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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). 

Na základě voleb dne 18. 11. 2014 byla jmenována nová školská rada ve složení: 

Mgr. Petra Pospíšilová (předsedkyně) – zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a 
zletilých žáků, Mgr. Zdeňka Rejmanová (zástupkyně pedagogických pracovníků) a 
zástupcem zřizovatele byl jmenován Mgr. Radek Hejný – starosta Městského obvodu 
Pardubice II – Polabiny. 
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Charakteristika školy 

 

Ve školním roce 2014/15 měla škola deset tříd čtyřletého studia (3 první, 3 druhé, 2 třetí      
a 2 čtvrté ročníky). Oproti školnímu roku 2013/2014 tak nedošlo k poklesu počtu tříd. 
Pedagogický sbor je stabilizován a vzhledem k nárůstu počtu tříd byl od nového roku 
posílen o další pedagogy. 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 společenských věd a v menší části biologie (náhrada 
za rodičovskou dovolenou), dále na pozici učitele matematiky (dva pedagogové absolventi 
PřF Univerzity Palackého v Olomouci). Jako náhrada za rodičovskou dovolenou byl nově 
přijat vyučující španělského jazyka a vyučující anglického jazyka. V případě anglického jazyka 
s výhledem na stabilní posílení sekce anglického jazyka ve škole. Vzhledem k navýšení počtu 
tříd pro školní rok 2015/2016 bylo nutné řešit posílení pedagogického sboru. Vzhledem 
k avizovaným dvěma částečným návratům z mateřské dovolené a některým řešením 
formou menších částečných úvazků nebylo nutné pro nový školní rok realizovat výběrové 
řízení. Poměrně významnou komplikací byla výpověď učitelky fyziky z jejího rozhodnutí na 
sklonku června 2015. Náhrada byla vyřešena přeskupením úvazků a externí výpomocí při 
budoucí výuce 1. ročníku.  

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. Školní vzdělávací program byl doplněn 
dodatkem pro aktuální školní rok (volitelné předměty) a zároveň byl druhým rokem 
realizován náběh úprav provedených v ŠVP v roce 2013. K jeho úpravě a změnám došlo po 
roční analýze čtyřletých zkušeností s ŠVP a po konzultacích s pracovníky České školní 
inspekce. Upravený ŠVP byl platný pro nastupující 1. a 2. 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. 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.  

Školská rada byla v souladu s platnou legislativou nově zvolena v měsíci listopadu 2014. 
Zástupkyní za rodiče a zároveň předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Petra 
Pospíšilová, novým členem školské rady se stal starosta MO II Pardubice – Polabiny pan 
Mgr. Radek Hejný (zástupce zřizovatele) a za pedagogický sbor byla opětovně zvolena 
členkou školské rady Mgr. Zdeňka Rejmanová. 

Od 1. 7. 2010 je Gymnázium správcem budovy a nemovitostí v majetku zřizovatele – 
Pardubického kraje. Od té doby prošel objekt celou řadou zásadních stavebních úprav. Mezi 
ty zásadní patří rekonstrukce sociálních zařízení v budově, zřízení auly gymnázia, která 
s kapacitou 96 posluchačů slouží pro potřeby gymnázia (přednášky, besedy, koncerty, 
filmový klub, workshopy atd.). Krátce před začátkem školního roku 2014/2015 byla 
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dokončena 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 v únoru 2013 zařazena. Tato celková 
rekonstrukce a v případě laboratoře zcela nová realizace výrazným způsobem zlepšila 
podmínky vzdělávání na škole zvláště v odborných předmětech.  V letních měsících 2014 
byla také díky vstřícnosti ze strany zřizovatele realizována rekonstrukce šaten, sprch a 
umýváren u tělocvičen. Tyto prostory již nesplňovaly přísná hygienická kritéria. Díky 
kompletní rekonstrukci se situace výrazně zlepšila. 

Zásadní skutečností, která měla přímý vliv na průběh školního roku 2014/2015, byla 
realizace investiční akce „Realizace úspor energie - Gymnázium, Pardubice, Mozartova“ 
financovaná z programu OP ŽP a rozpočtu Pardubického kraje. V roce 2013 byla 
vypracována celková projektová dokumentace na uvedené dílo včetně energetického 
auditu budovy a autorského dozoru. 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 byl stanoven na 30. 6. 2015 a ze strany 

zhotovitele díla byl dodržen resp. 
asi o měsíc zkrácen. V průběhu 
školního roku byla mimo jiné 
provedena kompletní výměna 
oken a úprava průčelí budovy. 
Díky vstřícnosti dodavatele a 
vzájemné spolupráci se podařilo 
všechny tyto náročné práce 
realizovat bez zásadního 
narušení či nutnosti přerušení 
výuky. Práce se podařilo 
dokončit s předstihem již na 
počátku měsíce června. 

Slavnostní ukončení rekonstrukce se uskutečnilo 16. června 2015 za účasti hejtmana 
Pardubického kraje Martina Netolického i náměstkyně hejtmana PKj odpovědné za resort 
školství Jany Pernicové. Investiční akce, jejíž náklady přesáhly 26 miliónů korun, pomohla 
k výrazné proměně celého objektu školy, vyššímu uživatelskému komfortu a k úspoře 
provozních nákladů. 

V návaznosti na uvedenou investiční akci bylo vyřešeno celkové zabezpečení objektu dle 
doporučení ČŠI a zřizovatele. O letních prázdninách 2015 byla u hlavního vstupu zřízena 
recepce (provoz od 1. 9. 2015) a vstupy do objektu byly zabezpečeny osazením 
elektronických zámků, čipovým systémem a monitorovacím kamerovým systémem. Těmito 
kroky byla do budoucna výrazně zvýšena celková bezpečnost školy a monitoring pohybu 
osob v objektu s více působícími organizacemi. 

Díky vstřícnosti zřizovatele proběhla také v létě 2015 oprava havarijního stavu odpadů a 
kanalizačních rozvodů v suterénu školy včetně havarijních situací navazujících rozvodů. 

V levém bloku objektu nadále zůstávají dislokována pracoviště Centra celoživotního 
vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje a Poradny pro rodinu 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 
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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.  

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. Nákupem nového gastronomického zařízení 
(talíře, sklenky atd.) se postupně daří zvyšovat kulturní úroveň stravování ve škole. 
V průběhu jara 2015 byl ve spolupráci se zřizovatelem řešen možný harmonogram 
generální rekonstrukce kuchyně a jídelny školy. Na základě dodatku ke zřizovací listině a 
vydání živnostenského listu je škole od roku 2011 povolena hostinská činnost. Během 
prázdnin 2014 se jídelna intenzivně připravovala na zásadní změnu - zvýšení nabídky pro 
strávníky v podobě výběru z dvou hlavních jídel. Tato změna byla pozitivně hodnocena 
většinou strávníků. Od prosince 2014 školní jídelna také zajišťuje obědy pro žáky a 
zaměstnance Křesťanské ZŠ Noe Pardubice a to formou dovozu do výdejny základní školy. 
Dovoz si zajišťuje ZŠ sama. 

 

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 testy na všechny obory zakončené maturitou na školách 
zřizovaných Pardubickým krajem byly zajišťované centrálně prostřednictvím pilotního 
ověřování přijímacího řízení vyhlášeného MŠMT ČR, které realizovalo Centrum pro 
zjišťování výsledků ve vzdělávání. 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 splnili všichni uchazeči 
(263 zájemců) podmínky pro přijetí pro školní rok 2015/2016. Na základě odevzdaných 
zápisových lístků bylo do tří otevíraných tříd gymnázia od 1. 9. 2014 přijato 91 uchazečů 
(jedna přijatá uchazečka bude studovat podle individuálního studijního plánu). Ostatním 
odvoláním nebylo bohužel možné z kapacitních důvodů vyhovět. Zájem o naše gymnázium 
je vizitkou práce a úsilí všech pedagogů školy. 

2) Trvale se rozvíjí přístup k informacím prostřednictvím moderních komunikačních sítí. 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 
a oficiální FB profil školy. Zde je také podrobné aktuální zpravodajství i událostech školního 
roku, kde je možné získat detailní představu u chodu školy. V rámci webových stránek je 
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. 

http://www.gymozart.cz/
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3)  Žáci školy se opět ve velké míře zúčastnili soutěží a přehlídek 
(sportovní, jazykové, společenskovědní). Výrazného úspěchu jsme 
dosáhli v jazykových olympiádách (ANJ, FRJ), kde Tereza 
Brancuská (G3.B) vyhrála krajské kolo olympiády z ANJ a úspěšně 
reprezentovala Pardubický kraj v kole celostátním. Obdobného 
úspěchu dosáhla i Aneta Rolečková (G3.B) ve Středoškolské 
odborné činnosti, kde s prací „Genetická variabilita Toll-like 
receptoru 4 v čeledi sýkorovitých (Paridae)“ vyhrála krajské kolo a 
postoupila do celostátního.  

4) Z dalších soutěží je nutné připomenout úspěchy v olympiádách 
dalších předmětů. Martin Trávníček (G2.B) dosáhl vynikajícího 
výsledku v olympiádě z biologie. Přestože je žákem teprve 2. ročníku, dokázal obsadit 
v krajském kole 2. místo. V olympiádě z anglického jazyka obsadil v krajském kole skvělé 2. 
místo Thomas Riley (G2.C). Na stejném místě v krajském kole olympiády z francouzského 
jazyka se umístila Katka Dobíhalová (G3.A). Tereza Brancuská získala 1. místo v krajském 

kole literární soutěže Evropa ve škole a 
s touto prací následně zvítězila v kole 
celostátním. Studenti opět připravili 
projekty do Středoškolské odborné 
činnosti. O úspěchu Anety Rolečkové 
jsme se již zmínili. Další prací bylo téma 
„Experimentální modely autoimunních 
onemocnění“, která zpracovala Aneta 
Štveráková (G3.A). Její práce byla 
zařazena mezi 5 nejúspěšnějších prací 
projektu „Otevřená věda“ AV ČR.  

Kateřina Bakešová (G4.A) zvítězila v dějepisné soutěži „Arnošt z Pardubic a jeho doba“, 
kterou pořádalo Východočeské muzeum Pardubice ve spolupráci s MMP (viz foto). Úspěchu 
jsme dosáhli i v dalších soutěžích. Alessandro Petric (G2.C) obsadil 2. místo v kat. Junior 
matematického klokana, Pavel Trejbal (G3.A) s Josefem Cachem (G3.B) vyhráli krajské kolo 
Prezentiády+ a postoupili do kola celostátního.  V soutěži programování SŠ – aplikovaný 
software – webové prezentace potom obsadil pěkné druhé místo v krajském kole Richard 
Burkoň (G4.A). Významných úspěchů dosáhla škola ve v dalších středoškolských soutěžích 
(přírodovědný a matematický klokan, logická olympiáda. Legie 2015, chemická olympiáda 
atd.)  

5) Pokračovala spolupráce s družebním gymnáziem v Selbu (Německo). V září 2014 hostila 
naše škola skupinu 12 žáků gymnázia partnerského gymnázia na týdenním pobytu 
s programem a ubytováním v rodinách. V průběhu návštěvy navštívili výuky na naší škole, 
historické pamětihodnosti Pardubického kraje i Památník Lidice nebo automobilku Škoda 
Mladá Boleslav. 

6) Tým studentů pod vedením Mgr. Václavy Lensmith nás 
reprezentoval na projektu International Village 2014 
na Slovensku, kde se setkal na týdenním pobytu se 
studenty z Litvy, Polska a Makedonie. Projekt 
International Village, který probíhá díky 
spolufinancování EU, je zaměřen na zdokonalování 
komunikativních schopností v angličtině a poznávání 
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různých kultur. Prezentace Pardubic a Pardubického kraje se zde setkala s velkým 
úspěchem. 

7) V září 2014 bylo studentům předáno k užívání 
Letní respirium - altán v prostoru školního 
dvora. Hlavní zásluhu na realizaci tohoto 
projektu má studentský tým pod vedením 
Terezy Mokrenové (G2.B), který celý projekt 
připravil a úspěšně obhájil před 
managementem Elektrárny Opatovice a.s.. 
Díky tomu jsme od této společnosti získali 
finanční dar ve výši 100.000,- Kč a s přispěním 

Sdružení přátel gymnázia (více jak 20.000,- Kč) na vybavení stoly a lavicemi se podařilo celý 
projekt realizovat. Studenti tak mají k dispozici altán pro studium, odpočinek i setkávání. 
Děkujeme Elektrárnám Opatovice, Sdružení přátel gymnázia i studentům, kteří se o projekt 
zasloužili! 

8) 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 v rámci 
projektu „Podpora přírodovědného a technického 
vzdělávání“. Žáci příležitostně využívají odborná pracoviště 
univerzity pro laboratorní cvičení. Hojně využíváme 
nabídky účasti na přednáškách, besedách a dalších prezentacích popularizujících vědu a 
vzdělávání.     

9) Škola je zařazena (vedle Sportovního gymnázia a SOŠ a SOU stavební Rybitví) do Hokejové 
akademie HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. Ve škole studovali aktuálně 4 hokejisti 
mládežnických týmů HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, kterým byla individuálně umožněna 
příprava v rámci hokejového klubu.   

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. V listopadu každého roku se pravidelně 
připojujeme k projektu „Příběhy bezpráví“ – měsíc 
dokumentárního filmu na školách. V tomto roce jsme 
mimo jiné s prof. Jarmilou Stibicovou připomněli osobnost 
Václava Havla a jeho místo v novodobých československých 
resp. českých dějinách. 

 

11) Žáci školy vydali tři čísla školního časopisu GYM, přípravu garantovala Mgr. Zdeňka 
Rejmanová a taktéž vyšlo číslo anglického školního časopisu „The Mozart Times“. Přípravu 
garantovala sekce anglického jazyka. 
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12) V rámci zahraničních výjezdů navštívili studenti v květnu 2015 Londýn a jihozápadní Anglii, 
kde navštívili řadu turistických pamětihodností 
včetně Stonehenge,  a svoji angličtinu 
zdokonalili při pobytu  v rodinách. V září 2014 
navštívila skupiny studentů francouzského 
jazyka v rámci jazykově-poznávacího pobytu 
Paříž. Bohatý týdenní program představil další 
z evropských metropolí. V adventu se 
uskutečnil předvánoční zájezd do adventních 
Drážďan. V rámci dějepisu potom proběhla 
exkurze do vyhlazovacího tábora v polské 
Osvětimi. 

13) V úterý 21. dubna 2015 navštívil naši školu J. 
Ex. velvyslanec Lotyšské republiky Alberts 
Sarkanis s chotí. Návštěva se uskutečnila v 
rámci zahájení Lotyšského kulturního festivalu 
v Pardubicích, který se koná u příležitosti 
předsednictví Lotyšska v Radě EU. Během 
návštěvy si prohlédl výstavu „Příběh kapky“ o 
nositeli Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovském 

a přednesl v AULE gymnázia pro studenty přednášku na téma moderních lotyšských dějin 
od 2. světové války do současnosti.                           

14) V prostorách školy v improvizované „Galerii 
u kopírky“ byly realizovány dvě výstavy. 
V listopadu 2014 výstava "Jsem mladý 
vědec". Dvacet talentovaných středoškoláků 
z celé České republiky absolvovalo v rámci 
Projektu Otevřená věda III dvouleté stáže na 
výzkumných pracovištích Akademie věd a 
univerzit. Studenti se dlouhodobě věnovali 
zajímavým vědeckým tématům z oblasti 
přírodních věd - zejména biologie, chemie, 
medicíny, fyziky apod. Naše gymnázium se mohlo pyšnit vědeckou prací čerstvého 
absolventa, stážisty Jiřího Kulhánka, na téma: "Sluníčko v mikrovlnné troubě". Jeho kroky 
odborně vedl Dr. Ing. Vladimír Církva. Cílem výstavy bylo motivovat další žáky a seznámit je 
s moderním prostředím české vědy. V dubnu 2015 se uskutečnila putovní výstava „Příběh 
kapky“, která představila osobnost českého vědce, objevitele polarografie a nositele 
Nobelovy ceny za chemii z roku 1959 Jaroslava Heyrovského. Výstavu připravilo naše 
gymnázium ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR a 

zároveň k ní organizovalo lektorské programy i pro základní školy.  

