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PŘI ŠKOLE PRACUJE: - ZO ČMOS pedagogických pracovníků 

- Sdružení přátel Gymnázia Pardubice  

- Studentské rada 

- psycholožka Mgr. Irena Dojčánová z PPP Pardubice 

 

V září roku 2021 jsme začali prezenční výuku s nadějí, že se už nebude opakovat situace 

z předcházejícího roku.  Naštěstí již nebyla plošně nařízena distanční výuka, ale přesto práci pedagogů 

narušovaly nepředvídané karantény žáků, celých tříd a samotných učitelů. Práce učitele byla tak pestrá, 

že se stávalo, že jsme učili jednu hodinu prezenčně, následující hybridně a další distančně. Důvodem 

bylo opět šíření koronaviru.  

Oproti minulým rokům se podařilo zorganizovat lyžařské kurzy, sportovní kurzy, výměnný pobyt 

v Portugalsku a jazykový pobyt ve Španělsku.  

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY  

Pro maturanty pořádáme každoročně besedu s pracovníky Úřadu práce Pardubice, 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 2021/2022 odborová organizace 

pedagogických pracovníků měla 6 členů.  

Hlavní spolupráce se týká uzavření kolektivní smlouvy s výhodami pro zaměstnance gymnázia. 

Vedení školy předsedkyni odborové organizace poskytuje informace o chodu gymnázia. 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

Gymnázium mělo ve školním roce 2021/2022 24 tříd, z toho 16 tříd s osmiletým studijním programem 

a 8 tříd se čtyřletým studijním programem. Maximální kapacita udávaná ve zřizovací listině je 

920 studentů. Ve školním roce 2021/2022 byl počet studentů 711 tj. kapacita byla využita na 77,3 %. 

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 o 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.  

Ve všech učebnách se nacházejí dataprojektory.  

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

V monobloku a v pavilonu byly 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 
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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 měsících v 

roce 2018. 

Od 1. 9. 2009 je ve škole vybudována plošina pro přepravu hendikepovaných osob a bezbariérové WC. 

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY  

V 1., 2., 3. a 4. ročníku osmiletého gymnázia jsme učili podle Školního vzdělávacího programu pro nižší 

stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu, č. j. 630/07, zpracovaného podle RVP ZV. V 1., 2., 3. a 4. ročníku 

4letého studia a v 5., 6., 7. a 8. ročníku 8letého studia jsme zavedli výuku podle Školního vzdělávacího 

programu „Úspěšná příprava pro VŠ“, č. j. 329/2009, zpracovaného podle RVP G.  

Učební plán čtyřletého gymnázia byl v souladu s učebním plánem vyššího stupně osmiletého gymnázia. 

Výuka v 1. a 2. ročníku čtyřletého studijního cyklu a v 5. a 6. ročníku osmiletého studijního cyklu je 

všeobecná, aby žáci získali základní znalosti ve všech předmětech.  

Ve 2. ročníku čtyřletého studia a odpovídajícím 6. ročníku osmiletého studia si žáci vybírají volitelné 

předměty, které absolvují v předmaturitním a maturitním ročníku.  

V předmaturitním ročníku mají celkem 4 hodiny seminářů 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. 
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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 a španělského jazyka. 

Žáci mohou absolvovat i výuku nepovinného cizího jazyka (ruského, německého, španělského, italského 

jazyka, latiny) a různé konverzace v cizím jazyce; podmínkou této výuky je dostatečný počet zájemců 

ve skupině (min. 10 žáků).  
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UČEBNÍ PLÁN TŘÍD 2021/2022 

 

 

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 

2021-2022 62 vyučujících, 16 nepedagogických pracovníků, 13 členů personálu ve školní jídelně a tři 

zaměstnanci sportovní haly. Zaměstnanci pracují na plný i na částečný úvazek.  
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Průměrný věk zaměstnance organizace je přibližně 44 let, postupně ale dochází k omlazování 

pedagogického sboru (často z řad absolventů naší školy). 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 a školní maturitní komisaře). Nové kolegy, kteří tato 

školení nemají, nechává vedení školy proškolovat průběžně. 

Na škole dlouhodobě působí výchovný poradce a kariérový poradce. 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“ – 10. 11. a 6. 12. 2021 

• pravidelné informace o přijímacím řízení, akcích školy, výsledcích našich žáků apod. v médiích 

(noviny, rozhlas, webové stránky) 

• úzká spolupráce s některými vysokými školami – hlavně v rámci přijímacího řízení 

• zajištění krajských olympiád jazykových, fyzikálních a matematických 

 

MATURITNÍ PLESY  

Maturitní plesy jsme po pauze způsobené opatřeními proti infekci covid-19 uspořádali, i když v 

netradičních termínech. Třídy 8.A a 8. B měly maturitní ples 16. 4. 2022 a třídy 4.F a 4. H až 24. 6. 

2022. 

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 práce, schopnost diskutovat.  

PROJEKTY 

Projekty rozšiřují možnosti výuky, proto se snažíme vyhledávat nabídky vysokých škol, analyzovat je a 

pak motivovat naše žáky, aby se do projektů 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 
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- využívání a zařazení projektu Grafika na PC do výuky ve 4. ročníku osmiletého studijního cyklu 

- Středoškolská odborná činnost 

- Dětský parlament 

- Studentský parlament  

- Evropský parlament mládeže – účast na Národních výběrových konferencích 

- Příběhy bezpráví  

- 1. 11. 2019 jsme zahájili projekt s názvem „Zlepšení kvality vzdělávání“, číslo projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013496, Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v 

prioritní ose 3 OP 

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. 

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. 

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. 
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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. V roce 2019 nám byl tento titul o další tři roky prodloužen. 

FAKULTNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V  PRAZE 

V září 2015 byl 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.  

 

FAKULTNÍ ŠKOLA FARMACEUTICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V HRADCI KRÁLOVÉ 

V roce 2021 nám byl propůjčen titul „Fakultní škola Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci 

Králové“.  Toto ocenění jsme získali na základě výsledků našich studentů při přijímacím řízení na VŠ. 
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ZAHRANIČNÍ POBYTY  

VÝMĚNA S GYMNÁZIEM V BAVORSKÉM BUXHEIMU  - ZRUŠENO  

 

JAZYKOVÝ POBYT V  NĚMECKU –  2. A, B 

Většina žáků z našich sekund se ve druhém školním týdnu vydala k našim sousedům do Německa. 

Zúčastnili se zde totiž jazykového pobytu ve středisku KiEZ na kraji německého městečka Sebnitz. 

V rámci programu žáci absolvovali 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 s 

průvodkyní si prohlédli historické centrum Drážďan. Celý program od 6. 9. do 10. 9. 2021 proběhl bez 

jakýchkoli potíží.  

STUDIJNĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE  –  ZRUŠENO  

VÝMĚNNÝ POBYT SE ŽÁKY Z FRANCIE - ZRUŠENO  

VÝMĚNA S PORTUGALSKOU ŠKOLOU ESCOLA SECUNDARIA DE PENAFIEL BYLA NA 

PODZIM ZRUŠENA, ALE V ČERVNU 2022 JSME UŽ DO PORTUGALSKA CESTOVALI  

Po dvouleté pauze se ve dnech 20. – 27. 4. 2022 zúčastnilo 27 žáků a žákyň ze tříd 1. H, 5. A a 5. B 

výměnného pobytu s portugalskou střední školou Escola Secundária de Penafiel, nacházející se cca 40 

km od Porta v malebném městečku Penafiel. 

Žáci a žákyně měli velice nabitý program – navštívili Porto, prohlédli si historické muzeum v Penafiel, 

účastnili se hodiny zumby, hodiny surfování v Atlantickém oceánu. Díky účasti v některých hodinách 

na tamní škole poznali portugalský školský systém a díky ubytování v rodinách nahlédli do chodu rodin 

a portugalského způsobu života. 

Pevně věříme, že v září budeme moci portugalské žáky a žákyně uvítat na naší škole a ukázat jim krásy 

České republiky. 
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SPORTOVNÍ AKCE PRO STUDENTY  

• konal se adaptační pobyt žáků pro 1. ročníky osmiletého studia a 1. ročníky čtyřletého studia 

v Rekreačním areálu U Starého rybníka Zbraslavice 

• byly uspořádány lyžařské kurzy pro 2. a 5. ročník osmiletého studia a 1. ročník čtyřletého studia 

v České republice a v Rakousku  

• v červnu se uskutečnil letní sportovní kurz pro 7. ročník osmiletého studia a 3. ročník čtyřletého 

studia v Kácově  

 



   

 

 12 

 

 

  



   

 

 13 

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 242 232 240 714 

Průměr počtu 

žáků na třídu 
30 30 30 30 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022  

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

Počet přihlášek  269 140 409 

Počet přijatých 61 60 121 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

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  

úterý 12. a středa 13. dubna 2022 (pro žáky 9. ročníku ZŠ) 

úterý 19. a středa 20. dubna 2022 (pro žáky 5. ročníku ZŠ) 

Všichni žáci se zúčastnili jednotných přijímacích zkoušek připravených společností CERMAT. 

ČÁSTI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:  

4LETÉ STUDIUM 

1. Český jazyk  

2. Matematika  

8LETÉ STUDIUM 

1. Český jazyk  

2. Matematika  
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ CYKLUS 

písemná zkouška z českého jazyka   max. 50 bodů 

písemná zkouška z matematiky      max. 50 bodů 

prospěch za 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku  min. 0 bodů – max. 20 bodů 

za umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT (okresní a 

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 

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 
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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 2020 /2021 

1. POLOLETÍ  

Zahájení výuky v 1. pololetí 1. 9. 

Maturitní zkouška – podzimní termín – písemná část 1. 9. – 3. 9. 

Maturitní zkouška – podzimní termín – ústní část 6. 9. 

Adaptační pobyt tříd 1. A, 1. B 3. 9. – 6. 9. 

Adaptační pobyt tříd 1. F, 1. H 3. 9. – 6. 9. 

1. sběrové ráno 13. 10. 

Podzimní prázdniny 27. 10. a 29. 10. 

Schola Bohemia – prezentace středních škol v Ideonu 5. 11. – 6. 11. 

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

jídelně 
10. 11. 

Zápis známek za 1. čtvrtletí do počítače do 14.00 hod. 22. 11. 

Hodnocení za 1. čtvrtletí od 14.00 hod. 24. 11.  

Třídní schůzky rodičů žáků všech tříd od 17.00 hod. 24. 11. 

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce pro společnou i profilovou část do 30. 11.  

Den otevřených dveří – 2. termín: v 17.00 hod. ve školní jídelně 6. 12. 

Vánoční prázdniny – začátek 23. 12.   

Zahájení výuky v roce 2022 3. 1. 

Přijímací zkoušky nanečisto leden 

LVVZ 2. A, 2. B – Harrachov 16. – 21. 1. 

Ukončení klasifikace a docházky za 1. pololetí 

Zápis do počítače do 14.00 hod. 
24. 1. 

Hodnocení za 1. pololetí od 14.00 hod. 26. 1.  

Vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí 31. 1. 

Informační schůzka pro žáky 6. A, 6. B, 2. F, 2. H k volitelným 

předmětům 

2. 2. 

Pololetní prázdniny 4. 2.  
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2. POLOLETÍ  

Maturitní ples tříd 4. F, 4. H 5. 2. 

Maturitní ples tříd 8. A, 8. B 12. 2. 

Odevzdání přihlášek volitelných předmětů – 6. A, 6. B, 2. F, 2. H do 26. 2.   

Jarní prázdniny 28. 2. – 6. 3. 

LVVZ 5. A, 5. B, 1. F, 1. H – Pec pod Sněžkou 13. – 18. 3. 

LVVZ 5. A, 5. B, 1. F, 1. H – Nassfeld 13. – 18. 3. 

Odevzdání seznamu literárních děl pro MZ – 8. A, 8. B, 4. F, 4. H do 31. 3. 

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

2. sběrové ráno 6. 4. 

Hodnocení za 3. čtvrtletí od 14.00 hod. 6. 4. 

Třídní schůzky rodičů od 17.00 hod. 6. 4. 

Velikonoční prázdniny 14. 4. 

Písemná práce z českého jazyka a literatury společné části maturitní 

zkoušky 
duben 

Jednotná přijímací zkouška do čtyřletého studia – 1. termín duben 

Jednotná přijímací zkouška do osmiletého studia – 1. termín duben 

Jednotná přijímací zkouška do čtyřletého studia – 2. termín duben 

Jednotná přijímací zkouška do osmiletého studia – 2. termín duben 

Písemné zkoušky profilové části – přihlášení žáci 8. A, 8. B, 4. F, 4. H 25. 4. – 26. 4. 

