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1. Základní údaje o škole
Název školy:

Gymnázium, Ústí nad Orlicí,

Sídlo:

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

Telefon:

465 568 511

Mobil:

605 309 827

e-mail: gymuo@gymuo.cz
Zřizovatel:

webová adresa: www.gymuo.cz

Pardubický kraj,
zřizovací listina č.j.: KrÚ 18383/2005 OŠMS/4 je ze dne 27.10.2005.

Ředitel školy: Miloslav Chvátil, tel.: 465 568 512
Zástupce ředitele: Marek Hoffmann, tel.: 465 568 513
Výchovný poradce: Lenka Pešková, tel.: 465 568 519
Školská rada (od 20.listopadu 2011):
Ing. Marek Kraj – zástupce rodičovské veřejnosti
Mgr. Jiří Holubář – zástupce zřizovatele
Mgr. Pavel Holásek – zástupce pedagogického sboru
Charakteristika školy:
Gymnázium Ústí n.O. je střední školou, která zabezpečuje
-

podle § 39 odstavce 1 zákona č.561/2004 sb. plnění povinné školní docházky ve čtyřech
ročnících niţšího stupně osmiletého gymnázia. Ve škol. roce 2011/12 navštěvovalo čtyři
třídy niţšího gymnázia 120 ţáků.

-

podle § 58 odstavce 1/c střední vzdělání s maturitní zkouškou ve čtyřech ročnících
vyššího stupně osmiletého gymnázia (škol. rok 2011/12 117 ţáků) a ve čtyřech ročnících
čtyřletého gymnázia (2011/12 120 ţáků).

2. Obory vzdělávání, přehled o ţácích, učební plány a organizace
pololetí
V souladu s rejstříkem škol a školských zařízení se ve škol. roce 2011/12 vyučovalo v těchto
oborech vzdělávání:
79 – 41 - K/401 Gymnázium – všeobecné (dobíhající obor)
79 – 41 – K/801 Gymnázium – všeobecné (dobíhající obor)
79 – 41 – K/41 Gymnázium
79 – 41 – K/81 Gymnázium
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Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T.G.Masaryka 106

Přehled o ţácích ( k 30.9.2011 )
Třída
třídní
1.B
Falta
2.B
Kroulíková
3.B
Borovička
4.B
Motlová
1.A
Růţička
5.B
Skořepa
2.A
Brdíčko
6.B
Minářová
3.A
Kumpošt
7.B
Holubářová
4.A
Suchomelová
8.B
Doleţalová
Celkem

Obor
81
81
81
81
41
81
41
81
41
81
401
801

Ţáci celkem
chlapci dívky AJ
30
30
19
11
30
30
15
15
30
30
15
15
30
30
12
18
29
29
11
18
30
30
11
19
30
30
13
17
31
31
13
18
30
30
8
22
27
27
11
16
31
31
8
23
29
29
8
21
357
357
144
213

Cizí jazyk
NJ

Volitelné předměty

Nepovinné předm.

FJ RJ

16

14

Dra 13
SbN 5
Dra 1

19

11

Dra 6

19

10

16

14

20

15
17
15
151

vv 15+19(2)

10
17 14

14

hv 25 (1)

hv 18+21 (2)

16

Ank 56 (4)
Sdě 25 (1)
12 Sma 22 (1)
Sbi 16 (1)
14
Ank 53 (3)
Sdě 13 (1)
14
Sma 13 (1)
Sbi 20 (1)
96 50
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Dra 3+5
SbN 9+10
DgN 5+7

vv 22 (1)
Něk 8 (1)
Ssv 31 (1)
Sfy 17 (1)
SvU 15 (1)
Něk 9 (1)
Ssv 24 (1)
Sfy 11 (1)

Sze 12 (1)
Sch 15 (1)
Sit 12 (1)
Frk 13 (1)
Sze 9 (1)
Sch 13 (1)

ItaN 6
SbN 5
Dra 3
SfyN 1
AnkN 1
FrkN 1
Dra 5
SfyN 3

ItaN 7

Gymnázium Ústí nad Orlicí – Výroční zpráva za školní rok 2011/12
Výuka probíhala podle 4 variant učebních plánů v souladu s platnými osnovami:
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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
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Organizace 1. pololetí šk.roku 2011/12
1.9. (čt)

Zahájení šk.roku

12.- 14.9.

Adaptační kurz 1.A – Říčky, chata Karosa – Ru, Pe, Kš

14. – 16. 9. Adaptační kurz 1.B – Říčky, chata Karosa – Fa, Ja, Km
19.9. (po)

Srdíčkový den 2.A (Bd)

28.9. (st)

Státní svátek

5. – 6.10.

Přehlídka středních škol (Česká Třebová) – Pe, Vo, Chv, Hf

19.10.

Přírodovědný klokan

26. - 27.10. Podzimní prázdniny, (st, čt),
28.10. (pá) Státní svátek
15.12.

Uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce

16.11. (st)

Generální zkouška div. představení k oslavám Dne studentstva

17.11. (čt) Státní svátek
18.11.(pá)

Kulturní a sportovní program k 17. listopadu – Ja, Kš + třídní
Maturitní ples 4.A, 8.B – Su, Do

20.11. (ne) Divadelní představení pro rodiče – Ja + třídní
23.11. (st)

Čtvrtletní pedagogická rada od 13:45, třídní schůzky od 15:30

2.- 3.12.

Den otevřených dveří (pá 14 – 17:30, so 9:30 - 12)

14.12.(st)

Soutěţ škol v zumboaerobiku - Ho

20.12.(út)

Předvánoční aktivity ve třídách

22.12. (čt)

Filmové představení Voskovec v Americe pro 3. A 4. Ročníky;
zpívání na schodech od 12:15

23.12. - 2.1. Vánoční prázdniny
3.1. 2012

Zahájení vyučování

8.1. – 14.1. LVK 2.B, Dolní Morava - Pe, Kl, Hf
25.1.

Klasifikační porada 13:45 - známky nutno zapsat do 24.1. 2012 do 10 hod.

31.1. (út)

Závěr 1.pololetí, vydání vysvědčení, od 11 filmové představení Lidice (40,-)

3.2. (Pá)

Jednodenní pololetní prázdniny

Exkurze, besedy v 1. pololetí:
8.9. (čt)

Ch exkurze Ekola Č. Libchavy – 2.B + 3.B – 2 vyuč. hodiny - Kl, Ja

21.9. (st)

Bi exkurze 5.B do Pardubic (výstava) - Sk

27.9.

Prezentace programu Contipro 14:15 – 15:00

Září

Transfúzní oddělení – 7.B – Km – 2 hod.
Exkurze Častolovice, Kuks – 4.B + SDě 4. Roč. – Mi, Mo – 1 den – 22.9.

