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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 (aktuální úplné znění)
č.j.: KrÚ 3094/2014/57 OŠK ze dne 19. 12. 2012,
ve znění pozdějších dodatků

webová adresa: www.gymuo.cz

Kontakty školy:
Ředitel školy:

Mgr. Marek Hoffmann, tel.: 465 568 512

Zástupce ředitele:

Mgr. Petr Borovička, tel.:465 568 513

Výchovný a studijní poradce:

Mgr. Lenka Pešková, tel.: 465 568 519

Metodik prevence:

Mgr. Radovan Růžička, tel.: 465 568 516

Kancelář:

Eva Pechová, tel.: 465 568 511

Školská rada (od listopadu 2014):
Ing. Marek Kraj – předseda, zástupce rodičovské veřejnosti
Mgr. Jiří Holubář – zástupce zřizovatele
Mgr. Pavel Holásek – zástupce pedagogického sboru
Charakteristika školy
Gymnázium Ústí nad Orlicí je střední školou, která zabezpečuje střední vzdělání
s maturitní zkouškou ve čtyřletém a osmiletém oboru. V denním studijním programu
připravuje žáky k úspěšnému složení maturitní zkoušky a dalšímu studiu na vysoké škole.

Poskytování informací dle zákona
Ve školním roce 2014/15 nebyly podány žádné žádosti o poskytnutí informace ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím.
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2. Obory vzdělávání, přehled o žácích, učební plány a
organizace pololetí
Obory vzdělávání
V souladu s rejstříkem škol a školských zařízení se ve školním roce 2014/15 vyučovalo
podle školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) ve dvou gymnaziálních oborech vzdělávání:
Čtyřleté studium

(79 – 41 – K/41 Gymnázium)

Osmileté studium

(79 – 41 – K/81 Gymnázium)

Ve školním roce 2014/15 navštěvovalo čtyřleté studium 108 žáků a osmileté studium 235
žáků (z toho 122 ve třídách nižšího gymnázia).
Charakteristika ŠVP, učební plány
Školní vzdělávací program Gymnázia Ústí nad Orlicí (dále ŠVP) má všeobecný
charakter, ale zároveň umožňuje větší profilaci v závěru studia. Každému našemu absolventovi
zajišťuje kvalitní přípravu na maturitní zkoušku i další studium na vysoké škole.
Je rozdělen na ŠVP pro nižší ročníky osmiletého studia, který je zpracován podle
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v aktuálně platném znění, a ŠVP
pro čtyřleté studium a vyšší ročníky osmiletého studia zpracovaný podle Rámcového
vzdělávacího programu pro gymnázia.
Rozvržení hodin (učební plán) žákům v posledních dvou letech studia umožňuje užší
profilaci. Povinný gymnaziální obsah dějepisu, zeměpisu, biologie, fyziky a chemie stihnou
naši žáci absolvovat již v prvních třech letech studia a na maturitní ročník jim zůstávají jen
volitelné semináře, mateřský český jazyk a dva jazyky cizí, matematika, základy
společenských věd a tělesná výchova. Čtyři volitelné semináře vybírají od třetího ročníku, kde
je čekají dvě hodiny týdně, v maturitní třídě dokonce tři hodiny každého semináře za týden.
Vzdělávací program obsahuje řadu kurzů v průběhu studia, v prvních dvou letech dává
možnost výběru mezi výtvarnou či hudební výchovou, zahrnuje i některé projekty.
V minulém školním roce probíhala výuka podle učebních plánů stanovených platnými
verzemi ŠVP:
-

učební plán pro nižší gymnázium;

-

učební plán pro vyšší gymnázium (verze ŠVP 3 – platná od 1. 9. 2011) týkající se
kromě tříd vyššího gymnázia i celého čtyřletého studia.

Učební plány jsou obsaženy v příloze č. 1 výroční zprávy.
Přehled o žácích
Ve školním roce 2014/15 navštěvovalo orlickoústecké gymnázium 343 žáků, z toho 195
dívek a 148 chlapců. Na nižším gymnáziu 122 žáků, na vyšším 113, ve čtyřletém oboru 108
žáků. Během roku došlo k několika přestupům z jiných středních škol či na jiné střední školy,
celkový počet žáků se však významně nezměnil.
Podrobnější statistický přehled o žácích v jednotlivých třídách a volitelných skupinách
(stav k 30. 9. 2014) je přílohou č. 2 výroční zprávy.
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Organizace pololetí
Výuka se řídila rozvrhem hodin a organizačními plány prvního a druhého pololetí (viz
příloha č. 3 výroční zprávy). V souladu s ŠVP byla zorganizována řada kurzů (adaptační,
lyžařské, vodácké, sportovní, turistický), byly zařazeny projekty, exkurze, přednášky, besedy,
kulturní akce atp.

3. Personální zabezpečení činnosti školy
Ve školním roce 2014/15 mělo naše gymnázium celkem 37 zaměstnanců, z toho
29 pedagogů (z toho 4 částečné úvazky a 2 DPP) a 8 provozních zaměstnanců (z toho
4 s částečným úvazkem, 1 na DPČ).
Jmenovitý přehled zaměstnanců:
ředitel školy
Mgr. Marek Hoffmann

Ma, Fy, Deg

zástupce ředitele
Mgr. Petr Borovička

Aj, Ij

učitelský sbor
Bc. Lenka Barvínková
Nycolaus Bigmore B. A.
Mgr. Jakub Brdíčko
Mgr. Jiřina Doležalová
Mgr. Petr Falta
Mgr. Pavel Holásek
Mgr. Dana Holubářová
Mgr. Dominika Holubářová
Mgr. Miroslav Janyš
RNDr. Lenka Janyšová
Mgr. Marie Kaucová
PaedDr. Miroslav Kašše
Mgr. Jitka Klodnerová
Mgr. Kateřina Kollertová
Mgr. Magdaléna Kovářová
RNDr. František Kristen
Mgr. Klára Kroulíková
Mgr. Jaroslav Kumpošt
Mgr. Eva Minářová
Mgr. Dita Motlová
RNDr. Václav Motyčka
Mgr. Lenka Pešková
PhDr. Lenka Pražáková
Mgr. Radovan Růžička
RNDr. Hynek Skořepa
Mgr. Jana Šmétková
Drahomír Vrba

Hv, SbN
Aj
Čj, Zsv
Čj, Dě
Ze, Tv
Bi, Zsv
Aj, Tv
Aj, Rj
Ma, Ikt
Ma, Ch, Ikt, Dra
Aj, Nj
Tv, Dě
Ma, Ze
Aj, Ev, Vv
Čj, Zsv
Fy
Ma, Ch
Bi, Tv
Fj, Dě
Čj, Ev, Vv
Ma, Fy, Deg
Nj
Dě, Nj, Rj
Fy, Ch
Ze, Bi
Čj, Hv, Aj
Sit
5

Gymnázium Ústí nad Orlicí – Výroční zpráva za školní rok 2014/15

nepedagogičtí pracovníci
Eva Pechová
Hana Vacková
Jana Vosyková
Jana Křenková
Monika Burešová
Ewa Mrazek
Růžena Lišková
Eva Zítková

personální a mzdová účetní, hospodářka
účetní
knihovnice, archivářka
správce objektu, školnice
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka

4. Přijímací řízení 2015
Ředitel školy vydal a zveřejnil v průběhu ledna 2015 podrobná kritéria pro první kolo
přijímacího řízení v souladu s doporučením Odboru školství a kultury Pardubického kraje.
Naše gymnázium se spolu s ostatními školami Pardubického kraje zapojilo do pilotního
ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou vyhlášeného
MŠMT. Proto žáci nekonali přijímací zkoušky dle ustanovení § 60 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1. kolo přijímacího řízení zahrnovalo jednotné testy z předmětů Matematika a její
aplikace a Český jazyk a literatura připravené CERMATem. Z každého testu mohli uchazeči
získat po 50 bodech, a to shodně pro čtyřleté i osmileté studium. Nutnou podmínkou pro přijetí
byl zisk celkem alespoň 20 bodů. Tato nízká hranice byla nastavena vzhledem
k nepředvídatelnosti obtížnosti testů.
Kromě výsledků testů se v přijímacím řízení zohledňoval prospěch ze základní školy
(max. 30 bodů ve čtyřletém studiu a 10 bodů v osmiletém) a další aktivity, zejména olympiády
a další soutěže (max. 5 bodů ve čtyřletém, 2 body v osmiletém).
Do 15. 3. podalo přihlášku ke studiu 61 uchazečů o čtyřleté studium, všichni se dostavili
k přijímací zkoušce v řádném termínu. Do osmiletého studia se přihlásilo 79 zájemců, z nichž
dva se ke zkouškám nedostavili.
Testy pilotního ověřování probíhaly v souladu s vyhlášením MŠMT v termínech 15. 4.
(čtyřleté studium) a 16. 4. 2015 (osmileté studium). Výsledky přijímacího řízení byly
vyhodnoceny a zveřejněny na webových stránkách školy a ve vstupním vestibulu budovy dne
22. 4. 2015.
Nutné minimum bodů potřebných pro přijetí splnili všichni uchazeči, kteří se testování
zúčastnili. Přijato bylo po 30 nejúspěšnějších žácích do každého typu studia podle celkové
výsledkové listiny.
Ve stanoveném termínu odevzdalo zápisové lístky 14 uchazečů o čtyřleté a 23 uchazečů
o osmileté studium. Vzhledem k počtu 14 podaných odvolání v osmiletém studiu byl počet
přijatých doplněn v rámci prvního kola přijímacího řízení do 30 a další kola se nevyhlašovala.
Odvolání, kterým nebylo možno vyhovět (celkem 7), jsme předali na Odbor školství a kultury
Pardubického kraje k rukám paní Mgr. Pospíšilové k dalšímu vyřízení.
Do čtyřletého studia se odvolalo 15 uchazečů, ti byli v rámci autoremedury přijati a 14
z nich odevzdalo zápisový lístek. Další kola řízení již nebyla vyhlašována.
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5. Výsledky vzdělávání, umístění v soutěžích a olympiádách
A) Výsledky vzdělávání
V prvním pololetí školního roku 2014/15 prospělo 135 žáků školy s vyznamenáním,
ve druhém 126. Přibližně tyto hodnoty činí téměř 38 % vyznamenaných z celkového počtu
žáků školy. Na nižším stupni gymnázia je vyznamenaných téměř 58 %, s rostoucími nároky
ve vyšších ročnících se tato hodnota snižuje na 28 %. Porovnáme-li vyšší ročníky osmiletého
studia a čtyřleté studium, prospěchově úspěšnější se jeví třídy osmileté (34 % vyznamenaných)
oproti čtyřletým (23 %).
Všichni žáci ve školním roce prospěli, z toho tři až po opravných zkouškách na konci
srpna. Dva žáci nižšího gymnázia byli vzděláváni na doporučení poradenského zařízení podle
individuálního vzdělávacího plánu přiděleného kvůli zdravotnímu znevýhodnění.
Podrobné statistiky výsledků jednotlivých tříd na konci prvního a druhého pololetí jsou
přílohou č. 6 výroční zprávy.
Jako pozitivní vnímáme fakt, že oproti předchozím obdobím se mezi žáky daří bez
problémů udržovat zájem o semináře nejen z humanitních předmětů, ale rovněž z předmětů
přírodovědných a matematiky.

