GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD ORLICÍ, T. G. MASARYKA 106

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Školní rok 2019/2020
podepsal
Mgr. Marek Digitálně
Mgr. Marek Hoffmann
2020.11.02
Hoffmann Datum:
15:41:34 +01'00'

Č. j.: GYMUO/339/2020/RE
Vypracoval:
Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy
Schválila:
Školská rada

dne 25. 9. 2020
dne 30. 10. 2020

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 – Výroční zpráva za školní rok 2019/20

Obsah:
1.

Úvod – stručné ohlédnutí za uplynulým školním rokem

3

2.

Základní údaje o škole

5

3.

Obory vzdělání, přehled o žácích, učební plány a organizace pololetí

6

4.

Personální zabezpečení činnosti školy

7

5.

Přijímací řízení 2020

8

6.

Výsledky vzdělávání, umístění v soutěžích a olympiádách

9

7.

Prevence sociálně patologických jevů

11

8.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

13

9.

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

13

10. Kontrolní činnost prováděná na škole

15

11. Hospodaření školy

15

12. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů

15

13. Účast školy v projektech

17

14. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

21

15. Spolupráce s dalšími subjekty

21

Přílohy
Příloha č. 1 – učební plány používané ve školním roce 2019/20

25

Příloha č. 2 – Přehled o žácích k 30. 9. 2019

30

Příloha č. 3 – Organizační plány pololetí

31

Příloha č. 4 – Abecední přehled oceněných žáků

33

Příloha č. 5 – Přehled účasti učitelů na vzdělávacích programech DVPP

34

Příloha č. 6 – Přehled hospodaření

35

Příloha č. 7 – Přehledy prospěchů tříd

38

2

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 – Výroční zpráva za školní rok 2019/20

Úvod – stručné ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Školní rok 2019/20 se na svém začátku jevil jako rok konečně klidný, v němž bude po
předchozích stavebních sezónách více klidu na běžnou školní práci a ničím nerušenou výuku
ve zmodernizovaném prostředí. Mnoho aktivit bylo naplánováno, mnoho záměrů zrealizováno,
řada očekávání se naplnila. První část roku proběhla zcela podle představ. Druhé pololetí však
přineslo situaci zcela novou, neočekávanou. Uzavření škol v republice z důvodu pandemie
a následné hledání cest v distanční výuce se stalo nezapomenutelnou zkušeností s velkými
nároky jak na učitele, tak na jejich žáky, potažmo i rodiče. Poznamenalo veškeré školní
aktivity vnitřní, ale narušilo i hlubší externí spolupráci se školami a firmami, kterou se podařilo
v předchozím školním roce navázat.
Cíle stanovené ve Školním vzdělávacím programu se tentokrát podařilo zvládnout jen
s určitými omezeními. To nejzásadnější se však podařilo. Maturanti složili zkoušku dospělosti
sice s měsíčním zpožděním, ale téměř v plném počtu a mohou pokračovat v dalším studiu
na univerzitách. Všichni žáci ostatních tříd na konci června obdrželi svá výroční vysvědčení.
Naši studenti se prosadili také v řadě soutěží. Četnost úspěchů a jejich úroveň byla letos nižší,
neboť některá vyšší kola byla v jarním období zrušena a soutěžní klání nedospěla do svých
finálních fází. V rámci přijímacího řízení se podařilo naplnit první ročníky. Do osmiletého
studia od září nastupuje 30 nových žáků, přičemž poptávka přesahovala nabídku míst, a nebylo
tak možno vyhovět všem zájemcům, kteří složili úspěšně přijímací zkoušky. Do čtyřletého
studia přichází jen 23 studentů. Přestože přihlášených i přijatých uchazečů byl dostatek, někteří
se nakonec rozhodli pro jinou školu.
V rámci výuky jsme nabídli i řadu projektů, odborných tematicky zaměřených exkurzí.
Hned v září 2019 se stihl zájezd do Skotska, v první polovině února se uskutečnila
šestnáctidenní cesta našich žáků do australského Melbourne. Jsme moc rádi, že tato dlouho
a pečlivě připravovaná akce s nemalými finančními náklady se stihla zrealizovat ještě před
zaváděním hygienických omezení. Došlo i na besedy a přednášky (Jan Ruml – Příběhy
bezpráví a Charta 77, Martin Fendrych – O stavu naší společnosti,…). Nadané žáky jsme
podporovali v zapojení do soutěží a do vzdělávacích projektů spolupracujících firem (Fybich).
Z hlediska personálního zajištění bylo v uplynulém roce nutno zareagovat na dva odchody
kolegyň na mateřskou dovolenou. V prvním případě se podařilo zajistit zástup se stejnou
předmětovou aprobací, ve druhém, který přišel v závěru školního roku a období distančního
vzdělávání, jsme využili vlastní zdroje. Novou zkušeností pro pedagogy byl i nástup asistentky
pedagoga od února 2020. I v této oblasti uzavírka škol poněkud zkomplikovala snadnější
hledání optimálního využití možností pomoci asistentky. V úseku provozním došlo v průběhu
roku k jediné změně na pozici uklízečky.
Po finanční stránce škola hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Provozní prostředky
přidělované zřizovatelem pokrývají běžné potřeby. Část zdrojů ušetřená během uzavírky škol
byla využita na zajištění zpřísněných hygienických norem ve škole v červnu a pro přípravu
roku nového. Postupná obnova technického vybavení pokračovala dílčími kroky, podařilo se
vybavit další dvě učebny kvalitní projekční technikou. Výrazným posunem vpřed bylo pořízení
nových komfortnějších šatních skříněk pro žáky. Původní záměr byl rozprostřen do delšího
časového období, díky spolupráci a příspěvku Spolku rodičů a studentů při gymnáziu se
podařilo nákup zajistit celý již v roce 2020. V oblasti mzdových prostředků došlo s novým
modelem financování od ledna 2020 k určitému zlepšení situace, nicméně komplexněji
hodnotit budeme moci až na konci účetního roku.
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V investiční oblasti byl uplynulý rok klidný. Velké stavební akce z předchozích let byly
dokončeny, budova školy každého příchozího upoutá svojí monumentálností, která díky opravě
vnějšího pláště ještě více vyniká. Bohužel však ani v tomto směru není vše dokonalé,
s investorem stavby a naším zřizovatelem (Pardubický kraj) řešíme reklamaci u dodavatelské
firmy týkající se repasovaných oken. Zatímco s novými okny panuje spokojenost,
u opravovaných dochází v chladnějších obdobích k nadměrnému rosení a tím způsobenému
znehodnocování opraveného nátěru. Vyřizování reklamace se potáhne ještě v následujícím
roce. Možnost čerpání vlastního fondu investic bylo zřizovatelem z důvodu nepředvídatelnosti
finanční situace pozastavena, proto v létě probíhala jen nejnutnější údržba a nepodařilo se
zrealizovat další záměry.
Školní rok 2019/20 převrátil z důvodu pandemie řadu věcí „vzhůru nohama“, donutil nás
přistupovat ke vzdělávání jinak, redukovat obsah učiva na to nejpodstatnější, rozvinout se
v oblasti IT, reagovat na nenadálé podněty. Nepochybně i toto se ve výsledku a s odstupem
času může projevit jako veliký přínos do života studentů i do profesního přístupu učitelů.
V neposlední řadě zkušenost z distanční výuky může přispět také k tomu, že si obě strany
budou více vážit možnosti prezenčního vzdělávání.
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Základní údaje o škole
Název školy:

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

Sídlo:

T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí

Telefon:

465 568 511

Mobil:

605 309 827

E-mail:

gymuo@gymuo.cz

Zřizovatel:

Pardubický kraj,
zřizovací listina (aktuální úplné znění)
č. j.: KrÚ 3094/2014/57 OŠK ze dne 19. 12. 2013,
ve znění pozdějších dodatků

webová adresa: www.gymuo.cz

Kontakty školy:
Ředitel školy:

Mgr. Marek Hoffmann, tel.: 465 568 512

Zástupce ředitele:

Mgr. Petr Borovička, tel.: 465 568 513

Výchovný a studijní poradce:

Mgr. Lenka Pešková, tel.: 465 568 519

Metodik prevence:

Mgr. Radovan Růžička, tel.: 465 568 516

Kancelář:

Eva Pechová, tel.: 465 568 511

Školská rada (od listopadu 2017):
Ing. Marek Kraj – předseda, zástupce rodičovské veřejnosti
Ing. Mgr. Vlasta Pemlová – zástupce zřizovatele
Mgr. Hana Blaško – zástupce pedagogického sboru

Charakteristika školy
Gymnázium Ústí nad Orlicí je střední školou, která zabezpečuje střední vzdělání
s maturitní zkouškou ve čtyřletém a osmiletém oboru. V denním studijním programu
připravuje žáky k úspěšnému složení maturitní zkoušky a dalšímu studiu. Vzdělávací program
poskytuje všeobecné vzdělání, v posledních dvou letech studia se žáci mohou výrazněji
profilovat volbou z pestré nabídky seminářů a tím se poněkud specializovat pro své budoucí
směřování.
Počet žáků je víceméně stabilní, v posledních letech kolísá kolem celkového počtu 340
žáků, což činí v průměru přibližně 28 žáků na třídu. Každoročně dochází k drobným výkyvům
počtu v důsledku přestupů mezi školami. Téměř všichni žáci jsou buď místní, nebo denně
dojíždějící z okolních měst a obcí. Dojezdová vzdálenost je obvykle do 20 km.
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Poskytování informací dle zákona
Přehled údajů podle § 18 zákona č. 106/1999 za kalendářní rok 2019:
a) počet podaných žádostí o informace:

0

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

c) počet opisů podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

výdaje, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona:

0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

0

e) počet stížností podaných podle § 16a:

0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

0

Obory vzdělání, přehled o žácích, učební plány a organizace
pololetí
Obory vzdělání
V souladu s rejstříkem škol a školských zařízení se ve školním roce 2019/20 vyučovalo
podle školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) ve dvou gymnaziálních oborech vzdělání:
Čtyřleté studium

(79 – 41 – K/41 Gymnázium)

Osmileté studium

(79 – 41 – K/81 Gymnázium)

Charakteristika ŠVP, učební plány
Školní vzdělávací program je rozdělen na ŠVP pro nižší ročníky osmiletého studia,
který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
v aktuálně platném znění, a ŠVP pro čtyřleté studium a vyšší ročníky osmiletého studia
zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Každému našemu
absolventovi zajišťuje kvalitní přípravu na maturitní zkoušku i další studium na vysoké škole.
Rozvržení hodin (učební plán) žákům v posledních dvou letech studia umožňuje užší
profilaci. Povinný gymnaziální obsah dějepisu, zeměpisu, biologie, fyziky a chemie absolvují
naši žáci v prvních třech letech středoškolského studia a na maturitní ročník jim zůstávají jen
volitelné semináře, mateřský český jazyk a dva jazyky cizí, matematika, základy
společenských věd a tělesná výchova. Čtyři volitelné semináře si vybírají od třetího ročníku,
kde je čekají dvě hodiny týdně, v maturitní třídě dokonce tři hodiny každého semináře
za týden.
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Vzdělávací program obsahuje řadu kurzů v průběhu studia, v prvních dvou letech dává
možnost výběru mezi výtvarnou či hudební výchovou, zahrnuje i některé projekty. Poslední
dílčí úprava ŠVP posílila počet dělených hodin v zejména přírodovědných předmětech.
V minulém školním roce probíhala výuka podle učebních plánů (viz příloha č. 1 výroční
zprávy) stanovených platnými verzemi ŠVP (verze 6):
-

učební plán pro nižší gymnázium;

-

učební plán pro čtyřleté studium a vyšší ročníky osmiletého.