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, získala škola bezmála 7 miliónů Kč. Obsahem projektu byly jednak vzdělávací 
aktivity pro žáky školy (odborné exkurze - JE Dukovany, Biocel Paskov, Holcim Prachovice 

http://www.gymozart.cz/fotogal/2014/20141113.html
http://www.gymozart.cz/fotogal/2014/20141113.html
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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 v průběhu školního 
roku 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. Součástí projektu byly 
také robotické aktivity ať již k žákům gymnázia (kroužek) nebo žákům spolupracujících 
základních škol (Projekt pozvání k robotice). Projekt měl výrazný dopad zvláště na 
spolupráci se základními školami, z kterých mnozí žáci následně usilovali o přijetí na naše 
gymnázium. V tomto smyslu byl projekt přidanou hodnotou k PR školy. 
Neoddiskutovatelným přínosem byla pak rekonstrukce odborných učeben a laboratoří FYZ, 
CHE a BIO. 

16) Na jaře 2015 škola uspěla v rámci Výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Díky včasnému podání žádosti získala škola bezmála 1 mil. Kč na 
realizaci celkem 12 šablon v projektu „Zvýšení jazykových kompetencí – EUROPE 2015“ – 4 
zahraniční jazykově-poznávací pobyty žáků (Nice, Berlín, Oxford a Barcelona), 4 jazykové 
kurzy pro učitele na Maltě a 4 studijní stáže (shadowing) na zahraničních školách. Všechny 
aktivity v rámci projektu musí být realizovány do konce roku 2015. 

17) V průběhu roku se uskutečnilo nebývale velké množství exkurzí. Jednak se jednalo o  
projektové exkurze (viz bod 15), dále 
žáci navštívili v rámci výukového 
programu koncentrační tábor Terezín, 
na jaře 2015 potom vyhlazovací tábor 
Osvětim. Dále tradiční cíle v rámci ZSV – 
Poslaneckou sněmovnu a Senát PČR, 
Židovské muzeum v Praze a další. 
V AULE školy jsme uspořádali řadu 
programů, besed či workshopů 
k aktuálním otázkám a problémů 
současnosti (např. panelovou diskusi se 
zástupci médií k tématu komunálních 
voleb nebo jazykové divadelní programy 
v rámci ANJ). Tradiční akcí byl 8. ročník „Dne osobností“, který v květnu představil zajímavé 
osobnosti napříč obory (viz dále). 

18) Škola dlouhodobě spolupracuje s organizací AFS - mezikulturní programy, která organizuje 
výměnné studijní pobyty v zahraničí. V zahraničí studoval po celý školní rok v americké 
Minnesotě Petr Kratochvíl. Od ledna do června 2015  studoval na našem gymnáziu turecký 
žák Onurcan Onurlu. Se studenty byly uspořádány besedy o jejich zkušenostech se 
zahraničním pobytem a motivačním prvkem pro žáky nižších ročníků.   
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19) V rámci charitativních projektů škola dlouhodobě v rámci projektu „Adopce na dálku“ 
společnosti Charita ČR podporuje studium zambijského chlapce Martina. Dále v rámci 
dobrovolnictví se studenti účastnili Tříkrálové sbírky a pokračuje dlouhodobá spolupráce se 
spol. „Život dětem“ při organizaci dvou ročních sbírek. V kontaktu zůstáváme s Dětským 
centrem Veská a nově se studenti zapojili do činnosti a akcí denního stacionáře MIREA 
v Pardubicích. 

20) Trvale se rozšiřuje využití školního administrativního systému BAKALÁŘI – další fáze využití 
modulu elektronické třídní knihy, spisové služby. Elektronická třídní kniha používaná od září 
2014 se v praxi výrazně osvědčila. 

21) Maturovaly 2 třídy čtvrtého ročníku gymnázia. Jedna studentka neuzavřela ze zdravotních 
důvodů v řádném termínu 4. ročník a úspěšně složila maturitní zkoušku v podzimním 
termínu. Jeden žák neuspěl ve 
společné státní části maturitní zkoušky 
v písemné práci z jazyka českého 
(úspěšně složil opravu v podzimním 
termínu). Pět žáků neuspělo v prvním 
termínu v profilové části maturitní 
zkoušky. Zkoušku opakovali 
v podzimním termínu v září 2015, kdy ji 
všichni opakující složili úspěšně. 

22) 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.  

23) 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 další 4 venkovní beachvolejbalové kurty, 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 
sportovním areálu Pecka u Nové Paky. 

24) 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. 

25) Hospodaření školy v příslušném kalendářním roce bylo opět vyrovnané. Škola uspěla 
v několika grantových řízeních (Pardubický kraj, MO II Pardubice - Polabiny). V roce 2014 
získala škola od stejné společnosti Elektrárny Opatovice a.s. dar ve výši 100.000,- na 
realizaci Letního respiria - altánu v prostru školní zahrady.  
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Údaje o pracovnících školy – personální zabezpečení 

Jméno pracovníka 
Pracovní 
zařazení Pedagogická kvalifikace 

Délka 
praxe 

Mgr. Miroslava Bromová interní učitel Gy Pedagogická fakulta Hradec Králové 33 let 

Mgr. Alexandra Carreño 
Pořízová – rodičovská 

dovolená 
interní učitel Gy MU Brno - Filosofická fakulta 12 let 

Ing. Rodrigo Salgado 
Marcello Carreño 

interní učitel Gy rodilý mluvčí španělského jazyka 1 rok 

Mgr. Lenka Grulichová interní učitel Gy UHK - Pedagogická fakulta 14 let 

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová 

Interní učitel Gy AVU Praha 23 let 

Mgr. Petr Harbich interní učitel Gy UHK - Pedagogická fakulta 15 let 

RNDr. Otto Horák Interní učitel Gy 
UK Praha – Matematicko-fyzikální 

fakulta 
42 let 

Mgr. Soňa Chalupová interní učitel Gy UHK - Pedagogická fakulta 15 let 

Mgr. Monika Kadlecová interní učitel Gy UHK - Pedagogická fakulta 24 let 

Mgr. Radomíra Klempířová 
zástupce 

ředitele školy 

UHK - Pedagogická fakulta  
UK Praha - Pedagogická fakulta 

(výchovné poradenství) 
27 let 

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

sportu 
21 let 

Mgr. Michaela Krejčí interní učitel Gy Univerzita Ostrava – Filosofická fakulta 12 let 

Mgr. Václava Lensmith interní učitel Gy UK Praha - Filosofická fakulta 20 let 

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

Fakulta tělesné kultury 
29 let 

Bc. Radka Majová Interní učitel Gy UP Olomouc – Filosofická fakulta 2 roky 

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

sportu, Přírodovědecká fakulta 
16 let 

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

Fakulta tělesné kultury 
6 let 

Mgr. Veronika Ptáčková interní učitel Gy UHK - Pedagogická fakulta 2 roky 

Mgr. Zdeňka Rejmanová interní učitel Gy Pedagogická fakulta Hradec Králové 32 let 

Mgr. Lenka Ruleová interní učitel Gy UHK - Pedagogická fakulta 21 let 

Mgr. Dita Saxová interní učitel Gy MU Brno – Filosofická fakulta 4 roky 

Mgr. Martin Sochor interní učitel Gy UP Olomouc – Přírodovědecká fakulta 1 rok 

RNDr. Květa Sýkorová  interní učitel Gy UK Praha - Přírodovědecká fakulta 31 let 

Mgr. Karel Šild interní učitel Gy UK Praha - Matematicko-fyzikální fakulta 14 let 

Mgr. Zdeňka Šimerdová interní učitel Gy UK Praha - Filosofická fakulta 33 let 

Mgr. Jana Veselková interní učitel Gy UHK - Pedagogická fakulta 18 let 

Mgr. Martina Vinklářová interní učitel Gy UP Olomouc – Přírodovědecká fakulta 1 rok 

Mgr. Tomáš Voltr interní učitel Gy UHK - Pedagogická fakulta 14 let 

Mgr. Marek Výborný ředitel školy 
UP Olomouc – Cyrilometodějská 

teologická fakulta a Filosofická fakulta 
14 let 
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Nepedagogičtí pracovníci 
 

 
 
 
 
 

Přehled oborů vzdělání 

 

Kód oboru Název oboru Vydal Číslo jednací Platnost od 

79-41-K/41 Gymnázium MŠMT ČR 21 045/2008-21 1. 9. 2009 

 

Jméno Pracovní zařazení Absolvovaná škola 

Petra Babincová     Sekretářka, hospodářka školy SEŠ Pardubice 

         Vladimíra Kopová  
         (od 1.9. 2014) 

Finanční účetní ISŠ Pardubice 

Iveta Řeháková Mzdová účetní Obchodní akademie Pardubice 

Vlastimil Pelikán Školník  

Simona Bílková  
(do 20. 8. 2015) 

Uklízečka  

Zdena Růžičková Uklízečka  

Radka Šidáková Uklízečka  

Blanka Černá  
(od 27. 8. 2015) 

Uklízečka  

Markéta Lukášková – 
od 1.1. 2014 

Vedoucí školní jídelny 
Hotelová škola a obchodní akademie  

Velké Meziříčí 

Dana Pavlasová hlavní kuchařka  

Alena Rázková 1. kuchařka  

Klára Bejstová Pomocná kuchařka  

Bohumila Truhlářová Pomocná kuchařka  

Božena Vaňková pomocná kuchařka  
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Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku gymnázia pro školní rok 2015/2016 

 

Kód oboru Název oboru Počet přijatých 
k 31. 8. 2014 

z Pardubického kraje z jiných krajů 

79-41-K/41 Gymnázium 91 91 0  

 

K přijímacím testům se v rámci přijímacího řízení v řádném termínu se dostavilo 263 uchazečů o 
čtyřleté studium z 264 přihlášených. Jedna uchazečka využila náhradní termín. Všichni uchazeči 
splnili 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 povinným přijímacím testem. Škola se v rámci přijímacího řízení 
účastnila pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní 
zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů vyhlášeného MŠMT dne 30. 7. 2014 
č.j. MŠMT-23913/2014 ve znění Dodatku č. 1 a 2. Výsledky přijímacích testů, které byly nedílnou 
součástí přijímacího řízení, vyhodnotil jejich zpracovatel a dodavatel společnost CERMAT 
(Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).  Testy se skládaly z písemných testů z českého 
jazyka a matematiky. Pro splnění podmínky pro přijetí ke studiu na gymnáziu zřizovaném PKj bylo 
nutno získat minimálně 20 bodů z uvedených dvou testů (50 + 50 bodů). Testy vycházely z RVP ZV 
a s jejich realizací neměla škola v zásadě žádné problémy. Komunikace s dodavatelem byla 
standardní a způsob zpracování výsledků odpovídal nastaveným parametrům. Škola využila 
znalostí systému a zkušeností z realizace maturitních zkoušek.  

Kritéria přijímacího řízení stanovil ředitel školy s využitím uvedeného pilotního ověřování testů 
z matematiky a českého jazyka a literatury. K uvedeným 100 bodům mohl uchazeč získat až 30 
bodů za prospěch ze ZŠ (vysvědčení v 8. třídě a pololetní vysvědčení v 9. třídě) a dále až 10 bodů 
za úspěchy v soutěžích a aktivitách nad rámec běžných školních povinností. Tyto aktivity musely 
být řádně a průkazně doloženy jako součást (příloha) přihlášky každého uchazeče.  

Zápisový lístek odevzdalo 55 dívek a 36 chlapců. Na základě odvolání v procesu autoremedury 
bylo přijato 43 uchazečů 

Souhrnné výsledky testů za všechny zapojené školy a analýza pilotního ověřování je k dispozici na: 
http://www.cermat.cz/souhrnna-zprava-1404035215.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cermat.cz/souhrnna-zprava-1404035215.html
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků   

Maturitní zkoušky 

Ve školním roce 2014/15 byla realizována podoba maturitní zkoušky obdobná jako 
v předchozích třech letech. Řídila se zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a Vyhláškou               
č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 
zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.  

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). V profilové části v nepovinných zkouškách byla 
nabízena zkouška „Matematika+“ podle zadání CZVV (Cermat).  

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 

2015  

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

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 - 11, anglický 
jazyk - 48, ruský jazyk - 2. V rámci profilové zkoušky stanovil ředitel školy 2 povinné zkoušky. 
V rámci nepovinné zkoušky profilové části si 8 žáků zvolilo zkoušku Matematika+. 

V 1. termínu (jeden první termín byl v měsíci září) konalo maturitní zkoušku 61 gymnazistů 
s průměrným prospěchem 1,843. Přehled výsledků maturitní zkoušky po třídách je shrnut 
v tabulce. Šest maturantů v prvním termínu u zkoušky neuspělo. Jeden ve společné části u 
písemné zkoušky z českého jazyka a jeden u ústní zkoušky z českého jazyka. Dále v profilové části 
jedna ze zeměpisu a biologie, jedna ze základů společenských věd, dva studenti z informatiky a 
výpočetní techniky a tři z biologie. Zkoušku opakovali v září 2015 dle platných předpisů 
s úspěchem. 

Třída počet žáků 
celkový výsledek maturitní zkoušky 

PV       P       N 
průměrný prospěch 

G4.A 29 16       12       1 1,716 

G4.B 32 14       13       5 1,969 
 
 
Vysvětlivky: 

PV – prospěl s vyznamenáním 
P – prospěl 
N - neprospěl 
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Souhrnné statistiky gymnázia 

 

1. pololetí školního roku 2014/2015 

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

snížená známka 
z chování 

průměrný prospěch 

G1.A 32 4  ; 26 ;  0  ;  0 - 1,931 

G1.B 30 9  ; 21 ;  0  ;  0 - 1,789 

G1.C 32 13; 19 ;  0  ;  0 - 1,769 

G2.A 32 3  ; 29 ;  0  ;  0 - 2,113 

G2.B 32 5  ; 26 ;  0  ;  1 - 1,993 

G2.C 29 5  ; 24 ;  0  ;  0 - 1,973 

G3.A 30 7  ; 21 ;  1  ;  1 - 1,917 

G3.B 30 3  ; 26 ;  0  ;  1 - 2,085 

G4.A 29 13; 16 ;  0  ;  0 - 1,661 

G4.B 32 5 ;  25 ;  1  ;  1 - 2,037 
 

 

 

2. pololetí školního roku 2014/2015 (na konci pololetí) 

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

snížená známka 
z chování 

průměrný prospěch 

G1.A 32 10; 22 ;  0  ;  0 - 1,800 

G1.B 30 6  ; 24 ;  0  ;  0 - 1,920 

G1.C 32 8  ; 24 ;  0  ;  0 - 1,880 

G2.A 32 4  ; 28 ;  0  ;  0 - 2,120 

G2.B 32 5  ; 27 ;  0  ;  0 - 2,014 

G2.C 29 7  ; 22 ;  0  ;  0 - 1,960 

G3.A 30 6  ; 22 ;  2  ;  0 - 1,995 

G3.B 30 3  ; 26 ;  1  ;  0 - 2,225 

G4.A 29 6  ; 22 ;  1  ;  0 - 1,755 

G4.B 32 2 ;  30 ;  0  ;  0 - 1,997 
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Přehled prospěchu gymnázia 

1. pololetí školního roku 2013/2014 

Předmět Průměrný prospěch 

Chování 1.000 

Český jazyk a literatura 2.066 

Anglický jazyk 1.993 

Německý jazyk 2.000 

Ruský jazyk 1.739 

Francouzský jazyk 1.793 

Španělský jazyk 2.321 

Základy společenských věd 1.843 

Dějepis 1.868 

Zeměpis 1.996 

Matematika 2.447 

Fyzika 2.393 

Chemie 2.570 

Biologie 2.282 

Informatika a výpočetní technika 1.333 

Výtvarná výchova 1.000 

Hudební výchova 1.000 

Tělesná výchova 1.100 

Konverzace z anglického jazyka 2.038 

Konverzace z německého jazyka 3.182 

Konverzace z francouzského jazyka 1.316 

Konverzaca z ruského jazyka 1.800 

Seminář z biologie 2.429 

Seminář z dějepisu 2.000 

Seminář z matematiky 1.935 

Literární seminář 1.444 

Seminář z výpočetní techniky 1.667 

Seminář ze zeměpisu 1.870 

Seminář ze základů společenských věd 1.733 

Seminář humanitních oborů 1.263 

Seminář z deskriptivní geometrie 1.100 

Seminář z fyziky 2.286 

Seminář z chemie 1.769 

Latina 1.714 

Celkový průměrný prospěch 1.931 
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2. pololetí školního roku 2014/2015 

 

Předmět Průměrný prospěch 

Chování 1.003 

Český jazyk a literatura 2.212 

Anglický jazyk 2.042 

Německý jazyk 2.411 

Ruský jazyk 1.920 

Francouzský jazyk 1.845 

Španělský jazyk 2.130 

Základy společenských věd 1.935 

Dějepis 1.844 

Zeměpis 2.028 

Matematika 2.416 

Fyzika 2.522 

Chemie 2.538 

Biologie 2.255 

Informatika a výpočetní technika 1.241 

Výtvarná výchova 1.010 

Hudební výchova 1.024 

Tělesná výchova 1.159 

Konverzace z anglického jazyka 1.987 

Konverzace z německého jazyka 2.636 

Konverzace z francouzského jazyka 1.789 

Konverzaca z ruského jazyka 1.500 

Seminář z biologie 2.476 

Seminář z dějepisu 2.100 

Seminář z matematiky 1.871 

Literární seminář 1.500 

Seminář z výpočetní techniky 1.933 

Seminář ze zeměpisu 1.435 

Seminář ze základů společenských věd 1.723 

Seminář humanitních oborů 1.000 

Seminář z deskriptivní geometrie 1.100 

Seminář z fyziky 2.857 

Seminář z chemie 1.750 

Latina 1.474 

Celkový průměrný prospěch 1.970 
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Přehled vysokých škol, na které byli přijati absolventi gymnázia pro akademický rok 2015/16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výběr z oborů: 
 

 Všeobecné lékařství (Univerzita Hradec Králové,1. lékařská fakulta,  2. lékařská 
fakulta, 3. lékařská fakulta UK) 

 Právo a právní věda (UK Praha a UP Olomouc) 

 Business studies - economy department (Univerzity of Uppsala) 

 Obecná matematika (MFF UK Praha) 

 Jaderná fúze (Fakulta jaderné fyziky a inženýrství ČVUT Praha) 

 Farmacie (Farmaceutická fakulta UK) 

 Veterinární lékařství (2. lékařská fakulta UK) 

 Politologie a veřejná politika (FSV UK Praha) 

 Psychologie (Masarykova univerzita Brno) 

 Japanistika (FF UK Praha) 

 Logopedie (Pedagogická fakulta UP Olomouc) 

 Biologie (Přírodovědecká fakulta UK Praha) 

 

Pozn: Uvedené údaje vychází z dohledané zpětné vazby od absolventů a nejsou úplné. 

