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Úvod – stručné ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Školní rok 2018/19 znamenal pro ústecké gymnázium významný posun vpřed v oblasti
vybavení a zlepšení prostředí školy. Oproti předchozímu období, v němž se v budově hodně
bouralo a následně budovalo, byl uplynulý rok již poněkud klidnější. Přesto jsme se zcela
nevyhnuli dílčím omezením spojeným se stavebními činnostmi. Odměnou za to nám bylo
podzimní zprovoznění výtahu a bezbariérových sociálních zařízení a otevření nové laboratoře
biologie v podkroví. Pro přírodovědné předměty jsme se ze stejného projektu dovybavili
didaktickými pomůckami, modely a IT technikou, což nám umožňuje zkvalitnit a zatraktivnit
výuku.
Obě pololetí se podařilo zvládnout podle plánu, vzdělávacích cílů stanovených ve Školním
vzdělávacím programu jsme dosáhli. Maturanti složili zkoušku dospělosti v plném počtu
a mohou pokračovat v dalším studiu na univerzitách. Všichni žáci ostatních tříd na konci června
obdrželi svá výroční vysvědčení. Naši žáci se prosadili také v řadě soutěží, v několika případech
i na celostátní úrovni. V rámci přijímacího řízení se podařilo naplnit první ročníky. Do obou typů
studia od září nastupuje po 30 nových žácích, přičemž poptávka přesahovala nabídku míst,
a nebylo tak možno vyhovět všem zájemcům, kteří složili úspěšně přijímací zkoušky.
Našim žákům jsme v průběhu roku nabídli v rámci výuky i řadu projektů, odborných
tematicky zaměřených exkurzí, zahraničních zájezdů (Berlín, Paříž) a mezinárodních výměn
(Austrálie), besed a přednášek (Erik Tabery, Karel Škarka, Petr Kadlec,…), podporovali jsme
nadané žáky v zapojení do soutěží a do vzdělávacích projektů spolupracujících firem (Fybich,
OG akademie). Některé aktivity se podařilo uvést v život díky studentskému parlamentu, který
se po letech pokusil obnovit tradici majálesu.
Učitelé se snažili využít nové podněty z mnoha absolvovaných školení v rámci dalšího
vzdělávání. Novinkou bylo od druhého pololetí zahájení intenzivnější spolupráce se čtyřmi
základními školami. S novým vybavením jim nabízíme laboratorní dopoledne pro žáky převážně
osmých a devátých tříd. Potěšilo nás, že školy projevily o spolupráci zájem, vyjádřily
spokojenost s realizovanými programy a meziškolní spolupráce ve vzdělávání bude pokračovat
i nadále.
Z hlediska personálního zajištění nebylo v uplynulém roce třeba reagovat na žádné
neočekávané a mimořádné události v pedagogickém sboru. Obsazení pozic učitelů a jejich
úvazky byly po celé období stabilní. Složitější situace byla v úseku provozním. Po dlouholeté
školnici paní Křenkové převzal s novým školním rokem úkoly pan školník Manczal. Úkoly
příslušející správci budovy zvládl i ve ztížených podmínkách. Změny v průběhu roku jsme však
museli řešit na pozicích uklízeček.
Jak bylo zmíněno v samotném úvodu, dospěli jsme letos na konec zhruba dva roky trvajícího
stavebního období, během něhož bylo do naší školy investováno zčásti Pardubickým krajem,
zčásti z evropských dotačních prostředků přibližně 45 milionů Kč. Projekt „Gymnázium Ústí
nad Orlicí — vybudování nové laboratoře a vybavení laboratoří přírodovědných předmětů“
(z Integrovaného regionálního operačního programu IROP) byl zhruba po půlroce stavebních
činností dokončen na podzim 2018 a nové prostory jsme slavnostně otevřeli a uvedli do provozu
30. listopadu 2018.
Druhá stavba „Realizace úspor energie — Gymnázium Ústí nad Orlicí“ byla rozvržena
na období jednoho a půl roku. Zahrnovala zateplení půdních prostor, zčásti výměnu oken
(přibližně 160 ks), zčásti opravu stávajících (asi 110 ks), odvlhčení suterénu, dílčí úpravy
topného systému (zejména montáže termoregulačních hlavic), opravy vstupních dveří
do objektu. Stavba byla oficiálně předána na samotném konci letních prázdnin. Pro podzim 2019
tak zbývá ještě dokončování úprav a odstraňování případných reklamačních závad.
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Kromě výše uvedených velkých stavebních úprav financovaných do značné míry
Pardubickým krajem s podílem dotací z evropských fondů škola z vlastního investičního fondu
hradila spíše drobnější opravy v rámci údržby objektu a nepředvídané záležitosti vyplývající
z velkých staveb. Jedinou letošní větší záležitostí placenou z vlastních zdrojů tak byla oprava
podlahy v gymnastickém sálku za 180 tis. Kč.
Po finanční stránce škola hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Provozní prostředky
přidělované zřizovatelem pokrývají běžné potřeby. Postupná obnova, technické vybavení
a nákup pomůcek pro výuku jsou řešeny spíše čerpáním projektových prostředků. V oblasti
mzdových prostředků je při snaze vedení školy zachovat pestrost nabídky studijních předmětů
situace dosti napjatá. Bez potíží pokrývá tabulkové platy, nicméně nenárokové složky platů
zaměstnanců se pohybují spíše na symbolické úrovni a neumožňují tak dostatečně motivovat
a ocenit nadstavbové činnosti přesahující rámec běžné práce pedagogů. Jsme zvědavi, jak se
projeví avizovaná reforma financování regionálního školství v příštích obdobích.
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Základní údaje o škole
Název školy:

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

Sídlo:

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

Telefon:

465 568 511

Mobil:

605 309 827

E-mail:

gymuo@gymuo.cz

Zřizovatel:

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

webová adresa: www.gymuo.cz

Kontakty školy:
Ředitel školy:

Mgr. Marek Hoffmann, tel.: 465 568 512

Zástupce ředitele:

Mgr. Petr Borovička, tel.: 465 568 513

Výchovný a studijní poradce:

Mgr. Lenka Pešková, tel.: 465 568 519

Metodik prevence:

Mgr. Radovan Růžička, tel.: 465 568 516

Kancelář:

Eva Pechová, tel.: 465 568 511

Školská rada (od listopadu 2017):
Ing. Marek Kraj – předseda, zástupce rodičovské veřejnosti
Ing. Mgr. Vlasta Pemlová – zástupce zřizovatele
Mgr. Hana Blaško – zástupce pedagogického sboru
Charakteristika školy
Gymnázium Ústí nad Orlicí je střední školou, která zabezpečuje střední vzdělání
s maturitní zkouškou ve čtyřletém a osmiletém oboru. V denním studijním programu připravuje
žáky k úspěšnému složení maturitní zkoušky a dalšímu studiu na vysoké škole. Studium
poskytuje všeobecné vzdělání, v posledních dvou letech studia se žáci mohou výrazněji
profilovat volbou z pestré nabídky seminářů a tím se poněkud specializovat pro své budoucí
směřování.
Počet žáků je víceméně stabilní, po několikaletém mírném poklesu se opět postupně
zvyšuje na aktuálních 340. Méně početné třídy z minulých let školu již opouštějí, první ročníky
se daří naplňovat. Každoročně dochází k drobným výkyvům počtu v důsledku přestupů mezi
školami. Téměř všichni žáci jsou buď místní, nebo denně dojíždějící z okolních měst a obcí.
Dojezdová vzdálenost je obvykle do 20 km.
Poskytování informací dle zákona
Ve školním roce 2018/19 nebyly podány žádné žádosti o poskytnutí informace ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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Obory vzdělání, přehled o žácích, učební plány a organizace
pololetí
Obory vzdělání
V souladu s rejstříkem škol a školských zařízení se ve školním roce 2018/19 vyučovalo
podle školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) ve dvou gymnaziálních oborech vzdělání:
Čtyřleté studium

(79 – 41 – K/41 Gymnázium)

Osmileté studium

(79 – 41 – K/81 Gymnázium)

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

učební plán pro nižší gymnázium;

-

učební plán pro čtyřleté studium a vyšší ročníky osmiletého.