4.10.

Ludvík Vaculík – beseda od 13 hod. v Malé scéně – 3.A+7.B+4.A+8.B – Mo, Su

13. – 14.10. Poznávací zájezd Vídeň 4.A + 8.B (ně) – Pţ, Pe, Ku
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Říjen

Praha – SvU 3. Roč. – Mo
Výstava hub 7.10. v Č. Třebové – SBi 3.A+7.B – Km,
ZOO Olomouc 11.10. – SBi 4.roč. –Km
Hvězdárna a planetárium HK – 1.B – Kr
Pythagoriáda – školní kola ve třídách 1. – 3.B

Listopad

TE Opatovice n.L – 4.B - Kr (6.12.)
OEZ Letohrad – SFy 4. Roč. - Kr

Prosinec

Beseda o holocaustu – 1.A + 5.B + 3.A + 7.B - kaţdá třída 2 hod. - Do, Pţ – 7.-8.12.
Beseda AČR (Kaška) – 16.12. – 2. Ročníky
Sluníčkový den 6.B – 7.12.

Leden

Chemická exkurze SCh 3. Roč. – UP Olomouc – analytická chemie

Termíny konání pedagogické rady
Úterý 7,15 hod. – dle potřeby
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Organizační plán 2. pololetí šk.roku 2011/12
3.2. (Pá)

Jednodenní pololetní prázdniny

12.2. – 18.2. LVK 5.B –Říčky – Km, Ho, Chv
18. – 24.2. LVK 1.A – Říčky – Fa, Kš, Jš
9.3. (pá)

Přijímačky nanečisto – od 8 hod.
Veselé zrcadlo – představení pro 1.B – 4.B v Malé scéně, sraz v 8:00

12.3.- 18.3. Jarní prázdniny
21.3.

Přednáška o krasových jevech v Malé scéně
(v rámci projektu Sk) – 1.+2. ročníky, kvarta

5.4. - 9.4.

Velikonoční prázdniny

23.4. – 24.4. Přijímací zkoušky do1. ročníků (1. kolo)
25.4.

Čtvrtletní pedagogická rada od 13:45 (známky 4.A, 8.B zapsat do 24.4. 12 hod.)
Třídní schůzky:

od 16 hod. třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 2.A
od 17 hod. třídy 1.A, 3.A, 5.B, 6.B, 7.B

27. 4.

Poslední zvonění maturitních tříd

2.5. – 11.5. Písemné maturitní zkoušky
3.5. – 8.5.

Výměnný pobyt studentů z francouzského lycea Teyssier z Bitche (2.A, 6.B, 3.A)

14.5. – 18.5.Předmaturitní volno maturitních tříd
21.5. – 24.5. Ústní maturitní zkoušky
21.5. (?)

Koncert Novoměstské filharmonie – od 10 hod. v Roškotově divadle (50,-)

květen

Generálka testování ţáků 9. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií – organizuje ČŠI (29.5.,
30.5., 5.6.)

11.6. – 15.6. Sportovní kurz – 3.A, 7.B - Km, Fa, Ho, Ru, (Kš)
18.6. – 22.6. Sportovní kurz – 2.A , 6.B – Fa, Km, Kl, Va, (Kš),
20.6. – 22.6. Turistický kurz – 4.B – Ho, Mo, Pe
20.6. – 24.6. Přehlídka divadelních souborů Mladá scéna 2012 (Ja)
18.6. – 22.6. Jednodenní výlety tříd 1.B (7.6.) , 2.B (25.6.), 3.B (21.6.), 1.A (19.6.)
26.6. (út)

Klasifikační porada od 13 hod. (známky zapsat do 25.6. do 12 hod.);
Večer odměn od 18 hod. v Malé scéně

27.6. (st)

Sportovní den - Kš

28.6. (čt)

Cvičení „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ - Kš

29.6. (pá)

Závěr školního roku, vydání vysvědčení
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Exkurze, besedy a další akce:
Únor

Výstava výtvarných prací ţáků 2. ročníků
Bi exkurze 3.A – transfúzní oddělení

Březen

Exkurze SFy 3. ročníků – ČVUT Praha
Divadelní představení Amadeus v Pardubicích -1. ročníky (Do) – 9.3.

Duben

SvU 3. roč.– jednodenní exkurze do Prahy (výstava) – 11.4.
Exkurze SBi 3. roč. – Jarní aspekt lesa
Exkurze SFy 3. roč. – OEZ Letohrad
Dvoudenní dějepisné exkurze 2. ročníků (Mi)
Filmový festival Jeden svět (10.4. – 16.4.)

Květen

Výstava ţákovských výtvarných prací
SBi 3. roč. – Arboretum (Ţampach)
Bi exkurze – Ekola Libchavy
Fy exkurze 4.B – Rieter UO

Červen

6.6. – vystoupení pěveckého sboru v rámci Města v pohybu ( od 17:15)
Jednodenní dějepisná exkurze 4.B – Praha (Mi)
SBi 3. Roč. – včelařství (Česká Třebová)
Bi exkurze 7.B – ČOV Ústí n/O

Celodenní exkurze Bi-Ze (v rámci projektu Sk)
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3. Personální zabezpečení činnosti školy
Jméno, zařazení
vyučované předměty
poznámka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ředitel školy
Miloslav Chvátil
Čj
zástupce ředitele
Mgr. Marek Hoffmann
Ma,Fy,DgN,Sma,
učitelský sbor
Lenka Barvínková
Ev,Hv, SbN
PP doba určitá 0,476
Mgr. Petr Borovička
Aj, Ak,ItaN,
Mgr. Jakub Brdíčko
Čj,Zsv, SSv
Mgr. Jiřina Doleţalová
Čj, Dě, Sdě,
Mgr. Petr Falta
Ze, Tv, Sze
Mgr. Marie Hellmuthová
Ma
SD, PP doba určitá 0,429
Mgr. Pavel Holásek
Bi, Sbi, Zsv
Mgr. Dana Holubářová
Aj, Tv
Mgr. Miroslav Janyš
Ma,Ikt,
RNDr. Lenka Janyšová
Ma,Ch, Ikt,Sch,Dra
PaedDr. Miroslav Kašše
Tv, Dě, Sdě
Mgr. Kateřina Kollertová
Aj, Ev,Vv,Ak,
RNDr. František Kristen
Fy, Sfy.
SD od 4.8.2011
Mgr. Maria Kuběnková
Aj, Ank,Něm
SD,PP doba určitá 0,666
Mgr. Klára Kroulíková
Ma, Ch
Mgr. Jaroslav Kumpošt
Bi, Tv, Sbi
Mgr. Eva Minářová
Fj, Dě
Mgr. Helena Kříţová
Fj, Fk
SD, PP doba určitá 0,333
Mgr. Dita Motlová
Čjl, Ev,Vv
RNDr. Václav Motyčka
Ma, Fy
Mgr. Věra Nováková
Aj, Ak,LatN
SD 0,285
Mgr. Lenka Pešková
Nj, Nk,
PhDr. Lenka Praţáková
Dě, Nj, Rj,Nk,
Mgr. Radovan Růţička
Fy,Ch
RNDr. Hynek Skořepa
Ze, Bi, SZe
Mgr. Eva Suchomelová
Čj
SD, 0,666
Mgr. Věra Štěpánská
Aj
0,714
Drahomír Vrba
Ikt
PP doba určitá 0,380
nepedagogičtí pracovníci
Eva Pechová
Hana Vacková
Jana Vosyková
Jana Křenková
Monika Burešová
Lenka Klaudová
Milena Kovářová
Eva Zítková
Vysvětlivky zkratek :

