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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: Mgr. Marek Výborný (ředitel) Mgr. Radomíra Klempířová (zástupce ředitele)
adresa pro dálkový přístup: gymozart@gymozart.cz
ID datové schránky: ne6syxq
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 Polabiny)
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Charakteristika školy

Ve školním roce 2013/14 měla škola devět tříd čtyřletého studia (3 první, 2 druhé, 2 třetí
a 2 čtvrté ročníky). Oproti školnímu roku 2012/2013 tak nedošlo k poklesu počtu tříd.
Pedagogický sbor je stabilizován, trvalý je zájem absolventů fakult poskytujících učitelské
vzdělání o pracovní místa na našem gymnáziu. Pro nový školní rok došlo k personálním
změnám v pedagogickém sboru na pozici učitele dějepisu a společenských věd (náhrada za
rodičovskou dovolenou), dále na pozici učitele německého jazyka na částečný úvazek
(náhrada za rodičovskou dovolenou) a nově byla přijata vyučující španělského jazyka
(v aprobaci s jazykem anglickým), který se poprvé stal součástí nabídky volby druhého cizího
jazyka. V průběhu školního roku došlo k ukončení pracovního poměru ze strany
zaměstnance v případě vyučující německého jazyka. Náhrada byla vzhledem k vývoji situace
zajištěna prostřednictvím kmenové učitelky na mateřské dovolené (jednalo se o malý
úvazek na relativně krátkou dobu). V měsíci červenci nastoupila na mateřskou dovolenou
vyučující španělského jazyka. Pro rok následující je náhrada zajištěna formou zaměstnání
rodilého mluvčího. Vzhledem k navýšení počtu tříd pro školní rok 2014/2015 byly v měsíci
květnu realizovány vnitřní konkurzy na pozici učitele matematiky, anglického jazyka
a základů společenských věd.
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 zveřejněn
nově upravený Školní vzdělávací program v souladu s platnou legislativou. K jeho úpravě
a změnám došlo po roční analýze čtyřletých zkušeností s ŠVP a po konzultacích s pracovníky
České školní inspekce. Upravený ŠVP je platný pro nastupující 1. ročníky. Základní teze změn
lze shrnout do těchto bodů: - důraz na kvalitní výuku cizích jazyků (nově nabídka jazyka
španělského, zavedení povinných konverzací z cizího jazyka), - stabilní důraz na výuku
matematiky, - širší možnosti při volbě volitelných seminářů ve 4. ročníku (posílit tím
možnost profilace studijního a odborného zájmu žáka), - posílení výuky chemie, fyziky
a biologie jasným rozvržením praktických laboratorních cvičení. Pro 2., 3. a 4. ročník byly
zveřejněny zvláštní dodatky, které zohledňují postupný přechod na nový ŠVP zvláště
s ohledem na změny v hodinových dotacích některých předmětů. Zároveň vznikl dodatek
ŠVP s aktuálně vyučovanými volitelnými předměty. 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. První výraznou úpravou byla v létě 2011 kompletní (s výjimkou bloku
tělocvičen) rekonstrukce sociálních zařízení v budově, která tak dostala moderní
a hygienickým normám odpovídající podobu. V létě 2013 byla v přízemí školy vybudována
nová vestavěná Aula s kapacitou 96 posluchačů, která byla slavnostně otevřena 1. 10. 2013.
Slouží pro potřeby gymnázia (přednášky, besedy, koncerty, filmový klub, workshopy atd.).
V průběhu školního roku došlo k drobným úpravám ve školní jídelně, rekonstrukci
elektroinstalace v některých třídách a havarijním opravám zvláště odpadů a vnitřních
dešťových svodů, které jsou důsledkem stáří budovy. Vše bylo hrazeno z vlastních
provozních prostředků. V průběhu roku se připravovala realizace celkové rekonstrukce
laboratoří a učeben chemie, biologie a fyziky v rámci projektu z OP VK „Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, do kterého byla škola
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v únoru 2013 zařazena. K realizaci těchto stavebních prací a dodávky vybavení v řádu
bezmála 4 miliónů Kč došlo na jaře a v létě 2014. Na jaře 2014 bylo realizováno výběrové
řízení na dokončení rekonstrukce šaten, sprch a umýváren u tělocvičen. Tyto prostory již
nesplňovaly přísná hygienická kritéria. Díky vstřícnosti ze strany zřizovatele byla tato
investiční akce realizována v červenci a srpnu 2014. Ve stejných měsících došlo také ke
stavebním úpravám jídelny (příprava na výdej dvou jídel od září 2014) a stavebním úpravám
nového kabinetu cizích jazyků. Současně bylo díky získání daru ve výši 100.000,- Kč od
společnosti Elektrárny Opatovice a.s. postaveno letní respirium (altán) v prostorách
školního dvora včetně položení dlažby a chodníku k respiriu.
V levém bloku objektu nadále zůstávají dislokována pracoviště Centra celoživotního
vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje a Centra psycho-sociální pomoci Rodinné a manželské poradny Pardubického kraje. Obě organizace jsou zřizovány
Pardubickým krajem a v budově působí od roku 2011. V pravém bloku v přízemí je část
učeben a kabinetů pronajata ZUŠ Pardubice – Polabiny, která zde realizuje výuku
v hudebních a tanečních oborech. Ve stejném křídle budovy jsou dvě třídy pronajaty
Evropskému vzdělávacímu centru - jazykové škole, která zde nabízí denní pomaturitní
studium cizích jazyků. Po výše uvedeném výčtu zůstala v přízemí budovy volná jedna třída,
která byla v průběhu školního roku pronajímána jednorázově vhodným zájemcům (např.
spol. EuroEduca o.s. - pro realizaci vzdělávání nezaměstnaných). Ostatní kapacita byla plně
využita.
V květnu a červnu 2013 byla škola vybrána zřizovatelem do skupiny krajských organizací,
které byly zařazeny s ohledem na stávající situaci do programu z OP ŽP na celkové zateplení
objektu a výměnu oken a ostatních výplní budovy („Realizace úspor energie - Gymnázium,
Pardubice, Mozartova). Na základě tohoto rozhodnutí byla v roce 2013 vypracována
celková projektová dokumentace na uvedené dílo včetně energetického auditu budovy a
autorského dozoru. Tyto se následně staly nutnou součástí projektové žádosti, kterou
podával v červenci 2013 Pardubický kraj. Během školního roku 2013/2014 proběhlo
výběrové řízení realizované Pardubickým krajem jako investorem celého díla. Z tohoto VŘ
vzešla vítězně nabídka spol. Stavební firma Ječmínek, spol. s.r.o.. Zhotoviteli bylo 15.8. 2014
předáno staveniště. Termín dokončení díla je stanoven na 30.6. 2015.
Součástí školy také od roku 2010 provoz školní jídelny. S jejím provozem je spojena
vzhledem k jejímu neutěšenému technickému stavu řada finančních nákladů řešících
aktuální technické a hygienické problémy (v průběhu roku - listopad 2013 - z havarijních
důvodů vypisované výběrové řízení na smažící pánev v nákladech cca 90.000,- Kč).
Nákupem nového gastronomického zařízení (talíře, sklenky atd.) se postupně daří zvyšovat
kulturní úroveň stravování ve škole. Na základě dodatku ke zřizovací listině a vydání
živnostenského listu je škole od roku 2011 povolena hostinská činnost. V jejím rámci je
snaha oslovit externí strávníky z místní části Polabiny i ve škole sídlících organizací a využít
tak maximálně povolenou kapacitu školní jídelny, která činí 400 strávníků. Prozatím jídelna
dosahuje počtu cca necelých 300 obědů, nárůst je předpokládán v souvislosti s nárůstem
počtu tříd gymnázia. V průběhu školního roku došlo také ke změně na postu vedoucí školní
jídelny. K 1. 1. 2014 ukončila z osobních důvodů pracovní poměr Monika Dobrovolná a na
tuto pozici nastoupila Markéta Lukášková. Během prázdnin 2014 se jídelna intenzivně
připravovala na zásadní změnu - zvýšení nabídky pro strávníky v podobě výběru z dvou
hlavních jídel.
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Další klíčové ukazatele:
1)

Trvá zájem o studium na naší škole. Na základě rozhodnutí náměstkyně hejtmana
Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové mohla škola nabídnout tři třídy (90 míst) pro
uchazeče o studium. Způsob přijímání uchazečů byl i nadále doporučen zřizovatelem –
Pardubickým krajem. Přijímací zkoušky na všechny obory zakončené maturitou na školách
zřizovaných Pardubickým krajem byly zajišťované prostřednictvím spol. SCIO. Zároveň byla
stanovena bodová hranice z testů u PZk nutná pro možnost přijetí na daný typ školy. Pro
gymnázia tato hranice činila 58 bodů z až 130 možných. Doplňující kritéria si škola
stanovovala samostatně. Zde došlo k dohodě s Mgr. Luďkem Burianem, ředitelem
Gymnázia, Pardubice, Dašická ul. na společném postupu a stanovení kritérií na základě
studijních výsledků ze ZŠ a dalších aktivit nad rámec běžných školních povinností (úspěchy
v soutěžích, olympiádách; aktivity v kulturní, sportovní a zájmové činnosti). Na základě
těchto kritérií splnilo podmínky pro přijetí 217 z 299 uchazečů, kteří konali přijímací
zkoušky. Na základě odevzdaných zápisových lístků bylo do tří otevíraných tříd gymnázia od
2. 9. 2013 přijato 91 uchazečů (jeden přijatý uchazeč avizoval dlouhodobé přerušení studia).
Ostatním odvoláním nebylo bohužel možné z kapacitních důvodů vyhovět.

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. Zde je také
podrobné aktuální zpravodajství i událostech školního roku, kde je možné získat detailní
představu u chodu školy. V rámci webových stránek zřízena aplikace „Klasifikace“, kde
mohou zákonní zástupci žáků sledovat pravidelně aktualizovanou klasifikaci v jednotlivých
předmětech včetně informací o typu a obsahu zkoušení resp. poznámek třídního učitele.
Žáci školy se opět ve velké míře
zúčastnili soutěží a přehlídek (sportovní,
jazykové, společenskovědní). Matyáš
Medek
(G4.B)
se
probojoval
do celostátního finále Mezinárodní
lingvistické olympiády a při následném
soustředění nejlepších řešitelů se
kvalifikoval do týmu, který reprezentoval
ČR na celosvětovém finále v červenci
2014 v Pekingu. Zde dosáhl Matyáš
dalšího skvělého úspěchu v podobě
podílu na bronzové medaily v soutěži týmů pro Českou republiku. Tento úspěch lze
jednoznačně zařadit mezi největší úspěchy žáků Gymnázia v jeho historii. Mezinárodní
lingvistická olympiáda patří mezi 12 světových certifikovaných studentských soutěží.
3)

4)

Z dalších soutěží je nutné připomenout úspěchy v olympiádách dalších předmětů. Tereza
Brancuská (G2.A) dosáhla vynikajícího výsledku v olympiádě z anglického jazyka. Přestože
je žákyní teprve 2. ročníku, dokázala zvítězit v krajském kole a v celostátním se umístila na
skvělém 5. místě. Matyáš Medek (G4.B) zvítězil v krajském kole olympiády z českého
jazyka a v okresním kole olympiády ze zeměpis (krajského se z důvodu nemoci neúčastnil).
Petra Brandová (G4.B) získala 1. místo v krajském kole literární soutěže Evropa ve škole.
Studentský tým skončil 2. v československé Dějepisné soutěži gymnázií a postoupil do
celostátního finále v listopadu 2014 v Chebu. Po jisté odmlce se žáci výrazněji prosadili ve
Středoškolské odborné činnosti. Pavla Handlířová (G4.B) zúročila svoji intenzivní dvouletou
spolupráci a badatelskou činnost v laboratořích PřF UP Olomouc a s prací „Úloha
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fotoreceptorů a iontových kanálů v klíčení semen“ zvítězila v krajském kole SOČ
(celostátního se z důvodu kolize s přijímacími zkouškami na VŠ nemohla bohužel zúčastnit).
Jiří Kulhánek (G4.A) školu úspěšně reprezentoval v rámci projektu Akademie věd
„Otevřená věda“ v oblasti chemie. V XX. ročníku sportovní olympiády regionu Pardubice
obsadilo družstvo chlapců gymnázia třetí místo a družstvo dívek gymnázia historické první
místo. Osm studentů francouzštiny se
zúčastnilo prvního ročníku soutěže Envies de
France – A la découverte de la France
gastronome pořádané Velvyslanectvím
Francie v ČR. Všichni zúčastnění společně s
garantem výuky francouzského jazyka Mgr.
Radkou Majovou přijali pozvání velvyslance
Francouzské republiky Jeana Pierra
Asvazadouriana a v pátek 13. června 2014
převzali ceny na Velvyslanectví Francie v
Buquoyském paláci v Praze společně s
diplomatickou recepcí. Studenti gymnázia jako jediní reprezentovali při této příležitosti
Pardubický kraj. Umístění 4 studentů v první desítce je výrazným úspěchem nejen školy, ale
i celého Pardubického kraje. Významných úspěchů dosáhla škola ve v dalších
středoškolských soutěžích (přírodovědný a matematický klokan, logická olympiáda atd.)
5)

Pokračovala spolupráce s družebním gymnáziem v Selbu (Německo). V září 2013 zavítalo
12 žáků gymnázia na týdenní pobyt s programem a ubytováním v rodinách v německém
Selbu.

6)

Ve dnech 15. - 21.9. 2013 se skupina 6 studentů společně s Mgr. Václavou Lensmith
zúčastnila mezinárodního setkání
středoškoláků ve Staré Lubovni
na Slovensku. Projekt International
Village,
který
probíhá
díky
spolufinancování EU, je zaměřen na
zdokonalování
komunikativních
schopností v angličtině a poznávání
různých kultur. Řada studentů se
individuálně účastnila evropského
projektu „Mládež v akci“ a navštívila
různé
země
Evropy
(Turecko,
Makedonie a další). Na jaře 2014 škola uspořádala poznávací zájezd do zemí Beneluxu

7)

Rozvíjí se spolupráce v rámci Projektu Partnerská škola s Univerzitou Hradec Králové.
(semináře pro učitele, pedagogické praxe studentů univerzity na naší škole.) Škola
spolupracuje také s Univerzitou Pardubice. V rámci spolupráce s Fakultou elektrotechniky
a informatiky byl ve škole realizován dobrovolný kroužek robotiky. Žáci příležitostně
využívají odborná pracoviště univerzity pro laboratorní cvičení. Hojně využíváme nabídky
účasti na přednáškách, besedách a dalších prezentacích popularizujících vědu a vzdělávání.

8)

Škola je zařazena (vedle Sportovního gymnázia a SOŠ a SOU stavební Rybitví) do Hokejové
akademie HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. Ve škole studovalo aktuálně 5 hokejistů
mládežnických týmů HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, kterým byla individuálně umožněna
příprava v rámci hokejového klubu.
7

9)

Studenti školy pod vedením RNDr. Květy
Sýkorové se zúčastnili celorepublikové
soutěže "Voda - pro - život" vyhlášené
Institutem aplikované ekologie Daphne
ČR. V jejím rámci zpracovali projekt
obnovy studánky v Nemošické stráni.
S finanční pomocí MO Pardubice IV celý
projekt zrealizovali a v říjnu 2013 předali
veřejnosti. Studenti sami upravili okolí
studánky, navrhli zastřešení a informační
panel, který je umístěn v blízkosti
studánky.

10)

Gymnázium je dlouhodobě partnerskou školou programu Jeden svět na školách, který je
realizování Společností Člověk v tísni o.p.s. Ve škole působí studentský filmový klub JSNŠ.

11)

Pokračovaly 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 OP VK. Škola se zapojila do pilotního testování výukových
materiálů.
V prostorách školy v improvizované
„Galerii u kopírky“ byly realizovány
dvě výstavy. V listopadu 2013
putovní výstava „Z vězeňských
spisů“. Výstava, která byla původně
instalována v listopadu 2007 na
Václavském náměstí, představovala
portréty z vězeňských spisů
pořízené policejními fotografy –
fotografie žen i mužů, lidí ve
studentském věku i těch, kteří mohli
být jejich prarodiči, lidí prostých
i vzdělaných, z velkých měst
i malých vesnic. Co je spojovalo? Všichni se stali oběťmi totalitní justiční zvůle a spojovala je
odvaha, nezlomnost, mravní síla. V dubnu 2014 se uskutečnila výstava fotografií Paříže
a Francie od Martina Zvolánka „Paris et la France, les amours de ma vie“. Výstavu
slavnostně ředitelka Alliance Francaise Pardubice Diana Bangoura.
12)

13)

Žáci školy vydali dvě čísla školního časopisu GYM, přípravu garantovala Mgr. Zdena
Rejmanová a taktéž vyšlo číslo anglického školního časopisu „The Mozart Times“. Přípravu
garantovala sekce anglického jazyka.

