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1. 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 č.j.: KrÚ 18383/2005 OŠMS/4 je ze dne 27. 10. 2005.

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

Kancelář:

Eva Pechová, tel.: 465 568 511

Školská rada (od 20. listopadu 2011):
Ing. Marek Kraj – předseda, zástupce rodičovské veřejnosti
Mgr. Jiří Holubář – zástupce za zřizovatele
Mgr. Pavel Holásek – zástupce pedagogického sboru
Charakteristika školy:
Gymnázium Ústí nad Orlicí 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 školním roce 2012/13 navštěvovalo
čtyři třídy niţšího gymnázia 120 ţáků.)

-

podle § 58 odstavce 1/c střední vzdělání s maturitní zkouškou ve čtyřech ročnících
vyššího stupně osmiletého gymnázia (116 ţáků) a ve čtyřech ročnících čtyřletého
gymnázia (120 ţáků).

2. Obory vzdělávání, přehled o ţácích, učební plány a organizace
pololetí
Obory vzdělávání
V souladu s rejstříkem škol a školských zařízení se ve školním roce 2012/13 vyučovalo
podle školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) ve dvou gymnaziálních oborech vzdělávání:
Čtyřleté studium
Osmileté studium

(79 – 41 – K/41 Gymnázium)
(79 – 41 – K/81 Gymnázium)

V uplynulém školním roce tak výuka poprvé probíhala podle vlastního ŠVP ve všech
třídách včetně těch maturitních.
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Charakteristika ŠVP, učební plány
ŠVP naší školy je koncipován tak, aby kaţdému absolventovi zaručoval všeobecné
středoškolské vzdělání završené maturitní zkouškou. Je rozdělen na ŠVP pro niţší ročníky
osmiletého studia, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání, a ŠVP pro čtyřleté studium a vyšší ročníky osmiletého studia zpracovaného podle
Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia.
Oproti dříve platným osnovám přináší ŠVP některé poměrně zásadní změny v učebním
plánu: v posledních dvou letech studia umoţňuje ţákům uţší profilaci, zařazuje větší počet kurzů
v průběhu studia, dává moţnost výběru mezi výtvarnou či hudební výchovou v prvních dvou
letech, zahrnuje některé projekty. Vedení školy o změnách rozhodlo po dlouhodobé diskusi
v pedagogickém sboru, částečně vzalo v úvahu téţ názory současných i bývalých ţáků školy.
Povinný gymnaziální obsah dějepisu, zeměpisu, biologie, fyziky a chemie stihnou naši ţáci
absolvovat jiţ v prvních třech letech studia a na maturitní ročník jim zbudou jen volitelné
semináře, tři jazyky včetně mateřského, matematika, základy společenských věd a samozřejmě
tělesná výchova. Čtyři volitelné semináře vybírají od třetího ročníku, kde je čekají dvě hodiny
týdně, v maturitní třídě dokonce tři hodiny kaţdého semináře za týden.
Očekáváme od tohoto přístupu zachování všeobecného charakteru vzdělání kaţdého našeho
absolventa, ale zároveň větší moţnost profilace v závěru gymnaziálního studia, kvalitní přípravu
na maturitní zkoušku i další studium na VŠ.
V minulém školním roce probíhala výuka podle učebních plánů stanovených platnými
verzemi ŠVP:
-

učební plán pro niţší gymnázium,

-

učební plán pro vyšší gymnázium (verze ŠVP 2) - týkala se septimy a oktávy, resp. 3. a 4.
ročníku čtyřletého studia

-

učební plán pro vyšší gymnázium (verze ŠVP 3) – platí od 1. 9. 2011 a týkala se tudíţ
kvinty a sexty, resp. 1. a 2. ročníku čtyřletého studia

Učební plány jsou obsaţeny v příloze č. 1 výroční zprávy.
Přehled o ţácích
Ve školním roce 2012/13 navštěvovalo ústecké gymnázium 356 ţáků, z toho 204 dívek
a 152 chlapců. Na niţším gymnáziu 120 ţáků, na vyšším 116, ve čtyřletém oboru 120 ţáků.
Během školního roku došlo k několika přestupům z jiných středních škol či na jiné střední školy,
celkový počet ţáků zůstal zachován.
Podrobnější přehled o ţácích v jednotlivých třídách včetně výběrů druhého cizího jazyka
a dalších volitelných či nepovinných předmětů (stav k 30. 9. 2012) je přílohou č. 2 výroční
zprávy.

Organizace pololetí
Výuka během školního roku se řídila rozvrhem hodin a organizačními plány prvního
a druhého pololetí (viz. příloha č. 3 výroční zprávy). V souladu s ŠVP byla v průběhu školního
roku zorganizována řada kurzů (adaptační, lyţařské, vodácké, sportovní, turistický), byly
zařazeny projekty, exkurze, přednášky, besedy, kulturní akce atp.
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3. Personální zabezpečení činnosti školy
Podmínkou dobrého fungování školy je kvalifikovaný pedagogický sbor a kvalitní tým
nepedagogických pracovníků. Obojí se do značné míry podařilo pro školu zajistit.
Ve školním roce 2012/13 mělo naše gymnázium celkem 40 zaměstnanců, z toho
32 pedagogů (10 z nich působilo na částečný úvazek) a 8 provozních zaměstnanců (z toho
5 s částečným úvazkem). Věkové spektrum učitelů bylo velmi pestré, od čerstvých absolventů
učitelského studia aţ po zkušené pedagogy důchodového věku.
Jmenovitý přehled zaměstnanců:
ředitel školy
Mgr. Marek Hoffmann

Ma, Fy, Deg

zástupce ředitele
Mgr. Petr Borovička

Aj, Ak, Ita

učitelský sbor
Lenka Barvínková
Mgr. Martina Bergmanová
Mgr. Jakub Brdíčko
Mgr. Jiřina Doleţalová
Mgr. Petr Falta
Mgr. Pavel Holásek
Mgr. Dana Holubářová
Bc. Dominika Holubářová
Miloslav Chvátil
Mgr. Miroslav Janyš
RNDr. Lenka Janyšová
PaedDr. Miroslav Kašše
Mgr. Kateřina Kollertová
Mgr. Magdaléna Kovářová
RNDr. František Kristen
Mgr. Maria Kuběnková
Mgr. Klára Kroulíková
Mgr. Jaroslav Kumpošt
Mgr. Helena Kříţová
Mgr. Eva Minářová
Mgr. Dita Motlová
RNDr. Václav Motyčka
Mgr. Věra Nováková
Mgr. Lenka Pešková
PhDr. Lenka Praţáková
Mgr. Radovan Růţička
RNDr. Hynek Skořepa
Mgr. Eva Suchomelová
Mgr. Jana Šmétková
Drahomír Vrba

Hv, SbN
Ma, Ze
Čj,Zsv
Čj, Dě
Ze, Tv
Bi, Zsv
Aj, Tv
Aj, Rj
Čj
Ma,Ikt,
Ma,Ch, Ikt,Dra
Tv, Dě
Aj, Ev,Vv
Čj, Zsv
Fy
Aj, Nj
Ma, Ch
Bi, Tv
Fj,
Fj, Dě
Čjl, Ev,Vv
Ma, Fy, Deg
Aj
Nj
Dě, Nj, Rj
Fy, Ch
Ze, Bi,
Čj
Čj, Hv, Aj
Ikt
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nepedagogičtí pracovníci
Eva Pechová
Miroslava Votavová
Jana Vosyková
Jana Křenková
Monika Burešová
Lenka Klaudová / Ewa Mrazek
Miloslava Pelinková / Růţena Lišková
Eva Zítková

personál. a mzdová úč., hospodářka
účetní
knihovnice – archivářka
správce objektu – školnice
uklízečka,
uklízečka (změna 11/2012)
uklízečka (změna 4/2013)
uklízečka