personál. a mzdová účetní, hospodářka
účetní
částečný úvazek 0,5
knihovnice – archivářka
správce objektu – školnice
uklízečka, úvazek 0,5
uklízečka, úvazek 0,437
uklízečka, úvazek 0,625 ČID, ukončen PP 30.3.2011
uklízečka, úvazek 0,75
PP- pracovní poměr, SD – starobní důchodce,
ČID – částečně invalidní důchodce,
RD – rodič.dovolená
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4. Přijímací řízení 2012

PROTOKOL
o průběhu a výsledcích přijímacího řízení na gymnázium
pro školní rok 2012/2013

Přijímací zkoušky na Gymnázium Ústí na Orlicí proběhly podle “Zásad” (viz příloha) schválených
18.1.2012 a harmonogramu, který schválila přijímací komise.
do přijímacího řízení podalo přihlášky 68 uchazečů (zkoušek se zúčastnilo 67) o čtyřleté
studium a 58 uchazečů o osmileté studium
přijímací zkoušky do čtyřletého i osmiletého studia byly provedeny podle testů SCIO
přijímací řízení proběhlo ve dvou termínech (23. a 24.4.)
24.4. se sešla přijímací komise, která stanovila na základě vzniklého pořadí přijetí prvních
30 ţáků do obou forem studia, odpoledne byly výsledky zveřejněny na webových stránkách
školy a ve vstupní hale školy
25.4. bylo všem uchazečům rozesláno rozhodnutí o přejetí či nepřijetí na školu
odvolání ve stanoveném termínu podalo 10 ţáků do čtyřletého a 5 do osmiletého studia
zápisové lístky odevzdalo v termínu 22 uchazečů o čtyřleté studium a 25 do osmiletého, na
základě odvolání bylo přijato 8 do čtyřletého a 5 do osmiletého, ţádné místo nezbývalo,
přijímací řízení jsme ukončili
zbývající 2 odvolání byla předána Mgr.P.Pospíšilové na krajském úřadě 30.5.2012

V Ústí n.O. 4.června 2012
Miloslav Chvátil
ředitel školy
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5. Výsledky vzdělávání, umístění v soutěţích a olympiádách
A) Výsledky maturitních ročníků 2012
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B) Přijetí absolventů na VŠ
Podle informací, které získala výchovná poradkyně od čerstvých absolventů, je úspěšnost přijetí
na VŠ vysoká:
Z celkového počtu 60 maturantů začne studovat na VŠ 57, 1 na jazyk.škole, 2 dosud neví.
Nejvíce (11) studentů míří na pedagogickou fakultu, pak následují technické obory (7), přírodověda
(6), ekonomie (6), cizí jazyky (6), práva (5), lékařská fak. (3),...

C) Celoplošné testování ţáků kvarty
Naše škola se zúčastnila povinné generálky celoplošného testování ţáků 5. a 9. tříd a
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Ţáci kvarty absolvovali testy z českého jazyka (29.5.),
angličtiny (30.5.) a matematiky (5.6.). Vzhledem k tomuto nařízenému testování jsme v uplynulém
školním roce upustili od jiţ tradičního testování kvartánů ze všech předmětů, které probíhalo v
minulých letech a bylo plně v kompetenci ředitelství školy.
Cílem projektu NIQES není podle ČŠI srovnávat ţáky, třídy nebo školy – základním úkolem je
poskytnout informaci o tom, nakolik kaţdý jednotlivý ţák plní poţadavky minimálního standardu
osvojených dovedností. Přesto můţe být zajímavé zasadit výsledky ţáků školy do rámce výsledků
všech testovaných ţáků.
V testech z českého jazyka byla průměrná úspěšnost našich kvartánů 85,75%, coţ je řadí mezi
15% nejúspěšnějších, kteří získali od 81 do 100%.
V angličtě byl průměr 76,13%, v matematice 78,94%, coţ jsou ve srovnání s výsledky všech
testovaných výborné výsledky. V angličtině se tak zařadili mezi 10% nejlepších, v matematice
dokonce mezi přibliţně 5% nejlepších.

D) Gepard
Gymnázium se v únoru 2012 zapojilo do projektu Gepard realizovaného společností SCIO.
Gepard (Evaluace informační gramotnosti CZ. 1. 07/1. 1. 00/14. 0225) je projekt zaměřený
výrazně do oblasti práce s informacemi, tj. na "informační gramotnost" jako takovou, vztahuje se jiţ
k ţákům na základní škole a uplatňuje se pak po celý ţivot.
Technické pouţití ICT jako nástroje je do jisté míry méně důleţité neţ jeho smysl: práce s
informacemi, jejich získání, zpracování a předání dalším osobám.
Testování se účastnili ţáci kvarty. Se svými počítačovými dovednostmi se rozhodně neztratili.
Ve srovnání s vrstevníky z celé ČR obsadila třída jako celek velmi dobré 27. místo z 542.

