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Základní údaje o škole

název školy: Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

sídlo: Pardubice, Mozartova 449, PSČ 530 09

právní forma: Příspěvková organizace zřízená krajem

IČ: 48161063

zřizovatel: Pardubický kraj

sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822

vedení školy: RNDr. Otto Horák (ředitel), od 1.8. 2012 Mgr. Marek Výborný (ředitel) Mgr. 
Radomíra Klempířová (zástupce ředitele)

adresa pro dálkový přístup: gymozart@gymozart.cz

webové stránky školy: www.gymozart.cz

Školská rada: Ivana Kubátová (předsedkyně), Mgr. Zdeňka Rejmanová (zástupce pedagogů 
školy), Jiří Srbek (zástupce zřizovatele školy – starosta městského obvodu Pardubice II)

mailto:gymozart@gymozart.cz
http://www.gymozart.cz/
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Charakteristika školy

Ve školním roce 2011/12 měla škola deset tříd čtyřletého studia (2 první, 2 druhé, 3 třetí      
a 3 čtvrté ročníky). Pedagogický sbor je stabilizován, trvalý je zájem absolventů fakult 
poskytujících učitelské vzdělání o pracovní místa na našem gymnáziu. Dopad poklesu počtu 
tříd o jednu byl řešen v zásadě odchody pedagogů do důchodu nebo ukončením pracovního 
poměru ze strany učitele.

Vedení školy kladlo důraz na kvalitní a náročnou výuku všech předmětů – zejména 
volitelných seminářů ve 3. a 4. ročnících. Zásadním kritériem je respekt k nárokům vysokých 
škol na úroveň znalostí a vědomostí gymnazistů. Na začátku školního roku byl na základě 
aktuálních zkušeností pedagogů (1. ročníky ve školním roce 2009/10 a následných náběh ve 
vyšších ročnících) mírně aktualizován Školní vzdělávací program v souladu s platnou 
legislativou. Dle něj se vzdělávali gymnazisté 1. až 3. ročníku. Ve 4. ročníku se vyučovalo 
podle učebního plánu pro čtyřletá gymnázia (plán č.j. 8413/2007-23 schválený MŠMT ČR 
dne 6.4.2007). Na důležitých dokumentech školy (v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb.,     
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání; dále jen 
Školským zákonem) se podílela Školská rada. 

Od 1.7. 2010 je Gymnázium správcem budovy a nemovitostí v majetku zřizovatele –
Pardubického kraje. V létě 2011 došlo ke kompletní rekonstrukci sociálních zařízení 
v budově, která tak dostala moderní a hygienickým normám odpovídající podobu. Na 
základě rozhodnutí zřizovatele pokračovala v budově dislokace části ZUŠ Pardubice –
Polabiny (hudební a taneční obory) a pracoviště Centra celoživotního vzdělávání - zařízení 
pro DVPP Pardubického kraje. V průběhu léta 2011 byla zbývající volná kapacita stavebně 
upravena pro potřeby Centra psycho-sociální pomoci - Rodinná a manželská poradna 
Pardubického kraje, které v budově působí od 1.9. 2011. Vzhledem k převodu 
zřizovatelských funkcí u ZUŠ Pardubice – Polabiny z Pardubického kraje na Magistrát města 
Pardubic k 1.7. 2012 bylo aktuálně jednáno s vedením ZUŠ Pardubice – Polabiny o otázce 
dislokace části ZUŠ v budově Gymnázia. Formou pronájmu bude v příštím školním roce         
i nadále ZUŠ v budově působit. Kapacitně projevila ZUŠ zájem i o navýšení o jednu učebnu, 
což nebude vzhledem k volným kapacitám v budově problém. Tím bude s výjimkou dvou 
učeben v přízemí kapacita budovy využita. V uplynulém školním roce byla nově upravena 
specializovaná učebna pro Výtvarnou výchovu a kabinet IT se zázemím pro centrální server. 
Jedna učebna je připravena pro realizaci moderní multimediální učebny pro příští školní rok. 

Od 1.7. 2010 je součástí školy také provoz školní jídelny. Ta byla na školu převedena ze ZŠ 
Pardubice Polabiny III. S provozem školní jídelny je spojena vzhledem k jejímu neutěšenému 
technickému stavu řada finančních nákladů řešících aktuální technické a hygienické 
problémy. Nákupem nového gastronomického zařízení (talíře, sklenky atd.) se postupně 
daří zvyšovat kulturní úroveň stravování ve škole. Na základě dodatku ke zřizovací listině 
byla ke dni 3.10. 2011 škole povolena pohostinská činnost. V jejím rámci je snaha oslovit 
externí strávníky z místní části Polabiny a využít tak maximálně povolenou kapacitu školní 
jídelny, která činí 400 strávníků.

Zásadní změnou, která se přímo dotkla vedení školy, bylo potom rozhodnutí zřizovatele –
Pardubického kraje – vypsat v souladu s novelou Školského zákona výběrová řízení na posty 
ředitelů škol a školských zařízení, kde funkční období ředitelů překročilo 6 let. Dosavadní 
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ředitel školy RNDr. Otto Horák se z vlastní vůle rozhodl tohoto řízení neúčastnit. Do 
výběrového řízení se přihlásil učitel gymnázia Mgr. Marek Výborný, který byl na základě 
jeho úspěšného absolvování jmenován 28. června 2012 hejtmanem Pardubického kraje 
Mgr. Radko Martínkem s účinností od 1.8. 2012 ředitelem Gymnázia, Pardubice, Mozartova 
449. RNDr. Otto Horák zůstává nadále na částečný úvazek učitelem matematiky                      
a deskriptivní geometrie na gymnáziu. 

1) Trvá zájem o studium na naší škole. Způsob přijímání uchazečů byl stanoven zřizovatelem –
Pardubickým krajem. Přijímací zkoušky na všechny obory zakončené maturitou na školách 
zřizovaných Pardubickým krajem byly zajišťované prostřednictvím spol. SCIO a zároveň byla 
stanovena bodová hranice nutná pro možnost přijetí na daný typ školy. Pro gymnázia tato 
hranice činila 104 body. Na základě těchto kritérií splnilo podmínky pro přijetí 152 
uchazečů. Na základě odevzdaných zápisových lístků bylo do dvou otevíraných tříd 
gymnázia od 1. 9. 2012 přijato 54 uchazečů (z původně přihlášených 203 uchazečů –
přijímací zkoušky konalo 201 uchazečů).

2) Trvale se rozvíjí přístup k informacím prostřednictvím sítě Internet. Žáci i pedagogové mají 
možnost bezdrátového přístupu o přestávkách a mimo vyučování v prostorách školy; 
pravidelné informace o škole poskytují webové stránky www.gymozart.cz . V souvislosti 
s převzetím školní kuchyně pod správu gymnáziem byl zaveden elektronický systém 
přihlašování obědů a evidence.

3) Žáci školy se opět ve velké míře zúčastnili soutěží a přehlídek (sportovní, jazykové, 
společenskovědní); v XVIII. ročníku sportovní olympiády regionu Pardubice obsadilo 
družstvo chlapců gymnázia třetí místo a družstvo dívek gymnázia druhé místo; 
významných úspěchů dosáhla škola ve středoškolských olympiádách a jazykových soutěžích 
(např. 6. místo Matyáše Medka G2.B (!)  v celostátním kole olympiády ze zeměpisu). 
Výrazného úspěchu dosáhla žákyně IV. roč. Klára Zavadilová, která i díky spolupráci s AV ČR 
postoupila se svým výzkumem račího moru do celostátního kola Středoškolské odborné 
činnosti. Vybraní žáci 2. roč. se podíleli na tvorbě dokumentárního filmu pro ČT o rozpadu 
Československa. Pokračovala spolupráce s družebním gymnáziem v Selbu (Německo).

4) Rozvíjí se spolupráce v rámci Projektu Partnerská škola s Univerzitou Hradec Králové. 
(semináře pro učitele, pedagogické praxe studentů univerzity na naší škole.)

5) Škola je zařazena (vedle Sportovního gymnázia a SOŠ a SOU stavební Rybitví) do Hokejové 
akademie HC ČSOB Pojišťovna Pardubice.

6) Škola se úspěšně zapojila do projektu v rámci Partnerství Comenius Regio ”Porovnání 
středoškolského vzdělávání a center LLP ve dvou zahraničních zemích”. 1.7. 2011 bylo 
rozhodnuto o přidělení grantu na realizaci projektu ve výši 29.825 EUR. V únoru 2012 
navštívila naši školu delegace učitelů a odborné pedagogické veřejnosti z italského Brindisi.      

7) Gymnázium je dlouhodobě partnerskou školou programu Jeden svět na školách, který je 
realizování Společností Člověk v tísni o.p.s.                           

8) Byly zahájeny práce v rozsahu smlouvy o spolupráci s Ústavem pro studium totalitních 
režimů v rámci projektu – Dějepis v 21. století, multimediální aplikace pro dějepisnou výuku 
podpořeného EU v rámci OPVK. Škola se zapojila do dvou částí projektu. Jednak jako pilotní 

http://www.gymozart.cz/
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škola pro testování výukových materiálů a dále v rámci projektového vyučování, kde se žáci 
III. ročníku zapojili do projektu „Velké a malé příběhy moderních dějin“.

9) Gymnázium se podílela v pozici partnera na evropském projektu „Mediální výchova na 
gymnáziích“ (CZ.1.07/1.1.03 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji) 
organizovaném Koalicí nevládek Pardubicka. Projekt byl uzavřen závěrečnou konferencí 
„Média a jak jim (ne)rozumíme“ v pondělí 3. října 2011 v Pardubicích.

10) Žáci školy vydali školní časopis GYM, přípravu garantoval Literární seminář.

11) Škola se aktivně zapojila do projektu „EU peníze školám“ v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost Žádost podána projektem „Moderní škola 2012“.  
19.4. 2012 MŠMT rozhodlo o přidělení dotace ve výši 989.172,- Kč.

12) Maturovaly 3 třídy čtvrtého ročníku gymnázia. Jeden žák neuzavřel IV. ročník a měl 
povoleno jeho uzavření do 31. září 2012. V případě úspěchu bude konat maturitní zkoušku  
v řádném jarním termínu roku 2013. Jeden žák neuspěl ve státní části maturitní zkoušky 
(matematika ve vyšší úrovni) a zkoušku s úspěchem opakoval v září 2012. Sedm žáků 
neuspělo v prvním termínu v profilové části maturitní zkoušky resp. jeden u ústní zkoušky 
státní části maturitní zkoušky z českého jazyka. Zkoušky opakovali v podzimním termínu 
v září 2012, kdy ji složili již úspěšně.

13) Úspěšní byli absolventi školy i při přijímacích zkouškách k dalšímu studiu (z 85 absolventů
bylo 81 přijato na vysoké školy).

14) Trvale se rozšiřuje využití školního administrativního systému BAKALÁŘI – další fáze využití 
modulu elektronické třídní knihy, spisové služby.