B) Maturitní zkoušky 2015
Vzdělávání na gymnáziu se završuje maturitními zkouškami, které proběhly v souladu
s platnou školskou legislativou. Ve školním roce 2014/15 se konaly v jarním termínu písemné
zkoušky v období od 4. 5. do 13. 5., ústní zkoušky pak od 18. 5. do 21. 5. 2015.
Maturita měla společnou a profilovou část. Žádný žák nekonal zkoušky s přiznaným
uzpůsobením podmínek (PUP).
Ve společné části skládali žáci dvě povinné zkoušky, přičemž všech 56 maturantů
muselo projít zkouškou z českého jazyka a literatury, dále volili mezi matematikou (30 žáků)
a druhým cizím jazykem (angličtinou – 23 žáků, ruštinou - 3 žáci).
V profilové části si maturanti volili další dva předměty z nabídky anglický jazyk (29),
německý jazyk (8), ruský jazyk (9), matematika (4), biologie (16), chemie (10), fyzika (6),
dějepis (9), základy společenských věd (13), informační a komunikační technologie (8).
Nepovinnou zkoušku matematika plus si v profilové části zvolilo 5 žáků. Zkouška v některých
předmětech měla dvě části. Kromě tradiční ústní zkoušky také písemnou zkoušku (Ma, Bi, Ch,
Fy, Zsv, Ikt) či obhajobu maturitní práce (Ch, Ikt).
K maturitě v jarním termínu postoupili všichni žáci s výjimkou dvou ze čtyřletého studia.
Uspěli všichni absolventi osmiletého studia, jeden žák čtyřletého studia opakoval didaktický
test z matematiky v termínu podzimním, kdy byl již úspěšný. Dva žáci, kteří na podzim
maturovali v řádném termínu, zatím bohužel neuspěli. Písemné zkoušky se v podzimním
termínu konaly od 1. 9. do 9. 9., ústní zkoušky 14. 9. 2015.
Podrobné statistiky jednotlivých maturitních tříd jsou součástí přílohy č. 4 výroční
zprávy. Ve čtyřletém studiu odmaturovalo s vyznamenáním 5 žáků, v osmiletém získalo
vyznamenání dokonce 13.
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C) Přijetí absolventů na vysoké školy
Podle informací, které získala výchovná poradkyně od čerstvých absolventů, je úspěšnost
přijetí na univerzity tradičně vysoká. O přijetí na VŠ usilovali téměř všichni maturanti. Pouze
5 nenastupuje na žádnou školu.
Nejvíce studentů míří na přírodovědecké fakulty, mnohdy ve spojení s chemickým
oborem, a chemii (7+3). Následují pedagogické fakulty (7), informační technologie (6),
ekonomie (5), sociální vědy a politologie (3), technika (3), lékařské fakulty (3), farmacie (2),
matematicko-fyzikální (2), filozofické fakulty (2), práva (1), vyšší odborná škola (1),
univerzity v zahraničí – Anglie, Polsko (2), dále 0. ročník lékařské fakulty (1), konzervatoř hudební obor (1), pracovní proces (4, z toho 1 v zahraničí). Počet studentů odcházejících
do pracovního procesu se může ještě změnit, podle výsledků druhých kol přijímacích řízení.
Je patrné, že pokračuje zájem o přírodní vědy a informační technologie, jak už jsme
zaznamenali v loňském roce.

D) Výsledky žáků v soutěžích
I v letošním školním roce se dařilo našim žákům prosazovat v oborových soutěžích,
v několika případech se probojovali až do celostátních kol soutěží.
Velkým talentem je Hana Petržílková ze 7. B, které se opakovaně podařilo ovládnout
krajské kolo biologické olympiády a v navazujícím celostátním kole obsadila 9. místo. Byla
úspěšná i v chemické olympiádě, kde v kraji obsadila 5. místo. Hanka byla za své přírodovědné
úspěchy již v minulém roce nominována na cenu Mladý talent 2014 udělovanou Pardubickým
krajem a na podzim 2014 tuto cenu převzala. V krajském kole biologické olympiády zvítězil ve
své kategorii také Jakub Peřina z 1. A. Poděkování za podporu a organizaci školních kol
biologické olympiády patří Mgr. Pavlu Holáskovi, chemické soutěže podporuje zejména
RNDr. Lenka Janyšová.
Dvě krajská vítězství jsme zaznamenali kromě biologie i v olympiádě z francouzštiny.
Zasloužily se o to Lenka Ráčková ze septimy (v celostátním kole byla pak na 8. příčce)
a Tereza Slavíková z 5. B. Jejich vítězství doplnila ještě druhým místem Štěpánka Nováková
ze 4. B. Svůj významný podíl na úspěších našich studentek má paní učitelka Mgr. Eva
Minářová.
Již několik sezón se daří týmu historiků, kteří věnují pod vedením Mgr. Jiřiny
Doležalové spoustu volného času studiu určitých období dějin. V mezinárodní česko-slovenské
historické soutěži organizované Gymnáziem Cheb se v minulém školním roce dostali do
celostátního finále, v němž tým ve složení Kateřina Bubnová z 8. B, Anna Marie Dombajová
z 4. A a Zuzana Hejlová z 5. B obsadil krásné 21. místo. V jarním krajském předkole 2015
stejné soutěže obměněná sestava Zuzana Hejlová z 5. B, Helena Dombajová z 2. A a Luboš
Felgr získali nejvíce bodů ze škol Pardubického regionu a s celkově 3. nejvyšším ziskem ze
všech 263 zúčastněných gymnázií z Česka i Slovenska znovu postoupili do podzimního finále
v Chebu. Poslední jmenovaný Luboš Felgr se zapojil do další historické soutěže Lidice 21, ve
které získal ocenění za nejlepší práci. Soutěž vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková
organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze. Je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10-19 let.
V roce 2015 se jí zúčastnilo přibližně 3 tisíce soutěžících. Luboš Felgr ze 3. A se stal vítězem
ve II. kategorii. Za tyto dva významné úspěchy byl Luboš nominován na cenu Mladý talent
2015 v kategorii humanitní.
8

Gymnázium Ústí nad Orlicí – Výroční zpráva za školní rok 2014/15
Často oceňovaným studentem je též Petr Janota ze 7. B, který je dalším adeptem na
Mladého talenta 2015, tentokrát v oboru uměleckém. Pravidelně se zapojuje zejména do
literárních a recitačních soutěží, často s vlastními autorskými díly. Je aktivním členem
úspěšného školního divadelního souboru Veselé zrcadlo, kmenovým členem redakce školního
studentského časopisu Gymplák, zpívá sólově i ve školním pěveckém sboru Vox Coloris,
moderoval již několik školních kulturních akcí. V uplynulém školním roce dosáhl úspěchu
v historické soutěži Lidice 21, kde postoupil do finále a tam získal 3. místo. V literární soutěži
o cenu Filipa Venclíka byl rovněž 3. v celorepublikovém kole v kategorii Báseň (s prací
Kronika života). V řečnické soutěži Mladý Demosthenes se ve své kategorii probojoval mezi
10 nejlepších. Studentská Thalie je literární a herecká soutěž, v níž se Petr prosadil se svojí
básní Dopis pro dámu a byl vybrán jako jeden ze 7 nejúspěšnějších pro autorské čtení ve foyer
na Nové scéně Národního divadla v Praze.
Kromě výše jmenovaných nesmíme zapomenout na tým šachistů nižšího gymnázia ve
složení Václav Grundman, který ve družstvu zaznamenal největší počet vítězných bodů, bratři
Vít a Vojtěch Holáskové a Veronika Šmajzrová. Naši šachisté zvítězili v krajském kole
a v navazujícím republikovém finále skončili na 6. místě.
Významnějších úspěchů na krajské úrovni dosáhli také Markéta Kovářová ze 3. A
(5. místo v olympiádě z českého jazyka), Michael Srb z 6. B (4. ve fyzikální olympiádě,
5. v chemické), Jan Václavek ze 7. B (olympiády z fyziky, matematiky a německého jazyka).
Radost máme i z výborných matematických a přírodovědných výsledků. Mezi ně patří
matematické úspěchy Elišky Provazníkové (vítězství v okresním kole olympiády v kategorii
Z7) a nejlepší umístění v okrese v soutěži Matematický klokan. Okresní kola matematické
olympiády ovládla ve své kategorii též Martina Lehká z 3. B. Nejlepších umístění v rámci
celého okresu získali v Matematickém klokanovi ještě Vojtěch Velínský ze 4. B v kategorii
Kadet a Jan Holásek z 6. B v kategorii Junior. Úspěchem jsou také 5. místa Šimona Tesaře ze
4. B v krajských kolech matematické a chemické olympiády, 2. místo v okresním kole
olympiády fyzikální.
Potěšil i Adam Kraj ze 4. B svým 2. místem v krajském kole dějepisné olympiády. Adam
byl nominován na cenu Comenius Města Ústí nad Orlicí. Spolu s ním stejné ocenění získala
Markéta Divišová z 3. B, která se vyznamenala v soutěžích Komenský a my, Lidice 21. Je též
úspěšnou členkou divadelního souboru Veselé zrcadlo, kde ztvárnila hlavní postavu
v představení Ifigenie. Lizaveta Paulavets z 2. B zvítězila v okresním kole anglické olympiády.
K mimořádným úspěchům se lze propracovat jen přes nižší úrovně soutěží. Soutěžili
jsme téměř ve všech organizovaných olympiádách i v mnoha dalších vědomostních i
sportovních kláních. Úspěšní reprezentanti školy byli slavnostně oceněni na tradičním Večeru
odměn a díků konaném 29. 6. 2015 v Malé scéně v Ústí nad Orlicí za podpory Společnosti
rodičů a studentů při Gymnasiu Ústí nad Orlicí, jež zafinancovala zejména knižní odměny pro
žáky.
Abecední seznam individuálně oceněných spolu s nejvýznamnějšími týmovými výkony
je uveden v příloze č. 4 výroční zprávy.