4. Přijímací řízení 2013
Přijímací komise jmenovaná ředitelem školy schválila podrobná kritéria pro první kolo
přijímacího řízení, která byla v souladu s doporučením OŠK Pardubického kraje. Ředitel školy
tato kritéria v termínu stanoveném příslušnou vyhláškou zveřejnil.
Pro přijetí do osmiletého studia se zohledňoval výsledek přijímací zkoušky (test
obecných studijních předpokladů společnosti SCIO) – max. 60 bodů, prospěch v páté třídě ZŠ
– max. 20 bodů a další bonusové aktivity ţáků - max. 2 body. Nutnou podmínkou přijetí bylo
dosaţení alespoň 30 bodů z příjímací zkoušky.
Pro přijetí do čtyřletého studia se započítával výsledek přijímací zkoušky (testy obecných
studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky společnosti SCIO) – max. 130 bodů,
prospěch na ZŠ – max. 50 bodů a další bonusové aktivity ţáků - max. 5 bodů. Nutnou
podmínkou přijetí bylo dosaţení alespoň 58 bodů z příjímací zkoušky.
Do přijímacího řízení podalo do 15. 3. přihlášky 70 uchazečů o čtyřleté studium (zkoušek
se zúčastnilo v řádných termínech 68 uchazečů, 1 v termínu náhradním, 1 se nezúčastnila)
a 58 uchazečů o osmileté studium, kteří se ke zkouškám dostavili v plném počtu.
Přijímací zkoušky proběhly v termínech 22. a 23. 4. 2013, náhradní termín byl 6. 5. 2013.
Přijímací komise vyhodnotila výsledky přijímacího řízení, které ředitel ještě tentýţ den
zveřejnil na webových stránkách školy a ve vstupním vestibulu budovy.
Nutné minimum bodů potřebných pro přijetí splnilo 67 ze 69 uchazečů o čtyřleté studium
a 48 z 58 uchazečů o osmileté studium. Přijato bylo po 30 nejúspěšnějších ţácích do kaţdého
typu studia podle celkové výsledkové listiny.
Ve stanoveném termínu odevzdalo zápisové lístky 16 uchazečů o čtyřleté a 26 uchazečů
o osmileté studium. Vzhledem k počtu podaných odvolání (15 resp. 10) byl počet přijatých
doplněn v rámci prvního kola přijímacího řízení do 30 a další kola nebyla vyhlašována.
Odvolání, kterým nebylo moţno vyhovět (celkem 7), byla předána na Odbor školství a kultury
Pardubického kraje k rukám paní Mgr. Pospíšilové k dalšímu vyřízení.
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5. Výsledky vzdělávání, umístění v soutěţích a olympiádách
A) Maturitní zkoušky 2013
Vzdělávání na gymnáziu se završuje maturitními zkouškami, které proběhly v souladu
s platnou školskou legislativou. Ve školním roce 2013/13 se konaly v jarním termínu písemné
zkoušky v období od 2. 5. do 15. 5., ústní zkoušky pak od 20. 5 do 23. 5. 2013.
Maturita měla společnou a profilovou část.
Ve společné části konali ţáci dvě povinné zkoušky, přičemţ všech 57 maturantů muselo
projít zkouškou z českého jazyka a literatury, dále volili mezi matematikou (32 ţáků) a druhým
cizím jazykem (angličtina – 22, ruština 3 ţáci).
V profilové části si maturanti volili další dva předměty z nabídky český jazyk a literatura
(13 ţáků), anglický jazyk (22), německý jazyk (4), francouzský jazyk (0), ruský jazyk (3),
matematika (5), biologie (13), chemie (6), fyzika (6), dějepis (21), základy společenských věd
(2), zeměpis (10), informační a komunikační technologie (4). Zkouška v některých předmětech
měla dvě části, kromě klasické ústní zkoušky téţ písemnou zkoušku (Ma, Bi, Ch, Fy, Zsv, Ze,
Ikt) či obhajobu maturitní práce (Ch, Ikt).
V jarním termínu u maturity uspělo 25 ţáků z 27 ve třídě 8.B a 27 ţáků ze 30 ve třídě
4.A.
Opravné zkoušky se konaly v podzimním termínu, písemné od 2. do 10. 9., ústní 11. 9.
2013. Z pěti maturantů, kteří se k podzimnímu termínu přihlásili, byli 3 úspěšní.
Podrobné statistiky jednotlivých maturitních tříd jsou přílohou č. 4 výroční zprávy.

B) Přijetí absolventů na VŠ
Podle informací, které získala výchovná poradkyně od čerstvých absolventů, je úspěšnost
přijetí na VŠ tradičně vysoká:
Z 55 maturantů nastupuje na vysokou školu 51 studentů (2 studenti jazykový kurz,
1 vyšší odborná škola, 1 pracovní proces). Přibliţně stejným počtem studentů jsou zastoupeny
tyto obory: lékařství a zdravotnická studia (7), pedagogika a sociální péče (12), technika
a informační technologie (10), ekonomie (8). Pro biologii se rozhodlo pět studentů, pro práva
čtyři. Jeden student zahájil studium teologie, jedna studentka konzervatoř.

C) Celoplošné testování ţáků kvarty
Naše škola se zúčastnila druhé povinné generálky celoplošného testování ţáků 5. a 9. tříd
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Ţáci kvarty absolvovali v období od 13. 5.
do 7. 6. testy z českého jazyka, angličtiny a matematiky.
V testech z českého jazyka byla průměrná úspěšnost našich kvartánů 83%, coţ je řadí
mezi 20% nejúspěšnějších, kteří získali od 81 do 100%.
V angličtině byl pozoruhodný průměr 90%, v matematice 82%, coţ jsou ve srovnání
s výsledky všech testovaných výborné výsledky. V angličtině se tak zařadili mezi 15%
nejlepších, v matematice dokonce mezi přibliţně 2,5% nejlepších.
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D) Výsledky ţáků v soutěţích
Zastoupení našich ţáků v různých individuálních či týmových soutěţích napříč všemi
obory bylo tradičně vysoké. Někteří se probojovali aţ do vyšších úrovní včetně celostátních
kol soutěţí, v jednom případě jsme měli zastoupení i v mezinárodním kole olympiády.
Zaslouţil se o to dnes jiţ úspěšný absolvent Jan Petrţílek v biologické olympiádě.
ČESKÝ JAZYK:
Pardubický pramínek
Krajská knihovna v Pardubicích v rámci celoročního projektu Od obrazu k písmu,
od písma ke knihám k významnému výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
vyhlásila výsledky 19. ročníku literární soutěţe. Ocenění jsme získali dokonce ve třech
kategoriích (celkem se zúčastnilo 100 studentů):
1. II. kategorie – 3. Markéta Divišová (1.B);
2. III. kategorie – 1. Máša Paulavets (3.B), 3. Anna Ludvíčková (3.B);
3. IV. kategorie – 1. Anna Marie Dombajová (2.A).
Náš svět
Národní institut dětí a mládeţe Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání
a nakladatelství JaS, s.r.o., vyhlásily 40. ročník Národní soutěţe dětského literárního projevu –
Náš svět.
V konkurenci 104 studentů z celé republiky se mezi osm nejlepších probojovala
Kristýna Klazarová (4.B) se svojí povídkou „Znovuzrození“.
Štěstí, co je štěstí? Muška jenom zlatá…
V celostátní literární soutěţi Štěstí, co je štěstí? Muška jenom zlatá…, kterou pořádá
Střední škola Kostka Vsetín, se v první kategorii (6 – 7. ročník) primánka Tereza Barnová
umístila na 2. místě a Markéta Divišová obsadila místo 4. Vítězství ve své kategorii (8. –
9. ročník) si odvezla Karolína Serbousková, studentka tercie.
Pardubické střípky (krajská literární soutěţ)
IV. kategorie
1. Tereza Dvorská (2.A)
2. Petra Čermáková (2.A)
III. kategorie
2. Anna Ludvíčková (3.B)
3. Máša Paulavets (3.B)
čestné uznání – Kristýna Klazarová (4.B)
Olympiáda z českého jazyka
Jarmila Janáková ze třídy 8.B úspěšně reprezentovala naši školu při krajském kole
olympiády z českého jazyka a po svém zářivém vítězství postoupila do kola celostátního, kde
obsadila krásné 9. místo.
8
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Vzhledem k Jarmiliným pravidelným vítězstvím v krajských kolech olympiády (ještě
2009 a 2011, kdy se celostátního kola nezúčastnila ze zdravotních důvodů), vzhledem k její
angaţovanosti v redakci školního časopisu Gymplák (ilustrace a příspěvky do časopisu) i díky
aktivitám hudebním byla za naše gymnázium nominována na cenu Mladý talent 2013
v humanitním oboru, kterou uděluje náměstkyně Pardubického kraje.
Komenský a my
Naši studenti opět uspěli v celostátní literárně historické soutěţi Komenský a my,
kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR ve spolupráci s vědeckou
společností Unií Comenius a Základní školou J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí.
V kategorii B porota ze stovek literárních prací vybrala dvacet nejlepších, jejich autory čekal
vědomostní test na téma Ţivotní pouť J. A. Komenského.
Anička Ludvíčková (3.B) zabojovala a obsadila 2. místo, Dorka Leschingerová (4.B)
získala čestné uznání.
Studenti středních škol a druhého stupně víceletých gymnázií zpracovávali esej na téma
Člověk a masky v něm. S Komenského pojetím světa jako divadla se nejlépe vypořádala AnnaMarie Dombajová (2.A) a Petr Janota (5.B). Oba studenti obdrţeli čestné uznání.