Ukončení klasifikace 8. A, 8. B, 4. F, 4. H – zápis známek do 14.00 hod. 25. 4. 

Hodnocení za 2. pololetí pro třídy 8. A, 8. B, 4. F, 4. H v 9.40 hod. 27. 4. 

Poslední zvonění pro třídy 8. A, 8. B, 4. F, 4. H 29. 4.  

Vysvědčení za maturitní ročník 29. 4. 

Projektový týden pro třídy nižšího gymnázia 2. 5. – 6. 5.  

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 2. 5. – 6. 5. 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu – 1. termín květen 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu – 2. termín květen 

Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 8. A, 8. B 16. 5. – 20. 5. 

Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 4. F, 4. H 23. 5. - 27. 5.  

Sportovní kurzy pro 3. a 7. ročník 11. – 15. 6.; 15. – 19. 6.  
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Harmonogram I. i II. pololetí byl velmi pozměněn v důsledku šíření koronaviru a s ním spojených 

karantén.   

Slavnostní předání maturitních vysvědčení  červen 

Konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd 14.30 – 17.00 hod. 8. 6. 

Ukončení klasifikace a docházky za 2. pololetí 

Zápis do počítače do 12.00 hod. 
24. 6.  

Odevzdávání učebnic 24. a 27. 6. 

Burza učebnic 27. 6. 

Třídnické hodiny, úklid skříněk a tříd 27. 6. 

Hodnocení za 2. pololetí v 12.00 hod. 27. 6. 

Školní exkurze 28. 6. – 29. 6. 

Vydání vysvědčení za 2. pololetí, ukončení školního roku  30. 6. 

Závěrečná porada v 9.30 hod. 30. 6. 

Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 

Nástup do školy v 8.00 hod.  25. 8. 

Opravné zkoušky  25. 8. – 27. 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 
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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 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Počet absolventů 115 124 113 107 121 119 117 

Přijato na VŠ 98,26% 97,58% 96,43% 95,33% 96,69% 99,16% 95,73% 

Přijato na VOŠ a pom. kurzy 1,74% 1,61% 3,57% 3,74% 1,65% 0,84% 4,27% 

Ve studiu pokračuje 100% 99,19% 100% 99,07% 98,34% 100% 100% 
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POČET PŘIJATÝCH  ABSOLVENTŮ PODLE TYPU VYSOKÉ ŠKOLY:  

Školní rok 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Filozofické a humanitní 18 20 16  19 12 17 13 

Právnické 15 14 10 11 14 15 11 

Lékařské a farmaceutické 20 20 20 25 29 24 32 

Přírodovědné a matfyz 9 9 11 9 11 14 12 

Ekonomické 12 17 22 19 12 8 21 

Pedagogické 5 7 5 6 6 9 4 

Technické 26 31 21 11 24 23 15 

Zemědělské a veterinární 1 3 2 1 0 3 1 

Jiné 7 0 1 1 9 6 3 

Pokračuje na VŠ 113 121 108 102 117 119 112 

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 2020/2021 Školní rok 2021/22 

přání skutečnost přání skutečnost 

Filozofické fakulty  16 17 13 13 

Právnické fakulty 17 15 11 11 

Lék. a farmaceutické fakulty 26 24 33 29 

Přírodověd. fakulty  6 6 8 7 

Technické fakulty a MFF 8 8 19 20 

Pedagogické a sportovní fakulty 8 9 3 4 

Ekonomické fakulty 7 8 21 21 

Zeměd., lesnické a veter. fakulty 2 3 3 1 

Vojenské VŠ, Policie a Obrana 0 0 3 3 

Umělecké VŠ 0 0 0 0 

Studium v zahraničí, nulté roč. 5 5 2 3 

VOŠ 1 1 0 1 

 

NEJVĚTŠÍ  ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ  

Vojtěch Váňa 1. místo v krajském kole Fyzikální olympiády A                                                                          

Pavel Provazník 1. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie B 

Vít Brázda 2. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie B 

David Theodor Nimrichtr 2. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie C 

Josef Lustig 2. místo v krajském kole Soutěže ve francouzském jazyce 

Ema Vaněčková 2. místo v krajském kole Biologické olympiády 

Daniel Drábek 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie C 

Michal Branda 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie D 

Vít Brázda 3. místo v krajském kole Matematické olympiády A 

Michaela Hořčičková 3. místo v krajském kole Olympiády v německém jazyce 

Anděla  Staňková 3. místo v krajském kole Chemické olympiády 

Nela Ferenčíková 2. místo v celostátním kole Soutěže ve francouzském jazyce 

Tomáš Jarošík 1. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády 



   

 

 28 

Kateřina Dušková 2. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie E 

Ota Černohorský 2. místo v krajském kole Chemické olympiády D 

Lukáš Kozel 2. místo v krajském kole Matematického klokana 

Tereza Nejezchlebová 2. místo v krajském kole Olympiády v německém jazyce 

Barbora Vaněčková 2. místo v krajském kole Soutěže ve francouzském jazyce NG 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE  

 

SPORTOVNÍ DEN 2022  

Každý rok se v době přijímacích zkoušek koná sportovní den a ani letošní rok nebyl výjimkou. Tohoto 

mezitřídního klání se zúčastnilo pouze nižší gymnázium. Chlapci předvedli své umění ve fotbalu 

a florbalu, dívky soutěžily v přehazované a ringu. 

Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. V nižší se spolu utkaly primy a sekundy, ve vyšší tercie 

a kvarty. Mezi primami a sekundami překvapivě zvítězili nejmladší: 

1. místo – 1. A, 2. místo – 2. B, 3. místo – 2. A a 4. místo – 1. B. 

Ve vyšší kategorii se třídy umístily následovně: 

1. místo – 4. B, 2. místo – 3. A, 3. místo – 4. A, 4. místo – 3. B. 

Sportovní den jsme si všichni (doufám) užili a určitě se shodneme na tom, že sportovní úsilí žáků bylo 

plně odměněno sladkou odměnou. 

FLORBALISTI DAŠÁKU V  CELOSTÁTNÍM FINÁLE!  

Po okresním a krajském kole, kterým kluci prošli hladce jako nůž máslem, čekalo tým Dašáku celostátní 

finále, které se konalo 24. března v Praze. Tým vedený panem učitelem Žákem se vydal do areálu 

HAMR-Braník plný očekávání. V kraji bezkonkurenční tým bojoval v Praze proti těm nejlepším 

v republice. Hned v prvním zápase narazili kluci na největšího favorita turnaje, Moravskoslezský kraj. 

Proti pozdějšímu vítězi turnaje reprezentanti Dašáku odehráli vyrovnané utkání, ve kterém byli nakonec 

poraženi 3:4. 

Následné výhry nad Zlínem a Krnovem zařídily postup do čtvrtfinále z druhého místa. Ve čtvrtfinále ale 

přišel veliký zvrat. Dašáci totiž narazili na jihlavské gymnázium. V tomto zápase ukázal soupeř 

obrovskou produktivitu, ze tří střel skóroval třikrát. Tři branky vstřelil i tým Dašáku, a tak musely 

rozhodnout nájezdy. V nich naši florbalisté selhali, a proto tým, který cílil na příčky nejvyšší, vypadl ve 

čtvrtfinále. Hráče Dašáku tak čekal již pouze zápas o páté místo. V něm už byli ale bez koncentrace, 

v odvetě se Zlínem prohráli znovu při nájezdech. 

I přes semifinálový neúspěch se Dašák umístil na skvělém šestém místě v celorepublikovém finále 

a nemá se rozhodně za co stydět. 

SKVĚLÝ VÝKON NAŠICH ŽÁKŮ V ORIENTAČNÍM BĚHU  

Ve středu 18. 5. 2022 se žáci naší školy zúčastnili krajského kola Olympiády dětí a mládeže v 

orientačním běhu. Závod se konal v městské části sídliště Polabiny III a v navazujících parcích kolem 

řeky Labe. Naši reprezentanti dosáhli mimořádného úspěchu, a zajistili si tak postup do celostátního 

finále, které se bude konat v úterý 7. 6. 2022 v Prostějově!!! 

Na stupně vítězů se probojovali: 

• Zlaté medaile: Hana Fenclová 1. A (kat. D7), Kateřina Dvořáková 1. F (kat. DS), Adam 

Štichhauer 4. B (kat. H9) a Michal Krpata 7. B (kat. HS) 
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• Stříbrná medaile: Tomáš Pekárek 6. B (kat. HS) 

• Bronzové medaile: Tereza Janáčková 6. A (kat. DS), Jan Hlavatý 3. A (kat. H9) a Filip Haas 2. 

F (kat. HS) 

 

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

L’EUROPE DANS MES YEUX  

Stejně jako minulý rok i letos pořádala Alliance française výtvarnou soutěž tentokrát na téma L’Europe 

dans mes yeux (Evropa mýma očima). Úkolem bylo vytvořit v podobě koláže a s použitím jednoho slova 

v minimálně 5 úředních jazycích EU dílo zobrazující, co pro nás Evropa znamená. 

I letos jsem se soutěže zúčastnila, a to s výtvorem, který jsem pojmenovala L’Unité de l’Europe (Jednota 

Evropy). 

Vyhlášení soutěže proběhlo v rámci další akce pořádané Alliancí – Pique-nique européen (Evropský 

piknik), který se konal 22. června 2022. Sešli jsme se na břehu Labe a hned po oficiálním zahájení 

přípitkem byly účastníkům předány ceny. Tentokrát nebyla ocenění rozdělena na stupně vítězů. Díla 

byla tak různorodá a osobitá, že se porota rozhodla všechny ocenit stejně, a každý dostal velkou tašku 

plnou dárků. 

Zbytek večera jsme strávili hraním petangu, konverzací s rodilými mluvčími nebo ochutnáváním 

dobrého jídla z různých zemí Evropy. 

MLADÍ CHEMIKOVÉ USPĚLI NA OLYMPIÁDĚ  

Na SPŠCHT v Pardubicích se konalo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Z kola školního 

postupovali: Eliška Wandrolová a Ota Černohorský ze 4. A, Terezka Kratochvílová z 3. B a Jan Hlavatý 

z 3. A, přičemž Ota Černohorský (2. místo), Eliška Wandrolová (4. místo) a Terezka Kratochvílová 

postoupili dále do kola krajského. Všichni studenti byli úspěšnými řešiteli. 

V krajském kole, které se konalo na Univerzitě v Hradci Králové, Ota Černohorský opět zabodoval 

a obsadil 2. místo, Eliška Wandrolová šťastné 7. místo a úspěšnou řešitelkou byla i jedna z nejmladších 

studentek Terezka Kratochvílová, která porazila i mnohé o rok starší chemiky. 

Všem studentům děkujeme za pečlivou přípravu a vzornou reprezentaci školy a přejeme jim hodně 

úspěchů v dalších soutěžích. 

VELKÝ ÚSPĚCH NAŠEHO MATURANTA V  MATEMATICE 

Daniel František Mezera, student 4. F, dosáhl v maturitním testu Matematiky+ vynikajícího 

úspěchu. Test splnil na 100 %. Takový výsledek se podařil pouze 11 studentům z celé republiky. Dan 

byl jediný zástupce z celého Pardubického kraje. Tyto výborné matematiky ocenil v pondělí 13. 6. 2022 

v Praze ve Valdštejnském paláci i předseda Senátu Miloš Vystrčil. 

Studenti našeho gymnázia dosahují dlouhodobě výborných výsledků v matematice, slavnostního 

ocenění maturantů v Matematice+ předsedou Senátu se již v minulých letech zúčastnili dva naši další 

studenti. 

DALŠÍ SKVĚLÝ ÚSPĚCH NA POLI CIZÍCH JAZYKŮ  

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 mělo letos své zastoupení i v Soutěži v ruském jazyce. Naše 

žákyně Anděla Staňková z 6. B, soutěžící v kategorii SŠ I, nejprve s přehledem zvítězila v krajském 

kole, jež proběhlo na domácí půdě koncem března. Tímto skvělým výkonem se zasloužila o postup do 

celostátního kola, které proběhlo o měsíc později on-line. Tam se musela vypořádat kromě silné 

konkurence studentů z ostatních krajů i s nelehkým tématem a obsadila konečné 7. místo. 

Áně moc gratulujeme k výbornému výsledku a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy. 

Doufáme, že v takovýchto výkonech bude pokračovat i v budoucnu! 
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NELA FERENČÍKOVÁ JE 2.  NEJLEPŠÍ FRANCOUZŠTINÁŘKA V  REPUBLICE 

Nela Ferenčíková se v letošním celostátním kole Soutěže ve francouzském jazyce, které se konalo 

10. května online, umístila na úžasném 2. místě. Vítězové krajských kol soutěže se připojili na slavnostní 

zahájení, při kterém je pozdravil atašé pro jazykovou spolupráci pan Eric Playout a viceprezidentka 

Sdružení učitelů francouzštiny paní Markéta Šafránková. 