6. Prevence sociálně patologických jevů
Prevence rizikového chování je realizována na základě Minimálního preventivního
programu, který zpracovává školní metodik prevence Mgr. Radovan Růžička ve spolupráci
s výchovnou poradkyní Mgr. Lenkou Peškovou.
Prevence na škole je jak specifická, tak nespecifická. Nespecifická prevence je součástí
všech vyučovacích předmětů ve všech třídách a spočívá v rozvíjení žádoucích morálně-volních
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vlastností žáků. Nejvýznamnějšími předměty z pohledu nespecifické prevence rizikového
chování jsou tělesná výchova a výchova k občanství (resp. základy společenských věd
na vyšším gymnáziu), neboť se podrobněji zabývají zdravým životním stylem, chováním
ve společnosti apod. V rámci nespecifické prevence rizikového chování nabízí škola žákům
pestré možnosti smysluplného trávení volného času: účast na sportovních i vědomostních
a inteligenčních soutěžích, exkurzích do zahraničí, charitativních a kulturních akcích. Žáci
mohou rovněž pravidelně navštěvovat školní kroužky (např. dramatický kroužek,
elektrotechnický kroužek, kopanou, košíkovou, odbíjenou, sborový zpěv). Velmi významný je
projekt k oslavám Dne studentstva, který je součástí ŠVP. Při jeho přípravě dochází k silným
interakcím uvnitř třídy, stmeluje se kolektiv a žáci se interaktivní formou poučí o možnostech
spolupráce ve skupině a o rizicích spojených s autoritativními, či naopak příliš benevolentními
styly vedení. Nespecifická prevence zahrnuje také adaptační kurzy pro první ročníky, sportovní
kurzy a další.
Specifická prevence rizikového chování je realizována převážně interaktivními programy
zaměřenými na konkrétní třídy. Mezi nejvýznamnější akce patřily ve školním roce 2014/15
programy:
1. B

2. B

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

20. 10. 2014
15. 6. 2015
26. 6. 2015
20. 10. 2014
9. 3. 2015
26. 6. 2015
10. 12. 2014
22. 6. 2015
10. 12. 2014
22. 6. 2015
18. 12. 2014
25. 2. 2015
18. 12. 2014
25. 2. 2015
25. 2. 2015
25. 2. 2015
25. 2. 2015
25. 2. 2015
15. 9. 2014
15. 9. 2014

Bolest zvaná šikana (Ing. P. Kadlec)
Člověk a zdraví, beseda o dospívání (Mgr. Holubářová)
Život v mediální džungli (Ing. P. Kadlec)
Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš (Ing. P. Kadlec)
Program SORAD (PPP Ústí nad Orlicí)
Skrytá nebezpečí internetu, kyberšikana (Ing. P. Kadlec)
Moderní je nekouřit (Ing. P. Kadlec)
Přátelství a láska (Ing. P. Kadlec)
Náboženství a sekty (Ing. P. Kadlec)
Antisemitismus (Ing. P. Kadlec)
O nemoci AIDS, sexu a věrnosti (T. Řehák)
Program Exit Tour – soucit s trpícími, xenofobie
O nemoci AIDS, sexu a věrnosti (T. Řehák)
Program Exit Tour – soucit s trpícími, xenofobie
Program Exit Tour – soucit s trpícími, antisemitizmus
Program Exit Tour – soucit s trpícími, antisemitizmus
Program Exit Tour – pornografie, kult těla, xenofobie
Program Exit Tour – pornografie, kult těla, xenofobie
Hazard a jeho regulace (beseda s odborníky)
Hazard a jeho regulace (beseda s odborníky)

Další významnou akcí z pohledu specifické prevence je Den ochrany obyvatelstva za
mimořádných okolností, při kterém se třídy seznamují s první pomocí, požární ochranou apod.
a třetí ročníky se účastní programu zaměřeného na prevenci šikany.
Specifická prevence je také součástí vzdělávacího plánu v jednotlivých předmětech
(biologie – funkce lidského těla, účinky různých látek; chemie – složení jedů a drog a jejich
působení v organismu; dějepis – xenofobie, rasizmus v dějinách a jejich důsledky a mnohé
další (viz Minimální preventivní program).
Škola a metodik prevence rizikového chování také úzce spolupracují s Pedagogickopsychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, jsou připraveni společně řešit aktuální problémy
jednotlivých studentů i třídních kolektivů.
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce bylo podporováno další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále
DVPP), jeho obsah se řídil potřebami školy (plán DVPP) a individuálními požadavky učitelů.
Většina pracovníků prošla v průběhu roku školeními lektorů Českého červeného kříže
v rámci projektu První pomoc pro pedagogy. Celkem 12 převážně třídních učitelů (Mgr. Pavel
Holásek, RNDr. Hynek Skořepa, PhDr. Lenka Pražáková, Mgr. Kateřina Kollertová, RNDr.
Lenka Janyšová, Mgr. Radovan Růžička, RNDr. Václav Motyčka, Mgr. Klára Kroulíková,
Mgr. Jiřina Doležalová, Mgr. Jana Šmétková, Mgr. Dita Motlová, Mgr. Eva Minářová) prošlo
dvoudenním školením Základní norma zdravotnických znalostí těsně před začátkem školního
roku na konci srpna 2014. Dalších 8 zaměstnanců (Mgr. Magdaléna Kovářová, Mgr. Petr
Borovička, Jana Vosyková, Mgr. Jitka Klodnerová, Mgr. Jakub Brdíčko, Mgr. Marie Kaucová,
RNDr. František Kristen, Eva Pechová) absolvovala krátký tříhodinový seminář První pomoc
pro pedagogy.
V průběhu podzimních prázdnin se 23 členů pedagogického sboru zúčastnilo semináře
Formativní hodnocení pořádaném agenturou Heuréka cz, spol. s r. o.
Dále se 16 učitelů zapojilo do vzdělávání v rámci projektu Podpora interaktivity ve výuce
pomocí ICT nástrojů, viz kap. 12B). Jednalo se o Mgr. P. Borovičku, Mgr. M. Hoffmanna,
Mgr. J. Šmétkovou, Mgr. K. Kollertovou, Mgr. M. Janyše, RNDr. L. Janyšovou, Mgr. K.
Kroulíkovou, Mgr. J. Klodnerovou, PhDr. L. Pražákovou, Mgr. E. Minářovou, RNDr.
F. Kristena, Mgr. R. Růžičku, Mgr. J. Kumpošta, Mgr. M. Kovářovou, RNDr. V. Motyčku a
Mgr. D. Motlovou.
Kromě vzdělávacích aktivit plánovaných vedením školy bylo učitelům umožňováno
navštívit vzdělávací semináře dle jejich individuálního výběru. Aktuální nabídky programů
DVPP jsou pedagogům k dispozici, je na jejich iniciativě a možnostech školy, jakých
vzdělávacích kurzů se zúčastní.
Individuální vzdělávací programy v roce 2014/15 jsou vypsány v příloze č. 5.

