíšil, který absolvoval besedu
se studenty seminářů základů společenských věd a dějepisu. Beseda byla zaměřena na Evropskou unii,
především se probírala současná témata. Studenti tak diskutovali například o kladech a negativech
našeho členství v EU, o jeho ekonomických výhodách, o tom, co by pro nás znamenal dnes tolik
zmiňovaný „Czexit“, nebo o tom, jakých výhod mohou využít studenti jako obyvatelé Evropské unie.
Vedla se též debata, zda by bylo vhodné přijmout euro a případně kdy, krátce jsme se také dotkli tématu
budoucnosti Evropské unie.
LÉKAŘ Z LETECKÉ ZÁCHRANKY NA PALUBĚ NAŠEHO GYMNÁZIA

Dne 26. ledna 2018 se ve školní jídelně konala přednáška o první pomoci pro třetí ročníky čtyřletého a
odpovídající ročníky osmiletého gymnázia. Přednášejícím byl lékař letecké záchranné služby z Hradce
Králové Marek Dvořák, který žáky seznámil nejen s technikou první pomoci, ale i s činností záchranářů
a dispečerů na lince 155.
EXKURZE DO DRÁŽĎAN

V pátek 15. 12. 2017 se žáci různých tříd vyšších ročníků gymnázia zúčastnili exkurze do Drážďan,
hlavního města spolkové země Sasko. Prohlédli si Skleněnou manufakturu VW – moderní montážní
linku, kde se vyrábí automobil e-Golf. Výklad probíhal pro 2 skupiny v angličtině, takže se žáci nejen
dozvěděli zajímavé informace o tomto vozidle, elektromobilitě a manufaktuře, ale mohli si také
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vyzkoušet své jazykové dovednosti. Nechyběla samozřejmě ani prohlídka města s průvodkyní a
návštěva jedněch z nejstarších vánočních trhů v Německu.
PŘEDNÁŠKA RADIMA UZLA

Dne 30. listopadu 2017 proběhla za hojné účasti studentů přednáška gynekologa, sexuologa a
popularizátora sexuologie MUDr. Radima Uzla, CSc. Žákům našeho gymnázia se tak dostalo poučení
v oblasti lidské sexuality.
BESEDY O UDÁLOSTECH 20. STOLETÍ

Studenti dějepisného a společenskovědního semináře měli 28. 11. 2017 výjimečnou příležitost
vyslechnout vyprávění paní Zuzany Dillon. Tématem byly osudy jejího tatínka, významného účastníka
protinacistického odboje, před válkou plukovníka generálního štábu, za války organizátora
nekomunistického odboje a po odchodu do emigrace zpravodajce ve službách exilové vlády a prezidenta
Beneše v Istanbulu pana Jaroslava Hájíčka (1899 -1978).
SPOLUZAKLADATEL DROP IN NA DAŠÁKU

V pátek 24. 11. 2017 navštívil naši školu PhDr. Ivan Douda, hlavní psycholog a spoluzakladatel
neziskové organizace Drop In, která pomáhá lidem se závislostí na nealkoholových drogách.
Během své hodinové přednášky v zaplněné jídelně se věnoval problematice drogové prevence a dopadů
jednotlivých drog na psychiku, fyzické zdraví a mezilidské vztahy. Přiblížil nám životní příběhy
několika svých klientů – narkomanů a upozornil nás na riziko podceňování návykových látek, jako
jsou THC a alkohol, který je společností silně podceňován. Varoval nás, že i když jsou některé drogy
brané jako „lehké“, nikdy nevíme, jak zapůsobí zrovna na nás, a pokud máme citlivější orgány, mohou
být následky tragické.
PŘEDNÁŠKA ANDORA ŠÁNDORA

Ve středu 18. října 2017 měli žáci 3. F, 3.H, 7.A a 7. B mimořádnou příležitost seznámit se s názory
uznávaného odborníka na problematiku bezpečnosti, mezinárodních vztahů a vojenství brigádního
generála v záloze Ing. Andora Šándora.
Ve svém vystoupení hovořil na téma bezpečnostní politiky, glosoval rozhodnutí významných světových
i našich politiků a upozornil na možná rizika související s nárůstem terorismu. Také bylo velmi zajímavé,
že bývalý šéf vojenské rozvědky a vysoce postavený důstojník, charismatický a ostřílený řečník, známý
z celostátních médií, respektoval zákaz vstupu na plochu naší sportovní haly v běžné obuvi a použil
povinné návleky.
BESEDA S HERCI VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA PARDUBICE

V pátek 8. září 2017 se žáci prvních ročníků čtyřletého studia a žáci pátých ročníků osmiletého studia
měli možnost setkat s herci VČD Pardubice. Zdeněk Rumpík a Ladislav Špiner při návštěvě našeho
gymnázia seznámili budoucí abonenty s dramaturgickým plánem letošní sezóny a vyprávění proložili
několika historkami ze zákulisí divadla. V závěru si společně s Emou Kašparovou (5. B) zkusili
hereckou etudu na téma Dospívající dcera žádá svého otce o peníze.
SEMINÁŘ ZLOČINY KOMUNISMU

V pátek 23. února 2018 se v reprezentativních prostorách Hlavního sálu Senátu Parlamentu ČR
zúčastnili studenti 3. H semináře Zločiny komunismu. Pod patronací senátora Tomáše Czernina se
k tomu, jak komunisté poznamenali 40 let naší historie, vyslovili historici Ústavu pro studium totalitních
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režimů ČR Jan Kalous a Petr Blažek. Europoslanec Jaromír Štětina poukázal na projevy ruské imperiální
politiky i po skončení studené války a rozpadu Sovětského svazu.
EXKURZE 2017/2018
EXKURZE DO PRAŽSKÉ ZOOLOGICKÉ ZAHRADY

V rámci rozšíření výuky biologie se pod vedením pana profesora Davida Bogdanoviče a paní profesorky
Daniely Pražanové předmaturitní ročníky vydaly na exkurzi do Zoo Praha. Po příjezdu jsme měli čas si
část zoo sami projít při asi hodinovém rozchodu, načež se naší skupiny ujala milá průvodkyně, s níž
jsme se vypravili po stopách savců a jejich zvláštních adaptacích.
DIVADELNÍ EXPEDICE DO BUDYŠÍNA

Ve středu 11. 10. 2017 žáci našeho gymnázia vyrazili na divadelní expedici do Budyšína. Přestože
tříhodinová cesta autobusem s ostatními školami byla náročná, zájezd jsme si užili. Počasí nám přálo, a
tak jsme si během rozchodu stihli v klidu projít město a obchůdky, např. ten s Bautz‘ner Senf, což je
vyhlášená hořčice z dob bývalé NDR. V tomto obchodě na hlavním náměstí je i minimuseum hořčice,
jejíž různé druhy tu lze ochutnat. Někteří z nás vystoupali na Reichenturm, jednu ze 17 historických věží
dodnes zdobících město.
TEXTY A FOTOGRAFIE V UČEBNĚ MM1

Naše škola využila nabídku Eurocentra Pardubice na zapůjčení putovní výstavy dokumentů Židé v boji
a odboji. Na zadní stěně učebny MM1 se tak objevilo třicet fotografií a doprovodných textů, které do
konce října nahradily portréty panovníků a přehled vývoje bankovek na našem území.
Žáci i učitelé mají nyní možnost seznámit se s jedním z významných témat 2. světové války – osudy
Židů nejen jako obětí, ale také jako lidí, kteří se statečně bránili násilí a bojovali různými způsoby proti
fašismu.
Poprvé byla tato výstava instalována v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2004,
v dalších letech se s ní mohli seznámit návštěvníci muzeí v různých městech v České republice, ale
také v Českém centru v Tel Avivu a v Bratislavě. Jejími autory jsou přední čeští a slovenští historikové
z Historického ústavu AV ČR.
Děkuji paní Jánské za instalování výstavy.
FYZIKÁLNÍ EXKURZE DO LASEROVÉHO CENTRA V DOLNÍCH BŘEŽANECH