Poté se již účastníci připojovali k hodnotícím komisím a museli bez přípravy reagovat ve dvou částech 

soutěže. První část se skládala z popisu obrázků a druhou část tvořilo hraní rolí. 

V náročné konkurenci celé republiky se Nele podařilo v kategorii ZŠ/VG II obsadit stříbrnou příčku, 

přičemž od pomyslného zlata ji dělil jediný bod! 

Nele moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy! 

KRAJSKÉ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY KATEGORIÍ B, C A  D 

Dne 26. 4. 2022 se na naší škole konalo krajské kolo FO pro kategorie B, C a D, a to prezenční 

formou. Z naší školy do krajského kola postoupilo 7 studentů, kteří si v konkurenci ostatních škol vedli 

výborně. 

V kategorii B obsadil 1. místo Pavel Provazník a 2. místo Víťa Brázda.  

V kategorii C obsadil David Theodor Nimrichtr 2. místo, Daniel Drábek 3. místo a Aneta Vašíčková 

6. místo. 

V kategorii D obsadil Michal Branda 3. místo a Jan Wawrzyczek 5. místo. 

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 
OHLÉDNUTÍ ZA DĚJEPISNOU OLYMPIÁDOU  

Dějepisná olympiáda se v tomto školním roce nesla v duchu poměrně náročného tématu. Žáci měli 

prokázat často nadstandardní vědomosti týkající se osudů české šlechty, a to v období do roku 1648 

(kategorie ZŠ) i v dobách novějších (kategorie SŠ). O lednovém školním kole jsme již referovali. 

Okresní kolo 22. 3. 2022 přineslo našim žákům velký úspěch, první místo v obou kategoriích patřilo 

právě jim. V kategorii ZŠ byla nejlepší řešitelkou Kateřina Dušková, v kategorii SŠ se nejlepším stal 

Kryštof Kalvach. 

Dubnové krajské kolo již tak oslnivé úspěchy nepřineslo, ale i tak si umístění K. Duškové a K. Kalvacha 

v první polovině výsledkové listiny zaslouží pochvalu. 

ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ VE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDĚ KATEGORIE E, F  

I letos se studenti nižšího gymnázia aktivně zapojili do soutěže Fyzikální olympiáda. Školního kola se 

letos zúčastnilo 5 žáků soutěžících v kategorii E a jeden žák v kategorii F. Všem se vyplatila pečlivá 

příprava, protože se všichni stali úspěšnými řešiteli a postoupili do dalšího kola. A v něm si vedli skvěle! 

V kategorii E obsadila Tereza Nejezchlebová 1. místo s maximálním počtem 40 bodů, Kateřina 

Dušková 2. místo s 39 body, Radek Roub 4. místo s 36 body, Zbyněk Makovský skončil na 8. místě s 

31 body a Jan Křivský se s 19 body umístil na 15. místě. Všichni postoupili do krajského kola, které se 

konalo 21. dubna 2022. 

Okresní kolo v kategorii F vyhrála Johana Seinerová celkovým počtem 31 bodů. Pro tuto kategorii 

fyzikální olympiáda končí na této úrovni. 

Všem soutěžícím blahopřejeme a věříme, že nás budou úspěšně reprezentovat na poli fyziky i v dalších 

letech. 
MEZINÁRODNÍ FINÁLE SOUTĚŽE PREZENTIÁDA 2022  

Ve čtvrtek 21. dubna a v pátek 22. dubna 2022 se v Kongresovém centru Praha konalo mezinárodní 

Grandfinále soutěže Prezentiáda 2022. 

Ve čtvrtek se utkalo 36 týmů žáků nižších gymnázií a základních škol, v pátek mezi sebou bojovalo 36 

týmů ze středních škol. 

Naše gymnázium mělo své zástupce v obou kategoriích. Tým Měsíčci na hnoji (Nela Ferenčíková, 

Amalie Kovaříková, všechny 4. A) reprezentující v kategorii nižších gymnázií a základních škol se 

vyrovnal s tématem „Něco je nad námi“ originálně. Dle hluku, zápachu cigaret, zvuků zvířat 
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a občasných vodních skvrn na stropě správně usuzují, že nad většinou bydlících v bytovém domě něco 

být musí. 

Dvě mušketýrky (Adéla Burešová, Marie Janovská, Klára Kramerová, všechny 1. F) reprezentující naše 

gymnázium v kategorii středních škol si vybraly téma „ASAP“. V podrobné studii, následném 

průzkumu a názorné vizualizaci prozradily, kolik lidí tuto zkratku používá aktivně, pasivně či ji vůbec 

nezná. V závěru však odhalily, že lidstvo doprovází i významnější problémy. 

Přes snahu i originalitu se mezi šestici grandfinalistů žádný pardubický tým neprobojoval. Z Prahy si 

však slečny z obou týmů odváží zkušenost a šanci do dalších ročníků. 
MĚSTO OCENILO SVÉ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁKY  
Ve čtvrtek 21. dubna  2022 se v aule Univerzity Pardubice uskutečnilo slavnostní oceňování žáků 

středních a základních škol, kteří byli ve školním roce 2020/2021 úspěšní v různých odborných, 

předmětových i uměleckých soutěžích. Pardubičtí radní předali těmto dětem pamětní list a symbolickou 

finanční odměnu. 

Mezi oceněné patřili tito naši žáci 

vyšší gymnázium: Jan Španiel, Vojtěch Váňa, Vít Brázda, Jakub Ferenčík, Matěj Rychnovský, Ondřej 

Pipek a Martin Kolovratník 

nižší gymnázium: Eliška Wandrolová, Adam Vágenknecht, Johana Seinerová, Lukáš Wija, Michal 

Branda, Tomáš Jarošík, Jonáš Plachý, Anna Kašparová, Tereza Stránská, Anastázie Mazalová, Nela 

Ferenčíková, Apolena Bártová, Natálie Tučková, Kateřina Beranová, Adam Hančák, Helena Ježková, 

Karla Koblížková, Mia Moserová, Eliška Mrklovská, Dorota Mrňávková, Anna Provazníková, Lucie 

Skořepová a Patrik Václavík. 
STUDENTKY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA SLAVILY ÚSPĚCHY NA DĚTSKÉ SCÉNĚ  

Ve dnech 7. a 8. 4. 2022 se v nových prostorech Divadla Exil a v sálech Národního památkového ústavu 

na Příhrádku v Pardubicích uskutečnilo Krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna, v němž soutěžili 

v těchto dnech žáci III. a IV. kategorie. Naši školu tu zastupovaly Karolína Špinerová (1. A),  Amálie 

Kovaříková (4. A) a Natálie Tučková (3. A). Všechny tři žákyně byly úspěšné! 

Amálie Kovaříková získala čestné uznání za svou interpretaci textu Jiřího Wolkra, Karolína Špinerová 

obdržela čestné uznání za přednes lyrické básně Václava Hraběte. 

Nejvíce zaujala porotu Natálie Tučková recitací básně Podivuhodný výlet od Jakuba Tichého a prózy 

Ireny Douskové Hrdý Budžes. Natálka postupuje do celostátního kola této soutěže, jež proběhne 

v červnu ve Svitavách. 

Všem slečnám k jejich výkonu blahopřejeme a děkujeme jim za reprezentaci školy. 

V KRAJSKÉM KOLE OLYMPIÁDY V  NĚMECKÉM JAZYCE ZNOVU NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ  

Na začátku dubna proběhla krajská kola Olympiády v německém jazyce pro kategorie II B (3. a 4. ročník 

víceletých gymnázií) a kategorii III A (střední školy). V obou kategoriích jsme měli svá želízka v ohni. 

Naši němčináři nezklamali, předvedli velmi dobré výkony a odnesli si umístění na stupních vítězů.  

kategorie II B 

2. místo Tereza Nejezchlebová (4. B) 

3. místo Adam Štichhauer (4. B) 

kategorie III A 

3. Místo Michaela Horčičková (6. A) 

7. místo Žaneta Šotolová (2. H) 

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. 
VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY  
V pátek 8. dubna 2022 proběhlo v Chrudimi krajské kolo Biologické olympiády kategorie B. 

Z celkového počtu 27 studentů obsadila Ema Vaněčková (6. B) vynikající 2. místo a Tereza Kadaníková 

(6. B) 7. místo. 

Blahopřejeme k dosaženým výsledkům. 
VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 



   

 

 32 

Ve středu 30. 3. 2022 se uskutečnilo krajské kolo Zeměpisné olympiády. Naši studenti si vedli velmi 

dobře, v jedné kategorii máme dokonce vítěze. Bohužel už nemá kam postoupit. Věřme, že to vyjde 

příště, pro základní školy a nižší gymnázia celostátní kolo není bohužel vyhlašováno. 

Výsledky: 

Kategorie A: 

4. Šebastián Vlasák 1. A 

6. Tomáš Suchánek  1, A 

Kategorie B: 

1. Tomáš Jarošík 2. A 💡  

3. Marek Xu Yuan Lim  2.A 

5. Petr Munzar 2. A 

Kategorie C: 

4. Ota Černohorský 4. A 

7. Marie Kudláčková 4. A 

 Kategorie D: 

5. Kryštof Kalvach 8. A 

18. Tomáš Kvapil  8. B 

MLADÍ CHEMIKOVÉ USPĚLI NA OLYMPIÁDĚ  

Dne 8. 3. 2022 se na SPŠCH v Pardubicích konalo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. 

Z kola školního postupovali:Eliška Wandrolová a Ota Černohorský ze 4. A, Terezka Kratochvílová z 

3. B a Jan Hlavatý z 3. A, přičemž Ota Černohorský (2. místo), Eliška Wandrolová (4. místo) a Terezka 

Kratochvílová postoupili dále do kola krajského. Všichni studenti byli úspěšnými řešiteli. 

V krajském kole, které se konalo v sobotu 26. 3. 2022 na Univerzitě v Hradci Králové, Ota Černohorský 

opět zabodoval a obsadil 2. místo, Eliška Wandrolová  šťastné 7. místo a úspěšnou řešitelkou byla 

i jedna z nejmladších studentek Terezka Kratochvílová, která porazila i mnohé o rok starší chemiky. 

Všem studentům děkujeme za pečlivou přípravu a vzornou reprezentaci školy a přejeme jim hodně 

úspěchů v dalších soutěžích. 
VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE  
Ve středu 16. 3. 2022 se uskutečnilo okresní kolo Olympiády v AJ. 

Naši školu reprezentovala Klára Špičáková z 2. B, která ve své kategorii zvítězila. V  druhé kategorii se 

umístil Aleš Doskočil ze 4. B na 2. místě, přičemž první pozice a postup do krajského kola mu unikly 

jen o 1 bod. 

Oběma gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

CELOSTÁTNÍ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY 2022  

Po dvouleté přestávce způsobené koronavirem se letos mohlo konat celostátní kolo Fyzikální olympiády 

prezenční formou. Z původního únorového termínu bylo ještě kvůli covidu přeloženo na březen, což byl 

správný krok, protože soutěž již mohla probíhat bez respirátorů. 

Celostátní kolo uspořádala krajská komise Plzeňského kraje ve dnech 15.-18. března v Plzni. Z krajských 

kol postoupilo do celostátního kola jen 36 soutěžících (proti tradičním 50), na čemž se jistě projevila 

distanční výuka a náročnost úloh. Z Pardubického kraje do celostátního kola postoupili 4 studenti a 

všichni byli z Gymnázia Dašická. Společně s Biskupským gymnáziem v Brně to byla nejvyšší účast z 

jediné školy. 

Studenti v průběhu soutěže řešili 4 náročné teoretické úlohy a také úlohu experimentální. Na konci bylo 

10 nejlepších vyhlášeno jako vítězové a celkově 16 nejlepších jako úspěšní řešitelé. Naši studenti se se 

svým bodovým hodnocením rozhodně neztratili. 

• 12. místo: Pavel Provazník (3.F) úspěšný řešitel 
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• 13. místo: Vojta Váňa (8.B) úspěšný řešitel 

• 17. místo: Jakub Ferenčík (8.B) 

• 26. místo: Víťa Brázda (3.F) 

Blahopřejeme a děkujeme studentům za reprezentaci školy. Studentům Provazníkovi a Brázdovi, kteří 

mohou ve FO soutěžit ještě v příštím roce, přejeme, aby se do celostátního kola opět probojovali. 