 
 
Název vysoké školy 
 

 
 

Počet přijatých 
absolventů 

 

Univerzita Karlova Praha 15  

VŠE Praha 3 

ČVUT Praha  7  

Česká zemědělská univerzita Praha 2 

Veterinární a farmaceutická univerzity Brno 1 

Masarykova univerzita Brno 4 

Univerzita Palackého Olomouc  4 

Univerzita Hradec Králové   13 

Univerzita Pardubice  3 

Technická univerzita Liberec  2 

Studium v zahraniční (USA, Velká Británie, Švédsko) 4 

Nenastoupí ke studiu VŠ (zahraniční stáže apod.) 3 
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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 

27. 8. 2014 Setkání pedagogů s Východočeským divadlem Pardubice 
Informační setkání o plánech VČD 

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová 

17. 9. 2014 Žáci G1.C 
Exkurze do Univerzitní knihovny Pardubice 

Mgr. Miroslava 
Bromová 

22. 9. 2014 Žáci G1.B 
Exkurze do Univerzitní knihovny Pardubice 

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová 

24. 9. – 30. 
10. 2014 

Žáci 1. – 4. ročníků 
„Studenti čtou a píší noviny“(akce MF Dnes, příspěvky studentů 
do novin: témata – „Čím nakrmit žárovku“, „Jsme finančně 
gramotní?“ Odesláno 13 prací 

Mg. Zdeňka 
Rejmanová, Mgr. 
Miroslava Bromová 

14. 10. 2014 Literární seminář 
Beseda s herci Východočeského divadla Pardubice  
L. Špinerem a M. Sikorovou 

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová 

15. 10. 2014 Žáci 1. a 2. ročníků – hudební výchova 
„Seznamte se, prosím“ – pořad o J. Ježkovi – sólisté Komorní 
filharmonie Pardubice 

Mgr. Monika 
Kadlecová 

3. 11. 2014 Literární seminář 
Beseda s prof. Martinem Hilským na téma Othello 

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová 

7. 11. 2014 Žáci 4. ročníků 
Multimediální den – Spoustová, Brandová, Neuwirtová, 
Slávková – akce pod záštitou Masarykovy univerzity Brno 

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová 

10. 11. 2014 Žáci G1.B a G2.A – výtvarná výchova 
„Cesty do polí“ výstava s animačním programem ve 
Východočeské galerii Pardubice 

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová 

11. 11. 2014 Žáci G1.A a G1.C – výtvarná výchova 
 „Cesty do polí“ výstava s animačním programem ve 
Východočeské galerii Pardubice  

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová 
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5. 12. 2014 Literární seminář a zájemci z 2. – 4. ročníků 
Vinohradské divadlo Praha – O. Wilde: Ideální manžel 

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová 

8. 12. 2014 Žáci G2.A a G1.B – výtvarná výchova 
František Skála – Expo – výstava Východočeská galerie 
Pardubice, Dům U Jonáše 

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová 

8. 12. 2014 Žáci 1. – 4. ročníků 
Školní kolo Olympiády v českém jazyce – 26 žáků 
(G. Uchytilová – G4.A, L. Obršálová – G1.C – postup do 
okresního kola) 

Mgr. Miroslava 
Bromová, Mgr. 
Zdeňka Rejmanová 

9. 12. 2014 Literární seminář a vybraní žáci G3.B 
L. Hejlík – „Listování“ scénické čtení – Malá scéna 
Východočeského divadla Pardubice 

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová 

13. 1. 2015 Žáci G1.A a G1.C – výtvarná výchova 
František Skála – Expo – výstava Východočeská galerie 
Pardubice, Dům U Jonáše 

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová 

15. 1. 2015 Žáci G2.B – výtvarná výchova 
František Skála – Expo – výstava Východočeská galerie 
Pardubice, Dům U Jonáše 

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová 

1. 2. 2015 Žáci 1. a 2. ročníků – hudební výchova 
„Vývoj populární hudby“ – koncert skupiny Memphis 

Mgr. Monika 
Kadlecová 

3. 2. 2015 Žáci G1.A a G1.C – výtvarná výchova  
Michal Gabriel – Země – voda – vzduch – výstava 
Východočeská galerie Pardubice 

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová 

5. 2. 2015 Žáci 3. a 4. ročníků 
B. Hrabal – „Takže se stalo, že…“ – projekce filmu a beseda 
s režisérem O. Malinou 

Mgr. Miroslava 
Bromová 

6. 2. 2015 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 
G. Uchytilová – G4.A - 6. Místo 
L. Obršálová – G1.C - 10. místo 

Mgr. Miroslava 
Bromová 

10. 2. 2015 Žáci G1.A 
Exkurze do Českého rozhlasu Praha 

Mgr. Radka Majová 

12. 2. 2015 Žáci G2.B – výtvarná výchova 
Michal Gabriel – Země – voda – vzduch – výstava 
Východočeská galerie Pardubice 

Mgr. akad. mal. 
Vladana Hajnová 

24. 2. 2015 Žáci 1. a 2. ročníků 
D. Seidler – Králova řeč  
Školní představení Východočeské divadlo Pardubice 

Mgr. Miroslava 
Bromová 

24. 2. 2015 Vybraní žáci 1. – 4. ročníků 
Evropa ve škole – literární a výtvarná soutěž, téma: Evropský 
rok rozvoje – důstojnost pro všechny 
Ukončení školního kola a odeslání prací do krajského kola 

Mgr. Miroslava 
Bromová, Mgr. 
Zdeňka Rejmanová 

2. 3. 2015 Žáci 1. a 2. ročníků – hudební výchova 
P. Ježková, J. Macek – Vývoj hudby a strunných nástrojů 

Mgr. Monika 
Kadlecová 

17. 3. 2015 Literární seminář a vybraní žáci G3.B 
„Listování“ scénické čtení Stephen Clarke v ČR – Malá scéna 
Východočeského divadla Pardubice 

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová 

19. 3. 2015 Vybraní žáci 3. a 4. ročníků 
Vyhodnocení krajského kola soutěže Evropa ve škole 
T. Brancuská G3.B – 1. místo 
T. Čaladi G3.B – 2. místo 
G. Uchytilová G4.A – 3. místo 

Mgr. Miroslava 
Bromová, Mgr. 
Zdeňka Rejmanová 
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8. 4. 2015 Literární seminář 
Beseda s H. Rubišarovou pracovnicí Vinohradského divadla 
Praha 

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová 

16. 4. 2015 Vybraní žáci 2. a 4. ročníků 
Národní divadlo – J. Kodet, L. Trpišovský: Čarodějův učeň - 
balet  

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová, Mgr. 
Miroslava Bromová 

27. 4. 2015 Literární seminář a vybraní žáci G3.B 
„Listování“ – scénické čtení - Malá scéna VČD 

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová 

19. 5. 2015 Literární seminář a vybraní žáci G3.B 
„Listování“ – scénické čtení - Malá scéna VČD 

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová 

21. 5. 2015 Žáci 1. – 3. ročníků 
P. Valentine – Mezi nebem a zemí 
Školní představení Východočeské divadlo Pardubice 

Mgr. Miroslava 
Bromová 

10. 6. 2015 Žáci G1.C, G1.B, G3.A, G3.B 
„Listování“- scénické čtení „Holčička a cigareta“ 

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová, Mgr. 
Miroslava Bromová 

16. 6. 2015 Vybraní žáci 2. a 3. ročníků 
Státní opera Praha – G. Puccini 

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová, Mgr. 
Miroslava Bromová 

16. 6. 2015 Žáci 1. ročníků 
Pěvecké vystoupení při slavnostním předání rekonstrukce 
budovy gymnázia 

Mgr. Monika 
Kadlecová 

 

 

Datum 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

(Místo konání a stručný popis, výstup apod.) 
Kdo se účastnil  

pedagog  

16. – 20. 2. 
2015 

Certifikát pro hodnotitele maturitní ústní zkoušky z českého 
jazyka a literatury – studium a test formou e-learningu 
Výstup: seznámení s novými požadavky maturitní zkoušky 
z českého jazyka a literatury 

Mgr. Miroslava 
Bromová, Mgr. 
Zdeňka Rejmanová 

11. 3. 2015 Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí 
Výstup: informace o zásadách a průběhu nové MZk 

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová 

19. – 20. 3. 
2015 

J. Přeučil – Kurz rétoriky a šarmu v komunikaci 
Výstup: zásady mluvení a chování na veřejnosti 

Mgr. Zdeňka 
Rejmanová 

 
 

Podrobný popis vybrané aktivity předmětové komise: 
 
Školní časopis a almanach GYM 
 
Termín:  listopad – prosinec 2014, květen – červen 2015 
 
Cíl:                    mediální výchova, publicistický styl – tvorba novinových článků  
 
Průběh:        Žáci literárního semináře a třídy G3.B  pod vedením vyučující Mgr. Zdeňky 

Rejmanové vytvořili a vydali 2 čísla školního časopisu. Žáci opět vytvořili 
reportáže, fejetony, recenze o akcích, kterých se zúčastnili. V prvním čísle 
najdeme reportáž o exkurzi do Terezína, reportáže ze stužkovacích večírků, 
fejeton K. Kováříkové o pobytu v Hong Kongu. V čísle také najdeme recept na 
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cukroví, křížovku a další zajímavosti ze života školy. Šéfredaktory časopisu byly 
V. Nováková a D. Slávková. 

                       Druhé číslo časopisu vytvořili žáci ze třídy G3.B a vyšlo v červnu. Garantem 
tohoto vydání byla opět vyučující Mgr. Z. Rejmanová. Články v tomto čísle se 
opět vztahují k akcím školy. Můžeme se zde dočíst o Dnu osobností na naší 
škole, zejména o besedě s Jakubem Železným, o zájezdu do jihozápadní Anglie 
a řadu dalších zajímavostí. Šéfredaktorem tohoto čísla byli T. Šedivý a T. 
Brancuská. 

                        Obě vydání časopisu jsou doprovázena dokumentačními fotografiemi. 

                      Literární seminář vytvořil také pod vedením        
L. Trávníčkové a P. Brandové  Almanach Gym. 
Cílem bylo umožnit žákům 1. – 4. ročníků 
publikovat své básnické začátky.    

Rekapitulace: Tvorba časopisů a almanachu přispívá k lepšímu 
pochopení a poznání práce s útvary 
publicistického. Žáky, kteří by se v budoucnu 
chtěli věnovat publicistice, seznamuje 
v praktické podobě s touto činností. 

Projekt: 
 
Státní opera Praha  - cyklus pro školy 
 

Již třetím rokem se naše gymnázium zúčastnilo projektu Státní opery Praha. V budově 
Národního divadla jsme navštívili balet Čarodějův učeň a v červnu jsme se zaposlouchali do 
opery G. Pucciniho Turandot. Cílem projektu je seznámit žáky s klasickou operní hudbou a 
baletem.  V příštím školním roce se naše škola tohoto cyklu opět zúčastní. 

 
Projekt „Evropa ve škole“ 

Evropa ve škole je literární a výtvarná soutěž vyhlašovaná 
Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy ČR. Probíhá od 
roku 1992 a garantem je Národní institut pro další vzdělávání. 
Soutěž je určena žákům všech typů a stupňů základních a 
středních škol, je rozdělena do 4 věkových kategorií. Základní 
myšlenkou soutěže je propagovat mezi žáky ideje vzájemné 
sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit 
spoluzodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na 
výchovu k evropanství a k demokratickému evropskému 
myšlení. Téma letošního ročníku: 2015 Evropský rok rozvoje – 
důstojnost pro všechny. Školního kola se na naší škole 
zúčastnilo 20 žáků ve 2 věkových kategoriích (3. Kategorie: 13 
– 16 let, 4. Kategorie: 17 – 21 let. V krajském kole se umístily 
3 naše žákyně na 1. -3. místě (T. Brancuská – 1. místo, T. 

Čaladi – 2. místo a G. Uchytilová – 3. místo). T. Brancuská obsadila 1. místo v celostátním 
kole. 
Garant: Mgr. Zdeňka Rejmanová a Mgr. Miroslava Bromová 
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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. pololetí, 
2.pololetí 

Kurz anglického jazyka s Paulem Charlesem Hooperem Mgr. Soňa 
Chalupová 

14. - 20. 9. 
2014 

Skupina žáků 3. a 4.  ročníků - International Village Stará 
Lubovňa (SVK) 
Mezinárodní setkání středoškoláků s výukou anglického jazyka  

Mgr. Václava 
Lensmith 

6. 11. 2014 Žáci  3. a 4. ročníku - Aula 
Divadelní představení The Case of Missing Articles od The Bear 
Educational Theatre 

Mgr. Soňa 
Chalupová 

21. 11. 2014 Žáci 2. a 3. ročníku - Aula 
Divadelní představení Murder at Wimbledon od The Bear 
Educational Theatre 

Mgr. Soňa 
Chalupová 

27. 11. 2014 Školní kolo lingvistické olympiády 
1. místo – Richard Burkoň 
2. místo – Kristýna Pátková 
3. místo – David Žáček  

Mgr. Václava 
Lensmith 

4. 2. 2015 Překladatelsko-tlumočnický workshop s Mgr. Pavlou 
Janadovou, 3. a 4. ročník 

Mgr. Dita Saxová 

5. 2. 2015 Školní kolo olympiády v anglickém jazyce - 69 účastníků 
1. Tereza Brancuská G3.B 
2. Andrea Malá G2.B 
3. Radim Kment G3.A 

Mgr. Soňa 
Chalupová 

10. 2. 2015 Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 
Tereza Brancuská G3.B – první místo 

Mgr. Soňa 
Chalupová 

27. 2. 2015 Regionální kolo Čechy – lingvistická olympiáda 
Richard Burkoň – 20. místo  

Mgr. Václava 
Lensmith 

24. 3. 2015 Krajské kolo olympiády v anglickém jazyce 
Tereza Brancuská G3.B – první místo 

Mgr. Soňa 
Chalupová 

24. 3. 2015 Recitační soutěž „ O bílého havrana E. A. Poea“ 
Tereza Brancuská – G3.B – první místo 
a účast Terezy Sevránkové a Kateřiný Farské G1.B 

Mgr. Soňa 
Chalupová 

24. 4. 2015 Celostátní kolo – lingvistická olympiáda 
Richard Burkoň – 11. místo  

Mgr. Václava 
Lensmith 

14. 5. 2015 Beseda v anglickém jazyce o životě dospívajících, kteří žijí nebo 
studovali v Nizozemsku, Turecku, Německu a Japonsku  

Mgr. Václava 
Lensmith 

10. 5. - 16. 
5. 2015 

Toulky jihozápadní Anglií – týdenní poznávací zájezd Mgr. Zdena 
Šimerdová 

19. 5. 2015 Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce 
Tereza Brancuská G3.B – deváté místo 

Mgr. Soňa 
Chalupová 
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 Španělský jazyk:  

3. 2. 2015 Školní kolo olympiády ve španělském jazyce kategorie SŠ I.      
1.   Jaroslav Pivoňka (G2.C) + Klaudie Břeňová (G1.A) 
2.   Gabriela Penková (G1.B) 
3.   Kateřina Malířová (G1.B) 
9 účastníků 

Ing. Rodrigo 
Carreño 

25. 3. 2015 Krajské kolo olympiády ve španělském jazyce 
V kategorii SŠ I. se zúčastnil Jaroslav Pivoňka (G2.C) 

Ing. Rodrigo 
Carreño 

10. 3. – 7. 4. 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
28. 4. 2015 

Fotografická soutěž – „Španělsky mluvící země kolem nás“. 
Úkolem soutěžících bylo vytvořit v českém prostředí kreativní 
digitální fotografii se symbolem, který nějak souvisí se 
španělsky mluvícím světem. Fotografie vyhodnocoval Ing. Miloš 
Fic, člen správní rady Asociace profesionálních fotografů ČR a 
člen správní rady Federation of European Professional 
Photographers.  
 