14)

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. Projekt byl uzavřen
k 31.8. 2014. V jeho rámci vznikly digitální učební materiály, bylo zakoupeno ICT vybavení
školy a probíhala podpořená výuka matematiky, anglického jazyka a specializovaného
semináře IVT.
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15)

V únoru 2013 byla škola
vybrána zřizovatelem jako
partnerská škola do projektu
„Podpora přírodovědného a
technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ v rámci OP VK. V projektu, který byl zahájen
v srpnu 2013, získá škola 7.147.128,- Kč. Obsahem projektu jsou jednak vzdělávací aktivity
pro žáky školy (odborné exkurze - JE Dukovany, Biocel Paskov, Holcim Pachovice atd.;
kroužek robotika, laboratorní cvičení na
SPŠCH Pardubice atd.) a jednak pro žáky
spolupracujících základních škol (ZŠ
Pardubice - Polabiny, Prodloužená ul., ZŠ
Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše, ZŠ
Pardubice, J. Ressla, ZŠ Třemošnice a ZŠ
Prachovice). Žáci těchto základních škol
od září 2014 každé pondělí navštěvovali
gymnázium, kde pro ně lektoři z řad
pedagogů
gymnázia
připravovali
praktická laboratorní cvičení z BIO, FYZ a CHE. Gymnázium pro ně zajišťovalo odborné
exkurze (Dlouhé Stráně, IQpark Liberec, ZOO Praha apod.). Podstatnou součástí projektu je
také modernizace laboratoří a poslucháren fyziky, chemie a biologie, která byla realizována
na jaře a v létě 2014.

16)

Škola dlouhodobě spolupracuje s organizací AFS mezikulturní programy, která organizuje výměnné
studijní pobyty v zahraničí. V zahraničí studovali
v japonské Hirošimě Tereza Neuwirtová (do února
2014) a celý školní rok strávil v německém Freiburgu
Filip Jonáš. V září 2013 studoval na našem gymnáziu
chilský žák Filip Malanguera. Se studenty byly
uspořádány besedy o jejich zkušenostech se
zahraničním pobytem a motivačním prvkem pro žáky
nižších ročníků.

17)

Maturovaly 2 třídy čtvrtého ročníku gymnázia. Všichni žáci uspěli ve společné státní části
maturitní zkoušky. Čtyři žáci neuspěli v prvním termínu v profilové části resp. jedna v ústní
zkoušce společné části z anglického jazyka maturitní zkoušky. Zkoušku opakovali
v podzimním termínu v září 2014, kdy ji všichni opakující složili úspěšně.

18)

Úspěšní byli absolventi školy i při přijímacích zkouškách k dalšímu studiu. Většina studuje
na vysokých školách (viz příloha) případně někteří realizují zahraniční pobyty spojené se
studiem.

19)

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

20)

Ke změnám došlo také ve sportovním zázemí pro výuku tělesné výchovy. Školní hřiště
zůstává v majetku Města Pardubice. Nicméně se souhlasem gymnázia byly na části plochy
vybudovány beechvolejbalové kurty (a jeden volejbalový kurt s umělou trávou), které jsou
dispozici pro gymnázium a umožnily tak zkvalitnit výuku tělesné výchovy. V rámci
sportovních aktivit byly uspořádány dva lyžařské kurzy (Pec pod Sněžkou - bouda Krakonoš)
a sportovní kurz pro 2. roč. ve sportovní areálu Pecka u Nové Paky.
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21)

Na začátku školního roku se uskutečnily
s úspěchem třídenní adaptační kurzy 1. ročníků
realizované ve Sporthotelu Tichá Orlice v Ústí
nad Orlicí. Program připravuje sekce tělesné
výchovy ve spolupráci s třídními učiteli
s důrazem na seznámení a utužení třídních
kolektivů. Průběh je positivně hodnocen žáky
i rodiči a jeho přínos je patrný i v rámci dalších
aktivit třídy v průběhu školního roku.

22)

Hospodaření školy v příslušném kalendářním roce bylo opět vyrovnané. Škola uspěla
v několika grantových řízeních (Pardubický kraj, MO II Pardubice - Polabiny) a v rámci
podpory vzdělávání získala grant ve výši 90.000,- Kč od společnosti Elektrárna Opatovice a.s.
na pořízení digestoře v laboratoři chemie (realizace říjen 2013). V roce 2014 získala škola
od stejné společnosti dar ve výši 100.000,- na realizaci Letního respiria - altánu v prostru
školní zahrady. Díky změněným podmínkám se na získání tohoto daru museli podílet
výhradně studenti, kteří sami vytvořili záměr, projekt a ten následně obhájili při prezentaci
před výběrovou komisí Elektrárny Opatovice a.s. Tým pod vedením Terezy Mokrenové
se úspěšně do této „soutěže“ zapojil a výsledkem bylo získání uvedeného daru a realizace
respiria v průběhu letních prázdnin 2014.
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Údaje o pracovnících školy – personální zabezpečení

Jméno pracovníka
Mgr. Miroslava Bromová
Mgr. Alexandra Carreño
Pořízová
Mgr. Lenka Grulichová
Mgr. akad. mal.
Vladana Hajnová
Mgr. Petr Harbich

Pracovní
zařazení

Pedagogická kvalifikace

Délka
praxe

interní učitel Gy

Pedagogická fakulta Hradec Králové

32 let

interní učitel Gy

MU Brno - Filosofická fakulta

11 let

interní učitel Gy

UHK - Pedagogická fakulta

13 let

Interní učitel Gy

AVU Praha

22 let

interní učitel Gy

UHK - Pedagogická fakulta
UK Praha – Matematicko-fyzikální
fakulta
UHK - Pedagogická fakulta

13 let

RNDr. Otto Horák

Interní učitel Gy

Mgr. Soňa Chalupová
Mgr. Monika Kadlecová

interní učitel Gy
interní učitel Gy

Mgr. Radomíra Klempířová

zástupce
ředitele školy

Mgr. Lenka Koberová

interní učitel Gy

Mgr. Michaela Krejčí
Mgr. Václava Lensmith

interní učitel Gy
interní učitel Gy

Mgr. Jaroslav Macek

interní učitel Gy

Bc. Radka Majová

Interní učitel Gy

PhDr. Jaroslav Najbert

Interní učitel Gy

Mgr. Martin Plha

interní učitel Gy

Mgr. Marek Procházka

interní učitel Gy

Mgr. Zdeňka Rejmanová
Mgr. Lenka Ruleová
Mgr. Milada Surá - do 20.2.
2014
RNDr. Květa Sýkorová
Mgr. Karel Šild
Mgr. Zdeňka Šimerdová
Mgr. Jana Veselková
Mgr. Tomáš Voltr

interní učitel Gy
interní učitel Gy

UHK - Pedagogická fakulta
UK Praha - Pedagogická fakulta
(výchovné poradenství)
UK Praha - Fakulta tělesné výchovy a
sportu
Univerzita Ostrava – Filosofická fakulta
UK Praha - Filosofická fakulta
UP Olomouc – Filosofická fakulta a
Fakulta tělesné kultury
UP Olomouc – Filosofická fakulta
UK Praha - Filosofická a pedagogická
fakulta
UK Praha – Fakulta tělesné výchova a
sportu, Přírodovědecká fakulta
UP Olomouc – Filosofická fakulta a
Fakulta tělesné kultury
Pedagogická fakulta Hradec Králové
UHK - Pedagogická fakulta

interní učitel Gy

UHK - Pedagogická fakulta

Mgr. Marek Výborný

interní učitel Gy
UK Praha - Přírodovědecká fakulta
interní učitel Gy UK Praha - Matematicko-fyzikální fakulta
interní učitel Gy
UK Praha - Filosofická fakulta
interní učitel Gy
UHK - Pedagogická fakulta
interní učitel Gy
UHK - Pedagogická fakulta
UP Olomouc – Cyrilometodějská
ředitel školy
teologická fakulta a Filosofická fakulta
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41 let
14 let
23 let
26 let
20 let
11 let
19 let
28 let
1 rok
3 roky
15 let
5 let
31 let
20 let
6 let
30 let
13 let
32 let
17 let
13 let
13 let

Nepedagogičtí pracovníci
Jméno
Petra Babincová
Eva Procházková
Iveta Řeháková
Vlastimil Pelikán
Simona Bílková
Zdena Růžičková
Radka Šidáková
Monika Dobrovolná do 31.12.2013
Markéta Lukášková –
od 1.1. 2014
Dana Pavlasová
Alena Rázková
Klára Bejstová
Marie Vachková
Božena Vaňková

Pracovní zařazení
sekretářka, hospodářka školy
finanční účetní
mzdová účetní
Školník
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka

Absolvovaná škola
SEŠ Pardubice
SEŠ Pardubice
Obchodní akademie Pardubice

vedoucí školní jídelny
Hotelová škola a obchodní akademie Velké
Meziříčí

vedoucí školní jídelny
hlavní kuchařka
1. kuchařka
Pomocná kuchařka
Pomocná kuchařka
pomocná kuchařka

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 – výmaz
ze školského
rejstříku s účinností
od 2.10. 2013

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 2014/2015

Kód oboru

Název oboru

79-41-K/41

Gymnázium

Počet přijatých
k 31. 8. 2014
91

z Pardubického kraje

z jiných krajů

91

0

K přijímacím zkouškám v rámci přijímacího řízení se dostavilo 295 uchazečů o čtyřleté studium
z 299 přihlášených. 217 uchazečů splnilo podmínky stanovené pro přijetí, 91 uchazečů odevzdalo
zápisový lístek, v rámci odvolání nebyl OŠK Krajského úřadu Pardubického kraje shledán důvod
k uznání nároku na přijetí u žádného z odvolaných.
Přijímací řízení bylo tvořeno povinnou přijímací zkouškou, kterou organizačně zajišťoval zřizovatel
(PKj) pro všechny školy s maturitními obory. 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 58 bodů z uvedených tří testů. 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
Ve školním roce 2013/14 byla realizována podoba maturitní zkoušky obdobná jako
v předchozích dvou letech. Řídila se 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., vyhlášky č. 273/2011 Sb. a vyhlášky č. 371/2012 Sb.
Maturitní zkouška se skládala ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák
uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Na naší škole byly vnitřním
předpisem dle vyhlášky stanoveny předměty profilové zkoušky a jako povinné byly
stanoveny 2 zkoušky. Forma zkoušky v profilové části byla určena převážně jako ústní
s výjimkou matematiky (forma písemné práce) a základů společenských věd (kombinovaná
forma písemného testu a ústní zkoušky).
ROK

2014

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

PROFILOVÁ ČÁST
2 povinné zkoušky
- stanovuje
RVP/ ředitel školy
max. 2 nepovinné
zkoušky - nabídku
stanovuje ředitel školy

Celkem skládalo maturitní zkoušku v prvním termínu 60 žáků, kteří řádně uzavřeli studium ve IV.
ročníku. Žáci si v rámci společné části státní maturity zvolili tento výběr: matematika - 13, anglický
jazyk - 45, německý jazyk - 2. V rámci profilové zkoušky stanovil ředitel školy 2 povinné zkoušky.
V 1. termínu konalo maturitní zkoušku 60 gymnazistů s průměrným prospěchem 1,899. Přehled
výsledků maturitní zkoušky po třídách je shrnut v tabulce. Čtyři maturanti v prvním termínu
u zkoušky neuspěli. Jedna ve společné části u ústní zkoušky z anglického jazyka. Dále v profilové
části jedna ze zeměpisu a biologie, jedna ze zeměpisu a jeden z chemie. Zkoušku opakovaly v září
2014 dle platných předpisů s úspěchem.

Třída

počet žáků

G4.A
G4.B

31
24

celkový výsledek maturitní zkoušky
PV P N
5 23 3
16 12 1

Vysvětlivky:

PV – prospěl s vyznamenáním
P – prospěl
N - neprospěl
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průměrný prospěch
2,161
1,638

Souhrnné statistiky gymnázia

1. pololetí školního roku 2013/2014
Třída

G1.A
G1.B
G1.C
G2.A
G2.B
G3.A
G3.B
G4.A
G4.B

Počet žáků

31
32
32
28
30
31
32
31
29

z toho hodnocení
V;P;5;n

3 ; 28 ;
7 ; 23 ;
7 ; 25 ;
7 ; 21 ;
3 ; 27 ;
8 ; 21 ;
5 ; 25 ;
6 ; 25 ;
12; 16 ;

0
1
0
0
0
1
1
0
1

;
;
;
;
;
;
;
;
;

snížená známka
z chování

0
1
0
0
0
1
0
0
0

-

průměrný prospěch

2,007
1,956
1,998
1,824
1,962
1,925
2,002
2,078
1,791

2. pololetí školního roku 2013/2014 (na konci pololetí)
Třída

G1.A
G1.B
G1.C
G2.A
G2.B
G3.A
G3.B
G4.A
G4.B

Počet žáků

31
32
32
28
30
31
32
31
29

z toho hodnocení
V;P;5;n

4 ; 27 ;
8 ; 24 ;
5 ; 27 ;
5 ; 23 ;
3 ; 27 ;
11; 17 ;
3 ; 29 ;
4 ; 27 ;
8 ; 21 ;

0
0
0
0
0
3
0
0
0
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;
;
;
;
;
;
;
;
;

0
0
0
0
0
0
0
0
0

snížená známka
z chování

1
-

průměrný prospěch

2,047
1,986
2,130
1,843
2,013
1,831
2,048
2,145
1,869

Přehled prospěchu gymnázia
1. pololetí školního roku 2013/2014
Předmět

Průměrný prospěch

Chování
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Francouzský jazyk
Španělský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Konverzace z anglického jazyka
Konverzace z německého jazyka
Konverzace z francouzského jazyka
Konverzaca z ruského jazyka
Seminář z biologie
Seminář z dějepisu
Seminář z matematiky
Literární seminář
Seminář z výpočetní techniky
Seminář ze zeměpisu
Seminář ze základů společenských věd
Seminář z fyziky
Seminář z chemie
Výpočetní technika
Celkový průměrný prospěch

1.000
2.076
2.138
2.084
1.507
1.712
2.038
1.967
1.909
2.126
2.416
2.219
2.458
2.316
1.399
1.086
1.000
1.101
2.442
1.636
1.200
1.615
2.286
1.769
2.121
1.357
1.303
2.125
1.725
2.200
2.429
1.231
1.953
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2. pololetí školního roku 2013/2014
Předmět

Průměrný prospěch

Chování
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Francouzský jazyk
Španělský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Konverzace z anglického jazyka
Konverzace z německého jazyka
Konverzace z francouzského jazyka
Konverzaca z ruského jazyka
Seminář z biologie
Seminář z dějepisu
Seminář z matematiky
Literární seminář
Seminář z výpočetní techniky
Seminář ze zeměpisu
Seminář ze základů společenských věd
Seminář z fyziky
Seminář z chemie
Celkový průměrný prospěch

1.007
2.255
2.131
2.239
1.833
1.967
2.231
2.025
2.000
2.042
2.525
2.294
2.282
2.234
1.314
1.000
1.125
1.126
2.056
3.111
1.727
1.615
2.347
2.000
1.576
1.500
1.667
2.375
1.718
2.533
2.571
1.993
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Přehled vysokých škol, na které byli přijati absolventi gymnázia pro akademický rok 2014/15

Název vysoké školy

Počet přijatých
absolventů

Univerzita Karlova Praha
VŠE Praha
ČVUT Praha
Česká zemědělská univerzita Praha
Vysoké učení technické Brno
Masarykova univerzita Brno
Univerzita Palackého Olomouc
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Pardubice
Nenastoupí ke studiu VŠ (zahraniční stáže apod.)