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Den studentstva
Každoroční projekt Oslavy Dne studentstva vyvrcholil předvedením krátkých dramatických
vystoupení všech tříd gymnázia. Vystoupení pro školu se uskutečnilo 14. 11., v pondělí 17. 11.
2014 pak žáci sehráli galapředstavení pro rodičovskou veřejnost, na kterém byla vyhlášena
nejlepší představení. Letos studenty nejvíce oslovily hříčky 4. B Čokoláda a 6. B Asterix
a Obelix. Učitelé byli jiného názoru a ocenili Perníkovou chaloupku v podání 3. B a septimou
ztvárněný Listopad 1989. Cenu za nejlepší herecké výkony dostali Petr Janota a Markéta
Divišová. Velké poděkování za dramatizaci a odbornou pomoc patří RNDr. Lence Janyšové.
Maturitní ples
Tradiční Maturitní ples gymnázia se konal v pátek 14. 11. 2014 v Kulturním domě v Ústí
nad Orlicí za hojné účasti rodičovské veřejnosti i bývalých absolventů gymnázia. Bezmála
šedesát žáků posledních ročníků bylo v průběhu společenského večera slavnostně ošerpováno
a zařazeno mezi maturanty. Záštitu a podporu při organizaci poskytla Společnost rodičů
a studentů při Gymnasiu Ústí nad Orlicí, které tímto děkujeme.
Dny otevřených dveří
Dny otevřených dveří proběhly v pátek 28. 11. a v sobotu 29. 11. Návštěvníky čekal bohatý
program: komentovaná interaktivní prohlídka učeben a laboratoří, ukázky výtvarných prací
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studentů, fotografií školní budovy, dramatického souboru, školního sboru a dalších hudebních
těles. K dispozici bylo i občerstvení v improvizované kavárničce ve sborovně. Pro zájemce
o studium byly zorganizovány také informativní schůzky o studiu na škole.
Do školy se přišli v hojném počtu podívat nejen budoucí uchazeči se svými rodiči, ale
též studenti bývalí, aby zavzpomínali na krásná školní léta.
Činnost divadelního souboru Veselé zrcadlo
Soubor byl i v letošním roce velmi aktivní. Začátek podzimu patřil ještě dohrávání
Šakalích let, která se dočkala celkem 25 repríz nejen v Ústí, ale i v Praze, České Třebové,
Dolní Dobrouči, Červeném Kostelci, Králíkách, na hradě Košumberk. V závěru roku studenti
převzali ocenění z krajské přehlídky činoherního divadla v Červeném Kostelci. Nikola
Honzová a Michal Blažek obdrželi 13. 12. 2014 na Cenění v Hradci Králové čestná uznání za
role sourozenců Aleny a Kšandy v Šakalích létech. Celý soubor dostal Čestné uznání za
kolektivní herectví a vedoucí souboru RNDr. Lenka Janyšová Cenu za režii.
Vzhledem k posunu žáků ve škole nastala i menší obměna souboru – poměrně hojně
zastoupená skupina maturantů skončila a začala se tvořit nová divadelní sestava. Skupina asi
14 starších žáků se pravidelně scházela v pátek a dvě skupiny mladších pracovaly každé
pondělí (18 žáků).
V prosinci divadelníci sehráli pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků pro Domov na
Žampachu. Hráli, zpívali i s klienty, strávili zde krásné a cenné chvíle v závěru roku. Skupina
starších dále pracovala na absurdní divadelní hře V. Klimáčka Láska jest chemie. Uvedla ji
zatím pro školu a veřejnost v Ústí nad Orlicí.
Početná skupina žáků převážně z tercie zpracovala divadelní představení Ifigenie.
Divadelníci se potkali s antickým tématem – Trojskou válkou, Ifigenií z Aulidy a pokusili se
ztvárnit téma důležité volby a rozhodnutí. Zkusili trochu hrát, trochu zpívat i tančit. Jejich
snaha byla oceněna na krajské postupové přehlídce dětského divadla Pardubického kraje –
Dětská scéna v dubnu 2015. Veselé zrcadlo obdrželo jednu ze šesti cen, které byly uděleny:
Cena za práci s antickou látkou.
Divadelníci se také zabývali recitací a někteří se zúčastnili okresního a krajského kola
Wolkerova Prostějova a sbírali cenné zkušenosti. Petr Janota se dostal v řečnické soutěži
Demosthenes až do celostátního kola.
Mnozí členové divadelního souboru se vzdělávají v oboru i mimo běžné hodiny
dramatické výchovy. V dubnu byli tři studenti na workshopu v Hradci Králové. V závěru roku
několik žáků zavítalo na semináře celostátní přehlídky studentského divadla Mladá scéna 2015.
Na přehlídce se gymnázium také podílí jako spolupořadatel – naši divadelníci připravují
úvody, pomáhají souborům, zajišťují služby ve škole, aj.
Vystoupení pěveckého sboru Vox coloris
Pěvecký sbor pod vedením Lenky Barvínkové absolvoval již čtvrtou sezónu, během níž
významně rozšířil a doplnil svůj repertoár a vystoupil na několika koncertech. Nejvýznamnější
z nich byl nepochybně slavnostní koncert k výročí čtvrtstoletí od začátku sametové revoluce,
který se uskutečnil v pondělí 17. listopadu 2014 v pražském Rudolfinu. Hlavními účinkujícími
byla Česká studentská filharmonie a romský pěvecký sbor Čhavorenge. Mimo jiné se jej
zúčastnil spolu s dalšími čtyřmi sbory také smíšený pěvecký sbor Gymnázia v Ústí nad Orlicí –
Vox coloris.
Kromě tohoto hlubokého uměleckého zážitku se naši zpěváci dělili o své hudební umění
během Dní otevřených dveří, ve spolupráci s orchestrem Decapoda místní ZUŠ přispěli
provedením Missy brevis Jiřího Pavlici ke zdaru Tříkrálového koncertu, vystoupili na
nesoutěžním festivalu pěveckých sborů v Praze organizovaném Pedagogickou fakultou
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Univerzity Karlovy v březnu 2015, podpořili město Ústí nad Orlicí při tradiční akci Město
v pohybu svým vystoupením na náměstí, zrealizovali vlastní Letní koncert v sále ZUŠ ve
spolupráci s řadou místních umělců a na samý závěr školního roku vytvořili krásnou atmosféru
na Večeru odměn.
Výstava výtvarných prací
Dne 13. května 2015 byla slavnostní vernisáží zahájena již tradiční výstava uměleckých
děl studentů gymnázia. Jedná se především o domácí tvorbu nadaných žáků školy – letos
vystavovalo své kresby, malby a fotografie asi 10 studentů. Nově se účastnili také učitelé – své
rukodělné výrobky, kresby a fotografie dodal téměř celý pedagogický sbor. Zpestřením
výstavy byl i výtvarný projekt třídy 6. B, která vytvořila inscenované cykly fotografii na téma
„Živá díla“.
Vernisáž v budově školy zahájil ředitel gymnázia, poté zaznělo hudební vystoupení
pěveckého sboru pod vedením L. Barvínkové a následovalo malé pohoštění. Výstava trvala
zhruba měsíc a měla velký ohlas mezi pedagogy i žáky.
Zapojení do dobročinných aktivit
Během školního roku se naše gymnázium zapojilo do dvou charitativních aktivit.
V září se podílela třída 2. A na sbírce Srdíčkový den organizované občanským sdružením
Život dětem. Finanční pomoc je směřována nemocným dětem v rámci celé České republiky.
Našim žákům se podařilo vybrat částku 10,5 tis. Kč.
Sextáni se v jarním období podobným způsobem a s velmi podobným výtěžkem zapojili
do veřejné sbírky Ligy proti rakovině známé jako Květinový den.
Mediální činnost
Gymnázium o své činnosti informovalo prostřednictvím několika médií – zejména skrze
webové stránky školy, Orlický deník, Ústecké listy, Školský portál Pardubického kraje,
případně občas přispělo tématem k reportáži regionální televizi OIK.
Díky tomu se veřejnost mohla dozvědět o mimořádných úspěších našich studentů jak na
poli vědomostním (informovali jsme např. o vítězství v mezinárodní olympiádě v německém
jazyce, úspěchu v celostátním kole francouzské olympiády, v biologické olympiádě,
matematické olympiádě v Mezinárodní historické soutěži, v historické soutěži Lidice 21,
v literárně historické soutěži Komenský a my, o ocenění studentů titulem Mladý talent
Pardubického kraje), tak na poli uměleckém či sportovním (soutěže ve stolním tenisu, šachu,
Cena Thalie aj.).
Zároveň jsme psali i o zajímavých akcích pořádaných pro gymnázium nebo gymnáziem
samotným (beseda o zrušení hazardu, muzikál Šakalí léta a divadelní představení Láska jest
chemie souboru Veselé zrcadlo, beseda s Jaromírem Štětinou, pobyt ve Francii, přednáška
Smysl a nesmyl přírody, přednáška o ornitologii, den poezie) a o projektech, do nichž je škola
zapojena.
Školní časopis Gymplák
Redakční rada složená z žáků gymnázia vydává úspěšný interní školní časopis Gymplák,
jehož tištěná vydání jsou k dispozici ve škole, jednotlivá čísla se též publikují na webových
stránkách. Časopis v minulých letech získal několik ocenění v konkurenci podobných periodik.
Ve školním roce 2014/15 vyšlo 5 čísel.
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9. Kontrolní činnost prováděná na škole
Česká školní inspekce - kontrola
Ve školním roce 2014/15 byla ze strany České školní inspekce (ČŠI) na naší škole
realizována pravidelná kontrolní činnost zaměřená zejména na posouzení souladu školních
vzdělávacích programů s rámcovými vzdělávacími programy a na jejich realizaci, rozvoj
a dosažení potřebných kompetencí a gramotností žáků, na podporu inovací a řízení střední
školy. Posuzovaným obdobím byly školní roky 2012/13 a 2014/15 do data inspekční činnosti,
tj. do začátku října 2014.
ČŠI neshledala porušení platných předpisů v oblastech: použití finančních prostředků
státního rozpočtu, evidenci a vykazování finančních prostředků, realizaci opatření ke zjištěným
nedostatkům předchozích kontrol, vnitřního kontrolního systému, dodržování ustanovení
školského zákona – vydání školního řádu a školních vzdělávacích programů.
ČŠI konstatovala, že vydané ŠVP nejsou plně v souladu s příslušnými RVP, konkrétně
v rozpracování vzdělávacího obsahu ve vzdělávacích oblastech Cizí jazyk a Další cizí jazyk.
Tento formální nesoulad byl v požadovaném termínu odstraněn doplněním do stávajícího znění
ŠVP.
V inspekční zprávě Čj. ČŠIE-786/14-E, kterou v souladu se školským zákonem projednala
Školská rada, byly formulovány tyto závěry:
-

Silné stránky a další pozitivní zjištění: Personální zázemí odpovídá potřebám pro
naplňování ŠVP, realizují se projektové činnosti s využitím finančních prostředků EU,
žáci dosahují úspěchů v soutěžích.

-

Nedostatky: nesoulad ŠVP a RVP v oblasti cizích jazyků – viz výše.

-

Návrhy na zlepšení: zvážit možnosti mezinárodní projektové spolupráce.

-

Vývoj: změna na pozici ředitele, kvalitativní posun zejména v materiální oblasti.

Česká školní inspekce – výběrové testování
Naše škola byla ve školním roce 2014/15 zařazena do vzorku škol, ve kterých ČŠI
prováděla výběrové zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému
elektronického testování InspIS SET. Zapojeni byli žáci kvarty, kteří prošli dvěma testy
zaměřenými na společenskovědní a přírodovědné předměty. S individuálními výsledky byli
seznámeni jak žáci, tak jejich rodiče. Výsledky našich kvartánů jsou v obou oblastech
významně nad celorepublikovým průměrem. Tento údaj samozřejmě nelze přeceňovat, neboť
vzorek testovaných zahrnoval nejen víceletá gymnázia, ale i běžné základní školy.
Kontroly dalších subjektů
Všeobecná zdravotní pojišťovna Ústí nad Orlicí
Prověření plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování povinnosti plátce.
Kontrolované období září 2011 – prosinec 2014. Kontrola proběhla 4. února 2015.
Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí
Posuzováno plnění povinností v nemocenském, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného
na sociální zabezpečení.
Kontrolované období od 1. 9. 2012 do 30. 4. 2015. Kontrola proběhla 27. května 2015.
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Kontrolní skupina pracovníků kanceláře ředitele KÚ a pracovníci OŠK Pardubického
kraje.
Oblast kontroly – vnitřní kontrolní systém, směrnice organizace, účetnictví organizace,
inventarizace, personální dokumentace, platové zařazení pracovníků, mzdy 2014, 2015,
finanční vypořádání dotací, projekty EU.
Kontrola proběhla od 13. dubna 2015 do 2. června 2015.
Případné zjištěné nedostatky byly v požadovaných termínech odstraněny.

10.

Hospodaření školy 2014

Příjmy v roce 2014 (v tis. Kč)
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace projekt EXCELENCE
Dotace projekt KRAS
Dotace projekt ŠABLONY
Dotace Cizí jazyky
Partnerský projekt ICT
Dotace od KÚ na provoz
Ostatní příjmy
Výnosy z pronájmů
Granty Města ÚO
Celkem

14 901
93
740
305
7
108
3 070
221
128
42
19 615

Výdaje v roce 2014 (v tis. Kč)
Platy PN
SP+ZP z PN
FKSP z PN
Náhrady mzdy NP z PN
Učebnice a školní potřeby + učební pomůcky z PN
Náklady na projekt KRAS
Náklady na projekt ŠABLONY
Náklady na program EXCELENCE
Náklady na projekt Cizí jazyky
Náklady na projekt ICT (Výzva 51)
Náklady čerpané z dotací Města Ústí nad Orlicí
Ostatní materiál z provozních nákladů
Spotřeba energií
Opravy a udržování
Cestovné + mzdy a pojištění z provozních nákladů
Ostatní služby
Odpisy HIM
Celkem

10 836
3 645
107
33
256
740
305
93
7
108
52
282
914
363
21
969
815
19 546

Příjmy
Výdaje
Zisk převedený do rezervního fondu

19 615
19 546
69
15
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11.

Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů

A) Rozvojové programy
Excelence 2015
Škola se již pravidelně zapojuje do rozvojového programu MŠMT Excelence. Na základě
výborných výsledků žáků v krajských, celostátních a mezinárodních kolech bylo za školní rok
2013/14 našemu gymnáziu přiděleno 9,4 bodu, což ve výsledku znamenalo na jaře 2015
čerpání 63.204,- Kč umožňující finanční ohodnocení pedagogů, kteří se věnují talentovaným
žákům.
Za školní rok 2014/15 získala škola 6,6 bodu.

B) E-TWINNING
Ve školním roce 2014/2015 se naše škola pod patronací paní učitelky Mgr. Marie Kaucové
nově zapojila do projektů eTwinningu. eTwinning je platforma, přes kterou mohou učitelé
a jejich žáci z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se
do projektů a sdílet své nápady.
Třída 4. B se zapojila do anglického projektu s názvem From Ústí nad Orlicí to Rouen,
getting to know each other. Naší partnerskou školou je francouzská škola z města Rouen. Žáci
si našli nové kamarády, s kterými si dopisují a jsou v kontaktu i na facebooku. Navzájem si
představili své školy a města, ve kterých žijí.
Třída 3. B se zúčastnila německého projektu s názvem Schule bei uns und bei euch. Do
tohoto projektu jsou zapojené školy z Rumunska, Itálie, Francie, Německa, Řecka, Polska,
Slovenska a Slovinska. Chceme poznat školní systémy v těchto zemích, jejich zvyky, kulturu
atd. V rámci tohoto projektu proběhlo v červnu setkání se zástupci žáků a učitelů z polské
školy z města Poznaň.
Ve výše uvedených i dalších aktivitách eTwinningu chceme pokračovat též v následujícím
školním roce.

