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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
školní rok 2018/2019 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Název zřizovatele: Pardubický kraj 

Sídlo zřizovatele:  Komenského náměstí 125 

532 11 Pardubice 

Zřizovací listina ze dne 19. 12. 2013 č. j.: KrÚ 3094.2/2014/19OŠK 

Název:  Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 

Sídlo: Dašická 1083, 530 03 Pardubice 

IČO: 48160989 

DIČ: CZ48160989 

Telefon: 466 650 715  

E-mail:  info@gypce.cz 

Webové stránky. www.gypce.cz 

Ekonomické oddělení: 466 652 057 

Školní jídelna:  466 652 277 

Právní forma organizace: Příspěvková organizace zřízená krajem 

Součásti organizace: Gymnázium  

Školní jídelna 

Seznam studijních oborů: 79-41-K/41 – Gymnázium 

79-41-K/81 – Gymnázium 

VEDENÍ ŠKOLY:  

Ředitel školy:  Mgr. Luděk Burian 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jana Herudková 

Zástupce ředitele: Mrg. Filip Petr 

PORADNÍ SBOR ŘEDITELE ŠKOLY: vedení školy 

2 výchovní poradci 

vedoucí předmětových komisí 

zástupce školské rady 

ŠKOLSKÁ RADA: 

 

zahájila činnost 1. 1. 2006 

Složení od 1. 1 2018: 

RNDr. Daniela Pražanová – předseda 

Mgr. Petra Pospíšilová, Mgr. Dana 

Kudláčková 
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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 2018/2019 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 2018/2019 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 716 tj. kapacita je využita na 71,6 %. 

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.  

Pro kvalitní výuku cizích jazyků by škola potřebovala vybudovat moderní jazykové učebny. Stále se 

snažíme rozšiřovat počet dataprojektorů v učebnách.  

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. 

Celková rekonstrukce sociálních zařízení byla provedena v celém objektu školy v letních mě sících v 

roce 2018. 
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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 a v maturitním ročníku celkem 10 hodin 

seminářů.  

Hlavně pomocí těchto volitelných předmětů se žáci souběžně připravují k maturitní zkoušce, 

k přijímacím zkouškám na vysoké školy a následnému vysokoškolskému studiu určitého typu. 

 

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ 

- 1. cizí jazyk: anglický jazyk 

- 2. cizí jazyk: žáci osmiletého studia si volí od 3. ročníku a žáci čtyřletého studia od 1. ročníku, 

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).  
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UČEBNÍ PLÁN TŘÍD 2016/2017 

 

 

1.AB 

ŠVP 

2.AB 

ŠVP 

3.AB 

ŠVP 

4.AB 

ŠVP 

5.AB  

1.FH 

ŠVP 

6.AB 

2.FH 

ŠVP 

7.AB 

3.FHJ 

8.AB 

4.FHJ 

Český jazyk 4 4 4 4 3 3 4 4 

1. cizí jazyk 4 4 3 3 3 4 4 4 

2. cizí jazyk - - 3 3 3 3 3 3 

Ov + ZSV 2 1 1 2 2 2 2 2 

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2 2 2 2 2 - 2 

Matematika 5 4 4 4 4 4 3 4 

Fyzika 2 2 2 2 3 2 3 - 

Chemie - 2 2 2 2,5 2,5 3 - 

Biologie 2 2 2 2 2,5 2,5 3 - 

Informatika - - 1 2 2 2 - - 

Estetická výchova 3 3 2 2 2 2 - - 

Tělesná výchova 3 3 2 2 2 2 2 2 

Volitelný předmět 

pro nižší stupeň 
- 1 1 - - - - - 

Volitelný před. č. 1 - - - - - - 2 2 

Volitelný před. č. 2 - - - - - - 2 2 

Volitelný před. č. 3 - - - - - - - 4 

Volitelný před. č. 4        2 

Celkem 29 30 31 32 33 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 

2018-2019 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 2018/2019 jsme přijali jednu 
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novou kolegyni, kteréje třicet 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“ – 7. 11. a 10. 12. 2018 

 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 

 Dašák Nanečisto – výuka na zkoušku pro žáky 9. tříd ZŠ 

 Spolupráce se ZŠ Spořilov, Studánka, Benešovo nám a Lázně Bohdaneč při laboratorních 

pracích z Bi, Fy, Ch 

 pořádání seminářů pro učitele z Pardubického kraje, ale i celé ČR 

MATURITNÍ PLESY  

Maturitní ples tříd 4. F a 4. H se konal v sobotu 19. 1. a tříd 8. A a 8. B 23. 2. 2019. 

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  

- Projekt Zlepšení kompetencí pedagogů gymnázia - Výzva č. 02_16_035 byl ukončen 30. 6. 2019 

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.  

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. 
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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 desátá výměna v bavorském Buxheimu se uskutečnila ve dnech 1. - 9. 10. 2018. 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 5. - 12. 4. 2019 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.  

JAZYKOVÝ POBYT V  NĚMECKU –  2. A, B 

Dne 10. 9. 2018 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 25 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 8. až 14. září 2018 se studenti z různých ročníků pod laskavým dohledem paní profesorky 

Bílkové a Ragoubi 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. 
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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 4. 10. – 11. 10. 2018 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. 

 

2. ČÁST VÝMĚNNÉHO POBYTU SE ŽÁKY Z FRANCIE 

Žáci našeho gymnázia ve dnech 28. 3. – 6. 4. 2019 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  

Ve čtvrtek 13. 9. 2018 těsně před půlnocí přiletělo 16 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 
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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 4. – 11. 6. 2019 se skupina 16 žáků a 2 vyučujících zúčastnila první části již čtvrtého 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 

2019 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  

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  

. 

 

CELKOVÉ ÚDAJE O  ŠKOLE – TŘÍDY A ŽÁCI 

 

  Nižší stupeň 

(osmiletého) 

Vyšší stupeň 

(osmiletého) 

Čtyřleté studium Celkem 

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 2019/2020  

 79-41-K/81 79-41-K/41 Celkem 

Počet přihlášek  308 165 473 
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Počet přijatých 60 60 120 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

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 

pátek 12. a pondělí15. dubna 2019 (pro žáky 9. ročníku ZŠ) 

ůterý 15. a středa 16. dubna 2019 (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  

 

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 

krajská kola) během 8. a 9. třídy nebo za soutěže s velkou 

účastí žáků 

10 bodů 

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 
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prospěch za 1. pololetí 5. ročníku 

(známka 1 = 3 body, známka 2 = 1 bod, známka 3 = -1 bod, 

známka 4 = -2 body, známka 5 = -10 bodů)       

min. 0 bodů – max. 20 bodů 

za umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT (okresní 

a krajská kola) během 4. a 5. třídy nebo za soutěže s velkou 

účastí žáků 

max. 5 bodů 

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 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. součet bodů z přijímací zkoušky (Čj + M)  

2. počet bodů ze zkoušky z matematiky 

3. počet bodů ze zkoušky z českého jazyka  

4. hodnocení výsledků předchozího vzdělávání 

5. počet jedniček z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka za 2. pololetí 8. ročníku a 

1. pololetí 9. ročníku ZŠ 

 

OSMILETÉ STUDIUM:  

Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí uchazečů: 

1. součet bodů z přijímací zkoušky (Čj + M)  

2. počet bodů ze zkoušky z matematiky 

3. počet bodů ze zkoušky z českého jazyka  

4. hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání 

5. jednička z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka na pololetním vysvědčení z 5. třídy 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2018 / 2019 

1. POLOLETÍ 

Zahájení výuky v 1. pololetí 3. 9. 

Schůzka s rodiči žáků 1. A, 1. B a 1. F, 1. H v 17.00 hod. 3. 9. 

Maturitní zkouška – podzimní termín – písemná část 3. 9. – 5. 9. 

Adaptační pobyt 1. F, 1. H   5. 9. – 9. 9. 

Zájezd do Velké Británie 8. 9. – 14. 9.                          

Adaptační pobyt 1. A, 1. B  9. 9. – 13. 9. 

Studijní pobyt v Německu – žáci nižšího gymnázia 10. 9. – 14. 9. 

Maturitní zkouška – podzimní termín – ústní část 11. 9. 

Výměnný pobyt – portugalští studenti v ČR 13. 9. – 20. 9.  

Zájezd do Německa – Buxheim 1. 10. – 9. 10. 

Výměnný pobyt – francouzští studenti v ČR 4. 10. – 11. 10. 

1. sběrové ráno 17. 10. 

Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 

Schola Bohemia – prezentace středních škol 2. 11. – 3. 11. 

Den otevřených dveří – 1. termín: v 16.00 hod. a v 18.00 hod. ve školní 

jídelně 
7. 11. 

Zápis známek za 1. čtvrtletí do počítače do 14.00 hod. 19. 11. 

Hodnocení za 1. čtvrtletí od 14.00 hod. 21. 11.  

Třídní schůzky rodičů žáků všech tříd od 17.00 hod. 21. 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 10. 12. 

Vánoční prázdniny – začátek 22. 12.   

Zahájení výuky v roce 2019 3. 1. 

LVVZ 2. A, 2. B – Harrachov 13. 1. – 18. 1. 

Ověřovací zkoušky za 1. pololetí    od 16. 1.  

Maturitní ples tříd 4. F, 4. H  19. 1.  

Poslední termín na oznámení návrhů na ověřovací zkoušky zástupci 

ředitele školy  
25. 1.  

Ukončení klasifikace a docházky za 1. pololetí 

Zápis do počítače do 14.00 hod. 
28. 1. 
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Hodnocení za 1. pololetí od 14.00 hod. 30. 1.  

Vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí 31. 1. 

Pololetní prázdniny 1. 2.  

 

 

2. POLOLETÍ 

Jarní prázdniny 4. 2. – 10. 2. 

Odevzdání přihlášek volitelných předmětů – 6. A, 6. B, 2. F, 2. H do 22. 2.   

Maturitní ples tříd 8. A, 8. B 23. 2.  

LVVZ 1. F, 1. H, 5. A, 5. B – Nassfeld 24. 2. – 1. 3.  

LVVZ 1. F, 1. H, 5. A, 5. B – Pec pod Sněžkou 24. 2. – 1. 3. 

Výměnný pobyt ve Francii březen, duben 

Výměnný pobyt – němečtí studenti z Buxheimu v ČR březen, duben 

Odevzdání seznamu literárních děl pro MZ – 4. F, 4. H, 8. A, 8. B do 1. 4.   

2. sběrové ráno 3. 4.  

Zápis známek za 3. čtvrtletí do počítače do 14.00 do 8. 4. 

Hodnocení za 3. čtvrtletí od 14.00 hod.  10. 4. 

Třídní schůzky rodičů od 17.00 hod. 10. 4. 

Písemná práce z českého jazyka a literatury společné části maturitní 

zkoušky 
11. 4.  

Jednotná přijímací zkouška do čtyřletého studia – 1. termín 12. 4. 

Jednotná přijímací zkouška do osmiletého studia – 1. termín 15. 4. 

Jednotná přijímací zkouška do čtyřletého studia – 2. termín 16. 4. 

Jednotná přijímací zkouška do osmiletého studia – 2. termín 17. 4.  

Velikonoční prázdniny 18. 4.  

Ověřovací zkoušky žáků maturitních tříd od 23. 4. 

Písemné zkoušky profilové části – přihlášení žáci 4. F, 4. H, 8. A, 8. B 24. 4. – 26. 4. 

Poslední termín na oznámení návrhů na ověřovací zkoušky pro třídy 4. 

F, 4. H,  

8. A, 8. B zástupci ředitele školy 

26. 4. 

Ukončení klasifikace 4. F, 4. H, 8. A, 8. B – zápis známek do 14.00 hod. 26. 4. 

Hodnocení za 2. pololetí pro třídy 4. F, 4. H, 8. A, 8. B v 9.40 hod. 29. 4. 
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Poslední zvonění pro třídy 8. A, 8. B, 4. F, 4. H 30. 4.  

Vysvědčení za maturitní ročník 30. 4. 

Projektový týden pro třídy nižšího gymnázia 2. 5. – 7. 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 20. 5. – 23. 5. 

Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 8. A, 8. B 20. 5. – 23. 5. 

Sportovní kurz v Itálii pro třídy 3. F, 3. H 27. 5. – 30. 5. 

Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 4. F, 4. H 27. 5. – 30. 5.  

Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Domě hudby pro 8. A, 8. B červen 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Domě hudby pro 4. F, 4. H červen 

Konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd 16.00–17.30 hod. 3. 6. 

Ověřovací zkoušky za 2. pololetí od 14. 6.  

Oznámení návrhů na ověřovací zkoušky zástupci ředitele školy  do 21. 6.  

Ukončení klasifikace a docházky za 2. pololetí 

Zápis do počítače do 14.00 hod. 
21. 6.  

Školní exkurze 24. 6. – 25. 6. 

Hodnocení za 2. pololetí v 8.00 hod. 26. 6.  

Burza učebnic, třídnické hodiny, předávání skříněk, úklidové práce 27. 6.  

Vydání vysvědčení za 2. pololetí, ukončení školního roku  28. 6. 

Závěrečná porada v 9.30 hod. 28. 6. 

Hlavní prázdniny 29. 6. – 1. 9. 

Nástup do školy v 8.00 hod.  26. 8. 