8
5
4
1
2
7
6
11
8
1

Výběr z oborů:
•

Všeobecné lékařství (Univerzita Hradec Králové)

•

Právo a právní věda (UK Praha a UP Olomouc)

•

Experimentální jaderná a částicová fyzika (ČVUT Praha)

•

Obecná matematika (MFF UK Praha)

•

Sinologie (FF Masarykovy univerzity Brno)

•

Experimentální biologie (Přírodovědecká fakulta UP Olomouc)

•

Farmacie (Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity Brno)

•

Anglická filologie (FF Masarykovy univerzity Brno)

•

Genetika (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno)

Pozn: Uvedené údaje vychází z dohledané zpětné vazby od absolventů a nejsou úplné.
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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 a úspěšně reprezentovali školu
v řadě soutěží – sportovních, jazykových, matematických, přírodovědných, uměleckých
i společenskovědních.
Aktivity nad rámec standardního vzdělávání patří k zásadnímu prvku, který naši školu dlouhodobě
profiluje.
Výčet aktivit, účastí v soutěžích a dalších akcí podporujících všestranný rozvoj osobnosti žáka v návaznosti na činnost
předmětových komisí:

Předmětová komise českého jazyka, literatury a uměnovědných oborů
Předsedkyně komise Mgr. Miroslava Bromová

Datum

Aktivita
(Místo konání a stručný popis)

Kdo se účastnil a
pedagog - garant

16. 9., 17.
9., 19. 9.
2013

Žáci 1. -2. ročníků
Signály z neznáma – Český komiks 1922-2012 - výstava
(Východočeská galerie)

Mgr. akad. mal.
Vladana Hajnová

24. 9., 26.
9. 2013

Žáci 1. ročníků
Univerzitní knihovna Pardubice – exkurze

Mgr. Miroslava
Bromová, Mgr.
Zdeňka Rejmanová
Mgr. Zdeňka
Rejmanová, Mgr.
Miroslava Bromová

2. 10. – 15. Žáci 1. – 4. ročníků
11. 2013
„Studenti čtou a píší noviny“ (akce MF Dnes, příspěvky
studentů do novin – uveřejněny: D. Müller(G4.A), K.
Komárková(G2.B), J. Koblížek(G3.B), A. Željazková(G3.B) –
distribuce deníku MF Dnes do školy
7. 11. 2013 Vybraní žáci 1. – 4. ročníků
Beseda s prof. Martinem Hilským „Shakespeare a jeho
doba“

Mgr. Miroslava
Bromová, Mgr.
Zdeňka Rejmanová

Listopad
2013

Žákyně 3. Ročníku T. Čaladi (G3.B) – literární soutěž
Pardubický pramínek – bez umístění

Mgr. Zdeňka
Rejmanová

Listopad
2013

Žáci 4. ročníků
Literární soutěž Cena Waltera Sernera 2013 – téma:
Kouzelné i obyčejné předměty vypadají stejně. Odeslány
práce T. Marešové a K. Konečné – bez umístění

Mgr. Zdeňka
Rejmanová, Mgr.
Miroslava Bromová

22. 11.
2013

Mgr. Zdeňka
Vybraní žáci 4. ročníků
Knižní veletrh Východočeského muzea v Pardubicích, Rejmanová
návštěva a beseda se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou
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27. 11.
2013

Mgr. Miroslava
Žáci 1. -4. ročníků
Bromová
Školní kolo Olympiády v českém jazyce – 26 žáků
(M. Medek – G4.B, T. Brancuská – G2.B – postup do
okresního kola)

10. 12.
2013

Vybraní žáci 2. a 3. ročníků
Exkurze do Prahy – Galerie Rudolfinum, Národní galerie –
Šternberský palác, prohlídka historické Prahy
11. 12.
Žáci 1. – 4. ročníků
2013
Východočeské divadlo – školní představení – U. Eco –
Jméno růže
16. 12.
Žáci 1. a 2. ročníků
2013
Ty a já a hudba – Komorní filharmonie Pardubice – Dům
hudby
13. 1. -16. Žáci 1. a 2. ročníků
1. 2014
Otto Placht – výstava Východočeská galerie
28. 1. 2014 Žáci 1. a 2. ročníků - Aula gymnázia
Jaroslav Ježek – Seznamte se, prosím
30. 1. 2014 Výběr žáků 1. – 4. ročníků
Státní opera Praha – Americana – komponované baletní
představení, složené z amerických choreografií (P. I.
Čajkovskij, T. Willems, L. Bernstein)

Mgr. akad. mal.
Vladana Hajnová
Mgr. Miroslava
Bromová
Mgr. Monika
Kadlecová
Mgr. akad mal.
Vladana Hajnová
Mgr. Monika
Kadlecová
Mgr. Zdeňka
Rejmanová, Mgr.
Miroslava Bromová

3. 2. 2014

Mgr. Zdeňka
Výběr žáků 1. – 4. ročníků
Kdo napsal Bibli – přednáška – Mgr. Ráliš (FF UP Olomouc) Rejmanová, Mgr.

7. 2. 2014

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
T. Brancuská – G2.B – 2. místo
M. Medek – G4.B – 3. místo

Miroslava Bromová
Mgr. Miroslava
Bromová

Mgr. Zdeňka
18. 2. 2014 Vybraní žáci 1. – 4. ročníků
Evropa ve škole – literární a výtvarná soutěž, téma: Rejmanová, Mgr.
Miroslava Bromová
Evropský rok vědy – 2014
P. Brandová – G3. B - 1. místo v krajském kole

11. 3. 2014 Žáci 1. a 2. ročníků
Jiří Toman – výstava Východočeská galerie
26. 3. 2014 Vybraní žáci 1. – 4. ročníků
Klicperovo divadlo v Hradci Králové – W. Shakespeare –
Romeo a Julie

Mgr. akad. mal.
Vladana Hajnová
Mgr. Zdeňka
Rejmanová

28. 3. 2014 Žáci 1. – 4. ročníků
Literární soutěž Naše Evropa vyhlašovaná Pardubickým
deníkem. 2. 5. 2014 byly otištěny příspěvky L. Klímové
(G4.A) a D. Slávkové (G3.B)s tematikou výročí vstupu ČR
do Evropské unie
31. 3. – 8. Žáci 1. a 2. ročníků
4. 2014
Karel Malich – Kamenecký kopec mého mládí - výstava
Východočeská galerie
10. 4. 2014 Vybraní žáci 1. - 4. ročníků
Othello – beseda s prof. Martinem Hilským

Mgr. Miroslava
Bromová, Mgr.
Zdeňka Rejmanová
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Mgr. akad. mal.
Vladana Hajnová
Mgr. Miroslava
Bromová

10. 4. 2014 Krajské kolo Olympiády v českém jazyce
M. Medek postoupil do celostátního kola
Duben –
červen
2014

Mgr. Miroslava
Bromová

Mgr. Miroslava
Žáci 3. ročníků
„Studentský deník“ – spolupráce s Pardubickým deníkem Bromová, Mgr.
Zdeňka Rejmanová
formou příspěvků žáků

23. 4. 2014 Žáci 1. a 2. Ročníků – Archa Polabiny
Koncert VUS Pardubice
22. 3., 26. DVPP - „Současná česká literatura 20. století“ cyklus
4., 24. 5.
přednášek pořádaných Lidovými novinami. Přednášky
2014
byly zaměřeny na nejnovější českou literaturu v oblasti
prózy, poezie a dramatu. Získané informace bude možno
využít při výuce literatury, zejména ve 4. ročníku.
27. 5. 2014 Vybraní žáci 1. – 4. ročníků
Státní opera Praha – G. Bizet - Carmen

Mgr. Monika
Kadlecová

Mgr. Zdeňka
Rejmanová

Mgr. Zdeňka
Rejmanová, Mgr.
Miroslava Bromová

Podrobný popis vybrané aktivity předmětové komise:
Termín:

listopad – prosinec 2013, květen – červen 2014

Cíl:

mediální výchova, publicistický styl – tvorba novinových článků

Průběh:

Žáci literárního semináře pod vedením vyučující Mgr. Z. Rejmanové se pokusili
vytvořit a vydat školní časopis. Napsali několik útvarů, např. reportáže,
recenze, fejeton, z akcí, kterých se zúčastnili. Je zde reportáž „Na Mozarťáku
se střílelo“ z cvičné policejní akce 4. 10. 2013, reportáž z besedy se
spisovatelkou Kateřinou Tučkovou, recenze divadelních představení, která
navštěvují žáci v rámci svého předplatného ve Východočeském divadle.
Někteří se pokusili vyhodnotit jídla vařená v jídelně školy nebo vytvořit
horoskop. Šéfredaktory tohoto vydání byli T. Marešová a M. Lišková.
V průběhu května a počátkem června vytvořili další číslo časopisu žáci třídy
G3.B pod vedením O. Novotného a V. Novákové. Garantem tohoto vydání byla
opět vyučující Mgr. Z. Rejmanová. Články uveřejněné v tomto časopise se opět
vztahují k akcím školy, na nichž se žáci sami podíleli. Můžeme se zde dočíst
o kulturních akcích (Výlet do Státní opery, Maturitní ples v režii kovbojů,
Historicky první Filmová noc) nebo o akcích sportovních (Orientační běh
holčičím pohledem, Hokejbal proti drogám). V časopise také najdeme Návod
mladého studenta na zdolání maturity a nesmí chybět ani horoskop.
Obě vydání časopisů jsou doprovázena dokumentačními fotografiemi.

Rekapitulace: Tvorba školních časopisů přispívá žákům k lepšímu poznání útvarů
publicistického stylu, seznamuje v praktické podobě s novinářskou činností,
které by se chtěli někteří naši žáci v budoucnu věnovat ve svém dalším studiu.
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Projekt:
Státní opera Praha - cyklus pro školy
Již druhým rokem se naše škola zapojuje do projektu
Státní opery v Praze, který má za cíl seznámit
středoškoláky s klasickou hudbou a baletem.
V letošním školním roce jsme 30. ledna 2014 zhlédli
komponované baletní představení Amerikana.
Představení bylo složené z americké choreografické
klasiky na melodie význačných hudebních skladatelů
(P. I. Čajkovskij, T. Willems, L. Bernstein).
Druhé představení se konalo 27. května 2014, kdy
jsme se zaposlouchali do tónů opery G. Bizeta
Carmen.
V příštím školním roce se naše škola tohoto cyklu opět zúčastní
Studentský deník – najděte dva novinářské talenty mezi středoškoláky
Projekt organizoval Pardubický deník. Několik studentů (L. Šaravcová, K. Spoustová,
O. Novotný) psalo příspěvky do Deníku s tematikou života na středních školách.
Garant: Mgr. Zdeňka Rejmanová a Mgr. Miroslava Bromová

Předmětová komise cizích jazyků
Předsedkyně komise Mgr. Soňa Chalupová

Datum

Aktivita
(Místo konání a stručný popis)

Kdo se účastnil a
pedagog - garant

Anglický jazyk:
1. i 2.
pololetí
15.-21. 9.
2013
15. 10.
2013
19. 11.
2013

Pořádání přípravného kurzu FCE - Evcentrum

Mgr. Soňa
Chalupová

Skupina žáků 3. ročníku - International Village Stará
Lubovňa (SVK)
Mezinárodní setkání středoškoláků

Mgr. Václava
Lensmith

Pořádání semináře pro učitele SŠ – Oxford University
Press
Pořádání semináře pro učitele SŠ – Oxford University
Press

Mgr. Soňa
Chalupová
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Mgr. Soňa
Chalupová

Žáci 2., 3. a 4. Ročníku - Aula
Divadelní představení The Detectives od The Bear
Educational Theatre
Školní kolo lingvistické olympiády
1. Matyáš Medek G4.B
2. Richard Burkoň G4.A
3. Lukáš Tryner G4.B
FCE nanečisto - výběr studentů 1. – 4. ročníku

Mgr. Soňa
Chalupová

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
1. Tereza Brancuská G.2B
2. Pavel Jankovič G3.B
3. Roman Ziegler G3.A
51 účastníků

Mgr. Soňa
Chalupová

6. 2. 2014

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
Tereza Brancuská G2.B – první místo

Mgr. Soňa
Chalupová

4. 3. 2014

Mgr. Soňa
Žáci 3. a 4. Ročníku - Aula
Divadelní představení History of England Part I. a II. Od Chalupová
The Bear Educational Theatre

19. 11.
2013
22. 11.
2013

16. 12.
2013
3. 2. 2014

Mgr. Václava
Lensmith

Mgr. Soňa
Chalupová

11. 3. 2014 Krajské kolo olympiády v anglickém jazyce
Tereza Brancuská G2.B – první místo
14. 3. 2014 Přednáška a workshop o lingvistice - Aula
Mgr. Jan Bičovský, PhD.

Mgr. Soňa
Chalupová
Mgr. Václava
Lensmith

31. 3. 2014 Workshop AFS - Aula
Základy mezikulturního vzdělávání

Mgr. Václava
Lensmith

1. 4. 2014

Recitační soutěž „ O bílého havrana E. A. Poea“
Tereza Brancuská – G2.B – první místo
26. 4. 2014 Celostátní kolo lingvistické olympiády
Matyáš Medek G4.B- druhé místo
Richard Burkoň G3.A – osmé/deváté místo

Mgr. Soňa
Chalupová
Mgr. Václava
Lensmith

22. 5. 2014 Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce
Tereza Brancuská G2.B – páté místo

Mgr. Soňa
Chalupová

5.- 8. 6.
2014

Soustředění české lingvistické olympiády
Matyáš Medek – G4.B

Mgr. Václava
Lensmith

Červenec
2014

Mezinárodní lingvistická olympiáda – světové finále – Mgr. Václava
Lensmith
Peking (Čína)
Matyáš Medek – G4.B – člen bronzového týmu ČR
Ruský jazyk:

17. 12.
2013

přednáška prof. doc. Oldřicha Richterka “Klasická ruská Mgr. Lenka
Grulichová
literatura – Zlatý věk ruské literatury”
Aula - všichni studenti RJ

4. 2. 2014

Mgr. Lenka
Školní kolo Olympiády v ruském jazyce
Grulichová
1. místo Petr Čada G3.B
2. až 3. místo Anežka Onofrejová G1.A a Petr Hanák
G3.B
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5. 3. 2014
6. 5. 2014

Krajské kolo Olympiády v ruském jazyce
5. místo Petra Čady G3.B
Žáci 1. ročníku a žáci konverzace z ruského jazyka
projekce filmového klubu z cyklu “Jeden svět” “Polibek
pro Putina” - Aula

Mgr. Lenka
Grulichová
Mgr. Lenka
Grulichová

Španělský jazyk:
24. 9. 2013 Žáci 1. ročníku
Projekt a soutěž „Jak chutná Evropa“
Nabídka tradičního španělského jídla 3. místo

Mgr. Alexandra
Carreňo - Pořízová

27. 3. 2014 Školní kolo olympiády ve španělském jazyce
1. Eva Jiránková G1.A
2. Valentýna Kloboučníková G1.A Jaroslav Pivoňka
G1.C
3. Ondřej Běloušek G1.C
10 účastníků
3. 6.2014
Recitační soutěž – „Ústy básníka“
Zúčastnily se Andrea Kucharová G1.C, Aneta Dvořákova
G1.A a Eva Jiránková G1.A

Mgr. Alexandra
Carreňo - Pořízová

Mgr. Alexandra
Carreňo - Pořízová

Německý jazyk:
20. – 27. 9. Pobyt studentů v německém Selbu – partnerská škola
2013
- 9 studentů ubytováno v německých rodinách

Mgr. Jaroslav Macek

16. 10.
2013

Mgr. Jaroslav Macek

Žáci 1. a 2. Ročníku - Divadlo 29
Německé divadlo - Ziegeleien

26. 11.
Žáci 4. Ročníku – Kino CineStar
2013
Německý poválečný film - Lore
21. 1. 2013 Školní kolo olympiády v německém jazyce
1. místo Spitzerová Zuzana G3.B
2. místo Středa Kryštof G2.B
3. místo Poledníková Eliška G3.B
14 účastníků
11. 3. 2014 Krajské kolo olympiády v německém jazyce
Spitzerová Zuzana G3.B - 8. místo
16. 4. 2014 Německá soutěž v předčítání – Goethe Institut
Zúčastnila se Mokrenová Tereza G1.B- 7. místo ve své
kategorii celostátní soutěže

Mgr. Jaroslav Macek
Mgr. Jaroslav
Macek, Mgr.
Michaela Krejčí

Mgr. Jaroslav Macek
Mgr. Jaroslav Macek

Francouzský jazyk:
Mgr. Radka Majová
26. 9. 2013 Žáci G1.B
Den otevřených dveří Alliance Fraçaise de Pardubice
Prezentace rodilé mluvčí Camille Louesard – představení a
činnost AF, možnost zkoušek DELF
Palačinkový a makaronkový workshop
Kvíz o kultuře Francie
Mgr. Radka Majová
6. 11. 2013 Žáci G1.B, G2.A, G3.A, G4.B
Francouzské představení spolku Cage de Scène „Prévert“
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25. 11.
2013
Prosinec
2013

DELF A2
Mezinárodní zkouška
Gabriela Uchytilová (G3.A), Aneta Šafránková (G3.A)
Žáci G1.B, G2.A, G3.A, G4.B
Dopis Ježíškovi s Alliance Française de Pardubice
Soutěž a předávání cen