VÝSLEDKY NÁRODNÍHO KOLA 58. ROČNÍKU CHEMICKÉ OLYMPIÁDY  

Mezi nejlepší chemiky letošního ročníku nejznámější chemické soutěže se na krásných místech umístili 

naši dva studenti ze třídy 8.B. Po náročné teoretické a praktické části národního kola vybojovali v 

konkurenci 48 nejlepších studentů chemiků tato místa: 

23. místo: Vojtěch Váňa 

28. místo: Jakub Ferenčík 

Oba studenti tak uzavřeli jednu významnou část svého působení v soutěžích na naší škole, kde se svými 

dosaženými výsledky neopakovatelně vryli do našich myslí.  Za celý kabinet chemie oběma moc 

gratulujeme a přejeme jim, aby jejich vášeň a láska k chemii nikdy nevyprchaly. 

O dojmech a zážitcích z národního kola se můžete dočíst ze zprávy níže, kterou pro nás Jakub s Vojtou 

připravili. 

Letošní národní kolo Chemické olympiády kategorie A pro nás oba bylo již druhým, kterého se 

účastníme, ale zároveň prvním, které bylo prezenční (loni se konalo pouze online). Oba dva jsme tedy 

částečně tušili, do čeho jdeme, ale i přesto nás samotný test i laborka, která je také součástí hodnocení a 

kterou jsme při online formě neměli, hodně překvapily. Národní kolo je čtyřdenní akce, během které se 

pouze nesoutěží, ale součástí je i bohatý kulturní program.   

Samotná soutěž byla rozdělena na dvě části – teoretickou, která se psala v úterý, a praktickou, na kterou 

byla vyhrazená středa. Na každou z těchto částí je 210 minut času, celkově tedy 7 hodin. Teoretické 

úlohy byly velmi obtížné, nejtěžší pro nás dva byla biochemie. Obsahem laborky byla manganometrická 

titrace za horka a organická syntéza – bromace – s následnou TLC. Ačkoli se může 3 a půl hodiny jevit 

jako hodně času, realita je odlišná a každá sebemenší chyba nebo zaváhání se velmi projeví na výsledku.   

V době, kdy se nesoutěžilo, jsme byli na prohlídce pivovaru Pilsner Urquell a historického podzemí 

Plzně, navštívili divadlo a měli dva bohaté rauty – z toho jeden dokonce s kulturním programem.  Celou 

akci jsme si velice užili – byl to naprosto odlišný zážitek oproti loňskému online národnímu kolu. 

Chceme též poděkovat panu učiteli Davidu Bogdanovičovi, paním učitelkám Renatě Málkové a Gabriele 

Chlandové za pomoc a přípravu nad rámec standardní výuky. 

 

NAŠE ŽÁKYNĚ OCENĚNY FRANCOUZSKÝM VELVYSLANCEM  

U příležitosti Festivalu Bonjour Pardubice 2021 proběhlo ve středu 10. listopadu  předání cen za úspěšné 

umístění ve výtvarné soutěži, kterou před časem zorganizovala Francouzská aliance v Pardubicích ve 

spolupráci s Europe Direct. Naše žákyně Karla Koblížková, Helena Ježková a Anna Machotová byly 

oceněny za svůj výtvarný počin na téma “Vyprávěj mi o své Francii”. 

Ceny předal pan Alexis Dutertre, velvyslance Francie v České republice, pan Erica Playout, atašé pro 

francouzský jazyk a pan Simon Gilmer, ředitel AF Pardubice. Předání cen proběhlo u příležitosti 

slavnostní vernisáže fotografií pana Guilhauma Courtois, našeho lektora francouzského jazyka. 
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Výstavu s názvem “Francouzskočeské zkřížené pohledy”, kterou realizuje s českým kolegou, fotografem 

Markem Čápem, můžete zhlédnout v prostorech AF Pardubice. Akce byla rovněž příležitostí k 

inauguraci projektu “Alliance tvoří stěny”, na kterém se podíleli čeští a francouzští umělci.  

Děkujeme Karle, Heleně a Aničce za skvělou reprezentaci školy a kolegovi Courtois přejeme mnoho 

uměleckých úspěchů. 
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DOBROČINNOST  

V POČTU PRODANÝCH KYTIČEK JSME NEJLEPŠÍ ŠKOLA  

Naši žáci se 11. 5. 2022 opět zapojili do prodeje květin pro Klub onkologicky nemocných. Za 

dobročinnost děkujeme my i tato charitativní organizace. Žáci vybrali za květinky 13 974 Kč. 
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ČÁSTKA 10 236 KČ PRO BÍLOU PASTELKU  

 

 

 

PĚVECKÝ SBOR  

Pěvecký sbor fungoval ve školním roce 2021/22 už jen s malými omezeními, dalo by se říčt, že činnost 

pěveckého sboru se přiblížila normálu. 
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RŮZNÉ AKCE  

PŘEDNÁŠKA EUROPOSLANCE TOMÁŠE ZDECHOVSKÉHO  

V pátek 3. 6. 2022 se třídy 3. F a 3. H zúčastnily besedy s europoslancem panem Tomášem 

Zdechovským. 

První hodinu nám pan Zdechovský povídal o uspořádání a fungování Evropské unie, druhá hodina byla 

vedená formou diskuse, kde byl prostor pro dotazy. Společně jsme debatovali o politice v sousedním 

Polsku, o přístupu Německa k udržitelné energii a také o pozitivní diskriminaci. 

Celá přednáška byla vedená neformální a zábavnou formou, která nás velmi zaujala a upoutala naši 

pozornost. 

Moc děkujeme panu europoslanci za návštěvu a ochotu odpovídat na spoustu dotazů. Paní učitelce 

Břízové děkujeme za zorganizování této školní akce. 

 

SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ V  LIDICÍCH  

Dne 21. 6. 2022 se studenti ze společenskovědních seminářů v rámci výročí 80 let atentátu na R. 

Heydricha zúčastnili exkurze na pardubický památník Zámeček a do Lidic. 

Na Zámečku si vyslechli výklad pana průvodce o zvěrstvech, ke kterým docházelo za 2. světové války. 

Obzvlášť svědectví přeživších studenty zasáhla. 

Poté se celá exkurze přesunula autobusem do Lidic, kde si studenti prošli pietní území a navštívili různá 

významná místa, mezi která patřil například Horákův statek, kde došlo k popravě Lidických mužů. Zde 

si vyslechli podrobnosti a různé zajímavosti. Jako poslední navštívili muzeum, kde zhlédli krátký film 

věnovaný osudu obce a poté si prošli i související expozici. Mezi exponáty byly zachované dveře od 

kostela, kusy oblečení padlých obyvatel a dobové fotografie. Nejvíc emocí vzbudily fotografie 

samotných občanů. 

Na zpáteční cestě projel autobus novými Lidicemi a studenti si vyslechli i něco málo o nich. Celý výlet 

zanechal ve všech zúčastněných hluboký dojem. 

 

PROJEKTOVÉ DNY NA TÉMA RADIOAKTIVITA V  RÁMCI IMPLEMENTACE KAP II 

PARDUBICKÉHO KRAJE  

Cílem IKAP II klíčová aktivita č. 2 je plošně podpořit pedagogy středních a základních škol při rozvoji 

polytechnických dovedností prostřednictvím polytechnických hnízd sdružujících školy s podobným 

zaměřením. Vznikla síť základních a středních škol, které spolupracují na přípravě, realizaci 

a vyhodnocení projektových dnů a kroužků a které si předávají zkušenosti z oblasti polytechnického 

vzdělávání. Pořízené vybavení umožňuje pedagogům i žákům pracovat s moderní technologií. 

Jedním takovým hnízdem zaměřeným prioritně na chemii se stalo také naše gymnázium, které pro 

zapojené základní školy pořádá chemické kroužky a také dva projektové dny zaměřené na měření 

radioaktivity pixelovým detektorem pořízeným v rámci projektu. První z projektových dnů se uskutečnil 

na naší škole 13. 4. 2022 a zúčastnilo se jej 15 žáků a 3 vyučující ze ZŠ Benešova a 4 vyučující 

z Gymnázia Dašická. Druhý projektový den byl 20. 4. 2022 a zúčastnilo se jej 12 žáků a 3 vyučující ze 

ZŠ  Lázně Bohdaneč a 4 vyučující z Gymnázia Dašická. 

Pro žáky byla připravena pracoviště vybavená pixelovými detektory, notebooky, slabými zdroji 

radioaktivního záření a také pracovními listy, podle kterých žáci v týmech pracovali na zadaných 

úkolech. Žáci objevili, že radioaktivní záření je tří druhů – alfa, beta a gama, zkoumali jeho složení 

u různých radioaktivních zdrojů, jeho energii a experimentovali, jak se proti jednotlivým druhům záření 

chránit. Výsledky svých experimentů týmy zapisovaly do pracovních listů, které byly následně 

obodovány a týmy s nejlepšími výsledky získaly sladkou odměnu. 

Žáci tak měli jedinečnou příležitost pracovat se špičkovými detektory, které vědci používají 

např. v CERNu nebo na ISS a dalších družicích. 
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4. A PO STOPÁCH SILVER A  

Ve středu 25. 5. 2022 jsme se se třídou 4. A navzdory počasí vypravili po stopách Silver A. Paní 

průvodkyně onemocněla, my jsme ale flexibilní a místo ní jsme využili smartphonů a aplikace 

SmartGuide. Tu může bezplatně využít každý! 

Aplikace nás zavedla na šest míst, ke kterým nám nastínila příběh parašutistů a pozadí operace 

Antropoid. Poté jsme se vydali na Památník Zámeček Pardubice. Muzejní edukátorka paní Kubelková 

nám umožnila vhlédnout do situace pardubického gestapa a odpověděla na všechny naše otázky. 

Ocenili jsme propojení míst, kterými v současné době denně procházíme, s vizuální dokumentaci, díky 

které si dokážeme přiřadit konkrétní obličeje ke jménům. 

 

2.F NAVŠTÍVILA POSLANECKOU SNĚMOVNU A  ČESKOU TELEVIZI  

V pondělí 9. května 2022 se třída 2. F pod vedením třídního učitele Přemysla Machatého a paní učitelky 

Jany Pelíškové vydala na celodenní expedici do hlavního města Prahy. Přestože měl výlet na programu 

pouhé dva body, nepřišla během celého dne vniveč ani minuta. 

Prvním zastavením na naší trase se stal Thunovský palác, sídlo Poslanecké sněmovny, kde jsme byli 

nanejvýš laskavě přivítáni panem poslancem Karlem Haasem a jeho asistentkou Kristýnou Kopeckou. 

Kromě toho, že jsme si na vlastní kůži zkusili, jak příjemná na sezení poslanecká místa jsou, jsme se 

dozvěděli mnoho informací z historie budovy a především plno autentických zkušeností z každodenního 

života zákonodárce a chodu dolní komory parlamentu. Po jedinečné vyhlídce do oken malostranských 

paláců a na Pražský hrad jsme pak v běhu pár minut procestovali skrze osm století českých dějin majíce 

možnost si prohlédnout ku příkladu Zlatou bulu sicilskou či chronologicky uspořádané československé 

ústavy. Spletitým labyrintem chodeb s malovanými dřevěnými stropy jsme poté přes novinářské atrium 

a zasedací místnost poslaneckého klubu doputovali až ke sbírce rozličných státních darů, vystavených 

před kaplí od Josefa Pleskota. V její tiché náruči jsme se s našimi průvodci museli s poděkováním 

rozžehnat, abychom mohli pokračovat v dalším objevování. 

V druhé etapě naší pouti jsme zamířili až na hory, přesněji na hory Kavčí. V hlavní budově České 

televize se nás ujal pan Vladimír Bezděk, mimo jiné tvůrce pořadu Videostop, jenž práci v televizi 

zasvětil několik desetiletí. Nahlédli jsme tak nejen do minulosti televize, ale například i do dílen či studia 

KH4, v němž kdysi Miloš Kopecký při natáčení Nemocnice na kraji města pronesl památnou větu 

o hlouposti a holubičce a z kterého se dnes vysílají různé televizní pořady a soutěže. Vrcholným 

zážitkem prohlídky pak byla naše přítomnost při natáčení Kouzelné školky a na konci exkurze jsme 

dostali šanci si práci s kamerami a čtecím zařízením sami vyzkoušet. 

Tím ale naše cesta po areálu televize překvapivě neskončila. Hned vzápětí jsme totiž pokračovali do 

budovy zpravodajství a sportu, jejímiž zákoutími nás provedli dramaturgové Martina Riebauerová 

a Kamil Švec. Prošli jsme přes zpravodajský velín, kde novináři neustále chystají ty nejnovější 

informace pro celodenní vysílání, a odebrali se přímo do studií, z nichž k nám moderátoři a jejich hosté 

běžně promlouvají. Třeba o Poslanecké sněmovně. Patrně nejsilnějším pocitem bylo zjištění, jak moc 

domácí obrazovka velikost těchto místností zkresluje. Do zákulisí studií, odkud pořady ve výsledné 

podobě putují do éteru, jsme nahlédli v režii a na chodbách následně potkali i jednu legendární 

komentátorskou osobnost. 