ELI Beamlines je evropské výzkumné centrum, které vzniká v obci Dolní Břežany u Prahy. Mezinárodní
vědecký tým zde vyvíjí laser se svazkem o největším výkonu na světě. Toto centrum a také sousední
projekt HiLASE navštívilo 9. 11. 2017 43 studentů především fyzikálního semináře naší školy.
TŘÍDA 2. H V NÁRODNÍM MUZEU A POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ ČR

V pondělí 7. 5. 2018 jsme vyjeli do Prahy do Národního muzea a Poslanecké sněmovny ČR. Z našich
nejsilnějších zážitků jsme stvořili krátký komiks. Děkujeme za pedagogický doprovod pánům učitelům
Bogdanovičovi a Machatému a za provedení PSČR Dominiku Ferimu.
ČTVRTMILIONTÝ NÁVŠTĚVNÍK EXPOZICE ČNB JE Z NAŠÍ ŠKOLY

V úterý 3. dubna 2018 se studenti ze společenskovědních a ekonomických seminářů ze třetích i čtvrtých
ročníků vyššího gymnázia zúčastnili exkurze do expozice ČNB s názvem Lidé a peníze. Expozice je
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určena široké veřejnosti a vstup do ní je po předchozím objednání zdarma. Expozice funguje už od roku
2002. Její návštěvníci se zde seznámí s historií centrálního bankovnictví, vývojem peněžnictví, padělky
a ukázkami ochrany peněz. Raritou jsou vstupní trezorové dveře pocházející z roku 1939, které jsou
stále plně funkční. Významné jsou také exponáty ze zlata a státovka z roku 1919.
Kristýna Portlová ze 4. F se dokonce stala jubilejní 250 000. návštěvnicí této expozice. Pamětní list a
drobné dárky jí předal člen bankovní rady Tomáš Nidetzký, který poté se studenty diskutoval o tématech
týkajících se nejen jeho mandátu v ČNB, ale také o současných politicko-ekonomických problémech
ČR i EU.
PO STOPÁCH FRANZE KAFKY

Psal se čtvrtek 26. dubna osmnáctého roku nového tisíciletí a kolektiv třídy 3. H našeho gymnasiálního
ústavu využil pod velením paní učitelky Vomlelové (a jejího sekundanta, autora tohoto kuriosního
článku) služeb státního železničního přepravce, aby se dostal do hlavního města. Důvod byl jasný –
zjistit co nejvíce informací ke kause jistého Franze Kafky. Stopa vedla od knihkupectví, jež provozuje
Společnost Franze Kafky. Zde jsme zatkli jistého Ondřeje Škrabala, který se ukázal jako vhodný
podezřelý – znalostmi o dotyčném Franzi K. přímo oplýval a doslova hýřil všelikými detaily z života a
tvorby proslulého literáta a seznámil přítomné s dějepisnými, místopisnými, povahopisnými a dalšími
konkrétními i abstraktními zajímavostmi stran velkého spisovatele.
EXKURZE DO BOTANICKÉ ZAHRADY V PRAZE

Ve čtvrtek 3. května 2018 absolvovala naše třída 1. F exkurzi do Botanické zahrady v Praze, kde jsme
objevovali nám známé i neznámé rostliny.
Ve venkovních zahradách jsme se rozdělili do dvou skupin a řešili jsme nejrůznější úkoly z pracovních
listů. Poté jsme přešli do skleníku Fata Morgana, který se nachází mimo areál venkovních expozic
Botanické zahrady. Zde jsme mohli kromě rostlin z různých koutů světa vidět i řadu mořských živočichů
v místním akváriu. Také se nám naskytla možnost pozorovat nejrůznější druhy exotických motýlů.
RŮZNÉ
OCHRANA PŘED UV ZÁŘENÍM

Studenti Jan Daněk a Matěj Prokop vystoupili s prezentací svého projektu „Ochrana před UV zářením“
na konferenci učitelů fyziky Veletrh nápadů v Olomouci. Výsledky jejich dvouleté práce, ve které se
věnovali proměřování absorpce UV záření v brýlích a opalovacích krémech, vzbudily mezi účastníky
velký zájem.
ABSOLVENT NAŠEHO GYMNÁZIA KAREL KOVÁŘ V EURONEWS ZPOVÍDAL JUNCKERA

Absolvent naší školy Karel Kovář alias Kovy je hvězdou českého Youtube. Na této internetové televizi
(nejen) pro mladé má vlastní velice úspěšný kanál, na jaře letošního roku byl hostem 14. epizody 5.
série populárního seriálu Kancelář Blaník. Před pár dny měl v kinech premiéru film Nesledovanější.
Tento film sleduje po dobu jednoho roku šestici předních českých youtuberů – Kovyho, Pedra,
Shopaholic Nicol, Gabrielle Hecl a sesterskou dvojici A Cup of Style.
POZDRAV PRVÁKŮ Z ADAPTAČNÍHO KURZU

Tak jako každý rok, tak letos se první ročníky na začátku září vydali na adaptační kurz do střediska
Relaxa v Jeseníkách. Během pěti dnů, kdy jim sice počasí moc nepřálo, si vyzkoušeli spoustu aktivit ,
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jako je lukostřelba, airsoft nebo bungee running a další activity. Při těchto aktivitách se poznávali a
tvořili nový kolektiv.
ASISTENT VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA UVÍTÁN NA AMBASÁDĚ USA

Dne 19. 9. 2017 proběhlo slavnostní přivítání všech Fulbright asistentů, tzv. ETA (English Teaching
Assistants) na Velvyslanectví USA v České republice. Naše gymnázium je jednou ze 30 vybraných škol,
které mají tu čest využívat ve výuce anglického jazyka asistenta z USA (Bendjhi Villiers) po celý školní
rok.
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SNĚŽKA 2017

Třídy 2. A a 2. B jsou zapojeny do čtyřletého projektu – poznávání sousedních států ČR. V minulém
školním roce jsme byli v rakouské Vídni. Ve středu 27. 9. 2017 nás čekalo Polsko. Podstatou celé akce
bylo překonání hlavního krkonošského hřebenu od severu k jihu.
Cesta začínala v polském Karpaczi. Severní stěnou jsme postupně vystoupili na nejvyšší horu České
republiky – na Sněžku. Dále jsme pokračovali přes Luční boudu k Chalupě na Rozcestí a sestoupili
do Pece pod Sněžkou.
OTEVŘENÍ STUDENTSKÉ MÍSTNOSTI

Ve středu 25. října 2017 přesně ve 14:30 hod. byla v našem gymnáziu slavnostně otevřena studentská
místnost.
O této akci přinesl reportáž Český rozhlas: Sedací polštáře a moderní design. Pardubičtí gymnazisté mají
relaxační místnost.

KAMIL MUDRUŇKA SE STAL VÍTĚZEM ČESKÝCH HLAVIČEK 2017

Dne 13. 11. 2017 se v Brně konal slavnostní galavečer národního projektu České hlavičky, který
podporuje mladé studenty do 19 let v přírodovědných a technických oborech. Zde byl vyhlášen vítězem
v oblasti INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“ Kamil Mudruňka z 8.A. Uspěl s projektem Vývoj
software CSE-Lab, na kterém dlouhodobě pracuje a za nějž získal mnoho cen na soutěžích v České
republice, USA i Číně.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE KAMÍNEK

Mikulášskou nadílku v mateřské školce Kamínek provedl Mikuláš, andělé a čerti ze třídy 4.H.