Mgr. Radka Majová

Mgr. Radka Majová

20. 2. 2014 Školní kolo Olympiády z francouzštiny (celkem 12 žáků)
kategorie SŠ B1 Gabriela Uchytilová (G3.A) 1. místo
kategorii SŠ B2 Katka Dobíhalová (G2.A) 1. místo
12. 3. 2014 Žáci G1.B, G2.A, G3.A, G4.B
Festival Frankofonie
• návštěva ředitelka sbírky Didier paní Louviot
• představení románu Yamena Manaie "La marche
de l'inceritude" (Pochod nejistoty)
• tradiční tuniské zpěvy, tance a šaty – skupina
studentů z města Sfax
17. 3. 2014 Žáci G2.A, G3.A, G4.B
Diskuze s francouzsko-tuniským spisovatelem Yamenem
Manaiem
• autorské čtení jeho románu La marche de
l'incertitude
• spolupráce s Gymnáziem, Pardubice, Dašická
20. 3. 2014 Krajské kolo Olympiády z francouzštiny
Kategorie SŠ B1 Gabriela Uchytilová (G3.A) 6. místo
Kategorie SŠ B2 Katka Dobíhalová (G2.A) 5. místo
14. 4. 2014 Vernisáž výstavy fotografií „Paříž a Francie, lásky mého
života“
29. 4. 2014 Žáci G2.A
Přednáška o Provence v Alliance Française de Pardubice

Mgr. Radka Majová

13. 5. 2014 Slavnostní předávání diplomů DELF (Gabriela Uchytilová,
Aneta Šafránková G3.A)

Mgr. Radka Majová

12. 6. 2014 Žáci G1.B, G3.A
Diskuze s francouzským divadelním režisérem Ericem
Cénatem, představení divadelní hry Opération Romeo

Mgr. Radka Majová

Mgr. Radka Majová

Mgr. Radka Majová

Mgr. Radka Majová

Mgr. Radka Majová
Mgr. Radka Majová

Mgr. Radka Majová
13. 6. 2014 Slavnostní recepce u francouzského velvyslance Jeana
Pierra Asvazadouriana
Účast žáků G2.A a G3. A v soutěži pořádané
Velvyslanectvím Francie v ČR A la découverte de la France
gastronome
Eliška Kubečková (G3.A) 6. místo
Pavla Bořková (G2.A) 7. místo
Katka Dobíhalová (G2.A) 8. místo
Gabriela Uchytilová (G3.A) 10. místo
Mgr. Radka Majová
16. 6. 2014 Žáci G2. A a G3. A
Přednáška o partnerském regionu Centre
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Podrobný popis vybrané aktivity předmětové komise:
Termín:

13. 6. 2014

Cíl:

Slavnostní recepce u francouzského velvyslance Jeana Pierra Asvazadouriana

Průběh:

Osm studentů francouzštiny ze tříd G2.A a G3.A se zúčastnilo prvního ročníku
soutěže Envies de France – A la découverte de la France gastronome pořádané
Velvyslanectvím Francie v ČR. Čtyři z nich správně vyplnili soutěžní kvíz,
vymysleli slogan k francouzskému zákusku Paris-Brest a vyhráli
v celorepublikové soutěži o
patnáct hodnotných cen.
Soutěže se zúčastnilo více jak
200 středoškoláků z celé české
republiky. Šesté místo obsadila
Eliška
Kubečková
(G3.A),
sedmé místo Pavla Bořková
(G2.A), osmé místo Katka
Dobíhalová (G2.A) a desáté
místo Gabriela Uchytilová
(G3.A). Všichni
zúčastnění
společně s garantem výuky
francouzského jazyka Mgr.
Radkou Majovou přijali srdečné pozvání velvyslance Francouzské republiky
Jeana Pierra Asvazadouriana a v pátek 13. června 2014 převzali ceny na
Velvyslanectví Francie v Buquoyském paláci v Praze.

Předmětová komise společenskovědní
Předsedkyně komise Mgr. Jana Veselková

Datum
6.- 11. 9.
2013

18. 9.
2013,
3. 6. 2014

Aktivita
(Místo konání a stručný popis)

Kdo se účastnil a
pedagog - garant

Mgr. Veselková Jana
Žáci G4.A - 4 studenti - Plzeň
„Simulace Valného shromáždění OSN“
Vzdělávací projekt zaměřený na problematiku diplomacie
a mezinárodních vztahů
Mgr. Veselková Jana
PS PČR Praha - „Parlament a volby“ „Český parlament a
parlamentarismus“
Semináře pořádané Parlamentním institutem PS PČR –
průběžná účast 5 studentů 3. ročníku. Přednášky na téma
politického systému ČR, volebního systému apod..
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23. 9. 2013 Žáci G1.A, G1.B, G1.C
Archeopark Všestary Hradec Králové
Dějepisná exkurze do archeoparku pravěku. Seznámení
studentů s pravěkými artefakty, nástěnnými malbami a
prostým životem našich předků.

Mgr. Grulichová
Lenka
Mgr. Bromová
Miroslava
Mgr. Voltr Tomáš

22.-29. 9.
2013

Vybraní žáci 4. a 3. roč.
„Summer camps of human rights“ Bratislava
Seminář pořádaný Amnesty International zaměřený na
lidskoprávní problematiku. Vzdělávací semináře a
workshopy, tvorba vlastních projektů.

Mgr. Veselková Jana

Září 2013

Vybraní studenti 4. roč.
Účast dvou studentek na Olympiádě lidských práv ČR
pořádané občanským sdružením Leges humanae o.s.

Mgr. Veselková Jana

Říjen 2013
– březen
2014

Vybraní žáci 3.roč. – Praha “Pražský studentský summit“ PhDr. Najbert
Jaroslav
Účast dvou týmů na simulaci jednání OSN - čtyřech
víkendových setkáních a závěrečné konferenci.
Vzdělávací projekt zaměřený na problematiku diplomacie
a mezinárodních vztahů.

Říjen –
prosinec
2013

Vybraní žáci 3. a 4. roč. - FF UK Praha
„24 hodin s FF UK Praha“ – odborné stáže studentů na
vybraných katedrách. Seznámení studentů
s vysokoškolským prostředím a studiem.

Mgr. Veselková Jana

Mgr. Veselková Jana
4. 11. 2013 Žáci G2.A, G2.B, G3.A, G3.B
Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice
Přednáška a workshop Amnesty International na témata
lidských práv. Seznámení studentů s akcemi AI, zejména
s kampaní „Dopisy v ulicích“
Mgr. Koberová
Lenka

19. 11.
2013

Žáci G3.A, G3.B, Seminář ze zeměpisu - Aula
Zeměpisná přednáška na téma „Austrálie“

20. 11.
2013

Žáci 4. roč. – Seminář ze zeměpisu - Univerzita Pardubice Mgr. Koberová
Účast na „GIS DAY“. Seznámení studentů s geografickými Lenka
a informačními systémy a jejich využitím v praxi.

21. 11.
2013

Žáci 4. roč. – Seminář z dějepisu
Exkurze do Státního okresního archívu v Pardubicích.
Seznámení se strukturou, organizací a prací archivářů
s nahlédnutím do sbírek.
budoucnost“
Prohlídka
výstavy
„Nerealizovaná
o neuskutečněných stavebních projektech Pardubic.
9. 12. 2013 Žáci G3.A, G3.B - Aula
Přednáška Eurocentra Pardubice na téma „Dopad dluhové
krize na EU“. Seznámení studentů se současnou situací
v Eurozóně, dopadem krize na hospodářskou a politickou
stabilitu zemí EU.
13. 12.
G3.A Lucie Rudolfová
2013
Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta
Účast ve filosofické soutěži „Nebojme se myslet“
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Mgr. Výborný
Marek
Mgr. Veselková Jana

PhDr. Najbert
Jaroslav

Mgr. Veselková Jana

7. 1. 2014

Mgr. Koberová
Školní kolo zeměpisné olympiády - účast 86 studentů
Postupující do okresního kola – 1. místo Matyáš Medek Lenka
Mgr. Veselková Jana
(G4.B), 2.místov -Martin Trávníček (G1.B)

Mgr. Veselková Jana
24. 1. 2014 Vybraní studenti 3. a 4. roč. - FF UHK Hradec Králové
Účast 12 studentů na workshopech Filosofické fakulty
UHK k oborům historie, politologie či sociologie.

Leden 2014 G2.B Tereza Čaladi
Účast v soutěži FF Univerzity Pardubice „O nejlepší esej“

Mgr. Veselková Jana

Mgr. Koberová
18. 2. 2014 Okresní kolo zeměpisné olympiády
Matyáš Medek (G4.B) 1. místo – postup do krajského Lenka
kola, Martin Trávníček (G1.B) – 5. místo
Mgr. Výborný
21. 2. 2014 Vybraní žáci 3. a 4. roč. - Aula
Semináře s právní tématikou ve spolupráci s Metropolitní Marek
univerzitou Praha. Seznámení studentů se zajímavými Mgr. Veselková Jana
právními problémy současnosti.

10. 3. 2014 Vybraní žáci G3.A, G3.B
Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice
Ekonomicko-manažerská olympiáda pořádaná Fakultou
managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně.
Postup do finále: 20. 6. Ondřej Hurtík G3.A
13. 3. 2014 Žáci G3.A, G3.B, Seminář ze základů společenských věd 4.
roč. - Aula
Projekt „Kavárna Evropa“ – přednáška a debata
s kandidáty do Evropského parlamentu a nadcházejících
volbách do této instituce
13. 3. 2014 Žáci G1.B - Univerzita Pardubice
Projekce filmu „Síla lidskosti“ o Nicholasi Wintonovi a
beseda s Lady Milenou Grenfell-Bainesovou, jednou
z Wintonových zachráněných dětí.

Mgr. Veselková Jana

Mgr. Výborný
Marek
PhDr. Najbert
Jaroslav
Mgr. Veselková Jana
Mgr. Veselková Jana
Mgr. Majová Radka

Mgr. Veselková Jana
20. 3. 2014 Vybraní žáci 3. a 4. roč.
Metropolitní univerzita Praha – středisko Hradec Králové Mgr. Klempířová
Závěrečné semináře s právní tématikou a předávání Radka
certifikátů účastníkům kurzu.
Mgr. Výborný
25. 3. 2014 Žáci 4. roč. – Seminář z dějepisu - Dům hudby Pardubice
Přednáška z cyklu „Hezky česky“ – Pohled do zvukového Marek
archivu Českého rozhlasu pod vedením Roberta
Tamchyny, redaktora ČRo Praha.
PhDr. Najbert
Jaroslav
Mgr. Koberová
Lenka

1. 4. 2014

Žáci G2.A, G2.B - Praha PČR
Exkurze do Poslanecké sněmovny a Senátu PČR a
následná beseda s místopředsedkyní Senátu Mgr. Miluší
Horskou v prostorách Valdštejnského paláce.

2. 4.2014

Mgr. Veselková Jana
Žáci G3.A, G3.B Praha
Exkurze – ČNB a Muzeum komunismu. V ČNB se studenti PhDr. Najbert
seznámili s expozicí „Lidé a peníze“, v muzeu si vytvořili Jaroslav
názorný obraz života totalitního Československa.
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9. 4. 2014

Mgr. Výborný
Tříčlenný tým žáků 4.roč. - Aula
Krajské kolo dějepisné soutěže gymnázií organizované Marek
Gymnáziem Cheb.
Postup do celostátního kola.

13. 4. 2014 Vybraní žáci G2.A
Krajské kolo 19. ročníku zeměpisné soutěže EUROREBUS

Mgr. Koberová
Lenka

Mgr. Veselková Jana
22. 4 . 2014 Vybraní žáci G3.A, G3.B, G4.A - Praha, FF UK Praha
Exkurze do muzea přístrojů používaných v psychologii,
přednáška PhDr. Davida Čápa KPSY FF UK a prof. PhDr.
Jana Rychlíka DrSc. ÚČD FF UK
Mgr. Veselková Jana

21.,22. 5.
2014

Žáci G3.A, G3.B
Seminář a workshop na téma „Finanční gramotnost“
Finanční poradce Miroslav Frydrych

2. 6. 2014

Mgr. Koberová
Žáci 1. – 3. ročníku - KD Dukla Pardubice
Zeměpisná přednáška a projekce z cyklu Planeta Země Lenka
3000 – „Indonésie“

Mgr. Výborný
26. 6. 2014 Žáci 1. – 3. Ročníku - Aula
Kampaň „Proti ztrátě paměti“ – v rámci projektu Příběhy Marek
bezpráví organizace „Člověk v tísni“ projekce filmu
„Případ Dr. Horáková“. Následná beseda s Janem
Kadlecem a Ing. Josefem Jičínským – členy svazu PTP.

Zapojení do projektů:

Doba trvání

Název, pořádající organizace, na koho zaměřen,
účastníci a stručný popis

Pedagog - garant

Celý rok –
akce
2. 10. 2013,
29. 4. 2014

Studentské volby v rámci programu „Jeden svět na
školách“ organizace „Člověk v tísni“. 2. 10. 2013 se
uskutečnila simulace předčasných parlamentních voleb
a 29. 4. 2014. voleb do Evropského parlamentu, kdy si
studenti vyzkoušeli tento druh politické angažovanosti i
pokud nemají ještě volební právo.
„Srdíčkový den“, pořádá občanské sdružení „Život
dětem“, charitativní akce zaměřená na prodej drobných
předmětů, výtěžek je určen na pomoc těžce
handicapovaných dětí.
Účast studentů tříd G3.B, G2.A
Studentský filmový klub, projekt „Jeden svět na školách“
organizace „Člověk v tísni“, škola je garantem projektu,
organizátoři jsou z řad studentů – tento školní rok
studenti G2.B. Promítány jsou dokumenty vztahující se
k aktuálním problémům společnosti a atraktivním
tématům studentů. Na projekce jsou zváni hosté
zabývající se vždy danou tématikou.

PhDr. Najbert
Jaroslav

Celý rok –
akce 16. 09.
2013, 24. 03.
2014
Celý rok –
4 projekce
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Mgr. Veselková Jana

PhDr. Najbert
Jaroslav

Celý rok –
akce
7. 11. 2013

„Dopisy
v ulicích“,
podpisová
akce
Amnesty
International v rámci kampaně „3minuty stačí“ na
podporu tří nespravedlivě vězněných či stíhaných
v různých částech světa. Akce se zúčastnilo 12 studentů
druhého a třetího ročníku.
Listopad „Příběhy bezpráví“ programu „Jeden svět na školách“
prosinec 2013 organizace „Člověk v tísni“. Cílem je přiblížit studentů
prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů a
následných debat, nebo prostřednictvím výstav,
nedávné události z naší historie.
5. 11. se uskutečnila projekce filmu „České děti“ s hosty
Karlem Strachotou –režisérem filmu a Lucií Váchovou,
jednou z hlavních aktérek.
7. 11. - 5. 12. proběhla v prostorách gymnázia výstava „Z
vězeňských spisů“.
18.11. se uskutečnila projekce filmu „Hořící keř“ o Janu
Palachovi prostřednictvím které si studenti připomněli
události 17. listopadu
Celý rok
„Adopce na dálku“ Arcidiecézní charity Praha. Jedná se o
finanční podporu studia čtrnáctiletého Martina ze
Zambie, jehož sociální podmínky jsou velmi špatné a bez
cizí pomoci by nemohl dále studovat.
10. 3. 2014
Kampaň „Vlajka pro Tibet“, 10. 3. studenti G4.B (Jan
Bakule, Martina Musilová a Nikola Pětíková) předvedli
svou prezentaci o Tibetu a jeho politické situaci v aule
ostatním spolužákům a poté byla studenty gymnázia
vyvěšena tibetská vlajka jako vyjádření solidarity
s tibetským lidem proti porušování lidských práv.
Celý rok –
Mezinárodní festival dokumentárních filmů „Jeden
akce 26. 3.
svět“.
2014
26. 3. se v aule gymnázia uskutečnila filmová projekce
„Podezřelá čokoláda“ týkající se problematiky dětské
práce pro druhé ročníky a projekce filmu „ChicagoGirl“
dokumentující činnost devatenáctileté americké
studentky syrského původu během revoluce v Sýrii pro
třetí ročníky.

Datum

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
(Místo konání a stručný popis, výstup apod.)