15) Hospodaření školy v příslušném kalendářním roce bylo opět vyrovnané.
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Údaje o pracovnících školy – personální zabezpečení

Jméno pracovníka Pracovní zařazení Pedagogická kvalifikace Délka praxe

Mgr. Miroslava Bromová interní učitel Gy Pedagogická fakulta Hradec Králové 30 let

Mgr. Lenka Grulichová interní učitel Gy UHK - Pedagogická fakulta 8 let

Mgr. akad. mal.
Vladana Hajnová

Interní učitel Gy AVU Praha 20 let

Mgr. Petr Harbich interní učitel Gy UHK - Pedagogická fakulta 11 let

RNDr. Otto Horák ředitel školy UK Praha – Matematicko-fyzikální fakulta 39 let

Mgr. Soňa Chalupová interní učitel Gy UHK - Pedagogická fakulta 7 let

Mgr. Marie Ježková interní učitel Gy UP Olomouc 35 let

Mgr. Lenka Koberová interní učitel Gy UK Praha - Fakulta tělesné výchovy a sportu 18 let

Mgr. Michaela Krejčí interní učitel Gy Univerzita Ostrava – Pedagogická fakulta 9 let

Mgr. Václava Lensmith interní učitel Gy UK Praha - Filosofická fakulta 15 let

Mgr. Jaroslav Macek interní učitel Gy
UP Olomouc – Filosofická fakulta a Fakulta 

tělesné kultury
27 let

Mgr. Martina Pešková interní učitel Gy UHK - Pedagogická fakulta 4 roky

Mgr. Martin Plha interní učitel Gy
UK Praha – Fakulta tělesné výchova a sportu, 

Přírodovědecká fakulta
13 let

Mgr. Marek Procházka interní učitel Gy
UP Olomouc – Filosofická fakulta a Fakulta 

tělesné kultury
3 roky

Mgr. Marcela Příhodová Interní učitel Gy Univerzita Ostrava – Pedagogická fakulta 11 let

Mgr. Zdeňka Rejmanová interní učitel Gy Pedagogická fakulta Hradec Králové 30 let

Mgr. Renata Stříteská interní učitel Gy MU Brno – Přírodovědecká fakulta 2 roky

Mgr. Barbora Suchánková interní učitel Gy UHK - Pedagogická fakulta 5 let

RNDr. Květa Sýkorová interní učitel Gy UK Praha - Přírodovědecká fakulta 28 let

Mgr. Karel Šild interní učitel Gy UK Praha - Matematicko-fyzikální fakulta 12 let

Mgr. Zdeňka Šimerdová interní učitel Gy UK Praha - Filosofická fakulta 30 let

Mgr. Jana Veselková interní učitel Gy UHK - Pedagogická fakulta 14 let

Mgr. Tomáš Voltr interní učitel Gy UHK - Pedagogická fakulta 11 let

Mgr. Marek Výborný interní učitel Gy
UP Olomouc – Cyrilometodějská teologická 

fakulta a Filosofická fakulta
11 let

Mgr. Radomíra Klempířová
zástupce ředitele 

školy

UHK - Pedagogická fakulta 
UK Praha - Pedagogická fakulta

(výchovné poradenství)
24 let

Nepedagogičtí pracovníci
Jméno Pracovní zařazení Absolvovaná škola

Petra Babincová      sekretářka, hospodářka školy SEŠ Pardubice

Eva Procházková finanční účetní SEŠ Pardubice

Iveta Řeháková mzdová účetní Obchodní akademie Pardubice

Vlastimil Pelikán školník

Simona Bílková uklizečka

Zdena Růžičková uklizečka

Radka Šidáková uklizečka

Monika Dobrovolná vedoucí školní jídelny

Dana Pavlasová hlavní kuchařka

Alena Rázková 1. kuchařka

Hana Kardaszová pomocná kuchařka

Božena Vaňková pomocná kuchařka
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Přehled oborů vzdělání

Kód oboru Název oboru Vydal Číslo jednací Platnost od

79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné MŠMT ČR 19 671/2006-23 1. 10. 2006

79-41-K/41
Gymnázium MŠMT ČR 21 045/2008-21 1. 9. 2009
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Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku gymnázia pro školní rok 2012/2013

Kód oboru Název oboru Počet přijatých
k 31. 8. 2012

z Pardubického kraje z jiných krajů

79-41-K/41 Gymnázium 55 55 0 

K přijímacím zkouškám v rámci přijímacího řízení se dostavilo 201 uchazečů o čtyřleté studium 
z 203 přihlášených.

Přijímací řízení bylo tvořeno povinnou přijímací zkouškou, kterou organizačně zajišťoval zřizovatel 
(PKj) pro všechny školy s maturitními obory, jichž je PKj zřizovatelem. Zkouška se skládala 
z písemných testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Její zadání i 
vyhodnocení bylo obsahově i administrativně připraveno společností SCIO. Pro splnění podmínky 
pro přijetí ke studiu na gymnáziu zřizovaném PKj bylo nutno získat minimálně 104 body. Níže jsou 
uvedeny přehledné výsledky. První graf ukazuje porovnání s ostatními uchazeči o studium na 
čtyřletých gymnáziích. Jedná se o průměrné výsledky uchazečů. 
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Základní charakteristiky údajů ze závěrečné  Souhrnné a analytické zprávy společnosti SCIO:
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

Maturitní zkoušky

Dva žáci neuspěli ve státní části maturitní zkoušky (CJL) ve školním roce 2010/11. Zkoušku 
opakovali v září 2011 dle  platných předpisů. Oba s úspěchem zkoušku složili.

Školní rok 2011/12 byl druhým, ve kterém byla realizována nová podoba maturitní zkoušky. 
Ta se řídila Školským zákonem v platném znění a Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 
vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky č. 
273/2011 Sb.

Nová maturitní zkouška se skládala ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby 
žák uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST
PROFILOVÁ 

ČÁST

2012 

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura 
2. cizí jazyk nebo matematika

2–3 povinné 
zkoušky
- stanovuje 
RVP/ ředitel školy 

max. 3 nepovinné zkoušky
- z nabídky: cizí jazyk, matematika, občanský a 
společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, 
zeměpis, dějiny umění 

max. 2 nepovinné 
zkoušky
- nabídku stanovuje 
ředitel školy 

Celkem skládalo maturitní zkoušku v prvním termínu 85 žáků, kteří řádně uzavřeli studium ve IV. 
ročníku. Žáci si v rámci společné části státní maturity mohli zvolit základní či vyšší úroveň. 
Z českého jazyka a literatury bylo klasifikováno v základní úrovni 43 maturantů a ve vyšší úrovni 
41. V anglickém jazyce 35 v základní a 22 žáků v úrovni vyšší. V matematice bylo klasifikováno 15 
maturantů v základní a 11 ve vyšší úrovni. V německém jazyce 1 maturantka ve vyšší úrovni. 
V rámci profilové zkoušky stanovil ředitel školy 2 povinné zkoušky, které odpovídaly dosavadní 
formě ústních maturitních zkoušek.  

Byla vykonána 1 nepovinná zkouška ve společné části z anglického jazyka ve vyšší úrovni.

V 1. termínu konalo maturitní zkoušku 85 gymnazistů s průměrným prospěchem 2,036. Přehled 
výsledků maturitní zkoušky po třídách je shrnut v tabulce. Sedm žáků u maturitní zkoušky 
neuspělo. Dva ve společné státní části (CJL a MAT) a pět neuspělo v části profilové. Zkoušku 
budou opakovat v září 2012 dle  platných předpisů.

Třída počet žáků
celkový výsledek maturitní zkoušky

PV       P       N
průměrný prospěch

G4.A 29 9       19       1 2,034

G4.B 25 8       13       4 2,160

G4.C 31 11     18       2 1,933
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Souhrnné statistiky gymnázia

1. pololetí školního roku 2010/2011

Třída Počet žáků
z toho hodnocení
V ;  P  ;  5  ;  n  

snížená známka 
z chování

průměrný prospěch

G1.A 28 6   ; 25 ;  0  ;  0 - 1,782

G1.B 28 5   ; 23 ;  0  ;  0 - 1,860

G2.A 31 2   ; 28 ;  1  ;  0 - 2,154

G2.B 32 7   ; 23 ;  2  ;  0 1 2,007

G3.A 25 5  ;  19 ;  1  ;  0 - 2,301

G3.B 26 3  ;  18 ;  5  ;  0 - 2,472

G3.C 28 4  ;  22 ;  2  ;  0 - 2,318

G4.A 30 1  ;  27 ;  2  ;  0 - 2,440

G4.B 25 4  ;  20 ;  1  ;  0 - 2,211

G4.C 31 7  ;  24 ;  0  ;  0 - 1,938

2. pololetí školního roku 2010/2011 (na konci pololetí)

Třída Počet žáků
z toho hodnocení
V ;  P  ;  5  ;  n  

snížená známka 
z chování

průměrný prospěch

G1.A 29 9   ; 20 ;  0  ;  0 - 1,811

G1.B 29 8   ; 21 ;  0  ;  0 - 1,779

G2.A 31 3   ; 28 ;  0  ;  0 - 2,070

G2.B 32 6   ; 24 ;  2  ;  0 - 1,953

G3.A 25 4  ;  20 ;  1  ;  0 - 2,298

G3.B 26 3  ;  19 ;  4  ;  0 - 2,495

G3.C 28 4  ;  23 ;  1  ;  0 - 2,403

G4.A 30 1  ;  28 ;  1  ;  0 - 2,380

G4.B 25 4  ;  21 ;  0  ;  0  - 2,127

G4.C 31 6  ;  25 ;  0  ;  0  - 1,968
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Přehled prospěchu gymnázia

1. pololetí školního roku 2011/2012

Předmět Průměrný prospěch

Chování 1.004

Český jazyk a literatura 2.141

Anglický jazyk 2.322

Německý jazyk 2.644

Ruský jazyk 1.643

Francouzský jazyk 2.511

Základy společenských věd 2.148

Dějepis 2.155

Zeměpis 1.958

Matematika 2.742

Fyzika 2.355

Chemie 2.657

Biologie 2.404

Informatika a výpočetní technika 1.466

Výtvarná výchova 1.000

Hudební výchova 1.525

Tělesná výchova 1.133

Seminář z anglického jazyka 2.442

Seminář z biologie 2.463

Seminář z dějepisu 2.250

Seminář z matematiky 2.291

Literární seminář 1.857

Seminář z výpočetní techniky 1.567

Seminář z výtvarné výchovy 1.000

Seminář ze zeměpisu 2.240

Seminář ze základů společenských věd 2.391

Seminář z deskriptivní geometrie 1.000

Seminář z fyziky 2.846

Seminář z chemie 1.933

Seminář interkulturního vzdělávání 1.500

Celkový průměrný prospěch 2.136



15

2. pololetí školního roku 2011/2012

Předmět Průměrný prospěch

Chování 1.000

Český jazyk a literatura 2.158

Anglický jazyk 2.285

Německý jazyk 2.559

Ruský jazyk 1.649

Francouzský jazyk 2.622

Základy společenských věd 2.197

Dějepis 2.081

Zeměpis 1.993

Matematika 2.705

Fyzika 2.628

Chemie 2.477

Biologie 2.256

Informatika a výpočetní technika 1.358

Výtvarná výchova 1.000

Hudební výchova 1.375

Tělesná výchova 1.077

Seminář z anglického jazyka 2.588

Seminář z biologie 2.098

Seminář z dějepisu 2.000

Seminář z matematiky 2.278

Literární seminář 1.385

Seminář z výpočetní techniky 2.000

Seminář z výtvarné výchovy 1.000

Seminář ze zeměpisu 2.240

Seminář ze základů společenských věd 2.362

Seminář z deskriptivní geometrie 1.000

Seminář z fyziky 2.385

Seminář z chemie 1.600

Seminář interkulturního vzdělávání 1.176

Latina 1.667

Celkový průměrný prospěch 2.111
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Přehled vysokých škol a vyšších odborných škol, na které byli přijati absolventi gymnázia pro 

akademický rok 2012/13

Název vysoké školy Počet přijatých
absolventů

Univerzita Karlova Praha 7 

VŠE Praha 8

ČVUT Praha 5 

Česká zemědělská univerzita Praha 1

Univerzita obrany Brno 1 

Mendlova univerzita Brno 2

Jihočeská univerzita České Budějovice 1

Západočeská univerzita Plzeň 2

Vysoké učení technické Brno 2

Masarykova univerzita Brno 4

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 1

Univerzita Palackého Olomouc 12

Technická univerzita Liberec 4

Univerzita Hradec Králové 10

Univerzita Pardubice 15

Literární akademie Josefa Škvoreckého Praha 1

Vysoká škola polytechnická Jihlava 1

Přípravné studium ke studiu psychologie Praha 2

Odborné pomaturitní studium jazyků Hradec Králové 1

Studium v zahraničí – Velká Británie 1

Nenastoupí ke studiu VŠ (zahraniční stáže apod.) 2
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Účast žáků gymnázia v soutěžích, další mimoškolní aktivity, výrazné aktivity předmětových komisí

Aktivity žáků trvale zvýrazňují individualitu každého úspěšného žáka a současně podporují dobré 
postavení školy v regionu i u nejširší veřejnosti. Žáci se zúčastnili, úspěšně reprezentovali školu 
v řadě soutěží – sportovních, jazykových, matematických, přírodovědných, uměleckých i 
společenskovědních. 