Vyhlášení výsledků soutěže (11 účastníků) 
      1. Klaudie Břeňová (G1.A) 
      2. Laura Gočaltovská (G1.A) 
      3. Tereza Trampotová (G1.B) 

Ing. Rodrigo 
Carreño 

19. 5. 2015 Návštěva Institutu Cervantes v Praze s výkladem a promítnutím 
krátkometrážního filmu ve španělštině. 
11 účastníků 

Ing. Rodrigo 
Carreño 

 Německý jazyk:  

19. 9. - 26. 
9. 2014 

Pobyt německých studentů v rodinách v Pardubicích Mgr. Jaroslav Macek 

22. 10. 2014 Německé divadlo – Šípková Růženka 
Výběr studentů 

Mgr. Jaroslav Macek 

26. 10 .2014 Německé interaktivní divadlo a večerní představení v divadla 
Urlaub – výběr studentů 

Mgr. Jaroslav Macek 

17. 12. 2014 Zájezd Drážďany – 42 studentů Mgr. Michaela Krejčí 

21. 1. 2015 Školní kolo olympiády v německém jazyce - 16 účastníků 
1. místo  Středa Kryštof G3.B 
2. místo Doležal Jiří G3.A 
3. místo Dalla Valle Noemi Marie G2.A 

Mgr. Jaroslav 
Macek, Mgr. 
Michaela Krejčí 

11. 2. 2015 Okresní kolo olympiády v německém jazyce 
3. místo Středa Kryštof G3.B 

Mgr. Jaroslav Macek 

12. 3. 2015 Krajské kolo olympiády v německém jazyce 
Kategorie III.B – 4. místo Jonáš Filip G3.A 
Kategorie III.A – 7. místo Středa Kryštof G3.B 

Mgr. Jaroslav Macek 

24. 4. 2015 Soutěž Němčinář roku – 30 studentů Mgr. Jaroslav 
Macek, Mgr. 
Michaela Krejčí 

 Francouzský jazyk:  

5. – 10. 09. 
2014 

 

vybraní žáci G2.B a G3. A,B 
Kulturně-jazykový zájezd do Paříže 

Mgr. Radka Majová, 
Mgr. Soňa 
Chalupová 
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16. 09. 2014 vybraní žáci G2.B a G3. A  
Francouzský tým na prezentaci „Jak nám chutná Evropa“ 

Mgr. Radka Majová 

12. 09. 2014 
 

Žáci G1.A, G2.B, G3.A, G4.A 
Divadelní hra Operace Romeo – VČD  

Mgr. Radka Majová 

15. 12. 2014 Žáci konverzace z FRJ 
Beseda s velvyslancem Francouzské republiky panem Jean-
Pierrem Asvazadourianem  

Mgr. Radka Majová 

26. 11. 2014 DELF Mezinárodní zkouška 
Klára Kalinová (G3.A) – A2 
Gabriela Uchytilová (G4.A), Aneta Šafránková (G4.A) – B1 

Mgr. Radka Majová 

Prosinec 
2014 

Žáci G1.A, G2.B, G3.A, G4.A 
Dopis Ježíškovi s Alliance Française de Pardubice 
Soutěž a předávání cen 

Mgr. Radka Majová 

02. 02. 2015 Žáci G1.A 
Den otevřených dveří Alliance Fraçaise de Pardubice 
Prezentace rodilé mluvčí Diany Bongoury – představení a 
činnost AF, možnost zkoušek DELF 
Kvíz o kultuře Francie 

Mgr. Radka Majová 

12. 3. 2015 Školní kolo Olympiády z francouzštiny (celkem 8 žáků) 
kategorie SŠ B1 Hana Brabcová (G3.A) 1. místo 
kategorii SŠ B2 Katka Dobíhalová (G3.A) 1. místo 

Mgr. Radka Majová 

19. 3. 2015 Žáci Konverzace z FRJ 
Festival Frankofonie 
Po stopách vraha s francouzským spisovatelem Vincentem 
Remède 

Mgr. Radka Majová 

25. 3. 2015 Krajské kolo Olympiády z francouzštiny 
Kategorie SŠ B1 Hana Brabcová (G3.A) 6. místo 
Kategorie SŠ B2 Katka Dobíhalová (G3.A) 2. místo, Klára 
Kalinová (G3.A) 3. místo 

Mgr. Radka Majová 

14. 4. 2015 Slavnostní předávání diplomů DELF (Klára Kalinová G3.A, 
Gabriela Uchytilová, Aneta Šafránková G4.A) 

Mgr. Radka Majová 

 Ruský jazyk:  

28. 11. 2014 Všichni žáci RUJ – Aula gymnázia 
Přednáška „Sankt-Peterburg“ s rodilou mluvčí dr. Irinou 
Soukalovou, předsedkyní ruského klubu Ruský domov 
v Pardubicích 

Mgr. Lenka 
Grulichová 

30. 11. 2014 Žáci KRJ - Hradec Králové, Studio Divadla Drak 
V. V. Bilibin – Molčanije 
A. Berjozin – Sověščanije – divadlo v ruském jazyce, které 
pořádala Katedra slavistiky PdF UHK 

Mgr. Lenka 
Grulichová 

20. 1. 2015 Školní kolo Olympiády v ruském jazyce 
1. místo – Veronika Balková G2.A – kategorie SŠI 
             -  Jan Venglář G2.A – kategorie SŠII 
 

Mgr. Lenka 
Grulichová, Mgr. 
Monika Kadlecová 

11. 3. 2015 Krajské kolo Olympiády v ruském jazyce - Gymnázium K. V. 
Raise Hlinsko v Čechách 
Veronika Balková G2.A – 6. místo v kategorii SŠI 
Jan Venglář G2.A – 6. místo v kategorii SŠII 

Mgr. Lenka 
Grulichová 

30. 3. 2015  Žáci KRJ a třídy G2.A 
Přednáška „Moskva“ s rodilou mluvčí dr. Irinou Soukalovou 

Mgr. Lenka 
Grulichová 
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22. 4. 2015 Recitační soutěž v ruském jazyce „ARS POETICA – Puškinův 
památník“ - ZUŠ Habrmanova Hradec Králové 
Petra Vaňousová G3.B – bez umístění 
Anežka Kubištová G3.B – bez umístění 
Tereza Brancuská G3.B – 4. Místo 

Mgr. Lenka 
Grulichová 

2014/2015 Žáci KRJ, G2.A a G3.B (10 žáků) 
Přednášky a setkání v ruském klubu „Ruský domov“ při Centru 
pro integraci cizinců – 1 x měsíčně 
CPIC Pernerova 444, Pardubice 

Mgr. Lenka 
Grulichová 

11. 6. 2015 Žáci G2.A a G3.B (10 žáků) - Sál Jana Kašpara Krajský úřad 
Pardubického kraje 
„Den ruského jazyka – Interkulturní dialog“ pořádaný 
Mezinárodním kulturním institutem KLÍČ 

Mgr. Lenka 
Grulichová 

 

Podrobný popis vybrané aktivity předmětové komise: 
 

Termín:  2. pololetí školního roku 2014/2015 

Cíl:     Česko-polský studentský projekt – navázání spolupráce se SŠ ve Wroclawi 
 
Průběh: 
 

Od března 2015 probíhá pod vedením Mgr. V. Lensmith a Mgr. V. Ptáčkové česko-
polský studentský projekt. V projektu, který se zaměřuje na rozvíjení studijních 
dovedností a kompetencí nadaných studentů, studenti v Čechách i Polsku mapují 

situaci v české a polské společnosti a 
ekonomice před pádem železné opony a po 
něm. Jejich bádání se zaměřuje na tři etapy: 
80. léta minulého století, doba revoluční a 
období těsně po revoluci a konečně posledních 
15-20 let. Studenti shromažďují historické 
informace a dobové předměty, seznamují se se 
statistickými údaji, hovoří s pamětníky a své 
poznatky zpracovávají v angličtině, která je 
pracovním jazykem projektu. Společnou 
platformou pro sdílení informací je prostředí 
Facebooku a internetová stránka vytvořená 
pro tento účel na adrese  

http://expolishczech.wix.com/polczechexchange. Projekt bude zakončen zhruba na 
konci roku 2015 studentskou výměnou, během které budou studenti prezentovat 
všechny poznatky a porovnávat, nakolik se jejich země změnily a nakolik dokázaly 
vytěžit z nových možností. Debaty budou probíhat v angličtině.  

 

 

 
 

http://expolishczech.wix.com/polczechexchange
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Předmětová komise společenskovědní 

Předsedkyně komise Mgr. Jana Veselková 

Datum 
Aktivita 

(Místo konání a stručný popis) 
Kdo se účastnil a 
pedagog - garant 

26. 9. 2014 Žáci G4.A , G4.B 
Exkurze do Národního památníku Terezín 
Seminář a prohlídka muzea ghetta, Malé pevnosti 

Mgr. Veselková 
Jana, Mgr. Bromová 
Miroslava 

7. 10. 2014 Vybraní žáci 3. a 4. roč. 
Panelová diskuse na téma „Komunální volby v Pardubicích 
z pohledu médií“, diskuse se zástupci Českého rozhlasu, České 
televize a MF Dnes v Aule gymnázia 

Mgr. Výborný 
Marek, Mgr. 
Veselková Jana 

13. 10. 2014 Žáci G3.A, G3.B, Seminář ze zeměpisu – Aula 
Zeměpisná přednáška „Svět kolem nás : Mexiko - záhada 
starých Mayů“, diskuse s cestovatelem Janem Lejskem 

Mgr. Koberová 
Lenka, Mgr. 
Veselková Jana 

15. - 21. 10, 
7. 11. 2014 

Vybraní žáci 1. - 3. roč. 
Účast 20 žáků v okresním kole Logické olympiády,  
postup 4 žáků do krajského kola v listopadu 

Mgr. Ptáčková 
Veronika 

Říjen, 
listopad 
2014 

Vybraní žáci 1. - 3.roč. 
Účast 13 žáků na Olympiádě lidských práv ČR pořádané 
občanským sdružením Leges humanae o.s., postup Daniela 
Hovorky (G1.B) do finále soutěže 22. 11. 

Mgr. Ptáčková 
Veronika 

14. 11. 2014 Žáci G4.A, G4.B 
„Sametová revoluce v Pardubicích“ 
V rámci projektu „Příběhy bezpráví“ projekce dokumentu 
„1989 – Z deníku Ivany A.“, beseda s přímými účastníky 
listopadových událostí roku 1989 v Pardubicích 

Mgr. Výborný 
Marek 

listopad 
2014 

Výstava plakátů „Sliby versus realita“  – o  propagandě 
v komunistickém Československu 

Mgr. Výborný 
Marek 

14. 11. 2014 Žáci 4. roč. – Seminář z dějepisu 
Exkurze do Státního okresního archívu v Pardubicích. 
Seznámení se strukturou, organizací a prací archivářů 
s nahlédnutím do sbírek. 

Mgr. Výborný 
Marek 
 

19. 11. 2014 Žáci 4. roč. – Seminář ze zeměpisu 
Univerzita Pardubice 
Účast na „GIS DAY“. Seznámení studentů s geografickými a 
informačními systémy a jejich využitím v praxi. 

Mgr. Veselková Jana 

19. 11. 2014 Vybraní žáci 3. a 4. roč. 
Historická soutěž „Znáte Arnošta z Pardubic a jeho dobu?“ 
Celkovou vítězkou Kateřina Bakešová (G4.A) 

Mgr. Výborný 
Marek 

20. – 21. 11. 
2013 

Vybraní žáci G3.A, G4.A, G4.B – Z. Kopáčová, K. Bakešová, M. 
Ďurišík 
Mezinárodní kolo „Dějepisné soutěže gymnázií“ v Chebu 

Mgr. Výborný 
Marek 

20. – 23. 11. 
2014 

4 žáci G1.B a G3.B 
Konference Evropského parlamentu mládeže v Kroměříži na 
téma „Live for science, science for life“ 

Mgr. Ptáčková 
Veronika 

27. 11. 2015 Vybraní žáci G4.A 
Simulace Rady bezpečnosti OSN, Centrum OSN Praha 

Mgr. Veselková Jana 
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7. 1. 2015 Školní kolo zeměpisné olympiády- účast 99 žáků 
Postupující do okresního kola – 1. místo Martin Trávníček 
(G2.B), 2. místo – Barbora Michtová (G4.A) 

Mgr. Koberová 
Lenka 
Mgr. Veselková Jana 

23. 1. 2015 Vybraní žáci 3. a 4. roč. 
FF UHK Hradec Králové 
Účast 9 žáků na workshopech Filosofické fakulty UHK k oborům 
historie, politologie či sociologie. 

Mgr. Ptáčková 
Veronika, Mgr. 
Veselková Jana 

3. 2. 2015 Žáci G3.A, G3.B 
Přednáška Ing. Jiřího Nožičky Ph.D. na téma „Bankovky a 
ochrana bankovek u nás“ 

Mgr. Ptáčková 
Veronika, Mgr. 
Veselková Jana 

24. 2. 2015 Okresní kolo zeměpisné olympiády 
Barbora Michtová (G4.B) 7. místo, Martin Trávníček (G2.B) – 8. 
místo 

Mgr. Koberová 
Lenka 

17. 3. 2015 Žáci G3.A, G3.B 
Přednáška Ing. Cvetlera na téma ekonomie a finanční 
matematiky, finanční gramotnosti v Aule gymnázia 

Mgr. Ptáčková 
Veronika 

17. 3. 2015 Seminář z dějepisu 
Výstava ve Východočeském muzeu v Pardubicích „Ve znamení 
tří deklarací…“ 

Mgr. Výborný 
Marek 

19. 3. 2015 Vybraní žáci G3.A, G3.B 
Ekonomicko-manažerská olympiáda pořádaná Fakultou 
managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

Mgr. Veselková Jana 

20. 3. 2015 Vybraní žáci 1. – 4. roč. 
Exkurze do koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim - 
Březinka 

Mgr. Ptáčková 
Veronika 

8. 4. 2015 Žáci G3.A, G3.B - Praha 
Exkurze – ČNB a Židovské muzeum. V ČNB se studenti seznámili 
s expozicí „Lidé a peníze“, v rámci komentované prohlídky se 
seznámili s židovskými památkami a zvyky 

Mgr. Ptáčková 
Veronika, Mgr. 
Koberová Lenka 

8. 4. 2015 Vybraní žáci 2. a 3. roč. – tříčlenný tým 
Krajské kolo dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR v Aule 
gymnázia 

Mgr. Výborný 
Marek 

12. 4. 2015 Čtyři týmy – G1.B, G1.C, G2.A, G2.C 
Regionální kolo pro Pardubický a Královehradecký kraj na 
Pedagogické fakultě v Hradci Králové 

Mgr. Koberová 
Lenka 

21. 4. 2015 Žáci G4.A, G4.B, G3.A 
Přednáška J. Ex. velvyslance Lotyšské republiky Albertse 
Sarkanise na téma moderních lotyšských dějin v aule gymnázia 

Mgr. Výborný 
Marek, Mgr. 
Veselková Jana 

5. a 7. 5. 
2015 

Žáci G2.A, G2.B, G2.C - Praha PČR 
Exkurze do Poslanecké sněmovny a Senátu PČR a následné 
besedy s asistentem poslance Mgr. Jiřího Junka Radkem 
Štěpánem a s Ing. Jiřím Krátkým poradcem místopředsedkyně 
Senátu PČR Mgr. Miluše Horské 

Mgr. Ptáčková 
Veronika, Mgr. 
Grulichová Lenka, 
Mgr. Majová Radka 

1. 6. 2015 
 

Žáci 1. – 3. ročníků 
KD Dukla Pardubice 
Zeměpisná přednáška a projekce z cyklu Planeta Země 3000 – 
„Východní Afrika – kolébka lidstva“ 

Mgr. Koberová 
Lenka 
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Zapojení do projektů: 
 
Doba trvání 
 

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

Pedagog - garant  
 

Celý rok – akce  
22. 09. 2014, 
16 .03. 2015 

„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 

Mgr. Veselková Jana 

Celý rok –  
5 projekcí 

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 
G2B. Promítány jsou dokumenty vztahující se k aktuálním 
problémům společnosti a atraktivním tématům studentů. Na 
projekce jsou zváni hosté zabývající se vždy danou tématikou. 