Mgr. Veselková Jana

Mgr. Výborný
Marek

Mgr. Majová Radka

Mgr. Veselková Jana

Mgr. Veselková Jana

Kdo se účastnil
pedagog

3. 9. 2013

Gymnázium, Pardubice, Mozartova
Seminář AFS „Mezikulturní programy“

Mgr. Veselková
Jana

19. 10., 23.
11. 2013

FF UK Praha
„Alternativní výuka filosofie“

Mgr. Veselková
Jana

8. 11., 9. 12.
2013

Dům techniky Pardubice
Mgr. Veselková
Připravit pro život – kurz finanční gramotnosti
Jana
„Založení a správa základního hospodaření domácnosti“
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2. 12. 2013

Praha, Vysoká škola cestovního ruchu - Eduko
Seminář na téma „Nový občanský zákoník“

Mgr. Veselková
Jana

21. 1. ,21. 2.
2014

Dům techniky Pardubice
Připravit pro život – kurz finanční gramotnosti
„Investice a pojištění domácnosti“

Mgr. Veselková
Jana

20. 3. ,7. 4.
2014

Dům techniky Pardubice
Připravit pro život – kurz finanční gramotnosti
„Vybrané smlouvy uzavírané domácnostmi“

Mgr. Veselková
Jana

22. 10. -17.
12. 2013

ÚSTR Praha
„Jak učit o komunismu“ E-learningový kurz

PhDr.Najbert
Jaroslav

14. 10. 2013

NIVD Hradec Králové
„Československo 1938 – 1989 ve školním dějepise“

PhDr.Najbert
Jaroslav

6. 12. 2013

ÚSTR Praha
„Obyvatelstvo v ČSR v 50. letech“

PhDr.Najbert
Jaroslav

12. - 13. 12.
2013

PANT Ostrava
PhDr.Najbert
„I mlčení je lež“ VI. ročník konference o výuce Jaroslav
moderních dějin
NIVD Olomouc
PhDr.Najbert
„Soudobé dějiny: obsah, způsob a smysl výuky“
Jaroslav

11. 4. 2014
22. 4. -29. 5.
2014

ÚSTR Praha
„Národní identity ve škole“ E-learningový kurz

PhDr.Najbert
Jaroslav

30. 5. 2014

ÚSTR Praha
„Konfliktní vzpomínání“

PhDr.Najbert
Jaroslav

09/2013 –
06/2014

UK Praha, FF, Ústav českých dějin
Postgraduální studium

PhDr.Najbert
Jaroslav

09/2013

UK Praha, PF, Katedra občanské výchovy a filozofie
Kurz CŽV Učitelství OV a ZSV pro SŠ

PhDr.Najbert
Jaroslav

Podrobný popis vybrané aktivity předmětové komise:
1.

Studentský filmový klub, projekt „Jeden svět na školách“ organizace „Člověk v tísni“

Termín:
besedami.

Celoroční projekt s 4 projekcemi a následnými

Cíl:

Seznámení studentů s aktuálními problémy ve
společnosti, s tématikou lidských práv, domácího
násilí, reklamní tvorby, mezigeneračních vztahů,
sociálně-patologických jevů, diskriminace apod..
Rozvoj komunikačních dovedností, debatních
schopností, vzájemné tolerance, respektu a úcty.
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Průběh:

16. 10. 2014 „To všechno z lásky“ – problematika psychického a fyzického
domácího násilí na ženách, hostem psycholožka Karin Šuchová z PPP v Pardubicích
10. 12. 2013 „Ideální svět“ – problematika zákulisí tvorby televizních reklam
5. - 6. 2. 2014 „Filmová noc“ – projekce vzdělávacích a dokumentárních filmů
„Z popelnice do lednice“, „Dílna na hračky“, „Na sever od slunce“, hostem
koordinátorka projektu Filmových klubů Adéla Skálová z Jednoho světa na školách
6. 5. 2014 „Polibek od Putina“ – problematika aktuální politické situace a politické
kultury v Rusku, hostem reportér časopisu Respekt Tomáš Brolík

Rekapitulace: Studenti G2.B ( Tereza Brancuská, Karin Kavcová, Kateřina Kovandová, Tomáš
Šedivý) – organizátoři filmového klubu se velmi aktivně připravovali na všechny
filmové projekce a účastnili se i dvou víkendových setkání organizátorů filmových
klubů z celé republiky v říjnu 2013 a v březnu 2014 v Praze. Návštěvnost filmových
projekcí byla vždy velmi vysoká, studenti se aktivně zajímali o danou problematiku
a živě diskutovali s hosty.

2. Studentské volby, projekt „Jeden svět na školách“ organizace „Člověk v tísni“
Termín:

2. října 2013, 29. dubna 2014

Cíl:

Seznámení studentů s problematikou voleb, simulace voleb „nanečisto“, analýza
volební kampaně, prozkoumání důvěryhodnosti předvolebních průzkumů

Průběh:

Předčasné parlamentní volby „nanečisto“ 2. 10. 2013 si studenti odzkoušeli
v dopoledních hodinách v „simulované“
volební místnosti s tříčlennou volební komisí
složenou ze studentů G3.B (Jiří Kovárník,
Klára Urbanová) a G2.B (Kateřina
Gregorová). Odpoledne si v letošním roce
studenti připravili i doprovodný program
v nové aule – tým ve složení Klára Pecharová
(G2.A), Iveta Babjáková a Ondřej Vlček
(G4.B), Karin Kavcová a Kateřina Kovandová
(G2.B) ve svých prezentacích přiblížili
spolužákům témata populismu, politického
marketingu, kriticky rozebírali volební hesla
a programy i dopad předvolebních grafů na
chování voličů. Program ukončila debata
s regionálními politiky se zástupci Mladých
konzervativců,
Mladých
sociálních
demokratů a Sdružení pro Pardubice.
Studentské volby do Evropského parlamentu „nanečisto“ se odehrály 29. 4. 2014.
Volební komisi tentokrát tvořili studenti G2.A (Jiří Doležal, Petr Kratochvíl a Richard
Wolf). K simulaci skutečných voleb se dostavila zhruba polovina oprávněných voličů a
tato studentská aktivita se stala i cílem reportáže redaktora Českého rozhlasu
Pardubice Ondřeje Wolfa.
34

Rekapitulace:
Do projektu „Studentské volby“ programu Jeden svět na školách společnosti Člověk
v tísni se naše škola zapojuje pravidelně již od jeho zahájení v roce 2010. Vždy se
jedná o velmi aktivní zapojení všech účastníků, nejen do samotné simulace voleb, ale
též do doprovodných aktivit studentů. Je to i důkaz, že politické dění a politická
kultura našim studentům zcela jistě není lhostejné.

Předmětová komise přírodovědná
Předsedkyně komise RNDr. Květa Sýkorová

Datum

Aktivita
(Místo konání a stručný popis)

Kdo se účastnil a
pedagog - garant

Konference „Vědění mladým“ - ústní a posterové
prezentace SŠ studentů
Pavla Handlířová (G4.B) - biologie a Klára Schönbeková
(G4.A) - chemie
11. 11. 2013 Přírodovědný klokan
Žáci 2. ročníku
V kategorii Junior obsadili v rámci okresu Pardubice z 322
soutěžících všechna tři první místa. Petra Vaňousová
(G2.B), Jenifer Fasselová (G2.A) Kristýna Kopecká (G2.A)

RNDr. Květa
Sýkorová

13. 11. 2013 Žáci 1. ročníku - Mgr. Alena Blažková
beseda Prevence rakoviny prsu a děložního čípku - Holky
z Venuše, kluci z Marsu společně životem

RNDr. Květa
Sýkorová

17. 3. 2014

RNDr. Květa
Sýkorová

6. 11. 2013

9. 4. 2014

1. 4., 9. 4.,
7. 5. 2014
11. 4. 2014

Chemická olympiáda
Z původně přihlášených 23 žáků zůstalo pouze 7
úspěšných řešitelů teoretické části, kteří absolvovali test a
následně praktickou část. Vítězem se stala Radka
Formánková z G2.B (krajské kolo 12. místo), druhé místo
obsadil Lukáš Kolman z G1.C (krajské kolo 13. místo)
Pitva – Nemocnice Pardubice
Žáci semináře z biologie na patologickém oddělení Krajské
nemocnice Pardubice. Při soudní pitvě obohatili své
teoretické znalosti v oboru anatomie člověka. Odborný a
názorný výklad byl výrazným přínosem k přípravě na
maturitní zkoušku.
SOČ Schönbeková 4.místo – postup do krajského kola,
okresní i krajské kolo, Pavlína Handlířová 1.místo - postup
do celostátního kola

Mgr. Karel Šild,
RNDr. Květa
Sýkorová

Mgr. Martin Plha,
Mgr. Marek
Procházka

RNDr. Květa
Sýkorová

Mgr. Martin Plha,
Biologická olympiáda
Martin Trávníček G1.B - 4. místo v krajském kole kat. B Mgr. Marek
Procházka
Kateřina Tomášová G4.B v krajském kole 11. místo
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Zapojení do projektů:

Doba trvání

Název, pořádající organizace, na koho zaměřen,
účastníci a stručný popis

Pedagog - garant

5. 1. - 21. 10. Voda pro život – Institut aplikované ekologie Daphne ČR RNDr. Květa
Sýkorová
2013
1. 9. 201330. 6.2014

13. 3. 2014

9. 4. -10.
4.2014

22. 4. 2014

23. 4. 2014

13. 5. 2014

17. 6. 2014

Laboratorní práce našich studentů na SPŠCH v rámci
dvouletého evropského projektu "Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání v
Pardubickém kraji" (OP VK)
Exkurze v rámci projektu „Podpora přírodovědného a
technického vzdělávání v Pardubickém kraji" (OP VK) ČOV Hradec Králové - 1. ročník
Tato čistička je v Evropě unikátní. Splňuje nejpřísnější
normy EU. Nejenže se zde voda úplně vyčistí včetně
dusičnanů a fosforu, ale současně využije bezezbytku i
vznikající bioplyn a kaly. Žáci si mohli udělat ucelenou
představu o nejmodernějších metodách čištění
odpadních vod a doplnit tak informace z oblasti
životního prostředí.
Otevřená věda - Praha
Aneta Rolečková G2.B– ocenění za rozpracovanou práci,
Jiří Kulhánek G4.A– 2. místo

RNDr. Květa
Sýkorová

Exkurze v rámci projektu „Podpora přírodovědného a
technického vzdělávání v Pardubickém kraji" (OP VK)
Botanická zahrada Liberec - 2. ročník
Exkurze v rámci projektu „Podpora přírodovědného a
technického vzdělávání v Pardubickém kraji" (OP VK)
Postřižinský pivovar Nymburk, sklárny Bohemia
Poděbrady a.s.
Studenti3. ročníků nahlédli do procesů výroby piva a
českého skla.
Exkurze v rámci projektu „Podpora přírodovědného a
technického vzdělávání v Pardubickém kraji" (OP VK)
Holcim Prachovice, Berlova vápenka Třemošnice
Žáci 2. ročníků měly možnost porovnat starý a nový
způsob zpracování vápence.
G1.A Vědecko–technický jarmark, Univerzita Pardubice
projekt –„Brána vědě/ní otevřená

Mgr. Martin Plha,
Mgr. Marek
Procházka
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RNDr. Květa
Sýkorová, Mgr.
Tomáš Voltr

RNDr. Květa
Sýkorová

RNDr. Květa
Sýkorová, Mgr.
Lenka Koberová

RNDr. Květa
Sýkorová, Mgr.
Tomáš Voltr

RNDr. Květa
Sýkorová, Mgr.
Lenka Ruleová

Datum

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
(Místo konání a stručný popis, výstup apod.)

Kdo se účastnil
pedagog

20. 9. - 21. 9. Mezinárodní konference učitelů chemie FCHT UPCE
2013
21. 10. 2013 Jak vyučovat první pomoc - CCV Jezerka o.p.s.
Seminář pod vedením odborníků - zdravotních sester a
lékařů nejen jak poskytovat první pomoc ale především
jak tyto zkušenosti správně předat žákům.

RNDr. Květa
Sýkorová

26. 11. 2013 NIDV – Seminář na SPŠCH Pardubice,
Aktivizující metody výuky chemie

RNDr. Květa
Sýkorová

RNDr. Květa
Sýkorová

30. 11. -1.
12. 2013

Přednáškový biologický víkend pro SŠ pedagogy “Zpátky Mgr. Martin Plha,
Mgr. Marek
do lavic“

6. 2. 2014

Stáž „První pomoc“ ČČK

12. 3. 2014

Descartes (Praha) – PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
ROZTOKY A VÝPOČTOVÉ ÚLOHY V CHEMII
Vzdělávací cíl: Seznámit učitele chemie s problematikou
roztoků a výpočtových úloh ve výuce chemie.

11. 4. – 12.
4. 2014

RNDr. Květa
ČAV Praha
Intenzivní škola v rámci projektu – 100 vědců do Sýkorová
středních škol

1. 5.2014

BOTVIK JU České Budějovice – botanický víkend

1. 5. 2014

ČAV Praha Intenzivní škola v rámci projektu – 100 vědců RNDr. Květa
Sýkorová
do středních škol

Procházka
Mgr. Martin Plha,
Mgr. Marek
Procházka
RNDr. Květa
Sýkorová

Mgr. Martin Plha,

Podrobný popis vybrané aktivity předmětové komise:
Termín:

20. 9. -21. 9.2013

Cíl:

Mezinárodní konference učitelů chemie FCHT UPCE „Mozky budoucnosti“

Průběh:

V Pardubicích se ve dnech 19. – 20. 9. 2013 konala Mezinárodní konference
„Mozky budoucnosti“ a my jsme byli při tom. Bohatý program přednášek
a prezentací nastínil budoucí vývoj a výzvy
technického vzdělávání a jeho vazbu na
průmysl v rámci EU. Mezi významné účastníky
patřili: prof. Ing. Petr Lošťák, doc. Ing. Libor
Čapek, Ph. D., prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.,
Ing. Andrej Babiš, Dr. Virginie Nazabal
a mnoho dalších. Do pestrého programu byla
zařazena i exkurze na fakultě chemickotechnologické
Univerzity
Pardubice
a ve společnosti Synthesia a.s.
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Termín:

13. 5. 2014

Cíl:

Exkurze Holcim Prachovice a.s., Berlova vápenka Třemošnice

Průběh:
V úterý 13. 5. 2014 se studenti G2.A,B
v rámciprojektu „Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání v Pardubickém
kraji“ - klíčová aktivita: „Využívání
interaktivních
expozic
technického
charakteru“ zúčastnili další exkurze.
Tentokrát jsme navštívili Berlovu vápenku
v Třemošnici a Holcim a.s. Pracovice.
Porovnali jsme starou a novou těžbu
vápence a výrobu páleného vápna. Velkou
atrakcí pak byla možnost vstoupit do
komína, kde se dříve vápenec pražil.

Předmětová komise matematiky, fyziky a informatiky
předseda komise Mgr. Karel Šild

Datum

Aktivita
(Místo konání a stručný popis)

16. 10. 2013 Přírodovědný klokan – kategorie Junior
Soutěže se zúčastnilo celkem 146 žáků. V rámci okresu
Pardubice obsadily žákyně Petra Vaňousová (G2.B) 1.
místo, Jenifer Fasselová (G2.A) 2. místo a Kristýna
Kopecká (G2.A) 3. místo

Kdo se účastnil a
pedagog - garant
Mgr. Karel Šild
1.A,B,C + 2.A,B

Mgr. Lenka Ruleová
21. 10. 2013 Logická olympiáda
vybraní žáci
8. 11. 2013 Nominačního kola (21.10.) Logické olympiády se
zúčastnilo 15 žáků. Do krajského semifinále (8.11.)
postoupili žáci Kateřina Včeláková (G2.A), Richard Burkoň
(G3.A) a Matyáš Medek (G4.B), který zde obsadil 3.místo.
Mgr. Radomíra
18. 12. 2013 Pilotní testování společnosti SCIO – matematika
Pilotování testů k přijímacím zkouškám – společnost SCIO; Klempířová
1. ročníky
procvičování látky ze ZŠ, srovnání s vrstevníky.