E) Výsledky ţáků v soutěţích
ČESKÝ JAZYK:
1. Pardubické střípky /celostátní literární soutěţ/
Středisko východočeských spisovatelů ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích vyhlásilo
1. září 2011 v rámci Východočeského uměleckého maratónu literární a výtvarnou soutěţ na téma
„O čem často přemýšlím“. Do literární části pořadatelé obdrţeli 142 příspěvků ze třiceti škol nejen
Pardubického kraje (z Chebu, Písku, Ostrova n.O. …).
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Slavnostního vyhlášení se 16. listopadu 2011 v Domě hudby v Pardubicích zúčastnily i naše
studentky, jeţ svým úspěchem prokázaly ochotu přemýšlet, „dělat něco navíc“ ve svém volném
čase, a to v oboru, kterému dnešní doba příliš nepřeje, není „praktický“…
Výsledky:
II. kategorie (prima – sekunda)
3. Máša Paulavets (2.B) - /Doleţalová/
IV. kategorie (1.- 2. roč.)
1. Kateřina Bubnová (5.B) - /Doleţalová/
3. Tereza Dvorská (1.A)- /Doleţalová/
čestné uznání: Kateřina Martincová (5.B) - /Doleţalová/
V. kategorie (3.- 4. roč.)
3. Veronika Kotlantová (8.B) - /Doleţalová/
2. Olympiáda z českého jazyka
Olympiády začala uţ školním kolem, kterého se zúčastnilo 23 studentů, do okresního postoupili
v jednotlivých kategoriích 4 studenti, v I.kat. byla Anička Davidová ze 4.B čtvrtá, ve II.kat. Karel
Martinec třetí a Jarmila Janáková ze 7.B. čtvrtá, do krajského kola postoupil Karel Martinec.
Krajské kolo – 2.místo – Karel Martinec /8.B/ - /Doleţalová/
postup do celostátního kola, kterého se nezúčastnil

3. Wolkerův Prostějov /oblastní kolo recitační soutěţe/
Petr Buben /1.A/ - čestné uznání - /Doleţalová/
4. Komenský a my /celostátní literární a vědomostní soutěţ/
Kategorie B:
1. Anna Ludvíčková (2.B) -/Doleţalová/
čestné uznání – Dorota Leschingerová (3.B) /Suchomelová/
Kategorie C:
1. Karel Martinec (8.B)-/Doleţalová/
3. Petr Buben (1.A)- /Doleţalová/
čestné uznání Veronika Kotlantová (8.B) /Doleţalová/
5. Pardubický pramínek /celostátní literární soutěţ/
Tuto soutěţ připravilo pro ţáky ZŠ a studenty SŠ oddělení regionálních a kulturních sluţeb
Krajské knihovny v Pardubicích. Literární klání probíhá ve spolupráci s Europe Direct Pardubice,
který je garantem zahraniční části soutěţe. Vyhlašovatelé pro letošní rok, který je Evropským rokem
aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, zvolili téma „O závod s časem". Snaţili se vymyslet
téma, které by zároveň zmínilo i konání letních olympijských her. Jak se ukázalo, téma poskytlo
mladým autorům skutečně dostatek prostoru pro jejich fantazii. Uchopili toto téma z několika úhlů
pohledu. To ukázala nejen hojná účast (celkem se sešlo 134 příspěvků z 34 škol), ale téţ celková
rozmanitost prací. Účastníci ve svých příspěvcích zmiňovali čas nejen z pohledu mezigeneračního
vztahu či z prostředí sportu ale velmi často např. psali i o práci záchranářů.
A kdo z našich byl oceněn?:
II. kategorie 6. – 7.tř. ZŠ + odpovídající ročník G:
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3. místo – Anna Ludvíčková – 2.B - /Doleţalová/
III. kategorie 8. – 9. tř. ZŠ + odpovídající ročník G:
Čestné uznání – Jana Marková – 3.B - /Suchomelová/
Klára Chudá – 3.B- /Suchomelová/
IV. kategorie 1. – 2. roč. SŠ:
3. místo – Kateřina Martincová - 5.B - /Doleţalová/
V. kategorie 3. – 4.roč. SŠ:
3. místo – Veronika Kotlantová – 8.B - /Doleţalová/

DĚJEPIS
1. Celostátní dějepisná soutěţ
Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 se v prostorách Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Chebu
uskutečnil jiţ XX. ročník Dějepisné soutěţe studentů gymnázií. Tuto prestiţní soutěţ, která je
v republice ojedinělá, pořádá Gymnázium Cheb pod vedením profesora Miroslava Stuláka. Do
příprav chebského klání se kaţdoročně zapojuje řada osobností, např. děkan Filozofické fakulty
Univerzity Pardubice Petr Vorel nebo přední čeští historici Zdeněk Beneš, Petr Čornej a Josef
Ţemlička. V letošním roce přijel dokonce studenty podpořit i publicista a ústecký rodák Stanislav
Motl, známý český chirurg Pavel Pafko či předseda Senátu Parlamenzu ČR Milan Štěch.
Letošní téma „Od válečné pohromy k vrcholům barokní kultury“ (1618–1740) nastudovalo
73 druţstev z celé republiky, přítomny byly i 2 týmy ze Slovenska (Kdyţ jsme jeli do Chebu v roce
2007 poprvé, soupeřili jsme s 60 gymnázii.). Naše gymnázium reprezentovala Lucka Kalousková
(8.B), Jenda Mareš (6.B) a Honza Procházka (6.B). V tvrdé konkurenci obsadili 8. místo.
2. Lidice 21 (celostátní literární a historická soutěţ)
Základního kola se zúčastnilo 2 172 studentů. Na základě sečtení bodového ohodnocení
formálního dodrţení pravidel literární práce a bodového vyhodnocení vědomostního testu postupuje
do celostátního kola 21 soutěţících.
Naši školu budou reprezentovat dvě studentky:
Anna Marie Dombajová (1.A)- Doleţalová
Michaela Krejčí (5.B) – (Doleţalová)
3. Co víš o československých legiích? (mezinárodní soutěţ)
Jan Mareš /6.B/ - postup do celostátního kola -/Doleţalová/
v celostátním kole 2.místo
Jan Mareš byl za své opakující se úspěchy v historických soutěţích školou nominován a komisí
Pardubického kraje v září 2012 vybrán pro ocenění Mladý talent 2012 v humanitním oboru.
ANGLIČTINA:
Školního kola olympiády se ve třech kategoriích zúčastnilo 35 studentů.
V kat. BI vyhrál okresní kolo KRYŠTOF JUREČEK (2.B), protoţe krajské kolo v této kategorii
není, bude Kryštof oceněn.
Kat. BII.: 2. místo v okresním a 7.místo v krajském kole MATYÁŠ SKALICKÝ (4.B)
Kat. BIII.: 2.místo v okresní kole Jan Procházka (6.B), krajského se pro termínové kolize
s jinou akcí nezúčastnil.
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NĚMČINA:
Ve školním kole bylo 19 řešitelů.
Kat.: 5.místo v krajském kole KAMILA ČÁSLAVKOVÁ (7.B – Praţ. + Pešk.)
FRANCOUZŠTINA:
Školního kola se zúčastnilo 10 studentů, a protoţe okresní se nekonalo, přímo do krajského
postoupili 3 borci.
Kat. B1 – 4.místo Zdeněk Jirásek (6.B) (Minářová)
Kat. A1 – 5.místo Karolína Boňková (4.B)
7.místo Alţběta Kubátová (4.B) (obě Minářová)