Z hlavního nádraží jsme po kolejích zamířili zpět domů. Kromě mnoha zážitků a nových informací jsme 

si s sebou odvezli i kus světla z teplého a slunečného dne, jenž nám zůstal věrný až do konce. Velký dík 

patří oběma našim pedagogům, kteří celou expedici vymysleli a zorganizovali. 

CELÝ TÝDEN O VODĚ! 

V pondělí 2. 5. a ve středu 4. 5. 2022 jsme si v dopoledních hodinách vyzkoušeli v laboratořích našeho 

gymnázia destilaci a měření tvrdosti vody. 
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V úterý 3. 5. jsme se dozvěděli něco více o tématu v anglickém i českém jazyce a následně jsme čas 

po obědě trávili hrou o povodních v pardubické Paletě. 

Ve čtvrtek 5. 5. jsme měli možnost navštívit hradeckou vodní elektrárnu Hučák a v pátek 6. 5. jsme se 

zajeli podívat na interaktivní exkurzi Vodovodov. 

Tento týden nám přinesl mnoho nových poznatků a spoustu nových znalostí. 
 
NÁRODNÍ VÝBĚROVÁ KONFERENCE EVROPSKÉHO PARLAMENTU MLÁDEŽE 2022  

Od 24. do 27. března 2022 se v Pardubicích uskutečnila 24. Národní výběrová konference 

pořádaná Evropským parlamentem mládeže v ČR. Tato studentská organizace každý rok pořádá dvě 

regionální a jednu národní konferenci, ze kterých vybraní delegáti putují na mezinárodní akce po celé 

Evropě. Během pěti dnů delegáti v jednotlivých komisích za dozoru mezinárodního akademického týmu 

řeší aktuální problémy evropského měřítka, od kybernásilí na ženách po téma dopadu ukrajinské krize. 

Poslední den debatují komise na valném shromáždění a nakonec se o každém návrhu hlasuje. 

Naše škola na tuto prestižní akci každý rok vysílá své nejaktivnější studenty a i letos zde patřila mezi 

nejzastoupenější. Delegaci tvořili David Theodor Nimrichtr, Daniel Klein, Tereza Janáčková, Jakub 

Kučera z 6. A a Karla Koblížková, Vít Oprchalský a Šimon Špilar z 5. A. Další student 6. A Adam Kindl 

se dokonce podílel na pořádání této konference jako jeden z organizátorů. Nyní má většina žáků možnost 

účastnit se mezinárodních konferencí a fór, která se uskuteční během příštího roku v Norsku, 

Ázerbajdžánu a Albánii. 

OSOBNOSTI PARDUBIC 

V pátek 13. května 2022 navštívili žáci ze třídy 5. B výstavu Osobnosti Pardubic aneb Kdo byl kdo. 

Absolventka naší školy Mgr. Monika Kabešová provedla současné žáky interaktivní expozicí, která je 

umístěna v Zámku Pardubice. 

Výstava je věnována osobnostem, které se zapsaly do dějin města v období od renesance po první 

světovou válku. Od Viléma z Pernštejna a Vojtěcha z Pernštejna až po Jana Kašpara a Jana Pernera.  

CANSAT –  SOUTĚŽ POŘÁDANÁ EVROPSKOU KOSMICKOU AGENTUROU  

Šestičlenný tým Project SkyFall se tento rok účastnil mezinárodní soutěže pod záštitou Evropské 

kosmické agentury. Naším cílem je sestavit funkční satelit a probojovat se s ním až do Evropského 

finále.  

CanSat = can/plechovka, sat/satelit. CanSat je napodobenina satelitu o rozměrech standardní plechovky 

od limonády (115×66 mm). 

V rámci soutěže je CanSat vynesen modelem rakety do výšky několik set metrů nad zem. Poté se CanSat 

od rakety oddělí a s pomocí padáku začne klesat zpět k zemi. Sestavený satelit má ale v průběhu sestupu 

splnit 2 mise: Primární a Sekundární. 

Primární misí CanSatu je po dobu sestupu měřit data okolní teploty a atmosférického tlaku. Tato data 

pak tým musí nejméně 1 za sekundu přijímat pozemní stanicí (Ground station) a následně je vizualizovat. 

Primární mise je povinná a pro každý tým stejná, naopak sekundární mise závisí na iniciativě 

jednotlivých týmů, a je dobrovolná. . 

Vítěz národního kola postupuje do Evropského finále, které bude hostit jeden z členských států ESA. 

Project SkyFall 

Tým se skládá z 6 členů a 1 mentora. Gymnázium Dašická 1083 v našem týmu reprezentuje Vít Brázda 

z třídy 3.F.  

ÚSPĚCH NA NÁRODNÍM FINÁLE EXPO SCIENCE AMAVET  

V úterý 12. 4. 2022 se v pražské budově Akademie věd uskutečnil 27. ročník soutěže Expo Science 

Amavet pořádaný Asociací pro mládež, vědu a techniku. Z celé republiky se sem po dvouleté pauze 

sjelo 35 nejlepších autorů vědeckotechnických projektů, aby byli všestranně ohodnoceni odbornou 
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porotou sestávající se z akademiků AV ČR a pedagogů pražských univerzit. Studenti středních škol 

představili své vědecké projekty s tématy rozpínajícími se od etologie orangutanů po vývoj mionového 

teleskopu vlastní konstrukce. 

Naši školu zde zastupoval David Theodor Nimrichtr z 6. A, který ve spolupráci s talentcentrem 

Technecium Pardubice představil projekt Earth Observers 2022, v jehož rámci vyvíjel technologie pro 

dálkový průzkum Země. Ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou ESA tak snímkoval Zemi 

z Mezinárodní vesmírné stanice a získaná data analyzoval za pomoci odborníků z PřF UK. Za své snahy 

obdržel speciální cenu děkana FJFI ČVUT v Praze společně s prominutím přijímacích zkoušek 

a příslibem stipendia na jmenované fakultě. 
JARNÍ SBĚROVÉ RÁNO 
Ve středu 6. dubna 2022 se uskutečnilo sběrové ráno. Nepotřebným papírem přispěli jak učitelé, tak 

žáci. Celkem se vybralo 1 247 kg. 

Na prvních třech místech se umístily třídy 5.B s 413 kg, 3.B se 160 kg a 7.A se 128 kg. 

Z jednotlivců byli nejúspěšnější Vojtěch Vališ (168 kg), Jan Cahlík (128 kg) a Lenka Voženílková 

(102 kg). Vybrané peníze budou převedeny na účet Studentské rady. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili sběru. 

NÁVŠTĚVA ZE ŠPANĚLSKA  

V týdnu 28. 3. – 1. 4. 2022 naši školu v rámci projektu Erasmus+ Job shadowing (Stínování) navštívili 

2 španělští vyučující ze školy Santa Joaquina de Vedruna, Murcia. 

Oba dva pedagogové ,,stínovali” práci některých našich vyučujících v předmětech Z, D, M, Fy, Hv, Bi, 

Ch, Ev, zároveň blíže poznávali celý chod školy, a měli tak možnost porovnat český a španělský školský 

systém. Pevně věříme, že si oba hosté pobyt na naší škole užili a odnesli si spoustu příkladů dobré praxe, 

které využijí při výuce na své škole.  

Ještě jednou moc děkujeme všem kolegyním a kolegům, kteří se na tomto projektu podíleli.  
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CHARITATIVNÍ KONCERT PRO UKRAJINU 

V pátek 11. 3. 2022 se ve vestibulu gymnázia konal charitativní koncert pro Ukrajinu. Učitelé i žáci 

mohli během vystoupení peněžně přispět nebo si zakoupit jídlo a výrobky připravené třídou 1. B. 

Finální vybraná částka činila 15 897 Kč.  

Tento výtěžek byl předán na charitu. Děkujeme všem, kteří přispěli, a třídě 1. B za organizaci celé akce. 

TŘÍDA 1.A NA CESTĚ PRAVĚKEM  

V pátek 28. ledna navštívila třída 1. A stálou expozici na pardubickém zámku, která nese název Proti 

proudu času. Výstavou provázela absolventka gymnázia Monika Kabešová. 

Žáci se na hodinu ocitli takřka uprostřed pravěku. V místnostech, které je postupně přenesly do doby 

kamenné, bronzové a železné, zhlédli nejrůznější pravěké artefakty, výrobky z keramiky, bronzové 

nádoby i šperky, kosterní pozůstatky a také si vyzkoušeli drcení obilí na keltském žernovu. 

Bezprostřední ohlasy po skončení akce byly pozitivní. 

PROJEKTOVÝ DEN NA HVĚZDÁRNĚ  

V pátek 17. 12. 2021 se 11 studentů cvičení z fyziky zúčastnilo v rámci šablony projektového dne na 

hvězdárně a v planetáriu v Hradci Králové. Celým projektem je provázel Mgr. P. Kabrhel, který projekt 

naplánoval s V. Víchou. 

Program začínal v sále planetária komentovanou ukázkou noční oblohy a filmem o významu 

kosmických srážek. V předsálí planetária se pak studenti seznámili s exponáty a do svých pracovních 

listů začali vypracovávat úkoly. S některými exponáty (mlžná komora, výbuch supernovy) museli 

experimentovat, aby splnili cíle projektu. 

Z planetária se přesunuli do kopule hvězdárny, kde mohli velkým dalekohledem pozorovat skvrny na 

Slunci a plnit další úkoly projektu. Dále provedli měření s  Foucaultovým kyvadlem, řešili tellurium a 

další interaktivní exponáty včetně modelu černé díry. 

DRUHÁ DÍVKA VE VEDENÍ STUDENTSKÉ RADY GYMNÁZIA!  

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 se po třech letech funkčního období prostřednictvím školního rozhlasu oficiálně 

vzdal mandátu předseda Matěj Rychnovský. Spolu s ním tak učinil místopředseda Samuel Rudolf 

Mašek. Oba složili mandát z vlastní vůle. 

Schůze k volbě nového předsednictva proběhla tentýž den o velké přestávce, kdy hlavním bodem bylo 

právě hlasování o tom, kdo se ujme na další funkční období vedení rady. 

 Výsledky samotných voleb: 

• 24 hlasů z 24 celkových pro navrhovanou předsedkyni Karolínu Čadovou z 5.B 

• 24 hlasů z 24 celkových pro navrhovanou první místopředsedkyni Alžbětu Rouskovou z 5.B 

• 24 hlasů z 24 celkových pro navrhovaného druhého místopředsedu Adama Vágenknechta z 5.B 

• Protikandidáti nebyli. 

Funkční období nového předsednictva začíná ihned po vánočních prázdninách, tj. od 3. ledna 2022. 

Bývalé vedení rady se bude i nadále účastnit schůzí, aktivně přispívat a bude nápomocné v začátcích 

nového předsednictva. Spolu s dokumenty rady bude slovně předána vize a nedokončené projekty pro 

zachování kontinuity činností rady. 

Zvoleným přejeme hodně zdaru a mnoho úspěchů. 

 

DRUHÉ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SBĚROVÉ RÁNO V HISTORII GYMNÁZIA  

Ve středu 3. listopadu 2021 se na naší škole po dlouhé odmlce způsobené pandemií uskutečnilo sběrové 

ráno. Již od šesté hodiny ranní jsme přebírali na školní zahradě veškerý papírový sběr, ať už od studentů, 

učitelů, rodičů či paní uklízeček. Nevíme, zda můžeme výsledné množství sběru přisuzovat lockdownu, 
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ale na váhách se vystřídalo 2 457,3 kg sběrového papíru! To je mimochodem o tunu více, než je průměr 

z minulých let. 

Teď už nám je jasné, proč jsme se celé dvě hodiny nezastavili a proč naše ruce nedokázaly udržet zbytek 

dne propisku. 

Jak se patří, je nám ctí zmínit ty, kteří přispěli největší měrou, a vyjádřit jim veliké díky! 

Tabulka dle nejúspěšnějších jednotlivců: 

TŘÍDA PŘÍJMENÍ VÁHA (kg) 

1.F Voženílková 227,0 

4.A Kudláčková 185,0 

5.B Vališ 183,0 

4.H Šafářová 151,5 

4.A Kovaříková 149,0 

Tabulka dle nejúspěšnějších tříd: 

třída celkem (kg) 

5.B 562,5 

4.A 342,0 

3.A 233,0 

1.F 227,0 
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OSLAVA HALLOWEENU TROCHU S PŘEDSTIHEM  

V úterý 26. října 2021 se v malé tělocvičně konala akce „Halloween“ pro třídy 1. A a 1. B. Žáci a žákyně 

třídy 7. A si pod vedením Mgr. Michaely Ragoubi pro naše nejmladší žáky připravili soutěže a hry 

(křížovky, doplňovačky, pexeso apod.) v anglickém jazyce na téma Halloween. Žáci, oblečení do 

strašidelně vypadajících kostýmů a masek, doplňovali text anglické písně Black Cats Creeping a píseň 

si pak společně několikrát zazpívali. Oslava tohoto svátku je spojena se spoustou sladkostí, takže všichni 

účastníci této akce byli sladce odměněni za velkou snahu v jednotlivých soutěžích a hrách, popř. za 

nejlepší kostým/masku. 