Školní časopis roku
Gymplák obsadil v soutěţi „Školní časopis roku“ 2. místo za obsah v kategorii středních
škol. Soutěţ organizuje Asociace středoškolských klubů České republiky, o.s., a Národní
informační centrum pro mládeţ.
Nebojte se klasiků
V okresní recitační soutěţi obsadila 1. místo Tereza Lindenthalová (7.B).
Wolkerův Prostějov (regionální kolo)
Tereza Lindenthalová (7.B) postoupila do krajského kola recitační soutěţe.
DĚJEPIS
Mezinárodní historická soutěţ Cheb
Tématem letošní mezinárodní historické soutěţe, které se zúčastnilo 75 gymnázií z České
republiky a Slovenska, bylo Od osvícenství k budování občanské společnosti. Tým našeho
gymnázia ve sloţení Kateřina Bubnová (6.B), Jan Procházka (7.B), Jan Mareš (7.B) obsadil
krásné 14. místo.
Jednoho ze členů úspěšného týmu – Jana Mareše, vybrala hodnotící komise
Pardubického kraje pro ocenění Mladý talent 2012 v humanitním oboru.
Honza byl nominován za pravidelnou účast v historických soutěţích. Od roku 2008 se
kaţdoročně účastní česko-slovenské soutěţe „Co víš o československých legiích?“. Počínaje
rokem 2009 se dostal vţdy na stupně vítězů (2. místo 2012, 3. místo 2011, 1. místo 2010,
3. místo 2009). Navíc byl v minulých dvou letech členem úspěšného tříčlenného druţstva
(spolu s Lucií Kalouskovou a Janem Procházkou) na celostátní historické soutěţi v Chebu
(7. a 8. místo ze 70 gymnázií).
Soutěţ o československých legiích v letošním roce 2013 dokonce vyhrál.
9
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Olympiáda z dějepisu
Téma letošní olympiády z dějepisu Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím
nevycházelo z oblasti historie, ale spíše ze znalostí tradic a zvyků. Však kdo by neznal
pranostiky Lucie noci upije, Sv. Anna chladna zrána či Sv. Martin přijíţdí na bílém koni.
I přestoţe tercián Tomáš Hortlík skončil v okresním kole Olympiády z dějepisu
na čtvrtém místě, nezalekl se svých soupeřů a v kole krajském, které proběhlo 26. dubna
2013 v Pardubicích, obsadil pěkné 8. místo.
Lidice21
„Lidice pro 21. století“ – vědomostní soutěţ, jiţ vyhlašuje Památník Lidice, Ministerstvo
kultury ČR, Ústav pro studium totalitních reţimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice,
zavraţděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických
událostech, vztahujících se k druhé světové válce a k nacistickým totalitním reţimům
20. století. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 2 509 soutěţících z České republiky
a Slovenska.
Do historického klání se zapojili i naši studenti, a to Eliška Langová (3. B), Zuzka
Hejlová (3. B), Tomáš Valčík (3. B), Tomáš Hortlík (3. B), Tomáš Dryml (3. B), Tomáš Beneš
(4. B), Nikola Honzová (5. B), Petr Janota (5. B), Šárka Sychrová (2. A), Anička Dombajová
(2. A), Petra Čermáková (2. A), Terka Dvorská (2. A) David Tmej (2. A), Katka Šmajzrová
(6. B), Katka Bubnová (6. B) a Honza Bubeníček (6. B).
Mezi nejlepších jednadvacet se probojovalo pět chlapců (Tomáš Valčík, Tomáš Hortlík,
Tomáš Dryml, Petr Janota, Honza Bubeníček) a štěstí se usmálo na Tomáše Drymla, který
obsadil druhé místo.
ANGLIČTINA:
V krajském kole olympiády v anglickém jazyce se ve svých kategoriích umístili
na 9. místě Roman Šafář (3.A) a na 2. místě Máša Paulavets (3.B).
FRANCOUZŠTINA
Pavla Skalická (7. B) obsadila v krajském kole olympiády 12. místo.
NĚMČINA
V krajském kolo KNIHOMOLU, soutěţe v interpretaci německého textu, zvítězila
Kristýna Hrochová (6.B)
MATEMATIKA:
Téţ v matematických a logických soutěţích se naši studenti neztratili:
Pythagoriáda – okresní kolo
kat. 6. roč.: 3. místo - Martina Lehká (1.B)
kat. 7. roč.: 3. místo - Vojtěch Velínský (2.B)
10
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Matematická olympiáda – krajské kolo
kat. B:
kat. Z 9:

4. místo – Matyáš Pinkas (6.B)
7. - 9. místo Michal Srb (4.B)

Náboj 2013
Celostátní soutěţ druţstev pořádaná matematicko-fyzikální fakultou v Praze a konaná
tamtéţ. Z 81 týmů skončilo druţstvo ve sloţení Tomáš Kodytek, Marek Skalický, Kryštof
Adámek (8.B), František Filip (4.A) a Matyáš Pinkas (6.B) na krásném 19. místě.
SUDOKU
regionál. přebor:

6. a 7. třídy ZŠ 3. a 4. roč. SŠ -

1. místo Lucie Černá (2.B)
5. místo Tomáš Kodytek (8.B)
6. místo Kamila Čáslavková (8.B)
8. místo Vít Richter (3.A)

Internetová matematická olympiáda
V silné konkurenci 208 týmů z Čech a Slovenska obsadilo druţstvo ve sloţení Tomáš
Kodytek, Marek Skalický, Matyáš Pinkas a Kryštof Adámek (8.B), František Filip (4.A),
Tomáš Richter a Vít Richter (3.A) skvělé 5. místo!

FYZIKA
Fyzikální olympiáda
Pozoruhodný úspěch se podařil oktavánovi Tomáši Kodytkovi, který po 2. místě
v krajském kole kat. A postoupil do kola celostátního v Brně a obsadil krásné 19. místo.
Další výsledky z krajských kol:
kat. A:

11. místo František Filip (4.A)

kat. B:
kat. D:

6. místo Václav Navrátil (3.A)
6. místo Jan Václavek (5.B)
11. místo Jiří John (1.A)

FYKOSÍ Fyziklání
Mezinárodní soutěţ pořádaná MFF UK v Praze. Druţstvo ve sloţení Tomáš Kodytek
(8.B), František Filip (4.A), Kateřina Kubešová a Láďa Kubišta (oba7.B) a Matyáš Pinkas
(6.B) obsadilo v konkurenci 77 týmů 26. místo.
Fyziklání online
Druţstvo ve sloţení Tomáš Kodytek, František Filip, Láďa Kubišta, Jáchym Kopecký
a Matyáš Pinkas obsadilo 11. místo.
CHEMIE
krajské kolo:
okresní kolo:

kat. C - 3. místo Hana Petrţílková (5.B)
kat. B - 13. místo Kateřina Novotná (7.B)
kat. D - 5. místo Iva Čečerová (4.B)
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BIOLOGIE
V biologické olympiádě se dlouholetému úspěšnému reprezentantovi Janu Petrţílkovi
z 8.B podařilo dosáhnout obrovského úspěchu. Po vítězství v kole krajském kategorie A se
umístil na 6. místě kola ústředního, byl nominován do kola mezinárodního, na kterém
ve švýcarském Bernu obsadil úţasné 70. místo z 240 účastníků z nejrůznějších zemí světa.
Toto umístění znamenalo ocenění stříbrnou medailí! Honza byl přitom druhý nejlepší
ze zástupců ČR. Za tento úspěch a dlouhodobou reprezentaci v olympiádách z biologie
a chemie byl nominován na ocenění Mladý talent 2013 v přírodovědném oboru.
Další výsledky krajských kol:
kat. A
kat. C

13. místo Jan Tesař (3.A)
1. místo Hana Petrţílková (5.B)
11. místo Evelína Minářová (5.B)

ZEMĚPIS
krajské kolo: 2. místo Michal Srb (4.B) a Adam Prchal (1.B)
ŠACHY
Tři druţstva postoupila do krajského finále.
mladší kategorie – 3. místo
sestava: Vašek Grundman (2.B), Vojta Holásek (1.B), Vít Holásek (3.B), Lukáš Paukert (3.B)
starší kategorie – A tým 3. místo
sestava: Jan Mareš, Petr Jániš a Láďa Kubišta (7.B), Vít Kapoun (2.A), Tomáš Kodytek (8.B)
B tým 9. místo z 15 druţstev
sestava: Kateřina Šmajzrová (6.B), Jiří John, Jan Kašpar (oba 1.A), Jan Václavek (5.B)
LYŢOVÁNÍ
Okresní přebor škol v Říčkách v O. h.
Chlapci SŠ:
Dívky SŠ:
Druţstva st. chlapci:

1. místo Lukáš Procházka (1.A)
1. místo Tereza Skotálková (7.B)
1. místo Radek Jirges, Štěpán Lihtar a Adam Neubauer (vše 7.B)

ORIENTAČNÍ BĚH
Přebor škol Pardubického kraje
krajské kolo – chlapci 6.-9.:

1. místo Lukáš Paukert (3.B)
8. místo Johan Skalický (3.B)
chlapci SŠ:
7. místo Matyáš Skalický (5.B)
8. místo Lukáš Procházka (1.A)
2. místo druţstvo – Matyáš Skalický, Lukáš Procházka a Kristýna Flídrová

BASKETBAL
okresní finále starších chlapců - 2. místo
sestava: Jan Václavek (5.B), Václav Navrátil a David Šmoldas (3.A), Vít Šťovíček, Jiří a Petr
Johnovi (1.A), Matyáš Pinkas a Tomáš Zářecký (6.B), Jiří Tykva (4.B) a Vojtěch Stratílek
(4.A)
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6. Prevence sociálně patologických jevů
Prevence rizikového chování je realizována na základě Minimálního preventivního
programu, který zpracovává školní metodik prevence Mgr. Radovan Růţička 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 ţádoucích morálně-volních
vlastností ţáků. 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 ţivotním stylem, chováním
ve společnosti apod. V rámci nespecifické prevence rizikového chování nabízí škola ţákům
pestré moţnosti smysluplného trávení volného času: účast na sportovních i vědomostních
a inteligenčních soutěţích, exkurzích do zahraničí, charitativních a kulturních akcích. Ţáci
mohou rovněţ pravidelně navštěvovat školní krouţky (např.: dramatický krouţek,
elektrotechnický krouţek, 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 ţáci se poučí interaktivní formou o rizicích
spojených s autoritativními reţimy. Nespecifická prevence zahrnuje také adaptační kurzy
pro první ročníky.
Specifická prevence rizikového chování je realizována převáţně interaktivními programy
zaměřenými na konkrétní třídy. Mezi nejvýznamnější akce patřily ve školním roce 2012/13
programy:
-

„Řekni drogám ne“ (DROPIN) - pro první a druhý ročník vyššího gymnázia

-

„Bolest zvaná šikana“, „Ţivot v mediální dţungli“, „ Váţíš si svého těla nebo ho
zneuţíváš“ (ing. Kadlec, etické dílny) pro druhé a třetí ročníky niţšího gymnázia

-

„Společně proti kouření“ (Maják o. p. s., Klub Exit) pro třetí a čtvrtý ročník niţšího
gymnázia.

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.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
I v tomto školním roce bylo podporováno DVPP, jeho obsah se řídil potřebami školy (plán
DVPP) a individuálními poţadavky učitelů. Bylo nutné zajistit dostatečný počet hodnotitelů
pro maturitní zkoušku, protoţe nově si ţáci zvolili maturitu z ruského jazyka, rozšířit
certifikaci hodnotitelů pro ţáky s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky. Bylo
třeba doplnit licence na lyţařské kurzy. Nový zástupce ředitele se zúčastnil několika denních
kurzů pro zástupce ředitele škol. Vzhledem k nakoupené interaktivní technice bylo ţádoucí
rozvíjet úroveň znalostí práce s ní.
Kromě plánovaných aktivit bylo učitelům umoţňováno navštívit vzdělávací semináře
dle jejich individuálního výběru. Aktuální nabídky programů DVPP jsou pedagogům
k dispozici, je na jejich iniciativě a moţnostech školy, jakých vzdělávacích kurzů se zúčastní.
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Ve školním roce 2012/13 se naši učitelé účastnili těchto programů:
-

Petr Borovička: cyklus školení pro zástupce ředitele;

-

Magdaléna Kovářová: Připravit pro ţivot - šestidenní školení pro učitele středních škol,
které mělo podpořit rozvoj finanční gramotnosti a právního povědomí, praktické
informace pro fungování domácnosti, inspirace pro oţivení výuky;

-

Dana Holubářová: Metodický seminář e-twinning 1;

-

Dana Holubářová: Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových materiálů
pro Aj;

-

Lenka Praţáková: dvoudenní školení pro hodnotitele ústní zkoušky z ruského jazyka
v Brně (získání certifikace);

-

Dominika Holubářová: dvoudenní školení pro hodnotitele ústní zkoušky z ruského
jazyka v Ostravě (získání certifikace);

-

František Kristen: pravidelné školení interních auditorů;

-

Miroslav Kašše: seminář UHK v rámci cyklu Moderní učitel dějepisu na téma „Invaze
vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968“;

-

Klára Kroulíková: doškolovací kurz pro instruktory snowboardingu v Peci pod
Sněţkou;

-

Jakub Brdíčko: školení pro hodnotitele ústní zkoušky, kterým získal odbornou
způsobilost k výkonu funkce Hodnotitel ústní zkoušky pro ţáky s PUP MZ pro předmět
ČJL;

-

Marek Hoffmann: účast na Celostátní konferenci ředitelů gymnázií v Přerově (hlavní
témata: kariérní systém učitelů, maturitní zkouška, současnost a budoucnost
středoškolského vzdělávání);

-

Magdaléna Kovářová: Nový občanský zákoník v kostce – jednodenní školení
pro učitele ZSV, které seznamovalo s principy Nového občanského zákoníku, změnami
oproti předchozímu právnímu předpisu, důvodech k vytvoření nového OZ atd.;

-

J. Doleţalová, V. Motyčka, P. Borovička – účast na celodenním semináři “Současnost
a budoucnost středoškolského vzdělávání, společná část maturitní zkoušky od školního
roku 2014/15.

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Den studentstva
První velkou veřejnou akcí školy byla představení, ke kterým tradičně vyústil projekt
Oslavy Dne studentstva. Předvedení krátkých dramatických vystoupení všech tříd gymnázia se
uskutečnilo 16. 11. 2012 pro školu, v neděli 18. 11. 2012 pro rodičovskou veřejnost. Velké
poděkování za dramatizaci a odbornou pomoc patří RNDr. Lence Janyšové.
Maturitní ples
Maturitní ples gymnázia se konal v pátek 16. 11. 2012 za hojné účasti rodičovské veřejnosti
i bývalých absolventů gymnázia.
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Dny otevřených dveří
Dny otevřených dveří proběhly v pátek 30. 11. a v sobotu 1. 12. 2013. Do školy se přišel
podívat velký počet potenciálních zájemců o studium, ale i bývalých absolventů školy.
Koncerty pěveckého sboru
Pěvecký sbor gymnázia pod vedením Lenky Barvínkové dal o sobě na veřejnosti vědět
hned několikrát.
V pondělí 10. prosince 2012 účinkoval na Adventním koncertě v ústeckém kostele
Nanebevzetí Panny Marie spolu s dětským pěveckým sborem Čtyřlístek a orchestrem Black
Band. Další veřejné vystoupení se konalo v rámci koncertu v soboru 27. 4. 2013 v sále ZUŠ,
na kterém se kromě sboru představil i dramatický krouţek a komorní hudební soubory ZUŠ.
Do třetice se sbor prezentoval na ústeckém náměstí 3. 6. 2013 v rámci akce Město v pohybu.
Ve druhém roce své existence sbor zaznamenal výrazný kvalitativní posun. Věříme, ţe
o tento druh umění bude mít dostatek studentů zájem i nadále.
Výstava prací studentů
Tradiční výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Ústí nad Orlicí byla v prostorách
školy zahájena vernisáţí v úterý 30. 4. 2013, tentokrát i s modní přehlídkou. Zdařilé ţákovské
práce školní i volnočasové vybraly výtvarnice Mgr. Dita Motlová a Mgr. Kateřina Kollertová.
Šakalí léta
Významná byla tradičně činnost Dramatického krouţku a divadelního souboru Veselé
zrcadlo. Ve školním roce 2012/13 nacvičili pod vedením Lenky Janyšové muzikálové
představení Šakalí léta, které sklidilo velký úspěch a bylo prezentováno v osmi reprízách v Ústí
nad Orlicí i okolí.
Mediální činnost
Pravidelně informujeme veřejnost o dění na škole na internetových stránkách,
o významných událostech píší studenti či učitelé do Ústeckých listů, Orlického deníku nebo
pardubické přílohy MF Dnes, významnější události jsou prezentovány v kabelové televizi OIK.