Opravné zkoušky  26. 8. – 28. 8. 
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PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH  VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ - 1. POLOLETÍ 
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SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD – 1. POLOLETÍ  
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PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ - 2. POLOLETÍ  
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SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD – 2. POLOLETÍ  
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MATURITA 

 

Osmileté 

studium 

Čtyřleté 

studium 
Celkem 

Počet absolventů 2017/2018 54 57 111 

Počet žáků nepřipuštěných k maturitní zkoušce 1 1 2 

Počet žáků, kteří neuspěli u maturitní zkoušky 3 3 6 

Počet žáků, kteří uspěli u opravné maturitní zkoušky 3 3 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 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Počet absolventů 130 124 116 115 124 113 107 

Přijato na VŠ 97,70% 96,00% 95,69% 98,26% 97,58% 96,43% 95,33% 

Přijato na VOŠ a pom. kurzy 2,30% 2,40% 2,59% 1,74% 1,61% 3,57% 3,74% 

Ve studiu pokračuje 100% 98,40% 98,28% 100% 99,19% 100% 99,07% 
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POČET PŘIJATÝCH ABSOLVENTŮ PODLE TYPU VYSOKÉ ŠKOLY:  

Školní rok 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Filozofické a humanitní 20 20 18 18 20 16  19 

Právnické 18 15 6 15 14 10 11 

Lékařské a farmaceutické 15 19 16 20 20 20 25 

Přírodovědné a mat-fyz 18 16 25 9 9 11 9 

Ekonomické 20 20 16 12 17 22 19 

Pedagogické 7 5 7 5 7 5 6 

Technické 22 17 21 26 31 21 11 

Zemědělské a veterinární 4 6 1 1 3 2 1 

Jiné 3 1 0 7 0 1 1 

Pokračuje na VŠ 127 119 114 113 121 108 102 

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 2017/18 Školní rok 2018/19 

přání přání přání skutečnost 

Filozofické fakulty  17 17 19 19 

Právnické fakulty 10 10 13 11 

Lék. a farmaceutické fakulty 27 27 27 25 

Přírodověd. fakulty  8 8 9 8 

Technické fakulty a MFF 23 23 11 12 

Pedagogické a sportovní fakulty 4 4 6 6 

Ekonomické fakulty 18 18 16 17 

Zeměd., lesnické a veter. fakulty 1 1 1 1 

Vojenské VŠ, Policie a Obrana 1 1 0 0 

Umělecké VŠ 0 0 1 1 

Studium v zahraničí, nulté roč. 2 2 1 4 

 

NEJVĚTŠÍ  ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ  

Petr Kučera 1. místo v celostátním kole soutěže „Merkur Perfect Challenge“ 

Lukáš Nejezchleb 1. místo v celostátním kole soutěže „Merkur Perfect Challenge“ 

Jakub Ramašeuski 1. místo v celostátním kole soutěže „Merkur Perfect Challenge“ 

Jakub Sakař 1. místo v celostátním kole soutěže „Merkur Perfect Challenge“ 

Radek Horáček  3. místo v celostátním kole soutěže „Robo RAVE“ 

 

Aneta Roubová 1. místo v celostátním kole  olympiády v německém  jazyce 

2. místo v celostátním kole soutěže „Best in Deutsch“ 

4. místo v celostátním kole soutěže z francouzského jazyka 

Petra Pozdníková 2.  místo v celostátním kole soutěže v německém jazyce 

Radek Hlaváček 1. místo v krajském kole  Biologické olympiády 

Štěpán Hortlík 1. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie C 

Matěj Prokop 1. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie B 

 

Lukáš Nejezchleb 2. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie B 
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Petr Filip 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie B  

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE – NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY  

V PARDUBICKÉM KRAJI JSME VÍTĚZI OLYMPIÁDY MLÁDEŽE SŠ  

Ve středu 19. 9. 2018 se v Heřmanově Městci konalo slavnostní vyhlášení XVI. ROČNÍKU 

OLYMPIÁDY MLÁDEŽE SŠ PARDUBICKÉHO KRAJE. Naše gymnázium letos porazilo všechny 

zúčastněné střední školy a v této soutěži zvítězilo. Na místě ocenění zástupcům škol předal pardubický 

radní René Živný a předseda pardubické krajské organizace ČUS Luboš Bäuchl. Za naší školu pohár 

převzali Lucie Lednová a Matěj Macháček. 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI PARDUBICKA ZA ROK 2018 

V pondělí 28. ledna 2019 se v Kulturním domě Hronovická uskutečnil další ročník tradiční a prestižní 

ankety Nejúspěšnější sportovci Pardubicka. Ani letos pořadatelé nesestavovali pořadí vyhlašovaných 

sportovců a sportovních kolektivů na rozdíl od vyhlašování stejné ankety v ostatních okresech. 

Oceněny byly výsledky 10 sportovců v kategorii mládeže, 10 dospělých, 3 handicapovaných sportovců, 

5 trenérů, 3 družstev mládeže, 3 družstev dospělých a 1 sportovce v kategorii masters. V rámci vyhlášení 

nechyběli ani zástupci naší školy – letos v kategorii seniorů byla dekorována Adéla Vavřinová, 

několikanásobná mistryně České republiky v polohových závodech mezi seniorkami i staršími 

dorostenkami. V kategorii juniorské se i letos objevil Jan Čejka, v loňském roce dvojnásobný finalista 

Mistrovství Evropy juniorů ve finských Helsinkách v disciplínách 50 a 200 metrů znak. 

Kategorii dorosteneckých družstev bylo oceněno družstvo badmintonu  TJ Sokol Polabiny Pardubice, 

jehož členy byli Rozálie Bártová, Kateřina Valentová, Adam Ehm a Matěj Ehm. 

ZLATÉ PLAVKYNĚ, STŘÍBRNÍ PLAVCI 

V úterý 6. 11. 2018 proběhlo v Aquacentru Pardubice okresní kolo soutěže středních škol v plavání. 

Obě naše družstva potvrdila své kvality a obsadila jak v kategorii dívek, tak i chlapců medailové pozice. 

Dívky s velkou převahou zvítězily a postoupily do krajského finále, které se uskuteční na začátku 

prosince. Chlapci svedli vyrovnaný boj s družstvem SPŠE, ale nakonec těsně prohráli a získali 2. místo. 

Všem žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a dívkám přejeme úspěch v krajském finále. 

 

V PONDĚLÍ 28. 1. 2019 PROBĚHLO V  JINDŘICHOVĚ HRADCI REPUBLIKOVÉ FINÁLE 

SOUTĚŽE STŘEDNÍCH ŠKOL V PLAVÁNÍ.  

Po jasném vítězství v okresním i krajském kole odjíždělo družstvo dívek s vírou v první republikovou 

medaili. Již úvodní štafeta 6 x 50 m volným způsobem napověděla, že naše medailové ambice nebyly 

liché. Získaly jsme 2. místo a první body do celkového hodnocení. 

 

 

Vynikajícím způsobem se prezentovaly naše tři „profesionální“ plavkyně. Kristýna Jiránková (1. H) 

zvítězila v disciplíně 50 m znak, Kateřina Laňková (1. H) obsadila stejnou příčku na 50 m prsa a 

na závěr získala 1. místo také Adéla Vavřinová (8. A) na 50 m volný způsob. Další tři členky našeho 

týmu se nenechaly zahanbit a bojovaly do posledního dechu. Třešničkou na dortu pak bylo závěrečné 

vítězství ve štafetě 4 x 50 m polohově, kde naše dívky nedaly soupeřkám šanci a zvítězily stylem start – 

cíl. Výsledkem tohoto nádherného dopoledne bylo celkové 2. místo v republikovém finále v plavání. 

https://www.gypce.cz/2019/02/11/nejuspesnejsi-sportovci-pardubicka-za-rok-2018/
https://www.gypce.cz/2018/11/08/zlate-plavkyne-stribrni-plavci/
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HOKEJOVÝ ZÁPAS UČITELÉ  X MATURANTI 

I letos se konal hokejový zápas století.  Týmy maturantů a učitelů se v úterý 18. 12. 2018 rozešly s 

remízou 8:8. Za tým učitelů nastoupil i hokejový expert ČT David Pospíšil. 

JSME MISTŘI ČR V  BADMINTONU! 

Sen nemnoha žáků Dašáku se splnil. Ve středu 17. dubna 2019 kolem páté hodiny odpolední Pavlína 

Krpatová a Rozálie Bártová proměnily mečbol a naše škola se stala mistrem České republiky v 

badmintonu. Tento fakt potvrdil za pár okamžiků i Matěj Ehm a oslavy mohly propuknout naplno. V 

základní skupině jsme porazili týmy z pražských Heroldových sadů, Vodňan a Plzně. Ve vyřazovacích 

bojích jsme se úspěšně utkali s Radotínem a následně s Mostem.Trojici zkušených hráčů (Pavlína  

BADMINTON A AEROBIC DREAM TEAM 

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 se na naší škole konal 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. 

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. 

 

 

JUNIORSKÝ MARATON 2019: V SEMIFINÁLE JSME NENAŠLI PŘEMOŽITELE! 

V pondělí 1. 4. 2019 proběhlo v areálu Na Špici krajské kvalifikační semifinále Juniorského maratonu 

2019. Do soutěže bylo přihlášeno 17 středoškolských týmů a Dašák vyhrál! 

Závod se běžel formou štafety desetičlenných družstev. Vždy na 3., 5. a 7. úseku musela běžet dívka. 

Společně všichni zdolali trať klasického maratonu, tedy 42 195 m. 

 

Na prvním úseku to skvěle rozběhl Matěj Macháček (3. F) a bylo z toho třetí místo v silně zastoupeném 

rozběhu. Po druhém úseku Matěje Kříže (5. A) jsme figurovali jako čtvrtí s kontaktem na medailová 

umístění. Na třetím úseku Linda Dušková (3. H) předvedla heroický výkon a posunula nás na druhé 

místo. Linda zaběhla druhý nejlepší čas ze všech zúčastněných dívek. Na čtvrtý úsek vyběhl Jan Vítek 

(6. B) a krátce po startu se mu podařilo dostat nás do čela závodu. Tereza Fejfarová (1. H), David 

Němeček (3. F) a Kateřina Koberová (5. B) své úseky běželi senzačně. Drželi jsme první místo, ale 

nepříjemně se na nás dotahoval Sporťák A. Na osmém úseku nás dostali, i když Ondřej Pipek (1. H) 

https://www.gypce.cz/2019/04/26/jsme-mistri-cr-v-badmintonu/
https://www.gypce.cz/2019/04/04/juniorsky-maraton-2019-v-semifinale-jsme-nenasli-premozitele/
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bojoval ze všech sil. Ale do devátého úseku se vřítil kraulovým stylem Vojislav Štěrba (2. F). V polovině 

svého závodu si neatleticky dal sprintový úsek, při kterém předběhl a psychicky odrovnal vedoucího 

běžce a ujal se vedení. Do posledního úseku nám Vojko přinesl 25sekundový náskok a předal Petru 

Kavičkovi (6. A). Petr to rozběhl s přehledem zkušeného atleta. Nepřepálil začátek, i když náskok se 

snížil na 12 sekund a byli jsme takzvaně na dohled. Ale ve druhé polovině svého závodu rozbalil tempo 

a do cíle přiběhl s náskokem 41 sekund. Tak jsme zvítězili! 

Medailová umístění: 

Gymnázium Dašická, Pardubice: 2 hod. 45 min. 15 sec. 

Sportovní gymnázium, Pardubice: 2 hod. 45 min. 56 sec. 

Průmyslová střední škola Letohrad: 2 hod. 52 min. 30 sec. 

Tímto skvělým výkonem se naši běžci nominovali do finále, které se uskuteční v neděli 5. 5. 2019 

v rámci Volkswagen Maratonu Praha, kde budou startovat z první řady společně s elitními atlety 

v přímém TV přenosu za potlesku tisíců diváků. 

Všem našim běžcům děkuji za 100% nasazení a vzornou reprezentaci školy. 

 

NAŠE ŠTAFETA SI Z FINÁLE ODVEZLA 8. MÍSTO 

Po úspěšném semifinále Juniorského maratonu v Pardubicích jsme se mohli těšit na pražské finále. To 

se konalo v rámci 25. ročníku Pražského mezinárodního maratonu. Kromě naší štafety se na startovní 

čáru postavilo i dalších 32 nejlepších škol z celé republiky a 2 zahraniční týmy. 

PÁTÉ MÍSTO NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŠKOLNÍCH ŠACHOVÝCH  

DRUŽSTEV  

MČR se konalo ve dnech 18. – 19. 6. 2019 ve Zlíně a zúčastnilo se ho 30 nejlepších družstev z celé 

republiky. Náš čtyřčlenný tým s nejnižším věkovým průměrem ze všech družstev obsadil v silné 

konkurenci výborné 5. místo. O skvělý výsledek se hlavně zasloužili Michal Jareš ze 2. B, který na první 

šachovnici nepoznal porážku, a Jakub Váňa z 1. B, který byl druhým nejúspěšnějším hráčem na čtvrté 

šachovnici. 

Členy družstva byli dále Marek Juchelka a Radek Roub (oba z 1. B). Velké poděkování si zaslouží 

vedoucí družstva, pan Ing. Ondřej Jareš, který chlapce doprovázel nejen při turnaji, ale i při bohatém 

doprovodném programu. 

Chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a vzhledem k jejich věku věříme, že to určitě 

nebyl jejich poslední úspěch. 

 

DÍVKY V OLYMPIÁDĚ VYDOBYLY PRVNÍ MÍSTO, CHLAPCI BYLI DRUZÍ 

V pondělí 17. 6. 2019 jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků Okresní olympiády dětí a 

mládeže za rok 2018–2019. Dívky v kategorii SŠ zvítězily, chlapci skončili druzí. Za gymnázium 

převzali ocenění v budově Krajského úřadu Matěj Macháček a Zuzka Belejová z 3. F. 

Všem reprezentantům naší školy děkujeme. 

DVĚ 3. MÍSTA NA REPUBLIKOVÉM FINÁLE PŘEBORU ŠKOL V  OB A ZLATO TERKY 

CRRRR, CRRR! ACHJO, CO TO JE? VŽDYŤ JE TEPRVE 5:55 A JÁ MÁM MÍT JEŠTĚ 

HODINKU SLADKÉHO SPÁNKU PŘED SEBOU, NEŽ BUDU MUSET VSTÁVAT DO ŠKOLY. 

CELÁ ROZESPALÁ SI PROMNU OČI, ZAMÁČKNU BUDÍK A SNAŽÍM SE ZJISTIT, CO JE 

VLASTNĚ ZA DEN, KDYŽ MI V TU RÁNU VŠE DOCHÁZÍ. 

https://www.gypce.cz/2019/05/12/bok-po-boku-s-africany/
https://www.gypce.cz/2019/06/21/pate-misto-na-mistrovstvi-ceske-republiky-skolnich-sachovych-druzstev/
https://www.gypce.cz/2019/06/21/pate-misto-na-mistrovstvi-ceske-republiky-skolnich-sachovych-druzstev/
https://www.gypce.cz/2019/06/20/divky-v-olympiade-vydobyly-prvni-misto-chlapci-byli-druzi/
https://www.gypce.cz/2019/06/12/dve-3-mista-na-republikovem-finale-preboru-skol-v-ob-a-zlato-terky/
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Je středa 5. 6. a v Brně se koná celostátní finále Přeboru škol v OB. Rychle balím boty, čip a buzolu a 

pospíchám na nádraží, kde už čekají ostatní. Kupujeme jízdenky, sedáme na vlak a za necelé 2 hodiny 

už stojíme před hlavním nádražím v Brně a netrpělivě vyhlížíme tramvaj, kterou se dostaneme přímo na 

místo konání celé akce. Tam dorážíme zhruba hodinu a půl před startem závodu a zabíráme jedno 

z posledních míst ve stínu, kam nepraží sluníčko. 