Velké poděkování patří žákům a žákyním ze třídy 7. A za pomoc při organizaci této akce a zároveň 

děkujeme všem, kteří přispěli svými výtvory do soutěže kreativity na téma Halloween (2. B: Matěj 

Benešovský, Magdaléna Žiačiková, 3. A: Martin Táborský, Vojtěch Weinzettl, Lucie Kubátová, 3. B: 

Jindřiška Dvořáková, Ela Doležalová, Barbora Košťálová, Tereza Babková). 

Pevně doufáme, že si žáci akci užili a budeme se těšit na oslavu svátku Halloween v příštím roce. 

 

BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ V PITEVNĚ  

Ve středu 20.10. 2021 se biologický seminář paní učitelky Hyhlíkové zúčastnil exkurze v pitevně 

Pardubické nemocnice. 

Mohli jsme si naživo prohlédnout orgány lidského těla. Pro většinu z nás to byla velká zkušenost do 

budoucna. 

 

VÝLET DO RUSKÉHO DOMU V PRAZE  

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 se skupiny tříd 6.B a 8.A, které se učí rusky, společně s paní učitelkou Ivanou 

Kvíderovou vydaly na exkurzi do Ruského domu v Praze. 

Prohlédli jsme si multimediální sál, knihovnu s díly od známých ruských spisovatelů, Velký a Křišťálový 

sál, ve kterých se pořádají po celý rok přednášky a besedy s významnými hosty, probíhají koncerty nebo 

promítání filmů, ale i soutěže v ruském jazyce, a také prostory pro výuku ruštiny. Vyučující pro nás 

připravili zajímavé aktivity a mohli jsme si zkusit testy jazykové úrovně v ruském jazyce. 

V Ruském domě v tuto dobu probíhá interaktivní výstava Dostojevského u příležitosti jeho 

200. narozenin, kam jsme přispěli i my. Vymalovali jsme obrázky inspirované životem a dílem tohoto 

významného ruského spisovatele. 

Na závěr jsme mohli ochutnat pirohy a ruský čaj. Celý výlet jsme si moc užili a dozvěděli jsme se při 

něm spoustu zajímavostí o Rusku.  

VÝSLEDKY STUDENTSKÝCH VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR  

V pondělí 20. září 2021 se na našem gymnáziu konaly studentské volby.Zúčastnilo se 131 z 476 studentů 

(věk 15+). Organizátorem studentských voleb je neziskovka Člověk v tísni. Na naší škole tyto volby 

organizovala Studentská rada gymnázia. 

Přinášíme jejich výsledky: 

https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby
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OSLAVY 111. VÝROČÍ GYMNÁZIA  

Úterý 21. září 2021 na pardubickém gymnáziu v Dašické ulici rozhodně nebylo všedním dnem. Hodiny 

ukazovaly 8.30, když ředitel školy Luděk Burian a předseda studentské rady Matěj Rychnovský 

slavnostním proslovem zahájili oslavy 111. výročí založení gymnázia. 

Studenti, shromáždění na školním hřišti, si za poslechu svižných No Strings Orchestra mohli vyzkoušet 

některé ze sportovních disciplín, jež připravila sama studentská rada. Komu vyhládlo, ten jistě rád 

navštívil stánek s občerstvením, který nabízel i homemade delikatesy. 

Kromě No Strings Orchestra vytvořili kulturní program také sami studenti – saxofonista Tonda Rousek, 

kytaristka a vynikající zpěvačka Áža Lejsková nebo pianistka Bětka Rousková. Uměleckým přednesem 

autorského filozofického textu přiměl obecenstvo k zamyšlení Sam Mašek. 

Pak ale odbila půl jedenáctá a na pódiu se objevil Márdy, Pítrs, Mejla a Kryštof – čtveřice, kterou nejen 

všichni Pardubáci znají jako Vypsanou FiXu. Studentské publikum se rázem proměnilo ve FiXí lid. A 

děly se věci! Do kotle skákali studenti, někteří učitelé, a dokonce sám ředitel! Atmosféra byla zkrátka 

dokonalá. 

https://www.gypce.cz/wp-content/gallery/2021_09_21_gypce111/gypce111_04.jpg
https://www.gypce.cz/wp-content/gallery/2021_09_21_gypce111/gypce111_06.jpg
https://www.gypce.cz/wp-content/gallery/2021_09_21_gypce111/gypce111_23.jpg
https://www.gypce.cz/wp-content/gallery/2021_09_21_gypce111/gypce111_09.jpg
https://www.gypce.cz/wp-content/gallery/2021_09_21_gypce111/gypce111_24.jpg
https://www.gypce.cz/wp-content/gallery/2021_09_21_gypce111/gypce111_19.jpg
https://www.gypce.cz/wp-content/gallery/2021_09_28_gypce111_ferencik/JPF_111gypce-559.jpg
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ADAPTAČNÍ KURZ VE ZBRASLAVICÍCH  

Ve dnech 3. – 6. 9. 2021 jsme se zúčastnili adaptačního kurzu v areálu Rekreačního střediska 

Zbraslavice, nedaleko Kutné Hory. Spolu s námi přijely také třídy 1. A, 1 .H a 1. F. Program pro nás 

zajišťovala pražská agentura Wenku. 1. B hrála spoustu her, jejichž účelem bylo poznat se. K těm 

nejzajímavějším patřily např. stavba vesmírné rakety, lovili a zachraňovali jsme námořníky z moře, 

stavěli vor či lezli po lanech. Součástí areálu byl lanový park, trampolína a velký rybník, který jsme 

vzhledem k pěknému počasí, které nás provázelo po celou dobu pobytu, mohli využít ke koupání. 

Všichni jsme si adaptační kurz užili a poznali se. 
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PEDAGOGICKÝ SBOR  

 

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 

PaedDr. Eliášová Ivana 

Mgr. Fajfrová Dita 

 García Rojas Claudia 

Mgr. Herudková Jana 

Mgr. Höbeltová Šárka Ph.D. 

Mgr. Holešínský Jaroslav 

Mgr. Holešínský Michal 

Mgr. Horáková Eva 

Mgr. Hrdinková Ivana 

Mgr. Hyhlíková Hana 

Mgr. Chlandová Gabriela 

PhDr. Jelínková Renata 

Mgr.  Jelínková Simona 

 Kazaková Larisa 

Mgr. Kmoníčková Zuzana 

Mgr.  Koberová Lenka 

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. Mazurová Lucie 

Mgr. Miletínová Jitka 

Mgr. Motyčková Iveta 

PaedDr.  Nagy Luděk 

Mgr. Pačovská Ludmila 

Mgr. Pelíšková Jana 

Mgr.  Petr Filip 

RNDr. Pražanová Daniela 

Mgr.  Ragoubi Michaela 

RNDr. Rak Josef 

Mgr. Rychlíková Alice 

Mgr. Sedláková Linda 

Mgr. Sedláková Martina 

PhDr Seinerová Vlasta 

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 

Ing. Volejník Milan 

PhDr. Vomlelová Alena 

Ing. Zvolánek Petr 

Mgr. Žák Daniel 

 Cucyková Jana/ asistent pedag. 
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OSTATNÍ  ZAMĚSTNANCI  

 

Doležalová Lenka  

Dostálová Jana  

Drbalová Hana  

Srbová Jaroslava  

Jánská Ludmila  

Flégrová Lenka  

Absolonová Markéta  

Michalcová Bronislava  

Sčuková Erika  

Polanský Stanislav  

Richterová Pavla  

Stočesová Soňa  

Špička Miloslav  

Šrankota Pavel  

Žižková Kateřina  

Bažantová Helena  

Bažantová Lucie  

Felcmanová Jitka  

Jelínková Edita  

Jelínková Emilíe  

Krajíčková Monika  

Krištofíková Petra  

Licková Hana  

Nešetřilová Věra  

Mamina Maria  

Polenová Adéla  

Popelková Renata  

RNDr. Rak Josef, Ph.D.  

Sedláková Marcela  

Solčánová Miriam  

Stieglerová Eva  

Zelená Dana  

Žaliová Ivana  

Kovář Luděk  

Stejskalová Eva DPP 
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Přívozníková Michaela DPP 

 

ODBORNÝ I PRACOVNÍ RŮST UČITELŮ  

V rámci možností zajišťujeme potřebnou metodickou i odbornou literaturu. 

Zajišťujeme účast alespoň jednoho učitele z 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 2021/2022 se DVVP zúčastnilo 27 učitelů mnoha různých kurzů a školení. 

Jméno Kurz  

Mgr. Gabriela Blatná Realita a mýty recitačních přehlídek - hodnocení recitátorů 

a dramaturgická poradna, Cesta do textu – metodika rozboru 

literárních textů určených k přednesu 

Mgr. Luděk Burian Online konference-Mediální obraz  školy, Zákoník práce 

a jeho specifika ve školství II – webinar, V. ročník odborné 

konference bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, 

Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele, 

Konference Digitální Technologie ve výuce – praktické 

využití ve školách, Bezpečnost na školách v rukou 

pracovníků škol 

Mgr. Zuzana Burianová Formativní hodnocení nástroj pedagogické komunikace 

mezi žákem a učitelem, Revize RVP ZV – Digi plovárna,  

 s chromebooky ve škole – jak vám pomohou při výuce, 

Efektivní plánování komunikativní výuky němčiny 

Mgr. Renata Čermáková SMART matematika od A do Z 

Mgr. Silvie Dlouhá Efektivní plánování komunikativní výuky němčiny 

PaedDr. Ivana Eliášová SMART matematika od A do Z 

Mgr. Jana Herudková SMART matematika od A do Z 

Mgr. Šárka Höbeltová Ph.D. Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

Mgr. Eva Horáková SMART matematika od A do Z, Revize RVP ZV – 

     Startovací balíček – Vzdělávání koordinátorů změny 
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Mgr. Soňa Křišťanová SMART matematika od A do Z, Krajský workshop PrV 

Přírodovědné vzdělávání žáků pro budoucnost – metodická 

příručka 

Mgr. Ivana Kvíderová Vybrané kapitoly současného ruského jazyka a literatury, 

Reálie a projekty zábavnou formou, Sváteční - slavíme 

s kamarády, Písně ve výuce německého jazyka – 1 . část a 

2. část 

Mgr. Lucie Mazurová  Čtenářské dílny II, Osvědčení o absolvování vzděl. 

programu Karel Čapek, Skladba aneb vše, co potřebujete 

vědět, abyte ji učili s radostí, jistotou a smysluplně, 

Inovativní metody a formy práce, Hodina literatury versus 

čtenářská gramotnost, Čtenářské dílny – zavedení do výuky 

ČJ, zkušenosti a tipy do výuky, Cvičení tvůrčího psaní 

v praxi, Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské 

gramotnosti a efektivnímu učení – webinar, Praktické 

ukázky do hodin literární výchovy – webinař, 

PaedDr. Luděk Nagy Realita a mýty recitačních přehlídek – hodnocení recitátorů 

a dramaturgická poradna, Cesta do textu – metodika         

rozboru literárních textů určených k přednesu, Čtenářská        

gramotnost a výuka literatury ve spojení s ostatními 

vyučovacímí předměty, Písemky online aneb KAHOOT, 

SOCRATIVE, QUIZZES a QUIZLET, Bezpečnost na 

školách v rukou pracovníků škol 

Mgr. Filip Petr Rozvoj podnikavosti a zásady soukromého podnikání 

Mgr. Jana Pelíšková Zadavatel MZ 

RNDr. Daniela Pražanová SMART matematika od A do Z 

Mgr. Alice Rychlíková Krajský workshop PrV Přírodovědné vzdělávání žáků pro 

budoucnost-metodická příručka 

Ing.,Mgr. Nela Střídová Básně, písně a scénky ve výuce NJ, Efektivní plánování 

komunikativní výuky němčiny 

Mgr. Zuzana Střídová Moderní pojetí environmentální výchovy, zdělávání a 

osvěty 

Mgr. Martin Štěpánek Čtenářská gramotnost a výuka literatury ve spojení 

s ostatními vyučovacími předměty 

Mgr. Marcela Tučková SMART matematika od A do Z 

Mgr. Kateřina Ulbrichová Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře 

Mgr. Alena Vlasáková Rozvoj podnikavosti a zásady soukromého podnikání, Jak 

propojit jazyk a aktuální témata ve výuce? 
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RnDr. Vladimír Vícha SMART matematika od A do Z, Veletrh nápadů učitelů 

fyziky 

Ing. Milan Volejník Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

PhDr. Alena Vomlelová Realita a mýty recitačních přehlídek - hodnocení recitátorů 

a dramaturgická poradna, Cesta do textu – metodika rozboru  

literárních textů určených k přednesu 

Ing. Petr Zvolánek SMART matematika od A do Z 

Celkem čtyři nepedagogičtí zaměstnanci (vedoucí školní jídelny, tři osoby ekonom. úseku) 

absolvovali 8 seminářů. 