14. 2. 2014

Fykosí fyziklání
Na fyzikální soutěži pro pětičlenné týmy z Česka i
Slovenska pořádané MFF UK v Praze reprezentovali naši
školu žáci Matyáš Medek (G4.B), Ondřej Soukup (G3.A),
Richard Burkoň (G3.A), Petr Hanák (G3.B) a Jan Kučera
(G1.A). Týmy měly za úkol v časovém limitu tří hodin
vyřešit co nejvíce fyzikálních úloh s použitím kalkulaček a
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Mgr. Karel Šild
vybraní žáci

odborné literatury. Ačkoliv se naši žáci soutěže zúčastnili
poprvé, umístili se na krásném 16. místě.
25. 2. 2014 Člověk a energie
Přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost Ing. Dany Drábové, Ph.D. a zástupce jaderné
elektrárny Temelín Ing. Pavla Šimáka pořádané Skupinou
ČEZ a Fakultou elektrotechniky a informatiky UPa.
Přednášky se v rámci rozšíření a obohacení výuky
zúčastnili žáci SFY.
21. 3. 2014 Matematický klokan
Soutěže se zúčastnilo celkem 143 žáků v kategorii Junior a
18 žáků v kategorii Student. Alessandro Petric (G1.C)
obsadil ve své kategorii v okresním kole 1. místo (v
krajském 9. místo).
21. 3. 2014 Soutěž v programování PRO-WAS
V krajském kole soutěže v programování, která je
vyhlašována Národním institutem dětí a mládeže MŠMT,
obsadil Richard Burkoň (G3.A) skvělé 4. místo. Porazil tak
mnoho soupeřů z ryze počítačově orientovaných škol a
jen o vlásek mu unikl postup do celostátního kola.
1.-7. 4. 2014 Den s jádrem
Druhého ročníku týdenního semináře, který je určen
žákům středních škol s hlubším zájem o jadernou fyziku,
se z naší školy zúčastnil Daniel Boruch (G3.A).
8. 4. 2014
Noc mladých výzkumníků
Akce se konala v prostorách pardubického zámku a
pořádala ji Univerzita Pardubice. Žáci mohli sledovat a
mnohdy si i vyzkoušet mnoho zajímavých zážitkových
demonstrací s tématikou moderní vědy a techniky, jako
například pozorování oblohy dalekohledem, různé
chemické pokusy, ochranné prvky na bankovkách, práce
kováře a jiné. Program doplnila přednáška RNDr. V.
Lemberka „Netopýři nejsou létající myši“.
11. 4. 2014 Náboj
Mezinárodní matematická soutěž týmů žáků středních
škol „Náboj“ se konala v Opavě, zároveň se soutěžilo i v
Praze, Bratislavě, Košicích, Pasově (Německo) a v Oulu
(Finsko). Ačkoliv se této soutěže naši žáci zúčastnili
poprvé, obsadili v mezinárodní konkurenci a drtivé přesile
víceletých gymnázií v rámci Evropy pěkné 67. - 78. místo
(z celkových 154 týmů) a v rámci ČR 38. - 43. místo (z
celkových 90 týmů). Tým vytvořili a naše gymnázium
Mozartova reprezentovali: Richard Burkoň (G3.A), Matyáš
Medek (G4.B), Hana Kvapilová (G3.B), Ondřej Soukup
(G3.A) a Vojtěch Kubáč (G4.A).
18. 5. - 22. 5. Týden vědy na jaderce
2014
Týdenní akce organizovaná FJFI ČVUT v Praze zahrnovala
přednáškové pásmo na mnoho různých témat
souvisejících s jadernou fyzikou a fyzikou obecně, práci na
miniprojektech na odborných pracovištích (včetně jejich
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Mgr. Karel Šild
SFY

Mgr. Karel Šild
žáci 1. – 4. ročníků

Mgr. Petr Harbich
Richard Burkoň
(3.A)

Mgr. Karel Šild
Daniel Boruch (3.A)

Mgr. Lenka Ruleová
vybraní žáci 1. a 2.
ročníků

Mgr. Karel Šild
vybraní žáci 3. a 4.
ročníků

Mgr. Karel Šild
Daniel Boruch
(G3.A)

29. 5. 2014

17. 6. 2014

prezentace a publikování), exkurze na špičková vědecká
pracoviště. Semináře se z naší školy zúčastnil Daniel
Boruch (G3.A).
Mgr. Lenka Ruleová
Jaderná energetika
Přednáška a beseda o jaderné energetice, její bezpečnosti 3. ročníky
a možnosti uplatnění v tomto oboru.
Zrcadlo umění
Akce pořádaná Univerzitou Pardubice v rámci projektu
Brána vědě/ní otevřená - BRAVO je zaměřená na
vědomosti, rozšiřování rozhledu na umění a vědu a
zajímavé úkazy. Žáci měli možnost se interaktivně
seznámit s řadou zajímavých pokusů (pozorování
dalekohledem Slunce a Měsíce, výroba různých těles 3D
tiskárnou, programování robotů, řešení hlavolamů,
vyzkoušení si život zachraňujících činností).

Mgr. Lenka Ruleová
žáci 1. ročníků

Zapojení do projektů:

Doba trvání

Název, pořádající organizace, na koho zaměřen, účastníci Pedagog - garant
a stručný popis

9. - 11. 2013 Kroužek robotiky
1. - 6. 2014 podrobný popis viz níže
2013/2014

Individualizace výuky matematiky
V rámci projektu EU peníze SŠ (OP VK) – šablony
individualizace byla realizována jedna dělená hodina
matematiky ve dvou prvních ročnících (G1.A,C). Ve třídě
G1.B je tato dělená hodina financována z prostředků
školy.
2013/2014 Praktická laboratorní cvičení pro ZŠ
pokračování V rámci projektu EU OPVK v Pardubickém kraji bylo ve
2014/2015 školním roce 2013/2014 realizováno celkem 62
praktických laboratorních cvičení z fyziky pro ZŠ a 9 pro
SPŠCH. Projekt bude pokračovat i v dalším školním roce
2014/2015 a v rámci něj bude provedena rekonstrukce
učebny fyziky a zakoupeno větší množství pomůcek pro
fyziku.
2013/2014 Středoškolská odborná činnost
Matěj Sommer (G4.A) a Daniel Míček (G4.B) se pod
vedením Ing. Petra Doležela, Ph.D. z FEI UPa zúčastnili 36.
ročníku SOČ v oboru informatika svojí prací „Ball on
Beam“. V okresním kole obsadili 2. místo bez postupu do
kola krajského.
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Ing. Petr Doležel,
Ph.D., FEI UPa
Mgr. Karel Šild
Mgr. Karel Šild, Mgr.
Radka Klempířová

Mgr. Karel Šild, Mgr.
Lenka Ruleová

Ruleová, Mgr. Karel
Šild Ing. Petr
Doležel, Ph.D., FEI
UPa
Matěj Sommer 4.A
Daniel Míček 4.B

Mgr. Tomáš Voltr
květen 2014 Tvorba a prezentace projektu letní respirium
Štěpán Tužil (4.A)
Kvalita a profesionalita projektu letního respiria, který
v rámci semináře z IVT vytvořil Štěpán Tužil, získala pro
školu grant Elektrárny Opatovice a.s. ve výši 100.000,- Kč.
Mgr. Tomáš Voltr
2013/2014 Inovace učebny IVT1
Postupná výměna osmi osobních počítačů z roku 2003 za
notebooky – 4x nové DELL, 3x HP a 1x ASUS. Zrychlení
infrastruktury počítačové sítě 24-portovým Gbitovým
switchem v učebně a dalšími kaskádovými Gbitovými
prvky. Přesun do nových prostor s novým elektrickým a
datovým rozvodem - zrychlení datovým přívodem CAT6 a
novým nábytkem.

Podrobný popis vybrané aktivity předmětové komise:
Kroužek robotiky
Termín:

pondělí od 15:15 do 17:15 v učebně FYZ

Cíl:

Zvýšení zájmu o techniku a technické obory

Průběh:
Od září až do listopadu 2013 je kroužek programem Univerzity Pardubice jako Regionálního
koordinátora na podporu technických a přírodovědných oborů pro Pardubický kraj. Je
součástí projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, který se zaměřuje na popularizaci vědy a
výzkumu. Cílem projektu je zvýšení zájmu o techniku uvedením zájemců interaktivní
populární formou do problematiky robotiky. Žáci mají
dispozici robotické stavebnice LEGO Mindstorms Education
NXT, ze kterých sestavují a oživují roboty. Rovněž je učí
pohybovat se v neznámém prostředí, vyhýbat se různým
překážkám či je překonávat. Mezi roboty pořádají různé
dovednostní soutěže a závody, dokonce i zápasy. Od ledna
2014 činnost kroužku pokračuje v rámci projektu EU OPVK
v Pardubickém kraji a stejně tak i další školní rok 2014/2015.
Rekapitulace:

Kroužek navštěvuje cca 15 žáků.

Individualizace výuky matematiky
Termín:

(2012/2013), 2013/2014

Cíl:

Individualizace výuky matematiky

Průběh:
V rámci projektu EU peníze středním školám v oblasti podpory 1.5 Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ve školních letech 2012-2013 a 2013-2014 (doba
41

realizace projektu) vždy ve dvou prvních ročnících rozdělena jedna ze čtyř hodin matematiky
v každé třídě. Tato úvazková hodina týdně navíc (celkem 32/rok/třídu) je hrazena z financí
přidělených v rámci projektu na klíčovou aktivitu IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj
matematické gramotnosti žáků středních škol, jejímž cílem je vytvoření podmínek
podporujících rozvoj individuálních schopností žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, v oblasti matematické gramotnosti.
Kritériem dělení žáků do skupin v rámci dané třídy jsou dosažené výsledky v matematice
v přijímacím řízení do prvního ročníku naší školy s přihlédnutím ke známkám z matematiky ze
základní školy a k matematickým soutěžím, kterých se žák zúčastnil. Do skupiny A jsou
soustředěni nadanější žáci v oblasti matematické gramotnosti a náplň práce v této skupině je
v řadě ohledů odlišná od náplně práce ve skupině B obsahující zbytek třídy. V obou
skupinách je důsledně uplatňován individuální přístup v kombinaci s prací v týmu, případně
dalšími formami skupinové práce. Touto formou individualizace výuky jsou žáci vedeni
k rozvoji matematických dovedností v rámci jejich schopností, kritickému vyhodnocování
informací, k práci s moderními technologiemi a propojení matematických dovedností
s pracovními dovednostmi.
Hlavní náplň práce jednotlivých skupin v dělených hodinách:
Skupina A: (EU – OP VK)
• Individuální upevnění a rozšíření matematických dovedností ze základní školy
• Prohloubení a rozšíření aktuálně probírané látky v matematice dle ŠVP
• Příprava na účast v matematických soutěžích (matematická olympiáda, Matematický
klokan, matematické korespondenční semináře, …), řešení vybraných úloh z minulých
ročníků těchto soutěží
• Řešení problémových úloh, logických hádanek a kvizů
• Aplikace matematických poznatků v úlohách z praxe
Skupina B:
• Individuální doplnění a upevnění matematických dovedností ze základní školy
• Opakování a upevnění poznatků aktuálně probírané látky v matematice dle ŠVP
• Prohloubení a rozšíření aktuálně probírané látky v matematice dle ŠVP
• Příprava na účast v soutěži Matematický klokan, řešení vybraných úloh z minulých
ročníků této soutěže
„Den s jádrem“
Termín:

1.4. – 7.4. 2014

Cíl:

Podpora a rozvoj žáků středních škol s
hlubším zájem o jadernou fyziku

Průběh:
Zpráva účastníka Daniela Borucha (G3.A): Začátkem
dubna jsem se zúčastnil akce zvané "Den s Jádrem" v
Praze. Akce se konala celý týden, kdy jsme se
pohybovali mezi FJFI ČVUT, Ústavem pro jaderný
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výzkum v Řeži a kolejemi Strahov. Našemu příjezdu předcházel výběr ze 4 sekcí: jaderná fúze,
reaktorová fyzika, dozimetrie a nukleární medicína. Jako účastníci jaderné fúze jsme dělali
experimenty na fúzním reaktoru Golem na FJFI a následně zpracovávali naměřená data. Za
zmínku jistě stojí rozsáhlé přednášky a exkurze po vědeckých pracovištích. S jistotou mohu
říct, že celý týden pro mě byl přínosem a jsem rád, že jsem se ho zúčastnil.
Rekapitulace:

Projektu, který je určen žákům středních škol s hlubším zájem o fyziku, se
z naší školy zúčastnil Daniel Boruch z třídy 2.A.

Předmětová komise pro tělesnou výchovu a sport
předseda komise Mgr. Martin Plha
Aktivita
(Místo konání a stručný popis)
Lyžařský kurzy pro třídy G1.A, G1.B, G1.C
19. 1. – 26.
Pec pod Sněžkou
1. a 9. 3. –
Cíl akce : zdokonalení dovedností našich studentů ve
16. 3. 2014
sjezdovém, běžeckém lyžování a snowboardingu
Sportovní kurz pro třídy G2.A, G2.B
9. – 13. 6.
Pecka
2014
Cílem akce byl rozvoj herních dovedností žáků
v míčových hrách a získání základů orientačního běhu.
Datum

21. – 25. 6.
2014

Vodácký kurz pro třídy G3.A, G3.B
Vltava
Cílem akce bylo seznámení se základy kanoistiky

Kdo se účastnil a
pedagog - garant
Mgr. Martin Plha
Mgr. Lenka Koberová
Mgr. Marek Procházka
Mgr. Jaroslav Macek
Mgr. Martin Plha
Mgr. Tomáš Voltr
Mgr. Lenka Koberová
Mgr. Marek Procházka
Mgr. Martin Plha
Mgr. Marek Procházka
Mgr. Tomáš Voltr
Mgr. Jaroslav Macek

Olympiáda okresu středních škol. Největší úspěchy:
postup do krajského finále v atletice a volejbale děvčat
Září květen
Celkové umístění Olympiády:
2013 - 2014
DÍVKY: 1. místo
CHLAPCI: 3. místo
SPORTOVNÍ AKCE, VÝSLEDKY
Studenti naší školy startovali v šestnácti druzích sportů zahrnutých do XX. OLYMPIÁDY DĚTÍ
A MLÁDEŽE regionu Pardubice. Celkově dívky obsadily historické první místo a chlapci
skončili třetí. Studenti a studentky, kteří reprezentovali naší školu nejčastěji: Nikola Pětíková,
Anežka Kubištová, Tereza Čaladi za dívky a za chlapce Jan Schneidr, Ondřej Běloušek, Tomáš
Špidlen a Matěj Sommer.
KONEČNÉ POŘADÍ:
Střední školy dívky:
účast
80
80
80

1. Gymnázium Mozartova Pardubice
2. Gymnázium Dašická Pardubice
3. Střední zdravotnická škola Pardubice
43

umístění
93
91
44

celkem
173
171
124

4. Anglické gymnázium Pardubice
5. SPŠ chemická škola Pardubice

50
50

31
19

81
69

127
111
65
52
55

247
231
175
172
125

Střední školy - chlapci:
1. SPŠ elektrotechnická Pardubice
2. Gymnázium Dašická Pardubice
3. Gymnázium Mozartova Pardubice
4. SPŠ chemická škola Pardubice
5. SOU plynárenské Pardubice

120
120
110
120
70

Krajské kolo atletického poháru
CORNY; 1.10. 2013; Chrudim

Okresní finále olympiády škol v plavání
- listopad 2013, Pardubice

Přespolní běh - říjen 2013
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Okresní kolo ve florbale - prosinec
2013