Znovu studujeme starou mapu prostoru závodu, probíráme těžkou taktiku a zanedlouho už první z nás 

musí na start. Již z parametrů bylo jasné, že závod to určitě nebude jednoduchý, a to se také potvrzuje. 

Rychlé běžecké pasáže po sídlišti jsou proložené zarostlou, v mapě nepřehlednou městskou roklí. 

Většině z nás se daří, některým  více, některým méně, ale všichni jsme si snad závod užili. 

O největší senzaci dne se však postarala Terka Fejfarová, která zaběhla skvělý závod a suverénně 

vyhrála v kategorii DS, čímž výrazně přispěla i k našemu celkovému úspěchu. Těsně před vyhlášením 

se totiž dozvídáme, že jsme mezi středními školami obsadili 3. místo a mezi základními 4. místo, 

čemuž nikdo z nás nemůže uvěřit. Přebíráme tedy pohár a rychle spěcháme na tramvaj. 

Cesta domů probíhá hladce a kolem páté hodiny odpolední se již všichni unavení loučíme v Pardubicích 

na nádraží. Druhý den však přichází e-mail od pořadatelů, že výsledky přepočítali, ale pro nás jenom 

dobře. I mezi základními školami jsme se nakonec umístili na bronzové příčce a vybojovali tak dvě 

3. místa na republikovém finále Přeboru škol v OB! 
Naše umístění v TOP10: 

DS (= dívky SŠ): 

1. Tereza Fejfarová, 1. H 

5. Kateřina Koberová, 5. B 

H7 (= chlapci 6 – 7. třída ZŠ): 

Vojtěch Vališ, 2. B 

H9 (= chlapci 8. – 9. třída ZŠ): 

Michal Krpata, 4. B 

HS (= chlapci SŠ): 

Ondřej Pipek, 1. H 

 

 

SPORTOVNÍ KURZY  

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V NASSFELDU A V PECI POD SNĚŽKOU  

V týdnu od 24. 2.– 1. 3. 2019 proběhl lyžařský výcvik v rakouském zimním středisku Nassfeld a Peci 

pod Sněžkou. Kurzů se zúčastnilo 108 žáků jak na lyžích, tak i na snowboardech. Počasí studentům 

přálo. Občas svítilo sluníčko občas sněžilo a občas i mrzlo. 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.  

LYŽÁK TŘÍD 2. A, 2. B HARRACHOV 2018 

Žáci tříd 2.A a 2.B strávili týden od 13. do 18. ledna v Harrachově na lyžařském výcviku. Podmínky pro 

lyžování byly výborné. Někteří žáci se učili základům snowboardingu. Všichni účastníci kurzu se vrátili 

zdraví. 

 

Volný půlden – Mumlavský vodopád v zimě 

SPORTOVNÍ KURZ NA GARGÁNU V  ITÁLII  

Posíláme pozdrav s pestem a olivovým olejem zalitým parmazánem ze sluncem prozářeného 

poloostrova Gargano. Máme se tu démonicky krásně. Podle Instagramu je tu devatenáct stupňů. Ve 

skutečnosti je to ale jinak. Ráno zima, potom teplo. 
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„O tři minuty dřív než o minutu později,“ zní naše každodenní heslo. Každý si vybereme dopolední 

zaměstnání: beach-volejbal, fotbal, softbal, tenis a největší sportovci můžou hrát pinčes. Pro naše borky 

a odvážné transvestity (viz foto) je připravena možnost tanečků a posilování v plavkách s paní učitelkou 

Pačovskou. 

Po poledním posílení vydatnou českou polévkou začíná italská siesta v podobě holčičího opalování na 

lehátkách u moře. Pozdní odpoledne patří opět sportu. Večery jsou plné smíchu, romantických chvilek 

u zapadajícího sluníčka, společenských her a zpívání s kytarou. 

Díky naší italsky hovořící průvodkyni jsme měli možnost absolvovat hned několik výletů. Navštívili 

jsme večerní Peschici, místní trhy, projeli se džípem, který překonal všechny fyzikální zákony při 

projíždění místní džunglí, osedlali zdejší oře a propluli pod klenbami skalních jeskyní. 

Pobyt v jihoitalském ráji se již blíží ke konci a návrat do kruté reality obyčejného života v pardubickém 

ústavu již klepe na dveře. 

  

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019  

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. 

V SOUTĚŽI NĚMČINÁŘ ROKU PATŘÍ NAŠI ŽÁCI K ABSOLUTNÍ ŠPIČCE  

V tomto školním roce se žáci našeho gymnázia opět zúčastnili internetové soutěže Němčinář roku. 

Letošního kola soutěže se zúčastnilo 243 středních škol a 3 052 studentů z 11 států. Naši studenti patří 

mezi nejlepší. V první stovce v celkovém pořadí všech účastníků máme hned 4 zástupce: 

Aneta Roubová 6. B – 17. místo celkově / 2. místo v ČR !!! 
Simona Herel 7. B – 30. místo; 

Tomáš Stránský 8. B – 32. místo; 

Ester Ševčíková 7. B – 62. místo. 

Naše gymnázium patří mezi nejúspěšnější v České republice. 

NĚMČINÁŘ ROKU 2018 – NAŠE GYMNÁZIUM NEJLEPŠÍ V REPUBLICE  

Už jsme vás informovali o tom, že naši studenti si vedli výborně v soutěži Němčinář roku 2018. Naše 

studentka Aneta Roubová ze 6. B v rámci ČR obsadila dokonce 2. místo a v první stovce soutěžících se 

umístili ještě další tři zástupci z naší školy. Připomínáme, že soutěže se zúčastnilo 243 středních škol 

a 3 052 studentů z 11 států. 

Nyní se musíme pochlubit ještě jednou, protože po přepočtení výsledků nám pořadatelé oznámili, že 

naše gymnázium se v hodnocení škol umístilo na 5. místě na světě a v České republice obsadilo 

dokonce 1. místo! 

V OKRESNÍM KOLE OLYMPIÁDY V  NĚMECKÉM JAZYCE DOMINOVALI ŽÁCI NAŠEHO 

GYMNÁZIA  

V minulých dnech proběhla okresní kola Olympiády v německém jazyce pro kategorii I B (1. a 2. ročník 

víceletých gymnázií) a kategorii III A (střední školy). Naši žáci prokázali skvělé znalosti a obsadili vždy 

nejvyšší příčky. 

Kategorie I B 

1. místo Šimon Špilar (2. A) 

2. místo Michael Branda (2. B) 

https://www.gypce.cz/2018/12/13/v-soutezi-nemcinar-roku-patri-nasi-zaci-k-absolutni-spicce/
https://www.gypce.cz/2019/01/03/nemcinar-roku-2018-nase-gymnazium-nejlepsi-v-republice/
https://www.gypce.cz/2018/12/13/v-soutezi-nemcinar-roku-patri-nasi-zaci-k-absolutni-spicce/
https://www.gypce.cz/2019/02/14/v-okresnim-kole-olympiady-v-nemeckem-jazyce-dominovali-zaci-naseho-gymnazia/
https://www.gypce.cz/2019/02/14/v-okresnim-kole-olympiady-v-nemeckem-jazyce-dominovali-zaci-naseho-gymnazia/
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Kategorie III A 

1. místo Aneta Roubová (6. B) 

2. místo Simone Herel (7. B) 

Zatímco pro Šimona a Michala byl okres kolem nejvyšším, na Anetu a Simonu čeká výzva v podobě 

krajského kola, které se koná v úterý 12. března 2019. Přejeme jim hodně štěstí. 

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE BEST IN ENGLISH 2018 

Letošního kola soutěže Best in English se zúčastnilo 922 středních škol a 21 110 studentů ze 30 států. V 

České republice se zúčastnilo celkem 341 škol a 8 437 studentů. Naše škola obsadila 21. místo v České 

republice a 1. místo v Pardubickém kraji. 

Nejvíce se na tomto úspěchu podíleli Jakub Svatoš (4. H), Aneta Roubová (6. B) a Jakub Matějka (7. 

B). 

14 DNÍ S  FYZIKOU 

Ve dnech 16. 11. 2018 až 28. 11. 2018 naši žáci absolvovali soutěže Fyzikální náboj na Gymnáziu 

Christiana Dopplera v Praze, Náboj Junior na Přírodovědecké fakultě v Hradci Králové a Fyziklání 

online v prostorách naší školy. Těchto soutěží se celkem zúčastnilo 25 žáků, mezi nimi Jan Cahlík, Josef 

Lustig, Šimon Lustig, Tomáš Nejezchleb ze 4. A, Kryštof Klucký, Vojtěch Kuhn, David Nečesaný, 

Marek Šenec ze 4. B, Jakub Ferenčík, Kateřina Koberová, Matěj Mocek, Jakub Ramašeuski, Antonín 

Rousek, Petra Sankotová, Vojtěch Váňa z 5. B, Štěpán Hortlík, Petr Kavička, Ondřej Štorek ze 6. A, 

Karel Mudruňka ze 6. B a Alan Matějka ze 2. F. 

Největších úspěchů dosáhli nejstarší účastníci – Petr Filip, Matěj Formánek a Petr Král ze 7. A, Lukáš 

Nejezchleb a Matěj Prokop ze 7. B. V soutěži Fyzikální náboj obsadili v mezinárodním žebříčku 19. 

místo ze 122 a v soutěži Fyziklání online 64. místo mezi 298 zúčastněnými týmy z celého světa, včetně 

účastníků z prestižních univerzit. 

Ani mladší žáci se však neztratili a jejich výsledky jsou dobrým příslibem do budoucna. 

Za reprezentaci školy děkujeme a gratulujeme. 

ÚSPĚCH NA MERKUR PERFEKT CHALLENGE 2018 

V úterý 20. 11. 2018 se čtveřice konstruktérů a techniků z naší školy vydala soutěžit na Fakultu 

elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Konkrétně se jednalo o studenty Jakuba 

Sakaře, Jakuba Ramašeuského, Lukáše Nejezchleba a Petra Kučeru. Po pěti hodinách náročné práce 

nově zkonstruovaný robot projel v nejrychlejším čase vyznačenou trať a zvítězil!  

MAGDALENA BÁRTOVÁ ZE 4. F SE PROSADILA V SOUTĚŽI INFORMATIKŮ  

Do ústředního kola soutěže Bobřík informatiky letos postoupili z naší školy celkem 3 žáci: Magdaléna 

Bártová (4. F), Jakub Makarov (4. F) a Tomáš Pavelka (2. H). Ústřední kolo se koná na 14 místech po 

celém Česku. Informatici z Pardubického kraje soutěžili v Chocni. 

Mezi necelou třicítkou finalistů byly jen 4 dívky. Mezi touto převahou chlapců se dokázala 

prosadit Magdalena Bártová ze 4. F. V Pardubickém kraji získala 2. místo. Jakub a Tomáš se stali 

úspěšnými řešiteli. Naši soutěžící získali 3 umístění v nejlepší desítce. Tomáš byl zároveň jedním 

z nejmladších účastníků elitní kategorie Senior. Tato kategorie je totiž prioritně určena pro žáky 

maturitních a předmaturitních ročníků. 

NEJLEPŠÍ STUDENTI? 36 VYZNAMENANÝCH JE Z NAŠÍ ŠKOLY  

Ve středu 31. 10. 2018 se v Kulturním domě Hronovická uskutečnilo slavnostní předávání ocenění 

nejlepším studentům středních škol a nejlepším žákům základních škol. Ocenění žákům předávali 

představitelé města Pardubice – pan primátor Martin Charvát, náměstek primátora pan Jakub Rychtecký 

a vedoucí Odboru školství paní Ivana Liedermanová. 

Město Pardubice každoročně odměňuje žáky a studenty, kteří se umístili na předních místech 

v mezinárodních, celostátních a krajských vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích a 

https://www.gypce.cz/2019/01/12/vysledky-souteze-best-in-english-2018/
https://www.gypce.cz/2018/12/10/14-dni-s-fyzikou/
https://www.gypce.cz/2018/11/27/uspech-na-merkur-perfekt-challenge-2018/
https://www.gypce.cz/2019/02/11/magdalena-bartova-ze-4-f-se-prosadila-v-soutezi-informatiku/
https://www.gypce.cz/2018/11/04/nejlepsi-studenti-36-vyznamenanych-je-z-nasi-skoly/


 32 

olympiádách. Všem oceněným žákům byl předán pamětní list i finanční odměna. V kategorii středních 

škol bylo oceněno 108 studentů a v kategorii základních škol rekordních 223 žáků. Za naši školu 

bylo oceněno celkem 36 žáků (21 SŠ, 15 ZŠ). Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za odvedenou 

práci v minulém školním roce. 

 

 

VERNADSKÉHO SOUTĚŽ V  MOSKVĚ (2018)  

V letošním roce se Jakub Ferenčík již po několikáté zúčastnil Festivalu vědy a techniky pro mládež 

v Pardubickém kraji. Jeho cílem bylo znovu se dostat na studijní stáž do Francie. Ve druhé půlce soutěže 

začínal tušit, že se k něčemu schyluje – přicházeli organizátoři se záludnými dotazy na jeho schopnosti 

prezentovat projekt v angličtině. Nakonec byl vybrán jako první účastník z juniorské kategorie, aby svůj 

projekt prezentoval na XXV. ročníku mezinárodní Vernadského soutěže v Moskvě. 

KRAJSKÉ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY  

Ve středu 23. 1. 2019 se na naší škole konalo krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie A. Z domácího 

kola postoupilo 10 studentů do kola krajského, z toho čtyři jsou z naší školy. Naši studenti si vedli 

výborně. Lukáš Nejezchleb (7. B) obsadil 1. místo, Matěj Prokop (7. B) 2. místo, Magda Bártová (4. F) 

5. místo a Petr Filip (7. A) 7. místo. Výsledky prvních dvou jsou o to cennější, že Lukáš i Matěj soutěžili 

v kategorii o jednu výše, než odpovídá jejich věku. Děkujeme všem za reprezentaci školy a těm 

nejlepším popřejeme postup do celostátního kola. 