C) Edison
V týdnu od 23. 2. do 1. 3. 2015 se naše gymnázium zúčastnilo projektu EDISON. Garantem
projektu je mezinárodní studentská organizace AIESEC. Šest zahraničních vysokoškoláků
z Tchaj-wanu, Mexika, Brazílie, Ukrajiny, Tuniska a Malajsie strávilo týden v Ústí nad Orlicí.
Během dnů školního vyučování každý stážista představil v našich třídách sociální,
ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Celkem proběhlo více než 50
dvouhodinových besed. Stážisti jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravili
v angličtině prezentace o své zemi, vedli diskuze se studenty na různá témata, zapojovali žáky
do her, tanců či jiných aktivit. Naši žáci tak měli možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou.
Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se
zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se
mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti
s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků
a stereotypů.
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D) AFS program
V prvním pololetí školního roku bylo naše gymnázium účastníkem hostitelského programu
AFS. Od září 2014 pobýval v hostitelské rodině v Ústí nad Orlicí student O. O. z Turecka,
který byl po dobu půl roku žákem ústeckého gymnázia ve třídě 6. B.
Ze zkušeností hostitelských rodin vyplývá, že přítomnost zahraničního studenta přináší
nové zážitky, nové zkušenosti a informace o zvycích a tradicích v jiných zemích a v neposlední
řadě napomáhá i odbourávání jazykových bariér. Hoštění studenta je přínosem nejen pro
rodiče, kteří mají šanci nahlédnout chování svých dětí z jiného úhlu pohledu, ale i pro děti,
které zpravidla zlepší své sociální schopnosti a vnímavost k jiným kulturám a odlišnostem
obecně.

E) Výměnné zahraniční pobyty a zájezdy
Ve školním roce 2014/15 se uskutečnil výměnný pobyt s francouzskou školou v Bitche.
Koncem školního roku se vzhledem ke schválení projektové žádosti v rámci výzvy 56
plánovaly další jazykové zájezdy do Anglie a Německa, jejichž realizace bude na podzim
2015.
Francie – Bitche
Dlouhodobá spolupráce našeho gymnázia se střední školou Lycée Teyssier ve městě Bitche
trvá už od roku 1995. Týdenní výměnné zájezdy probíhají ve dvouletém intervalu. Naše
skupina 34 studentů a 3 pedagogů pod vedením Mgr. Evy Minářové navštívila Francii v období
4.-10. 10. 2014.

12.

Účast školy v projektech

A) Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních
škol Pardubického kraje
Ve školním roce 2014/15 pokračovaly na našem gymnáziu aktivity související s projektem
Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje (dále
jen Kras a pseudokras). Jednalo se o aktivity uskutečňované z větší části již v rámci
udržitelnosti projektu (vlastní projekt byl v listopadu 2014 zakončen odevzdáním závěrečné
monitorovací zprávy). V projektu byli zapojeni ředitel školy Mgr. M. Hoffmann (manažer
projektu), odborný garant (věcný manažer) RNDr. H. Skořepa, sekretářka Jana Vosyková,
účetní Hana Vacková, mzdová účetní Eva Pechová a zpracovatelé výukových materiálů
(vyučující Bi, Ze a Ch) Mgr. P. Holásek, Mgr. J. Kumpošt, Mgr. R. Růžička a RNDr. H.
Skořepa, kteří nyní využívají výukové materiály ve výuce.
V projektu byla zahrnuta výuka vybraných hodin biologie, zeměpisu a chemie s využitím
zpracovaných výukových materiálů (viz tematické plány jednotlivých předmětů u vyučujících
zapojených do projektu), přednášky externistů a terénní exkurze. Po celý školní rok byly
využívány výukové materiály (v souladu s ŠVP a tematickými plány jednotlivých předmětů).
V průběhu školního roku proběhla řada terénních exkurzí do krasu i pseudokrasu (např.
Toulovcovy maštale u Litomyšle, Adršpašsko-teplické skály, Moravský kras). Uskutečnila se
též přednáška RNDr. Jana Klimeše, PhD. z Akademie věd České republiky na téma dálkového
průzkumu Země (včetně ukázky využití bezpilotního letounu při výzkumu zemského povrchu).
Přednášky se 23. 4. 2015 zúčastnili studenti tříd 4. B a 5. B.
Projekt Kras a pseudokras byl také ve školním roce 2014/15 velkým přínosem pro studenty
i pedagogy gymnázia. Ve výuce i dalších projektových aktivitách byly hojně využívány
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pomůcky a další vybavení pořízené v rámci projektu (2 interaktivní tabule, mikroskopy,
videomikroskop, fotoaparáty, měřicí zařízení).
Terénní exkurze přispěly k utužení třídních kolektivů (jako pedagogický dozor na ně
obvykle jezdil jeden učitel pracující na projektu a pak třídní učitel příslušné třídy). Zapojení
pedagogové získali během přednášek a exkurzí mnoho nových informací a dovedností, které
jim umožňují neustále zkvalitňovat výuku.
O některé projektové aktivity projevovali zájem i pedagogové vyučující zdánlivě
nesouvisející předměty. Projekt Kras a pseudokras tedy jednoznačně přispěl k rozvoji
mezipředmětových vztahů, a to nejen v přírodovědných předmětech. V neposlední řadě byli
studenti v rámci projektu vedeni k citlivému vztahu k přírodě a nenásilnou formou takto byla
prováděna ekologická výchova a osvěta.
Zpracované výukové materiály byly propagovány mezi učiteli a dalšími zájemci na
závěrečném semináři projektu 2. 10. 2014 v Malé scéně v Ústí nad Orlicí. Na semináři
přednášel také kolega Petar Stefanov z Bulharské akademie věd. V rámci navázané spolupráce
se poté na jaře 2015 vybraní studenti Gymnázia Ústí nad Orlicí zúčastnili mezinárodní soutěže
na téma Chráněná krasová území, pořádané právě Bulharskou akademií věd v Sofii. Všichni se
umístili se svými pracemi na pěkných místech. Byli to Matouš Pavlík z 6. B (2. cena za kresbu
Podzemní monument – největší krápník v Krásnohorské j. ve Slovenském krasu), Alžběta
Kubová z 2. A (3. cena za kresbu Ohromení krásou – objev Eliščiny jeskyně ve Sloupu),
Veronika Motlová z 2. A (zvláštní cena poroty za kresbu s názvem Netopýr) a Pavla Pelinková
z 2. A (3. cena za fotografickou prezentaci o Ochozské jeskyni v Moravském krasu).

B) Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
Od 1. 9. 2014 do konce srpna 2015 jsme byli zapojeni jako partnerská škola společnosti
CMC Čelákovice do projektu Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů, registrační
číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0033. Jednalo se o projekt v rámci Výzvy č. 51 OPVK. Hlavním
koordinátorem projektových aktivit na naší škole byl Mgr. Miroslav Janyš.
Projekt byl zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků školy při
integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Dále probíhaly
vzdělávací aktivity praktického charakteru, které byly přizpůsobeny potřebám školy. Samotní
pedagogové měli možnost v rámci projektu využívat služeb mentorů, kteří jim pomáhali
v praktické implementaci ICT do výuky. V rámci jednotlivých vzdělávacích aktivit formou
seminářů a workshopů zdokonalovali svoje znalosti, dovednosti a vědomosti v oblasti
využívání ICT a efektivního zapojení nástrojů ve výuce.
Celkové finanční prostředky projektu činily 720 733 Kč. Z toho nejvýznamnější
výdajovou položku tvořil nákup 16 ks notebooků PC LENOVO Notebook ThinPad X240 (325
tis. Kč) a tréninkový a správcovský software EduBase (80 tis. Kč). Další náklady znamenala
školení, lektoři, mentoři, management projektu, vedení ekonomické agendy.
Projektu se zúčastnilo 16 pracovníků školy včetně vedení školy. Celkem účastníci
absolvovali 32 vyučovacích lekcí po 45 minutách a 15 e-learningových lekcí a testů. Témata
jednotlivých lekcí byla například: Pravidla správného vyučování se zapojením ICT nástrojů,
Zacházení s ICT nástroji, Notebook v praxi učitele, Tvorba obsahu výuky s využitím
moderních nástrojů, Cloudy pro oborové didaktiky, Rozvoj dovedností žáků v 21. století
s využitím ICT, Možnosti propojení tabletu a dalších ICT nástrojů ve výuce.
Osobní mobilní dotyková zařízení pro učitele pomohou zúčastněným pedagogům
pracovat s nejmodernějšími ICT nástroji, využívat je pro přípravu materiálů a pro výuku.
Zlepšilo se také vybavení školy moderními technologiemi (notebooky) a softwarem pro tvorbu
výukových materiálů (EduBase).
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C) Čtenářské dílny a podpora cizích jazyků
Na konci školního roku 2014/15 naše škola uspěla v získání grantových prostředků v rámci
tzv. Výzvy č. 56, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 1.1 –
Zvyšování kvality ve vzdělávání pro období 1. 7. - 31. 12. 2015. Koordinátorem projektu
Čtenářské dílny a podpora cizích jazyků, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1762 je zástupce ředitele
Mgr. Petr Borovička.
Celková hodnota schváleného projektu činí 977 500 Kč. Tato suma bude využita na
realizaci šablonových aktivit:
3× šablona č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské
gramotnosti (Mgr. J. Doležalová, Mgr. J. Brdíčko, Mgr. J. Šmétková, Mgr. M. Kovářová,
Mgr. D. Motlová)
 2× šablona č. 2 – Zahraniční jazykový kurz pro učitele (Mgr. K. Kollertová, Mgr.
Dominika Holubářová)
 3× šablona č. 3 – Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky,
přírodovědných a technických předmětů v zahraničí (Mgr. J. Klodnerová, Mgr.
J. Kumpošt, RNDr. L. Janyšová)
 4× šablona č. 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (Německo, Anglie)


Pro šablony č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky jsme zrealizovali výběrové
řízení.

D) Výzva 57 Blended learning
Rovněž naše projektová žádost na projekt Výzva 57 Blended learning, registrační číslo
CZ.1.07/1.1.00/57.1359, prošla úspěšně procesem hodnocení a 17. 9. 2015 byla schválena
k financování (projektové období 1. 9. - 31. 12. 2015).
Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích
jazycích ve školách a školských zařízeních. Podporované aktivity jsou rozděleny do 4 šablon.
První dvě se týkají dílen ZŠ a další dvě se týkají cizích jazyků na SŠ.
Vybrali jsme si k realizaci šablonu č. 3 – Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních
dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu
v počtu 28 v celkové hodnotě 183 232 Kč.