Ocenění celoročních úspěchů - předávání pohárů
V úterý 17. 6. 2014 proběhlo
v historickém sále pardubické
radnice slavnostní vyhlášení XX.
Olympiády dětí a mládeže
regionu Pardubice. Naše škola
se stala celkově nejúspěšnější
střední
školou
okresu
Pardubice. V kategorii dívek
jsme obsadili skvělé 1. místo,
když jsme v poslední soutěži
(orientačním běhu) dokázali
udržet pouhý tříbodový náskok
před Gymnáziem Dašická. Toto
vítězství je o to cennější, že
velký sportovní rival má
výrazně větší výběr sportovních reprezentantek a svých odchovankyň v osmiletém studiu.
Ani v kategorii chlapců jsme nepropadli a obhájili v těžké konkurenci "chlapeckých škol"
skvělé 3. místo. Kapitáni týmů Tereza Čaladi (G2.B) a Ondřej Běloušek (G1.C) převzali z rukou
primátorky Štěpánky Fraňkové a jejího náměstka Františka Brendla vítězné poháry
a diplomy. Oba představitelé zároveň ocenili nejen přístup vítězů, ale všech zúčastněných
škol. Děkuji všem našim sportovcům, kteří se podíleli na cenném zisku bodů a celkovém
úspěchu, a učitelům tělesné výchovy za sportovní vedení a přípravu.
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Spolupráce se Sdružením přátel gymnázia
garant za pedagogy Mgr. Martin Plha
Sdružení se podílelo na přípravě maturitního plesu
gymnázia, jehož organizaci zajišťují třídní učitelé 4.
ročníku ve spolupráci se zástupcem sdružení zástupkyní
ředitele školy. Jde o zajištění sálu, hudby, ochranky,
tomboly, přípravu a prodej vstupenek, předtančení.
Letošní ples byl tematicky zaměřen
k „divokému
západu“ a všemu, co
k němu patří.
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 2014 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 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. V květnu 2014 Sdružení zakoupilo novou kopírku zn. Canon pro potřeby studentů
a zajišťuje i nadále její provoz.
Výraznou investicí bylo zakoupení sítí pro nové volejbalové hřiště s umělou trávou
v areálu školního hřiště. K podpoře výuky tělesné výchovy se sdružení také podílelo na
úhradě nájmu za badmintonové kurty. Zakoupeny byly také odpočinkové lavice na školní
chodby pro studenty.
Na jaře 2014 se studentskému
týmu pod vedením Terezy Mokrenové
podařilo získat dar 100.000,- od
Elektrárny Opatovice a.s. na realizaci
Letního respiria - altánu v prostorách
školní zahrady. Vzhledem k tomu, že
celková investice dosáhla bezmála
140.000,-, podílelo se Sdružení na
zakoupení
nábytkového
vybavení
respiria, které od září 2014 slouží
žákům.
Děkujeme sdružení za spolupráci a veškerou podporu.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Významný prvek v činnosti učitelů školy ve školním roce 2013/14.
Ředitel školy je členem Asociace ředitelů gymnázií ČR; absolvoval akreditované semináře
k tématice řízení školy - 16. 10. 2013 PhDr. Puškinová „Změny ve školství pro ŘŠ“; 6.2. 2014
„Zákoník práce a jeho novela od 1.1. 2014 v souvislosti s novým OZ“ (CCV, pracoviště
Pardubice). Ve dnech 26. - 28. 3. 2014 se zúčastnil celostátního setkání AŘG v Praze. Dále se
pravidelně účastnil porad ředitelů gymnázií PKj.
Zástupkyně ředitele školy absolvovala celoroční vzdělávací program Výkonný management
pro řídící pracovníky školských zařízení (CMC Graduate School of Bussiness o.p.s.) a
pravidelné studium k prohlubování odborné kvalifikace - software „Bakaláři“.
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. 694/34/7.1.5/2012
o přidělení dotace ve výši 989.172,- Kč. Projekt bude realizován od 1.9. 2012 a zakončen 31.8.
2014. Závěrečná monitorovací zpráva bude zpracována v průběhu září 2014. Z nabízených šablon
škola realizuje 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 základě realizovaného řádného výběrového řízení
v souladu s platnou legislativou.
- Uzavřeli jsme smlouvu o spolupráci s Regionální
rozvojovou agenturou Pardubického kraje na projektu
„Chodím do práce v Pardubickém krají“, který byl
realizován od září 2013 formou individuálních návštěv a
stáží vybraných žáků u významných zaměstnavatelů
Pardubického kraje jak z řad průmyslu, tak služeb, terciární
sféry vzdělávání apod. Např. v Krajské nemocnici Pardubice,
v hokejovém klubu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice nebo
Pardubickém deníku.
- Tým žáků školy se zúčastnil celostátního projektu „Voda pro život“ institutu aplikované
ekologie „Daphné“. V celkovém hodnocení se s projektem obnovy „Nemošické studánky“
umístil na 7. - 8. místě. K realizaci projektu se podařilo získat finanční dotaci od MO IV
Pardubice - Pardubičky ve výši 15.000,- Kč.
- V rámci spolupráce s Fakultou elektrotechniky a
informatiky Univerzity Pardubice je ve škole od února do
prosince 2013 realizován v rámci projektu BRAVO I
kroužek robotiky. Účastnilo se ho 15 žáků gymnázia,
kroužek vede Ing. Petr Doležel, Ph.D. z FEI UPce. Nejlepší
žáci (Matěj Sommer a Dan Míček) zúčastnili čtyřdenní
exkurze do Švýcarska, jehož hlavním cílem byla návštěva
areálu Evropské organizace pro jaderný výzkum, též známé
pod zkratkou CERN.
- Pavla Handlířová (G4.B) se zapojila do výzkumného projektu Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci „Badatel“. Dojížděla na pravidelné konzultace a práci
v laboratořích a svoji spolupráci následně zúročila při přípravě práce pro Středoškolskou
odbornou činnost.
- Škola je zapojena do programu „Jeden svět na školách“, který je organizován 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.
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Již podruhé jsme se aktivně zapojili do projektu
„Proti ztrátě paměti“. Ve čtvrtek 26. června, v předvečer
64. výročí od popravy dr. Milady Horákové, měli všichni
studenti gymnázia příležitost shlédnout v AULE gymnázia
dokument "Případ Dr. Horáková" popisující nejen tuto
osobnost, ale i atmosféru totalitního režimu 50. let
v Československu. S projekcí byla spojena beseda
s pamětníky, členy svazu PTP ing. Josefem Jičínským
a Janem Kadlecem. Osobní vzpomínky obou mužů
výrazně
přispěly
k
autenticitě
připomínky
komunistického bezpráví. Na závěr studenti oběma
hostům předali medaili se symbolickým nápisem "I díky
Vám jsme svobodní!". Děkujeme za jejich návštěvu. Je
naší povinností na tuto historii nezapomínat. Zástupci
studentů potom krátce po poledni položili květiny
k pamětní desce obětem totalitních režimů na budově
Krajského úřadu (naproti VČD). Českou společnost jako
by v posledních letech postihovala ztráta paměti. I touto
připomínkou a uctěním památky obětí jsme chtěli na
toto upozornit.
XIX. ročník Pražského modelu Spojených národů - účast dvou studentských delegací
reprezentujících Kostariku a Vietnam.
Projekt obnášel pět přípravných sobotních setkání a závěrečnou Konferenci Pražského modelu
OSN ve dnech 28. - 31. 3. 2014.
- Spolupracujeme s Masarykovou univerzitou Brno v rámci projektu „Ambasadoři“. Naší
ambasadorskou je Alexandra Koplíková (G3.A), která zajišťuje informace z MU Brno a je
prostředníkem pro dotazy a zájem žáků o kontakt na MU Brno.
- 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 týmu studentek II. roč. pod vedením
Terezy Brancuské, který je registrovaným týmem organizátorů
Filmového klubu u společnosti Jeden svět na školách. V průběhu roku
bylo uspořádáno 6 projekcí s návštěvou hostů a doprovodným
programem pro přítomné studenty. K projekcím je využívána nová
aula školy.

- 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. Garant:
Mgr. Marek Výborný
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15.května 2014 se uskutečnil VII. ročníku Dne osobností. Cílem tohoto projektu je
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. Klasická výuka je v tento den "zrušena"
a studenti se on-line systémem předem zapsali
vždy na jednu besedu - přednášku v každém ze
dvou připravených bloků. Mezi letošními hosty
najdeme spisovatele, scénáristu a publicisti
Jiřího Stránského, který besedoval nejen
o pozadí svého seriálu „Zdivočelá země“, ale
i o české mentalitě či vyrovnání s naší vlastní
minulostí. Divadelní vstup za oponu byl v režii
herce a ředitele VČD Pardubice Petra Dohnala.
Ředitel České rozvojové agentury a diplomat Michal Kaplan rozšířil obzory studentů do
globálních rozměrů a diskutoval se studenty
o významu rozvojové pomoci. Na
geoinformační technologie a mapování Země se zaměřila ve své přednášce proděkanka FES
Univerzity Pardubice Jitka Komárková.
Nechyběl ani populární „cestopisný výlet“.
Tentokrát jsme zavítali na dalekou Kamčatku
za tamními medvědy i krásnou přírodou
s cestovateli
a průvodci Rusem
Vladimirem Kovbuzem
a jeho českým
přítelem Miloslavem Hammerem. Stranou
nezůstala ani duchovní oblast. Jan Matuška
hovořil o buddhismu v kontextu dalších
náboženství. Dokonce dvě přednášky se
dotkli dalekého Japonska. Vědecký pracovník
Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR Vladimír Wágner přednesl příspěvek k druhé největší
havárií v dějinách jaderné energetiky v japonské Fukušimě před třemi lety. Prostor v rámci
projektu dostala i současná studentka III. ročníku Tereza Neuwirtová, která strávila rok svého
studia v rámci stipendijního programu AFS v Hirošimě. O svých zkušenostech se současným i
tradičním Japonskem se podělila i spolu se
svojí kamarádkou Kaori Saito, která trávila
několik
dní
aktuálně
na
návštěvě
v Pardubicích. Velkým lákadlem potom byla
prezentace absolventky našeho gymnázia a
vojenské pilotky npor. Kateřiny Hlavsové. Jako
jediná žena v ČR je absolventkou vojenské
letecké akademie a v současné době starším
pilotem L-159 ALCA na 21. základně
taktického letectva v Čáslavi. Protože je naším
zájmem přiblížit i aktuální problémy
současného světa, nenechali jsme stranou ani aktuální vývoj na Ukrajině. O kořenech a
příčinách napětí na východní Ukrajině hovořila politoložka
a proděkanka
Filosofické fakulty z Hradce Králové Pavla Dočekalová, která má mimo jiné osobní zkušenost
z několika pozorovatelských misí OBSE. Dle reakcí studentů byl patrný velký zájem o letos
připravená témata a mnozí odcházeli z besed nadšeni a obohaceni o nové vědomosti.
Věříme, že i díky tomuto projektu se nám daří rozšířit znalosti a vědomosti našich studentů a
motivovat je k dalšímu profesnímu vzdělávání a celkově přispět k jejich osobnostnímu růstu.
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Gymnázium pokračovalo spolupráci s občanským sdružením AFS, jehož hlavním
úkolem je zprostředkovat co největšímu počtu mladých lidí zkušenost se životem a studiem
v zahraničí. Stali jsme se tak hostitelskou školou (do října
u nás studoval chilský student Nicolas Malanguera). Díky
navázané spolupráci se do výměnných pobytů zapojili i žáci
naší školy. Tereza Neuwirtová odcestovala v březnu 2013 na
roční pobyt v japonské Hirošimě, na který získala jako jediná
z ČR stipendium hirošimské radnice. Vrátila se v únoru 2014
a následně své zkušenosti zprostředkovala při besedě
a prezentaci našim studentům. Filip Jonáš (G2.B) získal
stipendium na ročním pobyt od AFS v Německu, kde
studoval od října 2013 do června 2014. Během jara uspěl se
žádostí také Petr Kratochvíl, který od září 2014 studuje v Minnesotě v USA.
Gymnázium se zapojilo do projektu Akademie věd ČR „100 vědců do škol“ 17 žáků
1. a 2. ročníku se rozhodlo vyjít vstříc vědeckému bádání a přihlásili se do projektu
organizovaného Ústavem informatiky AV ČR. Co je čeká? Tři červnové dny „Intenzivní školy“
nejen s význačnými vědci, možnost účasti na jejich přednáškách na poutavá vědecká témata,
diskutovat s nimi i během práce v sekcích. Cílem projektu je poskytnout studentům
intenzivní a nevšední zážitek. Setkání se světem vědy, bezprostřední kontakt s významnými
vědci i zkušenost s vlastním kreativním přemýšlením může některé z nich přivést k tomu, že
se nakonec sami stanou vědci. Úplně všem studentským účastníkům by však tento zážitek
měl pomoci, aby se nestali obětí příliš zúženého přemýšlení o možném uplatnění.
- Studenti se zapojili do projektu Adopce na dálku® Arcidiecézní charity Praha –
prostřednictvím adopce podpořili studium Martina v Zambii.

Další projekty a aktivity:
-

Dárcovství krve v Krajské nemocnici Pardubice

-

Charitativní sběr plastových víček pro Justýnku

-

Studentské parlamentní volby v rámci projektu JSŇŠ

-

Zapojení do kampaně „Vlajka pro Tibet“

-

Spolupráce Eurocentrum Pardubice a Europe Direct
-

Získali jsme 3. místo v projektu "Gymmnázium
roku 2013/14" ČeSU

-

Vánoční školní akademie

-

Návštěvy VČD, Státní opery a dalších pořadů
a
mnohé
další
www.gymozart. cz)
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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.
I nadále se aktivně zapojujeme do činnosti Studentského parlamentu při Magistrátu
města Pardubic (G3.A Lucie Zavřelová a Richard Burkoň).
• Gymnázium reprezentuje v nové pozici ambasadorky na Masarykově universitě Alexandra
Koplíková
• Ve spolupráci s plesovým výborem žáků 4. ročníků jsme připravili - troufám si říct na
vysoké
úrovni
významnou
společenskou událost v životě školy –
XIV.
maturitní
ples
gymnázia

v prostorách pardubického IDEONU.
V letošním roce v duchu ,,Divokého
západu“.
• Výchovný poradce poskytuje celoročně poradenskou činnost pro zákonné zástupce žáků a
žáky při řešení studijních a osobních problémů. V závažných případech kontaktuje
Pedagogicko psychologickou poradnu v Pardubicích a v budově gymnázia Poradnu pro
rodinu Pardubického kraje.
Metodická a informační činnost:
• Odborné znalosti z oblasti výchovného poradenství byly rozšířeny a doplněny na
celoročním školení Výkonného managementu pro řídící pracovníky, na semináři
výchovných poradců, organizovaných Pedagogicko psychologickou poradnou
v Pardubicích (PPP) a Úřadem práce, na únorovém setkání ředitelů a VP středních škol
Pardubického kraje a zástupců Univerzity Pardubice – UPCE A KAMPUS BEZ BARIÉR.
• Na základě úzké spolupráce s SPC Moravská Třebová jsme vytvořili podmínky pro studium
dle individuálního plánu zrakově postiženého žáka Tomáše SEDLÁKA ze třídy G4.A a
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dovedli Tomáše k úspěšnému složení maturitní zkoušky a vstupu na vysokoškolskou
akademickou půdu (MFF UK Praha).
• Druhý individuální vzdělávací plán jsme vytvořili pro žákyni G3.A Leonu Budinskou,
v rámci spolupráce s FN Praze v Motole.
• VP dohlíží na studium talentovaných žáků – v úzké spolupráci s hokejovým klubem HC
ČSOB Pardubice a sportovním ředitelem pro mládež Pavlem Rohlíkem spojujeme
hokejové tréninky a celoroční zápasy s nároky studia na gymnáziu.
• Pokračovali jsme v aktivní spolupráci se základními školami v Pardubicích – prezentací
Gymnázia Mozartova na Burze první profesní směrové volby žáků 9. třídy pro výchovné
poradce ZŠ; poprvé za existenci školy se Gymnázium prezentovalo na Burze škol
v Chrudimi a též ve výstavním centru Ideon v Pardubicích, na přehlídce středních škol
Schola Bohemia 2013.
Jako nejefektivnější způsob komunikace se základními školami považuji náslechy žáků ZŠ
ve vyučovacích hodinách na gymnáziu, kterých se zúčastnilo téměř 90 žáků devátých tříd
pardubických a chrudimských základních škol! (ZŠ Dubina, ZŠ Studánka, ZŠ Dr. Malíka, ZŠ
Polabiny III, Polabiny II a ZŠ Resslova – poslední tři jmenované jsou zapojeny do Projektu
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji). Nelze
opomenout Dny otevřených dveří pro žáky 9. tříd na našem gymnáziu – nyní již ve dvou
termínech, v prosinci 2013 a lednu roku 2014.
• Ve spolupráci s třídními učiteli 2. a 3. ročníků jsme zajistili a usměrnili vhodnou volbu
seminářů, kde jistě potěšil zvýšený zájem o semináře technického typu – seminář
z chemie, seminář z fyziky a seminář z výpočetní techniky.
• Téměř 85% vysokých škol využívá přijímacích zkoušek od společnosti SCIO, využili jsme
Maturitní trénink SCIO ve třídách G4.A, B. Dále se oba maturitní ročníky v měsíci únoru
zapojily do ,,Administrace ostrých testových úloh a zadání pro maturitní zkoušky
společnosti CERMAT a první ročníky do pilotního testování MAT, ČJL A OSP v rámci
Přijímacích zkoušek společnosti SCIO.
• Metodická pomoc pokračuje i bývalým absolventům gymnázia, studentům Univerzity HK,
pedagogické fakulty – umožněním náslechů, výstupů, vyplnění dotazníků (Andrea
Koláčková, Tereza Kodetová a další)
• VP spolu s třídními učiteli v průběhu školního roku sledoval prospěch a absenci
studentů, problémové studenty jsme řešili individuálně, v úzké spolupráci s TU jsme se
zaměřili na minimalizaci omluvené absence žáků
• 13. rokem jsme organizovali na území města Pardubic celostátní sbírku Srdíčkový den za
účelem shromáždění finančních prostředků na dovybavení dětských oddělení krajských
nemocnic (září 2013, duben 2014).

Problematika zdravého životního stylu
a) Zvýšit informovanost studentek – přednáška zástupkyně firmy Always
Blažkové
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Mgr. Aleny

b) Bližší spolupráce byla navázána v závažných případech s Poradnou pro rodinu
Pardubického kraje

Projekty:
•

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 ‘‘.