MATEMATIKA
1. Matematická olympiáda
Ve školním kole řešilo úlohy….studentů, postup do okresního postoupilo ….
V nejmladších kategoriích je okresní kolo nejvyšší metou, krajská kola nejsou.
Okres.kolo.: Kat. Z6 3. Václav Grundman (1.B)
Kat. Z7 1. Lukáš Paukert
(2.B)
Kat. Z8 1. Jan Holásek
(3.B)
3. Michal Srb
(3.B)
Úspěchy v kolech krajských:
Kat. Z9 vynikající 3.místo Jan Václavek (4.B)
Kat. A z 15 účastníků vynikající 4.místo Marek Skalický (7.B)
5.-10.místo Tomáš Kodytek (7.B)
11.-12. místo František Filip (3.A)
Kat.C z 13 účastníků 6.-7. místo Matyáš Pinkas (5.B)

2. Internetová matematická olympiáda
Jedná se o soutěţ druţstev, která ve své škole řeší během dvou hodin sérii matematických úloh a
řešení odesílají elektronicky. Naši matematičtí borci se ze 166 týmů z celé republiky umístili na 28.
místě.
Reprezentovali: Eliška Ryšavá (4.A), Tomáš Kodytek, Marek Skalický a Kryštof Adámek ze 7.B,
František Filip (3.A) a Bence Mesároš z 8.B.
3. Olympiáda v programování
v kat.P obsadil v krajském kole Marek Skalický (7.B) 3.místo!
4. Matematický klokan
A nyní úspěšní řešitelé klokaních úloh (v porovnání celého okresu UO):
Kat. BENJAMÍN: 1367 účastníků - 3. Václav Grundman (1.B)
Kat. KADET: 1305 účastníků - 1. Jan Holásek (3.B)
Kat. JUNIOR:
220 řešitelů
- 1. Matyáš Pinkas (5.B)
Kat. STUDENT: 132 účastníků - 2. Tomáš Kodytek (7.B)
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5. Pythagoriáda
okresní kolo: ve svých kategoriích obsadili:
1. místo Adam Cihlář (3.B)
2. místo Tomáš Valenta (2.B) a Šimon Tesař (1.B)
6. Sudoku
Regionálního přeboru škol se zúčastnilo v kat. 6. a 7.tříd 49 řešitelů, v kat.3.-4.ročníků 24.
ml.kat.: 2. Lucie Černá (1.B)
4. Lukáš Paukert (2.B)
st.kat.: 1. Kamila Čáslavková (7.B)

FYZIKA:
1. Olympiáda kraj.kolo
kat. E 3.místo Jan Václavek (4.B)
(Fr.Kristen)
kat. B 3.místo Tomáš Kodytek (7.B) (Kr.)
6.místo Frant. Filip (3.A)
(Kr.)
2. Fykosí fyziklání
Celostátní týmová soutěţ organizovaní MFF – naše druţstvo ve sloţení B.Mezsároš (8.B), Fr.Filip
(4.A), Tom Kodytek (7.B), Jáchym Kopecký a Láďa Kubišta (oba ze 6.B) obsadilo 29. místo z 50
týmů.
3. Fyziklání on line
Totéţ druţstvo bez B.Meszároše, ale s M.Pinkasem (5.B) bylo ze 64 týmů dvacáté.

CHEMIE:
Dva vynikající úspěchy na krajské úrovni!
Kat. B: 3.místo – Jan Petrţílek (7.B)
(L.Janyšová)
Kat.C: 11.místo – Katka Novotná (6.B)
(L.Janyšová)
Kat. D: 2.místo – Hana Petrţílková (4.B)
(R.Růžička)

BIOLOGIE:
Honza Petrţílek se umístil na 12. místě v celostátním kole biologické olympiády!
Kraj.kolo: kat. C: 1.místo Hana Petrţílková (4.B) (Holásek)
Kat. B: 9.místo Jan Tesař (2.A) (Holásek)
14. místo Tereza Navrátilová (1.A) (Holásek)
Kat. A:
1.místo Jan Petrţílek (7.B)
(Kumpošt)
(29 účast.)
19.místo Martina Pohorská (3.A) (Kump.)

ZEMĚPIS:
Krajské kolo olympiády :

kat.C: 5.místo Michal Srb (3.B)
kat. D: 5. místo Vít Kapoun (2.A)
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DRAMATICKÝ KROUŢEK
Tradičně úspěšná disciplína naší školy. Mladší soubor Veselé zrcadlo vyhrál krajské kolo a
v celostátní přehlídce dostal čestné uznání. (Viz téţ kap.8)

SPORT
Šachy
Druţstvo ve sloţení J.Mareš, L.Kubišta a Petr Janiš (6.B), Vít Kapoun (), T.Kodytek (7.B) vyhrálo
s přehledem krajské kolo čtyřčlenných druţstev, v celostátním kole obsadili z 29 druţstev 15.místo.
Volejbal
Okresní kolo starších dívek – 2.místo. Sestava: Martina Korýtková, Tereza Sloupenská, Adéla
Ţabová, Barbora Votavová, Petra Benáková, Kateřina Bubnová, Kateřina Martincová a Martina
Drymlová.
Basketbal
Mladší chlapci z tercie a kvarty po vítězství v okrskovém kole obsadili v okresním finále 2.místo
z pěti zúčastněných týmů. Pod trenérským vedením Kláry Kroulíkové startovali: Jan Václavek,
Jakub Procházka, jan Procházka, Michal Šalda, Jan Skotálek, Jiří Tykva, Martin Škorpil, Jiří
Škorpil, Jan Pipek a Marek Dobeš.
V poháru Ministerstva školství obsadili druţstvo starších chlapců v oblastním kole 3.místo,
nejlepším hráčem byl Jan Václavek. Dále hráli Radek Jirges, Matěj Kovrzek, Václav Navrátil,
Dalibor Slavík, David Šmoldas, Vojtěch Stratílek, David Vitouš a Tomáš Zářecký.
Lyţování
Okresní přebor v Říčkách v O.h. – v mladší chlapecké kategorii druţstvo ve sloţení bří.M a
J.Škorpilové, J.Skotálek a M.Blaho vyhrálo, přičemţ Martin Škorpil vyhrál i jednotlivce a brácha
Jirka skončil 3.
Druţstvo starších kluků – Š.Lihtar, T.Kodytek a A.Neubauer obsadilo 4.místo. Ve starších dívkách
druţstvo nestartovalo, pouze Tereza Hrudová v soutěţi jednotlivců obsadila 4.místo.