 

NAŠI ŽÁCI MÍŘÍ NA ČESKÉ SEMIFINÁLE MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE CANSAT 

V úterý 29. 1. 2019 se bude pod záštitou Evropské kosmické agentury konat v Praze národní semifinále 

soutěže CanSat, kde se představí celkem 14 týmů z České republiky, které se pokusí přesvědčit porotu 

o tom, že právě ony by měly patřit k deseti týmům postupujícím do národního finále. Nejinak tomu bude 

i u našeho týmu pod vedením Uskupení Tesla. Tak nám držte palce! 

Naši školu bude reprezentovat Jakub Kučera, Martin Kavička, David Nimrichtr, Jakub Ramaušeuski, 

kteří se podílí na přípravě a realizaci softwaru a hardwaru naší kosmické mise.  Cílem projektu UTesla 

Sat / Exo-Earth je postavit a naprogramovat funkční model kosmické sondy simulující průzkum cizí 

planety terestrického typu.  Mise kombinuje koncept UAV s multisenzorickou platformou na bázi 

Arduino, vše o velikosti plechovky coca-coly.  V rámci projektu spolupracujeme s odborníky z ČVUT, 

JHV Engineering a UFA AV ČR. 

NAŠI ŽÁCI NA EKONOMICKÉ OLYMPIÁDĚ  

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 se 6 žáků z naší školy (Vojtěch Adámek, Veronika Bartáková, Adéla 

Macháčková, Martin Rybář, Adéla Vavřinová a Eliška Vyskočilová) zúčastnilo krajského kola 

Ekonomické olympiády, mezinárodní soutěže ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena 

studentům středních škol.  

Účastníkům byl předložen obtížný test, na který měl každý jen 45 minut. Organizátoři soutěže uvádějí: 

„K testům letos celkově usedlo rekordních 15 000 žáků z 337 přihlášených škol. To je více než 

trojnásobek počtu účastníků školních kol premiérového ročníku před dvěma lety. Jeho vyhodnocení na 

přelomu února a března určí, kdo z účastníků krajských kol postoupí mezi 50 nejúspěšnějších z celé ČR. 

Ti se sejdou 23. května 2019 na prestižním celonárodním finále v reprezentačních prostorách České 

národní banky v Praze, kde nakonec 10 z nich usedne před porotu, aby se utkali o místo vítěze třetího 

ročníku Ekonomické olympiády.”  (www.ekonomickaolympiada.cz) 

Už postup do krajského kola je veliký úspěch a děkujeme všem výše uvedeným účastníkům za 

reprezentaci školy! 

https://www.gypce.cz/2018/11/01/vernadskeho-soutez-v-moskve-2018/
https://www.gypce.cz/2019/01/25/krajske-kolo-fyzikalni-olympiady-6/
https://www.gypce.cz/2019/01/29/nasi-zaci-miri-na-ceske-semifinale-mezinarodni-souteze-cansat/
https://www.gypce.cz/2019/02/22/nasi-zaci-na-ekonomicke-olympiade/
http://www.ekonomickaolympiada.cz/
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ÚSPĚCHY VE FYZIKÁLNÍ  OLYMPIÁDĚ  

Fyzikální olympiáda pokračovala ve středu 3. 4. 2019 okresním kolem. V kategorii F získal skvělé druhé 

místo Martin Kavička (3. A).  

V kategorii E byl Josef Lustig pátý a Tomáš Nejezchleb sedmý (oba 4. A). Postupují do krajského kola 

soutěže, které se koná 24. 4. 2019. Také další dvě soutěžící – Eva Macková a Berenika Kovářová (4. B) 

– úspěšně soutěžily v okresním kole. 

Všem soutěžícím blahopřejeme a postupujícím držíme palce v krajském kole! 

SOUTĚŽ V  ANGLICKÉM JAZYCE PRO NIŽŠÍ GYMNÁZIUM  

Během měsíce ledna 2019 proběhlo na naší škole ve třídě 2. A, v terciích a kvartách školní kolo 

soutěže AGYSLINGUA(čtení s porozuměním).  Dne 19. 2. 2019 jsme se zúčastnili ústního kola této 

soutěže pro základní školy a víceletá gymnázia pořádané Anglickým gymnáziem. Účastníci soutěže 

museli prokázat své dovednosti v poslechu, znalosti slovíček, psaní a ústním projevu. Do již 9. ročníku 

s celkem 3 kategoriemi se zapojilo 33 škol, naše žákyně Viktorie Kočová (kategorie A2, třída 2.A) 

a Tereza Buráňová (kategorie B1+, třída 4.A) obsadily 1. místo. Děkujeme jim i Petře Kmoníčkové 

(kategorie B1, třída 3B) za reprezentaci školy. 

It was a great competition. We took a test, spoke about ourselves and completed a listening exercise. In 

the meantime, we tried playing golf. We also listened to a lecture by an EF worker speaking about 

possible ways to improve our English when learning it in a different country. Viktorie Kočová (2. A) 

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ STUDENTŮ GYMNÁZIÍ ČR A SR 

Ve středu 27. 3. 2019 se na gymnáziu Mozartova uskutečnilo krajské kolo již XXVIII. ročníku Dějepisné 

soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Náš tým ve složení Denisa Filipová, Hubert Lustig a Matěj 

Macháček prokázal nejlepší znalosti československých dějin v období let 1978–1992 a postupuje do 

listopadového finále této náročné soutěže z 1. místa v Pardubickém kraji se čtyřbodovým náskokem před 

týmem gymnázia Mozartova a devítibodovým náskokem před třetími postupujícími gymnazisty z Ústí 

nad Orlicí. Vítězství je o to cennější, že téma soutěže je zcela odlišné od dějepisného učiva, které se 

Denisa musí naučit v sextě a Hubert s Matějem v předmaturitním ročníku. Velká gratulace! 

ZLATO, STŘÍBRO A BRONZ V ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDĚ  

V únoru 2019 proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Na medailová umístění se probojovali v 

kategorii středních škol Petr Kavička z 6. A (stříbro) a Ondřej Víšek z 8. B (bronz). V kategorii žáků 

šestých tříd a 1. ročníku osmiletého gymnázia Ota Černohorský z 1. A zvítězil. 

V březnu 2019 proběhlo krajské kolo Zeměpisné olympiády a Ota Černohorský obhájil vítězství! Všem 

úspěšným řešitelům všeobecného testu, práce s atlasem i v praktické části blahopřeji a děkuji za vzornou 

reprezentaci školy. 

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE  FVTP  

Ve středu a čtvrtek 13. – 14. března 2019 se v prostorách výstavního centra Ideon konal již XII. ročník 

soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, které se zúčastnilo několik žáků 

naší školy (viz tabulka). Jednou z cen, které bylo možné získat, je postup na národní kolo Expo Science 

AMAVET. Tu získali David Theodor Nimrichtr, Tomáš Martin Holub a Martin Žihlo s projektem Earth 

Observers. Společně s touto soutěží probíhala i soutěž v robotice RoboRave, ke které je 

sepsán samostatný článek. 

CatSan – mise Eco-Earth: JakubRamašeuski, David Theodor Nimrichtr, Jakub Kučera, Martin Žihlo 

(Gymnázium Mozartova) 

Earth Observers: David Theodor Nimrichtr, Tomáš Martin Holub (ZŠ Závodu Míru), Martin Žihlo 

(Gymnázium Mozartova) 

File System Organizer: Jakub Ferenčík  

https://www.gypce.cz/2019/04/23/uspechy-ve-fyzikalni-olympiade/
https://www.gypce.cz/2019/02/26/soutez-v-anglickem-jazyce-pro-nizsi-gymnazium/
https://www.gypce.cz/2019/03/29/dejepisna-soutez-studentu-gymnazii-cr-a-sr/
https://www.gypce.cz/2019/03/28/zlato-stribro-a-bronz-v-zemepisne-olympiade/
https://www.gypce.cz/2019/03/27/krajske-kolo-souteze-fvtp/
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ÚSPĚCH V SOUTĚŽI ROBORAVE 

Radek Horáček (7. B) vybojoval třetí místo v soutěži robotů RoboRAVE. Úkolem je během 3 minut 

najít hořící objekt (kahan s různě vysokou podstavou) a plamen sfouknout. Plamen bývá zakrytý 

zástěnou, robot se pohybuje v obdélníkovém poli a při nalezení kahanu musí zastavit na kruhovém 

okraji. 

Radek postoupil do vyřazovacích bojů z 12 přihlášených týmů, po úspěšném čtvrtfinále těsně prohrál v 

semifinále (o 5 sekund). Závěrečný boj o třetí místo vyhrál. 

V KRAJSKÉM KOLE OLYMPIÁDY V  NĚMECKÉM JAZYCE POTVRDILI ŽÁCI NAŠEHO 

GYMNÁZIA SVÉ KVALITY  

V minulých dnech proběhla krajská kola Olympiády v německém jazyce pro kategorii II B (3. a 4. ročník 

víceletých gymnázií) a kategorii III A (střední školy). Naši žáci prokázali velmi dobré znalosti a získali 

vždy nejvyšší příčky. 

Kategorie II B 
1. místo Anna Kristlová (4. A) 

Kategorie III A 
1. místo Aneta Roubová (6. B) 

2. místo Simone Herel (7. B) 

Pro Aničku a Simonu bylo krajské kolo nejvyšší soutěží, ale Aneta Roubová bude hájit naše barvy 

v celorepublikovém finále, které se uskuteční v dubnu v Praze. Přejeme jí hodně štěstí. 

ANETA ROUBOVÁ ZVÍTĚZILA V  CELOSTÁTNÍM  KOLE SOUTĚŽE  V NĚMECKÉM JAZYCE  

Ve středu 17. dubna 2019 převzala naše žákyně Aneta Roubová (6. B) z rukou velvyslance Spolkové 

republiky Německa v ČR pana Dr. Christopha Isranga a ředitelky Goethe-Institutu v ČR paní Angeliky 

Ridder hlavní cenu pro vítězku celostátního kola Soutěže v německém jazyce v nejvyšší kategorii III A. 

V konkurenci ostatních vítězů krajských kol je to mimořádně hodnotné ocenění, které je výsledkem 

Anetiny poctivé přípravy v cizím jazyce. 

ANETA ROUBOVÁ JE NEJLEPŠÍ FRANCOUZŠTINÁŘKA V KRAJI 

V úterý 2. 4. 2019 se uskutečnilo na naší škole krajské kolo Soutěže ve francouzském jazyce. Naši školu 

reprezentovali tito žáci: Anna Machotová (3. A), Petra Oplatková (4. B), Zuzana Svobodová (4. A), 

Linda Dušková (3. H) a Aneta Roubová (6. B). 

Obsadili medailové pozice ve 4 kategoriích: 

v kategorii A1 (ZŠ a víceletá gymnázia)  

2. místo Anna Machotová (náhradník do celorepublikového kola); 

v kategorii A2 (ZŠ a víceletá gymnázia, 3 roky studia a více)  

2. místo – Petra Oplatková  (náhradník do celorepublikového kola), 

3. místo – Zuzana Svobodová; 

v kategorii B1 (SŠ, max. 3 roky studia)  

3. místo – Linda Dušková; 

v kategorii B2 (SŠ, 3 roky studia a více)  

1. místo – Aneta Roubová. 

Jako vítěz ve své kategorii bude Aneta Roubová reprezentovat naši školu a Pardubický kraj v celostátním 

kole, které se uskuteční 14. května 2019 ve Francouzském Institutu v Praze. 

ANETA ROUBOVÁ ZABODOVALA S FRANCOUZŠTINOU 

V úterý 14. května 2019 proběhlo ve Francouzském institutu v Praze celostátní kolo Soutěže ve 

francouzském jazyce pro vítěze krajských kol. Soutěž byla tvořena dvěma částmi – poslechem a 

rozhovorem s porotou na vylosované téma. 

V rámci programu jsme většinu dne čekali na chodbě, než přijdeme na řadu k ústní části, kde nás čekala 

tříčlenná porota tvořená učiteli francouzského jazyka a rodilými mluvčími. V jedné z porot byl pan učitel 

https://www.gypce.cz/2019/03/20/uspech-v-soutezi-roborave/
https://www.gypce.cz/2019/03/14/v-krajskem-kole-olympiady-v-nemeckem-jazyce-potvrdili-zaci-naseho-gymnazia-sve-kvality/
https://www.gypce.cz/2019/03/14/v-krajskem-kole-olympiady-v-nemeckem-jazyce-potvrdili-zaci-naseho-gymnazia-sve-kvality/
https://www.gypce.cz/2019/04/27/aneta-roubova-zvitezila-v-celostatnim-kole-souteze-v-nemeckem-jazyce/
https://www.gypce.cz/2019/04/17/aneta-roubova-je-nejlepsi-francouzstinarka-v-kraji/
https://www.gypce.cz/2019/06/03/aneta-roubova-zabodovala-s-francouzstinou/
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Machatý z naší školy a v jiné slečna Justine, která je v Pardubické alianci na šestiměsíční stáži. Před 

samotným vyhlášením jsme měli možnost dojít si na oběd do nedaleké základní školy a zhlédnout dva 

krátké francouzské filmy. 

Aneta Roubová: 

Nejlepší část dne přišla až po konci soutěže, když jsme s panem učitelem Machatým a Justine zašli do 

jedné z pražských cukráren. Na rozdíl od třídenní Olympiády v německém jazyce zde bohužel nebyl 

prostor se více poznat s ostatními soutěžícími. Program byl soustředěn bezprostředně na samotnou 

soutěž. 

Obrovský dík z mé strany za úspěch v soutěži patří paní učitelce Axmannové a panu učiteli Machatému, 

kteří mě celých šest let na gymnáziu podporují a připravují. 

Aneta Roubová, 6. B 
ANETA SE V NEJVYŠŠÍ KATEGORII SOUTĚŽE B2 UMÍSTILA NA 4. MÍSTĚ. K TOMUTO ÚSPĚCHU JÍ 

MOC GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA VYNIKAJÍCÍ REPREZENTACI ŠKOLY. USPĚT SE ZNALOSTÍ 

DVOU JAZYKŮ NA TAK VYSOKÉ ÚROVNI JE OBDIVUHODNÉ. 