VÁNOČNÍ HODINA ANGLIČTINY V TYFLOCENTRU

Dne 7. 12. 2017 se skupina 15 žáků a žákyň třídy 5.B společně s naším americkým asistentem (Bendjhi
Villiers) zúčastnila vánoční hodiny s klienty TyfloCentra Pardubice (centrum poskytující služby
zrakově postiženým lidem). Bendjhi klientům popsal život v USA, jak např. probíhá oslava Vánoc, a
klienti mu následně kladli dotazy týkající se USA či jeho pobytu v České republice. Poté si naši žáci s
klienty povídali v anglickém jazyce o vzájemných zálibách, volném čase a vánočních zvycích. Nakonec
jsme si všichni společně zazpívali tradiční vánoční píseň „Jingle Bells” a popřáli všem šťastné a veselé
Vánoce.
DERNIÉRA HYPERLANDU

Před rokem se někteří žáci studující francouzštinu spolu s režisérem E. Cénatem zapojili do projektu
francouzského divadla. Ve čtvrtek 14. 12. 2017 naši žáci odehráli poslední divadelní představení
Hyperland. Tentokrát hráli ve Spolkovém domě v Chrudimi pro žáky zdejšího gymnázia. Pro žáky byl
tento projekt skvělou zkušeností, a dokonce si zlepšili i znalosti francouzského jazyka zábavným
způsobem.
ÚSPĚCH PŘI VÝBĚRU DO STC

V pondělí 18. 12. 2017 se student Petr Kučera (2. H) zúčastnil v Praze v sídle Microsoftu celostátního
výběrového řízení do programu STC (Studentské trenérské centrum). Po úspěšné prezentaci a bleskovém
zodpovězení otázek komise se zařadil mezi ty, kteří byli z 280 přihlášených vybráni.
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Cílem programu je příprava budoucích specialistů a vedoucích pracovníků se zaměřením na ICT.
ADVENTNÍ KONCERTY ŠKOLNÍHO PĚVECKÉHO SBORU

V adventním čase vystoupil Pěvecký sbor Gymnázia Dašická, Pardubice před posluchači s bohatým
vánočním programem.
Jako první přivítali v úterý 12. prosince 2017 sboristy klienti Denního stacionáře Slunečnice na Dukle,
ve středu zpěváci vystoupili v Domově pro seniory Dubina a ve čtvrtek sbor zavítal do Domova pro
seniory U Kostelíčka v Pardubicích.
Tyto akce zpestřila recitace na vánoční téma v podání Martina Kavičky (2. A) a Petra Kavičky (5. A).
Programem posluchače provedl Tomáš Pekárek (2. B). Setkání s potřebnými byla oboustranně
obohacující příležitostí uvědomit si základní smysl Vánoc.
HOKEJOVÉ UTKÁNÍ MATURANTI VS. UČITELÉ

Letošní maturanti ve čtvrtek 21. 12. 2017 tradičně vyzvali učitele na vánoční hokejové utkání v
pardubické Tipsport aréně. Draví studenti vstřelili první branku a zpočátku jasně určovali tempo zápasu.
K vidění byla ofenzivní hra plná gólů, tvrdé souboje o puk i hokejové parádičky v podání studenta Jakuba
Jíry, který mnohokrát v obraně zaskočil učitelský útok svými bruslařskými výkony a kontroverzní
výstrojí.
V dresech maturantů se na led postavily i tři odvážné hráčky a další skupina maturantek se jako ice girls
postarala o přestávkový program. Hbité nohy maturantů, bravurní zákroky brankáře a jasná studentská
převaha v hledišti komplikovala zkušeným učitelům cestu za vítězstvím.
Učitelé nakonec přežili konečný nátlak studentů a udrželi si výhrou 7 : 6 čest do příštího roku.
STUDENTI PODRUHÉ VOLILI PREZIDENTA

Ve dnech 16. a 17. ledna 2018 se v dopoledních hodinách konalo na naší škole 2. kolo Studentských
prezidentských voleb. Jde o projekt organizace Jeden svět na školách pod záštitou Člověka v tísni.
Studenti volili na mnoha středních školách v celostátním měřítku. Jako budoucí prvovoliči jsou tak
vedeni k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství. Cílem projektu je na základě vlastních
zkušeností seznámit mladé lidi s principy zastupitelské demokracie a představit jim volební systém
České republiky.
DEN CIZÍCH JAZYKŮ: CIZÍ ŘEČI NEJSOU NUDA

V úterý 30. 1. 2018 se na naší škole uskutečnil již tradiční Den cizích jazyků. V letošním roce se akce
zúčastnilo 18 týmů z pardubických základních škol. Pro žáky jsme připravili celkem dvacet stanovišť
s různými úkoly v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, španělštině, italštině a latině. Dlouhých
90 minut plnily týmy zadané úkoly a potýkaly se s nástrahami jak jazykovými, tak i zeměpisnými a
logickými.
Nejvíce se dařilo týmu ze ZŠ Lázně Bohdaneč, který se umístil před družstvy ZŠ Dubina a ZŠ Benešovo
náměstí. Pořadí ale není tak důležité. Cílem akce bylo seznámit žáky s méně obvyklými jazyky a ukázat,
že jazyková výuka může být i zábavná. Děkujeme všem žákům za účast a těšíme se na příští ročník.
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ZMĚNA VE VEDENÍ STUDENTSKÉ RADY GYMNÁZIA

V nových volbách do vedení Studentské rady gymnázia byli dne 16. 2. 2018 zvoleni: Petr Kučera
(2. H) předsedou, Magdaléna Máchová (6. A) 1. místopředsedkyní, Riccardo Carrer (3. F) 2.
místopředsedou.
SEMINÁŘ ZLOČINY KOMUNISMU

V pátek 23. února 2018 se v reprezentativních prostorách Hlavního sálu Senátu Parlamentu ČR
zúčastnili studenti 3. H semináře Zločiny komunismu. Pod patronací senátora Tomáše Czernina se
k tomu, jak komunisté poznamenali 40 let naší historie, vyslovili historici Ústavu pro studium totalitních
režimů ČR Jan Kalous a Petr Blažek. Europoslanec Jaromír Štětina poukázal na projevy ruské imperiální
politiky i po skončení studené války a rozpadu Sovětského svazu.
DO KOSMU S KRTKEM

Ve středu 21. března 2018 v 18:44 našeho času odstartoval do vesmíru A.
Feustel na palubě lodi Sojuz MS-08. Podle jeho slov bude mít pro Čechy přímo
v kabině překvapení a navíc si s sebou veze fyzikální projekt studentů našeho
gymnázia.

NOC MLADÝCH VÝZKUMNÍKŮ

V úterý 27. března 2018 od 16 hodin až do půlnoci čekala na návštěvníky pardubického zámku noc plná
zajímavostí, kouzel a hrátek. Do světa hravé vědy a techniky je již po šesté pozvala Univerzita Pardubice
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s jejími partnery při Noci mladých výzkumníků. Naše gymnázium zde mělo také svůj stánek s názvem
Detektor ionizujícího záření, u kterého jsme prezentovali měření radioaktivity pixelovým detektorem
MX-10.
PROJEKT „PARDUBICE” S 2. B V ANGLICKÉM JAZYCE

Žáci a žákyně z 2. B absolvovali v pondělí 30. dubna 2018 prohlídku nejznámějších pardubických
památek v centru města (Zelená brána, Machoňova pasáž, dům U Jonáše, Winternitzovy mlýny, kostel
sv. Bartoloměje atd.). Žáci byli rozděleni do skupin po dvou až třech a každá dvojice nebo trojice měla
za úkol vyhledat informace o památkách v anglickém jazyce a poté ostatní spolužáky seznámit s historií,
architektonickým stylem a dalšími zajímavostmi o výše zmíněných budovách.
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ PRO MATURANTY V ROCE 2018

PRVNÍ ROČNÍKY POZNÁVALY PŘÍRODU

V rámci projektového týdne na téma příroda (30. 4. – 4. 5. 2018) navštívili žáci z 1. A a 1. B Ekocentrum
Paleta, kde si vyzkoušeli naučnou hru Fish Bank´s, díky níž si uvědomili nutnost udržitelného způsobu
života. Dále se zúčastnili programu Domácí zvířátka, který jim přiblížil různorodé požadavky domácích
mazlíčků i přístup k nim. Kromě uvedeného absolvovali žáci dendrologickou vycházku v Bubeníkových
sadech a na zámku zhlédli expozici Příroda Pardubicka.
Největším zážitkem byla exkurze do Zoo Praha doprovázená poutavým výkladem o zajímavostech ze
života zvířat.
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2.F A 2.H NA PLANTÁŽI