Přehled o žácích
Ve školním roce 2019/20 navštěvovalo orlickoústecké gymnázium 340 žáků, z toho 217
dívek a 123 chlapců. Na nižším gymnáziu studovalo 117 žáků, na vyšším 110, ve čtyřletém
oboru 113 žáků. Během roku došlo k několika odchodům a přestupům mezi školami.
Podrobnější statistický přehled o žácích v jednotlivých třídách a volitelných skupinách (stav
k 30. 9. 2019) je přílohou č. 2 výroční zprávy.
Organizace pololetí
Výuka se řídila rozvrhem hodin a organizačními plány prvního a druhého pololetí
(viz příloha č. 3 výroční zprávy). V souladu s ŠVP byla zorganizována řada kurzů (adaptační,
lyžařské), byly zařazeny projekty, exkurze, přednášky, besedy, kulturní akce atp. Z důvodu
karantény od 11. 3. 2020 však musela být řada původně plánovaných akcí zrušena, včetně
letních kurzů (vodácký, sportovní, turistický).

Personální zabezpečení činnosti školy
Během školního roku 2019/20 na našem gymnáziu pracovalo celkem 42 zaměstnanců,
z toho 33 pedagogů (z nich jedna asistentka pedagoga). Někteří zaměstnanci však pracovali
na částečné úvazky.
Jmenovitý přehled zaměstnanců:
ředitel školy
Mgr. Marek Hoffmann

Ma, Fy, Dg

zástupce ředitele
Mgr. Petr Borovička

Aj, Ij

učitelský sbor
Mgr. Magdaléna Bartošová (MD od 11/2019)
Bc. Lenka Barvínková
Mgr. Martina Bergmanová
Nycolaus Bigmore, B. A.
Mgr. Hana Blaško
Mgr. Jakub Brdíčko

Čj, Zsv, Vo
SbN
Ma, Ze
Aj
Ma, Ikt
Čj, Zsv
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Mgr. Jana Divišová
Mgr. Jiřina Doležalová
Mgr. Petr Falta
Mgr. Pavel Holásek
Mgr. Dana Holubářová
Mgr. Miroslav Janyš
RNDr. Lenka Janyšová
Mgr. Marie Kaucová
PaedDr. Miroslav Kašše
Mgr. Kateřina Kollertová
RNDr. František Kristen
Mgr. Klára Kroulíková
Mgr. Jaroslav Kumpošt
Mgr. Eva Minářová
Mgr. Dita Motlová
RNDr. Václav Motyčka
Bc. David Novotný (od 11/2019)
Mgr. Lenka Pešková
PhDr. Lenka Pražáková
Mgr. Radovan Růžička
Mgr. Tamara Soukupová
Mgr. Jana Šmétková
Mgr. Markéta Štarmanová (MD od 3/2020)
Drahomír Vrba

Lat
Čj, Dě
Ze, Tv
Bi, Zsv
Aj, Tv
Ma, Ikt
Ma, Ch, Dra
Aj, Nj
Tv, Dě
Aj, Ev, Vv
Fy
Ma,Ch
Bi, Tv
Fj, Dě
Čj, Ev, Vv
Ma, Fy, Dg
Čj, Zsv, Vo
Nj
Dě, Nj, Rj
Fy, Ch
Rj
Čj, Hv, Aj
Aj, Ch, Hv
Sit

asistentka pedagoga
Michaela Benešová (od 2/2020)
nepedagogičtí pracovníci
Eva Pechová
Monika Vychytilová
Jana Vosyková
Karel Manczal
Božena Červeňáková
Iveta Manczalová
Radka Mušuková
Kateřina Pirklová (od 11/2019)
Pavel Stieglitz (do 10/2019)

personální a mzdová účetní, hospodářka
účetní
knihovnice, archivářka
správce objektu, školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízeč

Přijímací řízení 2020
Podrobná kritéria přijímacího řízení do prvních ročníků ředitel školy v souladu s platnou
legislativou vydal a zveřejnil 14. ledna 2020. Přijímací řízení bylo realizováno prostřednictvím
jednotného testování společností CERMAT. Školní přijímací zkoušku ředitel nestanovil.
Vzhledem k jarní karanténě a celoplošnému uzavření škol došlo ke změně termínu přijímacích
testů, uchazeči oproti původnímu plánu konali testy jenom na jedné z přihlášených škol.
8
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První kolo přijímacího řízení zahrnovalo jednotné testy z předmětů Matematika a její
aplikace a Český jazyk a literatura. Z každého testu mohli uchazeči získat po 50 bodech, a to
shodně pro čtyřleté i osmileté studium. Nutnou podmínkou pro přijetí byl zisk celkem alespoň
35 bodů ve čtyřletém, 30 bodů v osmiletém studiu.
Kromě výsledků testů se v přijímacím řízení zohledňoval prospěch ze základní školy
(max. 30 bodů ve čtyřletém studiu a 10 bodů v osmiletém) a další aktivity, zejména olympiády
a další soutěže (max. 5 bodů ve čtyřletém, 2 body v osmiletém).
Do 1. 3. podalo přihlášku ke studiu 66 uchazečů o čtyřleté studium. O osmiletý obor byl
zájem ještě větší, přihlásilo se 91 žáků pátých tříd. Jednotné testy probíhaly v posunutých
termínech podle vyhlášení MŠMT ve dnech 8. 6. (čtyřleté studium) a 9. 6. 2020 (osmileté
studium). Výsledky přijímacího řízení byly vyhodnoceny a náležitým způsobem zveřejněny
dne 28. 4. 2019.
Nutné minimum bodů potřebných pro přijetí splnili všichni uchazeči o čtyřleté studium,
v osmiletém bylo 81 uchazečů úspěšných, 8 získalo méně než požadovaných 30 bodů, dva
uchazeči se bez náhrady ke zkouškám nedostavili. Z úspěšných bylo přijato podle celkové
výsledkové listiny po 30 nejlepších žácích do každého typu studia.
Ve stanoveném termínu odevzdalo zápisové lístky 14 uchazečů o čtyřleté a 18 uchazečů
o osmileté studium. Žádost o vydání nového rozhodnutí podalo dalších 9 uchazečů
ze čtyřletého studia, kteří splnili potřebný počet bodů. Všem bylo vyhověno a byli přijati
ke studiu. V osmiletém studiu požádalo o nové rozhodnutí 19 zájemců, dvanácti z nich mohlo
být vyhověno, 7 uchazečů zůstalo nepřijatých z důvodu kapacity. Od 1. září 2020 je tak
zapsáno do čtyřletého studia 23 žáků, do osmiletého 30.
Další kola přijímacího řízení nebyla ředitelem školy vyhlašována.

Výsledky vzdělávání, umístění v soutěžích a olympiádách
A) Výsledky vzdělávání
V prvním pololetí školního roku 2019/20 prospělo 151 žáků školy s vyznamenáním,
ve druhém počet vyznamenaných vzrostl dokonce na 203, což bylo jednoznačně způsobeno
jinými kritérii při hodnocení distanční výuky. Tyto hodnoty činí přibližně 45 % (resp. dokonce
60 %) vyznamenaných z celkového počtu žáků školy. Na nižším stupni gymnázia získaly
vyznamenání dvě třetiny až tři čtvrtiny žáků ve třídách (66 %, resp. 76 %), s rostoucími nároky
ve vyšších ročnících se tato hodnota snižuje, vyznamenání si tam odnesl zhruba každý třetí žák
(resp. ve druhém pololetí každý druhý).
Všichni žáci na konci školního roku prospěli. Několik žáků bylo na základě doporučení
PPP vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu.
Podrobné statistiky výsledků jednotlivých tříd na konci prvního a druhého pololetí jsou
přílohou č. 7 výroční zprávy.

B) Maturitní zkoušky 2020
Završení vzdělání na gymnáziu, kterým je maturitní zkouška, proběhlo v souladu
s upravenou školskou legislativou v odloženém červnovém termínu. Úpravou školského
zákona byla v tomto roce z důvodu epidemiologických důsledků zrušena písemná práce
z českého jazyka v rámci společné části maturitní zkoušky.
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Didaktické testy se letos na jaře konaly v termínech 1. a 2. června, písemné zkoušky
profilové části maturity hned v dalších dnech, tj. 3.-5. června 2020. Týden ústních zkoušek byl
zahájen v pondělí 8. června.
Ve společné části skládali žáci dvě povinné zkoušky, přičemž všech 55 maturantů
muselo projít zkouškou z českého jazyka a literatury, dále volili mezi matematikou (18 žáků)
a anglickým jazykem (38). V profilové části si žáci vybírali další dva předměty z nabídky
anglický jazyk (14), německý jazyk (14), ruský jazyk (2), biologie (18), chemie (10), fyzika
(3), dějepis (10), základy společenských věd (16), informační a komunikační technologie (9),
zeměpis (15). Zkouška v některých předmětech měla dvě části. Kromě ústní zkoušky také
písemnou zkoušku (Ma, Bi, Ch, Fy, Ze, Zsv, Ikt) či obhajobu maturitní práce (Ch, Ikt).
Z původně 56 přihlášených žáků konalo v jarním termínu zkoušku 55, jedna žákyně
konala zkoušky s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP). S výjimkou 3 studentů byli
všichni úspěšní, tito opravovali v podzimním termínu po jednom předmětu, dva opravu zvládli.
Co se týče volby předmětu ve společné části maturitní zkoušky, matematiku před cizím
jazykem upřednostnilo 32,1 % našich maturantů oproti 30,1 % všech gymnazistů v republice
a 19,9 % maturantů napříč všemi středními školami. Dlouhodobě tak patříme mezi školy,
kde si matematiku dobrovolně vybrala více než třetina žáků. Uvidíme, jak se tento trend vyvine
od příštího období, v němž dojde k další úpravě formátu maturitní zkoušky.
Z celorepublikového srovnání vychází naše škola dobře, výsledky odpovídají
statistickým průměrům gymnázií v republice. Letos je zde patrný poměrně velký rozdíl mezi
výsledky žáků osmiletého a čtyřletého studia. Průměrný procentní skór našich žáků byl
v matematice 65,3 % (v osmiletém studiu 73 %). Pro srovnání gymnázia v celé ČR získala
naše škola 71,2 %, všechny školy průměrně jen 58,4 %. V angličtině naši žáci získali 86,6 %
(třída 8. B dokonce 93,4 %), což opět zhruba odpovídá gymnaziálnímu republikovému
průměru 88,2 %. Podobně i v českém jazyce výsledky našich žáků takřka přesně kopírují
gymnaziální průměr s úspěšností 76,7 % (veškerá maturitní populace 63,1 %).
Letošní rozdíl mezi maturanty osmiletého studia a čtyřletého studia potvrzuje i počet
vyznamenaných v jednotlivých třídách, v oktávě 18 (69 % žáků třídy) oproti 8 (28 %) žákům
čtyřletého studia. Podrobné statistiky jednotlivých maturitních tříd jsou součástí přílohy č. 4
výroční zprávy.