Výčet aktivit, účastí v soutěžích a dalších akcí podporujících všestranný rozvoj osobnosti žáka v návaznosti na činnost 
předmětových komisí:

                          

Předmětová komise českého jazyka a literatury

Předsedkyně komise Mgr. Miroslava Bromová

Datum
Aktivita

(Účastníci, místo konání,  stručný popis)
Pedagog - garant

29.9. 2011 G1.A, 1.B
Exkurze v Univerzitní knihovně Pardubice.

Mgr. Miroslava 
Bromová, Mgr. 
Zdeňka Rejmanová

3.10. 2011 Vybraní žáci G2.B, 3.B, 4.A
Závěrečná konference „Média a jak jim (ne)rozumíme“
v rámci  evropském projektu „Mediální výchova na 
gymnáziích“ (CZ.1.07/1.1.03 – Zvyšování kvality ve 
vzdělávání v Pardubickém kraji) organizovaném Koalicí 
nevládek Pardubicka.

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová

Říjen 2011, 
duben –
květen 
2012

Žáci 1. - 4. ročníku
„Studenti píší noviny“ příspěvky do Mladé fronty Dnes –
pět příspěvků uveřejněno; Martin Jakoubek oceněn 
věcným darem za uveřejnění textu v celostátním vydání 
deníku MFDnes.

Mgr. Miroslava 
Bromová, 
Mgr. Zdeňka 
Rejmanová

22.9. 2011,  
1.11. 2011      

4. ročník – Literární seminář
Besedy s herci Východočeského divadla Pardubice 
Ladislavem Špinarem a Martinem Mejzlíkem

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová

Říjen -  
listopad 
2011

Žáci 1. - 2. ročníku a Semináře z výtvarné výchovy
Východočeská galerie Pardubice - zámek
Návštěva výstavy s doprovodným programem „České 
umění přelomu 19. – 20. století ze sbírek VČG“

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová

Listopad 
2011

K. Plešková (G3.B) 2. místo
„Pardubické střípky“ – literární soutěž

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová

Listopad 
2011

Žáci 1. - 2. ročníku
Východočeská galerie Pardubice – Dům u Jonáše
Návštěva výstavy s doprovodným programem „Skupina 
42, dokument Slovanská epopej“ 

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová
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24.11. 2011 4. ročník – Literární seminář
Návštěva divadelního představení „Komiksový příběh 
Piráta 07 a Lady Quin“ – Malá scéna VČD

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová

1.12. 2011 Vybraní žáci 1. – 3. ročníků
Školní kolo olympiády v českém jazyce 

Mgr. Miroslava 
Bromová

14.12. 2011 4. ročník – Literární seminář
Beseda s dramaturgem Východočeského divadla 
Pardubice  Zdeňkem Jonálem

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová

15.12. 2011 Žáci 1. - 4. ročníku
Návštěva divadelního představení  Východočeského 
divadla Pardubice – „Trójanky“ 

Mgr. Miroslava 
Bromová

15.12. 2011 4. ročník – Literární seminář
Klicperovo divadlo v Hradci Králové – návštěva inscenace 
„Dobře placená procházka“

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová

25.1.2012 4. ročník – Literární seminář
Beseda s redaktorem Mladé fronty Dnes  M. Bibenem

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová

Leden –
únor 2012

Žáci 1. - 2. ročníku a Semináře z výtvarné výchovy
Východočeská galerie Pardubice - zámek
Návštěva výstavy s doprovodným programem „Vzkříšení 
obrazů“ 

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová

2.2. 2012 Žáci 2. ročníku 
Dům hudby
„Hudba a film“ návštěva pořadu Komorní filharmonie 
Pardubice v rámci cyklu „Seznamte se, prosím“

Mgr. Marie Ježková

19.2. 2012 4. ročník – Literární seminář
Návštěva divadelního představení Žižkovského divadla J. 
Cimrmana – „Vražda v salónním kupé“

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová

Únor 2012 Vybraní žáci 3. - 4. ročníku
Školní kolo soutěže „Evropa ve škole“ – literární soutěž

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová

21.3. 2012 Matyáš Medek – G2.B, 5. místo
Okresní kolo olympiády v českém jazyce 

Mgr. Miroslava 
Bromová

Březen 
2012

Žáci 1. - 2. ročníku a Semináře z výtvarné výchovy
Východočeská galerie Pardubice – Dům u Jonáše
Návštěva výstavy s doprovodným programem „Současný 
český linoryt“ 

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová

Březen –
duben 
2012

4. ročník – Literární seminář
Příprava a vydání školní časopis gymnázia „Almanach 
gymnázia“

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová

3. 4. 2012 4. ročník - Seminář z výtvarné výchovy
Návštěva Galerie moderního umění v Hradci králové 
s doprovodným programem k umění 1. pol. 20. stol.

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová
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11.4. 2012 Žáci G2.B
Mezinárodní projekt Immersion in the Scince Worlds 
through Arts (ISWA), jehož základní myšlenkou je dialog 
o vědě jazykem umění – účast na přednášce

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová

15.4. 2012 4. ročník – Literární seminář
Návštěva divadelního představení v Národním divadle 
v Praze - J. Zeyer – „Radúz a Mahulena“

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová

20.4. 2012 Žáci 3. ročníku – Michal Dobíhal, Elizabeth Lensmith, Vít 
Hořeňovský
Prezentiáda (soutěž v prezentování nového předmětu na 
gymnáziu)

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová

Duben –
květen 
2012

Žáci 1. - 2. ročníku 
Východočeská galerie Pardubice – Dům u Jonáše
Návštěva výstavy s doprovodným programem 
„Hodonský, Korunka, Lachman“

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová

Květen 
2012

Žáci G2.A
Projekt „Pozvi svého kámoše na zámek“ – úspěšná účast 
Dominika Müllera

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová

10.5. 2012 Žáci G2.A a G2.B
Národní galerie v Praze
Exkurze do Prahy – Animační program k umění konce    
19. stol. a poč. 20. stol. , Slovanská epopej A. Muchy, 
výstava Krištofa Kintery, památky Prahy

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová

29.5. 2012 Kristýna Marešová G3.B, Dominik Müller G2.A –
1. místo
„Putování s Cimrmanem“ – literární a historická soutěž 
vyhlášená Pardubickým krajem 

Mgr. Miroslava 
Bromová

19.6. 2012 Žáci 1. a 2. ročníku 
Východočeské divadlo Pardubice – Malá scéna
Návštěva pořadu Martiny Čechové v rámci cyklu „Tisíc let 
hudby“

Mgr. Marie Ježková

25.6. 2012 Žáci 1. – 2. ročníku
Mezinárodní projekt Immersion in the Scince Worlds 
through Arts (ISWA), jehož základní myšlenkou je dialog 
o vědě jazykem umění – aktivní účast na workshopu na 
Univerzitě Pardubice; práce se přihlašují do soutěže

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová

Podrobný popis vybrané aktivity předmětové komise:

Exkurze do Univerzitní knihovny Pardubice

Termín: 29.9. 2011 (třídy G1.A, G1.B)

Cíl: seznámení s provozem knihoven 
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Průběh: Žáci byli rozděleni do 2 skupin a každou z nich prováděla odborná pracovnice 
Knihovny. Seznámila je s funkcí knihovny, s katalogy, vysvětlila automatizovaný výpůjční 
systém, MDT. Obeznámila žáky s knižním fondem. Žáci sami vyhledávali knižní tituly pomocí 
počítače. Žáci si vyzkoušeli provoz knihovny v praxi.

Projekt:

Immersion in the Scince Worlds through Arts /ISWA/ – mezinárodní projekt propojující 
vědu a umění 

Mezinárodní projekt Immersion in the Scince Worlds through Arts (ISWA), jehož základní 
myšlenkou je dialog o vědě jazykem umění – pořádala jako sérii akcí Univerzita Pardubice

11.4. -  účast na přednášce – G2.B
25.4. - výstava na Univerzitě Pardubice k projektu ISWA – G2.B., G1.B
25.6. - sériie workshopů k mezinárodní soutěži ISWA na univerzitě Pardubice – G1.A, G1.B,  
2.A, 2.B – následně se práce žáků přihlašují do soutěže

Konference

Fotografie ze závěrečné konference „Média a jak jim (ne)rozumíme“ v rámci  evropském 
projektu „Mediální výchova na gymnáziích“

Václav Moravec a účastníci z Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449
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Předmětová komise cizích jazyků 

Předsedkyně komise Mgr. Soňa Chalupová

Datum
Aktivita

(Účastníci, místo konání,  stručný popis)
Pedagog - garant

30.9. 2011 Žáci 2., 3., 4. ročníku - skupina Mgr. Chalupová
Beseda s Paulem Hooperem, rodilý mluvčí z Austrálie,      
v současné době vyučující na Univerzitě Pardubice 
téma: Austrálie

Mgr. Soňa 
Chalupová

26.9. –
30.9. 2011

Výměnný pobyt studentů v rámci partnerské školy –
návštěva gymnázia, studentů v Selbu (SRN), pobyt 
v rodinách – 14 účastníků z 1. – 4. roč.

Mgr. Jaroslav Macek

17.10. 
2011

Žáci 3. a 4. ročníku
Východočeské divadlo Pardubice - anglické divadelní 
představení – David Copperfield

Mgr. Soňa 
Chalupová

21.10. 
2011

Žáci 1., 2., 3. ročníku (výběr)
Prezentace výkladového slovníku od OUP

Mgr. Vendula 
Lensmith

17.1. 2012 Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
1. Míček Dan G2.A               
2. Krištof Albert  G2.A          

3. Beránek Michal G3.C         

Mgr. Soňa 
Chalupová

17.1. 2012 Školní kolo olympiády v ruském jazyce
Kategorie SŠ I.:

1. Tryner Lukáš G2.B
2. Slepičková Denisa G2.B
3. Dubravčíková Klára G2.B

Kategorie SŠ II.:
1. Reichlová Monika G3.C
2. Joštová Adéla G3.C
3. Muková Diana G3.C

Mgr. Lenka 
Grulichová

7.2. 2012 Školní kolo olympiády v německém jazyce
1. Bosáková G3.A
2. Kubínková Tereza G2.A

3. Šimečková G3.A

Mgr. Jaroslav Macek

9.2. 2012 Výběr ze skupin ruského jazyka 
Exkurze Praha
Ruský jazyk + výstava Carský dvůr pod žezlem 
Romanovců (Pražský hrad)

Mgr. Lenka 
Grulichová

15.2. 2012 Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
Dan Míček G2.A - 3. místo 

Mgr. Soňa 
Chalupová

20.2. 2012 Žáci 3. ročníku
Východočeské divadlo Pardubice - anglické divadelní 
představení– The Canterville Ghost

Mgr. Soňa 
Chalupová
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1.3. 2012 Školní kolo olympiády ve francouzském jazyce
1. Koudelka Jan G3.B
2. Lensmith Elizabeth G3.B
3. Bednářová Lucie G3.C

Jan Koudelka (G3.B) se zúčastnil krajského kola olympiády 
ve francouzském jazyce (okresní se nekoná) – 3. místo

Mgr. Marcela 
Příhodová

6.3. 2012 Krajské kolo olympiády v německém jazyce
Markéta Bosáková G3.A – 3. místo

Mgr. Jaroslav Macek

21.3. 2012 Žáci 2. a 3. ročníku
Německý film – „Občanská výchova“

Mgr. Jaroslav Macek

2.5. 2012 Vorlesewettbewerb
G2.A Tereza Kubínková

Mgr. Jaroslav Macek

20.6. 2012 Žáci 2. a 3. ročníku
Gothe Institut Pardubice
Německý film - Die Welle  

Mgr. Jaroslav
Macek

Podrobný popis vybrané aktivity předmětové komise:

Anglický školní časopis The Mozart Times

Termín: prosinec 2011, březen 2012

Cíl:  Vytvoření školního časopisu v anglickém jazyce        

Průběh: Z podnětu studentů 3. ročníku (konkrétně studentky Elizabeth Lensmith, G3.B) 
vznikl školní časopis v anglickém jazyce nazvaný The Mozart Times. První číslo vyšlo 
v prosinci a v rámci Dne otevřených dveří proběhla i jeho prezentace pro budoucí první 
ročník. Druhé číslo vyšlo v březnu a naši budoucí studenti ho mohli získat na přijímacích 
zkouškách na nečisto. Tvorby časopisu se účastní 20 studentů z 1., 2. a 3. ročníku.