Jednoho dne přišla do našeho ústavu nabídka na příjemné
letní přivydělání. Brigáda se jevila velmi lukrativně, přeci
jenom slíbených 6000 za nenáročné kontrolování
chmelových sazenic není vůbec zlé. Započali jsme tedy naši
pouť a vyrazili do malebné vesničky Stekník, která se krčí
v Českém středohoří. Ubytovali nás ve velmi vzhledných,
ale bohužel skrovně vybavených ubytovnách.
Všichni natěšení jsme první den vyskočili z postelí již před
šestou hodinou ranní. Před naší ubikací se náhle vynořil
stylový povoz, u kterého jsme doufali, že pouze projíždí kolem. Mýlili jsme se, byl to náš bus, odvážející
nás na chmelové plantáže. Kapacita busu nebyla dostačující, a tak polovina pracantů musela netrpělivě
očekávat návrat povozu. Vyfasovali jsme po jednom páru pracovních rukavic a náhle nám byla
objasněna opravdová náplň této příjemně vzhlížející brigády. Museli jsme krotit divoké šlahouny
chmelu, které se rozpínaly všude kolem, a navazovat špatně navedené výhonky. Občas jsme vytrhli celou
sadu výhonků již zavedených rostlin, a tak jsme jejich kořínky hbitě schovali za kupkou úrodné zeminy
a doufali, že zakoření ještě jednou.
DO ŽITAVY VYRAZILI ZÁJEMCI O HERECTVÍ Z PRVNÍ KLASY…

… snad padlo herecké semínko do úrodné půdy.
Ve čtvrtek 31. 5. 2018 se zúčastnili vybraní žáci (1. F, 1. H, 5. A, 5. B) divadelní exkurze do německé
Žitavy. Studenti se aktivně zapojili do workshopu, v rámci kterého se seznámili se základními přístupy
k herectví. Po prohlídce města již následovalo samotné představení The House at the Crossroad.
Ústředním tématem interaktivně ztvárněného díla bylo pochopení jazyka jako cesty. Interpretace této
cesty byla ponechána na straně diváka.
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OCENĚNÍ ČESKÁ HLAVA PRO NAŠEHO ABSOLVENTA VÍTA SAIDLA

Česká hlava je vyhlašovatelem nejprestižnějšího českého ocenění, jakého může vědec v tuzemsku
dosáhnout. Laureátům v několika kategoriích je národní cena Česká hlava předávána již od roku 2002.
Cenu Doctorandus za technické vědy dostal absolvent našeho gymnázia Vít Saidl, nyní student z
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, a to za výzkum takzvaných antiferomagnetů. Ty by
se v budoucnu mohly využít například ve výpočetní technice, operační paměti počítačů by tak mohly
být rychlejší a energeticky úspornější.
PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA PRO POTŘEBNÉ

V pátek 8. června 2018 završil pěvecký sbor gymnázia letošní školní rok posledním koncertem, a to
v Domově pro seniory, U Kostelíčka v Pardubicích.
Slunečné dopoledne jsme klientům stacionáře zpestřili nejen sborovým zpěvem známých skladeb, např.
Circle of Life Eltona Johna, Kočár Miroslava Reichla či Husličky Vlasty Redla, ale do programu přispěla
svým pěveckým sólem i Renáta Nováková (2. H), na housle zahrála Zora Chaloupková (3. B) a několik
klavírních skladeb přednesl Jakub Dvořák (2. F). Ten taky na klavír doprovázel sbor při většině skladeb.
Vystoupení pro potřebné jsou vždy oboustranně obohacující, dojetí a radost ze společně strávených chvil
bylo patrné jak u publika, tak i mezi účinkujícími. Spontánní reakce posluchačů v neformálním prostředí
zahrady nám jen potvrdily, že naše snažení má smysl.
Děkuji všem členům školního pěveckého sboru za práci, trpělivost, snahu a hlavně radost, s jakou celý
letošní školní rok zpívali nejen pro publikum, ale i pro sebe.
1. B NA LETIŠTI A NA UNIVERZITĚ

V pondělí 18. 6. 2018 ráno jsme se sešli před školou a vyrazili na vojenské letiště. U brány se nás ujal
pan Procházka, který nás provedl částí areálu Centra leteckého výcviku, ukázal nám hangár, věž a „úly“
(úložiště letadel). Viděli jsme také vzlet ruského a amerického vrtulníku. Poté jsme se přesunuli do
školicího střediska, kde jsme absolvovali krátkou lekci o hydraulickém systému vrtulníku v angličtině a
nakonec si každý mohl zkusit řídit letadlo na simulátoru. Někteří se této možnosti vzdali, protože jim
pilotování nedělá dobře 🙂
V úterý vedla naše cesta na Katedru polygrafie a fotofyziky Univerzity Pardubice v Doubravicích.
Postupně jsme se od pana Vališe dozvěděli, jak vzniknul knihtisk, jak se tiskne dnes a jak to zřejmě bude
v budoucnosti. Následovala praktická část, ve které jsme si ve skupinkách vyzkoušeli sítotisk, viděli
v činnosti 3D tiskárnu, vyrobili si samolepky nebo jsme si zkusili řezat na ořezávačce.
Děkujeme pánům Marešovi, Procházkovi a Vališovi, kteří exkurze připravili, a tím nám umožnili
prohlédnout si místa, kam se běžně člověk nedostane.
STÁŽISTKY Z FRANCOUZSKÉ ALIANCE NA NAŠÍ ŠKOLE

V dubnu a v květnu 2018 do hodin francouzského jazyka (ve třídách 3. A, 3. B, 4. A, 5. B, 6. A)
docházely stážistky Ninon a Victoria z Francouzské aliance v Pardubicích.
Začátečníkům v hodinách ukázaly, že porozumět a komunikovat se dá i s omezenou slovní zásobou.
Pokročilí si vyzkoušeli své dovednosti v náročnějších aktivitách.
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PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ OŽIVILY PŘÍBĚH PŘÍSLUŠNÍKA RAF KARLA KOUKOLÍKA

Dějepis, čeština, angličtina a informatika se propojily v práci na prezentaci životního příběhu příslušníka
311. bombardovací perutě RAF Karla Koukolíka (1916–1989). Dana Bareka (7. A), Matěje Macháčka,
Davida Němečka a Tomáše Pozděnu (všichni 2. F) zaujala možnost zpracovat osud tohoto rodáka
z Koterova na Plzeňsku pro projekt Příběhy bezpráví, jedné ze sekcí společnosti Člověk v tísni, Jeden
svět na školách. Měli neobvyklou možnost spolupracovat s Richardem Kennardem (*1947), synem
Karla Koukolíka, britským občanem narozeným sice v Praze, ale v důsledku zvratů v našich dějinách
po 2. světové válce vychovaným a trvale žijícím v Anglii. Vzájemná komunikace tudíž probíhala
výhradně v angličtině, jejíž úroveň u uvedených studentů pan Kennard velice chválil.
Výsledek své práce studenti představili v pátek 8. června 2018 v Knihovně Václava Havla v Praze. Pan
Richard Kennard se prezentace příběhu osobně zúčastnil, jejím autorům poděkoval s tím, že takový
návrat Karla Koukolíka do vlasti je velkou satisfakcí i nadějí zároveň.
NAŠI UČITELÉ STUDUJÍ V ZAHRANIČÍ DÍKY PROGRAMU ERASMUS+

V rozmezí let 2015-2017 probíhal na naší škole projekt Rozvoj jazykových, počítačových a CLILových
kompetencí, který je realizován díky programu Erasmus+. Naše škole si stanovila jasné cíle, které
v tomto projektu naplňuje:








Zvýšení kvality a přiměřenosti kvalifikací a dovedností v oblasti vzdělávání
Zlepšení IT kompetencí
Zlepšení jazykových znalostí a dovedností
Zlepšení výuky a studia jazyků
Podpora jazykové rozmanitosti EU
Podpora zvýšení uplatnění ve světě práce
Podpora mezikulturního povědomí

JAN ŽÁK OCENĚN V SENÁTU

V Senátu byli v úterý 6. června 2017 oceněni studenti – maturanti, kteří excelentně uspěli ve výběrové
zkoušce Matematika+. Tato výběrová zkouška je nepovinnou zkouškou a její úspěšné absolvování
garantuje skutečnou kvalitu absolventů středních škol v tomto předmětu.
Diplomy předali studentům senátor místopředseda senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice J. Růžička, bývalý předseda Jednoty českých matematiků a fyziků Josef Kubát a
bývalý ředitel CERMAT Jiří Zíka. Všem přítomným zahrál několik skladeb člen Sukova komorního
orchestru houslista a koncertní mistr Jakub Janský.
Úvodní slovo přednesl senator J. Růžička, dalšími řečníky byli RNDr. Josef Kubát, Ing. Jiří Zíka a PhDr.
Eva Řídká, CSc., metodička matematiky CERMAT.
Mezi oceněnými studenty byl i náš absolvent Jan Žák, žák bývalé 8. B. Oceněno bylo 12 studentů, kteří
zkoušku z Matematiky+ zvládli minimálně na 49 bodů. K ocenění a výsledku této zkoušky mu
gratulujeme.
PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ

V krásném, slavnostním prostředí Domu hudby si 4. 6. 2018 letošní maturanti, nyní již absolventi našeho
gymnázia, převzali maturitní vysvědčení. Žáci tříd 8. A, 8. B, 4. F a 4. H měli na svém vysvědčení
hodnocení jak ze státní (společné) části maturitní zkoušky, tak i z profilových předmětů.
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Po projevu pana ředitele Mgr. Luďka Buriana došlo na slavnostní předávání maturitních vysvědčení.