C) Přijetí absolventů na vysoké školy
Závěr loňského školního roku byl pro maturanty obtížnější než obvykle. U příjímacího
řízení na vysoké školy se často měnil jak obsah, tak i forma a termíny zkoušky. Studenti se
během roku připravovali na určitý typ zkoušky a nakonec bylo všechno jinak, snad jen
s výjimkou několika vysokých škol. Přes všechny počáteční problémy byli úspěšně přijati
téměř na všechny jimi zvolené obory.
Úspěšně složilo maturitní zkoušku 54 studentů z obou maturitních ročníků. Z nich pouze
4 nenastupují na žádnou další školu a pracují.
Nejvíce studentů míří v tomto roce studovat ekonomii a management (8), následují
lékařské fakulty (6), technické obory (6), právnické fakulty (5), pedagogické fakulty a fakulty
tělesné výchovy a sportu (5), dále jsou zastoupena humanitní studia a psychologie, chemie
a farmacie, žurnalistika, historie, DAMU, lesnictví.
Tři studentky začnou studovat VOŠ. Jedna absolventka bude studovat na univerzitě
v Anglii (Newcastle).
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D) Výsledky žáků v soutěžích
V oblasti soutěží byl uplynulý školní rok významně ochuzen, neboť velká část vyšších
kol se vůbec nekonala, případně proběhla v upraveném režimu v náhradním termínu. To se
samozřejmě projevilo na celkovém počtu úspěšných reprezentantů.
Přesto se i v celostátních kolech podařilo uspět. Šlo buď o soutěže on-line (Bobřík
informatiky – 1. místo David Roušar z 1. A), popřípadě soutěže literární a literárně historické,
kde se práce žáků zasílají (Komenský a my – Kateřina Krajová ze 4. B, Pardubické střípky –
3. místa Tereza Junková z 6. B a Veronika Malínková z 8. B, Lidice 21 – vítězka Tereza
Junková ze 6. B, úspěšné Anna Haladová, Anna Foglová, obě ze 2. A). Stihlo se i finále
týmové historické soutěže gymnázií, které se koná vždy v podzimních měsících. Krásné
14. místo získal tým ve složení Lucie Hyláková, Kryštof Marek (oba ze 4. B) a Vojtěch Vaněk
ze 6. B. Celostátního finále se zúčastnila již tradičně, ale tentokrát naposledy Eliška Šedová
z 8. B.
Na úspěchy jsme dosáhli i na krajské úrovni v olympiádě astronomické (1. místo Adéla
Křížová ze 6. B), matematické (6. místo Martina Lehká z 8. B), biologické (9. v pořadí
Gabriela Fišarová ze 3. A), chemické (4. místo Pavlína Musilová z 8. B) i v soutěžích
jazykových (krajské vítězství Eleny Musilové z 5. B v německé olympiádě). Řadu další
postupů do vyšších kol však zastavila karanténní opatření.
Úspěšní reprezentanti školy tentokrát nebyli oceněni na tradičním Večeru odměn a díků,
ale obdrželi ocenění při předávání výročních vysvědčení. Děkujeme za podporu Spolku rodičů
a studentů při Gymnáziu v Ústí nad Orlicí, jenž financoval knižní ceny pro žáky.
Abecední seznam individuálně oceněných je uveden v příloze č. 4 výroční zprávy. Jako
nejvšestrannější reprezentant se v letošním roce projevil Kryštof Marek ze 4. B.

Prevence sociálně patologických jevů
Prevence rizikového chování je realizována na základě Minimálního preventivního
programu, který zpracovává školní metodik prevence Mgr. Radovan Růžička ve spolupráci
s výchovnou poradkyní Mgr. Lenkou Peškovou.
Prevence na škole je jak specifická, tak nespecifická. Nespecifická prevence je součástí
všech vyučovacích předmětů ve všech třídách a spočívá v rozvíjení žádoucích morálně volních
vlastností žáků. Nejvýznamnějšími předměty z pohledu nespecifické prevence rizikového
chování jsou tělesná výchova a výchova k občanství (resp. základy společenských věd
na vyšším gymnáziu), neboť se podrobněji zabývají zdravým životním stylem, chováním
ve společnosti apod. V rámci nespecifické prevence rizikového chování nabízí škola žákům
pestré možnosti smysluplného trávení volného času: účast na sportovních i vědomostních
a inteligenčních soutěžích, exkurzích po našich historických pamětihodnostech i do zahraničí,
charitativních a kulturních akcích. Žáci mohou rovněž pravidelně navštěvovat školní kroužky
(např. dramatický kroužek, elektrotechnický kroužek, kopanou, košíkovou, odbíjenou, sborový
zpěv). Velmi významný je projekt k oslavám Dne studentstva, který je součástí ŠVP. Při jeho
přípravě dochází k silným interakcím uvnitř třídy, stmeluje se kolektiv a žáci se poučí
interaktivní formou o rizicích spojených s autoritativními režimy. Nespecifická prevence
zahrnuje také adaptační kurzy pro první ročníky, sportovní kurzy a další.
Specifická prevence rizikového chování je realizována převážně interaktivními programy
zaměřenými na konkrétní třídy. Mezi nejvýznamnější akce specifické prevence patřily
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ve školním roce 2019/20 programy:
1. B

Bolest jménem šikana – Petr Kadlec (17. 12. 2019)
Interaktivní výstava „Bezpečně na internetu“ (24. 2. 2020)

2. B

Integrační den (26. 9.)
Prevence závislostí se zaměřením na prevenci kouření – Martin Suchomel (27. 11.)
Interaktivní výstava „Bezpečně na internetu“ (24. 2)

3. B

Jak se nenechat podvést – Martin Suchomel (27. 11)
Interaktivní výstava „Bezpečně na internetu“ (24. 2.)

4. B

Program zaměřený na osobní zodpovědnost – Petr Kadlec (17. 12.)
Interaktivní výstava „Bezpečně na internetu“ (24. 2.)

5. B

Interaktivní výstava „Bezpečně na internetu“ (24. 2.)
Film Abstinent (10. 3.)

1. A

Integrační den (26. 9.)
Interaktivní výstava „Bezpečně na internetu“ (24. 2.)

6. B

Interaktivní výstava „Bezpečně na internetu“ (24. 2.)
Film Abstinent (10. 3.)

2. A

Interaktivní výstava „Bezpečně na internetu“ (24. 2.)

7. B

Interaktivní výstava „Bezpečně na internetu“ (24. 2.)

3. A

Interaktivní výstava „Bezpečně na internetu“ (24. 2.)

8. B

Holokaust – Martin Suchomel (27. 1.)
Interaktivní výstava „Bezpečně na internetu“ (24. 2.)

4. A

Holokaust – Martin Suchomel (27. 1.)
Interaktivní výstava „Bezpečně na internetu“ (24. 2.)

Další plánované akce nebylo bohužel možné realizovat z důvodů hygienických opatření.
Specifická prevence je také součástí vzdělávacího plánu v jednotlivých předmětech
(biologie – funkce lidského těla, účinky různých látek; chemie – složení jedů a drog a jejich
působení v organismu; dějepis – xenofobie, rasizmus v dějinách a jejich důsledky a mnohé
další (viz. Minimální preventivní program)).
Škola a metodik prevence rizikového chování také úzce spolupracují s Pedagogickopsychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, jsou připraveni společně řešit aktuální problémy
jednotlivých studentů i třídních kolektivů.

12

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 – Výroční zpráva za školní rok 2019/20

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oproti předchozímu období, v němž z důvodu čerpání projektové podpory byla četnost
vzdělávacích kurzů učitelů mimořádná, probíhala školení v množství umírněném. Část školení
byla orientována na rozvoj matematické, čtenářské i jazykové gramotnosti, část byla zaměřena
na obecný osobnostní rozvoj, v několika případech šlo o školení související s provozem školy.
Celá sborovna absolvovala v listopadu 2019 školení zaměřené na inkluzivní vzdělávání
lektorky PhDr. Lenky Svobodové z agentury Dialog.
Získané náměty, metody, impulsy a podněty se pedagogové následně snaží aplikovat
ve své učitelské práci. Úplný přehled kurzů je v příloze č. 5 Výroční zprávy.

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Maturitní ples
Maturitní ples gymnázia se konal v pátek 15. listopadu 2019 v Kulturním domě v Ústí
nad Orlicí za hojné účasti rodičovské veřejnosti i absolventů gymnázia. Studenti posledních
ročníků, kteří se tradičně sami postarali o přípravu a částečně i taneční program, byli v průběhu
společenského večera slavnostně označeni šerpami a zařazeni mezi maturanty. Záštitu
a podporu při organizaci poskytl Spolek rodičů a studentů při Gymnáziu Ústí nad Orlicí,
kterému děkujeme.
Den studentstva
Školní projekt Oslavy Dne studentstva proběhl v duchu minulých let. Žáci gymnázia
dostali za úkol připravit si krátké divadelní představení či video – mladší na téma
„Online/offline“, starší na téma „Síla zvyku“. Organizace se ujal Studentský parlament v čele
s předsedkyní, studentkou oktávy Natálií Kudrnovou. Jí byli ku pomoci další dobrovolníci
z řad žáků, většinou se zkušenostmi z dramatického souboru Veselé zrcadlo. Získané nápady
a náměty tak mohli předat svým spolužákům z dalších tříd. Vzájemná spolupráce mezi
studenty samotnými se jeví jako velmi přínosná. Výstupem se po tříměsíčních přípravách stalo
v pátek 15. listopadu společné představení tříd pro naši školu a v neděli 17. listopadu
představení pro veřejnost, především rodiče. Rodičovská veřejnost opět snadno zaplnila celé
divadlo.
Dny otevřených dveří
Škola se pro veřejnost otevřela ve dnech 29.-30. 11. Mezi návštěvníky, kterých přišlo
zhruba 450, se objevili budoucí zájemci o studium, často se svými rodiči. Do budovy rovněž
zavítala řada bývalých absolventů. Návštěvníkům se jako průvodci věnovali současní žáci,
v odborných učebnách byl připraven tematický program. Učitelky výtvarné výchovy vystavily
řadu prací žáků a připravily workshopy – výtvarné dílny pro veřejnost. Kulisu tvořila krátká
hudební vystoupení. K dispozici byl i bufet s občerstvením provozovaný našimi studenty.
Na skok do Čech – představení před cestou do Austrálie
Během podzimních a zimních měsíců se připravovala skupina studentů na cestu
do Austrálie (viz kap. 12 - Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů). Několik dní
před odletem, na konci ledna, předvedli pro ústecké základní školy i pro veřejnost svůj
divadelně-tanečně-hudební program s názvem Na skok do Čech prezentující naši kulturu.
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Pro rodiče se hrála česká verze programu, školy měly překvapivě větší zájem o variantu
v angličtině. Po návratu z cesty byl celý projekt uzavřen besedou o pobytu v Austrálii v Malé
scéně v Ústí nad Orlicí.
Činnost divadelního souboru Veselé zrcadlo
Divadelníci pracovali v uplynulém roce ve dvou skupinách: mladší skupinu tvořily
žákyně tercie, starší skupinu žáci vyšších ročníků. Scházeli se pravidelně: mladší na 70 min.
týdně, starší na 120 min. týdně, občas o víkendech – při přípravě inscenace.
Dramatický obor se v roce 2019/20 zúčastnil pouze recitačních soutěží, neboť covidová
situace zrušila plánované přehlídky. Z vyšších ročníků se zúčastnili okresního kola 4 studenti,
ti získali postup do krajského kola. To bohužel probíhalo až 30. června, proto v něm recitoval
pouze Martin Procházka, který získal Cenu a přímou nominaci do celostátního kola Wolkrova
Prostějova konaného na začátku září. Přehlídka Dětská scéna se vůbec neuskutečnila, školního
kola se účastnily 4 studentky, ale své výstupy bohužel nemohly dále prezentovat.
Starší skupina pracovala na inscenaci Rilke versus Jandl. Velká skupina i nehrajících
studentů navštívila v listopadu přehlídku Nahlížení v Bechyni. Slyšela názory na inscenaci
a pracovala s ní dál. Pro veřejnost a školu ji uvedla pouze jednou, opět z důvodu
epidemiologické situace. Veřejné představení proběhlo v lednu 2020 na Slovofestu v Ústí
nad Orlicí. Inscenace pracovala s texty významných básníků Rilkeho a Jandla.
K činnosti patří i vzdělávání pod vedením externích lektorů. V listopadu 2019 se většina
divadelníků účastnila semináře Haiku s Janou Machalíkovou pořádaném na naší škole. Dále
navštívili workshopy Slovofestu, kde pracovali v několika dílnách věnovaných práci s textem.
Stávka učitelů – beseda o problémech ve školství
6. listopadu 2019 se výrazná část pedagogického sboru (22 učitelů) zapojila do stávky
za požadavky učitelů. Škola byla ten den mimo provoz. Stávkující svolali odpolední besedu,
při níž dali příležitost veřejnosti seznámit se podrobněji se situací ve školství a objasnit své
postoje. Učitelé vydali prohlášení s důvody stávky: Dlouhodobě podfinancované české
školství, opakované zklamání z vládních slibů a jejich neplnění, předsudky, mýty až lži šířící se
ve veřejné debatě, postoj vlády, jež své polovičaté kroky vydává za výrazné úspěchy,
podceňování role vzdělání a výchovy v současné proměnlivé době. Podporu postoje učitelům
vyjádřil i Studentský parlament Gymnázia Ústí nad Orlicí zastupující 339 žáků školy.
Vystoupení pěveckého sboru Vox coloris
Loňská zkrácená koncertní sezóna měla jen dvě vystoupení - 11. prosince zpívání koled
v místním ústeckém Domově důchodců a Tříkrálový koncert, kde jsme spolu s dalšími sbory
a s Litomyšlským symfonickým orchestrem zazpívali Pavlicovu Missu brevis. Když okolnosti
v novém školním roce dovolí, budeme se snažit rozpracované projekty dokončit a letošním
zpíváním si loňský deficit vynahradit.
Výstava výtvarných prací
Obvyklá květnová výstava prací studentů a učitelů se v tomto roce z důvodu uzavření
škol nekonala.
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Zapojení do dobročinných aktivit
Ze stejného důvodu se v tomto roce naši žáci nezapojili do květnové charitativní sbírky.
Mediální činnost
Gymnázium o své činnosti informovalo prostřednictvím několika médií – zejména skrze
webové stránky školy, dále pak zájemce informovalo v místních Ústeckých listech, Školském
portálu Pardubického kraje. Studentská redakce prezentuje činnost školy na školním
facebookovém profilu.