9. Inspekční činnost ČŠI
Ve školním roce 2012/13 byly ze strany ČŠI na naší škole realizovány dvě aktivity:
Testování ICILS ţáků tercie a 2. celoplošná generálka testování ţáků 9. tříd (kvarta).
V rámci testování ICILS (International Computer a Information Literacy Study) jsme byli
zařazeni do reprezentativního vzorku škol pro testování čtenářské a počítačové gramotnosti.
Vybrána byla třída tercie, která je na úrovni ţáků 8. tříd. Testování proběhlo 12. března,
výsledky zatím nedala ČŠI k dispozici.
Výsledky v celoplošné generálce testování ţáků 9. tříd viz kapitola 5C.
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10.

Hospodaření školy 2012

Příjmy v roce 2012
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace projekt „Kras a pseudokras….“
Dotace projekt „EU peníze stř. školám“
Dotace od Pardubic. kraje- provoz
Ostatní příjmy
Granty Města ÚO
Úroky z účtu
Celkem

14 340 773,581 005,267 788,76
3 117 000,290 609,23 500,409,14
18 621 084,90

Výdaje v roce 2012
Platy
OON
Sociální a zdravotní poj.
FKSP
Náhrady mzdy NP
Učebnice a šk. potřeby + uč. pomůcky
Noviny předplatné
Ochranné pomůcky
Licence PC programy + servis
DHIM
Voda, energie, plyn
Pošta, telefon
Nájemné za pozemek
Školení zaměstnanců
Opravy+ revize
Cestovné
Odpisy HIM
Stravování zaměst. a ţáků
Ostatní sluţby - provoz
Poplatky banka
Odvod Úřadu práce + penále
Zákonné pojištění úrazy
Ostatní materiál – provoz
Celkem

10 464 612,310 016,3 601 280,105 037,38 977,161 002,15 283,5 635,185 245,278 492,76
1 072 896,70
50 628,66
19 501,18 788,103 193,98 325,776 862,606 229,476 282,11 739,57 760,56 984,101 683,18 616 451,12

Příjmy
Výdaje
Zisk

18 621 084,90
18 616 451,12
4 633,78 Kč
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11.

Zapojení do rozvojových programů, výměnné pobyty

A) Rozvojové programy
Excelence 2012 a 2013
Škola se zapojila do rozvojového programu MŠMT Excelence středních škol. Na základě
výborných výsledků ţáků v krajských, celostátních a mezinárodních kolech bylo v roce 2012
našemu gymnáziu přiděleno 7,8 bodu, coţ ve výsledku znamenalo čerpání 55.353,- Kč
umoţňující finanční ohodnocení pedagogů, kteří se věnují talentovaným ţákům.
Za školní rok 2012/13 získala škola 9,2 bodu.

B) Výměnné zahraniční pobyty
Uplynulý školní rok byl ve znamení spolupráce se zahraničními školami a nechyběly ani
jednostranné poznávací zájezdy.
Rusko – Jekatěrinburg
Novinkou v zahraniční spolupráci byl výměnný zájezd do ruského Jekatěrinburgu, kterého
se účastnilo 22 studentů učících se ruštinu jako druhý cizí jazyk. Cesta se uskutečnila
na přelomu září a října 2012. Z pedagogů studenty doprovázela paní PhDr. Lenka Praţáková
a Mgr. Jaroslav Kumpošt. Tento novátorský počin byl pro všechny účastníky velmi cennou
zkušeností jak po stránce jazykové, tak pro moţnost porovnání ţivotního standardu, hledání
společných i odlišných rysů našich kultur.
Hned několik dní po návratu domů zavítala 25. 10. 2012 skupina ruských studentů
z gymnázia č. 5 v Jekatěrinburgu do Ústí nad Orlicí. Vztahy vytvořené za pobytu v Rusku tak
mohly být hned začerstva dále rozvíjeny a utuţovány. Naši organizátoři pro ně měli připraven
zajímavý program, ve kterém nechyběla návštěva zajímavostí v blízkém okolí i prohlídka
Prahy.
Zatím není jasné, zda bude spolupráce pravidelná a dlouhodobá nebo zda zůstane jen
u jednorázové výměny. V kaţdém případě však šlo o velmi cennou zkušenost. Hlavní
organizátorce Lence Praţákové patří obrovské poděkování.
Francie – Bitche
Dlouhodobá spolupráce našeho gymnázia se školou Lycée Teyssier ve francouzském městě
Bitche trvá uţ od roku 1995. Výměnné zájezdy probíhají vţdy ve dvouletém intervalu.
Skupina Francouzů navštívila Ústí na jaře 2012, na začátku října 2012 (6. 10. – 13. 10.) pak
naše studentská skupina pod vedením zkušené organizátorky Mgr. Heleny Kříţové zavítala
do Francie. Opět byl připraven velice zajímavý program, navázány nové přeshraniční vztahy.
Austrálie – Melbourne
Od roku 2004 jsou kaţdé 3 roky našimi hosty studenti australské Ringwood Secondary
College z Melbourne v rámci své pravidelné a dlouhodobě pečlivě připravované cesty kolem
světa. Ústí navštívili v letech 2004, 2007, 2010 a naposledy letos na jaře v čase velikonočním.
Představení hostí neslo název The Spirit of Melbourne a přibliţovalo důleţité mezníky
v historii Austrálie a města Melbourne.
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Australané na oplátku za naši pohostinnost a vstřícnost pozvali naše studenty na návštěvu
jejich města. Přes obrovskou vzdálenost opačné polokoule se jednu takovou návštěvu podařilo
zrealizovat jiţ v roce 2008, druhou návštěvu v pořadí letos na přelomu srpna a září (23. 9. –
9. 10. 2013).
Pod vedením kolegyň RNDr. Lenky Janyšové a Mgr. Kateřiny Kollertové připravovala
skupina 28 studentů z různých tříd vyššího gymnázia kulturní představení v angličtině, kterým
chtěli představit sami sebe, české kulturní tradice a střípky z historie. V týdnu před odletem se
podařilo představení vyladit tak, ţe v Austrálii jeho 8 repríz vzbudilo nadšení a obdiv. Naši
studenti do nich dali opravdu všechno a vynikajícím způsobem reprezentovali především sami
sebe, ale téţ naši školu i Českou republiku. Poděkování za realizaci zájezdu patří oběma
organizátorkám, společnosti rodičů a studentů i všem, kteří přispěli svými sponzorskými dary
na tento účel.
Berlín a Londýn
Kromě výše uvedených výměnných pobytů škola zorganizovala pro zájemce z řad ţáků dva
poznávací zájezdy. V září 2012 byl autobus studentů pod vedením Mgr. Lenky Peškové
na třídenní cestě do Berlína, v pomaturitním období konce května 2013 vyjela skupina studentů
v čele s Mgr. Kateřinou Kollertovou do Londýna. Součástí zájezdu byl i pobyt v místních
rodinách, takţe našinci měli moţnost ochutnat něco z místní kultury a vyuţili svoji angličtinu.

12.

Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení

Naše škola v současné době nenabízí ţádné vzdělávací programy pro dospělé v rámci
celoţivotního učení.

13.