V jarním maturitním termínu maturovalo 113 studentů.
U maturity prospělo s vyznamenáním 79 studentů.
Celkem 21 žáků dostalo finanční odměnu za vyznamenání během celého studia.
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Školská rada

MŠMT

Uklízečka

Správce haly
Miloslav Špička
Stanislav Polanský

Pedagogická rada

Pardubický kraj

Studentská rada
Ředitel školy

Interní audit

Mgr. Luděk Burian

Zástupce ředitele

Statutární zástupce
ředitele

Účetní

Mgr. J. Herudková

M. Sedláková

Mgr. F. Petr

Poradní sbor

Asistentka

Knihovnice

Ivana Žaliová

J. Dusilová/

Vedoucí školní jídelny
J. Dostálová

Dana Zelená

Rozpočtář/hospodář
Renata Popelková

Vedoucí kuchařka

Pokladní ŠJ

Jarmila Pešlová

L. Doležalová

Správce budov
Ludmila Jánská

Kuchařky

Údržbář
P. Šrankota

Zaučené kuchařky

Uklízečky
Pomocné kuchařky

Mzdová účetní
Jaroslava Srbová
Vedoucí
předmětových komisí

Uklízečka
Pedagogický sbor
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PEDAGOGICKÝ SBOR

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Ing.

Axmannová Ivana
Bílková Jana
Gabriela Blatná
Blehová Lenka
Bogdanovič David
Boughen Kevin
Břízová Blanka
Burian Luděk
Burianová Zuzana
Courtois Guilhaume
Čermáková Renata
Dlouhá Sylvie
Dvořáková Alena
Eliášová Ivana
Dita Fajfrová
Herudková Jana
Holešínský Jaroslav
Holešínský Michal
Höbeltová Šárka Ph.D.
Horáková Eva
Hrdinková Ivana
Hyhlíková Hana
Chlandová Gabriela
Jelínková Renata
Kmoníčková Zuzana
Křišťanová Soňa
Kudláčková Dana
Kycl Pavel
Machatý Přemysl
Málková Renata
Matyášová Marie
Miletínová Jitka
Motyčková Iveta
Nagy Luděk
Nováková Kateřina
Pačovská Ludmila
Petr Filip
Pražanová Daniela
Ragoubi Michaela
Rak Josef
Sedláková Linda
Sedláková Martina
Seinerová Vlasta
Soudková Kristýna
Střídová Nela

Mgr.
PaedDr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
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Střídová Zuzana
Svoboda Josef
Šimková Hana
Štěpánek Martin
Tučková Marcela
Ulbrichová Kateřina
Vacková Olga
Vašíčková Radka
Vícha Vladimír
Vlasáková Alena
Vojtěch Ondřej
Volejník Milan
Vomlelová Alena
Vondráčková Lucie
Žák Daniel

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI

Doležalová Lenka
Dostálová Jana
Drbalová Hana
Dusilová Jaroslava
Srbová Jaroslava
Jánská Ludmila
Flégrová Lenka
Absolonová Markéta
Michalcová Bronislava
Novotná Jana
Polanský Stanislav
Richterová Pavla
Stočesová Soňa
Špička Miloslav
Šrankota Pavel
Žižková Eva
Žižková Kateřina
Bažantová Helena
Bažantová Lucie
Felcmanová Jitka
Krejčíková Monika
Licková Hana
Nešetřilová Věra
Pešlová Jarmila
Polenová Adéla
Popelková Renata
RNDr. Rak Josef, Ph.D.
Sedláková Marcela
Solčánová Miriam
Stieglerová Eva
Zelená Dana
Žaliová Ivana
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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 2017/2018 se DVVP zúčastnilo 35 učitelů v 50 různých kurzech a školeních.
Jméno

Kurz

Mgr. Ivana Axmannová

Cermat – Zadavatel písemných MZ

Mgr. Jana Bílková

Cermat – Zadavatel písemných MZ

Mgr. Gabriela Blatná

Cermat – Zadavatel písemných MZ

Mgr. Luděk Burian

Aktuální trendy ve výuce zeměpisu 2017, Konzultační
seminář pro management škol, Seminář ke zvládnutí
GDPR, Osobnostně sociální rozvoj

Mgr. Zuzana Burianová

Práce s nesourodou skupinou, Dvě mouchy jednou ranouefektivita ve vyučování a v přípravě na hodiny NJ, Metody
aktivizace žáků

Mgr. Silvie Dlouhá

Cermat – Zadavatel písemných MZ

PaedDr. Ivana Eliášová

Výuka fyziky realistickou metodou, Stvořitelé nových
světů

Mgr. Dita Fajfrová

Cermat – Zadavatel písemných MZ

PaedDr. Ivana Eliášová

Výuka fyziky realistickou metodou, Stvořitelé nových
světů

Mgr. Jana Herudková

Seminář ke zvládnutí GDPR, Kvalifikační studium pro
ředitele škol a školských zařízení

Mgr. Michal Holešínský

Kostarika-země trvale udržitelného vývoje

Mgr. Šárka Hobeltová

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech ,
Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních
komisí

Mgr. Ivana Hrdinková

Čtenářská gramotnost jako Nástroj kritického myšlení a
prostředek ke zkvalitnění čtenářství
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Mgr. Gabriela Chlandová

Google Apps – komplexní seznámení

Mgr. Ivana Kvíderová

Google Apps – komplexní seznámení, Cermat – Zadavatel
písemných MZ

Mgr. Pavel Kycl

Google Apps . praktické seznámení

Mgr. Přemysl Machatý

Cermat – Zadavatel písemných MZ

Mgr. Reanata Málková

Google Apps – komplexní seznámení

Mgr. Marei Matyášová

Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy, Práce
s nesourodou skupinou, Autor testových úloh – ČJ,
Cermat – Zadavatel písemných MZ

PaedDr. Luděk Nagy

Pestrobarevnost Hlavního proudu současné americké
literatury, Cermat – Zadavatel písemných MZ
Mimořádné události a bezpečná třída, Projekty, projektové
vyučování

Mgr. Filip Petr
Mgr. Michaela Ragoubi

Letní škola pro učitele angličtiny na ZŠ a SŠ

RNDr. Josef Rak

Osvědčení o absolvování 17. konference o aplikacích
v matematice – APLIMAT 2018, Aplikovaná matematika

Mgr. Linda Sedláková

Cermat – Zadavatel písemných MZ

Mgr. Martina Sedláková

Cermat – Zadavatel písemných MZ

Ing.,Mgr. Nela Střídová

Práce s nesourodou skupinou, Cermat – Zadavatel
písemných MZ

Mgr. Zuzana Střídová

Krajská konference environmentálního výdělávání,
výchovy a osvěty Pce kraje

Mgr. Kristýna Soudková

Cermat – Zadavatel písemných MZ

Mgr. Martin Štěpánek

Cermat – Zadavatel písemných MZ

Mgr. Kateřina Ulbrichová

Cermat – Zadavatel písemných MZ

RnDr. Vladimír Vícha

Veletrh nápadů učitelů fyziky, Inspirace pro zkvalitňování
výuky přírodovědných předmětů a matematiky,