Kontrolní činnost prováděná na škole
ČSI
Naše škola byla zařazena do vzorku, na kterém bylo v listopadu 2019 prováděno
testování sociální gramotnosti žáků 3. ročníků gymnázií a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií. Průměrný procentuální zisk našich žáků činil 56 %, obě třídy dopadly velmi
srovnatelně.
Zajímavější informaci však poskytuje jiný pohled: na základě zohlednění obtížnosti úloh,
které žáci vyřešili, byli žáci zařazeni do jedné ze čtyř kategorií: excelentní (22 žáků),
optimální (14 žáků), základní (9 žáků) a nevyhověl (jediný žák). Z tohoto hlediska dopadli naši
studenti velmi dobře.

Hospodaření školy
Přehled o hospodaření ve struktuře požadované zřizovatelem (Pardubický kraj), podle
nové směrnice VN/17/2019 vydané za účelem sjednocení informací o hospodaření, je obsažen
v příloze č. 6.

Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů
A) Rozvojové programy
Excelence 2020
Škola se již pravidelně zapojuje do rozvojového programu MŠMT Excelence. V programu
pro střední školy bylo na základě výborných výsledků žáků v krajských, celostátních
a mezinárodních kolech za školní rok 2018/19 našemu gymnáziu přiděleno 11 bodů zejména
za astronomickou, fyzikální, matematickou a biologickou olympiádu, také za olympiády
z českého a francouzského jazyka. Finančně to znamenalo na jaře 2020 čerpání 93500 Kč
umožňující finanční ohodnocení pedagogů, kteří se věnují talentovaným žákům.
V obdobném programu pro základní školy a nižší ročníky gymnázií jsme za uplynulý
školní rok obdrželi 1,9 bodu znamenající částku přibližně 15 tis. Kč.
15
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B) Výměnné zahraniční pobyty a poznávací zájezdy
Melbourne – Austrálie
Studijní výměnný pobyt našeho gymnázia a Ringwood Secondary College se konal již
potřetí (poprvé se naše návštěva uskutečnila v roce 2008). V letošním roce se ho zúčastnilo
28 studentů se 3 pedagogy.
Studenti se chystali na svůj pobyt v zahraničí od září 2019, kdy začali připravovat
divadelní představení, které je součástí projektu výjezdu do Austrálie. Nastudovali jsme
divadelně-tanečně-hudební koláž o některých českých místech a historii a současnosti naší
země s názvem Na skok do Čech. Přípravy probíhaly po vyučování, o víkendech ve škole
a v závěru v Roškotově divadle. Nejdříve jsme vytvořili českou variantu, následně anglickou.
Obě verze jsme před odjezdem uvedli pro školy a veřejnost. Hraní v anglickém jazyce je
výbornou průpravou pro rozvoj užívání cizího jazyka.
V Austrálii jsme pobývali 14 dní, navíc 2 dny v letadle (1. 2. -16. 2. 2020). Studenti byli
ubytovaní v australských rodinách a poznali tak místní život zevnitř. Náhradní rodiče se jim
plně věnovali a brali je na různé výlety do přírody, k moři a oceánu, do typické australské zoo
za klokany a koalami, ukazovali jim možnosti života v Austrálii. K tomu patřila i odlišná
kuchyně a stravovací návyky. Studenti tak získávají praktickou jazykovou zkušenost a mapují
si reálný život v Austrálii.
Také jsme navštívili naši partnerskou školu a některé vyučovací hodiny a byli seznámeni
se systémem vzdělávání. Účastnili jsme se projektového dne Swimming day, zažili zahajovací
shromáždění celé školy a také návštěvu ministra kultury státu Viktorie.
Několik dní jsme poznávali Melbourne, kam jsme dojížděli nadzemním metrem
za různými památkami a zajímavostmi velkoměsta - Památník obětí 1. a 2. svět. války Shrine
of Remembrance, nejstarší vězení ve státě Victoria The Old Melbourne Gaol, koncert
filharmonie Melbourne Symphony Orchestra pod širým nebem, nejvyšší mrakodrap
v Melbourne Eureka Tower, Queen Victoria Market a další.
Odehráli jsme šest představení v Austrálii pro školy a veřejnost. Australané byli velmi
rádi, že jsme jim tak zprostředkovali kus naší historie a život v České republice. Celý projekt
jsme uzavřeli besedou o pobytu v Austrálii na začátku března v Malé scéně Ústí.
Skotsko
V posledním zářijovém týdnu 2019 se 45 studentů zúčastnilo zájezdu do Skotska
s cestovní kanceláří ProTravel. Naše gymnázium tuto zemi navštívilo vůbec poprvé. Žáci
na severu Velké Británie strávili týden a viděli spoustu krásných míst. Nejprve se zastavili
v nizozemském Amsterdamu a poté se nalodili na trajekt, který je dovezl do Newcastlu. Z něho
už putovali do Skotska se zastávkou u Bamburgh Castle na břehu Severního moře. Poté už
mířili k městu Stirling, kde byli ubytováni ve skotských rodinách. Za celý pobyt navštívili
známá i méně známá místa. Mezi nimi Stirling Castle, město Edinburgh, jezero Loch Ness,
rašeliniště Rannoch Moor, Hadrianův val a další.
Byl to úžasný zážitek s velkým přínosem pro výuku angličtiny. Studenti byli nuceni
komunikovat v rodinách a přiblížili si reálie i historii anglicky mluvících zemí.
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Účast školy v projektech
A) Šablony pro SŠ a VOŠ I
Projekt Šablony I v celkové hodnotě 661 787 Kč byl ukončen k 31. 7. 2019, závěrečná
zpráva o realizaci sestavená koordinátorem projektu Mgr. Petrem Borovičkou byla schválena.

B) Šablony pro SŠ a VOŠ II
Ve školním roce 2019/2020 jsme uspěli s projektovou žádostí o podporu zjednodušených
projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a absolvovali první rok projektu
registrační č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015646, jehož projektové období je 1. 9. 2019 až
31. 8. 2021 a výše dotace 1 092 156 Kč. Plánujeme, že projektu se účastní 32 pedagogů.
Plánovanými aktivitami jsou:
• 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (čtenářská
gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové
vzdělávání, projektová výuka, polytechnické vzděláváním, ICT, kulturní povědomí
a vyjádření)
• 2.III/8 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce
v rozsahu 8 hodin
• 2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
• 2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/šk. zařízení prostřednictvím
vzájemných návštěv
• 2.III/11 Tandemová výuka v SŠ
• 2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ
• 2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
• 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

C) IKAP II
Jedná se o projekt, do něhož je zapojena řada škol Pardubického kraje a který je ve stádiu
přípravy projektové žádosti. Naše gymnázium se rozhodlo připojit do skupiny škol, které chtějí
v následujícím období posílit vybavení pro výuku chemie, částečně opět zmodernizovat
informační technologie.

D) Projekt EDISON
Hned v polovině září jsme byli navštíveni zahraničními studenty ze 6 různých zemí: Dvě
předchozí zkušenosti s projektem EDISON (organizovaný studentskou agenturou AIESEC)
dávaly tušit, že ani napotřetí nebudeme zklamáni a že programy zahraničních hostů z Gruzie,
Jordánska, Indonésie, Indie, Ruska a Turecka připravené převážně v angličtině budou pro naše
žáky obohacením jak jazykovým, tak kulturním. Tentokrát však naše očekávání nebylo zcela
naplněno, zpětně naši žáci i učitelé hodnotili letošní ročník jako ne zcela povedený. Stážisté
zřejmě nebyli dobře informováni o cílové skupině a úroveň jejich programů neodpovídala
gymnazistům. Při příští nabídce projektu budeme účast v něm pečlivě zvažovat.
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E) Dlouhodobé projekty v rámci ŠVP
Pevnou součástí školních vzdělávacích programů jsou i některé dlouhodobé projekty.
Mezi ně lze zařadit také pravidelné sportovní kurzy, díky kterým se snažíme podporovat
všestranný rozvoj žáků.
Sportovní kurzy
Všechny třídy s výjimkou tercie a maturitních ročníků měly ve školním roce absolvovat
kurz zahrnující sportovní aktivity. Stihly jsme však jenom některé z nich, na letní kurzy
tentokrát nedošlo.
Nové třídní kolektivy se zúčastnily třídenních adaptačních kurzů ve druhém týdnu v září
v Říčkách v Orlických horách. Kromě turistiky byly náplní kurzu činnosti a hry stmelující nové
třídy. V zimním období byly na pořadu týdenní lyžařské kurzy. Školní lyžařskou sezónu
zahájila třída 2. B na Dolní Moravě ještě v lednu před ukončením pololetí, poté hned po jarních
prázdninách v únoru jely lyžovat třídy 1. A a 5. B do Říček v Orlických horách. Do kurzů
pravidelně zařazujeme i běžecké lyžování. Ani tentokrát tomu nebylo jinak a instruktoři se
pokusili v žácích probudit lásku k pohybu na lyžích nejen na upraveném svahu.
Nejrozsáhlejší období kurzů je v červnu, kdy podle ŠVP školy jezdí třetí ročníky
na vodácký kurz, druhé ročníky na sportovně turistický a kvarta na turistický. Koronavirová
epidemie však tyto akce zhatila. Částečné náhrady se dočkali jenom vodáci, kteří na samém
začátku nového školního roku strávili dva dny na Tiché Orlici.
Oslavy Dne studentstva
Stabilní součástí školního vzdělávacího programu jsou projekty. O Oslavách Dne
studentstva jsme se více zmínili již v kapitole 9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti.
Ochrana člověka při mimořádných událostech, Sportovní den
Ani jeden z projektových dní, obvykle plánovaných na závěr června, nemohl být
z důvodu hygienických omezení uskutečněn.