Účast školy v projektech

A) Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních
škol Pardubického kraje
Projekt Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol
Pardubického kraje byl na Gymnáziu Ústí nad Orlicí zahájen 1. března 2012 a měl by být
ukončen v říjnu 2014. V rámci projektu jsou studenti gymnázia v hodinách biologie, zeměpisu
a chemie seznamováni s krasovými a pseudokrasovými oblastmi České republiky, jejich
ohroţením a ochranou. Rozpočet projektu je 2 349 689,16 Kč. Věcným manaţerem projektu je
RNDr. Hynek Skořepa.
Cílem projektu je vést studenty k myšlení v souvislostech, hledání vzájemných vazeb
a vztahů. Studenti se zároveň učí získávat informace, pracovat s nimi, porovnávat je, ověřovat
získané poznatky v praxi, vyvozovat závěry a prezentovat je spoluţákům.
Na projektu se podílí kromě ředitele školy (manaţer projektu) také 5 pedagogů jako
zpracovatelé výukových materiálů. Jsou to Hynek Skořepa (zároveň garant odborné části
projektu), Pavel Holásek, Jaroslav Kumpošt, Petr Falta a Radovan Růţička.
Díky finančním prostředkům získaným v rámci projektu se podařilo vybavit dvě učebny
interaktivní technikou, byly pořízeny dva sety interaktivních tabulí včetně posuvných stojanů,
dataprojektoru, PC a ozvučení (253.094,- Kč), coţ vedlo k velkému zkvalitnění výuky.
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Pro moţnost pořízení podkladů pro zpracování vzdělávacího programu, který je výstupem
celého projektu, byla nakoupena fotografická technika v celkové hodnotě blíţící se 80 tis. Kč.
Školní knihovna byla obohacena o literaturu týkající se biologie a zeměpisu (publikace
o jeskyních České republiky, atlasy rostlin a ţivočichů atd.). Laboratoř biologie získala
z projektových prostředků 5 nových mikroskopů (39.180,-Kč) a jeden videomikroskop
umoţňující projekci sledovaného preparátu (24.600,-Kč).
Významnou součástí projektových aktivit jsou terénní exkurze (v některých případech
vedené odbornými lektory) a přednášky odborníků, kteří přijíţdějí k nám do školy.
Ve školním roce 2012/2013 proběhly v rámci projektu tyto exkurze do krasových
a pseudokrasových oblastí:
-

Javoříčské a Mladečské jeskyně (3. B)
Krasové jevy Králického Sněţníku (vybraní zájemci)
Moravský kras – Býčí skála (5. B, 6. B)
Adršpašsko-Teplické skály (4. B)
Český kras (biologický a zeměpisný seminář, 3. ročník)
Pseudokras v okolí Hrádku (Údolí Orlice) (vybraní zájemci)
Moravský kras – Punkevní jeskyně (2. B)
Hranický kras a Zbrašovské aragonitové jeskyně (biologický a zeměpisný seminář,
3. ročník)
Toulovcovy maštale (1. B)
Moravský kras – Sloup a Holštejn (1. A)
Tvaroţné díry (Králický Sněţník) (vybraní zájemci)
Broumovské stěny (6. B)

V rámci exkurzí měli studenti moţnost podívat se i do některých jeskyní, které nejsou
pro veřejnost běţně přístupné (např. Býčí skála či Tvaroţné díry).
V březnu 2013 se uskutečnily v rámci projektu také dvě přednášky: Podzemní systém
Poseidon v Teplických skalách (R. Mlejnek) a Netopýři (RNDr. M. Kovařík). Přednášek se
účastnili studenti tříd 4.B, 1.A, 5.B, 2.A, 6.B a zeměpisného semináře (3. ročník).
Informace o projektu, včetně fotodokumentace z uskutečněných exkurzí a přednášek,
jsou přístupné elektronicky na webových stránkách projektu www.gymuo.cz/krasy.
Na konci 3. monitorovacího období (k 30. 4. 2013) bylo z celkové částky rozpočtu
projektu vyčerpáno 705 615,88 Kč. Monitorovací zpráva byla schválena. Další monitorovací
období končí 31.10. 2013.
(RNDr. Hynek Skořepa, věcný manaţer projektu, Mgr. Marek Hoffmann, manaţer projektu)

B) Peníze středním školám – Inovace a zkvalitnění výuky
Naše škola získala dotaci ve výši 1.141.774 Kč v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost „EU peníze středním školám“. Projekt Inovace
a zkvalitnění výuky je plánován na dva roky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014. V projektu je
zapojeno celkem 24 učitelů, v klíčových aktivitách bude během celého období podpořeno
celkem 1070 ţáků. Cílem projektu je tvorba inovovaných vzdělávacích materiálů (684
materiálů v několika předmětech a oblastech, z toho 300 DUM) a odučení individualizovaných
vyučovacích hodin (128 hodin matematiky).
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Dosud byly schváleny dvě monitorovací zprávy projektu (další období končí dne 30. 11.
2013):
-

MZ1 za období 1. 9. 2012 – 31. 1. 2013 (60 vzdělávacích materiálů (šablona III/2),
odučení 36 individualizovaných hodin matematiky v tercii (šablona IV/1);
MZ2 za období 1. 2. 2013 – 30. 6. 2013 (80 vzdělávacích materiálů (šablona III/2),
odučení 36 individualizovaných hodin matematiky v tercii (šablona IV/1).
V rámci projektového období se zaměříme na následující témata a oblasti:

-

-

inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků (II/2 příprava výukových materiálů
na německou konverzaci, II/2 příprava výukových materiálů na francouzskou
konverzaci);
individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti (IV/1 dělení ţáků
na 2 skupiny dle zájmu a potřeb);
inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2 příprava DUM pro fyziku,
estetickou výchovu, biologii, anglickou konverzaci, dějepis;
inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí (V/2 příprava
výukových materiálů pro oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost).

Finanční prostředky získané z projektu vyuţijeme na zlepšení materiálních
a vzdělávacích podmínek školy, zejména v oblastech výuky cizích jazyků, vyuţívání
informačně komunikačních technologií, informační a čtenářské gramotnosti, matematické
gramotnosti a výuky v oblastech Člověk a příroda, Člověk a společnost (65 % dotace, tj. 742 153
Kč), a na odměny účastníkům projektu - učitelům, autorům vzdělávacích materiálů
a administrátorům projektu (35 %, tj. 399 621 Kč).
Dosud byly realizovány tyto nákupy:
-

Přenosné přehrávače (kazeta/CD/MP3/USB) pro cizí jazyky: 8 ks, 16 282 Kč
Software (server OS, Cabri 3D): 30 878 Kč
Modernizace počítačové sítě: 46 320 Kč
Hardware (IP kamera): 6 119 Kč
Měřící technika pro fyziku (Vernier): 93 743 Kč
Laboratorní váhy pro chemii: 4 835 Kč
Odborná literatura pro český jazyk: 18 730 Kč
Odborná literatura pro cizí jazyky (Nj, Fj, Rj): 15 681 Kč
Odborná literatura pro zeměpis (Člověk a příroda): 11 820 Kč

(Mgr. Petr Borovička, koordinátor projektu)

14.

Spolupráce s odbory a Sdruţením rodičů a studentů.

A) Odborová organizace
Na škole funguje odborová organizace, má 10 členů, 6 současných učitelů a 4 důchodce,
bývalé zaměstnance školy. V čele 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. V lednu
2013 byla projednána a schválena upravená Kolektivní smlouva.
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B) Společnost rodičů a studentů (SRS)
Základní identifikační údaje:
Název: Společnost rodičů a studentů při Gymnasiu Ústí nad Orlicí
Adresa: Ústí nad Orlicí, ul. T. G. Masaryka 106, 562 01
Organizační struktura: Občanské sdruţení rodičů a studentů v čele s výborem
Výbor SRS – předsedkyně Mgr. Stanislava Kubištová
1.A – Marie Zábojníková, Ludmila Johnová
2.A – Jiří Štancl
3.A – Lenka Tesařová,
4.A – Ludmila Gorunová, Dana Pečinková
1.B - Kateřina Nováková, Julie Hrabovská
2.B – Marek Kraj
3.B – Lenka Hrudová
4.B – Alena Chudá
5.B – Stanislava Kubištová
6.B – Hedvika Blahová
7.B – Tomáš Nechvíl
8.B - Václav Klička
Činnost SRS
Ve školním roce 2012/13 se členská základna sešla na dvou rodičovských třídních
schůzkách a výbor SRS na čtyřech jednáních. Za školu byl vţdy přítomen ředitel Marek
Hoffmann, zástupce ředitele Petr Borovička a Jana Vosyková pověřená vedením účetnictví.
Vedení školy pravidelně informovalo o činnosti a aktivitách školy. Na jednáních výboru byly
pravidelně předkládány zprávy o hospodaření a stavu financí a schvalovány příspěvky
na jednotlivé akce dle poţadavků vyučujících.
SRS spravuje finanční prostředky získané jako dobrovolné příspěvky rodičů, jejichţ
doporučená výše je kaţdoročně schvalována výborem. V minulém školním roce se jednalo
o částku 350 Kč na kaţdého ţáka. Kromě příspěvků jsou dalšími příjmy sdruţení sponzorské
dary a část výtěţku z maturitního plesu, který společnost zaštiťuje a který si organizují
a připravují sami studenti.
Finance jsou pak vyuţívány na činnost školy tak, aby z nich měl uţitek co největší počet
ţáků. Tradiční oblasti podpory jsou:
-

výměnné pobyty a zájezdy školy do zahraničí
spolupráce při organizování studentského plesu a zajištění projektu Oslavy Dne
studentstva
podpora seznamovacího, sportovních a lyţařských kurzů, zájezdů do divadel a exkurzí
podpora ţákovských soutěţí (cestovné, odměny pro úspěšné reprezentanty)
podpora činnosti krouţků
další potřeby školy spojené s průběhem školního roku

Základní údaje o hospodaření:
Počáteční stav k 1.1.2012:
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Konečný stav k 31.12.2012 :

165 959,09
292 560,26
324 908,66
133 610,69
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15.