Mgr. Ptáčková 
Veronika 

Listopad  2014  „Příběhy bezpráví“ programu „Jeden svět na školách“ 
organizace „Člověk v tísni“. Cílem je přiblížit studentů 
prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů a následných 
debat, nebo prostřednictvím výstav, nedávné události z naší 
historie.  
14. 11. se uskutečnil komponovaný pořad „Sametová 
revoluce v Pardubicích“, tvořila ho projekce dokumentu 
„1989 – Z deníku Ivany A,“ a  následné panelové besedy 
s přímými účastníky listopadových událostí 89 v Pardubicích 
listopad – prosinec  proběhla v prostorách gymnázia výstava 
„Sliby versus realita“ o propagandě v komunistickém 
Československu 
26. 11. se uskutečnila projekce dokumentu Petra Jančárka 
„Václav Havel – Praha – Hrad“, která byla doplněna besedou 
se signatářkou Charty 77, spoluzakladatelkou Občanského 
fóra v Pardubicích a nositelkou Ceny Příběhů bezpráví a Ceny 
Václavy Bendy Jarmilou Stibicovou 

Mgr. Výborný 
Marek 

březen – 
červen 2015 

„Z místa, kde žijeme“  organizace „Člověk v tísni“ 
Jde o práci se vzpomínkami pamětníků totalitního režimu a 
připomenutí jejich příběhů. Jednalo se o dvě pražská setkání 
s obsahem různých workshopů, přednášek i vlastních 
závěrečných prezentací svých projektů. Účastnil se tým ve 
složení Klára Kalinová (G3.A), Petr Jůn (G3.A) a Dan Vladyka 
(G3.B). 

Mgr. Výborný 
Marek 

10. 3.2015 Kampaň „Vlajka pro Tibet“, 10. 3. žáci G4.A a G4.B (Gabriela 
Uchytilová a Lucie Černíková) 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. 

Mgr. Veselková Jana 

Celý rok – akce 
24. 3. 2015 

Mezinárodní festival dokumentárních filmů „Jeden svět“.  
24. 3. se v aule gymnázia uskutečnila filmová projekce 
„Bojovníci ze severu“ týkající se problematiky islámského 
extremismu pro žáky prvního a čtvrtého ročníku a projekce 
filmu „Putinovy děti“ dokumentující situaci homosexuálů v 
Rusku pro druhé ročníky 

Mgr. Veselková 
Jana, Mgr. Ptáčková 
Veronika 
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Datum 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

(Místo konání a stručný popis, výstup apod.) 
Kdo se účastnil  

pedagog  

14. 10. 2014 Praha, ZŠ Na Smetance, agentura Descartes 
„Čína“ 

Mgr. Veselková Jana 

12. 11. 2014 Praha, ZŠ Na Smetance, agentura Descartes 
„Dějiny Československa 1945 – 90“ 

Mgr. Veselková 
Jana, Mgr. Výborný 
Marek 

13. 11. 2014 Pardubice, VČM 
„Albánie a Kosovo“ 

Mgr. Koberová 
Lenka 

13. 11. 2014 Praha, ZŠ Na Smetance, agentura Descartes 
„Specifika hospodářství, politické moci a ideologie Putinova 
režimu v Rusku. Příčiny Putinovské transformace a její 
vývojové perspektivy“ 

Mgr. Grulichová 
Lenka 

21. 1. 2015 KD Hronovická, Pardubice 
„Anglie a Wales“ 

Mgr. Koberová 
Lenka 

10. 2. 2015 Praha, ZŠ Na Smetance, agentura Descartes 
„Indie a jižní Asie“ 

Mgr. Veselková Jana 

4. 3. 2015 Praha, ZŠ Na Smetance, agentura Descartes 
„Důvody nástupu a zvláštnosti vývoje post-brežněvovských 
reforem v SSSR v 80. letech“ 

Mgr. Grulichová 
Lenka 

30. 3. 2015 Praha, ZŠ Na Smetance, agentura Descartes 
„Duchovní systémy Asie“ 

Mgr. Ptáčková 
Veronika 

10. 11. 2014 Praha, ZŠ Na Smetance, agentura Descartes 
„Islám“ 

Mgr. Ptáčková 
Veronika 

22. 4. 2015 CCV Pardubice 
„Svět očima satelitů“ 

Mgr. Koberová 
Lenka 

 
 

Podrobný popis vybrané aktivity předmětové komise: 
 
1. Studentský filmový klub, projekt „Jeden svět na školách“ organizace „Člověk v tísni“ 

Termín:   Celoroční projekt s 4 projekcemi a následnými besedami.  

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. 

Průběh: 30. 9. 2014 „Jako motýl“ – problematika těžce 
handicapovaných, hostem pedagogové ZŠ Svítání       
v Pardubicích 

                        26. 11. 2014  „Václav Havel – Praha - Hrad“ – 
projekce doplněna besedou se signatářkou Charty 77 
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                        18. 12. 2014  „Krev v mobilech“ – problematika občanských válek v zaostalých 
zemích a financování obchodu se zbraněmi 

                       27. 2. 2015  „Proklaté karikatury“ – problematika aktuálních konfliktů na téma 
islámského extremismu, hostem Robert Quraishy, český student s iráckými předky 

                        27. 4. 2015 „Katka“ – problematika drogové závislosti, hostem Bc. Miroslav 
Zavadil, DiS., vedoucí Centra adiktologických služeb Nymburk 

Rekapitulace: Studenti G3.B a G2.A (Tereza Brancuská, Karin Kavcová, Kateřina Kovandová, 
Tomáš Šedivý, Vojtěch Janeba, Lucie Peterová, Helena Sytko, Radek Štolpa, 
Dominik Kolář) – organizátoři filmového klubu se velmi aktivně připravovali na 
všechny filmové projekce, ochotně se podíleli na získávání atraktivních hostů. 
Návštěvnost filmových projekcí byla vždy velmi vysoká, zúčastnění se aktivně 
zajímali o danou problematiku a živě diskutovali s hosty. 

 

2. Projekt „Z místa, kde žijeme“ organizace „Člověk v tísni“ v programu Jeden svět na 

školách 

Termín:   březen až červen 2015 

Cíl:            seznámení studentů s prací historiků, s prací s pamětníky a zpracováním  
  historických informací 

Průběh:   Tým studentů Klára Kalinová (G3.A), Petr Jůn (G3.A) a Dan Vladyka (G3.B) se 
zúčastnil dvou setkání týmů v Praze, 19. - 20. 3. a 11. - 12. 6. 2015. Šlo především o 
práci se vzpomínkami pamětníků a připomenutí jejich příběhů. Na setkání bylo 

připraveno mnoho workshopů, 
zajímavých přednášek i 
netradiční prohlídky Prahy. 
V závěrečném setkání studenti 
prezentovali své zpracované 
příběhy – téma „Vpád vojsk 
varšavské smlouvy v roce 1968 
očima pamětnic“, nevšední 
příběh jedné rodiny „Jarmil 
Hauptfleisch“.  

 
 
 
Rekapitulace:  
 Do projektu společnosti Člověk v tísni se naše škola zapojuje pravidelně a vždy se 

jedná o velmi aktivní činnost všech účastníků. Je to i důkaz, že historie, příběhy 
našich předků či společenské dění našim studentům zcela jistě není lhostejné. 
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Předmětová komise přírodovědná 

Předsedkyně komise RNDr. Květa Sýkorová 

Datum 
Aktivita 

(Místo konání a stručný popis) 
Kdo se účastnil a 
pedagog - garant 

12. 11. 2014 Výstava: “Jsem mladý vědec“- připomněli jsme si, že mezi 
dvaceti nejlepšími v Projektu Otevřená věda III se na druhém 
místě v oboru fyzikální chemie umístil náš čerstvý absolvent –
Jiří Kulhánek s prací na téma: „Sluníčko v mikrovlnné troubě.“ 

RNDr. Květa 
Sýkorová, Mgr. 
Radka Klempířová 

21. -22. 11. 
2014 

Biologické soustředění talentovaných středoškoláků na 
Masarykově Univerzitě v Brně s účastí Martina Trávníčka G2.B 

Mgr. Marek 
Procházka 

9. 2. 2015 BIO olympiáda - ve školním kole zvítězili- kat. A- Radka 
Formánková G3.B(krajské kolo 14. místo), v kat. B – Martin 
Trávníček G2.B(krajské kolo 2. místo) 

Mgr. Martin Plha, 
Mgr. Marek 
Procházka 

17. 3. 2014 Chemická Olympiáda -  Z původně přihlášených 32 žáků zůstalo 
pouze 11 úspěšných řešitelů teoretické části, kteří absolvovali 
test a následně praktickou část. Vítězem se stal Jakub Pařízek 
G1.C (krajské kolo 4. místo)  

RNDr. Květa 
Sýkorová 
 

14. 4. 2015 Zahájení výstavy: “Příběh kapky“, která představuje osobnost 
českého vědce, objevitele polarografie a nositele Nobelovy 
ceny za chemii z roku 1959 Jaroslava Heyrovského 

RNDr. Květa 
Sýkorová 
 

9. 5. 2015 Pitva – Nemocnice Pardubice žáci semináře z biologie na 
patologické 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. 

Mgr. Martin Plha, 
Mgr. Marek 
Procházka 

20. 6. 2015 SOČ – celostátní kolo – 11. místo Aneta Rolečková  G3B  
Téma:  Genetická variabilita Toll-like receptoru 4 v čeledi 
sýkorovitých (Paridae) 
Tento úspěch samozřejmě předcházelo vítezství v okresním 
(7.4) a krajském kol (13. 5.) 

RNDr. Květa 
Sýkorová 
 

 
 

Zapojení do projektů: 

 

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

Pedagog - garant  
 

1. 9. 2014 - 
30. 6.2015 

OPVK laboratorní práce našich studentů na SPŠCH v rámci 
dvouletého evropského projektu z OPVK "Podpora 
přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém 
kraji".  

RNDr. Květa 
Sýkorová 
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30. 9. 2014 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. 

RNDr. Květa 
Sýkorová, Mgr. 
Tomáš Voltr 

13. 10. 2014 OPVK - ČOV HK 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. 

RNDr. Květa 
Sýkorová, Mgr. 
Tomáš Voltr 

24. 3. 2015 Exkurze v rámci projektu „Podpora přírodovědného a 
technického vzdělávání v Pardubickém kraji" (OP VK)  
Postřižinský pivovar Nymburk, sklárny Bohemia Poděbrady a.s. 
Studenti 3. ročníků nahlédli do procesů výroby piva a českého 
skla. 

RNDr. Květa 
Sýkorová, Mgr. 
Tomáš Voltr 

15. 4. 2015 
 

Exkurze v rámci projektu „Podpora přírodovědného a 
technického vzdělávání v Pardubickém kraji" (OP VK) Botanická 
zahrada Liberec - 2. ročník 

Mgr. Martin Plha, 
Mgr. Marek 
Procházka 

15. 4. 2015 
28. 4. 2015 

OPVK exkurze do závodu – BIOCEL Paskov – studenti 2. A 3. 
ročníků sledovali procesy výroby viskózy a buničiny 

RNDr. Květa 
Sýkorová, Mgr. 
Tomáš Voltr 

21. – 23. 5. 
2015 

Akademie věd ČR - Veletrh vědy -  Klára  Tučková  G3A (23. 5.)-
Téma: Model schizofrenie na potkanech, Tereza  Štveráková 
G3.A (22. 5.)-Téma: Experimentální modely autoimunitních 
onemocnění - ocenění za nejlepší studentskou prezentaci, 
Aneta Rolečková  G3.B (22. 5.)- Téma :  Genetická variabilita 
Toll-like receptoru 4 v čeledi sýkorovitých (Paridae) 

RNDr. Květa 
Sýkorová 

16. 6. 2015 G2.C  Vědecko – technický jarmark, Univerzita Pardubice 
projekt –„Brána vědě/ní otevřená 

RNDr. Květa 
Sýkorová 

18. 6. 2015 OPVK- Biologická stáž v Krkonoších Mgr. Martin Plha, 
Mgr. Marek 
Procházka 

 
 

Datum 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

(Místo konání a stručný popis, výstup apod.) 
Kdo se účastnil  

pedagog  

24. 10. 2014 DVPP Descartes – PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. – 
Chemické reakce a rovnice ve výuce chemie 

RNDr. Květa 
Sýkorová 

31. 10. 2014 DVPP Descartes – Ing. Dagmar Holubová – Chemie je život 
kolem nás i uvnitř nás 

RNDr. Květa 
Sýkorová 

2. 3. 2015 DVPP školení ŠMAK – konzultační seminář pro školní maturitní 
komisaře 

RNDr. Květa 
Sýkorová 

6. 3. 2015 DVVP – Bravo II – Seminář pro středoškolské učitele 
Dr. Ing. Jan Macák - 
 Anorganické nanomateriály: co jsou, proč jsou, jak se dělají?  
Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D. - Antropologické okénko.  

RNDr. Květa 
Sýkorová 
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11. 3. 2015 DVPP – CCV – Doc. RNDr. L. Jančář CSc. – Nová podoba 
periodické soustavy prvků a nové objevy ve světě 
elementárních částic 

RNDr. Květa 
Sýkorová 

2. - 3. 5. 2015 BOTVIK JU České Budějovice – botanický víkend Mgr. Martin Plha, 
Mgr. Marek 
Procházka 

12. 6. 2015 DVVP – Bravo II – Seminář pro středoškolské učitele 
doc. Ing. Břetislav Janovský, Dr. -  Analýzy následků 
průmyslových havárií.  
Mgr. Halina Šimková, - Nukleové kyseliny jako svědek - co 
dokáže moderní forenzní analýza DNA a RNA.  

RNDr. Květa 
Sýkorová 

 

Podrobný popis vybrané aktivity předmětové komise: 
 
Termín:  15. 4. 2015 
 
Cíl:    OPVK exkurze do závodu – BIOCEL Paskov – studenti 2. a 3. ročníků sledovali 
  procesy výroby viskózy a buničiny 

  Biocel Paskov je společností, která vyrábí viskózovou buničinu pro textilní 
  průmysl. Akciová společnost Biocel Paskov ve své činnosti navazuje na  
  vratimovskou celulózku, která na severovýchodě České republiky zahájila svou 
  činnost již v roce 1883. Do roku 2012 se v Paskově vyráběla sulfitová buničina 
  pro papírenský průmysl.  
 

Průběh:   Ve středu 15. dubna navštívili žáci 3. roč. v rámci projektu "Podpora 
přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" celulózku v 
Paskově. Hned na začátku nás místní pracovnice upozornila, že zde vyrábí 

pouze buničinu pro textilní průmysl. 
Buničina pro papírenský průmysl se v 
Paskově přestala vyrábět v roce 2012. V 
roce 2010 se stali součástí nadnárodní 
skupiny Lenzing, největšího světového 
výrobce viskózových vláken používaných 
zejména v textilním průmyslu. Prošli jsme si 
celý výrobní proces od počátečního sekání 
na štěpky, přes výrobu buničiny a její sušení 
a lisování, až po závěrečné balení a expedici 
hotových bloků viskózové buničiny.  

                           
 
Otevřená věda IV 
 
Termín:  21. -  23. 5. 2015 
 
Průběh:   Akademie věd ČR ocenila na Veletrhu vědy nejlepší prezentace. Naši školu 
  reprezentovaly tyto studentky:  
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Klára Tučková  G3.A  
Téma: Model schizofrenie na 
potkanech  
Tereza Štveráková G3.A  
Téma: Experimentální modely 
autoimunitních onemocnění 
Aneta Rolečková  G3.B 
Téma:  Genetická variabilita Toll-like 
receptoru 4 v čeledi sýkorovitých 
(Paridae). 
 
Všechny se úspěšně zhostily svých prezentací a obdržely certifikáty absolventů 
projektu Otevřená věda IV.  Tereza Štveráková  byla vyhodnocena mezi pěti 
nejlepšími pracemi dne. Kromě diplomu pak obdržela i ocenění za nejlepší 
studentskou prezentaci v soutěži vědeckých stáží na Veletrhu vědy za 
celkovou prezentaci a provedení. 