F) Tematické exkurze
Nedílnou součástí výuky byly tematicky zaměřené exkurze, díky nimž mohli žáci na vlastní
oči vidět města, místa, technologie, o nichž se v hodinách teoreticky učí.
Fyzikální exkurze v prvním pololetí byly zaměřeny na návaznost teoretického učiva
fyziky na výrobní procesy v závodech, výzkumných ústavech a elektrárnách. V tomto školním
roce byly uskutečněny jen jednodenní fyzikální exkurze. S různými skupinami žáků jsme tak
navštívili Pastvinskou vodní elektrárnu, Muzeum starých strojů v Žamberku, Větrnou
elektrárnu v Anenské Studánce a Muzeum lokomotiv v Mladějově, školní jaderný reaktor VR1 v Praze -Holešovičkách a TOKAMAK na ČVUT v Praze, Čistírnu odpadních vod v Dolních
Libchavách, digitální planetárium v Hradci Králové a průtokovou vodní elektrárnu Hučák.
Z historických exkurzí se stihla pouze dvoudenní návštěva Prahy se třídou 3. A, seminář
dějepisu společně s geografy navštívil Boskovice, kde se jim v místním muzeu a okolí věnoval
náš bývalý učitel Hynek Skořepa.
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G) Projektové dny
Návrat v čase aneb Retro hodiny na gymnáziu
Můžete stokrát slyšet, že před rokem 1989 byla spousta věcí jinak, ale pokud jste v té
době nežili, neumíte si to představit. A tak jsme to zkusili a zahráli si na rok 1984.
12. listopadu čekalo na studenty ve škole překvapení. Na schodech na ně nehleděl
T. G. Masaryk se svým nablýskaným ukazováčkem, ale rudě svítila nástěnka s hesly „Ať žije
dělnická třída“ nebo „Se Sovětským svazem na věčné časy“. Z tabulí všech tříd se dívala
černobílá zasmušilá tvář prezidenta Husáka a vedle něj svítilo datum – 12. listopadu 1984.
Vyučování probíhalo přesně podle rozvrhu, přesto úplně jinak.
Studenti seděli vzorně v lavicích, samozřejmě nejen bez mobilu, ale také bez jindy
nepostradatelných hrnků, kelímků a lahví minerálek. Učitelé byli mnohem formálnější, než
obvykle, ať už se to týká oblečení nebo vystupování. Diskuse se nepřipouštěla, stejně tak práce
ve skupinách. Formálnost byla vyžadována i po studentech. Pokud chtěli něco říct, museli se
přihlásit, počkat na vyvolání, vzorně postavit a použít oslovení soudružko-soudruhu. To se
ukázalo zvláště u nejmladších jako takřka nezvladatelné, takže vznikla zajímavá kombinace –
soudružko-paní-učitelko. Tato formálnost ale vedla k překvapivému jevu – kázeň ve třídách
byla větší než obvykle…
Po zápisu do klasické, tj. papírové třídní knihy, která už je také minulostí, začala výuka.
V hodině ZSV byli studenti seznámeni s charakteristikou socialistického člověka a jeho
morálními vlastnostmi, ale také s významem knihy o přestavbě v Sovětském svazu. Hodiny
cizích jazyků se obešly bez poslechových cvičení, barevných učebnic a praktického jazyka.
Místo něj si studenti četli o budování JZD v Československu a pomoci sovětských
družstevníků, pilovali slovní zásobu – aktivista – kolchozník – drůbežárna – strojní
a traktorová stanice. Prohlédli si starší učebnice, aby zjistili, jak se výuka cizích jazyků změnila
a posunula od biflování mluvnických pravidel s desítkami výjimek k praktickému použití
jazyka a současné slovní zásobě.
Nedílnou součástí hodin literatury jsou samozřejmě rozbory knih, tentokrát to byl rozbor
á la 1984. Takže se studenti dozvěděli, že „…v období, kdy je znovu zřejmé, že ne prázdná
slova, ale jedině činy mohou být platné při budování socialistické společnosti, odchází Meluzin
pracovat na venkov….Je šťasten, zaslouží-li si svou prací stát se členem kolektivu čestných
a citově hlubokých lidí.“ Kdo by si takový příběh nechtěl přečíst…
I když rozdíly ve výuce před listopadem 1989 a v současnosti ve společenskovědních
předmětech byly výraznější, stranou nezůstaly ani předměty přírodovědné. Hodiny matematiky
se jen hemžily příklady o narubaném uhlí, rekordech při budování socialismu, o vojenských
kolonách jedoucích z bodu A do bodu B nebo o sběru starého železa a léčivých bylin.
Zapomenuty byly interaktivní tabule a moderní pomůcky, údiv vyvolal například „starožitný“
stojan na zkumavky nebo mapa, kde zářilo množství růžové barvy označující území bývalého
Sovětského svazu. A co teprve informatika – žádné Windows, ale textový editor T 602
a program Karel!
Není třeba připomínat, že v roce 1984 ve škole nebyla kopírka, cvičení a příklady učitelé
napsali na mechanických psacích strojích. Ke slovu tak přišly i tzv. kopíráky a tenoučké
průklepové papíry. V sešitech nesměly chybět okraje. Místo obrázků z dataprojektorů třídou
putovaly ohmatané pohlednice a příručky, například ta, která seznamovala s úspěchy pětiletek.
Výuku přerušil oběžník, ve kterém ředitelství školy informovalo o lampionovém průvodu
u příležitosti VŘSR. Učitelé neopomněli dodat, že účast je povinná a zejména pro studenty
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nejvyšších ročníků důležitá, protože se blíží doba komplexního hodnocení, které rozhoduje
o jejich šancích na přijetí na vysokou školu. Problémem se stalo místo srazu – Gottwaldova
ulice. Ano, je to dnešní ulice T. G. Masaryka, na které stojí i naše gymnázium.
Velké překvapení přinesla přestávka. Místo obvyklého sezení v lavicích s pohledem
upřeným do mobilu, museli všichni studenti odejít na chodbu a celých deset minut se procházet
za přísného dozoru několika učitelů.
Nezůstalo však jen u hry na rok 1984. Část hodiny jsme věnovali vyprávění
o předlistopadové době, vzpomínkám a srovnávání. Odpovídali jsme na mnoho otázek
studentů. Diskuse se pak přenesla i do dalších, už „normálních“ hodin, jídelny, kabinetů
a sborovny. Studenti se divili a někdy nechápali, většina učitelů vzpomínala na zážitky
a zkušenosti více i méně veselé. A mnohdy pokračovaly diskuse, otázky a vyprávění i doma.
Samozřejmě všechno nebylo špatně, obzvláště na ústeckém gymnáziu se díky statečnému
vedení a sehranému kolektivu učitelů podařilo udržet výjimečně svobodnou atmosféru.
Uvědomili jsme si, že vše bylo v lidech a na mnohé učitele vzpomínáme s vděkem, láskou
a úsměvem.
Můžete stokrát slyšet, že před rokem 1989 byla spousta věcí jinak, ale pokud jste v té
době nežili, neumíte si to představit. A tak jsme to zkusili a zahráli si na rok 1984.
A byli jsme rádi, že se píše rok 2019 a že Listopad 1989 byl.
Den poezie
V předvánočním čase 19. prosince se opět po roce setkaly básnické duše naší školy
a společně strávily den poezie s podtitulem „Hra se slovy a nic víc“. Přemýšlely, tvořily,
dumaly a zkoušely, ale především sdílely tvůrčí atmosféru. A v závěru si každá z nich odnesla
svou minisbírku poezie s několika odpověďmi na otázky: Co si povídají hrady? Co je dobrý
nápad? Co je tráva, přátelství, láska, závist, pláč, bohatství, nosorožec… inspirované básněmi
Jiřího Žáčka a Emanuela Frynty. Kdo se nechtěl nechat vést, plul na své vlně fantazie.

Projekt Madam Curie
První ročníky byly zapojeny do netradiční výuky. Téma radioaktivity zažily formou již
osvědčeného projektu o Marii Curie. Studenti se seznámili s touto osobností a jejími objevy
formou dramatické hry. Sami objevovali a prožívali část jejího života. Tři výukové hodiny
nestrávili ve svých lavicích, ale tvořivě pracovali ve skupinách, komunikovali, poznávali
princip jaderných reakcí a radioaktivity. Projekt probíhal formou tandemové výuky
L. Janyšové a R. Růžičky.

Kurz 3D modelování
Stejně jako v předchozím školním roce jsme rádi využili nabídku absolventa Tomáše
Valenty, který se se zájemci z řad našich žáků věnoval 3D tisku v rámci odpoledních lekcí
v týdnu od 9. března. Týdenní kurz byl však předčasně ukončen uzavírkou škol od 11. března.
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H) Studentský parlament
Ve školním roce 2019/2020 tvořilo Studentský parlament Gymnázia v Ústí nad Orlicí
celkem 24 zástupců ze všech tříd, kteří se od září do března setkávali na dvanácti zasedáních.
Do funkce předsedkyně byla zvolena Natália Kudrnová z 8. B, její zástupkyní se stala Natálie
Eliášová (6. B). V průběhu roku se činnost zaměřila především na přípravu těchto dvou
rozsáhlých kulturních akcí: Den studentstva a Majáles. Druhá zmíněná se i přes pokročilou fázi
organizace nemohla uskutečnit (nekonal se ani křest sbírky studentské poezie). Zástupci se
věnovali i menším aktivitám, např. se vyjádřili ke stávce učitelů, vybrali vhodný film
pro pololetní projekci, diskutovali o důležitých tématech (povědomí studentů o komunální
politice, výchova k toleranci podle Teaching Tolerance). Ze všech zasedání byly pořízeny
zápisy, které byly zveřejňovány nejen na webu, ale i na nové nástěnce v přízemí školy.

I) Včelařský kroužek
Činnost našich včelařů už se po několika letech stala téměř neodmyslitelnou součástí
školního života. Podzimní část roku ještě naši chovatelé za včelkami docházeli do rozlehlé
zahrady firmy Silvita (cca 10 min od školy). V zimním období pak pro naše potřeby Město
Ústí nad Orlicí v rámci projektu Ústecké včely zafinancovalo úpravu nevyužívané malé stavby
u fontány ve školním areálu. Ten se od března stal útočištěm pro 2 školní včelstva.
Nové umístění školních včel je výhodné jak pro mladé včelaře, kteří mají o svých
včelstvech lepší přehled a mohou rychleji reagovat na jejich potřeby. Zdá se ale, že nová adresa
vyhovuje i našim včelstvům, které nacházejí v okolních zahradách dostatek pestré potravy. To
se projevilo i při posledních dvou medobraních, kdy se s námi včelky podělily o chutný
květový a později i lipový med.
Nelze opomenout také pokračující úpravy přilehlých sklepních prostor gymnázia, z nichž
část již začala sloužit jako sklad pro uložení včelařského vybavení.
Vedoucí kroužku Mgr. Jaroslav Kumpošt se v uplynulém roce zúčastnil školení
vedoucích včelařských kroužků mládeže v Nasavrkách. V rámci laboratorních workshopů
pro spolupracující školy (viz kap. 15 Spolupráce s dalšími subjekty) byl zájem o program se
včelařskou tematikou.

Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Gymnázium Ústí nad Orlicí v současné době nenabízí žádné vzdělávací programy
pro dospělé v rámci celoživotního učení.

Spolupráce s dalšími subjekty
A) Odborová organizace
Odborová organizace na škole není zřízena.
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B) Spolek rodičů a studentů (SRS)
Základní identifikační údaje:
Název:

Spolek rodičů a studentů při Gymnáziu v Ústí nad Orlicí, z. s.

Adresa:

T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí

Organizační struktura:

spolek

Výbor SRS – předseda Marek Kraj
1. A – Hana Buryšková, Markéta Kalousková
2. A – Růžena Škrobánková
3. A – Ivana Hrnčířová
4. A – Tomáš Nechvíl
1. B – Věra Zábranská, Václav Pospíšil
2. B – Pavla Zapletalová, Dana Matoušková
3. B – Monika Kocandová, Josef Kauc
4. B – Jana Svojanovská, Marek Kraj
5. B – Jiřina Slezáková, Josef Ludvíček
6. B – Marcela Šaldová
7. B – Lucie Čáslavková, Miroslava Šmajzrová
8. B – Julie Hrabovská
Činnost SRS
Základním posláním Spolku je podle stanov pomoc škole při shromažďování
a prezentování názorů, podnětů a požadavků rodičů a žáků, dále pak pomoc při získávání
finančních a materiálních prostředků pro potřeby školy.
Ve školním roce 2019/20 se členská základna sešla jen při podzimních rodičovských
schůzkách, jarní byly v prezenční formě zrušeny. Výbor SRS jednal celkem čtyřikrát (3. 10.
a 21. 11. 2019 a 20. 2. a 25. 6. 2020). Za školu byli obvykle přítomni ředitel Marek Hoffmann,
zástupce ředitele Petr Borovička a Jana Vosyková pověřená vedením účetnictví spolku. Na
první schůzi byla stanovena výše členského příspěvku ve výši 400 Kč na školní rok a schválen
rozpočet. V průběhu roku vedení školy rodiče informovalo o činnosti a aktivitách školy
a získávalo zpětnou vazbu o práci školy od veřejnosti. Speciálním letošním jarním tématem
byla distanční výuka. Na jednáních výboru byly pravidelně předkládány zprávy o hospodaření
a stavu financí a schvalovány příspěvky na jednotlivé akce dle požadavků školy.
Celková výše vybraných příspěvků ve školním roce 2019 činila přibližně 140 tis. Kč.
Kromě příspěvků byly dalšími příjmy spolku vstupné z kulturních představení školy (49 tis.
Kč) a část výtěžku z maturitního plesu, který společnost zaštiťuje a který si organizují
a připravují sami studenti (20 tis. Kč). Poslední příjmovou položkou (17 tis.) byl výběr za
organizaci přípravných kurzů k přijímacím testům.
Finance byly využívány na činnost školy tak, aby z nich měl užitek co největší počet
žáků. Obvyklými oblastmi podpory jsou:
-

podpora kurzů stanovených ŠVP, zájezdů do divadel a exkurzí, zejména příspěvky
na dopravu (ve školním roce 2019/20 se jednalo o 16,5 tis. Kč);
podpora žákovských soutěží, cestovné, drobné odměny (18,5 tis. Kč);
nákup potřeb na výtvarnou výchovu (25 tis. Kč);
odměny pro úspěšné studenty a reprezentanty školy (12 tis. Kč);
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-

spolupráce při organizování kulturních akcí školy, služby, pronájmy apod. (5 tis. Kč);
další potřeby školy spojené s průběhem školního roku (19 tis.)

Vzhledem k již mnohokrát zmiňované uzavírce škol od 11. 3. 2020 nemohly proběhnout
všechny akce, neuskutečnila se řada soutěží. Část finančních prostředků se tak ušetřila.
Ředitelství školy proto požádalo rodiče o dílčí finanční podporu pro nákup nových šatních
skříněk. Původně přislíbená podpora ve výši 60 tis. Kč se mohla zdvojnásobit na 120 tis. Kč,
což celkem činilo zhruba ¼ nákladů na nové šatní vybavení pro všechny žáky. Škole tento
příspěvek umožnil rychlejší obnovu nábytku, jež byla původně rozplánována na delší období.
Základní údaje o hospodaření SRS za kalendářní rok 2019 (v tis. Kč):
Počáteční stav k 1. 1. 2019:
Příjmy:
Výdaje:
Konečný stav k 31. 12. 2019:

169
226
168
227

C) Spolupráce s dalšími školami
V rámci udržitelnosti projektu IROP byla již od školního roku 2018/19 navázána užší
spolupráce se čtyřmi základními školami z Ústí nad Orlicí (ZŠ Komenského, ZŠ bratří Čapků),
Dolních Libchav a Dolní Dobrouče. Naši pedagogové připravují laboratorní programy z oblasti
chemie, fyziky, biologie a informačních technologií. Během prvního pololetí 2019/20 jsme
zrealizovali celkem 10 laboratorních dopolední. Ve druhé části školního roku však bohužel
laboratorní práce nemohly být zrealizovány.
Dílčí spolupráce funguje i s Vyšší odbornou školou a střední školou zdravotnickou
a sociální Ústí nad Orlicí, která sídlí v bezprostředním sousedství gymnázia. Kromě toho,
že naše gymnázium poskytuje formou zápůjčky prostory tělocvičny na 15 hodin týdně,
každoročně se několik našich pedagogů účastní vzdělávací konference pořádané touto školou.
Dobře funguje též sousedská spolupráce s místní ZUŠ Jaroslava Kociana. Mnoho našich
studentů je také žáky umělecké školy, což se promítá v přirozenou ochotu vzájemné
oboustranné podpory akcí a projektů, v uplynulém roce např. návštěva našich žáků výročního
autorského muzikálu Kroky po duhovém chodníku.

D) Spolupráce s Městem Ústí nad Orlicí
Gymnázium vychází s Městem Ústí nad Orlicí jako s dobrým sousedem. Obě strany si
navzájem vycházejí vstříc jak ve věcech správy majetku, tak v podpoře a propagaci aktivit.
Zároveň škola každoročně žádá prostřednictvím vyhlášených grantů o dílčí dotace na své
projekty. V oblasti kultury město nabízí zvýhodněný režim pronájmu místních scén pro vlastní
kulturní akce školy.
O městskou podporu žádá také včelařský kroužek pod vedením Mgr. Jaroslava
Kumpošta, který má do dalších let velké plány. Díky podpoře v rámci projektu Ústecké včely
se podařilo přesunout školní včelstva na městský pozemek v bezprostředním sousedství
gymnázia. Dále trvá záměr postupného vybudování malého včelařského centra přímo v naší
škole a nejbližším okolí, které by zahrnovalo zázemí pro činnost v suterénních prostorách
školy a naučnou stezku ve školním areálu.
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E) Spolupráce s firmami
Významná je spolupráce našeho gymnázia s firmou Contipro a.s., v Dolní Dobrouči.
Ve školním roce 2019/20 se 10–12 studentů pravidelně zúčastňovalo sobotních přednášek,
seminářů i experimentů v biologickém a fyzikálně – chemickém směru v rámci jejich
vzdělávacího projektu FYBICh, další navštívili jednotlivé semináře. Účastníci jsou těmito
setkáními motivováni rozhodnout se do budoucna pro studium oborů chemie, biologie
a fyziky. Čtyři naši učitelé přírodovědných oborů využili nabídky společnosti Contipro
prohlédnout si v polovině září 2019 jejich moderní laboratoře a seznámit se s výrobním
a výzkumným programem firmy. Spíše příležitostná spolupráce je navázána se společností
Rieter v Ústí nad Orlicí, učitelé fyziky zde dojednávají občasné exkurze v rámci seminářů.
Již několikátým rokem funguje kooperace se společností OG Soft, s. r. o., Ústí
nad Orlicí. Probíhá v několika rovinách: žáci měli možnost seznámit se s činností firmy formou
exkurze, jednotlivci měli příležitost zde konzultovat své maturitní práce z předmětu informační
a komunikační technologie, učitelé využívali možnost konzultací na odborná témata z oboru.
Společnost podpořila konání soutěže Bobřík informatiky věcnými cenami v základním kole,
poukázkou pro úspěšné studenty v kole celostátním. Mimoškolní vzdělávací program OG
Akademie letos fungoval formou individuálních konzultací. Ve společných projektech
hodláme pokračovat, další naplánované záměry bohužel překazila letošní karanténa.
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Příloha č. 1 – učební plány používané ve školním roce 2019/20
A) Tabulace učebního plánu nižších ročníků gymnázia podle ŠVP
Učební plán nižšího gymnázia
Vyučovací předměty
1.

Hodin týdně (z toho dělených 1)
Ročník
2.
3.
4.

Celkem

Z toho
DČD 2)

Český jazyk a literatura

5 (1)

4(1)

4 (1)

3 (1)

16 (4)

Anglický jazyk

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12 (12)

Matematika

5 (1)

4(1)

4 (1)

4 (1)

17 (4)

2

1 (1)

1 (1)

2 (2)

4 (4)

2
1

Informační a komunikační
technologie
Dějepis

2

2

2

2

8

Výchova k občanství

1

1

1

1

4

Fyzika 3)

2 2
2 ( )
3 3

Chemie 3)
Biologie 3)

2

1 1
( )
3 3

1
3
1
2
3
1
2
3
2

1
( )
3
1
( )
3
1
( )
3

1
3
1
2
3
1
2
3
2

1
( )
3
1
( )
3
1
( )
3

1

2 2
2 ( )
3 3
2 2
2 ( )
3 3
2 2
2 ( )
3 3

10 (2)

3

1 1
(1 )
3 3
2 2
9 (1 )
3 3

1
3
2
2
3
2

7

3

Zeměpis

2

2

2

1

7

Estetická výchova

3

3

2

2

10

Tělesná výchova

3 (3)

2 (2)

3 (3)

3 (3)

11 (11)

1

3 (3)

3 (3)

6 (6)

6

32 (13)

32 (15)
122 (46)

24

Volitelný předmět
(cizí jazyk 2 –
francouzský, německý,
ruský)
29 (9)

29 (9)

Celkem
122 (46)