GYMPLÁK
Perla naší školy – časopis Gymplák. Veleúspěšná tiskovina, mezi studenty velmi populární a i
kantorstvem hojně čtená. Navíc – a to je to nejdůleţitější – dvakrát významně oceněná.
Loni v celostátním měřítku, letos zatím jen v oblastním, celostátní bude v prosinci 2012.
Gymplák získal cenu pro nejlepší školní časopis Pardubického kraje!!!

6. Prevence sociálně patologických jevů
Prevence rizikového chování proběhla v souladu s minimálním preventivním programem a
metodickým plánem pro rok 2011/2012. Školním preventistou je Mgr. Radovan Růţička.
Během celého roku je problematika rizikového chování (šikana, uţívání omamných a návykových látek)
na škole sledována. V případě zjištění problémů v této oblasti je neprodleně informován ředitel školy (Mgr.
Miloslav Chvátil), výchovná poradkyně (Mgr. Lenka Pešková) a preventista (Mgr. Radovan Růţička). Ve
spolupráci s třídním učitelem, PPP a případně dalšími zainteresovanými pracovníky je problém zodpovědně
řešen. Hlavní důraz je však kladen na prevenci.
Během pravidelných i výjimečných (před prázdninami apod.) třídnických hodin výchovně působí třídní
učitelé na ţáky a informují je o problémech a rizicích spojených s uţíváním omamných, návykových a
psychotropních látek. Pracují s kolektivem i s ohledem na moţnost vzniku pouze psychické závislosti nebo
psychopatologických jevů jako je šikana. Podrobně se drogové problematice věnují i předměty chemie
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(zvláště kvarta a třetí ročníky) a ZSV.
Pro nastupující studenty do primy a prvního ročníku byl pořádán v první polovině září seznamovací
kurz v Říčkách v Orl.h. Tento kurz slouţí ke stmelení kolektivu, a tím ke sníţení pravděpodobnosti vzniku
jevů jako je šikana, a zároveň pomáhá zmapovat situaci v nové třídě a odhadnout potenciálně problémové
jedince. Současně kantoři na ţáky výchovně působí a zahajují tím efektivní prevenci.
V sekundě, kvintě a prvním ročníku proběhl lyţařský kurz, ve druhých a třetích ročnících byl pořádán
sportovně turistický kurz. Kurzy vedou ţáky k pohybovým aktivitám a při večerním a ranním společném
programu jsou kantory ţáci pozitivně ovlivňováni.V mimoškolním prostředí se také ukazují jiné vzorce
chování a kantoři tak mají moţnost snáze odhalit některé psychopatologické jevy i lépe výchovně působit.
Gy UO nabízí v rámci protidrogové prevence i celou řadu volnočasových aktivit (sportovní krouţky,
fyzikální krouţek, divadelní krouţek...).
Velmi významnou aktivitou jsou oslavy výročí 17. listopadu. Kaţdá třída připravuje v rámci projektu
Oslavy Dne studenstva krátké divadelní představení, coţ má významný preventivní aspekt, neboť se
kolektiv stmeluje, spolupracuje a zároveň mohou kantoři sledovat určité trendy v chování a myšlení, které
při normální výuce zůstávají skryté. Úspěšné předvedení těchto krátkých představení spoluţákům i široké
veřejnosti má pozitivní vliv na atmosféru ve třídním kolektivu i v celé škole.
Pozitivní vliv mají také školní výlety a sportovní a branný den ke konci školního roku.V mimoškolním
prostředí se také ukazují jiné vzorce chování a kantoři tak mají moţnost snáze odhalit některé
psychopatologické jevy i lépe výchovně působit.
Kromě těchto pravidelných aktivit škola organizuje i akce jednorázové, např.:

19.9. Srdíčkový den 2.A (Bd) – dobročinná sbírka
4.10. beseda s Ludvíkem Vaculíkem – 3.A+7.B+4.A+8.B
7. – 8.12. Beseda o holocaustu – 1.A + 5.B + 3.A + 7.B
10.4. – 16.4. Filmový festival Jeden svět – o lidských právech a jejich porušování

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPP se řídilo plánem, aktuálními nabídkami, potřebami a finančními moţnostmi školy.
V tomto školním roce bylo zaměřeno především na novou maturitu, na projekt Kras a na projekt
Šablony.
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (školní rok 2011-2012)
I v tomto školním roce bylo podporováno DVPP, jeho obsah a četnost se řídilo potřebami školy,
výběrem jednotlivých vyučujících a finančními moţnostmi. Vyučující dostávají nabídky k dalšímu
vzdělávání e-mailovou poštou a v tištěné podobě do sborovny, je na jejich uváţení a moţnostech
školy, co si vyberou. Oblasti, kterým byla věnována pozornost:
Informační technika – práce s dataprojektorem, DVD a jinými pomůckami
Semináře, kurzy, školení k nové maturitě
Vyuţívání nových vyučovacích programů
Semináře k oblasti peníze do škol – Projekt Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných
předmětů středních škol Pardubického kraje a Projektu Šablony
5. Instruktorské kurzy pro lyţování a sportovní kurz
1.
2.
3.
4.
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
První velkou veřejnou akcí školy byla představení, ke kterým vyústil projekt Oslavy Dne
studenstva. Předvedení krátkých dramatických vystoupení všech tříd gymnázia se uskutečnilo
18.11.2011 pro školu, v neděli 20.11.2011 pro rodičovskou veřejnost. Velké poděkování za
dramatizaci a odbornou pomoc patří RNDr. Lence Janyšové.
Maturitní ples gymnázia se konal v pátek 18.11.2011 za hojné účasti rodičovské veřejnosti i
bývalých absolventů gymnázia.
Škola se prezentovala na Burze škol v České Třebové 6. a 7.října 2011.
Den otevřených dveří pro veřejnost byl ve škole v pátek 2.12. a v sobotu 3.12.2012.
Významná byla tradičně činnost Dramatického krouţku a divadelního souboru Veselé zrcadlo.
Ve škol. roce 2011-2012 nacvičili pod vedením Lenky Janyšové divadelní hříčky Emil a
detektivové a Pohádka o prolhaném prodavači novin Bohouškovi, které 1.4. 2012 sehráli pro
veřejnost v Malé scéně. S představením Emil a jeho detektivové získali protagonisté 1.místo na
krajské přehlídce Dětská scéna s postupem do přehlídky celostátní, která se konala od 8. do 14.6.
ve Svitavách.
Koncem školního roku (20.6. – 24.6.) byla škola spolupořadatelem celostátní přehlídky
školních souborů Mladá scéna, na které se představila řada studentských divadelních souborů.
Součástí bylo i rozšiřování divadelních obzorů formou workshopů pod vedením zkušených lektorů.
Hlavním organizátorem byla Lenka Janyšová.
V pondělí 4. června 2012 proběhla ve 2. patře školy slavnostní vernisáţ výstavy studentských
prací.
Na veřejnosti vystupoval téţ nově zaloţený pěvecký sbor gymnázia pod vedením Lenky
Barvínkové – v rámci akce Město v pohybu, na Večeru odměn a díků, představil se téţ na koncertě
13.12. od 18 hodin v sále ZUŠ.
Pravidelně informujeme veřejnost o dění na škole na internetových stránkách, o významných
událostech píší studenti či učitelé do Orlických novin nebo pardubické přílohy MF Dnes,
významnější události jsou prezentovány v kabelové televizi OIK.