•

Dárcovství krve plnoletých žáků - po prvním úspěšném pokusu a pozitivní odezvě ze
strany Nemocnice Pardubice budeme i v dalším školním roce dle svých možností
vypomáhat

•

Aktivní přístup studentů k třídění odpadu a samotný sběr PET lahví. Zapojeni jsme do
Sbírky plastových víček pro Justýnku Svobodou s Williamsovým syndromem. Kapkou tak
finančně přispějeme na její nákladnou rehabilitační péči.

Jako VP úzce spolupracuji s metodikem prevence - Mgr. Chalupovou, řešíme problematiku
prevence na škole. V měsíci září uspořádali pro oba první ročníky Adaptační kurz pro nově
vzniklé kolektivy (viz foto), který byl v režii třídních učitelů a vyučujících tělesné výchovy.
Vedoucím kurzu byl Mgr. Marek Procházka. V novém školním roce využijeme finanční dotaci
z Programu na podporu rozvoje sportovních činností školských zařízení a na podporu
volnočasových aktivit
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Zpráva o hospodaření školy v roce 2013

Příjmy
Druh příjmů

Částka

Neinvestiční příjmy
Prostředky od zřizovatele na provoz
Prostředky od zřizovatele – židle do auly
Prostředky od zřizovatele-školy zapojené do projektu
Partnerství Comenius Regio
Prostředky od MO IV. Pardubice-Nemošická studánka
Prostředky od MO Polabiny II –kultura studentů
Dotace z EU – UZ 33019 - OPVK

3 001 000,00
236 979,00
9 738,34
15 000,00
6 000,00
792 889,29
242 744,94

Dotace z EU – UZ 33031
Dotace z MŠMT – UZ 33038 – E xcelence
Dotace z MŠMT – UZ 33166
Dotace z MŠMT – UZ 33353
Výnosy z prodeje služeb (pronájmy, energie, školní kuchyň…)
Výnosy z pronájmů
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Celkové příjmy

Druh příjmů

36 405,00
18 500,00
12 568 000,00
1 197 172,92
666 526,75
60 289,35
31 318,10
47,01
18 882 610,70,00

Částka

investiční příjmy
Prostředky od zřizovatele na aulu
Prostředky od zřizovatele – sádrokartovnová příčka
Prostředky od zřizovatele-plynová pánev do ŠJ

Celkové investiční příjmy

2 134 264,41
38 620,00
96 679,00
2 269 563,41

Výdaje
Neinvestiční výdaje
Druh výdaje
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění ( zdravotní a sociální pojištění, )
Jiné sociální pojištění (poj. Za úraz)
Zákonné sociální náklady (FKSP)
Poplatky
Odpisy
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Částka
9 650 325,00
3 163 714,65
36 400,91
91 184,25
500,00
1 083 143,44

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Oprava a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
Kurzové ztráty
Daň z příjmu PO
Celkové neinvestiční výdaje

1 828 471,94
1 503 446,22
270 518,21
51 567,10
2 814,00
694 624,85
483 773,61
17 540,00
369,52
4 217,00
18 882 610,70

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 neinvestičním:
K největším nákladům na chod školy patří energie, z nichž největší díl je za teplo.
Výdaje vzniklé v jednotlivých UZ byly čerpány v souladu s podmínkami jejich poskytnutí.
Komentář k výdajům investičním:
Naší škole byly poskytnuty prostředky na vybudování auly, vybudování nové sádrokartonové
příčky. Z důvodu silného opotřebení plynové pánve nám ještě byly poskytnuty prostředky na
nákup nové plynové pánve. Oprava staré pánve už byla neekonomická.

Hospodaření školy v daném období skončilo vyrovnaným hospodářským výsledkem.
Hospodářská činnost (stravovací služby prostřednictvím školí kuchyně v rámci hostinské
činnosti) skončila hospodářským výsledkem + 18 175,97 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 tyto postupy:
Roční plán interního auditu odpovídá charakteru činnosti školy. V roce 2013 byl zaměřen na
auditovanou oblast – Kontrola pravidel při čerpání cestovních náhrad.
Cílem auditu bylo ověřit způsob a evidenci dokladů pro poskytování cestovních náhrad.
Taktéž se audit zaměřil na ověření dodržování vnitřních předpisů školy o poskytování
cestovních náhrad.
Zjištěné poznatky a údaje:
Poskytování cestovních náhrad se v organizaci děje v souladu se zák. č. 262/2008 Sb., zákoník
práce, v platném znění i na základě platných vnitřních předpisů. Cestovní náhrady jsou
poskytovány zaměstnancům, kteří absolvují stanovenou a předem schválenou pracovní cestu
související s jejich pracovní činností. Každý zaměstnanec, který uplatňuje nárok na
poskytování cestovních náhrad, doloží svoji cestu vyplněním příslušného cestovního příkazu
včetně příloh, které tvoří doklady o nákladech na cestu a doklady dalších nutných výdajů. Na
jejich základě je zaměstnanci přiznána a následně vyplacena příslušná cestovní náhrada.
Doklady o proplacení jsou řádně evidovány.
Závěr auditora:
V průběhu auditu a při kontrolách pokladních dokladů nebyly zjištěny žádné nedostatky za
sledované období, všechny výdaje byly řádně doloženy, vždy byla správně určena výše
cestovních náhrad. Celková výše cestovních náhrad za celé kontrolované období nepřekročila
stanovený limit.
Žádná doporučení k auditované problematice interní auditor nenavrhl.

Inspekční činnost České školní inspekce
V tomto školním roce byla ve škole provedena inspekční činnost České školní inspekce.
1/
V termínu od 2. do 16. 12. 2013 provedl inspekční tým ČŠI pod vedením RNDr. Antonín Müllera
inspekční činnost jejímž předmětem byla kontrola dodržování vybraných ustanovení školského
zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání
a školských služeb. Kontrolovaným obdobím byl aktuální školní rok. Dále byla součástí činnosti
veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých škole.
Kontrolovaným obdobím bylo poslední uzavření účetní období k datu inspekční činnosti.
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Závěry inspekční činnosti jsou shrnuty v Protokolu o kontrole Čj. ČŠIE-1180/13-E a v Inspekční
zprávě Čj. ČŠIE-1179/13-E. V závěrech je mimo jiné uvedeno:
„Silnou stránkou školy jsou realizované projekty a účast v nich, široké spektrum aktivit žáků
ve volnočasových činnostech, též i některé významné úspěchy žáků.“ Mezi negativními zjištěními
se stanovením lhůty k nápravě byl uveden: „...nesoulad ŠVP s RVP příslušného oboru vzdělání
zejména v oblasti učebního plánu nebo úplnosti očekávaných výstupů či učiva“
Zjištěný nesoulad v některých kapitolách ŠVP vzhledem k RVP včetně doplnění specifikace rozdělení
oboru Geologie mezi jednotlivé předměty, upřesnění stanovených hodin pro vzdělávací oblasti Člověk
a svět práce a Výchova ke zdraví a doplnění témat praktických laboratorních cvičení u některých
dotčených předmětů byl odstraněn ke dni 28. února 2014.
Školská rada Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449 na svém řádném jednání dne 5.3. 2014
projednala a vzala Inspekční zprávu Čj. ČŠIE-1179/13-E usnesením 01/2014/U na vědomí.

2/
V termínu 19. 5. 2014 byla ČŠI (Ing. Michaela Vachunová) provedena kontrola dodržování
ustanovení školského zákona a prováděcího předpisu, která se vztahují k organizaci a průběhu
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014 (dílčí zkoušky společné části maturitní
zkoušky konané ústní formou a zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou ústní
zkoušky před zkušební maturitní komisí.
Závěr uvedený v Protokolu o kontrole Čj. ČŠIE-456/14-E konstatuje, že v kontrolované oblasti
nebylo zjištěno porušení ustanovení výše uvedených právních předpisů. Českou školní inspekcí
nebyly vzneseny návrhy na zlepšení stavu ve škole.
3/
V měsících 11/2013 - 02/2014 se škola zapojila do pilotáže systému České školní inspekce pro
hodnocení vzdělávání (EPIS)

Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje v samostatné působnosti na úseku hospodaření
a čerpání investičního fondu
Kontrola proběhla na základě pověření ředitele KrÚ PKj č.1/2014 ze dne 16.1. 2014. Kontrolní
činnost realizovali pracovníci kanceláře ředitele úřadu a pracovníci odboru školství a kultury PKj
ve dnech 27. 1. - 10. 3. 2014.
Při kontrolní činnosti bylo zjištěno celkem 14 závad a 15 připomínek. Žádná z nich
nekonstatovala porušení rozpočtové kázně či zákona. Vzhledem k rozsahu kontroly bylo
kontrolním orgánem konstatováno, že výsledek kontroly je kladný bez zásadních pochybění.
Podrobný výsledek kontroly je uveden v Protokolu č. 1/2014 Čj. KrÚ 17663/2014. Závady byly
odstraněny dle dohodnutého harmonogramu a připomínky zapracovány do postupů a vnitřních
předpisů dle doporučení zjištěných při kontrolní činnosti.
Protokol o kontrolní činnosti je uložen u ředitele školy. Následná kontrola prozatím nebyla
provedena.
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Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje
Kontrola proběhla 17. 9. 2013, 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 uložení blokové pokuty. Zjištěné nedostatky byly ve stanovené lhůtě
odstraněny na základě zapojení provozních prostředků. Konkrétně se jednalo o nákup plynové
výklopné smažící pánve (díky finančním prostředkům poskytnutým mimořádně zřizovatelem),
dokoupení stolního nádobí, náčiní a pomůcek do školní jídelny.

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Kontrola byla provedena dne 15. 4. 2014 pracovnicí VZP ČR Jiřinou Peřinovou. Předmětem
kontroly byla kontrola oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného,
kontrola plateb pojistného a dodržování termínů splatnosti pojistného a kontrola hlášení
pracovních úrazů.
V závěrečném protokolu Čj. VZP-14-00886457-E8977 je uvedeno: „Při kontrole plateb pojistného
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
VZP ČR Pardubice neeviduje ke dni 31. 03. 2014 žádné splatné závazky na veřejné zdravotní
pojištění.
Kontrola OSSZ Pardubice plnění povinností v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění
při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Kontrola v tomto roce nebyla prováděna.
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Závěr

Škola trvale rozvíjí pedagogickou práci, jejímž cílem je kvalitní příprava budoucích studentů
vysokých škol při respektování individuality každého žáka. Snaží se vést studenty
k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a
odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k
těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže
samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí. Dbáme na další vybavení
školy v rámci disponibilních finančních prostředků, nejen pro studenty gymnázia (vybavení
výpočetní technikou, modernizace odborných učeben, atd.), ale i ke zlepšování pracovního
prostředí pedagogů.
Trvalý je zájem žáků o studium na našem gymnáziu. Pro následující školní rok se ke studiu
přihlásilo 299 uchazečů. Zápisový lístek do 1. ročníku odevzdalo 91 žáků. Tento výrazný
zájem (nejvyšší počet přihlášek v rámci PKj) je potěšitelný i s vědomím, že pro gymnázia byla
nastavena nejpřísnější kritéria přijímacího řízení. Z 295 uchazečů konajících přijímací
zkoušky jich 217 splnilo tato kritéria, což svědční o vysoké úrovni zájemců o naši školu.
Kontrolní činnost ze strany České školní inspekce i Krajského úřadu PKj prokázala
kontinuální rozvoj školy, vysokou úroveň její nabídky vzdělávání a i celkový rozvoj gymnázia
směrem k moderní škole nabízející všeobecné vzdělávání. Škola se řadí i dle reakcí veřejnosti
mezi prestižní školy v celém regionu.
Škola si váží činnosti Sdružení přátel školy ve vztahu směrovaném zejména k maturitnímu
plesu, sportovním soutěžím, odměnám pro nejlepší žáky školy, podpory při realizaci
studentských projektů různého zaměření, i podílu na zlepšení celkového prostředí
a vybavení školy.
Významnou pro komunikaci s žáky gymnázia byla opět činnost Studentské rady
koordinovaná výchovným poradcem.
Jako důležité se jeví trvání družebních kontaktů s Gymnáziem v Selbu – Německo.
Výhledově diskutujeme o navázání partnerství i s další školou (Francie) v návaznosti na
partnerské regiony Pardubického kraje.
Významnou akcí gymnázia byl VII. ročník Dne osobností, kdy školu navštívil např. spisovatel,
scénárista a publicista Jiří Stránský nebo ředitel VČD Pardubice Petr Dohnal.
Na naší škole se opět uskutečnily souvislé pedagogické praxe budoucích učitelů – studentů
fakult připravujících učitele (mezi nimi i bývalí absolventi našeho gymnázia).
Gymnázium úspěšně pořádalo krajské kolo olympiády v německém jazyce a okresní kolo
anglickém jazyce; k úspěšnému průběhu přispěla zejména předmětová komise jazyků
s koordinátory Mgr. Chalupovou a Mgr. Mackem. Taktéž organizačně zabezpečilo konání
krajského kola dějepisné soutěže gymnázií.
Proces ukončení vzdělání – maturitní zkouška – se konala podle platné legislativy. Společná
část MZk stala téměř nedůstojnou úrovně vzdělání na gymnáziu. K uchování kreditu MZk
proto naše škola věnuje maximální pozornost profilové části MZk a dostatečným nárokům
odpovídajícím požadavkům a úrovni absolventů gymnázia. Žáci školy prokázali v rámci
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maturitní zkoušky až na výjimky vynikající úroveň, o čemž svědčí i počet maturantů
s vyznamenáním. Podobně potěšitelné je i přehled oborů a vysokých škol, kde naši
absolventi pokračují ve studiu. Jedná se o prestižní obory a školy jako medicína,
mezinárodní obchod či právo.
Pokračujeme v důrazu na informovanost široké veřejnosti o dění ve škole (PR). Klíčové
v tomto procesu jsou webové stránky školy (správcem je metodik ICT). Počet zveřejňování
aktualit ze „života školy“ je snahou o co nejpestřejší obraz školy v očích veřejnosti. Díky
tomu i díky přístupu pedagogů se daří posilovat pozici a renomé školy nejen v Pardubicích,
ale i celém regionu.
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 Kubátová – předsedkyně rady, jeden zástupce zřizovatele – starosta Městského
obvodu Pardubice 2 – Polabiny – pan Jiří Srbek).
Od července 2010, kdy došlo k převodu majetkových práv z Města Pardubice na Pardubický
kraj, je maximální snahou vedení školy být řádným a odpovědným správcem svěřeného
nemovitého majetku. V roce 2011 byla provedena díky vstřícnému postoji PKj nutná
rekonstrukce sociální zařízení. Během letních prázdnin a září 2013 byla v přízemí budovy
vestavěna nová aula. Aula s kapacitou 96 míst slouží primárně žákům a pedagogů gymnázia
pro potřeby přednášek, seminářů, workshopů, koncertů, slavnostních aktů apod. Dohodou
mezi Městem Pardubice, školou a spol. TCV s.r.o. se daří postupně měnit stav školního
hřiště. Vznikly zde 4 kurty na beechvolejbal, nově zrekonstruovaná běžecká dráha
a v průběhu školního roku byl zbudován jeden volejbalový kurt s umělou trávou. V létě
2014 se beachvolejbalové kurty rozšířily do končené podoby 8 kurtů (4 zastřešené).
V červenci a srpnu 2014 byly díky vstřícnosti zřizovatele zrekonstruovány šatny a sprchy
u tělocvičen, které již nevyhovovaly požadavkům KHS. Jako zásadní přínos ke kvalitě
a úrovni vzdělávání se jeví kompletní rekonstrukce laboratoří a odborných učeben BIO,
FYZ a CHE, která byla realizována během jara a léta 2014 v rámci projektu EU. V průběhu
jara a léta 2014 se škola připravovala na v rámci OP ŽP na kompletní výměnu oken
a zateplení objektu v rámci projektu „Úspora energií – Gymnázium, Pardubice,
Mozartova“. Dokončení celého díla je plánováno v červnu 2015 a výrazně by se měl změnit
celkový vzhled objektu, který bude přidanou hodnotou i v očích veřejnosti.
Poděkování za úspěšný školní rok 2013/14 (a hospodaření v kalendářním roce 2013) patří
všem zaměstnancům školy (pedagogům i nepedagogickým pracovníkům). Poděkování za
práci, jejímž cílem je kvalitní příprava žáků k vysokoškolskému studiu a současně trvalé
vytváření významné pozice mezi ostatními středními školami v Pardubickém kraji, zejména
gymnázii.
V Pardubicích dne 20. 9. 2014
Mgr. Marek Výborný
ředitel školy
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Ředitel školy předložil výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2013/14 členům
Školské rady dne 15. října 2014.

Školská rada dne 15. října 2014 v souladu s § 168, odst. b) zákona č. 561/2004 Sb. schválila
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014.

Ivana Kubátová
předsedkyně Školské rady
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