1) Čísla v závorce určují počet hodin týdně, ve kterých jsou třídy děleny na skupiny.
2) DČD = disponibilní časová dotace.
3) Třetinová hodinová dotace u předmětů Fy, Ch, Bi je v praxi realizována třítýdenním cyklem,
ve kterém se postupně střídají hodiny jednotlivých předmětů.
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Poznámky k učebnímu plánu:
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
• Český jazyk a literatura
Vždy jedna hodina z týdenní dotace je dělená na skupiny, ostatní spojené.
• Anglický jazyk
Je chápán jako první cizí jazyk a jako takový je povinný pro všechny žáky. Všechny hodiny
jsou dělené na skupiny zpravidla po 15 žácích.
• Další cizí jazyk:
Další cizí jazyk si žák volí z nabídky francouzský, německý nebo ruský jazyk. Otvírají se vždy
ty dva jazyky, o které je větší zájem. Všechny hodiny jsou dělené na skupiny.
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
• Matematika
Vždy jedna hodina z týdenní dotace je dělená na skupiny, ostatní spojené.
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
• Informační a komunikační technologie
Předmět integruje stejnojmennou vzdělávací oblast a tematický okruh Digitální technologie
ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Předmět je proto v kvartě posílen o polovinu hodiny
týdně z hodinové dotace určené RVP ZV pro oblast Člověk a svět práce. Všechny hodiny jsou
obvykle (v závislosti na počtu žáků ve třídě) dělené na skupiny.
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
• Dějepis
Předmět pokrývá stejnojmenný vzdělávací obor. Všechny hodiny jsou spojené.
• Výchova k občanství
Integruje vzdělávací obor Výchova k občanství vzdělávací oblasti Člověk a společnost
a vzdělávací obor Svět práce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Výchova k občanství je
proto posílena o jednu polovinu hodiny týdně z hodinové dotace určené RVP ZV pro oblast
Člověk a svět práce.
ČLOVĚK A PŘÍRODA
• Fyzika, Chemie, Biologie
Kromě vzdělávacích oborů Fyzika, Chemie a Přírodopis vzdělávací oblasti Člověk a příroda
integrují tyto předměty tematický okruh Práce s laboratorní technikou ze vzdělávací oblasti
Člověk a svět práce. Předměty jsou proto posíleny shodně v tercii a kvartě vždy o jednu třetinu
hodiny týdně (tj. celkem 2 hodiny) z hodinové dotace určené RVP ZV pro vzdělávací oblast
Člověk a svět práce. Výuka předmětů probíhá v celé třídě, laboratorní práce jsou dělené
na skupiny.
• Zeměpis
Předmět pokrývá stejnojmenný vzdělávací obor. Všechny hodiny jsou spojené.
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UMĚNÍ A KULTURA
• Estetická výchova
Integruje oba vzdělávací obory vzdělávací oblasti Umění a kultura, hodiny jsou mezi Hudební
a Výtvarnou výchovu rozděleny takto:
Hudební výchova – od 1. do 4. ročníku 1 hodina týdně – celkem 4
Výtvarná výchova – 1. a 2. roč. – 2 hodiny týdně, 3. a 4. roč. – 1 hodina týdně – celkem 6
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
• Tělesná výchova
Předmět integruje oba vzdělávací obory (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) vzdělávací
oblasti Člověk a zdraví. Hodiny jsou děleny zpravidla na skupiny chlapci/dívky.
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Pro výuku této vzdělávací oblasti není zaveden speciální předmět. Obsah je realizován
v předmětech Výchova k občanství (tematický okruh Svět práce), Fyzika, Chemie a Biologie
(Práce s laboratorní technikou) a Informační a komunikační technologie (Digitální
technologie).
Hodinová dotace pro oblast Člověk a svět práce (celkem 3 hod.) je využita takto:
Výchova k občanství – 1/2 hodiny v kvartě,
Informační a komunikační technologie – 1/2 hodiny v kvartě)
Fyzika, Chemie a Biologie (celkem 2 hod. – po jedné třetině v každém z těchto předmětů
v tercii a kvartě).
DISPONIBILNÍ ČASOVÁ DOTACE
Z 24 hodin DČD je 6 využito na výuku druhého cizího jazyka, dohromady 11 hodinami jsou
posíleny předměty fyzika, biologie, chemie a zeměpis ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda,
po dvou hodinách je přidáno matematice, informačním a komunikačním technologiím,
o jednu hodinu je posílena výuka českého jazyka, dějepisu a tělesné výchovy.
NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY
Jsou vypisovány dle aktuálního zájmu žáků a personálních možností školy. Jsou plně
v kompetenci ředitele školy.
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B) Učební plán čtyřletého studia a vyšších roč. osmiletého st. dle ŠVP
Učební plán vyššího gymnázia
Vyučovací předměty
1.

Hodin týdně (z toho dělených 1)
Ročník
2.
3.
4.

Celkem

Český jazyk a literatura

3 (1)

3 (1)

4 (1)

5 (1)

15 (4)

Cizí jazyk (anglický)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12 (12)

Další cizí jazyk
(fr., něm., rus.)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12 (12)

Matematika

4 (1)

3+1 (1)

3 (1)

4 (1)

14 +1 (4)

Informační a komunikační
technologie

2 (2)

2 (2)

Dějepis

3

2

2

Základy společenských
věd

2

2

2

Fyzika 3)
Chemie 3)
Biologie 3)
Zeměpis

2 2
2 ( )
3 3
2 2
2 ( )
3 3
2 2
2 ( )
3 3

2 2
( )
3 3
2 2
2 ( )
3 3
2 2
2 ( )
3 3

3

Z toho
DČD 2)
3

4+1

4 (4)
7
2

8

1 1
8 (1 )
3 3
1 1
7 (1 )
3 3
1 1
8 (1 )
3 3

2
2
3

2

2

4

Estetická výchova (vol.
hudební nebo výtvarná)

2 (2)

2 (2)

4 (4)

Tělesná výchova

2 (2)

2 (2)

1

1
3
1
1
3
1
2
3
2

2 (2)

2 (2)

8 (8)

Volitelný předmět 1

2 (2)

3 (3)

5 (5)

3

Volitelný předmět 2

2 (2)

3 (3)

5 (5)

3

Volitelný předmět 3

2 (2)

3 (3)

5 (5)

3

Volitelný předmět 4

2 (2)

3 (3)

5 (5)

3

34 (18)

31 (22)

132 + 1
(72)

26+1

34 (16)

33 + 1 (16)

Celkem
132 + 1 (72)

1) Čísla v závorce určují počet hodin týdně, ve kterých jsou třídy děleny na skupiny.
2) DČD = disponibilní časová dotace.
3) Třetinová hodinová dotace u předmětů Fy, Ch, Bi je v praxi realizována třítýdenním cyklem,
ve kterém se postupně střídají hodiny jednotlivých předmětů.
Volitelné předměty v posledních dvou ročnících studia budou uspořádány do pěti rozvrhových
bloků, student volí 4 předměty. Zařazení předmětů do společného bloku je plně v kompetenci
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ředitele školy, může se rok od roku lišit dle potřeb školy a zájmu studentů. Ředitel též
rozhoduje, které z nabízených předmětů budou v daném školním roce otevřeny.
Nabídku volitelných předmětů tvoří:
Anglická konverzace
Německá konverzace
Francouzská konverzace
Ruská konverzace
Seminář matematiky
Seminář biologie
Seminář fyziky
Seminář chemie
Seminář informačních technologií
Seminář dějepisu
Seminář společenských věd
Seminář zeměpisu
Svět umění
Nepovinné předměty budou vypisovány dle aktuálního zájmu žáků a personálních možností
školy. Jsou plně v kompetenci ředitele školy.
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Příloha č. 2 – Přehled o žácích k 30. 9. 2019
Třída
třídní učitel
1.B
Kroulíková
2.B
Blaško
3.B
Minářová
4.B
Doležalová
1.A
Motlová
5.B
Kumpošt
2.A
Kollertová
6.B
Sloupenská
3.A
Motyčka
7.B
Pražáková
4.A
Růžička
8.B
Janyšová
Celkem

Obor
81
81
81
81
41
81
41
81
41
81
41
81

Žáci celkem
Cizí jazyk
chlapci dívky AJ NJ FJ RJ
30
30
- 10
20
31
31
- 14
17
28
28 17 11 6
22
28
28 19 9 15
13
30
30 12 9 9
12
18
32
32 21 - 11
15
17
28
28 15 - 13
6
22
27
27 15 12 12
15
25
25 10 - 15
1
24
25
25 16 9 13
12
30
30 20 - 10
10
20
26
26 13 - 13
9
17
340
340 158 50 71
123
217

Volitelné předměty

hv 13+11 (2)

vv 17+21 (2)

hv 6+10 (2)

vv 22+15 (2)

Ak 25+24 (4)
SDě 12+7 (1)
SMa 9+10 (1)
SBi 14+12 (1)
Ak 30+25 (4)
SDě 5+9 (1)
SMa 7+9 (1)
SBi 17+9 (1)

Nk 2+7 (1)
SSv 11+10 (1)
SFy 6+11 (1)
SIt 6+9 (1)
Nk 5+9 (1)
SSv 13+11 (1)
SFy 11+6 (1)
SIt 9+10 (1)
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Nepovinné předměty

SCh 8+4 (1)
SZe 7+7 (1)
Fk 0+9 (1)
SCh 8+7 (1)
SZe 15+9 (1)

Dra 1
ZTv 2
ZTv 3, ShN 13
Sbor 1
Dra 5, Sbor 1
ZTv 7
Dra 3, Sbor 3
ZTv 4, AkN 19, LatN 2
Dra 4+1
DgN 3+0
LatN 2+1, FjN 0+7
Sbor 0+7
DgN 2+4
LatN 3+2
Dra 0+1
Sbor 0+1
DgN 1+0
Dra 1+0
LatN 4+1
Dra 2+2
Sbor 4+1
LatN 0+4
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Příloha č. 3 – Organizační plány pololetí
1. pololetí
2. 9.
9. - 11. 9.
11. - 12. 9.
15. - 22. 9.
17. 9.
18. 9.
19. - 26. 9.
1. 10.
7. 10.
14. 10.
15. 10.
16. 10.
22. 10.
1. 11.
4.-15. 11.
4. 11.
5. 11.
12. 11.

17. 11.
20. - 21. 11.
27. 11.

29. - 30. 11.
5. 12.
6. 12.
10. 12.
12. 12.
13. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 12.

20. 12.
6. 1. 2020
15. 1.

Zahájení školního roku/2020
Adaptační kurz 1. B
Dějepisná exkurze Praha 3. A
Projekt Edison
Beseda 12. žáky 1. B na téma Podpora žáka s PAS v kolektivu třídy
FYBICH - prezentace projektu Contipro. a.s.
Zájezd Skotsko
Beseda - Jan Ruml - Příběhy bezpráví a Charta 77
Fyzikální exkurze 1. B
Projekce Planeta Země 3000
Astronomická olympiáda školní kolo
Piškvorky - školní kolo
Řečnická soutěž Demosthenes
Fyzikální exkurze SFy 3. a 4. ročníků do Prahy
Bobřík informatiky
Den 5. B v Kriminalistickém ústavu v Praze
Beseda 1. ročníků s KONEP o práci dobrovolníka
Retro den - 30. výročí Sametové revoluce
Studentské revolty - dokument Olgy Sommerové
Beseda - Martin Fendrych - O stavu naší společnosti
Generální zkoušky studentských vystoupení v Roškotově divadle
Oslavy Dne studentstva - představení pro školu
Maturitní ples
Oslavy Dne studentstva - představení pro veřejnost
Testování ČŠI 3. A, 7. B v oblasti sociální gramotnosti
Program primární prevence 2. B a 3. B (M. Suchomel)
Třídní schůzky
Fyziklání online
Dny otevřených dveří
Fyzikální exkurze 1. B do Planetária HK
Improvizace s Janou Machalíkovou
Olympiáda NJ - školní kolo
Exkurze SZe a SDě 4. ročníků Boskovice
Představení školního divadelního souboru v Malé scéně
Fyzikální exkurze 3. B
Chemický projekt Marie Curie-Skłodowská 1. A a 5. B
Program primární prevence 1. B a 4. B (P. Kadlec)
Soutěž ve cvičení s hudbou pro školy v regionu (Ho)
Vánoční florbalový turnaj
Vánoční šachový turnaj
Den poezie
Zpívání na schodech
Vánoční besídky ve třídách
Listování Roškotovo divadlo
Beseda se studentem - Do Ameriky a zase zpátky
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19.-24. 1.
27. 1.
28. 1.
29. 1.
30. 1.