 

SOUTĚŽ V  ANGLICKÉM JAZYCE – VÝSLEDKY OKRESNÍCH A KRAJSKÝCH KOL 

V březnu 2019 proběhla krajská kola soutěže MŠMT Soutěže (olympiády) v anglickém jazyce. 

V kategorii IB (primy a sekundy) naše žákyně Viktorie Kočová (2. A) obsadila 1. místo v okresním kole 

(krajské kolo se nepořádá). V kategorii IIB (tercie a kvarty) žák Ondřej Tomšů (3. B) obsadil 1. místo 

v krajském kole a postupuje do kola ústředního, které se koná v květnu 2019. V kategorii IIIA 

(gymnázia) žákyně Mai Le Thi Thanh (6. A) získala v krajském kole 4. místo. 

VÝBORNÉ UMÍSTĚNÍ RADKA HLAVÁČKA V CELOSTÁTNÍM KOLE BIOLOGICKÉ 

OLYMPIÁDY  

K vítězství v krajském kole Biologické olympiády kategorie A Radek Hlaváček z 8. A přidal krásné 14. 

místo v kole celostátním a stal se úspěšným řešitelem olympiády. Moc gratulujeme a přejeme hodně sil 

v náročném období. Během jednoho měsíce totiž Radek absolvoval soustředění uchazečů o účast na 

Mezinárodní chemické olympiádě, celostátní kolo biologické olympiády a čeká ho maturita a přijímací 

zkoušky na vysokou školu. 

NEJLEPŠÍ BIOLOG A CHEMIK V KRAJI STUDUJE NA DAŠÁKU  

Dne 29. 3. 2019 obsadil Radek Hlaváček z 8. A 1. místo v krajském kole Biologické 

olympiády kategorie A, a postupuje tak, stejně jako v loňském roce, do kola celostátního. Tímto svým 

úspěchem navázal na skvělé výsledky v chemii, kde také vyhrál krajské kolo Chemické olympiády a 

v celostátním kole vybojoval krásné 6. místo. 

NAŠI ŽÁCI ZABODOVALI V OKRESNÍM KOLE MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY  

V okresním kole matematické olympiády, které proběhlo 9. 4. 2019 na ZŠ Resslova, se na předních 

místech umístili tito žáci: 

kategorie Z6 – 1. místo Kateřina Dušková (1. A), 5. – 6. místo – Barbora Hronová (1. A), Antonín Mejzlík 

(1. B); 

kategorie Z7 – 1. místo Anna Kašparová (2. B); 

kategorie Z8 – 2. místo David Theodor Nimrichtr (3. A), 3. místo – Martin Kavička (3. A). 

DANIEL ORTS SI Z NÁRODNÍHO KOLA ODNESL BRONZ! 

V pátek 26. 4. 2019 se v prostorách Institutu Cervantes v Praze konalo národní kolo Olympiády ve 

španělském jazyce. Soutěž organizoval Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).  Významnými 

hosty soutěže byli velvyslanec Španělska Ángel Lossada, velvyslanci Mexika a Peru, v neposlední 

řadě i ředitelka Institutu Cervantes Luisa Fernanda Garrido.  

Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií podle délky studia španělštiny (kategorie I, II) a bilingvnosti 

(kategorie III). Blahopřejeme Danielu Ortsovi (2. H) za 3. místo v kategorii III. a děkujeme za 

výbornou reprezentaci školy! 

https://www.gypce.cz/2019/03/31/soutez-v-anglickem-jazyce-vysledky-okresnich-a-krajskych-kol/
https://www.gypce.cz/2019/04/30/vyborne-umisteni-radka-hlavacka-v-celostatnim-kole-biologicke-olympiady/
https://www.gypce.cz/2019/04/30/vyborne-umisteni-radka-hlavacka-v-celostatnim-kole-biologicke-olympiady/
https://www.gypce.cz/2019/04/03/nejlepsi-biolog-a-chemik-v-kraji-studuje-na-dasaku/
https://www.gypce.cz/2019/04/29/nasi-zaci-zabodovali-v-okresnim-kole-matematicke-olympiady/
https://www.gypce.cz/2019/05/17/daniel-orts-si-z-narodniho-kola-odnesl-bronz/
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KRAJSKÉ FINÁLE PREZENTIÁDY 2019  

V krajském finále soutěže prezentačních dovedností žáků základních a středních škol soutěžilo 5 žáků 

z naší školy. Tým (J)elita národa vytvořily Jitka Laurynová a Lucie Havránková. V soutěži kategorie ZŠ 

si tyto žákyně ze 4. A zvolily téma „Kolik stojí štěstí“. Mezi 14 soutěžními kolektivy dívky skončily na 

5. místě. 

V kategorii SŠ naše gymnázium reprezentoval tým z 5. A. Trojice kvintánů pojmenovala svůj tým Rudá 

tíseň. Eliška Hlavatá, Adéla Kmoníčková a Matěj Kříž si vybrali téma „Ta dnešní mládež“. V prezentaci 

se pokoušeli o různé pohledy na svou generaci. Rudá tíseň se stala nejlepším soutěžním týmem, který si 

zvolil toto téma. V celkovém pořadí je však předběhly 4 týmy, které si zvolily alternativní téma „Život 

není fér“. 

DOBROČINNOST  

BÍLÁ PASTELKA 2018  

Ve středu 17. 10. 2018 se několik dobrovolníků z třetích ročníků vyššího gymnázia zapojilo do 

organizace veřejné sbírky Bílá pastelka pořádané pod záštitou pardubického Tyflo centra. 

Studenty našeho gymnázia jste tak mohli po celé dopoledne potkat v ulicích Pardubic a koupí 

symbolické bílé pastelky přispět na výukové programy pro nevidomé a slabozraké, na odstranění bariér, 

výcvik vodicích psů a celkové usnadnění života těchto lidí. Sbírka se letos konala již 19. rokem u 

příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. 

Přestože jsme se setkali s různým typem reakcí ze strany oslovených, opravdu mile nás překvapila častá 

pozitivní zpětná vazba a ochota tento projekt podpořit. 

 

https://www.gypce.cz/2019/04/25/krajske-finale-prezentiady-2019/
https://www.gypce.cz/2018/10/19/bila-pastelka-2018/
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DĚTSKÉ CENTRUM VESKÁ  DĚKUJE STUDENTŮM Z NAŠÍ ŠKOLY 

 

 

https://www.gypce.cz/2018/10/09/detske-centrum-veska-dekuje-studentum-z-nasi-skoly/
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https://www.gypce.cz/2018/11/06/dobrovolnici-z-naseho-gymnazia-pomohli-detskemu-centru-veska/veska_04/
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NAŠI STUDENTI PODPOŘILI STAVBU ŠKOLNÍCH JÍDELEN V  ZEMÍCH TŘETÍHO SVĚTA  

V pátek 23. listopadu 2018 se na naší škole konala burza školních svačinek na podporu stavby školních 

jídelen v zemích třetího světa. Studenti i učitelé si mohli vybírat z 13 různých jídel připravených 

studentkami Lucií Vyhnálkovou (7. A) a Annou Stieberovou (6. A). 

 

Fronta vedla až na chodbu a téměř všechno jídlo bylo v rekordním čase vyprodáno. Akce byla 

organizována pod záštitou nadačního fondu UNICEF Česká republika. Těšíme se a doufáme, že 

podobných akcí na naší škole bude víc. 

 

KVĚTINKY POMOHLY V BOJI PROTI RAKOVINĚ  

Našim studentům se podařilo za 500 ks prodaných květinek vybrat 12 690 Kč:  

 

 

 

 

https://www.gypce.cz/2018/11/26/nasi-studenti-podporili-stavbu-skolnich-jidelen-v-zemich-tretiho-sveta/
https://www.unicef.cz/
https://www.gypce.cz/2019/05/27/kvetinky-pomohly-v-boji-proti-rakovine/
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BESEDY, PŘEDNÁŠKY  

PŘEDNÁŠKA O JAROSLAVU HEYROVSKÉM  

Ve středu 3. 10. 2018 navštívila naši školu Ing. Květa Stejskalová, CSc. z Ústavu fyzikální chemie 

Jaroslava Heyrovského AV ČR. Pro 50 studentů přednesla přednášku u příležitosti stého výročí České 

republiky a české vědy. Vyprávěla studentům velmi přístupnou formou životní příběh českého 

fyzikálního chemika Jaroslava Heyrovského, který jako jediný český přírodovědec obdržel Nobelovu 

cenu (1959) za chemii. Přednáška byla nesmírně poutavá a zaujala přítomné studenty i učitele. Zajímavá 

je také nabídky Ing. Stejskalové na další spolupráci s ústavem, kde působí. 

https://www.gypce.cz/2018/10/08/prednaska-o-jaroslavu-heyrovskem/
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VÁLKA V SÝRII A IRÁKU OČIMA REPORTÉRKY LENKY KLICPEROVÉ  

Dne 8. 11. 2018 navštívila naši školu česká novinářka, dokumentaristka, oceňovaná fotografka a 

šéfredaktorka časopisu Lidé a Země – Lenka Klicperová. 

Za svou novinářskou kariéru navštívila mnohé africké státy (Etiopii, Kongo či Niger), kde se především 

věnovala postavení žen, ženské obřízce nebo fenoménu dětských vojáků. Pracovala také v Afghánistánu. 

V současné době se ale věnuje coby válečná reportérka válce v Sýrii a Iráku, které navštěvuje od roku 

2011. 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA V PRAXI 

V pondělí 28. ledna 2019 dopoledne navštívila naši školu novinářka Nora Fridrichová, aby se studenty 

třetích a sedmých ročníků pohovořila o investigativní žurnalistice. 

V průběhu více než hodinového setkání objasnila nebezpečí dezinformace, hoaxu, řetězových e-mailů a 

zdůraznila význam kritického myšlení. V závěru přednášky byl také prostor pro dotazy, které cílily nejen 

na pořad ČT 168 hodin, ale týkaly se i práce novináře obecně. 

Mediální výchova by měla být důležitou součástí všeobecného vzdělání. Přednáška paní Nory 

Fridrichové, absolventky našeho gymnázia, k tomuto jistě přispěla. 

 

STUDENTSKÁ RADA UVÁDÍ: MAREK HILŠER NA DAŠÁKU 

Nemáte ještě žádné plány na odpoledne ve středu 6. 3. 2019? Pokud ne, tak si rozhodně nechte v diáři 

místo! 

Naše gymnázium bude mít tu čest přivítat na své půdě senátora Marka Hilšera, mimo jiné také bývalého 

prezidentského kandidáta a občanského aktivistu. Tento absolvent 1. lékařské fakulty UK bude od dvou 

hodin mít neoficiální přednášku na téma prezidentská kampaň a život dnešního senátora. 

EXOTICKÉ NÁKAZY OPĚT  NA NAŠEM GYMNÁZIU  

Nemusíme se bát, na škole nevypukla epidemie žádné exotické choroby, to jenom mezi studenty 

biologických seminářů zavítala dnes opět Vladimíra Loydová z Mikrobiologického oddělení 

chrudimské nemocnice. Paní doktorka není jen odbornicí na různé patogenní mikroorganismy, ale také 

vášnivou cestovatelkou, takže její přednáška na téma „Hrozí Evropě exotické choroby?“ přinesla našim  

PŘEDNÁŠKA RNDR. JOSEFA KUBÁTA ZAJÍMAVÁ MATEMATIKA 

I letos se uskutečnily pro zájemce z řad studentů přednášky 

Zajímavá matematika 

RNDr. Josef Kubát 

  Studentům 1. – 4. ročníku čtyřletého studia a 5. – 8. ročníku osmiletého studia. 

 

 

https://www.gypce.cz/2018/11/15/valka-v-syrii-a-iraku-ocima-reporterky-lenky-klicperove/
https://www.gypce.cz/2019/01/29/medialni-vychova-v-praxi/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nora_Fridrichov%C3%A1
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/
https://www.gypce.cz/2019/02/28/studentska-rada-uvadi-marek-hilser-na-dasaku/
https://www.gypce.cz/2018/12/19/exoticke-nakazy-opet-na-nasem-gymnaziu/
https://www.gypce.cz/2019/01/14/prednaska-rndr-josefa-kubata-zajimava-matematika-2/
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EXKURZE 2018/2019 

NOVÉ VÝZVY PRO BUDOUCÍ DOBYVATELE VESMÍRU 

V úterý 2. 10. 2018 k nám na školu zavítal pan Milan Halousek z České kosmické kanceláře 

s přednáškou „Nové výzvy pro budoucí dobyvatele vesmíru“. Představil nám nové projekty týkající se 

cest do vesmíru. Dozvěděli jsme se spoustu informací o výpravě na Mars, pobytu na Měsíci a těžbě na 

meteoroidu. Přednáška byla hodně obsáhlá a plná zajímavých poznatků. Také jsme se mohli zapsat na 

připravované workshopy a soutěže. Doufáme, že se na naše gymnázium pan Halousek opět vrátí s další 

skvělou přednáškou. 

NOC VĚDCŮ  

Univerzita Pardubice se v pátek 5. října 2018 již pošesté připojila k celoevropské Noci vědců. V čase od 

16 h do 22 h pořádala univerzita ve svém kampusu populárně naučný program pro širokou veřejnost. 

Vedle programu, který připravilo 7 fakult univerzity, také naše gymnázium přispělo na stanovišti 14 

ukázkou na téma: Viděli jste již radioaktivitu? Studenti Matěj Prokop a Jan Daněk pod vedením 

Vladimíra Víchy prezentovali reálná měření radioaktivity s českou částicovou kamerou MX-10. Na 

našem stanovišti jsme přivítali několik desítek účastníků akce ve věku od čtyř do sedmdesáti let. O 

vizualizaci radioaktivity byl opravdu zájem. 

NEHODOU TO ZAČÍNÁ  

Ve středu 17. 10. 2018 se v dopoledních hodinách třídy 3. F, 3. H, 7. A a 7. B zúčastnily v Kulturním 

domě Dukla přednášky pro začínající řidiče. Hlavním cílem akce bylo varovat nás před rizikovým 

chováním, které by mohlo vést k dopravní nehodě. 

Přednáška byla doplněna vizuální prezentací, v níž byly představeny různé scénáře dopravních nehod. 