Předmětová komise společenskovědní

Předseda komise Mgr. Marek Výborný

Datum
Aktivita

(Účastníci, místo konání,  stručný popis)
Pedagog - garant

20.9. 2011 Seminář interkulturního vzdělávání – 4. roč.
Státní okresní archiv Pardubice
Prohlídka Státního okresního archivu Pardubice spojená 
s přednáškou Mgr. Růžičkové o archivní službě v ČR a 
praktických možnostech žáků využít služeb SOkA 
Pardubice při realizaci seminárních prací.

Mgr. Barbora 
Suchánková, 
Mgr. Marek 
Výborný
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3.10. 2011 Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice
Studentský filmový klub „Jeden svět na školách“

Český dokument „To všechno z lásky“ o problematice 
domácího násilí a zneužívání žen.
Beseda s Mgr. Ivou Bandžuchovou, sociální pracovnicí 
Intervenčního centra SKP-Centrum Pardubice o.p.s.

Mgr. Marek 
Výborný    
Tereza 
Schejbalová, 
Michaela Fialová     

5.10. 2011 Magistrát města Pardubic – G3. A,C        
Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě“ – EUTIS o.p.s.
Účast žáků 3. roč. na regionálním semináři pořádaném 
obecně prospěšnou společností EUTIS s podporou Úřadu 
vlády ČR a Pardubického kraje

Mgr. Barbora 
Suchánková

2.11. 2011 Praha – Poslanecká sněmovna PČR
Dana Vávrová, Elizabeth Lensmith        
Seminář „Český Parlament a parlamentarismus“
pořádaný Informačním centrem PS PČR – účast 
vybraných studentů 

Mgr. Barbora 
Suchánková

3.11. 2011 Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice - Seminář ZSV IV. 
A,B,C        
Přednáška a beseda s PhDr. Romanem Miletínem 
z Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích na 
téma: „Sekty a jejich nebezpečí pro mladou generaci“

Mgr. Marek 
Výborný, 
Mgr. Barbora 
Suchánková

8.11. 2011 Divadlo 29 – G3.B, G4.A,B,C
Příběhy bezpráví – komunistické Československo -
projekt společnosti Člověk v tísni v rámci měsíce 
dokumentárního filmu na školách.

Projekce českého dokumentu „Nikomu jsem neublížil“
o problematice vyrovnání se s vlastní minulostí 
spolupracovníka StB.
Beseda s historikem z Ústavu pro studium totalitních 
režimů PhDr. Petrem Blažkem, Ph.D., který sám v 
dokumentu vystupuje, a signatářkou Charty 77 Mgr. 
Jarmilou Stibicovou z Pardubic

Mgr. Marek 
Výborný

15.11. 
2011

Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice - Seminář ze 
zeměpisu
GIS DAY – geografické informační systémy
Přednáška a beseda pro studenty semináře zeměpisu

Mgr. Lenka 
Koberová,        
Mgr. Jana 
Veselková  

15.11. 
2011

Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice - Filmový klub 
JSNŠ
Příběhy bezpráví – komunistické Československo; projekt 
společnosti Člověk v tísni v rámci měsíce 
dokumentárního filmu na školách.
projekce dokumentu „Pavel Tigrid – Evropan“, který je 
svědectvím pamětníka o své době i o nás
Beseda s Ing. Josefem Jičínským a Ing. Vladimírem 
Syrovým z Českého svazu PTP – VTNP – okresní klub 
Pardubice

Mgr. Barbora 
Suchánková,    
Tereza 
Schejbalová, 
Michaela Fialová     
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25.11. 
2011

Univerzita Palackého Olomouc
Kamila Dvořáková a Lenka Naštická – G3.A
Účast na studentské politologické konferenci na témata 
„Přímá volba prezidenta“ a „Krize eurozóny“ pořádané 
Katedrou politologie a evropských studií FF UP Olomouc

Mgr. Barbora 
Suchánková

28.11. 
2011

Deblín - lektorování semináře
Seminář pro pedagogy ZŠ Deblín (okr. Brno – venkov) 
organizovaný spol. Člověk v tísni - Jeden svět na školách 
o.p.s. k tématice nových výukových sade a metodickému 
využití materiálů JSNŠ

Mgr. Marek 
Výborný

1.12. 2011 Žáci G3.B a Seminář interkulturního vzdělávání – 4. roč.
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
Seminář o dobrovolnictví pořádaný Koalicí nevládek 
Pardubicka

Mgr. Barbora 
Suchánková,   
Mgr. Marek 
Výborný

5.12. 2011 Praha – Pedagogická fakulta UK
Seminář pro pedagogy k tématice „Průřezová témata 
ŠVP/RVP“ 

Mgr. Barbora 
Suchánková

9.12. 2011 Hradec Králové – pobočka České národní banky
Účast vybraných žáků G3.A 
Účast na semináři k projektu „Jak učit finanční 
gramotnost?“  - vytváření prezentace

Mgr. Barbora 
Suchánková

9.12. 2011 Seminář ze zeměpisu – 4. roč.
Beseda s paní Zavadilovou na téma „Indie“

Mgr. Lenka 
Koberová  

15.12. 
2011

Univerzita Palackého Olomouc
Marek Petráš a Martin Jakoubek – G4.C, Lukáš Hambálek 
– G4.B
Účast v 2. ročníku filosofické soutěže „Nebojme se 
myslet“ pro studenty absolventských  ročníků středních 
škol pořádané Katedrou filosofie FF UP Olomouc

Mgr. Marek 
Výborný

21.12. 
2011

Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice - Studentský 
filmový klub „Jeden svět na školách“

Český dokument „Příběhy duhových bojovníků“ o hnutí 
Greenpeace. 
Následovala beseda s mluvčí Greenpeace ČR Lucií 
Jakešovou

Mgr. Barbora 
Suchánková,
Tereza 
Schejbalová, 
Michaela Fialová     

19.1. 2012 Seminář ze zeměpisu – 4. roč.
Východočeské muzeum v Pardubicích
Cyklus přírodovědných a cestopisných přednášek
V. Lemberk „13 chvál jedné země - Norsko“

Mgr. Lenka 
Koberová  

26.1. 2012 Seminář ze zeměpisu – 4. roč.
Východočeské muzeum v Pardubicích
Cyklus přírodovědných a cestopisných přednášek
N. Gutzerová „Rusko“

Mgr. Lenka 
Koberová  
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31.1. a 
14.2. 2012

Seminář ZSV G3. A,B,C 
Návštěva Dětského centra Veská, prohlídka zařízení a 
beseda s ředitelkou MUDr. Drahomírou Peřinovou. V rámci 
návštěvy proběhlo předání finančního daru studentů školy 
ve výši 3.000,- Kč. Částka byla získána jako zbytek ze sbírky 
na projekt „Adopce na dálku“.

Mgr. Marek 
Výborný, Mgr. 
Barbora 
Suchánková

6.2. 2012 Terezín - Seminář z dějepisu a vybraní studenti gymnázia 
Památník Terezín – exkurze s šestihodinovým 
vzdělávacím seminářem pro školní skupiny 
Program:
Muzeum ghetta – přednáška, dokumentární film a 
prohlídka muzea
Prohlídka ghetta, Magdeburských kasáren, Židovského 
hřbitova s krematoriem
Prohlídka Malé pevnosti

Mgr. Jana 
Veselková, 
Mgr. Barbora 
Suchánková

7.2. 2012 Seminář základů společenských věd – 4. roč. 
Okresní soud Pardubice
Návštěva Okresního soudu v Pardubicích s účastí na dvou 
trestních kauzách s následnou besedou s Mgr. Janem 
Šlosarem, místopředsedou Okresního soudu Pardubice

Mgr. Marek 
Výborný, 
Mgr. Barbora 
Suchánková

8.2. 2012 Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice - zeměpis
Školní kolo zeměpisné olympiády – účast 61 studentů

1. Matyáš Medek – G2.B
2. Marek Petráš – G4.C

3. Nikola Vargová – G4.B

Mgr. Lenka 
Kobercová,      
Mgr. Jana 
Veselková  

9.2. 2012 Univerzita Hradec Králové
Účast 8 žáků 4. ročníku na workshopech pro absolventy 
středních škol

Mgr. Marek 
Výborný  

28.2. 2012 Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice
Studentský filmový klub „Jeden svět na školách“

Americký dokument „Děti ze stanice vítězství“ o životě 
bezprizorních dětí na ulici v Bukurešti. Následovala beseda 
na toto téma s Martinou Třešňákovou, sociální pracovnicí 
Fondu ohrožených dětí 

Mgr. Marek 
Výborný,    
Tereza 
Schejbalová, 
Michaela Fialová     

7. – 10. 3. 
2012

Praha
XVII. ročník Pražského modelu Spojených národů                             
Účast ve dvou studentských delegací školy (4 žáci)                      
Thea Sedláčková reprezentující USA                                                                                           
Lucie Klímová, Tereza Kubínková a Jan Kužela 
reprezentující  Indonésii                                                                                                           
Projekt obnášel pět přípravných sobotních setkání a 
závěrečnou Konferenci Pražského modelu OSN ve dnech 
7. - 10. 3. 2012. 
Laskavá finanční spoluúčast Sdružení přátel gymnázia.

Mgr. Marek 
Výborný
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8.3. 2012 Praha – kino Lucerna       
Celostátní setkání spolupracujících pedagogů v rámci 
programu „Jeden svět na školách“ – účast na festivalu 
Jeden svět

Mgr. Marek 
Výborný

24.3. 2012 Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice 
Žáci Johana Žouželková, Matouš Kalvach, Martin 
Jakoubek, Kristýna Moučková      
Fotografování týmů, které se v uplynulém školním roce 
zúčastnily projektu pod názvem „Z místa, kde žijeme“ 
pořádaného programem „Jeden svět na školách“. Fotky 
budou součástí tématické výstavy v listopadu 2012 
v rámci Příběhů bezpráví.

Mgr. Marek 
Výborný

22.3. 2012 Dům dětí a mládeže, Štolbova ul., Pardubice – Zeměpis
Okresní kolo zeměpisné olympiády 

1.místo – Matyáš Medek - G2.B
6.místo – Marek Petráš - G4.C

Mgr.Lenka 
Koberová, Mgr.
Jana Veselková  

22.3. 2012 Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských 
právech „Jeden svět 2012“ – G2. A,B 
Centrum Don Bosco - projekce českého dokumentu „Pod 
sluncem tma“ o problematice rozvojové pomoci v Zambii.  

Mgr. Jana 
Veselková 

27.3. 2012 Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských 
právech „Jeden svět 2012“ – G3. A,B,C a Seminář ZSV –  
4. roč. 
Centrum Don Bosco - projekce švédského dokumentu 
„Nedáme se umlčet“ o tzv. „arabském jaru“.