Mgr. Alena Vlasáková

Kurz Jazykový a vlastivědný – Německá republika

Mgr. Ondřej Vojtěch

Hodnotitel ústní zkoušky – ČJ a Literatuře, Hodnotitel ústní
zkoušky – ČJ a literatuře PUP

Ing. Milan Volejník

Google Apps – komplexní seznámení

PhDr. Alena Vomlelová

Historie a fikce, Cermat – Zadavatel písemných MZ

Celkem sedm provozních zaměstnanců absolvovalo 10 seminářů.
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ORGANIZACE SOUTĚŽÍ
ORGANIZACE KRAJSKÝCH KOL SOUTĚŽÍ






Organizace krajského kola Olympiády ve francouzském jazyce
Organizace krajského kola Matematické olympiády
Organizace krajského nebo okresního kola Olympiády v anglickém jazyce
Organizace krajského nebo okresního kola Olympiády v německém jazyce

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLE

V průběhu školního roku jsme preventivně působili na žáky vzhledem k jejich rizikovému
chování. Zařadili jsme do našeho programu některé akce u vybraných tříd. V prvních ročnících
při adaptačním pobytu byl zařazen protidrogový program prostřednictvím agentury Stan, kde
žáci neformálně besedovali nad tímto tématem. Akce proběhla bez účasti třídních učitelů, což
bylo přínosné, kdy žáci bez obav mohli sdělovat svoje zkušenosti cizím lidem a slyšeli případná
rizika od nepedagogických pracovníků. Těžiště této problematiky je hodně soustředěno do
prvních ročníků. Žáci při svém nástupu na gymnázium absolvují besedu s naší školní
psycholožkou. I v tomto školním roce tato beseda proběhla, účelem bylo poradit, jak se
efektivně učit na jiném stupni školy a dále dle zkušeností na naší škole byla aktuálně zařazena
tématika - vztahy ve třídě. Ty se zpočátku v nových kolektivech ukazují jako problém a hlavně
na víceletém gymnáziu, kde přicházejí ze základních škol vynikající žáci a bojují o svou pozici
v novém kolektivu.
Další opakovanou akcí byla beseda pro první ročníky a 5. ročníky vyššího studia s dr. Kovářem
- Rady začínajícím milencům, hlavním tématem byla antikoncepce a dále partnerské vztahy.
Rovněž pro první ročníky čtyřletého studia jsme uspořádali besedu s dr. Pavelkou
k problematice přenosných pohlavních chorob.
Všechny třídy kromě maturitních tříd se zúčastnily besed s městskou policií, které byly
v jednotlivých ročnících zaměřeny k určitým tématům, trestní odpovědnost mládeže,
přestupky, šikana, domácí násilí, drogová scéna v Pardubicích…, vše se dotýkalo rovněž
rizikového chování. Městská policie se zde věnovala i řešení konkrétních případů z jejich praxe.
V některých třídách si žáci zkusili možnost posoudit nevhodné protispolečenské chování a
použít sankce pro tyto případy, aby byly dostatečným výchovným poučením pro jejich věkovou
kategorii.
Těžiště naší práce hodně orientujeme do neformálních akcí, které byly v rámci lyžařských a
sportovních kurzů pro první a třetí ročníky, zde se nabízí prostor pro výměnu názorů mezi
studenty a hlavně vše probíhá mimo školní vyučování, bez školních lavic. Toto rovněž
realizujeme i v průběhu školních exkurzí, kde si může třídní učitel opět neformálně popovídat
se žáky a probrat případná rizika nejen v době školní exkurze, ale i v době dalších
mimoškolních aktivit.
V průběhu roku jsme řešili spíše vztahové problémy v některých třídách, převážně víceletého
gymnázia, kdy se objevil ve třídách někdo, kdo se necítil dobře. Zde na základě konzultace
s třídním učitelem proběhly třídní hodiny a žáci měli možnost si vzájemně sdělit svoje pocity.
V ostatních třídách, pokud se objevily nějaké vztahové problémy, bylo toto řešeno
sociometrickým šetřením, abychom zjistili skutečné klima v těchto třídách a dle povahy
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problému jsme se snažili toto napravit. Ve vyjímečných případech jsme řešili problémy ve
spolupráci se školním psychologem.
Velmi přínosná je spolupráce se školní psycholožkou z PPP v Pardubicích, se kterou při jejích
konzultačních hodinách u nás ve škole řešíme aktuální problémy. Konzultační hodiny využívají
jak výchovní poradci, žáci, tak i třídní učitelé.
Další práce pedagogů, která se týkala rizikového chování, proběhla v jednotlivých vyučovacích
předmětech, na nižším gymnáziu hlavně v občanské výchově a na vyšším gymnáziu v předmětu
základy společenských věd. Jednotlivá témata jsou uvedena v minimálním protidrogovém
programu, která byla zařazena v průběhu školního roku do vyučování.
I v letošním školním roce jsme se snažili nabídnout žákům alternativu jiné činnosti než je
rizikové chování. Žáci měli možnost navštěvovat ve svém volném čase ve škole zájmové
kroužky (jazykové, sportovní, finanční gramotnosti, robotiky …).
Pedagogové se snaží věnovat žákům i ve svém volném čase a připravují je na různé soutěže,
olympiády, jazykové soutěže, účast v parlamentu mládeže, sportovní…, vše probíhá ve volném
čase žáků, kdy si žák uvědomí, že úspěch o který se sám zasloužil, přináší příjemné,
neopakovatelné pocity a nemusí je navozovat uměle. O to větší radost prožívá, když úspěchu
dosáhne svojí vlastní pílí, svojí aktivitou. Máme hodně úspěšných žáků, kteří jsou takto vzorem
pro chování ostatních.
Velkým problémem se nám ukazuje v poslední době nefungující rodina. Škola jako taková
může hodně pomoci, orientovat naše žáky správným směrem, ale chybí nám zázemí a
v některých rodinách hlavně komunikace. Ze zkušeností výchovných poradců nebo od školní
psycholožky víme, že k nim přicházejí často žáci, kteří si přijdou pouze popovídat, kdy ani
nechtějí řešit něco zásadního. Jen jim chybí lidský faktor, blízká osoba, která by naslouchala.
Pokud řešíme některé problémové žáky, bývá zde spojitost s rodinou, ve většině případů
problémové chování je spíše reakcí žáka na něco, co se děje v rodině.
KONTROLY
KONTROLA PLATEB POJISTNÉHO

VZP - kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného. Bez závad.
VERERINÁRNÍ KONTROLA

Dne 23. 3. 2018 Krajskou veterinární správou byla provedena fyzická kontrola školní jídelny
gymnázia. Kontrolované činnosti: chladírenské skladování, mrazírenské skladování,
skladování při neřízené teplotě, příprava pokrmů. Bez závad.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Ve školním roce 2017/2018 ČŠI prováděla na naší škole inspekční činnosti jejímž předmětem
bylo hodnocení a kontrola podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání žáků podle příslušných
školních vzdělávacích programů zaměřené na téma čtenářské gramotnosti. Součástí inspekční
činnosti byly hospitace školních inspektorů ve vybraných vyučovacích hodinách a také
rozhovory s jednotlivými vyučujícími.
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INTERNÍ AUDIT:
22. 10. – 31. 10. 2017 PROVĚŘENÍ DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE UZAVŘE NÝCH
V LETECH 2016/17

Při auditu nebyly zjištěny nedostatky. Všechny auditované smlouvy obsahují všechny běžné
náležitosti písemných právních úkonů. U všech smluv byl dodržen maximální roční limit 300
hodin.
20. 4. – 27. 4. 2018 – PROVĚŘENÍ ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO
SYSTÉMU NA ZÁKLADĚ NAMÁTKOVĚ VZORKŮ OPERACÍ V SOULADU
S PLATNÝMI ZÁKONNÝMÍ NORMAMI

Auditovány byly ekonomické oddělení a školní jídelna. Při auditu systému vnitřní řídící
kontroly nebyly shledány závažné nedostatky.
EXTERNÍ AUDIT
OVĚŘENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ UZAVĚRKY K 31. 12. 2017

Podle názoru společnosti Kreston A&CE Audit, s.r.o. účetní závěrka dává věrný obraz aktiv a
pasiv příspěvkkové organizace Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 k 31. 12. 2017, nákladů,
výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 31. 12. 2017 [za období od 1. 1. 2017 do 31. 12.
2017] v souladu s českými účetními předpisy.

ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Škola není zapojena do celoživotního učení.

ZAPOJENÍ ŠKOLY
PROGRAMŮ

DO

ROZVOJOVÝCH

A

MEZINÁRODNÍCH

ŠKOLA JE ZAPOJENA DO OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO
KONKURENCESCHOPNOST VÝZVA Č. 35

Do této výzvy se přihlásilo 31 učitelů. Projekt začal 1. 7. 2017 a bude ukončen 30. 6. 2019.
Tento projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí pedagogů.
IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO
KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

AKČNÍHO

PLÁNU

PK

–

KA

ROZVOJ

ZÁVĚREM

Poděkování za úspěšný školní rok 2017/18 (a hospodaření v kalendářním roce 2017) patří všem
zaměstnancům školy (pedagogům i nepedagogickým pracovníkům). Poděkování za práci,
jejímž cílem je kvalitní příprava žáků k vysokoškolskému studiu a současně trvalé vytváření
významné pozice mezi ostatními středními školami v Pardubickém kraji, zejména gymnázii.
V Pardubicích 5. 10. 2018

Mgr. Luděk Burian
ředitel školy
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XCRGURXA / RYA (06042017 / 22112017)

ROZVAHA
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

12 / 2017
48160989
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017
Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Dašická 1083

ulice, č.p.

obec

Pardubice IV

obec

PSČ, pošta

530 03

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

48160989

hlavní činnost

Poskytování středního vzdělání

právní forma

Příspěvková organizace zřízená krajem

vedlejší činnost

a) Zajištění stravování , b) pořádání odborných kurzů

zřizovatel

Pardubický kraj

CZ-NACE

Kontaktní údaje
telefon

Razítko účetní jednotky
466 799 715

fax
e-mail

info@gypce.cz

WWW stránky

www.gypce.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Marcela Sedláková

Mgr. Luděk Burian

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.03.2018, 10h27m50s

16.03.2018 10h27m50s
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XCRGURXA / RYA (06042017 / 22112017)
Období

Číslo

Syntetický

položky

A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
1.
2.
3.
5.
6.
IV.
1.
2.
3.
5.
6.

Název položky

účet

Běžné
Brutto

Minulé
Korekce

Netto

AKTIVA CELKEM

190 471 465,66

47 566 230,86

142 905 234,80

143 938 882,83

Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenční limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Termínované vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

178 752 025,51
414 103,32

47 566 230,86
414 103,32

131 185 794,65

132 620 046,44

335 103,32
79 000,00

335 103,32
79 000,00

178 337 922,19
7 503 835,57
82 900,00
140 289 737,78
13 932 759,30

47 152 127,54

131 185 794,65
7 503 835,57
82 900,00
120 365 283,98
2 982 095,10

132 620 046,44
7 503 835,57
82 900,00
121 482 365,62
3 550 945,25

16 277 009,54

16 277 009,54

16.03.2018 10h27m50s

012
013
014
015
018
019
041
051
035
031
032
021
022
025
028
029
042
052
036

251 680,00

19 924 453,80
10 950 664,20

251 680,00

061
062
063
068
069
462
464
465
469
471
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XCRGURXA / RYA (06042017 / 22112017)
Období

Číslo

Syntetický

položky

B.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
4.
5.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
28.
30.
31.
32.
33.
III.
1.
2.
3.

Název položky

Oběžná aktiva
Zásoby
Pořízení materiálu
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Pořízení zboží
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Ostatní zásoby
Krátkodobé pohledávky
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Pohledávky za zaměstnanci
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Důchodové spoření
Daň z příjmů
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
Daň z přidané hodnoty
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Jiné cenné papíry

16.03.2018 10h27m50s

účet

111
112
119
121
122
123
131
132
138
139
311
314
315
316
335
336
337
338
341
342
343
344
346
348
373
381
385
388
377

Běžné
Brutto

Minulé
Korekce

Netto

11 719 440,15
575 072,31

11 719 440,15
575 072,31

11 318 836,39
497 602,60

575 072,31

575 072,31

497 602,60

1 066 785,53
128 928,00
566 847,92

1 066 785,53
128 928,00
566 847,92

918 229,68
190 748,00
439 839,20

1 067,00

1 067,00

70 000,00

70 000,00

90 527,61

90 527,61

73 282,48

209 415,00
10 077 582,31

209 415,00
10 077 582,31

214 360,00
9 903 004,11

251
253
256
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XCRGURXA / RYA (06042017 / 22112017)
Období

Číslo

Syntetický

položky

4.
5.
9.
10.
15.
16.
17.

Název položky

Termínované vklady krátkodobé
Jiné běžné účty
Běžný účet
Běžný účet FKSP
Ceniny
Peníze na cestě
Pokladna

16.03.2018 10h27m50s

účet

244
245
241
243
263
262
261

Běžné
Brutto

Minulé
Korekce

Netto

9 546 719,73
449 764,58
952,00

9 546 719,73
449 764,58
952,00

9 444 694,35
399 172,76
1 000,00

80 146,00

80 146,00

58 137,00
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Číslo

XCRGURXA / RYA (06042017 / 22112017)
Syntetický

položky

C.
I.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
1.
2.
3.
D.
I.
1.
II.
1.
2.
4.
7.
8.
III.
1.
4.
5.
7.
9.
10.

Název položky

účet

Období
Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

142 905 234,80

143 938 882,83

Vlastní kapitál
Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Kurzové rozdíly
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Jiné oceňovací rozdíly
Opravy předcházejících účetních období
Fondy účetní jednotky
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku, fond investic
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

135 796 502,49
132 475 458,32
81 725 839,68
50 749 618,64

136 730 079,32
133 909 710,11
82 580 551,47
51 329 158,64

3 039 982,39
250 000,00
506 366,58
655 267,95
359 220,00
1 269 127,86
281 061,78
281 061,78

2 512 010,20
300 000,00
441 741,76
549 830,88
1 500,00
1 218 937,56
308 359,01
308 359,01

7 108 732,31

7 208 803,51

Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvěry
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé přijaté zálohy
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Krátkodobé závazky
Krátkodobé úvěry
Jiné krátkodobé půjčky
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Zaměstnanci

16.03.2018 10h27m50s

401
403
405
406
407
408
411
412
413
414
416

431
432

441
24 303,00
451
452
455
459
472
281
289
321
324
326
331

7 108 732,31

24 303,00
7 184 500,51

2 893,00
2 460 730,20

14 893,00
2 638 119,74

2 229 999,00

2 233 217,00
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Číslo

XCRGURXA / RYA (06042017 / 22112017)
Syntetický

položky

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
32.
35.
36.
37.
38.

Název položky

Jiné závazky vůči zaměstnancům
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Důchodové spoření
Daň z příjmů
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
Daň z přidané hodnoty
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Závazky k vybraným místním vládním institucím
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé závazky

účet

333
336
337
338
341
342
343
345
347
349
374
383
384
389
378

Období
Běžné

Minulé

1 156,00
892 405,00
382 511,00

896 379,00
384 193,00

348 831,00
51 455,00

59 650,00
341 002,00
67 814,00

1 658,00

745,00
292 591,76
436 789,35
6 968,00

400,00
195 508,62
353 324,15

* Konec sestavy *

16.03.2018 10h27m50s
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XCRGUVXA / VYA (01012017 / 22112017)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

12 / 2017
48160989
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017
Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Dašická 1083

ulice, č.p.

obec

Pardubice IV

obec

PSČ, pošta

530 03

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

48160989

hlavní činnost

Poskytování středního vzdělání

právní forma

Příspěvková organizace zřízená krajem

vedlejší činnost

a) Zajištění stravování , b) pořádání odborných kurzů

zřizovatel

Pardubický kraj

CZ-NACE

Kontaktní údaje
telefon

Razítko účetní jednotky
466 799 715

fax
e-mail

info@gypce.cz

WWW stránky

www.gypce.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Marcela Sedláková

Mgr. Luděk Burian

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.03.2018, 10h32m29s

16.03.2018 10h32m29s
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Číslo

XCRGUVXA / VYA (01012017 / 22112017)
Syntetický

položky

A.