Ukazovala, jak zejména mobilní telefony a drogy ovlivňují pozornost řidiče. Součástí byla i praktická 

ukázka ošetření zraněného. Podle instrukcí profesionálního záchranáře si mohli odvážní studenti 

vyzkoušet ošetření spolužačky po sehrané dopravní nehodě. 

Celá akce byla poučná, snažila se přiblížit studentům rizika za volantem a jistě si z ní každý něco odnesl. 

TERCIÁNI V  MÍŠNI 

V pátek 19. 10. 2018 se třídy 3. A a 3. B zúčastnily výletu do Míšně. První zastávka byla v Muzeu 

míšeňského porcelánu, kde nám ukázali, jak se porcelán vyrábí. Poté jsme si mohli celé muzeum projít 

a podívat se na hotové kousky jak z historie, tak ze současnosti.  

Druhá zastávka byla v krásném centru Míšně, kde jsme procházeli různé uličky a navštívili kostel 

Frauenkircher.  

DIVADELNÍ EXPEDICE DO DRÁŽĎAN  

Ve čtvrtek 1. 11. 2018 absolvovalo 14 žáků vyššího gymnázia divadelní expedici do Drážďan. 

Odpolední představení v Malém domě Státního divadla bylo věnováno Erichu Kästnerovi, autorovi, 

který v Drážďanech prožil svoje dětství. Kästnerovy knihy pálili nacisté, nepřizpůsobil se režimu a do 

konce svého života přemítal o svém rozhodnutí zůstat v Německu a neodejít do exilu. Kdo byl ale tento 

spisovatel opravdu? 

ŽURNALISTI Z DAŠÁKU V  TV SEZNAM: BUDEME PSÁT, CO CHCEME SAMI ČÍST  

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 se skupina studentů z kroužku žurnalismu a médií z naší školy zúčastnila 

exkurze do Seznam zpráv v Praze. 

„Hlavním cílem exkurze bylo poznat pracovní prostředí redakce, její složení a práci jejích členů,“ uvedl 

vedoucí akce Ondřej Vojtěch. Studenti tak zavítali do nejrůznějších natáčecích studií, podívali se do 

pracovišť redaktorů, PR manažerů, produkčních a také grafiků, u kterých měli příležitost zhlédnout 

krátký edukativní spot na téma amerických voleb. 

https://www.gypce.cz/2018/10/08/nove-vyzvy-pro-budouci-dobyvatele-vesmiru/
https://www.gypce.cz/2018/10/09/noc-vedcu/
https://www.gypce.cz/2018/10/20/nehodou-to-zacina/
https://www.gypce.cz/2018/11/03/terciani-v-misni/
https://www.gypce.cz/2018/11/05/divadelni-expedice-do-drazdan-4/
https://www.gypce.cz/2018/11/12/zurnalisti-z-dasaku-v-tv-seznam-budeme-psat-co-chceme-sami-cist/
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EXKURZE FYZIKÁLNÍHO SEMINÁŘE  

V úterý 8. ledna 2019 se uskutečnila exkurze studentů fyzikálních seminářů maturitních ročníků na dvě 

pracoviště v Hradci Králové. Tím prvním byla Přírodovědecká fakulta UHK, kde po úvodní přednášce 

měli studenti možnost vidět práci s elektronovým mikroskopem a také zobrazení pomocí CT. 

Na druhou část exkurze jsme se přesunuli do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. V moderně 

vybaveném digitálním planetáriu byla nejprve přednáška spojená s projekcí a pak film (celooblohová 

show) Cesta za miliardou sluncí. 

JAK SE ŽILO ZA KOMUNISMU? 

Dne 13. 5. 2019 dostali studenti 4. A odpověď na tuto otázku. Odpověď poněkud jiného typu, než jak 

jsou zvyklí. 

Mezi žáky této třídy zavítal pan Tomáš Pavlík, známá chrudimská osobnost, znalec mnohých oborů od 

geologie až po mytologii a zároveň dědeček jedné z žákyň. Setkání s ním bylo vynikajícím pásmem 

drobných příběhů a vzpomínek, které připomněly mnohé reálie minulé epochy – armádu poznamenanou 

čistkami po r. 1968, existenci síní tradic, ale i samizdatových edic, NDR plnou provokatérů aj. 

Studenti si mohli uvědomit, že pocit plynoucí z doby, kterou člověk prožívá, nemusí být jednoznačný. 

V jednom okamžiku lze prožívat radost z vlastního mládí i rozčarování z neustálé hry a všudypřítomné 

přetvářky. 

Vrcholem celého setkání pak bylo několik kolujících samizdatových výtisků, zvláště luxusní sebrané 

básnické dílo Bo huslava Reynka z roku 1980. 

 

SEXTY NA CHMELU ANEB KRÁSNOŘÁSKŮV POVOZ DO RÁJE A RYCHLÉ ŠKUBYDŮ  

Když jednoho krásného dne seznámil pan zástupce Petr naše třídy 6. A a 6. B s nabídkou 

předprázdninového přivýdělku na chmelnicích v okolí Žatce, většina z nás neváhala a na brigádu se 

přihlásila. Ovšem to jsme ještě netušili, jak krušný týden nás čeká. 

 

 

DOMINIK FERI PROVEDL TŘÍDU 1. F POSLANECKOU SNĚMOVNOU  

Dne 27. 5. 2019 jsme navštívili Parlament České republiky, abychom se seznámili s legislativním 

procesem. 

Naším průvodcem byl člen klubu TOP 09, pan Dominik Feri, který nám ukázal budovu Poslanecké 

sněmovny a informoval nás o historii našeho parlamentu a o práci současných poslanců. 

Nahlédnutí do „kuchyně“ našich politiků bylo obohacující i inspirativní. 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD V  PARDUBICÍCH PŘIVÍTAL NAŠE SEKUNDY A TERCIE 

V pátek 31. 5. 2019 třídy 2. B a 3. B využily příležitosti navštívit budovu Krajského úřadu Pardubického 

kraje na Komenského náměstí v Pardubicích. Žáci mohli zasednout v sále Rady Pardubického kraje, 

Zastupitelstva Pardubického kraje, prohlédli si archeologické vykopávky pod budovou a dostali stručný 

výklad o architektonicky cenné budově Ladislava Machoně i o její historii zejména v průběhu 2. světové 

války. 

Návštěvu ukončila první skupina na jindy nepřístupném balkóně v zatáčce u divadla, druhá skupina 

prohlídkou kanceláře prvního náměstka hejtmana. 

 

 

https://www.gypce.cz/2019/05/26/jak-se-zilo-za-komunismu/
https://www.gypce.cz/2019/06/04/fotoreportaz-z-chmelu/
https://www.gypce.cz/2019/05/31/dominik-feri-provedl-tridu-1-f-poslaneckou-snemovnou/
https://www.gypce.cz/2019/06/07/krajsky-urad-v-pardubicich-privital-nase-sekundy-a-tercie/
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STUDENTI BIOLOGICKÉHO SEMINÁŘE VE STANU LÉKAŘŮ BEZ HRANIC  

Dne 5. června 2019 navštívil biologický seminář pod vedením paní profesorky Pražanové stany 

neziskové organizace Lékaři bez hranic. 

Naší průvodkyní se stala slečna Monika Bradáčová, studentka medicíny v Olomouci. Slečna Bradáčová 

nám vyprávěla o historii této humanitární organizace, o léčbě závažných onemocnění, jako je například 

ebola, a o životě nemocných lidí. Na panně Lidušce jsme mohli vidět speciální oblečení zdravotníků 

pracujících v zemích s výskytem eboly. Slečna Monika nám mimo jiné popisovala ošetřování pacientů 

v polních podmínkách ve válečných oblastech, jako je například Írán. Vysvětlovala, jak je pro takto 

nemocné lidi důležitá psychická podpora a naděje, že se vyléčí. 

Děkujeme slečně Monice za obohacující přednášku a přejeme jí mnoho úspěchů ve studiu. 

DAŠÁK PREMIÉROVĚ NA LZS  

Víte, jak funguje defibrilátor? Kolikrát vrtulník LZS ročně vzlétne k zásahu? Kolik takový vrtulník stojí 

a jak nákladný je provoz? Která letecká záchranná služba jako jediná přepravuje krev? To a mnohem 

více jsme se společně s paní učitelkou Málkovou a paní učitelkou Vackovou dozvěděli během exkurze 

v areálu Letecké záchranné služby Kryštof v Hradci Králové. Vše trpělivě a zábavnou formou 

vysvětloval a předváděl MUDr. Marek Dvořák, sám absolvent Dašáku. 

 

O LACHTANECH, KLAUNECH A O STRAŠLIVÉM VELEMLOKU KARLOSOVI ANEB 

EXKURZE V ZOO PRAHA 

Ve čtvrtek 16. května 2019 se třída 2. F pod vedením profesorek Daniely Pražanové a Evy Horákové 

zúčastnila v rámci výuky biologie exkurze do Prahy. Cílem cesty byla zoologická zahrada v Tróji, kterou 

si žáci mohli během první hodiny exkurze samostatně projít a prohlédnout si ubytované tvory dle své 

libosti. Následně se téměř celé 2. F ujala velmi milá průvodkyně a zahájila komentovanou prohlídku 

návštěvou ostrova lemurů. Dále byla většina třídy seznámena se zajímavostmi ze života hravých 

lachtanů a rodinky tučňáků Humboldtových. 

 

RŮZNÉ  

SCIENCE SLAM, A TO DOSLOVA…  

Druháci z vyššího gymnázia se ve čtvrtek 18. října zúčastnili vědecké stand-up show, pořádané 

Masarykovou universitou v Brně (MUNI). A když říkám show, tak to taky show byla. Program byl 

připravován zejména studenty a absolventy z MUNI, kteří nám postupně představovali svoje práce a 

také samy sebe, zábavnou a jednoduchou formou. Paleta témat byla opravdu pestrobarevná. Od fyziky, 

až po to, proč zrovna Vás vyvolá učitel. Ale nebojte se, nic převratného na vyhnutí se zkoušení 

nevymysleli. Na konci byl ještě prostor, pro ty víc zvídavé, na individuální konzultace s účinkujícím 

JABLEČNÉ TABLETY VE VÝUCE JAZYKŮ  

Naši studenti si díky Goethe Zentru Pardubice mohli během dvou říjnových týdnů vyzkoušet práci na 

zařízeních iPad od Applu. Goethe Zentrum Pardubice naší škole na tuto dobu zapůjčilo celkem šest 

tabletů, na nichž se naše učitelky němčiny nejprve proškolily a pak už se mohly iPady rozběhnout do 

tříd. 

OSLAVA 100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA  

V pátek 26. října 2018 si studenti i učitelé našeho gymnázia připomněli 100. výročí založení 

Československa. 

K oslavám se mohl připojit každý a svůj postoj k významnému výročí projevit tento den oblečením 

v barvách státní vlajky, prvorepublikovým oděvem nebo prostým připnutím trikolory. Právě tu nabízeli 

zástupci studentské rady všem příchozím u vstupu do školy. 

https://www.gypce.cz/2019/06/12/studenti-biologickeho-seminare-ve-stanu-lekaru-bez-hranic/
https://www.gypce.cz/2018/11/13/dasak-premierove-na-lzs/
https://www.gypce.cz/2019/05/20/o-lachtanech-klaunech-a-o-straslivem-velemloku-karlosovi-aneb-exkurze-v-zoo-praha/
https://www.gypce.cz/2019/05/20/o-lachtanech-klaunech-a-o-straslivem-velemloku-karlosovi-aneb-exkurze-v-zoo-praha/
https://www.gypce.cz/2018/10/30/science-slam-a-to-doslova/
https://www.gypce.cz/2018/10/23/jablecne-tablety-ve-vyuce-jazyku/
https://www.gypce.cz/2018/10/26/oslava-100-let-republiky/
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STROM REPUBLIKY 

Větrné počasí a déšť jen částečně narušily slavnostní zasazení lípy na počest 100. výročí vzniku 

Československa. 

 

OSMIČKOVÁ VÝROČÍ  

Žáci nižšího gymnázia pracovali od začátku školního roku na tématech spojených s letošními 

osmičkovými letopočty. 

Primy se zaměřily na rok 1918 a dobu První republiky. Zabývaly se různými aspekty podle zájmu žáků 

– hospodářstvím, politikou, územním vývojem, ale také módou a uměním. Někteří žáci přispěli 

medailonky svých prapradědečků – legionářů. 

 

VLADIMÍR VÍCHA BYL OCENĚN MEDAILÍ MĚSTA PARDUBIC 

Pardubice vyhlásily další osobnosti, které se významným způsobem podílely nebo nadále podílejí na 

rozvoji či propagaci města. Čestné občanství města Pardubic získali dva členové Klubu přátel 

Pardubicka, Jarmila Stibicová a Jiří Paleček, dalším pěti osobnostem byly v rámci slavnostního 

vyhlášení ve Společenském sále radnice předány medaile města. 

Mezi osobnosti, které si ze společenského sálu radnice odnesly jedno z vyznamenání města, dále patří 

chirurg Karel Havlíček, Vít Vavřina, učitel Vladimír Vícha a odborník v oblasti klasické hudby 

Bohuslav Vítek. Za trenéra a pardubickou sportovní legendu Martina Kubrychta převzala ocenění jeho 

žena Irena Kubrychtová. 

RNDr. Vladimír Vícha 

Téměř 40 let pracuje jako učitel fyziky na Gymnáziu Dašická. Práci s mládeží se však věnuje nejen 

v rámci výuky, podílí se i na různých mimoškolních aktivitách a v roce 2016 převzal Cenu pro 

pedagogy, kterou uděluje Nadace Neuron a Učená společnost ČR. V letošním roce oslaví své životní 

jubileum – 60. narozeniny. 

OPĚTOVNÝ TRIUMF NAŠICH STUDENTŮ NA SOUTĚŽI MISE  

Ve dnech 9. a 10. října 2018 se družstvo našeho gymnázia zúčastnilo opět soutěže Mise 2018. Ta se 

odehrávala jednak v prostoru základny 43. výsadkového praporu v Chrudimi, druhého dne pak i 

v Železných horách v okolí Sečské přehrady. 

 

BER SBĚR,  POJĎ A HOĎ HO K NÁM! 

Jak už bývá zvykem, vždy na podzim se u nás na Dašáku koná sběrové ráno.  A protože se zvyky mají 

dodržovat, tak i letos se ve středu 17. října od 7 hodin uskuteční u bočního vchodu SBĚR STARÉHO 

PAPÍRU!!! 