Mgr. Barbora 
Suchánková

13.4. 2012 Exkurze – Praha - G 3.A,B,C
Česká národní banka – komentovaná prohlídka expozice 
„Lidé a peníze“

Mgr. Barbora 
Suchánková

13.4. 2012 Dům dětí a mládeže, Štolbova ul., Pardubice - Zeměpis
Krajské kolo zeměpisné olympiády 
      1. místo – Matyáš Medek G2.B

Mgr. Lenka  
Koberová   

13.4. 2012 Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice
Vybraní žáci 3. ročníku
Účast v prvním kole olympiády Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně

Mgr. Marek 
Výborný   

16.4. 2012 Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice
Studentský filmový klub „Jeden svět na školách“

Francouzský dokument „AIDS očima mladých“ o zkušenosti 
pěti mladých Francouzů s nemocí AIDS. Projekci 
předcházela slavnostní vernisáž studentských prací v galerii 
„Na schodišti“ na téma „HIV-AIDS – plakáty, letáky, 
prevence“. Projekce i vernisáž byla součástí studentského 
projektu „Kdo jiný?“. 

Mgr. Marek 
Výborný,    
Elizabeth Lensmith     

25.4. 2012 Praha – Poslanecká sněmovna PČR
Tereza Kubínková, Iveta Babjáková, Lukáš Tryner, 
Dominik Müller        
Seminář „Český Parlament a parlamentarismus“

Mgr. Barbora 
Suchánková   



27

pořádaný Informačním centrem PS PČR – účast 
vybraných studentů 

3.5. 2012 Krajská knihovna Pardubice
Účast na vernisáži výstavy „Místa utrpení, smrti a 
hrdinství“ k 70. výročí atentátu na R. Heydricha

Mgr. Marek 
Výborný

11.5. 2012 Kulturní dům Hronovická, Pardubice
Žáci Semináře z dějepisu 4. roč. a vybraní žáci 3. roč.
Účast na projekci filmu „Ležáky 42“ a besedě s PhDr. 
Vojtěchem Kynclem Ph.D. z Památníku Lidice k 
problematice 70. výročí atentátu na R. Heydricha a 
vypálení osady Ležáky

Mgr. Marek 
Výborný

11.5. 2012 Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice
Vybraní žáci 2. roč. 
Seminář k natáčení dokumentárního filmu pro ČT o 
rozpadu Československa s režisérem Martinem 
Hanzlíčkem a produkčním Václavem Krásou. Žáci 
následně točili samostatně doma vzpomínky svých 
rodičů. Filmový materiál byl předán tvůrcům.
O projektu obšírně informovala MFDnes.

Mgr. Marek 
Výborný

17.5. 2012 Den osobností – pátý ročník besed se zajímavými hosty 
na různá témata od přírodních věd přes sport až po 
medicínu 
(viz popis vybrané aktivity).

Mgr. Marek 
Výborný, 
Mgr. Radka 
Klempířová

23.5. 2012 Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice –
seminář ZSV G3. A,B,C 
Beseda s Mgr. K. Hrdličkovou z Úřadu práce v Pardubicích 
v rámci skupinových programů IPS Úřadu práce na téma 
„Než zaklepete u zaměstnavatele“

Mgr. Marek 
Výborný, 
Mgr. Marcela 
Příhodová 

16.5. 2012 Plzeň - Zeměpis
Celostátní kolo zeměpisné olympiády 
      7. místo – Matyáš Medek G2.B

Mgr. Lenka  
Koberová   

23.5. 2012 KD Dukla - Pardubice - Zeměpis – celá škola
Projekt „Planeta Země 3000“ – vzdělávací program o Jižní 
Americe

Mgr. Lenka 
Koberová   

23.5. 2012 Krajská knihovna Pardubice
Žáci II. roč.
Účast na besedě s Ing. Asafem Auerbachem – jedním 
z Wintnových dětí v rámci výstavy „Místa utrpení, smrti a 
hrdinství“ k 70. výročí atentátu na R. Heydricha

Mgr. Marek 
Výborný, Mgr. 
Martin Plha

8.6. 2012 Pardubice - vybraní studenti – zájemci z I. a II. ročníků (25 
studentů)
Zapojení do celorepublikového projektu „Dopisy v 
ulicích“ v rámci kampaně mezinárodní nevládní 
organizace „Amnesty international“. Studenti školy 
nabízeli v Pardubicích k podpisu dopisy na obranu lidí 
v tam, kde jsou porušována jejich základní práva (Tibet, 
Irán, Kamerun). Cílem akce bylo získat dostatek podpisů 
za 3 vybrané vězně svědomí a zlepšit tak jejich situaci. 

Mgr. Jana 
Veselková
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Připomenout české veřejnosti, že i v boji proti 
nespravedlnosti hraje roli každý hlas. Podpisovou akci 
pojali studenti formou happeningu a přilákali tak k sobě 
řadu občanů. 

Podrobný popis vybrané aktivity předmětové komise:

V. ročník projektu "Den osobností" 

Termín: čtvrtek 17. května 2012

Cíl:  Nabídnout studentům setkání a besedy s významnými osobnostmi různých oborů 
a oblastí společenského a vědeckého života u nás. Tedy aktuální témata a 
pozoruhodné osobnosti se mají stát doplněním a zkvalitněním standardní výuky 
na Gymnáziu. 

Průběh: Klasická výuka byla tento den "zrušena" a studenti se zúčastnili vždy jedné besedy 
- přednášky v každém ze dvou připravených bloků. Mezi letošními hosty najdeme 
prozaika, fejetonistu a publicistu Ludvíka Vaculíka, který uvedl žáky do tajů 
literární tvorby. Místopředseda Ústavního soudu ČR prof. Pavel Holländer 
poukázal na vzájemné průsečíky práva a umění. V náročnější přednášce neváhal 
studenty prozkoušet i ze znalostí autorů světových detektivek i či klasiků 
francouzského či anglického filmu. Umělecké činnosti se věnovala ve svém bloku 
také Martina Vítková z Galerie moderního umění v Hradci Králové. Primátorka 
Města Pardubic Štěpánka Fraňková velmi živě diskutovala se studenty o 
aktuálních radostech i starostech města. Přítomní neváhali pokládat i otázky na 
tělo v souvislosti s revitalizací Tyršových sadů či kauzou vily pana Holečka. Stranou 
nezůstala letos ani fyzika a astronomie. Jan Veselý z Hvězdárny a planetária 
v Hradci Králové hovořil o hledání vesmírného řádu. Z Univerzity Palackého 
v Olomouci zavítal na naši školu největší evropský znalec kukaček doc. Tomáš 
Grim. Výrazným tématem Dne osobností byla letos medicína. V prvním bloku se 
uskutečnila panelová diskuse na téma „HIV – AIDS – aktuální situace a hrozby 
s pohledem na situaci v ČR“, která byla zároveň zakončením půlročního 
studentského projektu „Kdo jiný?“. Fundovaný zájem žáků o toto téma překvapil i 
samotné panelisty MUDr. Alenu Víškovou a Mgr. Františka Trampotu. Od 11.00 
hod potom besedoval nejen o studiu medicíny besedovat s žáky Lukáš Sákra, 
primář Chirurgické kliniky Krajské nemocnice Pardubice. Svět sportu letos 
reprezentoval basketbalista Pavel Miloš. Jeho postřehy byly nejen sportovního 
rázu, ale i osobním svědectvím o boji s vážnou nemocí. Zcela nevšedním hostem 
potom byla paní Reneé Jetmarová - původním povoláním zdravotní sestra, která 
se před lety osobně setkala s libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím. 
Zapomenout nesmíme ani na účast dvou absolventek našeho Gymnázia. Veronika 
Pitrová se pokusila předat svým následovníkům zkušenosti ze studia žurnalistiky 
na pěti světových univerzitách a politoložka Petra Pejcharová přiblížila svoji 
půlroční zkušenost se studijní stáží v africké Ghaně.       
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Rekapitulace: Z bezprostředních reakcí studentů lze soudit, že se většina besed a přednášek 
setkala se značným zájmem. Měli možnost diskutovat s osobnostmi, které běžně v 
rámci gymnaziální výuky nepotkají. Věříme, že i díky tomuto projektu se nám daří 
rozšiřovat znalosti a vědomosti našich studentů a některé motivovat k dalšímu 
profesnímu vzdělávání a celkově přispět k jejich osobnostnímu růstu.

           Ludvík Vaculík jako host Dne osobností

Primátorka Štěpánka Fraňková při besedě

     Absolventka školy Veronika Pitrová 
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Předmětová komise přírodovědná

Předsedkyně komise RNDr. Květa Sýkorová

Datum
Aktivita

(Účastníci, místo konání,  stručný popis)
Pedagog - garant

Říjen 2011 Seminář z chemie – 4. roč.
Univerzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická
Přednáška – „Využití nanočástic“ 

RNDr. Květa 
Sýkorová

27.1. 2012 Zájemci z 3. a 4. roč.
Univerzita Pardubice
Konzultace o námětech na práci v rámci Středoškolské 
odborné činnosti

RNDr. Květa 
Sýkorová

1.3. 2012 Školní kolo olympiády z chemie kat. C,B 
      1. Richard Burkoň G1.A 
       2. Matyáš Medek G2.B 
       3. Libor Pochobradský G1.A

RNDr. Květa 
Sýkorová, Mgr. 
Tomáš Voltr

1.3. 2012 Školní kolo olympiády z biologie kat. A,B 
      1. Richard Burkoň G1.A 
       2. Matyáš Medek G2.B 
       3. Libor Pochobradský G1.A

Mgr. Martin Plha,
Mgr. Marek 
Procházka

2.3. 2012 Žáci 1. ročníku
Beseda s Mge. Alenou Blažkovou 
„Boj proti rakovině prsu a děložního čípku“  

RNDr. Květa 
Sýkorová

22.3. 2012 Krajské kolo olympiády z chemie kat. C
      Kulhánek G2.A  - 7.místo
      Dominik Müller G2.A – 16. místo

RNDr. Květa 
Sýkorová

26.3. 2012 Krajské kolo olympiady z biologie kat. A 
      Klára Zavadilová G3.A – 5. místo z 50 účastníků

Mgr. Martin Plha,
Mgr. Marek 
Procházka

28.3. –
29.3.

Krajské kolo olympiády z ekologie 
      Klára Zavadilová G3.A – 2. místo

RNDr. Květa 
Sýkorová

24.4. 2012 Seminář z biologie – 4. roč.
Krajská nemocnice Pardubice – Patologicko-anatomické 
oddělení
Pitva - demonstrace lidských orgánů

Mgr. Martin Plha

28.4. – 1.5. 
2012

Jihočeská univerzita – Přírodovědecká fakulta
Účast na „Jarním botanickém víkendu“ pro pedagogy 
ve Lhotsku

Mgr. Martin Plha,
Mgr. Marek 
Procházka

15.5. 2012 Vybraní žáci 2. a 3. roč.
Praha
Výstava – „Human body“ 

Mgr. Martin Plha,
Mgr. Marek 
Procházka 

26.6. 2012 Vybraní žáci 1. – 3. roč.
Univerzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická
„Chemický jarmark“ 

RNDr. Květa 
Sýkorová, 
Mgr. Tomáš Voltr

celoročně Středoškolská odborná činnost 
Klára Zavadilová G4.A
Téma: „Raří mor“  - okresní i krajská obhajoba - 1. místo
celostátní kolo: 16. místo

RNDr. Květa 
Sýkorová, 
Mgr. Radka 
Klempířová
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Předmětová komise – matematika, fyzika, informatika a výpočetní technika 

předseda komise Mgr. Karel Šild

Datum
Aktivita

(Účastníci, místo konání,  stručný popis)
Pedagog - garant

září 2011 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Krajský úřad Pardubického kraje
Školský portál Pardubického kraje 

Mgr. Tomáš Voltr, 
Mgr. Renata 
Stříteská

září 2011 Seminář z fyziky – 4. roč.
Univerzita Pardubice
Exkurze: Vědeckotechnický jarmark 

Mgr. Karel Šild

podzim 
2011

Žáci 3. ročníku
Realizace žákovských pokusů z elektřiny v rámci grantu 
„Soutěž o podporu projektů pro rok 2011 v oblasti: 
Školství, děti a mládež“ Elektrárny Opatovice, a.s.