 

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, kde žáci neformálně besedovali nad 

tímto tématem. Akce proběhla bez účasti třídních učitelů, což bylo přínosné, neboť 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 žáci mají efektivně učit na jiném stupni školy, 

a dále dle zkušeností na naší škole byla aktuálně zařazena tematika - vztahy ve třídě. Ty se 

zpočátku v nových kolektivech ukazují jako problem především na víceletém gymnáziu, kam 

přicházejí ze základních škol vynikající žáci a bojují o své místo v kolektivu. 

Mnoho akcí bylo z důvodu koronavirových omezení zrušeno. 

KONTROLY 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY  

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 

plátce pojistného byla provedena 22. 9. 2021. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky 

vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE PARDUBICKÝ INSPEKTORÁT 

Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání, včetně hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů. Dále byla 

provedena kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání 

a školských služeb. Kontrolovaným obdobím byl školní rok 2020/2021 a aktuální školní rok k 

datu inspekční činnosti. 

INTERNÍ AUDIT:  

24. 10. – 29. 10. 2021 AKTUÁLNOST VNITŘNÍCH SMĚRNIC  

Při auditu nebyly zjištěny závažné nedostatky. 
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27. 4. – 4. 5. 2022 – AUDIT VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU   

Při auditu systému vnitřní řídící kontroly nebyly shledány  nedostatky.  

EXTERNÍ AUDIT  

OVĚŘENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ UZAVĚRKY K  31. 12. 2021 

Podle zprávy nezávislého auditora účetní uzávěrka dává věrný obraz aktiv a pasiv příspěvkové 

organizace Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 k 31. 12. 2020, nákladů, výnosů a výsledku 

jejího hospodaření za rok 2020 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 VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 /2022 ZAPOJENA DO OPERAČNÍHO 

PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST   

Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v 

prioritní ose 3 OP, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013496.  Do této 

výzvy se přihlásilo 49 učitelů. Projekt začal 1. 11. 2019. Tento projekt je zaměřen na rozvoj 

kompetencí pedagogů. 

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ ŠVP  

Podle výsledků našich žáků u maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek na vysoké školy se nám 

daří cíle školního vzdělávacího programu naplňovat. Ve školním roce 2021/2022 jedna 

maturantka neprospěla u maturitní zkoušky a v dalším studiu pokračují všichni absolventi. 

Problémem je motivace žáků ke čtení literatury v českém jazyce. Tento problém se snažíme 

odstranit návštěvami v knihovnách, čtenářskými dílnami a dalšími aktivitami, které by měly 

žáky povzbudit ke čtení. 

POČET PŘIJATÝCH ABSOLVENTŮ PODLE TYPU VYSOKÉ ŠKOLY:  

Školní rok 
2018/1

9 

2019/2

0 

2020/2

1 

2021/2

2 

Filozofické a 

humanitní 
19 12 17 13 

Právnické 11 14 15 11 

Lékařské  

a  farmaceutické 
25 29 24 32 

Přírodovědné a mat-fyz. 9 11 14 12 

Ekonomické 19 12 8 21 
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Pedagogické 6 6 9 4 

Technické 11 25 23 15 

Zemědělské  

a veterinární 
1 0 3 1 

Jiné 1 8 6 3 

Pokračuje na VŠ 102 117 118 112 

 

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, RIZIKOVÉHO 

CHOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PODPORY DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE 

SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, NADANÝCH, MIMOŘÁDNĚ 

NADANÝCH A S NÁROKEM NA POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY  

V rámci prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů žáci absolvují přednášky 

se školním psychologem a s Městskou policií Pardubice a různé další akce. 

Ve školním roce 2021/2022 bylo ve škole 14 žáků, kterým byly poskytovány podpůrná opatření 

a tři žáci byli identifikování jako nadaní s potřebou PO. Pro žáky s doporučením z PPP 

výchovná poradkyně zpracovává plán podpory, se kterým se seznamují vyučující, kteří daného 

žáka vyučují. 

Žákům nadaným se věnují kolegové po vyučování a domlouváme jim různé stáže např. na 

Univerzitě Pardubice, UTEF, akademie věd,… 

Gymnázium ve II. Pololetí školního roku 2021/2022 pořádalo kurz českého jazyka pro 

uprchlíky z Ukrajiny. Později byl kurz zaměřen na českou teminologii ve zdravotnictví. Tento 

kurz finančně podpořila Nadace Lenky a Romana Šmidberských. 

 

ZÁVĚREM 

Většina výuky byla realizována distanční formou.  

Všem zaměstnancům patří poděkování za úspěšné zvládnutí velmi nestandardního školního 

roku.  

 

V Pardubicích 6. 10. 2022 

Mgr. Luděk Burian 

ředitel školy 
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Výroční zpráva Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083 o činnosti v 
oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999sb. za rok 2021 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle 

kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat 

zákonem stanovené údaje, předkládá Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 tuto  

Výroční zprávu za rok 2021 

  a) počet podaných žádostí o informace  

ředitel    0/0/0     

sekretariát 0/0/0 

zástupci ředitele        0/0/0         

ekonomické oddělení 0/0/0 

mzdová účtárna       0/0/0        

Celkem 0/0/0 

vysvětlivky: 0/0/0 první číslo značí žádost podanou telefonicky nebo osobně, druhé žádost 

podanou elektronicky, třetí žádost podanou písemně 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

Bylo podáno 96 odvolání proti rozhodnutí ředitele o přijetí ke studiu. 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 

Nebyl žádný rozsudek soudu. 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí 

Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence. 

e) počet stížností podle § 16a 

Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a. 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

Nebyly požadovány žádné informace. 

Informace jsou v souladu s InfZ poskytovány zpřístupněním žadateli na základě žádosti nebo 

zveřejněním. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ jsou informace poskytnuté na žádost zveřejňovány s 

využitím informačních letáků, prostřednictvím webové stránky (www.gypce.cz) či sdělovacích 

prostředků. Většina informací byla podána ústně při osobní návštěvě nebo telefonicky. 

Bylo vyhověno 11 žádostem o provedení opisu vysvědčení. 

Písemné poskytnutí informace o době trvání studia pro účely důchodového zabezpečení 0. 

 

Pardubice 27. 1. 2022 

Mgr. Luděk Burian 

ředitel školy 
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 PŘÍLOHA 

   příspěvkové organizace zřizované ÚSC 

  (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

  Období: 12 / 2021 

  IČO: 48160989 

  Název: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083  

  

    

 

 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021 

  

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 

  ulice, č.p. Dašická 1083   ulice, č.p.   

  obec Pardubice   obec   

  PSČ, pošta 53003   PSČ, pošta   

  

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

  identifikační 

číslo 
48160989   hlavní činnost Poskytování středního vzdělání 

  právní forma PO ÚSC   vedlejší činnost a) zajištění stravování , b) pořádání odborných kurzů 

  zřizovatel     CZ-NACE   
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Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

  telefon 466 799 715   

  fax     

  e-mail info@gypce.cz   

  WWW stránky www.gypce.cz   

    

  

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce 

  Marcela Sedláková   Mgr. Luděk Burian 

  Podpisový záznam osoby 

odpovědné za správnost údajů 
    Podpisový záznam statutárního 

orgánu 
  

  

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.09.2022, 13h43m27s 

        

 

 

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona 

 

 

  

  

 

 

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona 

mailto:info@gypce.cz
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A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona 

  

  

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 

  

Číslo 
  Podrozvahov

ý 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položk

y 
Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 

      

 

 

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky   8 322 417,18  8 155 020,58  

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 556 149,77  544 179,77  

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 7 766 267,41  7 610 840,81  

3. Vyřazené pohledávky 905     

4. Vyřazené závazky 906     

5. Ostatní majetek 909     

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů       

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911     

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912     

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913     
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4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914     

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915     

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916     

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou       

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921     

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922     

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923     

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924     

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925     

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926     

P.IV. Další podmíněné pohledávky       

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931     

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932     

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933     

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934     

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939     

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941     

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942     

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943     

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944     

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945     
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11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947     

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948     

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů       

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951     

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952     

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953     

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954     

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955     

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956     

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku   178 433,00    

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961     

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962     

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963     

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964     

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965     

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 178 433,00    

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967     

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968     

P.VII. Další podmíněné závazky       

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971     

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972     
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3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973     

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974     

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975     

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976     

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní 978     

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní 979     

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981     

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982     

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983     

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984     

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985     

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986     

P.VIII

. 
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty     178 433,00  

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991     

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992   178 433,00  

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993     

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994     

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 8 143 984,18  8 333 453,58  

 

 

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona 

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

530 03 Pardubice 
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A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona 

 

 

  

  

  

 

 

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 

 

 

  

  

  

 

 

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 

 

 

  

  

  

 

 

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 
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C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" 

  

Číslo 
  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 

     

 

 

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 150 000,00    

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 589 235,00  580 572,00  

  

 

 

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 

 

 

  

    

  



Licence: D3RC XCRGUVXA / VYA  (01012021 / 01012021) 

 

30.09.2022 13h41m32s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 68 / 88 

 

 

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 

  

  

  

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 

  

  

  

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 

  

  

  

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 

  

  

  

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 

  

  

  

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem 
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E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy 

  

K položce Doplňující informace Částka 

    

 

 

  

C.II.5 Od 1. 1. 2020 je fond investic tvořen ve výši odpisů snížených o transferový podíl.   

  

 

 

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty 

  

K položce Doplňující informace Částka 

    

 

 

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích 

  

K položce Doplňující informace Částka 

    



Licence: D3RC XCRGUVXA / VYA  (01012021 / 01012021) 

 

30.09.2022 13h41m32s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 70 / 88 

 

 

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu 

  

K položce Doplňující informace Částka 

    

 

 

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

  

  Fond kulturních a sociálních potřeb 

  

Položka 
  

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

 

 

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 944 422,94  

A.II. Tvorba fondu 887 673,80  

1. Základní příděl 887 673,80  

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992   

3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu   

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu   

5. Ostatní tvorba fondu   

A.III. Čerpání fondu 852 253,01  

1. Půjčky na bytové účely   
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2. Stravování 108 971,01  

3. Rekreace 296 967,00  

4. Kultura, tělovýchova a sport 336 002,00  

5. Sociální výpomoci a půjčky 30 000,00  

6. Poskytnuté peněžní dary 77 483,00  

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění   

9. Ostatní užití fondu 2 830,00  

A.IV. Konečný stav fondu 979 843,73  

  

 

 

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

  

Položka 
  

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

 

 

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2 134 524,93  

D.II. Tvorba fondu 1 400 919,72  

1. Zlepšený výsledek hospodaření 666 738,87  

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 482 146,85  

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv   

4. Peněžní dary - účelové 252 034,00  

5. Peněžní dary - neúčelové   

6. Ostatní tvorba   
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D.III. Čerpání fondu 1 248 770,85  

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření   

2. Úhrada sankcí   

3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele   

4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady   

5. Ostatní čerpání 1 248 770,85  

D.IV. Konečný stav fondu 2 286 673,80  

 

 

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

  

Položka 
  

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

 

 

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1 669 583,65  

F.II. Tvorba fondu 1 454 881,00  

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1 304 881,00  

2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele   

3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů   

4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku   

5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 150 000,00  

6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace   

7. Převody z rezervního fondu   

F.III. Čerpání fondu 1 532 978,69  
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1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 309 743,06  

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček   

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 992 000,00  

4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou č innost 231 235,63  

F.IV. Konečný stav fondu 1 591 485,96  

 

 

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

  

    ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Číslo 
    BĚŽNÉ 

  MINULÉ 

položk

y 
Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO 

  

  

 

 

G. Stavby 164 315 472,56  26 294 115,80  138 021 356,76  139 365 369,70  

G.1. Bytové domy a bytové jednotky         

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 152 782 141,67  24 196 657,68  128 585 483,99  129 814 140,93  

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky         

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 575 674,40  364 714,10  210 960,30  216 720,30  