 

 

Předmětová komise matematiky, fyziky a informatiky  

předseda komise Mgr. Karel Šild 

Datum 
Aktivita 

(Místo konání a stručný popis) 
Kdo se účastnil a 
pedagog - garant 

26. 9. 2014 Noc vědců 
Populárně naučný program v rámci celoevropské „Noci vědců“ 
pořádala v Technologickém areálu v Doubravicích Univerzita 
Pardubice.  

Mgr. Ruleová 
vybraní žáci G3.B 

29. 9. 2014 Exkurze do IC Obnovitelné zdroje a MVE Hučák v HK 
Podrobný popis viz dole 

Mgr. Šild, Mgr. 
Ruleová 
žáci G3.A,B 

15. 10. 2014 Přírodovědný klokan – kategorie Junior 
Výsledková listina za školu je v příloze. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 171 žáků. V rámci okresu Pardubice obsadil Daniel 
Voltner (G2.A) 3. místo. 

Mgr. Šild 
G1.A,B,C + G2.A,B,C 

22. 10. 2014 
12. 11. 2014 
3. 12. 2014 
 

Informaticko-ekonomické hrátky 
Workshop pořádaný Univerzitou Pardubice v rámci projektu 
„Brána vědě/ní otevřená II.“ s cílem přiblížit žákům matematiku 
zajímavým a interaktivním způsobem. Na žáky čekaly hry a 
soutěže s čísly a přiblížení fascinujícího světa fraktálů. 

Mgr. David Brebera 
(FES UPa); 
Mgr. Klempířová, 
Mgr. Šild 
1.-3. ročníky 

4. 11. 2014 Astronomická olympiáda 
Školního kola se zúčastnili v kategorii AB dva žáci, oba 
s postupem do krajského kola, v kategorii CD deset žáků, 
z nichž osm s postupem do krajského kola. Postup do 
celostátního finále se nepodařil nikomu. 

Mgr. Šild 
vybraní žáci 
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14. 11. 2014 Robosoutěž 2014 pro střední školy 
Na „Robosoutěži 2014“, kterou pořádala FEL ČVUT v Praze,  
reprezentovali naši školu žáci, kteří navštěvují kroužek 
robotiky. Cílem soutěže bylo sestavit robota, který by byl 
schopen samostatně v časovém limitu projet bludiště. V silné 
konkurenci 23 týmů z celé ČR se naši žáci umístili ve středu 
startovního pole. 

Ing. Petr Doležel, 
Ph.D., FEI UPa, 
Mgr. Šild, 
Hásek (G2.C), 
Trejbal, Kučera 
(G2.A) 

26. - 28. 11. 
2014 

Studijní stáž 
Lenka Šaravcová z třídy G4.A se zúčastnila třídenní studijní 
stáže na fakultě stavební ČVUT v Praze. 

Mgr. Klempířová 
L. Šaravcová (G4.A) 

26. 11., 10. 
12. 2014; 10. 
2., 11. 3. 2015 

Matematika bez (m)učení 
Dobrovolné semináře pro zájemce o matematiku. 

Mgr. Vinklářová 
vybraní žáci 

říjen 2014 – 
březen 2015 

Náslechy žáků 9. tříd ZŠ 
V uvedeném období se uskutečnilo několik náslechů žáků 9. 
tříd ZŠ v hodinách matematiky a fyziky.  

Mgr. Klempířová, 
Mgr. Šild 

26. 1. 2015 Energie – budoucnost lidstva 
Přednášku o výrobě elektrické energie a její spotřebě připravili 
Tomáš Hejl (společnost ČEZ) a Alžběta Bednářová (ČVUT 
Praha). 

Mgr. Ruleová, 
Mgr. Šild 
G3.A,B 

únor 2015, 
13. 3. 2015 

Pozvání k robotice pro ZŠ 
Tým žáků gymnázia připravil pod vedením Ing. Petra Doležela, 
PhD. z FEI Univerzity Pardubice výjezdy na 5 spolupracujících ZŠ 
s projektem „Pozvání k robotice pro ZŠ“. Cílem akce bylo 
vzbudit v žácích škol zájem o technické disciplíny a zejména o 
programování, mechatroniku a robotiku. Finále projektu se 
uskutečnilo 13. 3. v prostorách gymnázia. 

Ing. Petr Doležel, 
Ph.D., FEI UPa, 
vybraní žáci školy 
 

13. 2. 2015 Fykosí fyziklání 
Na fyzikální soutěži pro pětičlenné týmy z Česka i Slovenska 
pořádané MFF UK v Praze reprezentovali naši školu žáci Libor 
Pochobradský, Ondřej Soukup, Richard Burkoň, Daniel Boruch 
(G3.A) a Petr Hanák (G3.B). Týmy měly za úkol v časovém limitu 
tří hodin vyřešit co nejvíce fyzikálních úloh s použitím 
kalkulaček a odborné literatury. V silné konkurenci 80 týmů se 
naši žáci umístili v druhé polovině startovního pořadí. 

Mgr. Šild 
vybraní žáci 

23. 2. 2015 Exkurze do JE Dukovany a PVE Dalešice 
Podrobný popis viz dole. 

Mgr. Šild,Mgr. Voltr, 
G4.A,B 

17. 3. 2015 Finanční gramotnost v praxi 
Přednáška Ing. Martina Cvetlera na téma finanční gramotnosti 
od základních pojmů inflace, deposit, RPSN, bonita, 
exekutor, inkaso až k osobnímu finančnímu plánu, pojištění, 
plánu bydlení či osobnímu bankrotu a oddlužení. 

Mgr. Klempířová, 
Mgr. Šild 
G3.A,B 

20. 3. 2015 Pozorování zatmění Slunce 
Nebeskou show v podobě částečného zatmění Slunce 
pozorovaly díky skvělým podmínkám desítky žáků i pedagogů 
gymnázia. Dalekohledem zvětšený obraz zatmělého Slunce byl 
promítán na stínítko, snímán vizualizérem a přenášen na 
plátno. 

Mgr. Šild 
celá škola 
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20. 3.2015 Matematický klokan 
Výsledková listina je v příloze. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 160 žáků v kategorii Junior a 12 
žáků v kategorii Student. V okresním kole obsadil v kategorii 
Junior Alessandro Petric (G2.C) druhé místo a Jakub Nečas 
(G2.C) třetí místo. 

Mgr. Šild 
žáci 1. – 4. ročníků 
 

10. 4. 2015 Fyzikální olympiáda 
Domácí kolo řešili v kategorii C (2. ročník) tři žáci, v kategorii D 
(1. ročník) osm žáků. Postup do krajského kola se nepodařil 
nikomu. 

Mgr. Šild 
vybraní žáci 

10. 4. 2015 Prezentiáda+ 
V krajském kole Prezentiády+, která se konala na půdě naší 
školy, nás reprezentoval tým ve složení Pavel Trejbal (G2.A) a 
Josef Cach (G2.B). Svým výkonem si zajistili postup do 
brněnského Grandfinále, kde skončili na dvanáctém místě. 

Mgr. Voltr, 
Mgr. Harbich, 
Pavel Trejbal (G2.A), 
Josef Cach (G2.B) 

15. 4. 2015 Exkurze do IC Obnovitelné zdroje a MVE Hučák v HK 
Podrobný popis viz dole 

Mgr. Šild,  
Mgr. Sochor 
žáci G2. A,B,C 

17. 4. 2015 Soutěž v programování PRO-WAS 
V krajském kole soutěže v programování, která je vyhlašována 
Národním institutem dětí a mládeže MŠMT, obsadil Richard 
Burkoň (G4.A) druhé místo. 

Mgr. Harbich 
Richard Burkoň 
(G4.A) 

28. 4. 2015 Noc mladých výzkumníků 
Akce se konala v prostorách pardubického zámku a pořádala ji 
Univerzita Pardubice. Žáci zažili večerní atmosféru zámku plnou 
alchymie, kouzel, hrátek, světel, pokusů a zážitkových dílen. 

Mgr. Ruleová 
vybraní žáci G3.B 

14. 5. 2015 Den osobností 
V rámci již tradičního Dne osobností navštívila naši školu Mgr. 
Rita Chalupníková, která vyprávěla své zážitky z letní školy 
v Kosmické akademii a raketovém centru v Hunstville v USA. 

Mgr. Rita 
Chalupníková 
Mgr. Klempířová 

3. 6. 2015 Exkurze do JE Dukovany a PVE Dalešice 
Podrobný popis viz dole. 

Mgr. Šild, 
Mgr. Macek, 
G3.A,B 

 
 

Zapojení do projektů: 
 

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

Pedagog - garant  
 

2014/2015 Kroužek robotiky 
V rámci projektu EU OP VK „Podpora přírodovědného a 
technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ pokračuje již 
třetím rokem činnost kroužku robotiky, jehož cílem je 
interaktivní populární formou zvýšení zájmu žáků o techniku a 
přírodovědné obory. 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 či zápasy. 

Ing. Petr Doležel, 
Ph.D., FEI UPa 
Mgr. Šild 
vybraní žáci školy 
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2014/2015 Praktická laboratorní cvičení z fyziky pro ZŠ 
V rámci projektu EU OP-VK „Podpora přírodovědného a 
technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ bylo ve školním 
roce 2014/2015 realizováno celkem 58 praktických 
laboratorních cvičení z fyziky pro ZŠ a 9 pro SPŠCH. Projekt 
pokračuje již druhým rokem a v rámci něj byla provedena 
rekonstrukce učebny fyziky a zakoupeno větší množství 
pomůcek pro fyziku. 

Mgr. Šild, 
Mgr. Ruleová 

 
 

Datum 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

(Místo konání a stručný popis, výstup apod.) 
Kdo se účastnil  

pedagog  

17.9. - 19. 9. 
2014 

Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ (FEI UPa) 
Třídenní seminář pro učitele matematiky, přednášky, diskuze, 
prezentace z nejrůznějších oblastí matematiky, její výuky i 
závěrečného ověřování poznatků. Seznámení s novými 
didaktickými pomůckami – učebnice, výukový software. 

Mgr. Šild, 
Mgr. Harbich, Mgr. 
Klempířová, Mgr. 
Vinklářová, Mgr. 
Sochor 

září 2014 Software Bakaláři 
Školení k evidenci školní matriky a předávání dat pořádala 
Služba škole MB. 

Mgr. Klempířová 

21. 10. 2015 Matematika v životě lidí 
Seminář z didaktiky a elementární matematiky; Olomouc. 

Mgr. Vinklářová 

22. 10. 2014 Pardubický didaktický seminář JČMF 
Funkce dané explicitně, parametricky a implicitně; druhy 
kuželoseček; využití funkcí ve fyzice. 

Mgr. Klempířová, 
Mgr. Vinklářová 

4. 11. 2014 Finanční gramotnost v příkladech 
Seminář s lektorkou Ing. Janou Schejbalovou pořádalo NIDV 
Pardubice. 

Mgr. Klempířová 

11. 11. 2014 Konference pro učitele fyziky a elektrotechniky ZŠ a SŠ 
Konferenci pořádalo CCV a skládala se ze tří přednášek: 
doc. RNDr. Jiří Dolejší – Integrace současné fyziky do výuky 
tohoto předmětu; RNDr. Vladimír Vícha – Vizualizace 
radioaktivity s detektorem MX-10; Ing. Ladislav Štěpánek – 
Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. 

Mgr. Šild, 
Mgr. Ruleová 
SFY 4. ročník 

25. 11. 2015 Chvála důkazům 
Seminář z didaktiky a elementární matematiky; Jindřich Bečvář; 
Olomouc. 

Mgr. Vinklářová 

15. 1. 2015 Systém InspIS ŠVP 
Školení k modulu pro práci se ŠVP proběhlo v Ústí nad Orlicí. 

Mgr. Voltr, 
Mgr. Klempířová 

24. 2. 2015 Významné nerovnosti v geometrii trojúhelníka 
Seminář z didaktiky a elementární matematiky; Jaroslav Švrček; 
Olomouc. 

Mgr. Vinklářová 

4. 3. 2015 VMware 
Seminář pořádaný Univerzitou v HK zaměřený na bezpečný 
přístup koncových uživatelů do pracovního prostředí kdykoli, 
odkudkoli a z čehokoli, virtualizace sítí, automatizace IT 
prostředí a mnohé další novinky ze světa VMware. 

Mgr. Harbich 

5. 3. 2015 Pardubický didaktický seminář JČMF 
Rozbor pilotního testování přijímacích testů pro žáky devátých 
tříd ZŠ. 

Mgr. Klempířová, 
Mgr. Vinklářová 
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19. 3. 2015 Matematika a číslo v raném středověku 
Seminář pořádaný Univerzitou Pardubice. 

Mgr. Vinklářová 

31. 3. 2015 Matematik v mimoškolní praxi 
Seminář z didaktiky a elementární matematiky; 
Stanislav Trávníček; Olomouc 

Mgr. Vinklářová 

7. 4. 2015 O vybraných problémech z počtu pravděpodobnosti 
Seminář z didaktiky a elementární matematiky; Pavel Tlustý; 
Olomouc. 

Mgr. Vinklářová 

16. 4. 2015 Práce s chybou ve vyučování matematice 
Seminář pořádaný agenturou Descartes. 

Mgr. Vinklářová 

21. 4. 2015 Didaktika matematiky a současná realita naší školy 
Seminář z didaktiky a elementární matematiky; Josef Polák; 
Olomouc. 

Mgr. Vinklářová 

23. 4. 2015 Charakteristika a ukázky „dobrého vyučování“ v matematice 
Seminář pořádaný agenturou Descartes. 

Mgr. Vinklářová 

květen 2015 Software Bakaláři  
Školení k elektronické TK pořádala Služba škole MB. 

Mgr. Klempířová 

 
 
Podrobný popis vybrané aktivity předmětové komise: 
 
Exkurze do IC Obnovitelné zdroje a MVE Hučák v HK 

Termín:  29. 9. 2014; 15. 4. 2015  
 

Cíl:   Zvýšení zájmu o techniku a technické obory 

Průběh:  

Informační centrum Obnovitelné zdroje 
nabízí zajímavý a pestrý program. Na úvod  
žáci shlédli krátký film o vodních dílech na 
Labi, seznámili se jak s historií a výstavbou 
malé vodní elektrárny, tak i 
s konstrukčním řešením, funkcí a 
základními parametry tohoto díla. 
Zopakovali si možnosti výroby elektrické 
energie s důrazem na využívání 
obnovitelných zdrojů a prohlédli si ukázky 
zařízení tyto zdroje využívající. 
Velmi je zaujala výstava o obnovitelných 
zdrojích se zajímavými interaktivními 
exponáty. Zařízení na tvorbu vln s instalovaným modelem vlnové elektrárny, fukary, s nimiž 
žáci sváděli souboje o ovládnutí plachetnice, model rozpojovače vysokého napětí, vozíčky 
poháněné světlem či dotykové obrazovky s hrami a kvizy byly neustále v obležení. 
Návštěva centra vyvrcholila prohlídkou strojovny malé vodní elektrárny Hučák za běžného 
provozu, takže žáci viděli zařízení v činnosti. Technické vybavení je z velké části ještě původní 
a historický nádech mu dává malebné kouzlo, což podle reakcí kvitovali i žáci.  Vysvětlení 
funkce alternátoru se stalo pro žáky snadněji pochopitelným, když jej měli funkční přímo 
před sebou. Rovněž si vybudovali konkrétní představy, jak taková zařízení vypadají ve 
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skutečnosti a ne jen na obrázku v učebnici. Exkurze je navázána na školní vzdělávací program 
v oblasti environmentální výchovy a výroby elektrické energie. 

 

Exkurze do JE Dukovany a PVE Dalešice 

Termín:  23. 2. 2015; 3. 6. 2015 
 

Cíl:   Doplněk a rozšíření výuky fyziky v rámci ŠVP 

Průběh:  

V pondělí 23. 2.2015 a ve středu 3. 6. 2015 se uskutečnily exkurze do informačního centra 
jaderné elektrárny Dukovany a do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice – Mohelno, která 
je v těsné blízkosti jaderné elektrárny a slouží pro ni jako zásobárna vody. Žáci se dozvěděli  

informace o tomto vodním 
díle i o jeho stavbě a 
konstrukci a seznámili se s 
funkcí přečerpávací vodní 
elektrárny. V jaderné 
elektrárně žáci na úvod 
prohlídky měli možnost vidět 
film popisující základní 
principy fungování elektrárny 
od reaktoru, palivových 
článků, výroby elektrické 
energie až po zpracování 

jaderného odpadu či kontaminovaných látek. Tyto poznatky si pak ještě rozšířili u názorných 
interaktivních modelů. Prohlídku zpestřilo pozorování radioaktivního záření pomocí mlžné 
komory. Žáci se rovněž dozvěděli, jaké jsou kladeny nároky na zaměstnance elektrárny a jaké 
požadavky musí splňovat uchazeč o místo zde.  Exkurze se uskutečnila v rámci projektu EU 
z OP-VK „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ reg. č.: 
CZ.1.07/1.1.00/44.0012. 