9. Výměnné pobyty
Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnila jedna partnerská výměna, druhá byla ve stadiu
přípravy a dojde na ni v následujícím školním roce. 3.-8.5.2012 bylo záhajeno další kolo tradiční
výměny studentů s francouzským lyceem v Bitche pobytem framcouzských hostů v Ústí n.O.
(druhá část se uskuteční v říjnu 2012). V květnu 2012 se měl uskutečnit poznávací jazykový zájezd
do Anglie, z organizačních důvodů byl přeloţen na další školní rok. V průběhu 2. pololetí proběhla
intenzivní příprava na první výměnný pobyt v Rusku – uskutečnil se v září 2012.
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10.

Kontrolní a inspekční činnost

A) PISA
Naše škola byla vybrána spolu s dalšími 316 školami pro hlavní sběr dat výzkumu PISA 2012.
Výzkum zajišťovala ČŠI a největší pozornost byla věnována matematické gramotnosti, finanční
gramotnosti a schopnosti ţáků řešit mezipředmětové problémové úlohy. Testování proběhlo
28.3.2012.

B) Generálka testování ţáků 9. tříd.
Ţáci kvarty se účastnili povinné celoplošné generálky testování ţáků 5. a 9. tříd – viz kap. 5.C.

11.

Hospodaření školy

Příjmy v roce 2011
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace od Pardubic. kraje- provoz
Ostatní příjmy
Granty Města ÚO
Rezervní fond – pouţití 2011
Úroky z účtu
Celkem

14.112 916,2.795 000,217 226,23 500,337 964,381,17.486 987,-

Výdaje v roce 2011
Platy
OON
Sociální a zdravotní poj.
FKSP
Náhrady mzdy NP
Učebnice a šk.potřeby + uč.pomůcky
Licence PC programy
DHIM
Voda, energie, plyn
Pošta, telefon
Nájemné za pozemek
Školení zaměstnanců
Opravy
Cestovné
Odpisy HIM
Stravování zaměst. a ţáků
Ostatní sluţby - provoz
Poplatky banka
Materiál + sluţby,cestovné,granty
Zákonné pojištění úrazy
Ostatní materiál – provoz, občerstvení
Celkem

10.286.109,10.000,3.504.539,102.860,16.580,36.260,8.440,1.188,1.050.320,49.731,19.137,3.000,375.488,83.535,771.192,525.376,399.494,8.259,40.566,88.665,106.253,17.486.987,-

Příjmy
Výdaje
Zisk

17.486.987.17.486.987,0 Kč
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12.

Účast školy v projektech EU

Gymnázium bylo úspěšným ţadatelem o dva projekty. První z nich se jiţ od 1.3.2012 realizuje,
druhý byl schválen na konci srpna 2012 a bude zahájen k 1.9.2012.

A) Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol
Pardubického kraje
Jedná se o projekkt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl zahájen k 1.3.2012 a
termín předpokládaného ukončení je 1.11.2014. Rozpočet projektu je 2 349 689,16 Kč. Věcným
manaţerem projektu je RNDr. Hynek Skořepa.
Stručný obsah projektu:
Obsahem projektu bude zpracovaný a v praxi ověřený výukový program určený pro hodiny
biologie, zeměpisu a chemie. Výukový program bude zpracován s důrazem na mezipředmětové
vazby, s respektováním moderních přístupů ve výuce, uceleně postihující řešenou tematiku.
Cílovou skupinou projektu budou jednak pedagogičtí pracovníci a to jak v pozici zpracovatelů
program, tak v pozici učitelů aplikujících program do výuky, jednak student zúčastněných škol.
Program bude primárně zacílen na ţáky středních škol a jejich učitele. Výstupy program však
budou k dispozici i školám základním. Výstupem projektu budou zpracované výukové materiály
(1500 ks DVD s výukovým programem, 3000 ks tištěné broţované publikace pro práci v hodinách)
doplněné o metodickou příručku pro učitele – 500 ks. Při tvorbě program bude kladen důraz na
rozvoj mezipředmětových vztahů, rozvoj klíčových kompetencí ţáků a environmentální výchovu.
V rámci projektu jiţ proběhly 2 přednášky RNDr. Ivana Baláka pro ţáky gymnázia “Vznik
krasových a pseudokrasových jevů” a “Krasové a pseudokrasové jevy v ČR. (21. 3.)”
Dale bylo zrealizováno 5 exkurzí student do krasových a pseudokrasových lokalit:
- Moravský kras – Sloup a Holštejn
15. 5.
4.B
- Moravský kras – údolí Říčky a Ochozská j.
29. 5.
1.A
- Toulovcovy maštale u Litomyšle (pseudokras)
7. 6.
1.B
- Moravský kras – ostrov u Macochy a okolí
13. 6.
5.B
- Jeskyně Na Pomezí a Na Špičáku
27. 6.
6. B
V rámci projektu byla zřízena webová stránka http://gymuo.cz/krasy/ na které jsou veškěré
materiály týkající se projektu.

B) Peníze středním školám – Inovace a zkvalitnění výuky
Druhý projekt Inovace a zkvalitnění výuky ve schválené výši 1 141 774 Kč začne k 1.9.2012 a
předpokládané datum ukončení je 31.8.2014. Koordinátorem projektu je Mgr Petr Borovička.
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docility zlepšení stavu počátečního
vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaţeno metodickým
vzděláváním, tvorbou a následným pouţíváním metodických pomůcek a učebních material ve
výuce. Zvýšení efektivity práce se ţáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou
individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin.
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13. Spolupráce s odborovou organizací a Sdruţením rodičů a
studentů.
A) Odborová organizace
Na škole funguje odborová organizace, má 13 členů, 5 učitelů a 8 důchodců, bývalých
zaměstnanců školy. V čele byl a je Mgr. Petr Borovička. Výbor odborové organizace řeší s vedením
školy všechny záleţitosti týkající se provozu školy, odměňování, stavu a rozvoje majetku, pokud
mají podle příslušných vyhlášek právo do zmíněných věcí zasahovat. Spolupráce byla i v tomto
školním roce dobrá, ţádné závaţné problémy řešeny nebyly.