Závěr

Školní rok 2012/13 znamenal pro ústecké gymnázium změny ve vedení. Novým ředitelem
se od 1. 8. 2012 stal Mgr. Marek Hoffmann, který jako svého zástupce jmenoval Mgr. Petra
Borovičku. Bývalý ředitel Miloslav Chvátil zůstal ve stavu zaměstnanců na částečný úvazek
jako učitel českého jazyka a tělesné výchovy. Děkuji mu za podporu nového vedení školy
a jeho ochotu poskytovat mu své cenné zkušenosti z letité praxe vedoucího pracovníka.
Výuku a fungování školy se novému vedení podařilo zajistit, k ţádným výrazným
komplikacím nedošlo. Uplynulý školní rok lze bezesporu hodnotit jako úspěšný. Ve výchovně
vzdělávací oblasti nenastaly ţádné zásadní problémy, většina maturantů úspěšně ukončila své
studium a navazuje studiem vysokoškolským. Velké mnoţství studentů se zapojilo
do mnohých soutěţí, několik z nich se probojovalo aţ na celostátní úroveň.
Přijímací řízení bylo úspěšné a bez problémů se podařilo naplnit první ročníky jak
osmiletého, tak čtyřletého studia. Jsme rádi, ţe velký zájem o ústecké gymnázium přetrvává i
v době, kdy populace v devátých třídách dosáhla svého minima.
Díky naplněnosti školy na 96,5% kapacity uvedené v rejstříku škol a školských zařízení
ústecké gymnázium zatím netrpí existenčními problémy, které by nějak výrazně omezovaly šíři
nabídky volitelných či nepovinných předmětů a zájmových krouţků. Učitelská místa se daří
obsazovat kvalifikovanými pedagogickými pracovníky.
V oblasti provozu školy jsou finanční prostředky přidělované zřizovatelem dostačující
na kaţdodenní provoz, platby energií a nejnutnějších provozních záleţitostí, neumoţňují však
škole výraznější rozvoj. Ze získaných investičních prostředků se v letošním roce podařilo
v průběhu léta 2013 odstranit hygienickou závadu na ţákovských WC (rozvod teplé vody)
a rekonstruovat sociální zařízení za tělocvičnou (září 2013).
Škola se dobře prezentuje na veřejnosti, v regionálních médiích, dobře reprezentuje
na celostátních soutěţích i na zahraničních zájezdech město Ústí nad Orlicí. Věřím, ţe dobré
postavení a jméno školy v regionu se podaří udrţet i v následujících obdobích.

Č.j.: GYMUO/352/2013/RE
Ústí nad Orlicí 27. 9. 2013

Vypracoval:

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy

Výroční zprávu schválila Školská rada dne 10. 10. 2013.
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Příloha č. 1 – učební plány pouţívané ve školním roce 2012/13
A) Tabulace učebního plánu nižších ročníků gymnázia podle ŠVP
Platnost od 1.9.2012 pro 1. – 4. ročník osmiletého studia
Učební plán niţšího 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 1
( )
3 3
1 1
2 ( )
3 3
1 1
2 ( )
3 3
2

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

2
3
2
2
3
2
2
3
2

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

1

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:
Anglický jazyk
Je chápán jako první cizí jazyk a jako takový je povinný pro všechny ţáky
Informační a komunikační technologie
Předmět integruje stejnojmennou vzdělávací oblast a tématický okruh Digitální technologie
ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Předmět je posílen o jednu hodinu týdně z hodinové
dotace určené RVP ZV pro tuto oblast.
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.
Fyzika, Chemie, Biologie
Kromě stejnojmenných vzdělávacích oborů vzdělávací oblasti Člověk a příroda integrují tyto
předměty tématický okruh Práce s laboratorní technikou ze vzdělávací oblasti Člověk a svět
práce. Předměty Fyzika a Chemie jsou proto posíleny o jednu hodinu týdně z hodinové dotace
určené RVP ZV pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce.
Estetická výchova
Integruje oba vzdělávací obory vzdělávací oblasti Umění a kultura, hodiny jsou mezi Hudební
a Výtvarnou výchovu rozděleny takto:
Ročník
Celkem
1.
2.
3.
4.
Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Tělesná výchova
Předmět integruje oba vzdělávací obory (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) vzdělávací
oblasti Člověk a zdraví.
Člověk a svět práce
Obsah vzdělávací oblasti je realizován v předmětech Výchova k občanství (Svět práce), Fyzika
a Chemie (Práce s laboratorní technikou) a Informační a komunikační technologie (Digitální
technologie).
Volitelné předměty
Volitelnou náplň tvoří:
- Cizí jazyk 2 (ţák volí z nabídky francouzský, německý nebo ruský jazyk)
Nepovinné předměty
Jsou vypisovány dle aktuálního zájmu ţáků a personálních moţností školy. Jsou plně
v kompetenci ředitele školy.
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B) Učební plán čtyřletého st. a vyšších roč. osmiletého st. dle ŠVP verze 2
Platnost od 1.9.2012 pro 3.A, 7.B, 4.A, 8.B
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)

3 (1)

4 (1)

14 (4)

Informační a komunikační
technologie

2 (2)

2 (2)

Dějepis

3

2

2

Základy společenských
věd

1

2

2

Fyzika 3)
Chemie 3)
Biologie 3)
Zeměpis

2
3
2
2
3
2
2
3
2

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

2
3
2
2
3
2
2
3

3

Z toho
DČD 2)
3

4

4 (4)

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

7
3

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)

32 (22)
132 (72)

26

33 (16)

33 (16)

Celkem
132 (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.
25

Gymnázium Ústí nad Orlicí – Výroční zpráva za školní rok 2012/13

C) Učební plán čtyřletého studia a vyšších roč. osmiletého st. dle ŠVP verze 3
Platnost od 1.9.2012 pro 1.A, 5.B , 2.A, 6.B
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)

3 (1)

4 (1)

14 (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
3
2
2
3
2
2
3
2

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

2
3
2
2
3
2
2
3

3

Z toho
DČD 2)
3

4

4 (4)

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

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 (72)

26

34 (16)

33 (16)

Celkem
132 (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.
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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
ředitele školy, můţe se rok od roku lišit dle potřeb školy a zájmu studentů. Ředitel téţ
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
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Příloha č. 2 – Přehled o ţácích gymnázia (stav k 30. 9. 2012)
Třída
třídní
1.B
Doležalová
2.B
Falta
3.B
Kroulíková
4.B
Borovička
1.A
Janyšová
5.B
Kašše
2.A
Růžička
6.B
Skořepa
3.A
Brdíčko
7.B
Minářová
4.A
Kumpošt
8.B
Holubářová
Celkem

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

Žáci celkem
chlapci dívky AJ
29
29
12
17
31
31
19
12
30
30
15
15
30
30
15
15
30
30
14
16
30
30
11
19
30
30
11
19
28
28
10
18
30
30
13
17
31
31
13
18
30
30
8
22
27
27
11
16
356
356
152
204

Cizí jazyk
NJ

Volitelné předměty
FJ RJ

19

11

16

14

16
20

SbN 6

14
hv 13 (1)

10

19

11

15

13

20

15
15
155

Nepovinné předm.

hv 24 (1)

10

Ank 52 (4)
Sdě 14 (1)
17 14 Sma 21 (1)
Sbi 33 (2)
15
Ank 57 (4)
Sdě 22 (1)
12 Sma 22 (1)
Sbi 15 (1)
77 64

28

vv 21+26(2)
DgN 13
ItaN 9

vv 15+19(2)
Něk 10 (1)
Ssv 20 (1)
Sfy 22 (1)
Sit 16 (1)
Něk 8 (1)
Ssv 31 (1)
Sfy 16 (1)
SvU 17 (1)

Frk 13 (1)
Sze 16 (1)
Sch 18 (1)

Sze 14 (1)
Sch 15 (1)
Sit 12 (1)

Rk 9 (1)