 
 

Předmětová komise pro tělesnou výchovu a sport 

předseda komise Mgr. Martin Plha 

Datum 
Aktivita 

(Místo konání a stručný popis) 
Kdo se účastnil a 
pedagog - garant 

25. 1. – 1. 3. 
1. 3. – 8. 3. 
2015 

Lyžařský kurzy pro třídy G1.A, G1.B, G1.C 
Pec pod Sněžkou 
Cíl akce :  zdokonalení dovedností našich studentů ve 
sjezdovém, běžeckém lyžování a  snowboardingu 

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

6. – 13. 6. 
2015 

Sportovní kurz pro třídy G2.A, G2.B 
Pecka 
Cílem akce byl rozvoj herních dovedností žáků v míčových 
hrách a získání základů orientačního běhu.  

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



 42 

23. – 26. 6. 
2015 

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

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

Září  - květen 
2014 - 2015 

Olympiáda okresu středních škol. Největší úspěchy: postup 
do krajského finále v orientačním běhu, hokejbale chlapců a 
atletiky dívek 
Celkové umístění Olympiády:  DÍVKY:  2. místo                                                                 
                                                      CHLAPCI:  4. místo 

 

 
Mezi žáky, kteří se zúčastnili nejvíce soutěží, patří:  Anežka 
Kubištová, Tereza Čaladi za dívky a za chlapce:  Ondřej 
Běloušek a Jan Koblížek.  

 

 

 

 

SPORTOVNÍ AKCE, VÝSLEDKY  

Studenti naší školy startovali v šestnácti druzích 
sportů zahrnutých do XXI. OLYMPIÁDY DĚTÍ A 
MLÁDEŽE regionu Pardubice. Celkově dívky 
obsadily druhé místo a chlapci skončili čtvrtí. 
kategorie dívek byla historicky nejvyrovnanější 
a týmy obou gymnázií dosáhly i po všech 
sportech totožného výsledku. O vítězství 
gymnázia Dašická tak rozhodl větší počet prvních míst. Studenti a studentky, kteří 
reprezentovali naší školu nejčastěji: Anežka Kubištová a Tereza Čaladi za dívky a za chlapce 
Jan Koblížek a Ondřej Běloušek. 

 
KONEČNÉ  POŘADÍ: 
 
Střední školy dívky: 
 účast umístění celkem 
1. Gymnázium Dašická Pardubice   80     84   164 
2. Gymnázium Mozartova Pardubice   80     84   164 
3. Střední zdravotnická škola Pardubice   80     32   112 
4. SPŠ chemická škola Pardubice   70     39   109 
5. Gymnázium Holice   50     32   82 
    
Střední školy - chlapci: 

   
1. SPŠ elektrotechnická Pardubice 120   124   244 
2. Gymnázium Dašická Pardubice 110   120   230 
3. SPŠ chemická škola Pardubice 120     49   169 
4. Gymnázium Mozartova Pardubice 100     64   164 
5. SŠ potravinářství a služeb Pardubice   90     37   127 
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 Okresní kolo atletického poháru 
CORNY; září 2014; Atletický stadion 
Hvězda Pardubice 

 

 

 

 

 

Okresní finále olympiády škol v plavání - 
listopad 2013, Pardubice 

 

 

Orientační běh - duben 
2014 - Pardubice 

 

 

                

   Hokejbal proti drogám – duben 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První účast ve středoškolské lize frisbee – 
Hradec Králové – květen 2015 
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Ocenění celoročních úspěchů - předávání pohárů 

 

V pondělí 15. 6. 2015 proběhlo v 
historickém sále pardubické radnice 
slavnostní vyhlášení XXI. Olympiády 
dětí a mládeže regionu Pardubice. 
Naše škola v kategorii dívek obsadila 
skvělé 2. místo, když nás od vítězství 
dělil jediný bod. S vítězným 
Gymnáziem Dašická jsme získali 
stejný počet bodů a pouze méně 
prvních míst nás odsunulo na druhou 
pozici. Tento úspěch je o to cennější, 
že velký sportovní rival má výrazně 
větší výběr sportovních 
reprezentantek a svých odchovankyň 
v osmiletém studiu. V kategorii chlapců jsme bohužel administrativní chybou neobhájili 
loňské třetí místo a skončili těsně pod stupni vítězů. Veronika Hofmannová (G3.A) a Silvie 
Gruberová (G2.C) tak převzaly z rukou náměstka primátora Jakuba Rychteckého pohár a 
diplom. 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 zástupkyní ředitele školy. 
Jde o finanční zajištění sálu, hudby, ochranky, 
tomboly, přípravu a prodej vstupenek, 
předtančení. Letošní ples byl tematicky zaměřen k 
„Irsku a Skotsku“ a všemu, co k němu patří. Ples se 
těšil velkému zájmu žáků, rodičů i veřejnosti.    

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 
2015 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. 

V období leden – duben 2015 Sdružení organizovalo pro uchazeče o studium Přípravný kurz 
pod vedením zkušených lektorů. 

Výraznou investicí bylo zakoupení 30 kusů šatních dvouskříněk (60 míst) pro studenty. Tyto 
skříňky doplnily šatní prostory na plnou předpokládanou kapacitu 12 třídy gymnázia. 
Zakoupeny byly také odpočinkové lavice na školní chodby pro studenty a lavice do nově 
zrekonstruovaných šaten u tělocvičen. 

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 2014/15.  

Ředitel školy je členem Asociace ředitelů gymnázií ČR; absolvoval akreditované semináře 
k tématice řízení školy. Ve dnech 25. - 27. 3. 2015 se zúčastnil celostátního setkání AŘG 
v Hradci Králové. Dále se pravidelně účastnil porad ředitelů gymnázií PKj. 

Zástupkyně ředitele školy absolvovala vzdělávací programy v rámci výchovného poradenství 
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. Vytvořené výukové 
materiály (DUM) jsou nadále využívány pedagogy v rámci výuky. 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, společnosti Bioanalytika Chrudim nebo 
Pardubickém deníku. Projekt byl ukončen v prosinci 2014. 

 

- Uspěli jsme ve výzvě č. 56 OP VK.  Díky včasnému podání žádosti schválilo v červnu 2015 MŠMT 
naši žádost o finanční podporu individuálních projektů v rámci Výzvy č. 56 Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Kromě zahraničního jazykového vzdělávání pedagogů  
gymnázia jsou v ní zahrnuty i čtyři zahraniční 
jazykově-poznávací pobyty pro žáky školy. 
V červnu a červenci 2015 byl proveden výběr 
dodavatelů a organizace pobytů, které kromě 
studia daného cizího jazyka ve vybrané jazykové 
škole budou zahrnovat i seznámení s reáliemi 
dané země, návštěvy památek, muzeí apod. 
Předpokládaný rozsah týdenních pobytů je 14 
studentů (Velká Británie - Oxford), 13 studentů 
(SRN - Berlín), 15 studentů (Francie - Nice) a 10 
studentů (Španělsko - Barcelona). Termínově 
převážně v měsíci říjnu 2015. Výběr studentů 
proběhne dle stanovených kritérií v jednotlivých 
sekcích výuky cizích jazyků. Informace budou včas sděleny. Kromě studentských pobytů bude 
škola realizovat 4 šablony tzv. shadowingu – stínování – inspirace pro výuku v zahraničí (1x 
týdenní výjezd do Francie a 3 x týdenní výjezd do Nizozemí (ANJ)). Již v průběhu srpna 2015 
absolvovali čtyři vybraní pedagogové 14-denní intenzivní jazykový kurz ANJ na Maltě. Úroveň 
kurzu a jeho přínosnosti byla hodnocena velmi positivně. 

- e tedy již nyní těšit na nový školní rok!  
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- V rámci spolupráce s Univerzitou Pardubice se škola zapojila do realizace projektu  
BRAVO II. Kromě účasti na nabízených přednáškách či vzdělávacích akcích se naši zástupci 
zúčastnili konference Mladých vědců. Ve středu 1. dubna se i za účasti Pavla Trejbala a Radka 

Štolpy (2. roč.) konala v Congress 
Centre AFI Palace v Pardubicích 
konference mladých vědců "BRAVO 
VĚDĚ". Konference byla součástí 
projektu „Brána vědě/ní otevřená II. 
(BRAVO II)“ a mapovala 
systematickou badatelskou činnost 
žáků středních i základních škol, kteří 
v akademickém roce 2014/15 
zpracovávají pod odborným vedením 
mentorů výzkumný úkol na 4 
fakultách Univerzity Pardubice. Naši 
zástupci prezentovali výstup ze svého 

projektu (ještě spolu s Janem Kučerou) „Testování a hodnocení použitelnosti webových 
stránek vybraných statutárních měst". Jejich prezentace, která vyvolala poměrně bohatou 
diskusi a řadu otázek z pléna, natolik zaujala porotu i přítomné představitele univerzity, že 
byla vyhodnocena jako nejlepší v rámci celé konference. Pro naše studenty byla konference 
příležitostí nejen představit svůj výzkum, ale také získat zkušenosti s prezentací před 
publikem a schopnost adekvátně reagovat na dotazy.  
 
- studentky se aktivně zapojily do projektu Akademie věd ČR „Otevřená věda IV“; v rámci 
své výzkumné činnosti připravovali práce k prezentaci na projektových konferencích i v rámci 
Středoškolské odborné činnosti. 
 
- 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 využívání 
didaktických materiálů, konzultace a lektorskou spolupráci (Mgr. Marek Výborný) s JSNŠ. 
Škola je dlouhodobě partnerskou školou programu JSNŠ. 
 
- Spolupracujeme s Masarykovou univerzitou Brno v rámci projektu „Ambasadoři“. Naší 
ambasadorskou je Alexandra Koplíková (G4.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 studentů II. 
roč. pod vedením Terezy Mokrenové a Vojtěcha Janeby, který 
je registrovaným týmem organizátorů Filmového klubu u 
společnosti Jeden svět na školách. V průběhu roku bylo 
uspořádáno 5 projekcí s návštěvou hostů a doprovodným 
programem pro přítomné studenty. K projekcím je využívána 
nová aula školy. 
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- 15.května 2014 se uskutečnil VIII. ročník 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 byla 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 profesora 
Masarykovy univerzity v Brně Miroslava 
Mareše, který analyzoval českou 
extremistickou scénu v kontextu nebezpečí mezinárodního terorismu. Známá tvář obrazovky 
ČT Jakub Železný se studenty diskutoval o žurnalistické práci a aktuálních trendech v českých 
médiích včetně praktického rozboru zpravodajských ukázek. Publicista a nositel ceny 
Ferdinanda Peroutky Adam Drda připomenul osudy 270 tisíc umučených českých Židů, 

aktuálně jsme tím připomněli 70. výročí 
konce 2. světové války. Návratem 
k současnosti a mezinárodním otázkám byl 
portrét Vladimira Putina a jeho ruské cesty 
od demokratického liberalismu 
k autoritativní vládě. Hovořil o ní Ivan 
Macek z pardubické univerzity. Nechyběl 
ani populární „cestopisný výlet“. 
S polárníkem Miroslavem Jakešem jsme 
zavítali do severních polárních oblastí, 
Grónska či Špicberk. Oblast přírodních věd 

reprezentovala Květa Stejskalová z Ústavu fyzikální chemie AV ČR. Její přednáška o prvním 
českém nositeli Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovském zároveň uzavřela měsíc trvající putovní 
výstavu „Příběh kapky“, která byla instalována v budově gymnázia. Připomenout i Rok 
technického vzdělávání a podstatný základ, který mu poskytuje i gymnaziální vzdělávání. O 
zajímavé perspektivě technických oborů se studenty diskutoval ředitel Erwin Junker Griding 
a.s. Karel Panuš, o zkušenosti z pobytu v kosmické akademii v americkém Hutsville se 
podělila Rita Chalupníková z centra Fyzikální elixír nadace Depositum Bonum. Zástupce 
přednosty Stomatologické kliniky Lékařské fakulty v Hradci Králové Zdeňka Šustová ukázala 
studentům, jak pestrá je profese zubaře a co vše přináší každodenní praxe. Velmi praktický a 
lákavý byl také příspěvek ředitele Metropolitní univerzity a právníka Marka Beneše, který 
hovořil o právní ochraně duševního vlastnictví, autorských právech a správném „opisování“. 
 
- 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 ledna do června 
u nás studoval turecký student Onurcan Onurlu).  Díky navázané 
spolupráci se do výměnných pobytů zapojili i žáci naší školy. Po 
Tereze Neuwirtové (Hirošima – Japonsko) a Filipu Jonášovi (SRN) 
uspěl během jara 2014 se žádostí také Petr Kratochvíl, který od 
září 2014 do června 2015 studoval v Minnesotě v USA. 
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-    Projekt „Daruj krev s Mozarťákem“.  Z iniciativy Mgr. 
Martiny Vinklářové se uskutečnil poprvé projekt oslovující 
prvodárce krve. V dvou etapách se tak zapojilo více jak 10 
prvodárců starších 18 let. Zde je jedna reakce: „V pátek 5. 
6. jsme udělaly dobrou věc a darovaly jsme krev v 
Pardubické Krajské nemocnici. Kolem sedmé hodiny ranní 
jsme si vystály frontu nadšených dárců. Poté nás čekal 
kontrolní odběr, … Po posilnění houskou a čajem jsme 
každá mohla darovat 450ml krve a zdaleka jsme nebyly 
jediní dárci. Jako odměnu jsme si dopřály přísun cukrů v podobě nanuka a domů odešly s 
hřejivým pocitem. A až to bude možné, vrátíme se a třeba i někomu zachráníme život.“  

- Studenti se zapojili do projektu Adopce na dálku® Arcidiecézní charity Praha – 
prostřednictvím adopce podpořili studium Martina v Zambii.   

 
Další projekty a aktivity: 
 
- Charitativní sběr plastových víček pro Rebecu  
- Zapojení do kampaně „Vlajka pro Tibet“ 
- Spolupráce Eurocentrum Pardubice a Europe Direct  
- Získali jsme 2. místo v projektu "Gymnázium roku 

2014/15" ČeSU 
- Vánoční školní akademie 
- Návštěvy VČD, Státní opery a dalších pořadů 
 

     a mnohé další (archiv na webu  www.gymozart. cz) 
 
 
Kampaň „Vlajka pro Tibet“ 
 

 
 
 Závod Legie 2015 
 
 
 
 

 
  
  Projekt „Jak nám chutná Evropa 2014“ 
      spolupráce se ZŠ Svítání Pardubice
       

http://www.cesu.cz/
http://www.gymozart/
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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 a naše 
relativně nepravidelná setkání 
I nadále se aktivně zapojujeme do činnosti Studentského parlamentu při Magistrátu 
města  Pardubic (G3.B Tereza Brancuzská a Anežka Kubištová) 

 

 Gymnázium reprezentovala v 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 – XV. maturitní ples 
gymnázia v  prostorách pardubického 
IDEONU. V letošním roce v duchu 
,,Putování po anglických ostrovech“ 
 

   Výchovný poradce poskytuje celoročně 
poradenskou činnost pro zákonné 
zástupce žáků a  žáky při řešení 
studijních a osobních problémů. 
V závažných případech kontaktujeme 
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 semináři 
výchovných poradců, organizovaných Pedagogicko psychologickou poradnou   
v Pardubicích (PPP) a Informačním  a poradenským střediskem Úřadu práce a dále na 
semináři Filosofické fakulty Univerzity Karlovy na téma Sociálně patologické jevy – 
přednáška doc. Jaroslava Koti a Davida Čápa na téma Kyberšikana žáků i učitelů. Tato 
přednáška byla podnětem pro budoucí práci SOČ dvou studentek prvního ročníku. Práce 
je v červnu 2015 v počátku, odborným garantem za školu je VP, za Rodinu pro Pardubický 
kraj ředitel Poradny dr. Roman Miletín a Mgr. Brancuská. 
 

 Na základě úzké spolupráce třídní učitelky, VP a zákonného zástupce = matky, jsme  
vytvořili podmínky pro studium dle individuálního vzdělávacího plánu  žákyni G4.A  Leoně 
Budinské, žákyni se zdravotním znevýhodněním. Leona úspěšně zvládla ukončit 4. ročník a 
zdolala všechny úskalí maturitní zkoušky. Nyní čeká na výsledky přijímacího řízení na VŠ. 
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 Dle druhého individuálního vzdělávacího plánu studoval žák Petr Mošner, G3.A. 
 