Lyžařský kurz 2. B Dolní Morava
Pythagoriáda 1. B, 2. B, 3. B
Australské představení Czech: In & Out!
Přijímačky nanečisto
Závěr 1. pololetí: vysvědčení a film dle výběru Stud. parlamentu

2. pololetí
1. - 16. 2.
5. 2.
17. - 22. 2.
22. - 28. 2.
28. 2.
4. 3.
8. 3.
10. 3.
11. 3. 11.-28. 5.
29. 5.
1. - 2. 6.
3. - 5. 6.
8. 6.
8. - 12. 6.
9. 6.
16. - 26. 6.
17. 6.
25. - 26. 6.

Pobyt v Austrálii
Okresní kolo německé olympiády
Lyžařský kurz 1. A Říčky v O. h.
Lyžařský kurz 5. B Říčky v O. h.
Divadelní představení Ze života hmyzu
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (1)
Beseda Austrálie očima aktérů
Film Abstinent
Distanční výuka – uzavření škol
Prezenční konzultace pro maturitní třídy
Vydání výročního vysvědčení maturantům
Didaktické testy SČ MZ
Písemné zkoušky PČ MZ
Přijímací zkoušky - 4leté studium
Ústní maturitní zkoušky
Přijímací zkoušky 8leté studium
Setkání tříd – prezenční výuka v omezeném režimu
Předávání maturitních vysvědčení - Hernychova vila
Závěr 2. pololetí a vydávání vysvědčení
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Příloha č. 4 – Abecední přehled oceněných žáků
Příjmení

Jméno

Třída

Individuální soutěžní úspěch

Adámek
Filipová
Fišarová
Foglová
Haladová
Hofrichterová
Hortlíková
Hyláková
Jirgesová
Junková
Junková
Kotlantová

Kryštof
Monika
Gabriela
Anna
Anna
Nikol
Klára
Lucie
Lenka
Tereza
Tereza
Adéla

4. B
4. B
3. A
2. A
2. A
6. B
8. B
4. B
6. B
6. B
6. B
4. B

Chemická olympiáda - 2. místo - okresní kolo - postup do kraje
Komenský a my - celost. literární soutěž - čestné uznání
Biologická olympiáda - kat. A - 9. krajské pořadí
Historická soutěž Lidice 21 - 4.-21. místo v mezinárodní soutěži
Historická soutěž Lidice 21 - 4.-21. místo v mezinárodní soutěži
Biologická olympiáda - kat. B - 6. krajské pořadí
Biologická olympiáda - kat. A - 4. krajské pořadí
Historická soutěž gymnázií - celost. Finále Cheb - 14. místo
Pardubické střípky - celostátní literární soutěž - 4-5. místo
Pardubické střípky - celostátní literární soutěž - 3. místo
Historická soutěž Lidice 21 - vítěz mezinárodní soutěže
Komenský a my - celost. literární soutěž - čestné uznání

Krajová

Kateřina

4. B

Komenský a my - celostátní literární soutěž - 1. místo + Cena
Pardubického kraje

Krajová
Křížová
Lehká
Lehká
Malínková
Marek
Marek
Marek
Marek
Marek
Musilová
Musilová
Osoha
Roušar
Šedová
Šumová
Tomášová
Tomášová
Vaněk
Vaněk

Kateřina
Adéla
Martina
Martina
Veronika
Kryštof
Kryštof
Kryštof
Kryštof
Kryštof
Elena
Pavlína
Bartoloměj
David
Eliška
Sára
Daniela
Daniela
Vojtěch
Vojtěch

4. B
6. B
8. B
8. B
8. B
4. B
4. B
4. B
4. B
4. B
5. B
8. B
4. B
1. A
8. B
2. B
4. B
4. B
6. B
6. B

Chemická olympiáda - 4. místo - okresní kolo - postup do kraje
Astronomická olympiáda - 1. místo v krajském kole
Matematická olympiáda kat. A - 6. místo v krajském kole
Fyzikální olympiáda kat. A - 10. místo v krajském kole
Pardubické střípky - celostátní literární soutěž - 3. místo
zeměpisná olympiáda - krajské kolo kat. C - 5. místo
Matematická olympiáda - kat Z9 - 2. místo v okrese
Dějepisná olympiáda - kat I. - 1. místo v okrese
Historická soutěž gymnázií - celost. Finále Cheb - 14. místo
Komenský a my - celost. Literární soutěž - čestné uznání
Olympiáda v němčině - 1. místo v kraji
Chemická olympiáda - krajské kolo kat. A - 4. místo
Chemická olympiáda - 1. místo - okresní kolo - postup do kraje
Bobřík informatiky - 1. místo v celostátní on-line soutěži
Celostátní finále stolní tenis
Zeměpisná olympiáda - krajské kolo kat. B - 6. místo
Olympiáda v němčině - 4. místo v kraji
Komenský a my - celost. Literární soutěž - čestné uznání
Dějepisná olympiáda - kat II. - 3. místo v okrese
Historická soutěž gymnázií - celost. fnále Cheb - 14. místo
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Příloha č. 5 – Přehled účasti učitelů na vzdělávacích programech DVPP
Příjmení

Jméno

Název/téma školení

Bartošová

Magdaléna

Slovo v kostce a další volně
dostupné nástroje pro češtinu

Bartošová

Inspirace k rozvíjení čtenářské
Magdaléna gramotnosti prostřednictvím
literatury pro děti a mládež

Bartošová

Magdaléna České slovo v KonTextu

Místo
konání

Organizátor

webinář

NIDV

Praha

Descartes

webinář

NIDV

Bergmanová Martina

Celostátní setkání učitelů
matematiky SŠ

Pardubice

CCV Pardubice a
JČMF

Blaško

Hana

Školení Microsoft

Pardubice

KÚ Pardubického
kraje

Hoffmann

Marek

Kritické myšlení

Pardubice

Pardubický kraj KAP

Hoffmann

Marek

Odborná konference: Prevence
stresu aneb jak se nezbláznit

Hoffmann

Marek

Metody podporující kritické
myšlení

Janyšová

Lenka

Možnosti práce v předmětu DV
na SŠ nebo VOŠ

Janyš

Miroslav

Kristen

Ústí nad
Orlicí
Pardubice

VOŠ a SŠ
zdravotnická a
sociální Ústí nad
Orlicí
Pardubický kraj KAP

Jičín

STD Praha

Školení Microsoft

Pardubice

KÚ Pardubického
kraje

František

Přírodovědný inspiromat

Olomouc

MFF UK Praha

Kristen

František

Konzultační porada interních
auditorů

Pardubice

Krajské oddělení
interního auditu

Kroulíková

Klára

Efektní experimenty z organické
chemie a biochemie

Praha

Jana

Odborná konference: Prevence
stresu aneb jak se nezbláznit

Šmétková

Šmétková

Jana

Šmétková

Jana

Základní kurz Čtením a psaním
ke kritickému myšlení pro
češtináře
Profesní únava hlasu a možnosti
nápravy
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Ústí nad
Orlicí

KUDCh, PřF UK
Praha

VOŠ a SŠ
zdravotnická a
sociální Ústí nad
Orlicí

Praha

Kritické myšlení
Dobříš

Pardubice

NIDV
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Příloha č. 6 – Přehled hospodaření
Rozvaha
Stav k 31. 12.
Ukazatel
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
z toho:
software
drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Číslo účtu

013
018

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
z toho:
pozemky
stavby
samostatné hmotné movité věci a soubory
drobný dlouhodobý hmotný majetek

031
021
022
028

Dlouhodobé pohledávky celkem
Krátkodobé pohledávky celkem
z toho:
odběratelé
z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti
jiné pohledávky z hlavní činnosti
z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti
pohledávky za zaměstnanci
ostatní krátkodobé pohledávky

311
311
315
315
335
377

Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
z toho:
dodavatelé
ostatní krátkodobé závazky

321
378

35

v tis. Kč

669

Index
2019/2018
9
74,33

436
233

0
9

25,89

137 765

99 181

1,39

7 932
116 442
2 207
11 183

7 932
73 556
79
7 235

1,00
1,58
27,94
1,55

0
225

0
209

1,08

11
0
4
0
12
21

0
0
6
0
9
17

32
2 172

32
1 910

1,00
1,14

165
3

234
0

0,71

2019

2018

0,67
1,33
1,24
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Výsledovka
v tis. Kč
31.12.2019

Ukazatel
Náklady celkem
z toho:
Náklady z činnosti celkem
z toho:
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
Mzdové náklady
z toho:
platy
dohody celkem
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní náklady
z toho:
pojištění

Číslo
účtu

Hlavní
činnost
25 617

Hosp.
činnost

31.12.2018
Hlavní
Hosp.
činnost činnost
22 299

Index 2019/2018
Hlavní
činnost
1,15

25 617

22 299

1,15

501
502
511
521

316
896
460
15 742

291
751
616
13 421

1,09
1,19

521
521
551
549

15 504
211
1 195

13 180
225
791

1,18
0,94
1,51

25 927

22 300

1,16

641

989

0,65

1,17

549

Výnosy celkem
z toho:
Výnosy z činnosti celkem
z toho:
výnosy z prodeje vlastních výrobků
výnosy z prodeje služeb
výnosy z pronájmu
čerpání fondů
ostatní výnosy z činnosti

601
602
603
648
649

0
0
187
336
108

0
0
165
577
235

1,13

Výnosy vybraných místních
vládních institucí z transferů

672

25 287

21 312

1,19

310

1

310,00

Výsledek hospodaření po zdanění
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0,46

Hosp.
činnost
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Fondy
Ukazatel

Číslo účtu

Fondy celkem
fond odměn
FKSP
rezervní fond tvořený ze zlepšeného
VH
rezervní fond z ost.zdrojů
fond investic

31.12.2019

411
412

0
99

413
414
416

189
0
148

Finančně
kryto

31.12.2018

76
189
148

v tis. Kč
Finančně
kryto

0
76

67

188
233
202

188
233
202

Dotace
Stav k 31. 12.
Ukazatel
Neinvestiční dotace a příspěvky celkem
Neinvestiční dotace poskytnuté na 1
kalendářní rok
v tom:
Od zřizovatele celkem
z toho:
provozní příspěvek
příspěvek na opravy a udržování
ostatní NIV příspěvky od zřizovatele

2019
25 287

MŠMT celkem
z toho:
dotace na přímé náklady
ostatní NIV dotace z MŠMT celkem
Ostatní NIV dotace celkem
Neinvestiční dotace poskytnuté na více let
celkem
v tom:
MŠMT - projekty EU celkem

v tis. Kč
Index
2018
2019/2018
21 312
1,19

25 054

21 027

1,19

3 739

2 959

1,26

3 432
0
307

2 959
0
0

1,16

21 283

18 038

1,18

21 107
176

17 920
118

1,18
1,49

32

30

1,07

233

285

0,82

233

285

0,82

0

0

0
0

0
0

Ostatní NIV dotace celkem
Investiční transfery a dotace celkem
v tom:
Od zřizovatele
INV dotace od ostatních poskytovatelů
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Příloha č. 7 – Přehledy prospěchů tříd

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD ORLICÍ, T. G. MASARYKA 106

Přehled prospěchů tříd
Školní rok 2019/2020
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