Mgr. Karel Šild, Mgr. 
Renata Stříteská

19.10. 
2011

soutěž: „Přírodovědný klokan 2011“ (112 účastníků)
umístění v okrese Pardubice: 
      Matyáš Medek (1. místo), 
      Richard Burkoň (2.-3. místo)

Mgr. Karel Šild

prosinec 
2011

soutěž: „Astronomická olympiáda“ – školní kolo, (kat. 
C,D)
      Ondřej Soukup G1.A
      Daniel Boruch G1.A 

Mgr. Karel Šild

19.3. 2012 soutěž: „Matematický klokan 2012“ 
(kategorie Junior: 107 účastníků, kategorie Student: 34 
účastníků)
JUNIOR 
       1. Richard Burkoň G1.A 
       2. Matyáš Medek G2.B 
       3. Libor Pochobradský G1.A 
STUDENT 
       1.-2. Jan Koudelka G3.B 
       1.-2. Markéta Rybičková G3.B 
       3. Radek Nešetřil G4.B

Mgr. Karel Šild

4.5. 2012 soutěž: Fyzikální olympiáda – krajské kolo
      kategorie B – Jan Koudelka (řešitel)
      kategorie C – Tomáš Sedlák (úspěšný řešitel)
      kategorie D – Ondřej Soukup (úspěšný řešitel)

Mgr. Karel Šild, 
Mgr. Renata 
Stříteská

13.6. 2012 Žáci 1. roč.
Univerzita Pardubice
exkurze: „Veletrh vědy“

Mgr. Tomáš Voltr, 
Mgr. Renata 
Stříteská
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Podrobný popis vybrané aktivity předmětové komise:

Termín:  2011

Cíl:  Žákovské pokusy z elektřiny

Průběh:
Ve školním roce 2010/2011 byly pořízeny pomůcky pro žákovské pokusy z elektřiny 
financované z grantu: „Soutěž o podporu projektů pro rok 2011 v oblasti: Školství, děti a 
mládež“ Elektrárny Opatovice, a.s. V tomto školním roce 2011/2012 bylo následně do výuky 
třetích ročníků zařazeno několik laboratorních prací využívajících těchto pomůcek. 

Rekapitulace:
Laboratorní práce významně přispěly k ucelení a prohloubení znalostí z oblasti elektřiny a 
žáci si je oblíbili.
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Předmětová komise – tělesná výchova a sport

předseda komise Mgr. Martin Plha

Datum
Aktivita

(Účastníci, místo konání,  stručný popis)
Pedagog - garant

28.1. – 4.2. 
2012

Lyžařský kurz pro 1. ročníky
Pec pod Sněžkou
Cíl akce: zdokonalení dovedností studentů ve 
sjezdovém a běžeckém lyžování a snowboardingu

Mgr. Martin Plha, 
Mgr. Marek Procházka, 
Mgr. Lenka Koberová, 
Mgr. Jaroslav Macek

4.6 – 8.6 
2012

Sportovní kurz pro 2. ročníky
Pecka u Nové Paky
Cíl akce: zdokonalení herních dovedností a seznámení 
s orientací podle mapy

Mgr. Martin Plha, 
Mgr. Marek Procházka, 
Mgr. Lenka Koberová, 
Mgr. Jaroslav Macek

24.6 – 27.6 
2012

Vodácký výlet na Vltavu pro 3. ročníky
Vyšší Brod – Český Krumlov – Dívčí Kámen – Boršov 
nad Vltavou

Mgr. Martin Plha, 
Mgr. Marek Procházka, 
Mgr. Lenka Koberová

Září-květen 
2011-2012

Olympiáda okresu - soutěže středních škol ve 14 
sportovních soutěžích. Největší úspěchy: 7. místo 
v republikovém finále hokejbalu  chlapců a vítězství 
volejbalového týmu děvčat v krajském finále.

Mgr. Martin Plha, 
Mgr. Marek Procházka, 
Mgr. Lenka Koberová

SPORTOVNÍ AKCE, VÝSLEDKY

Studenti naší školy startovali v čtrnácti druzích sportů zahrnutých do XVIII. OLYMPIÁDY
MLÁDEŽE Pardubického kraje. Celkově dívky obsadily druhé místo a chlapci skončili třetí. 
Studenti a studentky, kteří reprezentovali naší školu nejčastěji: Michaela Fialová, Lucie 
Puskásová, Petr Ondráček, Petr Baudy.

KONEČNÉ  POŘADÍ:

Střední školy dívky:
účast umístění celkem

1. Gymnázium Dašická Pardubice   90     80   170
2. Gymnázium Mozartova Pardubice   80     76   156
3. Střední zdravotnická škola Pardubice   90     42   132
4. SŠ potravinářství a služeb Pardubice   50    30     80
5. Obchodní akademie Pardubice   50     21     71

Střední školy - chlapci:

  
1. Gymnázium Dašická Pardubice 120   130   250
2. SPŠ elektrotechnická Pardubice 120   109   229
3. Gymnázium Mozartova Pardubice 110     81   191
4. Gymnázium a SOŠ Přelouč   90     48   138
5. SŠ potravinářství a služeb Pardubice   90     28   118
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Spolupráce se Sdružením přátel gymnázia

garant za pedagogy Mgr.  Martin Plha

Příprava maturitního plesu gymnázia, jehož organizaci zajišťují třídní učitelé 
4. ročníku ve spolupráci se zástupcem sdružení. Jde o zajištění sálu, hudby, ochranky, 
tomboly, přípravu a prodej vstupenek, předtančení.  

V období maturitních zkoušek – Sdružení přátel gymnázia zajišťuje knižní odměny 
pro žáky, kteří maturují s vyznamenáním, desky na maturitní vysvědčení i pronájem sálu, 
v němž probíhá slavnostní předání vysvědčení (v roce 2012 Rytířský sál Pardubického 
zámku). 

Kromě těchto pravidelně se opakujících akcí pomáhá Sdružení finančně při účasti 
našich studentů na sportovních soutěžích (startovné, cestovné…), přispívá na ceny při 
sportovních soutěžích v rámci lyžařského nebo letního kurzu i na tradičním předvánočním 
volejbalovém turnaji. Také pořizuje dresy školního sportovního družstva. Podílí se 
na financování výměnného pobytu s družební školou v německém Selbu a rovněž 
na projektové činnosti gymnazistů. Finančně také podporuje školní studentský filmový klub 
„Jednoho světa na školách“ (drobné honoráře pro hosty projekcí).

Každý rok Sdružení přátel přispívá na provoz kopírky a na čipové karty pro žáky 
gymnázia.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Významný prvek v činnosti učitelů školy ve školním roce 2011/12. 

Ředitel školy je členem Asociace ředitelů gymnázií ČR; absolvoval akreditované semináře 
k hospodářské problematice. 

Mgr. Marek Výborný se zúčastnil závěrečné konference k projektu „Kurikulum G“ VÚP 30.11. 
2011 v Praze. 26.-28.3. 2012 se zúčastnil celostátního setkání AŘG na Starých Splavech.

Mgr. Marek Výborný absolvoval v termínu říjen 2011 – květen 2012 „Kvalifikační studium pro 
ředitele škol a školských zařízení“ pořádané Národním institutem pro další vzdělávání včetně 
odborné stáže u RNDr. Daga Hrubého na Gymnáziu v Jevíčku.

Výčet seminářů a vzdělávacích akcí učitelů školy je součástí popisu činností jednotlivých
předmětových komisí školy.
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Zapojení školy do projektů a partnerství 

- Škola se aktivně zapojila do projektu „EU peníze školám“ v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (1.5): reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0872.  Žádost 
podána projektem „Moderní škola 2012“.  19.4. 2012 MŠMT vydalo rozhodnutí                  
č. 5694/34/7.1.5/2012 o přidělení dotace ve výši 989.172,- Kč. Projekt bude realizován od 
1.9. 2012 s délkou trvání 24 měsíců. Z nabízených šablon bude škola realizovat šablony 
v rámci individualizace výuky (český jazyk a literatura, anglický jazyk, matematika                 
a informační a výpočetní technika), inovací ve výuce (tvorba digitálních učebních 
materiálů) a v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (cizí jazyky). Součástí 
projektu je také výrazné vybavení školy v rámci IT. Na toto dílo bylo v červnu realizováno 
řádné výběrové řízení v souladu s platnou legislativou. Realizace díla proběhne následně 
po zahájení realizace projektu dle akceptace.

- Mediální výchova na gymnáziích (Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, oblast podpory – Zvyšování kvality ve vzdělávání). Primární účel 
projektu – mediální výchova jako povinná součást vzdělávání, sekundární účel – osvěta      
a zvýšení informovanosti o mediální gramotnosti jako novodobé kompetenci mezi žáky, 
studenty a pedagogy škol v Pardubickém kraji. Projekt by zakončen 3.10. 2011 závěrečnou 
konferencí „Média a jak jim (ne)rozumíme“ (garant Mgr. Zdeňka Rejmanová).

- Školský portál Pardubického kraje (ředitel školy RNDr. Otto Horák)

- Škola se zapojila do projektu v rámci Partnerství Comenius Regio ”Porovnání 
středoškolského vzdělávání a center LLP ve dvou zahraničních zemích”. Projekt  je 
zaměřen na oblast vzdělávání na středních školách a možnosti dalšího vzdělávání                 
v centrech LLP v obou zemích, které jsou  členy EU. Koordinátorem tohoto projektu je 
Česká republika a partnerem Itálie. Hlavním cílem tohoto projektu je seznámení se s 
rozsahem školních osnov v obou zemí a jejich aplikací  na  všeobecné středoškolské 
vzdělávání, technické a odborné středoškolského vzdělávání nebo následné  vyšší 
odborné vzdělávání a uskutečňováním odborných praxí v relevantních organizacích.  
Vzájemně se budou porovnávat  metody a techniky učení, systémy hodnocení vzhledem    
k objektivnosti a způsoby vykonávání jednotných závěrečných zkoušek. Další oblastí zájmu 
tohoto projektu bude seznámení se s činností, řízením a plánováním dlouhodobého 
celoživotního vzdělávání v centrech LLP. Tyto cíle budou dosaženy formou návštěv               
v příslušných regionálních školních úřadech, školách všeobecného a odborného 
vzdělávání a v centrech celoživotního vzdělávání. 

Zapojení: Pardubický kraj, Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449, Střední zemědělská 
škola v Chrudimi a NIDV Pardubice

1.7. 2011 bylo rozhodnuto o přidělení grantu na realizaci projektu ve výši 29.825 EUR.                                 
Garant: Mgr. Soňa Chalupová

20. – 26.2. 2012 – návštěva italské delegace z Brindisi v Pardubicích – prohlídka školy, 
návštěva výuky některých předmětů, návštěva XII. maturitního plesu Gymnázia. Další 
program v Pardubickém kraji a Praze. Do organizace a tlumočení se aktivně zapojili 
pedagogové i žáci školy.

- Škola je zapojena do programu „Jeden svět na školách“, který je organizován 
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společností Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s. - v jeho rámci se jedná především 
o využívaní didaktických materiálů, konzultace a  lektorskou spolupráci (Mgr. Marek 
Výborný) s JSNŠ. Škola je dlouhodobě partnerskou školou programu JSNŠ.

- Gymnázium je pilotní školou projektu „Příběhy bezpráví – podpora výuky moderních 
československých dějin s využitím audiovizuálních prostředků a moderních médií“  –
Garant: Mgr. Marek Výborný

- XVII. ročník Pražského modelu Spojených národů - účast dvou studentských delegací 
školy ( 4 žáci) Thea Sedláčková reprezentující USA a Lucie Klímová, Tereza Kubínková  a Jan 
Kužela reprezentující  Indonésii

Projekt obnášel pět přípravných sobotních setkání a závěrečnou Konferenci Pražského 
modelu OSN ve dnech 7. - 10. 3. 2012.