JARNÍ SBĚR PAPÍRU NA  DAŠÁKU  

Ve středu 3. dubna 2019 se v ranních hodinách uskutečnil sběr papíru, během kterého se na váze 

vystřídalo 2 623 kg novin, časopisů, ale i knih z minulého režimu. 

Následný úklid se protáhl přes celou první hodinu, během které byly vyhodnoceny výsledky a s pomocí 

kluků z 2. F a paní školnice byl naložen přistavený kontejner. 

LE DELF SCOLAIRE À DAŠÁQUE  

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 proběhly na půdě našeho gymnázia testy DELF (Diplôme d’études en langue 

française), oficiální zkoušky z francouzštiny pod záštitou Ministerstva školství Francie. Úspěšní 

účastníci této zkoušky jsou odměněni mezinárodně uznávaným diplomem s doživotní platností, který se 

dá využít například při žádosti o zaměstnání či přijetí na frankofonní univerzitu. 

https://www.gypce.cz/2018/10/26/strom-republiky/
https://www.gypce.cz/2018/11/05/osmickova-vyroci/
https://www.gypce.cz/2019/04/24/vladimir-vicha-byl-ocenen-medaili-mesta-pardubic/
https://www.gypce.cz/2018/10/16/opetovny-triumf-nasich-studentu-na-soutezi-mise/
https://www.gypce.cz/2018/10/03/ber-sber-pojd-a-hod-ho-k-nam/
https://www.gypce.cz/2019/04/08/jarni-sber-papiru-na-dasaku/
https://www.gypce.cz/2018/11/27/le-delf-scolaire-a-dasaque/
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Uchazeče o diplom úrovně B1 nejdříve čekala první část zkoušky složená z poslechu, porozumění textu 

a závěrečného écritu o minimálně 160 slovech. Po přestávce pak následovala obávaná ústní část, ve které 

(nejen) naši studenti prokazovali svou schopnost vést dialog a mluvit o zadané problematice ve 

strukturovaném monologu. 

Věřím, že i přes nervozitu jsme prokázali svoje kvality a po vyhodnocení si do kolonky „znalost cizích 

jazyků“ budeme všichni moci připsat: francouzština, B1. 

Merci beaucoup aux examinateurs et spécialement à monsieur Machatý qui nous a très bien préparé pour 

cet examen. J’espère qu’on va bien réussir au DELF scolaire et que je n’ai pas fait trop de fautes de 

grammaire dans la partie française de cet article. 

INTERNATIONAL MASTERCLASSES 

Mezinárodní akci Masterclasses pořádá Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN. Hlavní 

myšlenkou Masterclasses je umožnit středoškolákům vyzkoušet si práci částicového fyzika, a to 

praktickou ukázkou. Studenti si sami zkusí analyzovat data nabraná detektorem ATLAS na urychlovači 

LHC v CERN – například studovat strukturu protonu na rozpadu bosonu W jako v našem případě. 

Ve čtvrtek 28. března 2019 se tato akce konala na našem gymnáziu pod vedením Stanislava Valenty 

(náš absolvent a také absolvent MFF UK) a jeho dvou kolegyň Michaely Mlynárikové a Kateřiny 

Jarkovské. Z naší školy se zúčastnilo 20 studentů, kteří se věnují fyzice a fyzikálním soutěžím. 

Po přednáškách o CERN, kvantové fyzice a standardním modelu analyzovali studenti na 16 počítačích 

rozpady elementárních částic. 

Na závěr akce byla hodinová videokonference s CERN a dalšími zúčastněnými školami – Durhamskou 

univerzitou (Anglie) a Univerzitou Würzburg (Německo), kde středoškoláci pracovali na stejné úloze. 

O tom, že studenti pracovali dobře, svědčí, že jsme ověřili složení protonu tak, jak jej popisuje standardní 

model. 

Reportáž o vydařené akci přinesl také Český rozhlas Pardubice: 

PŘEDÁVÁNÍ CEN MLADÝ TALENT PARDUBICKÉHO KRAJE  

Ve středu 12. 12. 2018 proběhlo v příjemném prostředí sálu Jana Kašpara předávání ocenění vynikajícím 

studentům Pardubického kraje. Z naší školy byli v tomto roce oceněni dva studenti za úspěchy 

v oborových olympiádách – David Němeček ze 3. F za 1. místo v celostátním kole Eurorébus a Kamil 

Mudruňka z loňské 8. A za 3. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru 

matematika a statistika s prací CSE-LAB. 

 

AUTOBAHNSPIEL 

V úterý 18. 12. 2018 proběhla na naší škole ve spolupráci s Goethe-Institutem zajímavá hra 

„Autobahnspiel“, které se zúčastnili všichni žáci primy a sekundy. Žáci plnili různé úkoly, v jejichž 

rámci se dozvěděli mnoho zajímavého o německých firmách, poznávali německé parfémy, německé 

hudební skupiny, fotili se jako fanoušci fotbalového klubu a na konci byli všichni odměněni drobnými 

dárky. 

SILVER A V PAMĚTI TŘÍ GENERACÍ  

Před 77 lety, 9. ledna 1942, navázali výsadkáři skupiny Silver A poprvé radiotelegrafické spojení 

s exilovou vládou v Londýně. Pardubice se staly jejich zázemím, nalezli zde mnoho obětavých a 

statečných spolupracovníků. Po atentátu na Heydricha nacisté popravili na pardubickém Zámečku 194 

českých vlastenců, kteří parašutistům pomáhali. K uctění jejich památky se již od roku 2008 koná 

slavnostní setkání „Silver A v paměti tří generací“, jehož se 9. ledna 2019 zúčastnilo 15 žáků naší školy. 

Za velmi nevlídného počasí sledovali slavnostní kladení věnců k památníku v místech popraviště. Bylo 

velmi skličující uvědomit si, že vojáci s věnci, kteří před námi defilovali, šli stejnou cestou, kudy vedly 

poslední kroky zde vražděných obětí. Poté následovaly projevy místopředsedkyně Senátu PČR Miluše 

Horské, ministra kultury Antonína Staňka a pardubického primátora Martina Charváta. Protože velitel 

skupiny Silver A Alfréd Bartoš vyrůstal v Sezemicích, program setkání pokračoval položením věnců u 

https://www.gypce.cz/2019/04/01/international-masterclasses/
https://www.gypce.cz/2018/12/13/predavani-cen-mlady-talent-pardubickeho-kraje/
https://www.gypce.cz/2018/12/18/autobahnspiel/
https://www.gypce.cz/2019/01/10/silver-a-v-pameti-tri-generaci/
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jeho pomníku. Po přesunu do Sezemického domu historik Eduard Stehlík přednášel o životě Jana Kubiše 

tak zajímavě, že všichni přítomní soustředěně naslouchali. Na závěr herec Josef Somr přečetl svým 

charismatickým hlasem dvě ukázky z knihy Eduarda Stehlíka Jan Kubiš – Nezastaví mě ani to nejhorší. 

Žáci, kteří se setkání zúčastnili, měli příležitost zastupovat onu třetí generaci pamětníků a tento úkol 

důstojně zvládli i v přítomnosti mnoha významných osobností. 

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. 

MATĚJ A MATĚJ VE VEDENÍ SRG  

Dne 21. ledna 2019 proběhla na naší škole volba předsedy a místopředsedy na nové funkční období. 

Jsou jím Matěj Rychnovský (5. A, předseda SRG) a Matěj Macháček (3. F, místopředseda SRG). A 

jakou vizi mají oba úspěšní kandidáti? 

 

STÁŽISTA NA GEOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR JE Z NAŠÍ ŠKOLY  

Rekordní počet 1 165! Tolik bylo přihlášek na studentské stáže v projektu Otevřená věda 2019, který 

vznikl pod záštitou Akademie věd České republiky. Lektoři 111 témat stáží z více než 30 

specializovaných pracovišť měli nelehký úkol. Vybrat vhodné kandidáty, kteří by s nimi spolupracovali. 

Štěstí se usmálo na Ondřeje Macka (5. B), který byl do role stážisty vybrán ze studentů našeho gymnázia. 

Pokud vše vyjde, čeká jej spolupráce s RNDr. Janem Burjánkem, Ph.D. z geofyzikálního ústavu AV ČR, 

kde se budou věnovat problematice odhadování možného zesílení zemětřesných pohybů v souvislosti 

s terénními nerovnostmi. Přejeme mu nadšení a píli dovést stáž do zdárného konce. 

Projekt Otevřené vědy vrcholí dvoudenní studentskou vědeckou konferencí v Praze, kde je cílem 

v šibeničních 5 minutách prezentovat svůj celoroční výzkum. Na nejlepší stážisty čeká honorář řádově 

v desítkách tisíc korun. 

STUDENTI NAŠEHO GYMNÁZIA SI PŘEVZALI DIPLOMY DELF 

V pondělí 25. 2. 2019 se studenti francouzštiny z našeho gymnázia zúčastnili přednášky o francouzském 

regionu Centre s ředitelem Francouzské aliance v Pardubicích, Samuelem Coeytauxem, a stážistkou Justine. V 

rámci přednášky, jež se konala na naší škole, se také předávaly diplomy DELF studentům našeho a 

chrudimského gymnázia, kteří složili zkoušku z francouzského jazyka. I v tomto roce podali studenti 

výborné výkony a celková úspěšnost byla opět stoprocentní. 

Po předání diplomů následovala prezentace o partnerském regionu Pardubického kraje, Centre. Studenti 

se mimo jiné dozvěděli o jeho významných zámcích, historických zajímavostech či mentalitě a zvycích 

místních. K autentičnosti přednášky také výrazně přispělo to, že Justine pochází právě z regionu Centre, 

a mohla tak studentům tamější život více přiblížit. 

Úspěšným řešitelům zkoušek DELF gratulujeme a přejeme chuť a motivaci do dalšího studia jazyka. 

 

PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ  

V pondělí 3. 6. 2019 převzalo v aule Univerzity Pardubice 101 absolventů našeho gymnázia ze tříd 8. 

A, 8. B, 4. F a 4. H svá maturitní vysvědčení. Slavnostní ceremoniál provázelo za účasti vedení školy, 

https://www.gypce.cz/2019/01/22/matej-a-matej-ve-vedeni-srg/
https://www.gypce.cz/2019/01/16/stazista-na-nasi-skole/
http://www.otevrenaveda.cz/
https://www.gypce.cz/2019/03/15/studenti-naseho-gymnazia-si-prevzali-diplomy-delf/
https://www.gypce.cz/2019/06/05/predavani-maturitnich-vysvedceni-2/
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třídních učitelů, rodičů a rodinných příslušníků tradiční vystoupení pěveckého sboru gymnázia pod 

vedením Mgr. Ivany Hrdinkové. Ředitel školy Mgr. Luděk Burian zhodnotil ve svém projevu průběh a 

vysokou náročnost studia. 

Nejprve všechny přítomné seznámil zástupce Mgr. Filip Petr s podrobnými statistickými údaji. Poté již 

následovalo předávání vysvědčení, které zahájili absolventi tříd osmiletého studia, již převzali 

vysvědčení z rukou svých třídních učitelek Mgr. Hany Hyhlíkové a Mgr. Dany Kudláčkové. Za studenty 

vystoupil se svým projevem Daniel Dvořáček. Absolventům čtyřletého studia předávaly vysvědčení 

jejich třídní učitelky RNDr. Daniela Pražanová a Mgr. Soňa Křišťanová, za studenty promluvily Markéta 

Richtrová a Kristína Sobotková. 

Ze 101 absolventů ve školním roce 2018/19 prospělo s vyznamenáním 59 studentů. Finanční odměnu 

za vyznamenání po celou dobu studia převzalo 16 žáků. 

Věcný dar za reprezentaci a propagaci školy na různých soutěžích a akcích obdrželi z 8. A Radek 

Hlaváček, Adéla Macháčková, Martin Roudný, Adéla Vavřinová a Eliška Vyskočilová, z 8. B Daniel 

Dvořáček a Tomáš Stránský, ze 4. F Magdaléna Bártová, Adam Havlíček a Matyáš Horny. 

Slavnostní shromáždění bylo ukončeno státní hymnou. 

NAŠE ŠKOLA SE ZAPOJUJE DO MEZINÁRODNÍHO TÝDNE KOUČOVÁNÍ – ICW 2019 

Máme zájem inspirovat naše kolegy v profesním a osobním vzdělávání a rozvoji, a proto jsme se 

rozhodli zapojit naši školu do akce International Coaching Week – týden zaměřený na propagaci 

profesionálního koučování. Letos se v České republice uskuteční od 13. do 19. května 2019. Cílem tohoto 

týdne je přiblížit široké veřejnosti profesionální koučink a to, jak výrazný posun může vnést do života 

každého z nás. 

Profesionální kouči nabízejí své aktivity bez nároku na honorář, propagují filozofii a přínosy koučování 

podle standardů ICF Global  – Mezinárodní koučovací federace a seznamují veřejnost s rozdíly mezi 

profesionálním koučováním a tím, co se za koučování často vydává. 

Během tohoto týdne má každý možnost zažít účinek koučování na vlastní kůži. Zájemci o tuto zkušenost 

z řad veřejnosti si mohou vybrat některou z akcí v kalendáři na webu https://icw2019.coachfederation.cz/. 

Obecně prospěšné společnosti, firmy a další instituce z celé České republiky mají možnost uspořádat 

ukázkovou koučovací akci pro své klienty nebo zaměstnance ve svých prostorách. 

Na naší škole se uskutečníl uzavřený seminář pro zaměstnance školy v délce trvaní 45–60 minut ve středu 

15. 5. 2019. 
Druhá část se uskutečnila ve čtvrtek 16. 5. 2019.  V průběhu dopoledne se zájemci z řad zaměstnanců 

školy zúčastní individuální ukázkové hodiny s koučem certifikovaným Mezinárodní koučovací federací. 

 

 

PĚVECKÝ SBOR A DRAMATICKÝ KROUŽEK 

PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA POD CHOLTICKÝM DEŠTNÍKEM 

V sobotu 8. září 2018 vystoupil pěvecký sbor našeho gymnázia na 8. Ročníku benefičního festivalu 

Choltický deštník. V příjemné atmosféře zámeckého nádvoří jsme svým koncertem přispěli k bohatému 

programu festivalu, jehož výtěžek poputuje na vznik a činnost Centra denních služeb Choltice, jež bude 

pomáhat zdravotně znevýhodněným mladým a dospělým lidem z Choltic a blízkého okolí zapojit se do 

běžného života. 