G.5. Jiné inženýrské sítě         

G.6. Ostatní stavby 10 957 656,49  1 732 744,02  9 224 912,47  9 334 508,47  

  

 

 



Licence: D3RC XCRGUVXA / VYA  (01012021 / 01012021) 

 

30.09.2022 13h41m32s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 74 / 88 

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

  

    ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Číslo 
    BĚŽNÉ 

  MINULÉ 

položk

y 
Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO 

  

  

 

 

H. Pozemky 7 503 835,57    7 503 835,57  7 503 835,57  

H.1. Stavební pozemky         

H.2. Lesní pozemky         

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky         

H.4. Zastavěná plocha 2 676 431,60    2 676 431,60  2 676 431,60  

H.5. Ostatní pozemky 4 827 403,97    4 827 403,97  4 827 403,97  

  

 

 

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

  

Číslo 
  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položk

y 
Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 
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I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou     

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64     

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou     

 

 

  

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

  

Číslo 
  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položk

y 
Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 

 

 

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou     

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64     

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou     

 

 

  

* Konec sestavy * 
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 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
  příspěvkové organizace 

 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

 Období: 12 / 2021 

 IČO: 48160989 

 Název: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083  

 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021 

 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 

 ulice, č.p. Dašická 1083  ulice, č.p.  

 obec Pardubice  obec  

 PSČ, pošta 53003  PSČ, pošta  

 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

 identifikační číslo 48160989  hlavní činnost Poskytování středního vzdělání 

 právní forma PO ÚSC  vedlejší činnost a) zajištění stravování , b) pořádání odborných kurzů 

 zřizovatel   CZ-NACE  

 

 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

 telefon 466 799 715  

 fax   

 e-mail info@gypce.cz  

 WWW stránky www.gypce.cz  
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Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce 

 Marcela Sedláková  Mgr. Luděk Burian 

 Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů 

  Podpisový záznam statutárního 
orgánu 

 

 

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.09.2022, 13h41m32s 

Číslo  Syntetický Běžné období Minulé období 

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 

   1 2 3 4 

 

A.  Náklady celkem  72 954 502,09  698 394,75  66 832 186,64  314 282,23  

 

 I.  Náklady z činnosti  72 902 666,09  679 300,75  66 785 732,64  302 176,23  

 1. Spotřeba materiálu 501 4 066 824,07  240 663,18  3 128 669,04  110 729,16  

 2. Spotřeba energie 502 2 452 487,01  18 649,68  2 253 555,61  16 728,87  

 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503     

 4. Prodané zboží 504     

 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     

 6. Aktivace oběžného majetku 507     

 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508     

 8. Opravy a udržování 511 806 598,03  3 802,59  547 081,63  4 975,56  
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 9. Cestovné 512 28 092,00   23 898,00   

 10. Náklady na reprezentaci 513 1 506,00   1 500,00   

 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516     

 12. Ostatní služby 518 1 713 502,89  5 477,24  1 565 837,52  5 893,23  

 13. Mzdové náklady 521 44 713 730,00  340 201,00  41 317 789,00  133 016,00  

 14. Zákonné sociální pojištění 524 14 925 733,92  63 401,08  13 816 683,57  22 165,43  

 15. Jiné sociální pojištění 525 180 625,09  643,07  171 207,28  320,10  

 16. Zákonné sociální náklady 527 1 156 728,63  2 850,98  985 731,25  2 149,34  

 17. Jiné sociální náklady 528     

 18. Daň silniční 531     

 19. Daň z nemovitostí 532     

 20. Jiné daně a poplatky 538     

 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     

 23. Jiné pokuty a penále 542     

 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543     

 25. Prodaný materiál 544     

 26. Manka a škody 547 14 720,00   20 265,00   

 27. Tvorba fondů 548     

 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 890 915,00  3 201,00  1 909 674,00  4 476,00  

 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552     

 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553     

 31. Prodané pozemky 554     

 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555     

 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556     

 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557     

 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 407 091,99  319,57  664 084,58  1 722,54  

 36. Ostatní náklady z činnosti 549 544 111,46  91,36  379 756,16   

 

 II.  Finanční náklady      
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 1. Prodané cenné papíry a podíly 561     

 2. Úroky 562     

 3. Kurzové ztráty 563     

 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564     

 5. Ostatní finanční náklady 569     

 

 III.  Náklady na transfery      

 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571     

 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572     

 

 

 V.  Daň z příjmů  51 836,00  19 094,00  46 454,00  12 106,00  

 1. Daň z příjmů 591 51 836,00  19 094,00  46 454,00  12 106,00  

 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595     

B.  Výnosy celkem  72 954 502,09  958 974,31  67 328 987,93  484 219,81  

 

 I.  Výnosy z činnosti  6 099 191,09  958 974,31  4 481 975,78  484 219,81  

 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     

 2. Výnosy z prodeje služeb 602 3 610 768,79  958 974,31  2 803 216,04  484 219,81  

 3. Výnosy z pronájmu 603 1 575 586,41   1 339 010,21   

 4. Výnosy z prodaného zboží 604     

 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     

 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641     

 10. Jiné pokuty a penále 642     

 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643     

 12. Výnosy z prodeje materiálu 644     

 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645     

 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646     

 15. Výnosy z prodeje pozemků 647     
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 16. Čerpání fondů 648 597 730,63   221 450,80   

 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 315 105,26   118 298,73   

 

 II.  Finanční výnosy      

 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     

 2. Úroky 662     

 3. Kurzové zisky 663     

 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     

 6. Ostatní finanční výnosy 669     

 

 

 IV.  Výnosy z transferů  66 855 311,00   62 847 012,15   

 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671     

 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 66 855 311,00   62 847 012,15   

 

 

 C.  Výsledek hospodaření      

 1. Výsledek hospodaření před zdaněním  51 836,00  279 673,56  543 255,29  182 043,58  

 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období   260 579,56  496 801,29  169 937,58  

* Konec sestavy * 
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 ROZVAHA 
  příspěvkové organizace 

 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

 Období: 12 / 2021 

 IČO: 48160989 

 Název: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083  

 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021 

 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 

 ulice, č.p. Dašická 1083  ulice, č.p.  

 obec Pardubice  obec  

 PSČ, pošta 53003  PSČ, pošta  

 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

 identifikační číslo 48160989  hlavní činnost Poskytování středního vzdělání 

 právní forma PO ÚSC  vedlejší činnost a) zajištění stravování , b) pořádání odborných kurzů 

 zřizovatel   CZ-NACE  

 

 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

 telefon 466 799 715  

 fax   

 e-mail info@gypce.cz  

 WWW stránky www.gypce.cz  
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Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce 

 Marcela Sedláková  Mgr. Luděk Burian 

 Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů 

  Podpisový záznam statutárního 
orgánu 

 

 

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.09.2022, 13h39m40s 

   Období 

Číslo  Syntetický  Běžné  Minulé 

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  

 

 AKTIVA CELKEM  218 421 880,75  56 025 509,01  162 396 371,74  164 723 226,49  

 

A.  Stálá aktiva  203 482 818,64  56 025 509,01  147 457 309,63  149 041 682,57  

 I.  Dlouhodobý nehmotný majetek  461 111,14  461 111,14    

 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012     

 2. Software 013     

 3. Ocenitelná práva 014     

 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015     

 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 382 111,14  382 111,14    

 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 79 000,00  79 000,00    
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 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041     

 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051     

 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035     

 II.  Dlouhodobý hmotný majetek  203 021 707,50  55 564 397,87  147 457 309,63  149 041 682,57  

 1. Pozemky 031 7 503 835,57   7 503 835,57  7 503 835,57  

 2. Kulturní předměty 032 82 900,00   82 900,00  82 900,00  

 3. Stavby 021 164 315 472,56  26 294 115,80  138 021 356,76  139 365 369,70  

 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 13 739 844,50  11 890 627,20  1 849 217,30  2 089 577,30  

 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025     

 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 17 379 654,87  17 379 654,87    

 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029     

 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042     

 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052     

 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036     

 III.  Dlouhodobý finanční majetek      

 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061     

 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062     

 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063     

 5. Termínované vklady dlouhodobé 068     

 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069     

 IV.  Dlouhodobé pohledávky      

 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462     

 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464     

 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465     

 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469     

 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471     

 

B.  Oběžná aktiva  14 939 062,11   14 939 062,11  15 681 543,92  
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 I.  Zásoby  601 764,83   601 764,83  648 194,34  

 1. Pořízení materiálu 111     

 2. Materiál na skladě 112 601 764,83   601 764,83  648 194,34  

 3. Materiál na cestě 119     

 4. Nedokončená výroba 121     

 5. Polotovary vlastní výroby 122     

 6. Výrobky 123     

 7. Pořízení zboží 131     

 8. Zboží na skladě 132     

 9. Zboží na cestě 138     

 10. Ostatní zásoby 139     

 II.  Krátkodobé pohledávky  1 113 804,19   1 113 804,19  820 304,01  

 1. Odběratelé 311 354 948,13   354 948,13  93 751,58  

 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 270 232,67   270 232,67  167 023,13  

 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315     

 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316     

 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 1 691,00   1 691,00  1 572,00  

 10. Sociální zabezpečení 336     

 11. Zdravotní pojištění 337     

 12. Důchodové spoření 338     

 13. Daň z příjmů 341 52 800,00   52 800,00  105 600,00  

 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342     

 15. Daň z přidané hodnoty 343     

 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344     

 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346     

 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348     

 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373     

 30. Náklady příštích období 381 211 610,07   211 610,07  231 073,60  
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 31. Příjmy příštích období 385 2 412,32   2 412,32  2 323,70  

 32. Dohadné účty aktivní 388     

 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 220 110,00   220 110,00  218 960,00  

 III.  Krátkodobý finanční majetek  13 223 493,09   13 223 493,09  14 213 045,57  

 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251     

 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253     

 3. Jiné cenné papíry 256     

 4. Termínované vklady krátkodobé 244     

 5. Jiné běžné účty 245     

 9. Běžný účet 241 12 208 054,84   12 208 054,84  13 275 326,45  

 10. Běžný účet FKSP 243 913 068,25   913 068,25  875 467,12  

 15. Ceniny 263    444,00  

 16. Peníze na cestě 262     

 17. Pokladna 261 102 370,00   102 370,00  61 808,00  
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Číslo  Syntetický Období  

položky Název položky účet Běžné Minulé  

 

 PASIVA CELKEM  162 396 371,74  164 723 226,49    

 

C.  Vlastní kapitál  154 515 556,35  156 396 616,63    

 I.  Jmění účetní jednotky a upravující položky  147 587 807,30  149 172 180,24    

 1. Jmění účetní jednotky 401 98 927 161,66  100 072 299,60    

 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 48 660 645,64  49 099 880,64    

 4. Kurzové rozdíly 405     

 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406     

 6. Jiné oceňovací rozdíly 407     

 7. Opravy předcházejících účetních období 408     

 II.  Fondy účetní jednotky  5 508 003,49  5 398 531,52    

 1. Fond odměn 411 650 000,00  650 000,00    

 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 979 843,73  944 422,94    

 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 1 678 401,75  1 011 662,88    

 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 608 272,05  1 122 862,05    

 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 1 591 485,96  1 669 583,65    

 III.  Výsledek hospodaření  1 419 745,56  1 825 904,87    

 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období  260 579,56  666 738,87    

 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431     

 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 1 159 166,00  1 159 166,00    

 

D.  Cizí zdroje  7 880 815,39  8 326 609,86    

 I.  Rezervy      

 1. Rezervy 441     

 II.  Dlouhodobé závazky      

 1. Dlouhodobé úvěry 451     

 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452     
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 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455     

 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459     

 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472     

 III.  Krátkodobé závazky  7 880 815,39  8 326 609,86    

 1. Krátkodobé úvěry 281     

 4. Jiné krátkodobé půjčky 289     

 5. Dodavatelé 321 37 379,52  46 293,13    

 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 1 987 014,68  2 834 682,16    

 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326     

 10. Zaměstnanci 331 2 993 287,00  2 601 487,00    

 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 201,00  471,00    

 12. Sociální zabezpečení 336 1 109 803,00  1 075 989,00    

 13. Zdravotní pojištění 337 480 774,00  464 105,00    

 14. Důchodové spoření 338     

 15. Daň z příjmů 341     

 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 303 414,00  470 514,00    

 17. Daň z přidané hodnoty 343 55 279,00  66 496,00    

 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345     

 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 11 326,00     

 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349     

 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374     

 35. Výdaje příštích období 383 419 235,00  318 731,80    

 36. Výnosy příštích období 384 407 626,19  379 285,77    

 37. Dohadné účty pasivní 389 64 330,00  59 321,00    

 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 11 146,00  9 234,00    

* Konec sestavy * 
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