E) Dlouhodobé projekty v rámci ŠVP
Stabilní součástí školního vzdělávacího programu jsou projekty Oslavy Dne studentstva
(více v kapitole 8 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti) a Ochrana obyvatel
za mimořádných událostí, v jejímž rámci spolupracujeme s místní pobočkou ČČK, Střední
zdravotnickou školou Ústí nad Orlicí a HZS ČR.

13.

Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Gymnázium Ústí nad Orlicí v současné době nenabízí žádné vzdělávací programy pro
dospělé v rámci celoživotního učení.
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14.

Spolupráce s odbory a Společností rodičů a studentů

A) Odborová organizace
Ve školním roce 2014/15 na škole fungovala pobočná organizace odborové organizace
s 8 členy (tři současní učitelé a pět důchodců). Předsedou základní organizace je Petr
Borovička, místopředsedou je František Kristen. Výbor odborové organizace řeší s vedením
školy všechny záležitosti 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, žádné závažné problémy řešeny nebyly. Rozpočet FKSP byl
schválen 1. 2. 2015 jako příloha kolektivní smlouvy (verze 2014).

B) Společnost rodičů a studentů (SRS)
Základní identifikační údaje:
Název:

Společnost rodičů a studentů při Gymnasiu Ústí nad Orlicí

Adresa:

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

Organizační struktura:

sdružení (od 1. 1. 2014 spolek)

Výbor SRS – předsedkyně Mgr. Stanislava Kubištová
1. A – Růžena Škrobánková
2. A – Lucie Kopfsteinová
3. A – Marie Zábojníková, Ludmila Johnová
4. A – Jiří Štancl
1. B - Hana Prchalová
2. B – Lucie Čáslavková, Daniel Dostrašil
3. B - Kateřina Nováková, Julie Hrabovská
4. B – Marek Kraj
5. B – Hedvika Blahová
6. B – Alena Chudá
7. B – Stanislava Kubištová
8. B – Lenka Hrudová
Činnost SRS
Základním posláním Společnosti je podle stanov pomoc škole při shromažďování
a prezentování názorů, podnětů a požadavků rodičů a žáků, dále pak pomoc při získávání
finančních a materiálních prostředků pro potřeby školy.
Ve školním roce 2014/15 se členská základna sešla na dvou rodičovských třídních
schůzkách a výbor SRS na čtyřech jednáních (18. 9. a 5. 11. 2014, 5. 2. a 16. 4. 2015).
Za školu byli obvykle přítomni ředitel Mgr. Marek Hoffmann, zástupce ředitele Mgr. Petr
Borovička a Jana Vosyková pověřená vedením účetnictví. Vedení školy pravidelně
informovalo o činnosti a aktivitách školy a získávalo zpětnou vazbu o práci školy
od rodičovské veřejnosti. Na jednáních výboru byly pravidelně předkládány zprávy
o hospodaření a stavu financí a schvalovány příspěvky na jednotlivé akce dle požadavků školy.
SRS spravuje finanční prostředky získané jako dobrovolné příspěvky rodičů, jejichž
doporučená výše je každoročně schvalována výborem. V minulém školním roce se jednalo
o částku 350 Kč na každého žáka. Celková výše příspěvků činila přibližně 104 tis. Kč. Kromě
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příspěvků byly dalšími příjmy sdružení zejména sponzorské dary (11 tis. Kč), vstupné
z kulturních představení školy (34 tis. Kč) a část výtěžku z maturitního plesu, který společnost
zaštiťuje a který si organizují a připravují sami studenti (11 tis. Kč).
Finance jsou pak využívány na činnost školy tak, aby z nich měl užitek co největší počet
žáků. Tradiční oblasti podpory jsou:
-

podpora kurzů stanovených ŠVP, zájezdů do divadel a exkurzí, zejména příspěvky
na dopravu (v roce 2014 se jednalo o 20 tis. Kč);
podpora žákovských soutěží, cestovné, drobné odměny (52 tis. Kč);
nákup potřeb na výtvarnou výchovu (20 tis. Kč);
odměny pro úspěšné studenty a reprezentanty školy (32 tis. Kč);
spolupráce při organizování kulturních akcí školy, služby, pronájmy apod. (27 tis. Kč);
rozvoj počítačové sítě (25 tis. Kč)
další potřeby školy spojené s průběhem školního roku (31 tis. Kč).

Základní údaje o hospodaření SRS za kalendářní rok 2014:
Počáteční stav k 1. 1. 2014:
127.418,78
Příjmy:
166.248,53
Výdaje:
208.385,26
Konečný stav k 31. 12. 2014:
85.282,05

15.

Závěr

Ve školním roce 2014/15 se podařilo splnit cíle stanovené školním vzdělávacím
programem. Žákům jsme nabídli kromě běžné výuky ve škole i řadu odborných exkurzí,
zahraničních zájezdů, besed a přednášek. Zapojili jsme se do několika projektů, z nichž některé
byly spolufinancovány prostředky EU. Plánované akce školního roku byly naplněny. Nejstarší
studenti úspěšně ukončili studium a složili maturitní zkoušku. Ve srovnání s ostatními
gymnázii Pardubického kraje byly výsledky našich maturantů vynikající: např. v angličtině
dosáhli naši žáci 2. nejlepšího výsledku v didaktických testech ze všech 20 gymnázií v kraji,
v českém jazyce to bylo 4. místo, v matematice 7.
Při přijímacím řízení se podařilo naplnit osmileté studium na maximální kapacitu 30
žáků, do čtyřletého studia nastupuje 28 nových žáků z devátých tříd. V rámci výuky se daří
udržovat a postupně i rozšiřovat spektrum nabízených volitelných a nepovinných předmětů,
od příštího roku je v nabídce nepovinných předmětů i výuka španělštiny s rodilou mluvčí.
Škola se dobře prezentuje na veřejnosti i v regionálních médiích, reprezentuje na celostátních
soutěžích i na zahraničních zájezdech město Ústí nad Orlicí.
Počet pedagogických zaměstnanců se letos snížil, protože 4 kolegové s částečnými úvazky
odešli na konci minulého školního roku do penze. Tato situace je z hlediska organizace výuky
výhodnější vzhledem k zapojení plně zaměstnaných kolegů do vyučování po dobu celého
týdne. V průběhu roku jsme pracovali na rozvoji pedagogických dovedností zaměstnanců, kteří
se účastnili řady vzdělávacích akcí v rámci DVPP. Učitelé i vedení gymnázia dělají vše pro to,
aby škola byla nadále atraktivní, zachovala si své dobré jméno a úroveň a zůstala v dobrém
povědomí základních škol v okolí Ústí nad Orlicí minimálně tak, jako je tomu doposud.
V oblasti provozu školy jsou finanční prostředky přidělované zřizovatelem dostačující
na každodenní provoz, platby energií a nejnutnějších provozních záležitostí. Postupná obnova
technického vybavení a nákup pomůcek pro výuku jsou částečně zajišťovány čerpáním
projektových prostředků.
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V oblasti investic probíhaly v letošním školním roce přípravné činnosti. Zřizovatelem byla
škole pro kalendářní rok uvolněna částka 1 mil. Kč investičních prostředků, ze které bude
zafinancována komplexní oprava oplocení areálu a zejména oprava vnitřního vodovodního
a kanalizačního rozvodu. Práce budou realizovány na podzim 2015, v letních měsících byla
připravena projektová dokumentace a byli vysoutěženi dodavatelé. V červnu 2015 byl také
vybrán dodavatel pro zpracování projektové dokumentace na realizaci úspor energie v budově
gymnázia. Spoléháme na výzvy ministerstva kultury v budoucím období, ze kterých by
ve spolupráci se zřizovatelem mohlo být zahájeno zateplení stropů a rekonstrukce oken v naší
památkově chráněné budově.

Č.j.: GYMUO/473/2015/RE
Ústí nad Orlicí 9. 10. 2015

Vypracoval:

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy

Výroční zprávu schválila Školská rada dne 14. 10. 2015.
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Příloha č. 1 – učební plány používané ve školním roce 2014/15
A) Tabulace učebního plánu nižších ročníků gymnázia podle ŠVP
Učební plán nižšího gymnázia
Vyučovací předměty
1.

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

Celkem

Z toho
DČD2)

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

1

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

10 (2)

3

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

1
3
2
2
3

2

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 žáky
 Informační a komunikační technologie
Předmět integruje stejnojmennou vzdělávací oblast a tematický 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 tematický okruh Práce s laboratorní technikou ze vzdělávací oblasti Člověk a svět
práce. Předměty Fyzika, Chemie a Biologie 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 (žák volí z nabídky francouzský, německý nebo ruský jazyk)
 Nepovinné předměty
Budou vypisovány dle aktuálního zájmu žáků a personálních možností školy. Jsou plně
v kompetenci ředitele školy.
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B)

Učební plán čtyřletého studia a vyšších roč. osmiletého st. dle ŠVP

Učební plán vyššího gymnázia ve školním roce 2014/15 platný pro třídy 1.A – 4.A, 5.B – 8.B
Vyučovací předměty
1.

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

Celkem

Český jazyk a literatura

3 (1)

3 (1)

4 (1)

5 (1)

15 (4)

Cizí jazyk (anglický)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12 (12)

Další cizí jazyk
(fr., něm., rus.)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12 (12)

Matematika

4 (1)

3 (1)+1

3 (1)

4 (1)

14 (4)+1

Informační a komunikační
technologie

2 (2)

2 (2)

Dějepis

3

2

2

Základy společenských
věd

2

2

2

Fyzika 3)
Chemie 3)
Biologie 3)
Zeměpis

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

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

3

Z toho
DČD2)
3

4

4 (4)
7
2

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

2
2
3

2

2

4

Estetická výchova (vol.
hudební nebo výtvarná)

2 (2)

2 (2)

4 (4)

Tělesná výchova

2 (2)

2 (2)

1
1
3
1
1
3
1
2
3
2

2 (2)

2 (2)

8 (8)

Volitelný předmět 1

2 (2)

3 (3)

5 (5)

3

Volitelný předmět 2

2 (2)

3 (3)

5 (5)

3

Volitelný předmět 3

2 (2)

3 (3)

5 (5)

3

Volitelný předmět 4

2 (2)

3 (3)

5 (5)

3

34 (18)

31 (22)
132 (72)+1

26

34 (16)

33 (16)+1

Celkem
132 (72)+1

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, může se rok od roku lišit dle potřeb školy a zájmu studentů.
Ředitel též rozhoduje, které z nabízených předmětů budou v daném školním roce otevřeny.
Nabídku volitelných předmětů tvoří:
Anglická konverzace
Německá konverzace
Francouzská konverzace
Ruská konverzace
Seminář matematiky
Seminář biologie
Seminář fyziky
Seminář chemie
Seminář informačních technologií
Seminář dějepisu
Seminář společenských věd
Seminář zeměpisu
Svět umění
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Příloha č. 2 – Přehled o žácích gymnázia (stav k 30. 9. 2014)
Třída
třídní
1.B
Kollertová
2.B
Šmétková
3.B
Doležalová
4.B
Falta
1.A
Holásek
5.B
Kumpošt
2.A
Pražáková
6.B
Motyčka
3.A
Janyšová
7.B
Kašše
4.A
Růžička
8.B
Skořepa
Celkem

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

Žáci celkem
chlapci dívky
31
13
18
30
15
15
30
14
16
31
20
11
21
4
17
29
14
15
29
8
21
31
16
15
29
15
14
26
11
15
29
10
19
27
8
19
343
148
195

AJ
31

Cizí
jazyk
NJ

Volitelné předměty
FJ

Nepovinné
předm.