AnkN 1
ItaN 13
SitN 1
SbN 15
SbN 4
SfyN 1
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Příloha č. 3 – Organizační plány pololetí
Organizace 1. pololetí šk. roku 2012/13
Hlavní plánované akce
3.9. (po)
Zahájení školního roku
10.- 12.9. Adaptační kurz 1.A – Říčky, chata Karosa – Ja, Fa, Kl
12. - 14.9. Adaptační kurz 1.B – Říčky, chata Karosa – Šm, Kš, Pe
19.9. (st)
Srdíčkový den 2.A (Ru)
28.9. (pá) Státní svátek
25. - 26.10. Podzimní prázdniny (čt, pá)
15.11. (čt) Uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce
15.11. (čt) Generální zkouška divadelních představení k oslavám Dne studentstva
16.11.(pá) Kulturní a sportovní program k 17. listopadu – Ja, Kš + třídní
Maturitní ples 4.A, 8.B, od 18:30 do 01:00 – Ho, Km
18.11. (ne) Divadelní představení pro rodiče – Ja + třídní
19.11. (po) Ředitelské volno pro ţáky
28.11. (st) Čtvrtletní pedagogická rada od 13:45, třídní schůzky od 15:30
1.B-4.B 15:30; 1.A-4.A 16:30; 5.B-8.B 17:30
30.11.- 1.12.Dny otevřených dveří (pá 13-18h, so 9-12h)
20.12. (čt) Předvánoční aktivity ve třídách (1.B – 2.A, 6.B)
22.12. - 3.1. Vánoční prázdniny
3.1. 2013 Zahájení vyučování
30.1. (st)
Klasifikační porada 13:45 - známky nutno zapsat do 29.1. 2012 do 10 hod.
31.1. (čt)
Závěr 1. pololetí, vydání vysvědčení, představení Roškotovo divadlo
1.2. (pá) Jednodenní pololetní prázdniny
4. - 8.2.
Jarní prázdniny
Exkurze, zahraniční akce, kurzy, soutěţe, olympiády, besedy
září
13.9 . Javoříčko, Mladeč. 3.B (Sk. Kl)
15.9. Kras na Kralickém Sněţníku, zájemci (Sk)
18.9. (út) Beseda M. Viewegh 3.A, 7.B, 4.A, 8.B (Chv, Bd)
25.9. MK – Býčí skála, 6.B, 2.A (Sk, Ru)
25.- 27.9. Zájezd Berlín (Pe)
20. - 28.9. Výměnný pobyt Rusko (Pţ) (termín pobytu Rusů u nás bude
upřesněn)
říjen
2.10. Adršpach, 4.B (Sk, Hs, Bv)
Hvězdárna a planetárium HK - 1.A (Kr)
Hvězdárna a planetárium HK - 1.B (Mt)
Výměnný pobyt Francie 6.- 13.10. (Kţ)
16.10. Český kras, Sbi, SZe (Sk, Hs)
17.10. Přírodovědný klokan
Exkurze EKOLA 2.B (Ru)
Plazi + savci 4.A, 8.B (SBi) Dolní Čermná (Km)
listopad
Tepelná elektrárna Opatovice n.L 4.B (Kr)
Školní kolo olympiády z Čj a Dě (Do)
Pythagoriáda
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prosinec

leden
leden-únor
březen

OEZ Letohrad SFy 4.A.8.B (Kr)
Školní kolo olympiády z Fy (Kr)
Školní kola olympiád z cizích jazyků (Bv)
Školní kolo olympiády z Fy (Kr)
Krajské kolo olympiády z Fy (Kr)
Exkurze Terezín 3.A, 7.B (Mi)
Genetika 4.A, 8.B (SBi) Brno (Km)
Matematický klokan

Další akce plánované do 1. pololetí
Východočeské divadlo, dopolední představení, 2.A, 6.B (Do, Kv)
Termíny konání pedagogické rady
Úterý 7:15 hodin - dle potřeby
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Organizace 2. pololetí školního roku 2012/13
Hlavní plánované akce
1.2. (pá)
Jednodenní pololetní prázdniny
4. - 8.2.
Jarní prázdniny
10. - 16.2.
LVK 5.B: Říčky (Kš, Jš, Kl)
16. - 22.2.
LVK: 1.A: Říčky (Km, Ho, Hf)
24.2. - 1.3.
LVK 2.B: Dolní Morava (Fa, Chv, Pe)
6.3. (st)
Příjímací zkoušky nanečisto
25. - 29.3.
Pobyt australských studentů (Ko)
28. - 29.3 a 1.4.
Velikonoční prázdniny
16.4. (út)
Divadelní představení Bylo nás pět, Roškotovo divadlo (Do)
22., 23. 4. (po, út)
Přijímací zkoušky do 1. ročníků (1. kolo)
24.4. (st)
Klasifikační pedagogická rada od 13:45, známky do 23.4. 10h
Třídní schůzky – 15:30 1.B-4.B, 16:30 1.A-3.A, 17:30 5.B-7.B
26.4. (pá)
Poslední zvonění maturitních ročníků
27.4. (so)
Koncert školního pěveckého sboru, ZUŠ 18h (Ba)
2. - 14.5.
Písemné maturitní zkoušky
20. - 23.5. (po-čt)
Maturitní zkoušky
25. - 30.5.
Zájezd Londýn (Ko)
květen
Testy (Čj, Aj, Ma) 4.B - 2. celoplošná generálka testování ČŠI (13.5. 7.6.)
10. - 14.6.
Sportovní kurz - 2.A, 6.B: Pastviny (Kš)
17. - 23.6.
Vodácký kurz - 3.A, 7.B: Vltava (Km)
19. - 21.6.
Turistický kurz - 4.B (Ho)
17. - 19.6.
Jednodenní výlety tříd 1.B, 2.B, 3.B, 1.A, 5.B
24.6. (po)
Večer odměn
26.6. (st)
Sportovní den (Kš)
Klasifikační pedagogická rada od 13:30, známky do 25.6. 10h
27.6. (čt)
Cvičení „Ochrana člověka za mimořádných událostí“
28.6. (pá)
Závěr školního roku, vydání vysvědčení
Exkurze, zahraniční akce, kurzy, soutěţe, olympiády, besedy
13.2. (st)
Pythagoriáda 1.B, 2.B, 3.B (Mt)
15.2. (pá)
Fyzikální soutěţ Fyziklání, Praha (Mt)
březen
Okresní kolo fyzikální olympiády kategorií E, F (Kr)
Exkurze 5.B, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové (Kr)
Studie ICILS 3.B (mez. průzkum čtenářské a počítačové gramotnosti)
22.3. (pá)
Matematický klokan
duben
Krajské kolo fyzikální olympiády kategorií B, D (Kr)
Exkurze 1.A, Rieter Ústí nad Orlicí (Kr)
8. - 12.4.
Jeden svět – festival dokumentárních filmů, Malá scéna
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17.4. (st)
17.4. (st)
16.5. (čt)
květen
duben-červen
duben-červen
květen-červen

Exkurze Terezín 3.A, 7.B (Mi, Bd)
Okresní kolo matematické olympiády (Mt)
Okresní kolo Pythagoriády (Mt)
Výstava prací studentů ve škole (Mo)
Exkurze Praha jednodenní 4.B (Mi)
Exkurze Praha dvoudenní 2.A, 6.B (Do, Kv)
Exkurze Výzkumný ústav v Řeţi u Prahy, SFy (Ru)

Další akce plánované na 2. pololetí
Návštěva Východočeského divadla – dopolední představení, 2. ročníky (Do, Kv)
Exkurze projekt Kras a pseudokras - dle tříd
1.A
Sloupsko-šošůvské j., Holštejn (MK)
(2.A
Býčí skála + Josefovské údolí (MK)
3.A
bez exkurze
SBi a SZe (3)
Hranický kras
1.B
Toulovcovy maštale
2.B
Punkevní j. (MK)
(3.B
Adršpašsko-teplické skály
(4.B
Sloupsko-šošůvské j. + Holštejn (MK)
5.B
Býčí skála + Josefovské údolí (MK)
6.B
Ostaš + Broumovské stěny
7.B
bez exkurze
Přednášky v rámci projektu Kras (Malá scéna):
Podzemní systém Poseidon v Teplických skalách:
11:00 aţ 12:30
1.A, 5.B, 6.B
13:00 aţ 14:30
2.A, 4.B, SZe (3. ročníky)
Netopýři (v jednání)
Termíny konání pedagogické rady
Úterý 7:15 hodin - dle potřeby

32

12.6.
podzim)
23. 4. (Sk, Hs)
3. 5.
22. 4. (Fa, Be)
podzim)
podzim)
14. 5.
20. 6.

5.3.

duben
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Příloha č. 4 – Přehledy prospěchu maturitních tříd

33

Gymnázium Ústí nad Orlicí – Výroční zpráva za školní rok 2012/13

34