- Studentský projekt „Filmový klub – Jeden svět“ – promítání dokumentů                        
a organizování besed s pozvanými hosty samotnými studenty. Škola je do projektu 
zapojena od června 2005. V tomto školním roce prostřednictvím studentek IV. roč. 
Michaely Fialové a Terezy Schejbalové, které byly registrovanými organizátory 
Filmového klubu u společnosti Jeden svět na školách. Od března 2012 převzaly roli 
koordinátorek filmového klubu studentky I. roč. Leona Budinská, Andrea Školková        
a Magdalena Šilarová.

- Škola uzavřela 11.1. 2011 Prohlášení o spolupráci s Ústavem pro studium totalitních 
režimů. Předmětem tohoto prohlášení je spolupráce na projektu Dějepis v 21. 
století, konkrétně na ověřování („pilotování“) metodiky vyvinuté pracovníky ÚSTRu    
a zapojení do projektové výuky. V tomto školním roce v rámci této spolupráce 
probíhalo ověřování výukových materiálů žáky IV. roč. v hodinách dějepisu případně 
semináře z dějepisu a semináře interkulturního vzdělávání. Žáci 3. ročníku, kteří si do 
4. roč. zvolili seminář z dějepisu, se dobrovolně zapojili do projektové výuky „Velké     
a malé příběhy moderních dějin“, kde se učili pracovat s pamětníky a zjišťovali 
rodinnou paměť týkající se života v normalizačním Československu. Výsledné práce 
byly předány USTR a zároveň budou využity i při studiu ve 4. roč. 
Garant: Mgr. Marek Výborný

- Zapojení do projektu Humanistického hnutí „Narovinu“ „Adopce afrických dětí“ –
Adopce na dálku – Keňa 

Zapojení jsou studenti i pedagogové celého gymnázia – finanční podpora vzdělávání 
keňského chlapce Josepha Mukunzy činí ročně 7.200,- Kč. Prostřednictvím 
koordinátora jsme pravidelně informování o jeho školním prospěchu a dostáváme od 
něj dopisy. 
Garant: Mgr. Barbora Suchánková 

- Škola se zapojila do projektu Jednoho světa na školách „Z místa, kde žijeme“ 
s využitím metod orální historie. Studenti 4. roč. Kristýna Moučková, Jana Svobodová, 
Johana Žouželková, Martin Jakoubek a Michal Hambálek zpracovávali metodou oral 
history svědectví pamětníků, kteří byli perzekvování komunistickým režimem            
20. století v Československu. 
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Vypracovány práce s tématy:

Perzekuce Církve bratrské v Pardubicích 
(pod vedením J. Žouželkové na základě svědectví K. Kalvacha) – práce ohodnocena 
jako druhá nejlepší ze škol v ČR

„Byla jsem nikdo“ – dva totalitní režimy proti jedné osobě a ztráta občanství
(K. Moučková na základě svědectví M. Řezníčkové)

Obě práce se staly součástí tématického DVD, které bylo JSNŠ v rámci projektu 
vydáno. 
V dubnu 2012 byly týmy s pamětníky v budově školy fotografovány v rámci přípravy 
výstavy, který bude realizováno v listopadu 2012 v rámci Příběhů bezpráví.

Žáci II. roč. se štábem při natáčení dokumentárního filmu ČT o rozpadu Československa
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Hodnocení poradenských služeb výchovného poradce

Mgr. Radomíra Klempířová

Poradenská činnost:

 Základní stavební kámen poradenské činnosti je kariérové poradenství = systém 
služeb s cílem maximální pomoci  v otázce budoucí volby povolání, profesní přípravy 
a vhodného výběru VŠ 

 V příznivém ovzduší pokračovala spolupráce se studentskou radou gymnázia. 

 Dalším rokem  žáci Kristýna Moučková, Elizabeth Lensmith zastupovali Gymnázium 
Mozartova v činnosti Studentského parlamentu při Magistrátu města  Pardubic

 Ve spolupráci s plesovým výborem žáků a v úzké spolupráci s třídními učiteli                
4. ročníků jsme připravili významnou společenskou událost v životě školy – XII.
maturitní ples gymnázia v prostorách pardubického IDEONU

 Výchovný poradce poskytuje celoročně poradenskou činnost pro zákonné zástupce
žáků při řešení jejich studijních problémů a osobních problémů (osvědčená 
spolupráce s MUDr. Veronikou Cardovou – problematika poruch příjmu potravy)

Metodická a informační činnost:
. 

 Celoroční spolupráce se zákonnými zástupci a studenty s problematickým 
prospěchem, spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Pardubicích       
a Poradnou pro rodinu Pardubického kraje

 Odborné znalosti z oblasti výchovného poradenství byly rozšiřovány na  seminářích 
výchovných poradců, organizovaných Pedagogicko-psychologickou poradnou   
v Pardubicích (PPP)  

 Intenzivní spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem  v Moravské Třebové –
poradenské zařízení pro vzdělávání studentů se speciálními potřebami – formou 
individuální integrace jsme do studia na gymnáziu zapojili žáka s  těžkým zrakovým 
postižením kombinovaným s mírnou poruchou motoriky a  pozornosti. Od druhého 
ročníku postupně připravujeme krok za krokem  jeho budoucí  začlenění do 
vysokoškolské studia. Velkou pomocí pro naši další práci budou výsledky  speciálního
vyšetření v Centru zrakově postižených, v Praze, Motole

 Pokračovali jsme v aktivní spolupráci se základními školami v Pardubicích –   
prezentací gymnázia na Burze první profesní směrové volby žáků 9. třídy; účastí na 
třídních schůzkách s rodiči vycházejících žáků (říjen 2011 – leden 2012)

 Ve spolupráci s třídními učiteli 2. a 3. ročníků jsme zajistili a usměrnili vhodnou volbu 
seminářů. 



40

 Zajímavé informace přineslo testování 4.ročníků SCIO VEKTOR MODUL 4, který řeší 
problematiku přidané hodnoty a srovnání stavu znalostí na počátku studia na 
gymnáziu a po třech letech gymnaziálního studia

 Prezentace vysokých škol na gymnáziu (VŠE Praha, Univerzita Pardubice)

 85% vysokých škol využívá přijímacích zkoušek od společnosti SCIO, využili jsme 
možnost testování Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích 
zkoušek, verze OSP základní, OSP rozšířená a v měsíci červnu přednáška k přijímacím 
zkouškám společnosti SCIO na školním roce 2013/14

 Metodická pomoc pokračuje i bývalým absolventům gymnázia, studentům nejen 
Univerzity HK, pedagogické fakulty – umožněním náslechů, výstupů, vyplnění 
dotazníků

 Pokračovala intenzivní propagace školy na veřejnosti: 

- zveřejňováním aktuálních informací v celostátním deníku MF DNES – příloze 
Pardubický kraj, v  regionálním tisku – v Pardubickém deníku

- dvanáctým  rokem jsme organizovali na území města Pardubic celostátní 
sbírku Srdíčkový  den  za účelem shromáždění finančních prostředků na 
vybavení dětských oddělení krajských nemocnic (září 2011, duben 2012)

- na podnět studentské rady byla uspořádaná vánoční a velikonoční taneční 
párty

- pokračuje projekt  Adopce na dálku – podpora vzdělávání Josepha Mukunzy 
v Keni  (účast studentů a pedagogů)

- finanční dar Dětskému centru Veská
- za důstojnou propagaci školy na veřejnosti lze jistě považovat  vhodné 

vystupování a korektní informace ředitele školy a výchovného poradce na 
třídních schůzkách s rodiči  žáků 9. tříd ZŠ   

- podařilo se nám navázat užší spolupráci s Univerzitou Pardubice účastí na            
oslavách Mezinárodního dne studentstva (sportovní utkání ve volejbalu           
a florbalu  dívek

Projekty:

 Výchovný poradce spolu s třídními učiteli v průběhu školního roku sledoval prospěch 
a absenci     studentů, problémové studenty jsme řešili individuálně, v úzké spolupráci 
se zákonným zástupcem nezletilých žáků 

 Využití finanční dotace z Programu na podporu rozvoje sportovní činnosti školských 
zařízení a na podporu volnočasových aktivit. Po loňských dobrých zkušenostech 
s adaptačním kurzem jsme v měsíci září uspořádali pro oba první ročníky Adaptační 
kurz pro nově vzniklé kolektivy, který byl v režii PPP Ústí nad Orlicí a třídních učitelů. 
Využití finanční dotace z Programu na podporu rozvoje sportovní činnosti školských 
zařízení a na podporu volnočasových aktivit.
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 Pokračovala dobrá spolupráce s Úřadem práce v Pardubicích, využitím programů 
INFORMAČNÍHO A PORADENSKÉHO STŘEDISKA - „Jak se stát vojenským 
profesionálem“ či programu „ Jak se stát policistou ‘‘; osobní přednáškou Mgr. Klára 
HRDLIČKOVÉ z Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání, 
poradenství pro mladistvé a absolventy na našem gymnáziu; účastí VP na 
pravidelném prosincovém konzultačním setkání VP s pracovníky ÚP.

Problematika zdravého životního stylu 

a) Zvýšit informovanost studentek – přednáška zástupkyně firmy Always Mgr. Aleny 
Blažkové

b) Bližší spolupráce byla navázána s psychiatričkou, soudní znalkyní,  MUDR. Cardovou
Veronikou, specialistkou na poruchy příjmu potravy

Shrnutí:

Cílem je spoluvytvářet pozitivní klima ve škole - mezi žáky i mezi žáky a učiteli navzájem.  
Tento přístup chápeme jako součást prevence násilí, šikanování, omezování osobní svobody 
a  svobody rozhodování. Naším přáním je pokračovat v  intenzivní propagaci školy v očích 
veřejnosti, zkvalitnit webové stránky školy, vybudovat studovnu pro žáky, esteticky doladit 
vestibul gymnázia.
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Zpráva o hospodaření školy v roce 2011

Příjmy

Druh příjmů Poskytnuto     Použito

         Investiční příjmy
Investiční dotace PKj na úpravu prostor budovy pro CCV a 
Centra psych. soc. pomoci – Rodinné a manželské poradny PKj 
Dotace PKj na nákup ohřívacího pultu pro školní jídelnu      
Celkem    
         
         Neinvestiční příjmy
Prostředky od zřizovatele na provoz

     
1 346 591,40

  74 400,00
1 420 991,40

3 409 000,00

   
1 346 591,40

74 400,00
1 420 991,40

3 409 000,00

Dotace – Statutární město Pardubice         100 000,00     100 000,00

Dotace z MŠMT – UZ 33015         37 307,00     37 307,00

Dotace z MŠMT – UZ 33027         633 277,00        633 277,00

Dotace z MŠMT – UZ 33032         10 920,00     10 920,00

Dotace z MŠMT – UZ 33166         11 500,00         11 500,00

Dotace z MŠMT – UZ 33353 13 488 000,00 13 488 000,00

Úroky připsané + použití RF a IF       127 440,09    127 440,09

Výnosy z prodeje služeb (pronájmy, energie…)       1 733 401,02    1 733 401,02

Výnosy z pronájmů (tělocvičny)       283 651,00    283 651,00

Celkové příjmy 19 834 496,11 19 834 496,11

Výdaje

            Investiční výdaje

Druh výdaje Částka

Investiční na stavební úpravy prostor budovy pro CCV a Centra psych. soc. pomoci 
– Rodinné a manželské poradny PKj 1 346 591,40

Dotace PKj na nákup ohřívacího pultu pro školní jídelnu      74 400,00

Celkové investiční výdaje 1 420 991,40

            Neinvestiční výdaje 

Druh výdaje Částka

Mzdové náklady 10 235 488,00

Ostatní osobní náklady 146 000,00

Odvody na zdravotní a sociální pojištění 3 488 875,00

Zákonné sociální pojištění – převody FKSP a pojištění odpovědnosti 236 191,59

Odpisy dlouhodobého majetku 136 887,00

Odpisy nemovitého majetku 915 296,40 

Svoz odpadu 64 440,00

Spotřeba energie (včetně stočného a srážkové vody) 1 967 000,00

Spotřeba potravin v ŠK 1 245 816,02

Oprava a údržba 413 611,70

Vybavení učebny (katedra, tabule židle, stolky) 110 515,00

Vybavení učeben DDHM ŠK včetně spotřebního materiálu 35 200,00
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Vybavení DDHM  pro údržbu budovy a pozemků 13 291,00

Kancelářské potřeby 40 791,44

Tonery, baterie 55 712,00

UPG SW 49 292,40

Knihy do školní knihovny 24 225,00

Ostatní neinvestiční výdaje 655 863,56

Celkové neinvestiční výdaje 18 413 504,71

Celkové výdaje 19 834 496,11

Komentář k příjmům:
Všechny poskytnuté dotace byly použity v souladu s jejich účelem.
Zároveň nám vznikly příjmy za pronájem bytu  školníka, za pronájem kantýny a za 
přeúčtování za energie a služby pro organizace, které sídlí v naší budově (ZUŠ Pardubice –
Polabiny, CCV Pardubice, CPSP - Rodinná a manželská poradna PKj a drobné pronájmy 
tělocvičen).