RJ
DraN 2

30

DraN 6

30

15

15

DraN 8

31

19

12

21

9

29

20

29

14

31

17

29

16

26

17

29

18

11

27

15

12

343

160

12

DraN 1
hv 12+11 (1)

9

vv 9+18 (1)

DraN 3

15
14
13
9

59

63

27

hv 9+29 (2)

vv 20 (1)

Ak 55 (4)
SDě 27 (1)
SMa 23 (1)
SBi 23 (1)
Ak 53 (4)
SDě 14 (1)
SMa 35 (2)
SBi 26 (1)

Nk 12 (1)
SSv 25 (1)
SFy 17 (1)
SIt 10 (1)
Nk 12 (1)
SSv 22 (1)
SFy 18 (1)
SIt 5 (1)

SZe 15 (1)
SCh 15 (1)

Rk 14 (1)
SCh 15 (1)

DraN 3
ItaN 2
ItaN 5
Fk 7
DraN 6
ItaN 7
SItN 1
Fk 5
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Příloha č. 3 – Organizační plány pololetí
Organizace 1. pololetí šk. roku 2014/15
Hlavní plánované akce
1.9. (po)
Zahájení školního roku
8.9. - 12.9. Adaptační kurz 1.B (8.-10.9.), Říčky, chata Karosa (Ko, Fa, Kl)
Adaptační kurz 1.A (10.-12.9.), Říčky, chata Karosa (Hs, Pe)
26.9. (pá) Dobročinná sbírka Srdíčkový den 2.A (Pž)
27. - 29.10. Podzimní prázdniny (po-st)
12.11. (st) Čtvrtletní pedagogická rada od 13:45, třídní schůzky od 15:30
1.B, 2.B, 3.B, 4.B 15:30; 5.B-8.B 16:30; 1.A-4.A 17:30
13.11. (čt) Generální zkouška divadelních představení k oslavám Dne studentstva
14.11. (pá) Kulturní a sportovní program k 17. listopadu (Ja, Kš + třídní)
Maturitní ples 4.A, 8.B (Ru, Sk)
17.11. (po) Divadelní představení pro rodiče, Roškotovo divadlo od 16:00 hod. (Ja + třídní)
18.11. (út) Ředitelské volno pro žáky
28. - 29.11. Den otevřených dveří (pá 13-18 hod., so 9-12 hod.)
1.12. (po) Uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce
19.12. (pá) Předvánoční aktivity ve třídách (1.B - 2.A, 6.B)
22.12. - 4.1.Vánoční prázdniny
5.1. (po) Zahájení vyučování
21.1. (st) Klasifikační porada 13:45 - známky nutno zapsat do 21.1. do 10 hod.
25.-31.1. LVK 2.B Dolní Morava (Fa, Šm, Pe)
29.1. (čt) Závěr 1. pololetí - vydání vysvědčení, od 10 hod. filmová představení
30.1. (pá) Jednodenní pololetní prázdniny
Exkurze, zahraniční akce, kurzy, soutěže, olympiády, besedy
září
16.9. (út) Moravský kras (Sloup, Holštejn), 2.A (Sk, Pž)
23.9. (út) Moravský kras (Sloup, Holštejn), 2.B (Sk, Šm)
25.9. (út) Mladeč a okolí, 3.B (Do, Kd)
24.9. (st) Exkurze EKOLA, 4.B (Ru)
26.9. (pá) Exkurze EKOLA, 2.B (Kl)
27.9. (so) Šakalí léta, Dolní Roveň; 28.9. (ne) Malá scéna v 17 a 19 hod. (Ja)
29.9. (po) Exkurze 7.B na ČVUT Praha (Kr)
říjen
1.-2.10. (st-čt) Praha dvoudenní 6.B (Pž, Mt)
2.10. (čt) Závěrečný seminář projektu Kras a pseudokras, Malá scéna (Sk)
3.10. (čt) Výstava hub Česká Třebová, 5.B (Km)
4.-11.10. Výměnný pobyt s Francií (Mi, Pž, Kš)
10.10. (pá) Beseda J. Štětina, 2.-4. ročníky, 11 hod. ZUŠ (Kv, Mo)
14.10. (út) Exkurze větrná elektrárna, 5.B (Kl)
15.10. (st) Přírodovědný klokan 3.B-6.B, 1.A-2.A (Mt)
16.10. (čt) Moravský kras (Ochozská jeskyně), SZe 3. ročníky + zájemci (Sk)
20.10. (po) Planeta Země - Po stopách lidojedů, 10 hod. Rošk. div., 2.B-3.B, 60 Kč
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Listopad

prosinec

leden

20.10. (po) Program prevence, 1.B-2.B (Ru, Ko, Šm)
20.10. (po) Výstava Bodies Revealed Brno, SBi 4. ročníky (Km, Ho)
22.10. (st) Tepelná elektrárna Opatovice n.L 2.A, 6.B (Kr)
24.10. (pá) Historie a vývoj rockové a pop. hudby, 10 hod. Rošk. div. 1.B-4.B (Šm)
Školní kolo olympiády z Čj a Dě (Kš, Do)
19.11. (st) Hvězdárna a planetárium HK, 4.B (Kr)
20.11. (čt) Den poezie, 11:30 hod. (Šm, Kv)
10.12. (po) Program prevence, 3.B-4.B (Ru, Do)
16.12. (út) Besedy s psychologem Ondřejem Bezdíčkem (Bd)
16.12. (út) Vánoční florbalový turnaj (Km)
17.12. (st) Soutěž ve cvičení s hudbou (Ho, Kš, Fa)
Školní kola olympiád z cizích jazyků (Bv)
Mladý Demosthenes (Šm)
Školní a krajské kolo olympiády z Fy (Kr)
27.1. (út) Exkurze Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, SCh 3. ročníky (Ja)

Další akce plánované do 1. pololetí
Východočeské divadlo, dop. představení, 3.A, 7.B + další (Šm, Do, Kv), 3.B (Do)
Muzikál 1.A a 5.B (Šm); Výstava v Praze, SDě 3. ročníky (Kš)
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Organizace 2. pololetí školního roku 2014/2015
Hlavní plánované akce
25. - 31.1. LVK 2.B: Dolní Morava (Fa, Šm, Pe)
2. - 7.2.
LVK 5.B: Říčky (Fa, Ho, Kl)
7. - 13.2. LVK 1.A: Říčky (Kš, Mt, Hf)
16. - 22.2. Jarní prázdniny
23. - 27.2. Projekt EDISON
25.2. (st) Projekt EXIT Tour
2. - 3., 6.4. Velikonoční prázdniny
14. - 15.4. Filmový festival Jeden svět, Malá scéna
15. - 16.4. Přijímací zkoušky do 1. ročníků (15.4. čtyřleté, 16.4. osmileté studium)
22.4. (st) Hodnotící pedagogická rada, třídní schůzky
1.B, 2.B, 3.B, 4.B 15:30; 1.A-3.A 16:30; 5.B-7.B 17:30 hod.
28.4. (út) Klasifikační porada 4.A, 8.B, 7:15 hod., známky zapsat do 27.4. 10 hod.
29.4. (st) Poslední zvonění 4. ročníků
30.4. (čt) Ředitelské volno pro žáky
4. - 13.5. Písemné maturitní zkoušky
13. - 14.5. Výběrové zjišťování výsledků studia v 4.B (projekt České školní inspekce)
18. - 21.5. Ústní maturitní zkoušky
7. - 13.6. Vodácký kurz Vltava 7.B (7.-10.6. Km, Kl, Ru), 3.A (10.-13.6. Km, Kš, Fa)
24. - 26.6. Turistický kurz 4.B (Fa, Pe, Bd)
22. - 25.6. Výlety tříd 1.B, 2.B, 3.B, 5.B, 1.A
22. - 26.6. Sportovní kurz 2.A, 6.B Pastviny (Kš, Km, Ho, Fa/Ru)
26.6. (pá) Klasifikační pedagogická rada od 13:00 hod., známky do čt 25.6. 10 hod.
24. - 28.6. Mladá scéna 2015 (Ja)
29.6. (po) Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí
29.6. (po) Večer odměn, 18 hod. (Malá scéna)
30.6. (út) Závěr školního roku, vydání vysvědčení
Exkurze, kurzy, soutěže, olympiády, besedy, divadelní představení, zahraniční akce
únor
Wolkerův Prostějov okresní kolo (Ja)
2.2.
Řečnická soutěž (Ja)
13.2.
Fýkosí fyziklání Praha (Ru)
24.2. (út) Soutěž v SUDOKU (Mt)
únor-březenMendelovo muzeum v Brně, SBi 4. ročník (Km)
Přednáška Humanitní environmentalistika, Ssv 3. roč. + 2.A (Sk, Bd)
Chemická olympiáda – školní kolo kategorie B, C, D
březen
Fyzikální olympiáda – školní kolo kategorie B, C, D, okresní kolo kategorie E, F
13.3. (pá) Matematická soutěž NÁBOJ Praha (Mt)
20.3. (pá) Matematický klokan 1.B-4.B + dobrovolně ostatní (Mt)
24.3. (út) Pythagoriáda (Mt)
24.3. (út) Den s poezií II (Šm, Kv)
duben
Vernisáž výstavy prací studentů (Mo), hudební program školní sbor (Ba)
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16.4. (čt)

15. - 16.4.
15. - 16.4.
20.4. (po)
květen
15.6. (po)
27.5. (st)
28.5. (čt)
1.6. (po)
22.6. (po)
26.6. (pá)

Ifigenie – představení pro nižší gymnázium
Fyzikální olympiáda – krajské kolo B, C, D (Kr)
Arboretum Žampach, 5.B (Km)
Exkurze UJV Řež u Prahy, SFy 3. ročníků (Ru)
Dvoudenní chemicko-fyzikální exkurze 1.A a 5.B (Kl, Ru, Km, Kr)
Dvoudenní exkurze 2.A do Prahy (Pž, Hb)
Divadelní představení Klára 3847 – příliš mnoho hvězd, 9-11 hod., 80 Kč
Kutná Hora, 2.B a 3.B (Mi, Do)
Fyzikální exkurze 3.A do OEZ Letohrad
Exkurze SFy na ÚJV Rež u Prahy (Ru)
Technické muzeum v Brně, hvězdárna, 2.B (Ru, Kd)
Exkurze - větrné a vodní elektrárny, 4.B (Ru, Fa)
Jednodenní exkurze do Prahy, 4.B (Kš, Fa)
Program prevence - 3.B 1.-2. hod. (Do), 4.B 3.-4. hod. (Fa)
Program prevence - 1.B 1.-2. hod. (Ko), 2.B 3.-4. hod. (Šm)