Název položky

účet

Náklady celkem
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary a jiná bezúplatná předání
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku

16.03.2018 10h32m29s

501
502
503
504
506
507
508
511
512
513
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
548
551
552
553
554
555
556
557
558

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

1

2

3

4

54 188 077,78

583 820,33

52 997 662,22

480 989,83

54 161 393,78
5 677 611,48
2 507 745,05

547 584,33
233 924,28
22 415,27

52 893 302,22
5 470 342,05
2 506 254,62

480 989,83
193 027,48
24 840,58

916 370,10
314 376,75
1 496,00

7 269,02

1 161 142,49
712 794,42
5 748,00

6 065,68

1 348 800,80
29 496 008,00
9 858 395,67
121 630,54
725 230,37

4 994,54
225 310,00
31 595,33
373,95
2 947,94

1 364 229,77
27 811 764,00
9 306 006,09
109 597,84
712 754,56

6 554,87
165 000,00
26 415,91
310,00
2 250,31

100,00
4 000,00

13 800,00

12 420,00

11 845,00

1 265,00

2 802 830,00

55 260,00

2 013 465,00

487 532,30
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Číslo

XCRGUVXA / VYA (01012017 / 22112017)
Syntetický

položky

Název položky

36. Ostatní náklady z činnosti
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.

V.

Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční náklady

účet

549

571
572

Daň z příjmů
1. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591
595

Výnosy celkem
I.
1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
II.

Výnosy z činnosti
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z vyřazených pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti

Finanční výnosy
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2. Úroky

16.03.2018 10h32m29s

Minulé období
Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

1

2

3

4

676 311,72

632 141,38

561
562
563
564
569

Náklady na transfery
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

B.

Běžné období
Hlavní činnost

601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649

26 684,00
26 684,00

36 236,00
36 236,00

104 360,00
104 360,00

54 188 077,78

864 882,11

53 144 757,30

642 253,76

8 004 293,24

864 882,11

7 429 870,96

642 253,76

7 194 443,27

864 882,11

7 071 867,87

640 988,76

460,00
5 000,00
697 483,43
112 366,54

220 966,00
131 577,09

1 265,00

661
662
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Číslo

Syntetický

položky

IV.

C.

XCRGUVXA / VYA (01012017 / 22112017)

Název položky

Běžné období

účet

3. Kurzové zisky
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
6. Ostatní finanční výnosy

663
664
669

Výnosy z transferů
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

671
672

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

1

2

3

4

46 183 784,54

45 714 886,34

46 183 784,54

45 714 886,34

Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

26 684,00

317 297,78
281 061,78

251 455,08
147 095,08

161 263,93
161 263,93

* Konec sestavy *

16.03.2018 10h32m29s
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XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

12 / 2017
48160989
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017
Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Dašická 1083

ulice, č.p.

obec

Pardubice IV

obec

PSČ, pošta

530 03

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

48160989

hlavní činnost

Poskytování středního vzdělání

právní forma

Příspěvková organizace zřízená krajem

vedlejší činnost

a) Zajištění stravování , b) pořádání odborných kurzů

zřizovatel

Pardubický kraj

CZ-NACE

Kontaktní údaje
telefon

Razítko účetní jednotky
466 799 715

fax
e-mail

info@gypce.cz

WWW stránky

www.gypce.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Marcela Sedláková

Mgr. Luděk Burian

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.03.2018, 10h33m25s

16.03.2018 10h33m25s
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A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

16.03.2018 10h33m25s

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)
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A.4.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek a závazky účetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
Ostatní majetek
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Další podmíněné pohledávky
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

1.
2.
3.
4.
5.
P.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
P.V.
1.
2.

16.03.2018 10h33m25s

účet

901
902
905
906
909

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

7 776 495,69
493 591,95
7 282 903,74

7 620 489,08
485 642,52
7 134 846,56

911
912
913
914
915
916
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
951
952
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A.4.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

3.
4.
5.
6.
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
P.VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VIII.
1.
2.
3.
4.
5.

Název položky

účet

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Další podmíněné závazky
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

953
954
955
956

16.03.2018 10h33m25s

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

961
962
963
964
965
966
967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
991
992
993
994
999
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84 410,00

104 611,00

84 410,00

7 881 106,69

7 704 899,08
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A.5.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, IČO: 48160989, spisová značka: Pr 1273 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, den zápisu: 26. března 2013, sídlo: Dašická 1083, Bílé Předměstí,
530 03 Pardubice

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

16.03.2018 10h33m25s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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B.1.

Informace podle § 66 odst. 6

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

16.03.2018 10h33m25s

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)
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C.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1.
C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

16.03.2018 10h33m25s

BĚŽNÉ

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

MINULÉ

40 980,00579 540,00
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XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

16.03.2018 10h33m25s
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E.1.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

16.03.2018 10h33m25s

Doplňující informace

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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E.2.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

B.IV.

Dle doporučení zřizovatele, Pardubického kraje, účetní jednotka použila jiný postup účtování u ČÚS 708, bod 8.3 (403/672) a zaúčtovala
transferový podíl z odpisů na účty 403/401.

16.03.2018 10h33m25s

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

579 540,00
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E.3.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

16.03.2018 10h33m25s

Doplňující informace

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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E.4.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

16.03.2018 10h33m25s

Doplňující informace

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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F.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Fond kulturních a sociálních potřeb
Položka

Číslo

Název

A.I.
A.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Základní příděl
Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu
Peněžní a jiné dary určené do fondu
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Půjčky na bytové účely
Stravování
Rekreace
Kultura, tělovýchova a sport
Sociální výpomoci a půjčky
Poskytnuté peněžní dary
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
Ostatní užití fondu
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
5.
A.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A.IV.

16.03.2018 10h33m25s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

441 741,76
579 917,00
579 917,00

515 292,18
145 248,18
58 650,00
301 591,00
5 063,00

4 740,00
506 366,58
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XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Položka
Číslo

Název

D.I.
D.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Zlepšený výsledek hospodaření
Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
Peněžní dary - účelové
Peněžní dary - neúčelové
Ostatní tvorba
Čerpání fondu
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
Úhrada sankcí
Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Ostatní čerpání
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
D.III.
1.
2.
3.
4.
5.
D.IV.

16.03.2018 10h33m25s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

551 330,88
582 579,01
158 359,01
358 220,00
66 000,00

119 421,94

119 421,94
1 014 487,95
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XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Položka
Číslo

Název

F.I.
F.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů
Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
Převody z rezervního fondu
Čerpání fondu
Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
Odvod do rozpočtu zřizovatele
Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
F.III.
1.
2.
3.
4.
F.IV.

16.03.2018 10h33m25s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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1 218 937,56
2 032 219,00
2 032 219,00

1 982 028,70
597 967,21
1 006 000,00
378 061,49
1 269 127,86
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G.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

BRUTTO

G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.

Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby

H.

Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

140 289 737,78

19 924 453,80

120 365 283,98

121 482 365,62

129 048 083,88

18 281 838,68

110 766 245,20

111 770 874,84

575 674,40

341 674,10

234 000,30

239 760,30

10 665 979,50

1 300 941,02

9 365 038,48

9 471 730,48

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky

16.03.2018 10h33m25s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

7 503 835,57

7 503 835,57

7 503 835,57

2 631 503,19
4 872 332,38

2 631 503,19
4 872 332,38

2 631 335,19
4 872 500,38
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XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I.
I.1.
I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J.
J.1.
J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

16.03.2018 10h33m25s

BĚŽNÉ

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

MINULÉ
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K.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:
Číslo
sloupce

Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní
jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní
jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu
avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu
poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

16.03.2018 10h33m25s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 18 / 19

Licence: D3RC

L.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:
Číslo sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a
nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7
9 až 12
13
14 a 15
16,18,20,22
17,19,21,23
24
25 až 29

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

16.03.2018 10h33m25s
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