 VP dohlíží na studium talentovaných žáků – v úzké spolupráci s hokejovým klubem HC 
ČSOB Pardubice a sekretářem mládeže Tomášem Hrubým 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; podruhé 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 2014. 
 

 Jako nejefektivnější způsob komunikace se základními školami považuji náslechy žáků ZŠ 
ve vyučovacích hodinách na gymnáziu, kterých se zúčastnilo téměř 135 žáků devátých tříd 
pardubických a chrudimských základních škol! (ZŠ Studánka, ZŠ Dr. Malíka, ZŠ Štefánikova, 
ZŠ Benešovo nám., 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 – ve 
dvou termínech, v prosinci 2014 a lednu roku 2015. 
 

 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.  
 

    Metodická pomoc pokračuje i bývalým absolventům gymnázia, studentům Univerzity HK, 
pedagogické fakulty – umožněním náslechů, výstupů, případně i studentům Univerzity 
Pardubice (Andrea Koláčková, Tereza Kubištová, …) 
 

    VP spolu s třídními učiteli v průběhu školního roku sledovala prospěch a absenci     
studentů, problémové studenty jsme řešili individuálně, v úzké spolupráci s TU jsme se 
zaměřili na minimalizaci omluvené absence žáků, což je u některých studentů Achillova 
pata 
 

 Pokračovala intenzivní propagace školy na veřejnosti: zveřejněním aktuálních informací v 
celostátním deníku MF DNES – příloze Pardubický kraj, v regionálním tisku – 
v Pardubických novinách, 14. rokem jsme organizovali na území města Pardubic celostátní 
sbírku Srdíčkový den za účelem shromáždění finančních prostředků na dovybavení 
dětských oddělení krajských nemocnic (září 2014, březen 2015), na podnět studentské 
rady byla uspořádaná vánoční a velikonoční taneční party. 
 
Problematika zdravého životního stylu  

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

 Bližší spolupráce byla navázána v závažných případech s Poradnou pro rodinu 
Pardubického kraje 
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Projekty: 

 Druhým rokem jsme se  aktivně zapojili do  projektu 
Chodím do práce v Pardubickém kraji, garantovaném 
regionální rozvojovou agenturou. V rámci projektu 
navštívili studenti a detailně poznali řadu pracovišť Pk. 
 

 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 ‘‘  
 

 Velikou popularitu mezi studenty získalo Respirium – 
oddechová místnosti pro žáky a jeho letní podoba - altán 
v prostorách školního hřiště 
 

 Musím vyzdvihnout aktivní přístup studentů k třídění odpadu a samotný sběr PET lahví .  
 

 Zapojeni jsme do Sbírky plastových víček pro malou Rebeku s nemocí motýlích křídel. 
Kapkou tak finančně přispějeme na její nákladnou rehabilitační péči. 
 

 Jako VP úzce spolupracuji s metodikem prevence - Mgr. Chalupovou, řešíme problematiku  
prevence na škole. Po dobrých zkušenostech s adaptačními kurzy z minulých let jsme 
v měsíci září uspořádali pro všechny tři první ročníky Adaptační kurz pro nově vzniklé 
kolektivy, který byl v režii třídních učitelů a vyučujících tělesné výchovy. Využili jsme zde 
získanou finanční dotaci z Programu na podporu rozvoje sportovních činností školských 
zařízení a na podporu volnočasových aktivit. Práce s novým kolektivem pokračuje nejen 
ve vyučovacích hodinách, ale i v rámci lyžařského kurzu, třídního výletu a v závěru 
školního roku divadelním představením Tanecbook – upozorňujícím na nebezpečí 
sociálních sítí 

 
  
 
Adaptační kurz 2014 
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Zpráva o hospodaření školy v roce 2014 

 

Příjmy 
 

Druh příjmů  Částka 

        
         Neinvestiční příjmy 
Příspěvek od zřizovatele na provoz   
Dotace od MO Polabiny II – stud. předplatné - Státní opera  
Rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických pracovníků 
regionálního školství“ 
Rozvojový program „ Zvýšení platů pracovníků reg. školství“ 

  
      

3 320 000,00 
6 000,00 

25923,00 
 

78562,00 

Příspěvek od zřizovatele – program  A3                                                                                                                                           8 000,00 

Dotace z EU – UZ 33019 – OPVK 
Dotace z EU – UZ 33031 

3 547 241,72 
83 503,08 

  

Dotace z MŠMT – UZ 33038 – Excelence 4 051,00 

Dotace z MŠMT – UZ 33166 – soutěže 12 000,00 

Dotace z MŠMT – UZ 33353 – přímé NIV 13 791 000,00 

 
Výnosy z prodeje služeb (pronájmy, energie, školní kuchyň…) 

 
1 394 772,44 

Výnosy z pronájmů  1 286 192,00 

Čerpání fondů 21 940,50 

Ostatní výnosy z činnosti 25 243,00 

Úroky 29,70 

Celkové příjmy                                           23 604 458,44 
 
 
 
Druh příjmů  Částka 

        
         investiční příjmy 
Příspěvek od zřizovatele - rekonstrukce sprch v tělocvičně 
Příspěvek od zřizovatele - zhotovení kuchyňky v PPk 
Celkové investiční příjmy  

  
      

878 000,00 
9 113,00 

887 113,00 
 

 

Výdaje 

 
            Neinvestiční výdaje  

Druh výdaje Částka 

Mzdové náklady 10 983 383,00 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění  3 553 114,24 

Jiné sociální pojištění  – zákonné pojištění 41 574,74 

Zákonné sociální náklady (FKSP) 99 513,78 



 55 

Pokuty a penále 45 729,25 
 

Odpisy  1 147 741,00 

Spotřeba materiálu 2 047 589,89 

Spotřeba energie  1 618 765,70 

Oprava a údržba 485 225,99 

Cestovné 89 356,00 

Náklady na reprezentaci 2 025,00 

Ostatní služby 1 151 814,98 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 2 296 927,90 

Ostatní náklady z činnosti 13 180,00 

Daň z příjmu PO 2 553,38 

Celkové neinvestiční výdaje 23 578 494,85 
 
 
 
Komentář k příjmům: 
Všechny poskytnuté dotace byly použity v souladu s jejich účelem. 
Zároveň nám vznikly příjmy za pronájem bytu školníka, za pronájem kantýny, ZUŠ Pardubice a za 
energie a služby pro organizace, které sídlí v naší budově (ZUŠ Pardubice – Polabiny, CCV Pardubice, 
PPK, EVC) a také příjmy z nahodilých pronájmů auly, učeben a tělocvičny.  
 
 
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: 
Pardubický kraj gymnáziu poskytl prostředky na rekonstrukci šaten u tělocvičny a na vybudování 
kuchyňky v prostorách, které užívá Poradna pro rodinu Pk.   
 
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti ve výši 25 963,59 Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti ve 
výši 43 287,25 Kč vznikl úsporou energií. 
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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 2014 byl zaměřen na 
auditovanou oblast – Ověření dodržování pravidel účelově vázaných prostředků. 
 
Cílem auditu bylo ověřit oprávněnost čerpání prostředků a způsob evidence účelově 
vázaných prostředků. 
 
Zjištěné poznatky a údaje: 
Byla provedena kontrola účelově vázaných prostředků. Byly kontrolovány všechny účetní 
doklady k programu Excelence (Hodnocení žáků a škol 2014). Bylo zkontrolováno řádné 
čerpání financí za období duben – květen 2014. Dále byly zkontrolovány všechny účetní 
doklady jazykových soutěží – rozvojový program MŠMT. Byly zkontrolovány účty a doklady za 
období leden- červen 2014, výše dotace, výdaje za odměny žákům, jízdné podle doložených 
jízdenek, výdaje za nákup občerstvení a kancelářského materiálu. Dále byly zkontrolovány 
příspěvky na přímé náklady na vzdělávání v období leden – březen 2014, výplaty 
pedagogických a nepedagogických pracovníků, výdaje na zdravotní a sociální pojištění, 
odvody do FKSP, dále cestovné, semináře, dohody PP, náhrady za PN 
 
Závěr auditora:  
V průběhu auditu, při kontrolách faktur pokladních dokladů a bankovních výpisů nebyly 
zjištěny žádné nedostatky, všechny příjmy a výdaje byly správně doloženy a nic nebrání 
vykonání uzávěrky. 
Žádná doporučení k auditované problematice interní auditor nenavrhl.   
 

 

Externí audit 

Externí audit v podobě „Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky příspěvkové 
organizace Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 se sídlem Pardubice, Mozartova 449, 530 
09 za účetní období od 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014“ provedla společnost Audit Studničková 
s.r.o. Svojšice 87, 533 62 Svojšice.  

Zpráva o účetní závěrce praví: „Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku příspěvkové 
organizace Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 se sídlem Pardubice, Mozartova 449, 530 
09 tj. Rozvahu k 31. 12. 2014, Výkaz zisku a ztráty za období od 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014 a 
přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. 
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Výrok auditora: 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 
situace příspěvkové organizace Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 se sídlem Pardubice, 
Mozartova 449, 530 09 k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
2014, v souladu s českými účetními předpisy. 

 

Inspekční činnost České školní inspekce 

V tomto školním roce byla ve škole provedena inspekční činnost České školní inspekce.  
 
1/ 
V listopadu 2014 navštívil školu zástupce ČŠI ing. Černý ve věci zabezpečení objektu školy. 
S ohledem na probíhající rekonstrukci (výměna oken, zateplení atd.) s ním byla diskutována 
otázka celkového zajištění bezpečnosti žáků a vstupu do školy. Závěr ČŠI odpovídal nutnosti 
zřízení recepce u vstupu do objektu školy, jejíž pracovník by monitoroval pohyb osob po objektu a 
to s ohledem na více organizací působících v objektu školy. Jako problematický se jeví hlavně 
odlišný model fungování, návštěv a pohybu klientů jednotlivých organizací. Na základě této zprávy 
a konzultace byl informován zřizovatel a byly činěny další kroky k celkovému zabezpečení objektu. 
Tyto úpravy byly realizovány v létě 2015 v návaznosti na ukončení rekonstrukce školy.   
 
2/ 
Škola se průběžně zapojila do pilotáže systému České školní inspekce pro hodnocení vzdělávání 
(EPIS) a využívala produkty systému NIQES v rámci informačních systému ČŠI. Vedení školy se 
pravidelně účastnilo seminářů ČŠI k inspekčním informačním systémů apod.  

 

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. 

Protokol o kontrolní činnosti je uložen u ředitele školy. Následná kontrola byla provedena dne 
17. 4. 2015 kontrolní orgánem Josef Kaplan a Ing. Jaroslav Lipový. Závěr následné kontroly: 
přijatá opatření jsou splněna. 

 

Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje 

Kontrola v tomto roce nebyla prováděna. 

 

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

Kontrola v tomto roce nebyla prováděna. 
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Kontrola OSSZ Pardubice plnění povinností v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění 
při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

Kontrola proběhla 11. 5. 2015 (provedena pracovníky OSSZ Pardubice), kontrolovaným obdobím 
byl časový úsek od 1. 6. 2012 do 31. 3. 2015. 
 
Kontrolou bylo zjištěno v několika případech porušení ohlašovací a oznamovací povinnosti 
ustanovení § 94 odst. 1 zák. č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Chybějící oznámení 
byla vyhotovena a odevzdána na OSSZ Pardubice. 
Dále byly zjištěny ojedinělé chyby v evidenčních listech důchodového pojištění. Chyby byly 
opraveny a chybějící ELDP dodány OSSZ Pardubice. 
Kontrolou bylo zjištěno, že v květnu 2014 nebyla zahrnuta odměna předsedům maturitní komise 
do úhrnu vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Nedoplatek činil 2.908,- Kč a byl uhrazen 
po předání protokolu o kontrole. V souvislosti s touto chybou bylo škole vyměřeno penále ve výši 
474,- Kč.  Na základě platebního výměru bylo uhrazení tohoto penále předepsáno zaměstnankyni 
zodpovědné za úsek personálního a mzdového účetnictví paní Ivetě Řehákové. Penále bylo řádně 
uhrazeno. 
Opatření určená k nápravě byla splněna. 
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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 264 uchazečů.  Studium v 1. ročníku zahájilo 95 žáků. Tento výrazný zájem 
(nejvyšší počet přihlášek v rámci PKj) je potěšitelný i s vědomím, že úroveň uchazečů byla 
velmi vysoká. Je patrné, že škola si získává značnou prestiž mezi pardubickou veřejností. 
 
Škola si váží činnosti Sdružení přátel gymnázia 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 navázání širších zahraničních kontaktů. Do budoucna budeme zvažovat 
trvání družebních kontaktů s Gymnáziem v Selbu – Německo, kde je patrná jistá stagnace 
zájmu ze strany německého partnera. Výhledově diskutujeme o navázání partnerství s další 
školou (Francie) v návaznosti na partnerské regiony Pardubického kraje. Podobně 
připravujeme v rámci možné spolupráce v evropských projektech i partnerství v rámci 
anglického jazyka (Nizozemí, Polsko). 

Významnou akcí gymnázia byl VIII. ročník Dne osobností, kdy školu navštívil např. prof. 
Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity v Brně nebo televizní moderátor Jakub Železný. 
Gymnázium poctil svojí návštěvou velvyslanec Lotyšské republiky J. Ex. Albert Sarkanis. 

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 anglickém jazyce a okresní kolo 
německém jazyce; k úspěšnému průběhu přispěla zejména předmětová komise jazyků  
s koordinátory Mgr. Chalupovou a Mgr. Mackem. Taktéž organizačně zabezpečilo konání  
krajského kola česko-slovenské 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.  Většina žáků školy prokázala 
v rámci maturitní zkoušky až na výjimky vynikající úroveň, o čemž svědčí i počet 
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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, jaderná 
fyzika či právo. Čtyři studenti odchází studovat na prestižní vysoké školy do zahraničí (Velká 
Británie, Švédsko či USA. 

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; škola zvládla 
hospodařit v příslušném kalendářním roce (s přispěním nezbytných úsporných opatření) 
s vyrovnaným hospodářským výsledkem.  

V souladu se školskou legislativou pracuje Školská rada – tříčlenný orgán (jeden 
pedagogický pracovník školy – Mgr. Zdeňka Rejmanová, jeden zástupce rodičovské 
veřejnosti – Mgr. Petra Pospíšilová – předsedkyně rady, jeden zástupce zřizovatele – 
starosta Městského obvodu Pardubice II – Polabiny – Mgr. Radek Hejný). 

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. Díky vstřícnému postoji PKj byla postupně provedena nutná 
rekonstrukce sociální zařízení, vybudována nová aula, zrekonstruováno zázemí u tělocvičen, 
průběžně dochází k rekonstrukci dožilých rozvodů a sítí ve škole. Dohodou mezi Městem 
Pardubice, školou a spol. TCV s.r.o. se daří postupně měnit stav školního hřiště. Vzniklo zde 
8 kurtů na beachvolejbal a jeden volejbalový kurt s umělou trávou. Aktuálně se řeší možnost 
převodu pozemků školního hřiště z Města Pardubice na Pardubický kraj. Tím by bylo možné 
koncepčně řešit venkovní zázemí pro výuku Tv na gymnáziu.  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 
školního roku 2014/2015 došlo v rámci OP ŽP na kompletní výměnu oken a zateplení 
objektu v rámci projektu „Úspora energií – Gymnázium, Pardubice, Mozartova“. 
Dokončením celého díla se výrazně změnil celkový vnější vzhled objektu. Přínosem by také 
měly být zásadní provozní úspory. Rekonstrukce byla prubířským kamenem chodu školy. 
Zásluhou všech zaměstnanců a tolerancí jejich i žáků proběhla celá rekonstrukce bez 
výraznějších problémů. Poděkování si zaslouží i všichni dodavatelé včetně stavební spol. 
Ječmínek s.r.o. Moderně provedená proměna školní budovy včetně zabezpečení je 
přidanou hodnotou gymnázia i v očích veřejnosti. 

Poděkování za úspěšný školní rok 2014/15 (a hospodaření v kalendářním roce 2014) 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 30. 9. 2015 

 Mgr. Marek Výborný 
    ředitel školy  
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Ředitel školy předložil výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2014/15 členům 
Školské rady dne 1. října 2015. 
 
 
 
Školská rada dne 1. října 2015 v souladu s § 168, odst. b) zákona č. 561/2004 Sb. schválila 
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015. 
 
 
 
 
 
 
   Mgr. Petra Pospíšilová 
   předsedkyně Školské rady 
 

 