Komentář k výdajům: 
V ostatních neinvestičních nákladech jsou zahrnuty veškeré náklady nezbytné k zajištění 
provozu školy (náklady na telefon, internet, poštovné, finanční prostředky vynaložené na 
další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, náklady vynaložené na úklid    
a drobnou údržbu).

Hospodaření školy v daném období skončilo vyrovnaným hospodářským výsledkem.

Hospodářská činnost (stravovací služby prostřednictvím školí kuchyně v rámci hostinské 
činnosti) skončila hospodářským výsledkem + 867,32 Kč.
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Kontroly a inspekční činnost ve škole

Interní audit

V oblasti hospodaření proběhl interní audit.

Ve škole je jmenován interní auditor (z pedagogického sboru) – Od 23.6. 2011 vykonává tuto 
funkci Mgr. Jaroslav Macek (č.j. KrÚ 15219/2011 ze dne 14.6.2011).

V rámci plánu interního auditu – byly ověřovány byly tyto postupy:

a) kontrola všech dokladů a faktur spojených s financováním stavby „Stavební úpravy 2.NP 
budovy E. 1 na Rodinnou a manželskou poradnu
b) kontrola průběhu výběrového řízení na uvedenou investiční akci včetně přidělení zakázky
c) kontrola smlouvy se zhotovitelem a smlouva na autorský dozor

Interním auditorem při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky, všechny výdaje byly řádně 
doloženy. Mezi zadanou a  vykonanou prací nebyly zjištěny žádné disproporce. Proplacené 
faktury byly řádně doloženy. Výběrové řízení na kontrolovanou investiční akci proběhlo v souladu 
s právními předpisy a vítěz byl stanoven dle zadaných kritérií, tedy dle nejvýhodnější finanční 
nabídky. Výběrové řízení respektovalo rovné zacházení, transparentnost a nediskriminaci. 
Smlouvy se zhotovitelem i autorským dozorem byly shledány bez závad.

Inspekční činnost

V tomto školním roce nebyla ve škole provedena žádná inspekční činnost České školní inspekce. 

Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje

Kontrola proběhla 6.10. 2011, místo šetření – školní jídelna.

Předmětem kontroly bylo dodržování právních předpisů v oblasti potravinového práva, 
bezpečnosti potravin, ochraně veřejného zdraví a hygienických požadavcích na stravovací služby.
Kontrolní zjištění bylo bez zjištění nedostatků i bez uložení blokové pokuty.

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Kontrola proběhla jako pravidelná dne 18.10. 2011. 

Výsledek kontroly v bodě oznamovací povinnosti – bez závad. Kontrola stanovení vyměřovacích 
základů a výše pojistného bez závad. Při kontrole plateb pojistného a dodržování termínů 
splatnosti pojistného byl zjištěn přeplatek ve výši 1.240,- Kč omylem uhrazený 4.5. 2011. Na 
základě žádosti byla tato částka plátci vrácena.
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Kontrola OSSZ Pardubice plnění povinností v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění při 
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Kontrola proběhla 18. 6. 2012 (provedena pracovníky OSSZ Pardubice). 
Výsledek kontroly – bez zjištěných nedostatků a závad ve všech bodech kontroly. Opatření 
k nápravě nebyla uložena.
Dokumentace kontroly je uložena u mzdové účetní školy a finanční účetní školy.
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Závěr

Škola trvale rozvíjí pedagogickou práci, jejímž cílem je kvalitní příprava budoucích studentů 
vysokých škol při respektování individuality každého žáka. Zlepšuje pracovní, pedagogické 
a výchovné postupy a dbá na další vybavení školy v rámci omezených finančních prostředků, 
nejen pro studenty gymnázia (vybavení výpočetní technikou, modernizace odborných 
učeben, atd.), ale zlepšuje i pracovní prostředí pedagogů. 

Používání modulů systému Bakaláři – zejména v oblasti evidence tříd – práce třídních 
učitelů, podpory elektronické formy rozšířeného vedení absence studentů, zpracování 
výstupů pro zřizovatele, MŠMT, ČSSZ, VZP, školní matrika, spisová služba – je nezbytným 
prvkem elektronizace školní administrativy. 

Trvalý je zájem žáků o studium na našem gymnáziu. Pro následující školní rok se ke studiu 
přihlásilo 203 uchazečů (ke zkouškám se dostavilo 201).  Zápisový lístek do 1. ročníku 
odevzdalo 54 žáků. Tento výrazný zájem (nejvyšší počet přihlášek v rámci PKj) je potěšitelný 
i s vědomím, že pro gymnázia byla zřizovatelem nastavena nejpřísnější kritéria přijímacího 
řízení a na uchazeče resp. jejich zákonné zástupce mohl mít negativní vliv  i poměrně složitý 
legislativní rámec celého řízení.

Škola si váží činnosti Sdružení přátel školy ve vztahu směrovaném zejména k maturitnímu 
plesu, sportovním soutěžím, odměnám pro nejlepší žáky školy, zajištění čipových karet pro 
provoz kopírky pro žáky školy i podílu na zlepšení celkového prostředí a vybavení školy. 

Významnou pro komunikaci s žáky gymnázia byla opět činnost Studentské rady 
koordinovaná výchovným poradcem a metodikem prevence (s přispěním podnětů žáků –
členů Studentského parlamentu). Škola je zapojena do projektu „Adopce afrických dětí“, 
žáci aktivně (i finančně) podporují Dětské centrum Veská. Trvale kvalitní výsledky mají 
sportovci školy, pokračuje spolupráce s občanským sdružením Život dětem. Celý školní rok 
byl aktivní studentský filmový klub v rámci projektu „Jeden svět na školách“.

Jako důležité se jeví trvání družebních kontaktů s Gymnáziem v Selbu – Německo.

Významnou akcí gymnázia byl V. ročník Dne osobností, kdy školu navštívil např. 
místopředseda Ústavního soudu prof. Holländer nebo spisovatel Ludvík Vaculík.

Na naší škole se opět uskutečnily souvislé pedagogické praxe budoucích učitelů – studentů 
fakult připravujících budoucí učitele (mezi nimi i bývalí absolventi našeho gymnázia).

Gymnázium úspěšně pořádalo krajské kola olympiády v německém jazyce a okresní kolo 
anglickém jazyce; k úspěšnému průběhu přispěla zejména předmětová komise jazyků 
s koordinátory Mgr. Chalupovou a Mgr. Mackem.

Proces ukončení vzdělání – maturitní zkouška – se v letošním školním roce podruhé  řídil 
novou legislativní úpravou. Ta si vyžádala výrazně zvýšené nároky nejen na žáky, ale zvláště 
na vedení školy a pedagogický sbor (zvláště nároky organizační). Výrazně nekompetentním 
přístupem se prezentovala organizace CERMAT, která zajišťovala státní společnou část 
maturitní zkoušky. To se týká zvláště didaktického testu z matematiky a opravy písemných 
prací z českého jazyka. Žáci školy prokázali v rámci nové maturity velmi solidní úroveň. 
V prvním kole neuspěl jeden žák z matematiky ve vyšší úrovní a jeden žák z českého jazyka 
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při ústní zkoušce. Celkem sedm žáků nesplnilo nároky při ústní profilové části maturitní 
zkoušky. Zde je nutná analýza příčin tohoto poměrně vysokého neúspěchu a hledání řešení, 
která by tento výsledek zlepšila. Podobně potěšitelné jsou i vesměs úspěšné přijímací 
zkoušky našich absolventů na vysoké školy – přijato bylo 80 absolventů z 85 maturantů.

Pro rodičovskou veřejnost pořádáme tradiční Informační odpoledne pro uchazeče 
o studium. Propagaci školy  je také věnována pozornost při schůzkách s rodiči žáků 9. tříd na 
základních školách.

Webové stránky školy (správcem je metodik IVT) se zaměřují hlavně na budoucí uchazeče o 
studium na škole, ale charakterizují i profil školy, seznamují žáky školy s aktualitami.  
K dispozici jsou aktuální rozvrhy tříd gymnázia a pravidelné denní suplování, dále 
e-learningové materiály vybraných předmětů či jídelníček školní kuchyně. 

V tomto školním roce uzavřel studium poslední ročník vzdělávaný dle původního 
vzdělávacího programu. Od příštího školního roku již budou všichni žáci školy  vzděláváni 
podle nového školního vzdělávacího programu vycházejícího ze schváleného RVP.

S finančním rozpočtem se škola již tradičně dobře vypořádala; hospodárné vynakládání 
prostředků umožnilo zlepšit vybavenost gymnázia; uspokojivým způsobem (v rámci 
platových limitů) byla zvládnuta i platová oblast pro zaměstnance školy; náročná pro 
hospodaření je vždy oblast provozních prostředků; škola zvládla hospodařit v příslušném 
kalendářním roce (s přispěním nezbytných úsporných opatření) s vyrovnaným 
hospodářským výsledkem. 

V souladu se školskou legislativou pracuje Školská rada – tříčlenná rada (jeden pedagogický 
pracovník školy – Mgr. Zdeňka Rejmanová, jeden zástupce rodičovské veřejnosti – paní 
Ivana Beránková – předsedkyně rady, jeden zástupce zřizovatele – starosta Městské části 
Pardubice 2 – Polabiny – pan Jiří Srbek).

Významným datem pro školu byl 1. 7. 2010 (změna majetkoprávního vztahu k objektu; 
budova školy přešla do vlastnictví Pardubického kraje). Během dvou let se škola zcela 
adaptovala na tuto novou situaci a je řádným správcem svěřeného nemovitého majetku. 
Bez větších komplikací běží provoz nejen správy celé budovy, ale i provoz školní jídelny. 
Během školních prázdnin 2011 byla provedena díky vstřícnému postoji PKj nutná 
rekonstrukce veškerého sociální zařízení, díky které se výrazně zlepšil komfort pro všechny 
uživatele budovy školy. S rekonstrukcí byl samozřejmě spojen náročnější začátek školního 
roku 2011/12. Díky nadstandardnímu přístupu všech zaměstnanců se však tyto komplikace 
podařilo úspěšně zvládnout. 

Poděkování za úspěšný školní rok 2011/12 (a hospodaření v kalendářním roce 2011) patří 
všem zaměstnancům školy (pedagogům i nepedagogickým pracovníkům). Poděkování za 
práci, jejímž cílem je kvalitní příprava žáků k vysokoškolskému studiu a současně trvalé 
vytváření významné pozice mezi ostatními středními školami v Pardubickém kraji, zejména 
gymnázii. Je třeba také vyjádřit jasné poděkování a ocenění práce dosavadního ředitele 
školy RNDr. Otto Horáka, jehož klíčová a positivní stopa při budování gymnázia zůstane 
nesmazatelná.

V Pardubicích dne 6. 9. 2012

Mgr. Marek Výborný
   ředitel školy 
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Ředitel školy předložil výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2011/12 členům 
Školské rady dne 17. září 2012.

Školská rada dne 17. září 2012 v souladu s § 168, odst. b) zákona č. 561/2004 Sb. schválila 
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012.

Ivana Kubátová
  předsedkyně Školské rady
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