Děkuji všem členům pěveckého sboru za skvělou reprezentaci naší školy! 

ADVENTNÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO PĚVECKÉHO SBORU 

V době adventní školní pěvecký sbor již tradičně navštěvuje denní stacionáře v Pardubicích a svým 

vánočním repertoárem zpříjemňuje potřebným sváteční čas. 

V pátek 7. prosince 2018 jsme zavítali do domova důchodců U Kostelíčka, ve čtvrtek 13. prosince 2018 

do denního stacionáře na Dubině a v pátek 14. prosince 2013 zase do centra Slunečnice na Dukle. 

Půlhodinový blok zpěvu koled, písní s vánoční tematikou a recitace ocenili posluchači dlouhým 

https://www.gypce.cz/2019/05/08/nase-skola-se-zapojuje-do-mezinarodniho-tydne-koucovani-icw-2019/
https://www.gypce.cz/2018/09/09/pevecky-sbor-gymnazia-pod-choltickym-destnikem/
https://www.gypce.cz/2018/12/17/adventni-program-skolniho-peveckeho-sboru/
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potleskem. Odměnou nám byly nejen drobné dárky, které jsme v závěru vystoupení obdrželi, ale 

především dojetí, jež bylo patrné na straně seniorů i nás, zpěváků.  

V pondělí 17. prosince 2018 vyvrcholil náš adventní program slavnostním koncertem, který se jako 

každoročně konal v kostele Panny Marie Sedmibolestné v Pardubicích U Kostelíčka. V 17.00 zahájil 

sváteční podvečer Jakub Dvořák (3. F) hrou na varhany. Následovaly sborové skladby jako např. Jesus 

Christ Superstar, Dobrou zprávu hlásej, Stille Nacht, V půlnoční hodině. Pro letošní příležitost jsme do 

programu zařadili i šestihlasé Evening Rise se sólem Renáty Novákové (3. H). Nejdelší potlesk sklidila 

skladba Bohemian Rhapsody skupiny Queen a sólový part Dana Barka (8. A).  V závěru zazněla, tak 

jako každý rok, koleda Narodil se Kristus Pán. Tu se sborem zpíval už celý kostelík. 

PĚVECKÝ SBOR NA 8. ROČNÍKU FESTIVALU DĚTSKÝCH SBORŮ 

Pěvecký sbor gymnázia vystoupil v soboru 11. května 2019 na 8. ročníku festivalu dětských sborů 

v Cholticích. 

Letošního ročníku festivalu se zúčastnilo celkem 7 pěveckých sborů z celé České republiky, 

nejvzdálenější zpěváci přijeli až z Orlové. 

Na koncert v zámecké kapli se naši zpěváci pečlivě připravovali několik měsíců, předpremiérou 

bylo vystoupení pro potřebné v denním stacionáři Slunečnice na Dukle ve čtvrtek 9. května 2019. 

Koncert v choltickém zámku zahájil v 11.00 právě náš pěvecký sbor. Vnímavému publiku jsme 

přednesli např. Svitaj, Bože, svitaj Oldřicha Halmy, jazzový kánon Bidipdua Uli Führeho, šestihlasý 

tradicional Evening Rise, Šaty dělaj člověka trojice V&W&J a dopolední blok v kapli sv. Romedia jsme 

uzavřeli populární skladbou Karla Jenkinse Adiemus z filmu Avatar. 

Odpolední galakoncert otevřel ve 14.00 hodin opět náš sbor, a to skladbou Bohemian Rhapsody. Na 

závěr celého programu si všichni účastníci festivalu zazpívali společnou skladbu. 

Děkuji všem členům pěveckého sboru za vzornou reprezentaci naší školy. Zvláštní poděkování patří 

Evičce Mackové za sólo na flétnu, Kryštofu Kalvachovi za hru na bicí, Zorce Chaloupkové a Vandě 

Šebkové za sólový zpěv, Renátě Novákové a Danu Barkovi za sólový zpěv a Jakubu Milskému za 

klavírní doprovod. 

PRVNÍ SEZÓNA NOVÉHO DRAMATICKÉHO SOUBORU!  

Skupina šesti nejdrsnějších, nejodvážnějších a nejostřílenějších herců z gymnázia si v letošním roce pod 

profesionálním vedením studentky sedmého ročníku, Elišky Nechvátalové, secvičila pohádku s názvem 

Rákosníček a jeho rybník, kterou předvedla před velectěným publikem již dvakrát. 

 

 

Premiéru měla tato veleúspěšná hra až v předalekých Holicích v Mateřské škole Staroholická u 

příležitosti pasování předškoláků na školáky. Zde nejen že se soubor ve složení Kateřina Dušková (1. 

A), Anna Stieberová, Monika Vráželová (6. A), Vojtěch Stieber, Olga Hloušková a Matěj Formánek (7. 

A) setkal s hřejivým potleskem a miniaturními záchodky, ale také dostal za svůj výkon výborné 

občerstvení, čímž si zároveň vyzkoušel pravý život ochotnický. 

 

 

 

 

https://www.gypce.cz/2019/05/14/pevecky-sbor-na-8-rocniku-festivalu-detskych-sboru/
https://www.gypce.cz/2019/06/18/prvni-sezona-noveho-dramatickeho-souboru/
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MŠMT 

Pardubický kraj 

Ředitel školy 

Mgr. Luděk Burian 

Statutární zástupce 

ředitele 

Mgr. J. Herudková 

 

 

Zástupce ředitele 

Mgr. F. Petr 
Vedoucí školní jídelny 

 J. Dostálová 
Účetní 

M. Sedláková 

Vedoucí 

předmětových komisí 

Mzdová účetní 

Jaroslava Srbová 

Správce budov 
LudmilaJánská/K.Žižková 

Rozpočtář/hospodář 

Renata Popelková 

Údržbář 

P. Šrankota 

Uklízečky 

Pedagogický sbor 

Asistentka  

Ivana Žaliová 
Knihovnice 

Dana Zelená 

Vedoucí kuchařka 

Jarmila Pešlová 

Pokladní ŠJ 

L. Doležalová 

Kuchařky 

Zaučené kuchařky 

Uklízečka 

Pomocné kuchařky 

Interní audit Poradní sbor 

Studentská rada 

Pedagogická rada 

Školská rada 

Správce haly 

Miloslav Špička 

Stanislav Polanský 

 

Uklízečka 
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PEDAGOGICKÝ SBOR  

 

Mgr. Axmannová Ivana 

Mgr. Bílková Jana 

Mgr. Blatná Gabriela 

Mgr. Blehová Lenka 

Mgr.  Bogdanovič David 

 Boughen Kevin 

PaedDr. Břízová Blanka 

Mgr. Burian Luděk 

Mgr. Burianová Zuzana 

 Courtois Guilhaume 

Mgr. Čermáková Renata 

Mgr. Dlouhá Sylvie 

Mgr. Dvořáková Alena 

PaedDr. Eliášová Ivana 

Mgr. Fajfrová Dita 

Mgr. Herudková Jana 

Mgr. Holešínský Jaroslav 

Mgr. Holešínský Michal 

Mgr. Höbeltová Šárka Ph.D. 

Mgr. Horáková Eva 

Mgr. Hrdinková Ivana 

Mgr. Hyhlíková Hana 

Mgr. Chlandová Gabriela 

PhDr. Jelínková Renata 

Mgr. Kmoníčková Zuzana 

Mgr. Křišťanová Soňa 

Mgr. Kudláčková Dana 

Mgr. Kvíderová Ivana 

Mgr. Kycl Pavel 

Mgr. Machatý Přemysl 

Mgr. Málková Renata 

Mgr.  Maroulová Markéta 

PhDr. Matyášová Marie 

Mgr. Miletínová Jitka 

Mgr. Motyčková Iveta 

PaedDr.  Nagy Luděk 

Mgr. Pačovská Ludmila 

Mgr. Petr Filip 

Mgr.  Plecháčková Renáta 

RNDr. Pražanová Daniela 

Mgr.  Ragoubi Michaela 

RNDr. Rak Josef 

Mgr. Sedláková Linda 

Mgr. Sedláková Martina 

PhDr. Seinerová Vlasta 

Mgr.  Soudková Kristýna 

Ing. Střídová Nela 

Mgr. Střídová Zuzana 

PaedDr. Svoboda Josef 

Mgr. Štěpánek Martin 

Mgr. Tučková Marcela 

Mgr. Ulbrichová Kateřina 

Mgr. Vacková Olga 

Mgr.  Vašíčková Radka 

Mgr. Vašková Ilona 

RNDr. Vícha Vladimír 

Mgr. Vlasáková Alena 

Mgr. Vojtěch Ondřej 

Ing. Volejník Milan 

PhDr. Vomlelová Alena 

Mgr. Žák Daniel 
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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 2018/2019 se DVVP zúčastnilo 24 učitelů v 40 různých kurzech a školeních. 

Jméno Kurz  

Mgr. Gabriela Blatná Čtenářská gramotnost 

Mgr. Lekna Blehová Osobnostně sociální rozvoj pedag. pracovníků  

Mgr. Luděk Burian Systematický úvod do problematiky nadání 

Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence 

předčasných odchodů ze vzdělání 

Mgr. Zuzana Burianová Digitální media ve výuce cizích jazyků 

Jak rozmluvit žáky – němčina 

Mentoring 

Mgr. Silvie Dlouhá Jak rozmluvit žáky – němčina 

PaedDr. Ivana Eliášová Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky 

Mgr. Jana Herudková Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ 

zaměřené na projektovou výuku 

Mgr. Soňa Křišťanová Metoring 

Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky 

Mgr. Ivana Kvíderová Digitální média ve výuce cizích jazyků 

Mgr. Přemysl Machatý Komunikace a prezentační dovednosti 

Mgr. Marei Matyášová  Čtenářská dovednost v různých předmětech SŠ 

Digitální média ve výuce cizích jazyků 

Jak rozmluvit žáky – němčina 

Učíme němčinu hravě a netradičně 

Mgr. Jitka Miletínová Hodnotitel ústní zkoušky pro  žáky s PUP MZ – cizí jazyky 

PaedDr. Luděk Nagy Hodnotitel ústní zkoušky pro  žáky s PUP MZ – cizí jazyky 

Internet ve výuce angličtiny 
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Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a k podpoře 

čtenářské gramotnosti 

Mgr. Filip Petr Komunikace a prezentační dovednosti 

Mgr. Renata Plecháčková Hodnotitel ústní zkoušky – Španělský jazyk - 14.1.2019 

RNDr. Daniela Pražanová Komunikace a prezentační dovednosti 

Mgr. Linda Sedláková Refresher for English teachers 

Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ – cizí jazyky 

Mgr. Martina Sedláková Čtenářská dovednost v různých předmětech SŠ 

Mgr. Zuzana Střídová Krajská konference environmentálního výdělávání, 

výchovy a osvěty Pce kraje 

Mgr. Kateřina Ulbrichová Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ – cizí jazyky 

Back to school activites a Lessons up Your Sleeve 

Mgr. Olga Vacková Čtenářská dovednost v různých předmětech SŠ 

RnDr. Vladimír Vícha Veletrh nápadů učitelů fyziky, Inspirace pro zkvalitňování 

výuky přírodovědných předmětů a matematiky,  

Mgr. Alena Vlasáková Komunikace a prezentační dovednosti 

Mgr. Ondřej Vojtěch Literatura pro děti 

Celkem čtyři provozní zaměstnanci absolvovali 7 seminářů. 

 

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 
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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 

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. 
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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  

OSSZ - provedla kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 

pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti. Kontrolované období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018. 

 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE 

Dne 24. 1. 2019 byla provedena kontrola požárně bezpečnostního zařízení ve sportovní hale 

Dašická.  

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE 

Kontrola byla provedena 13. 3. 2019. Nedostatky bežného charakteru byly odstraněny. 

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE 

Česká školní inspekce prošetřila annymní stížnost na právnickou osobu Gymnázium, 

Pardubice, Dašická 1083 doručenou na ČŠI dne 20. 9. 2018. Stížnost se týkala nespokojenosti 

stěžovatele s úrovní výuky učitele chemie a informatiky. 

Česká školní inspekce po prošetření stížnosti zhodnotila stížnost jako neprokazatelnou. 

INTERNÍ AUDIT:  

17. 10. – 25. 10. 2018 VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ FKSP  

Namátkovým nahlížením do účetních dokladů ekonomického oddělení z roku 2017 a 2018 bylo 

zjištěno, že využívání prostředků FKSP je v souladu s obecně závaznými a vnitřními předpisy 

školy. Předběžná a následná řídící kontrola je řádně vykonávána. 

15. 4. –  29. 4. 2019 – PROVĚŘENÍ ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO 

SYSTÉMU NA ZÁKLADĚ NAMÁTKOVĚ VZORKŮ OPERACÍ V  SOULADU 

S PLATNÝMI ZÁKONNÝMÍ  NORMAMI 

Auditovány byly ekonomické oddělení a mzdová účtárna. Při auditu systému vnitřní řídící 

kontroly nebyly shledány  nedostatky.  

EXTERNÍ AUDIT  
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OVĚŘENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ UZAVĚRKY K  31. 12. 2018 

Podle zprávy nezávislého auditora účetní závěrka dává věrný obraz aktiv a pasiv příspěvkkové 

organizace Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 k 31. 12. 2018, nákladů, výnosů a výsledku 

jejího hospodaření za rok 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy. Audit provedl 

Ing. Luděk Pelcl – daňový poradce a auditor. 

ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ V  RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ  

Škola není zapojena do celoživotního učení. 

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

ŠKOLA BYLA ZAPOJENA DO OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO 

KONKURENCESCHOPNOST VÝZVA Č. 35  

Do této výzvy se přihlásilo 31 učitelů. Projekt začal 1. 7. 2017 a byl ukončen 30. 6. 2019. Tento 

projekt byl zaměřen na rozvoj kompetencí pedagogů. 

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PK – KA ROZVOJ 

KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 

 

 

ZÁVĚREM 

Poděkování za úspěšný školní rok 2018/19 (a hospodaření v kalendářním roce 2018) patří všem 

zaměstnancům školy (pedagogickým 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. 2019       

Mgr. Luděk Burian 

ředitel školy 

 