Další plánované akce
Východočeské divadlo, dopolední představení, 3.A, 7.B + další (Do, Kv), 3.B (Do)
Akce a exkurze v rámci projektu Kras a pseudokras
březen
Exkurze do Amatérské jeskyně v Moravském krasu (Sk, Ru)
23.4. (čt) Prezentace využití moderních technologií při výzkumu Země (Sk), 4.B-5.B
14.5. (čt) Jeskyně na Špičáku a okrajový region Javornicka, SZe a SSv 3. ročníků (Sk, Bd)
1. - 2. 6. Dvoudenní exkurze Moravský kras spojená se školním výletem, 1. A (Sk, Hs)
červen
Exkurze Toulovcovy maštale, 1. B (Sk, Ko)
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Příloha č. 4 – Přehled oceněných žáků
Barnová

Tereza

3.B 4. místo v okresním kole ČjO; čestné uznání v soutěži Pardubický pramínek

Bartoň
Bubeníček
Bubnová

Martin
Jan
Kateřina

4.B 11. místo v krajském kole DěO
8.B 3. v okrese v soutěži Matematický Klokan (Student)
8.B Týmová mezinárodní historická soutěž - 21. místo ve finále 2014 v Chebu

Černá
Divišová

Lucie
Markéta

4.B 2. místo v okresním přeboru v Sudoku
3.B 2. místo v krajské literární soutěži Pardubické střípky; postup mezi 21
nejlepších prací v rámci soutěže Lidice21

Dombajová

Anna
Marie

4.A Týmová mezinárodní historická soutěž - 21. místo ve finále 2014 v Chebu

Dombajová

Helena

2.A Vítězství v krajském kole mezinárodní historické soutěže 2015 a postup do
finále

Ešpandr
Felgr

Jakub
Luboš

3.B Čestné uznání v literární soutěži Pardubické střípky
3.A Vítězství v krajském kole mezinárodní historické soutěže 2015 a postup do
finále; nejlepších práce v rámci soutěže Lidice21

Hejlová

Zuzana

5.B Týmová mezinárodní historická soutěž - 21. místo ve finále 2014 v Chebu,
vítězství v krajském kole 2015 a postup do celost. finále, 2. místo v krajské
literární soutěži Pardubické střípky

Holásek
Janota

Jan
Petr

6.B Nejlepší v okrese v soutěži Matematický Klokan (Junior)
7.B 3. místo v celostátní literární soutěži Filipa Venclíka; postup mezi 21
nejlepších prací v rámci soutěže Lidice21

Jirgesová
John
Kapoun

Lenka
Jiří
Petr

1.B 3. místo v okresním kole MO
3.A 8. místo v krajském kole FyO
3.A 2. v okrese v soutěži Matematický Klokan (Student)

Kovářová
Kraj
Kroupová
Kudrnová

Markéta
Adam
Lucie
Natálie

3.A
4.B
3.A
3.B

Lehká
Malínková

Martina 3.B Vítězství v okresním kole MO (Z8)
Veronika 3.B 2. místo v celostátní soutěži Komenský a my; 3. místo v krajské literární
soutěži Pardubické střípky

Marková
Nováková

Věra
1.B umístění v soutěži Komenský a my
Štěpánka 4.B 2. místo v krajském kole FjO; Vítězství v okresní soutěži ve Cvičení s
hudbou

Nováková
Paulavets

Markéta
Lizaveta

Peřina
Petržílková

Jakub
Hana

Provazníková Eliška

5. místo v krajském kole ČjO
2. místo v krajském kole DěO
12. místo v krajském kole BiO
4. místo v celostátní soutěži Komenský a my; postup mezi 21 nejlepších
prací v rámci soutěže Lidice21

3.B 12. místo v krajském kole DěO
2.B Vítězství v okresním kole AjO, čestné uznání v krajském kole literární
soutěže Pardubické střípky; umístění v soutěži Komenský a my; 1. místo v
literární soutěži Pardubický pramínek
1.A Vítězství v krajském kole BiO
7.B Vítězství v krajském kole BiO, 9. místo v celostátním; 5. místo v krajském
kole ChO
2.B Vítězství v okresním kole MO (Z7); Nejlepší v okrese v soutěži
Matematický Klokan (Benjamín)
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Ráčková

Lenka

7.B Vítězství v krajském kole FjO, 8. místo v kole celostátním; čestné uznání
vliterární soutěži Pardubické střípky

Slavíková
Srb

Tereza
Michael

5.B Vítězství v krajském kole FjO
6.B 4. místo v krajském kole FyO; 5. místo v krajském kole ChO

Štancl
Tesař

Daniel
Šimon

4.A 8. místo v krajském kole FyO
4.B 5. místo v krajském kole ChO, 5. místo v krajském kole MO, 2. v okresním
kole FO

Václavek

Jan

7.B Úspěšný řešitel krajských kol MO(9. místo), FyO (7. místo), NjO (8. místo)

Vašinová
Velínský

Dominika 5.B 10. místo v krajském kole NjO
Vojtěch 4.B Nejlepší v okrese v soutěži Matematický Klokan (Kadet)
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Oceněné týmy
Popelářová
Janota
Klazarová
Kudrnová
Kroupová
Lžičařová

Markéta
Petr
Kristýna
Natálie
Lucie
Michaela

7.B
7.B
6.B
3.B
3.A
3.A

Redakce časopisu Gymplák

Procházka
9 herců 3.B

Jiří

7.B
3.B

Divadelní soubor - představení Ifigenie
(Cena za práci s antickou látkou)

Grundman
Holásek
Holásek
Šmajzrová

Václav
Vít
Vojtěch
Veronika

4.B
4.B
3.B
2.B

šachisté - 6. místo v republikovém finále
(Grundman - neljepší hráč)

Štancl
Paukert
Skalický
Vaňousová
Jansová

Daniel
Lukáš
Johan
Martina
Doubravka

4.A
5.B
5.B
2.A
6.B

Orientační běh - 6. místo v republikovém finále
(Jansová individuálně 7., Štancl 6.)

Nováková
Šedová
Saňáková

Markéta
Eliška
Josefína

3.B
3.B
4.B

stolní tenis - vítězství v krajském přeboru

Coufal
Gorun
Valčík
Ducháčková

Ondřej
Matouš
Jan
Kateřina

4.B
4.B
4.B
4.B

štafeta plavců - vítězství v okresním přeboru

Štancl
Václavek
Holásek
John
Kašpar

Daniel
Jan
Jan
Jiří
Jan

4.A
7.B
6.B
3.A
3.A

Fyziklání on-line - 6. místo v celostátní soutěži

Popelářová
Kubištová

Markéta
Kristýna

7.B
7.B

Staň se na den tvůrcem evropské politiky - vítězství
v regionální soutěži
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Příloha č. 5 – Přehled účasti zaměstnanců na individuálních vzdělávacích programech DVPP

Příjmení
Borovička
Janyšová
Hoffmann
Hoffmann
Janyš
Janyš
Skořepa
Hoffmann
Skořepa
Kovářová
Motlová
Holubářová
Holubářová
Pražáková
Šmétková
Šmétková
Holubářová
Holubářová
Pešková
Pešková
Kristen
Janyšová
Kroulíková
Kaucová

Jméno
Petr
Lenka
Marek
Marek
Miroslav
Miroslav
Hynek
Marek
Hynek
Magdaléna
Dita
Dana
Dana
Lenka
Jana
Jana
Dana
Dana
Lenka
Lenka
František
Lenka
Klára
Marie

Název/téma školení
Setkání zástupců hostitelských škol ASF
Konference učitelů matematiky
Konference učitelů matematiky
Vnitřní kontrolní systém
Google pro začátečníky
Google pro mírně pokročilé
Moderní trendy ve výuce
Didaktický seminář pro uč Ma
Člověk v krajině Jeseníků
Jazykové hry v hodinách češtiny
Jazykové hry v hodinách češtiny
První pomoc pro pedagogy
Skupinový koučink
Specifika Putinova režimu v Rusku
Hodnotitel PP a ÚZ z českého jazyka
Doškolovací lyžařský kurz
Skupinový koučink
Britská literatura posledních 20 let
První pomoc pro pedagogy
Seminář pro výchovné poradce
Porada interních auditorů
Periodická soustava prvků
Pardubický didaktický seminář pro učitele M a F
Teachers Park-Mezinárodní konference učitelů angličtiny
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Místo konání
Brno
Pardubice
Pardubice
Ústí nad Orlicí
Pardubice
Svitavy
Jevíčko
Pardubice
Rejvíz
Olomouc
Olomouc
Ústí nad Orlicí
Libchavy
Olomouc
Pardubice
Říčky v O. h.
Libchavy
Brno
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Pardubice
Praha
Pardubice
Brno

Organizátor
ASF Multikulturní prog.
CCV Pce + JČMF Pce
CCV Pce + JČMF Pce
CCV Pce
IDV
IDV
Gymnázium Jevíčko
JČMF + Upce
AOPK ČR
Descartes v.o.s.
Descartes v.o.s.
ČCK UO
Akademie Libchavy
Descartes Agency
NIDV Pardubice
UP Olomouc + LSG Letohrad
Akademie Libchavy
Descartes v.o.s.
ČČK UO
PPP
KÚ Pardubice
Jednota českých matematiků
Jazyková škola P.A.R.K., Brno

Gymnázium Ústí nad Orlicí – Výroční zpráva za školní rok 2014/15
Kroulíková
Motyčka
Kroulíková
Kaucová
Kaucová
Kaucová
Kaucová
Holubářová
Šmétková

Klára
Václav
Klára
Marie
Marie
Marie
Marie
Dana
Jana

Dva dny s didaktikou matematiky
Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře
Pardubický didaktický seminář pro učitele M a F
Metodický seminář eTwinning pro začátečníky
Neurodidaktické přístupy ve výuce NJ
Metodický seminář eTwinning pro pokročilé
Teachers Park-Mezinárodní konference učitelů angličtiny
Seminář Importance of Revision - CUP
Rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách Čj
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Praha
Jednota českých matematiků
Hradec Králové
NIDV Hradec Králové
Pardubice
Jednota českých matematiků
Pardubice
eTwinning NSS,Praha
Praha
Hueber Verlag, Praha
Pardubice
eTwinning NSS,Praha
Brno
Jazyková škola P.A.R.K., Brno
Praha
Cambridge University Press
Olomouc
Descartes v.o.s.
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Příloha č. 6 – Přehledy prospěchů tříd
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