B) Společnost rodičů ma studentů (SRS)
Výroční zpráva Společnosti rodičů a studentů za rok 2011:
Základní identifikační údaje:
Název: Společnost rodičů a studentů při Gymnasiu Ústí n.O.
Adresa: Ústí nad Orlicí, ul.T.G.Masaryka 106, 562 01
Organizační struktura: Občanské sdruţení rodičů a studentů v čele s výborem
Výbor SRS – předseda Ing.Ivo Hikeš, od 12.ledna Mgr.Stanislava Kubištová
1.A – Jiří Štancl
2.A – Lenka Tesařová,
3.A – Lída Gorunová
4.A – Milada Flídrová
1.B – Marek Kraj
2.B – Lenka Hrudová
3.B – Alena Chudá
4.B – Mgr..Stanislava Kubištová
5.B – Hedvika Blahová
6.B – Mgr.Tomáš Nechvíl
7.B – Mgr.Václav Klička
8.B – Alena Kopecká, Zdeňka Šedová
datum vzniku: 24.2.1992
předmět činnosti: pomoc škole při získávání finančních prostředků a při zajišťování
výchovné, vzdělávací, sportovní a kulturní činnosti
Činnost SRS v r.2011
V r.2011 se členská základna sešla na dvou třídních schůzkách a výbor SRS na sedmi jednáních.
Za školu byl vţdy přítomen ředitel Miloslav Chvátil, zástupce Marek Hoffmann a účetní Jana
Vosyková. Vedení školy vţdy informovalo o činnosti a aktivitách školy. Na jednáních výboru se
projednávala tato nejčastější témata:
o
o
o
o
o

podpora výměnných zájezdů školy do zahraničí
spolupráce při organizování studentského plesu a zajištění oslav 17.listopadu
podpora seznamovacího, sportovních a lyţařských kurzů, zájezdů do divadel a
exkurzí
podíl na Večeru odměn a díků
podpora činnosti dramatického krouţku
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o

jiné úkoly spojené s průběhem školního roku

Na jednáních výboru byly pravidelně předkládány zprávy o hospodaření, o stavu financí a
stanovovány příspěvky na jednotlivé akce a vyučovací předměty dle poţadavků vyučujících.
Hospodaření Společnosti rodičů a studentů při Gymnasiu v Ústí nad Orlicí za rok 2011.
Počáteční stav k 1.1.2011

138.409,82 Kč

Příjmy za obd. od 1.1 – 18.1.2011
Výdaje
„
„

70.141,-

Příjmy za obd. od 19.1 – 12.4.2011
Výdaje
„
„

90.001,92
106.963,-

Příjmy za obd. od 13.4. – 20.6.2011
Výdaje
„
„

8.801,35
16.479,-

Příjmy za obd. od 21.6. – 30.9.2011
Výdaje
„
„

42.211,05
75.263,-

Příjmy za obd. od 1.10 – 21.11.2011
Výdaje
„
„

101.252,31
16.666,-

Příjem za obd. od 22.11. – 31.12.2011
Výdaje
„
„

332.349,84
261.555,20

Konečný stav k 31.12. 2011

165.959,09 Kč
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14.

Závěr

Školní rok 2011/12 probíhal podle předem připraveného plánu a sestaveného rozvrhu. K
váţnému narušení programu vyučování vinou nemocí či z jiných důvodů nedošlo. Úspěšný byl i
školní rok ve výchovně vzdělávací oblasti, aţ na jednu výjimku všichni zvládli maturitu v jarním
termínu. Maturity byly v nové podobě a po úpravě kratší neţ v loňském roce, přesto však zůstaly
zbytečně komplikované a zejména hodnocení písemné části maturity z čj bylo sloţité a s výhradami
k objektivitě. Zůstalo značné administrativní zatíţení, naopak logisticky proběhlo vše v pořádku.
Propadnuvší studentka odmaturovala v září. Velmi úspěšní byli maturanti v přijímacích zkouškách
na vysoké školy, i kdyţ procento přijetí není jiţ dnes objektivním ukazatelem. Nebylo třeba řešit
ţádné závaţné prohřešky v chování či vystupování studentů. Ty běţné (přetrvávající pozdní
příchody do školy atp.) byly řešeny ve spolupráci s rodiči.
Velké mnoţství ţáků bylo zapojeno do různých soutěţí a olympiád, dosáhli vesměs výborných
výsledků a dobře reprezentovali školu Letos bylo 6 postupů do celostátních kol! Nejúspěšnější byli
odměněni na Večeru odměn koncem června. Za těmito výsledky je především znamenitá práce
učitelů, kteří dokázali talentované ţáky získat a vést.
Vedení školy zajistilo řádný provoz, podařilo se získat prostředky z grantů města. Z prostředků
zřizovatele nebyly v tomto školním roce provedeny větší akce, pouze drobné opravy. Problémem je
nedostatečné mnoţství prostředků na provoz školy. S tím souvisí menší moţnost nákupů pomůcek a
obnova počítačové výbavy. Díky sponzorským příspěvkům rodičů jsme mohli alespoň některé
problémy odstranit. Za tyto peníze moc děkujeme! Finanční prostředky jsem získali i ze dvou
projektů EU (viz výše), jejich vliv se projeví aţ v příštím školním roce. I přijímací řízení proběhlo
jinak, součástí byly povinné Scio testy, do čtyřletého gymnázia z češtiny, matematiky a obecných
studijních předpokladů, do víceletého gymnázia pouze z všeobecných studijních předpokladů. Byly
změněny podmínky pro přijetí, pro další kola jiţ ředitel nemohl stanovit hranici pro přijetí, ta byla
dána. Zájem o školu trvá, přihlášek bylo 68 do čtyřletého a 56 do víceletého g.), obě třídy byly
naplněny v prvním kole.
Podle nového Školního vzdělávacího programu se učilo jiţ ve všech třídách kromě maturitních.
Škola se dobře prezentuje na veřejnosti, médiích, dobře reprezentuje na celostátních soutěţích i
na zahraničních zájezdech město Ústí n.O. Základem všeho je poctivá a kvalitní výuka ve všech
předmětech, nabídka pestrých aktivit a vyvarování se negativních jevů, které by školu poškozovaly.
Toto je zároveň úkol pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky pro další období.
Č.j.: GYMUO/432/2012/RE
V Ústí nad Orlicí 8. října 2012
Na vypracování výroční zprávy spolupracovali:

Miloslav Chvátil,
ředitel do 31.7.2012

Mgr. Marek Hoffmann,
ředitel od 1.8.2012

Výroční zprávu schválila Školská rada dne 19.10. 2012
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