Přehled o žácích
Ve školním roce 2018/19 navštěvovalo orlickoústecké gymnázium 337 žáků, z toho 210
dívek a 127 chlapců. Na nižším gymnáziu studovalo 122 žáků, na vyšším 106, ve čtyřletém
oboru 109 žáků. Během roku došlo k několika odchodům a přestupům mezi školami.
Podrobnější statistický přehled o žácích v jednotlivých třídách a volitelných skupinách (stav
k 30. 9. 2018) je přílohou č. 2 výroční zprávy.
Organizace pololetí
Výuka se řídila rozvrhem hodin a organizačními plány prvního a druhého pololetí
(viz příloha č. 3 výroční zprávy). V souladu s ŠVP byla zorganizována řada kurzů (adaptační,
lyžařské, vodácké, sportovní, turistický), byly zařazeny projekty, exkurze, přednášky, besedy,
kulturní akce atp.
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Personální zabezpečení činnosti školy
Během školního roku 2018/19 na našem gymnáziu pracovalo celkem 41 zaměstnanců,
z toho 31 pedagogů. Někteří zaměstnanci však pracovali na částečné úvazky.
Jmenovitý přehled zaměstnanců:
ředitel školy
Mgr. Marek Hoffmann

Ma, Fy, Dg

zástupce ředitele
Mgr. Petr Borovička

Aj, Ij

učitelský sbor
Mgr. Magdaléna Bartošová
Bc. Lenka Barvínková
Mgr. Martina Bergmanová
Nycolaus Bigmore, B. A.
Mgr. Hana Blaško
Mgr. Jakub Brdíčko
Mgr. Jana Divišová
Mgr. Jiřina Doležalová
Mgr. Petr Falta
Mgr. Pavel Holásek
Mgr. Dana Holubářová
Mgr. Miroslav Janyš
RNDr. Lenka Janyšová
Mgr. Marie Kaucová
PaedDr. Miroslav Kašše
Mgr. Kateřina Kollertová
RNDr. František Kristen
Mgr. Klára Kroulíková
Mgr. Jaroslav Kumpošt
Mgr. Eva Minářová
Mgr. Dita Motlová
RNDr. Václav Motyčka
Mgr. Lenka Pešková
PhDr. Lenka Pražáková
Mgr. Radovan Růžička
Mgr. Tamara Soukupová
Mgr. Jana Šmétková
Mgr. Karel Volkmer
Drahomír Vrba

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

nepedagogičtí pracovníci
Eva Pechová
Monika Vychytilová
Jana Vosyková
Karel Manczal

personální a mzdová účetní, hospodářka
účetní
knihovnice, archivářka
správce objektu, školník
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Božena Červeňáková
Iveta Manczalová
Ewa Maria Mrazek
Radka Mušuková
Lenka Somogyiová
Eva Zítková

(od 1. 4. 2019)
(do 31. 5. 2019)
(od 1. 7. 2019)
(do 31. 5. 2019)

uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka

Přijímací řízení 2019
Podrobná kritéria přijímacího řízení do prvních ročníků ředitel školy v souladu s platnou
legislativou vydal a zveřejnil 17. ledna 2019. Přijímací řízení bylo realizováno prostřednictvím
jednotného testování společností CERMAT. Školní přijímací zkoušku ředitel nestanovil.
První kolo přijímacího řízení zahrnovalo jednotné testy z předmětů Matematika a její
aplikace a Český jazyk a literatura. Z každého testu mohli uchazeči získat po 50 bodech, a to
shodně pro čtyřleté i osmileté studium. Nutnou podmínkou pro přijetí byl zisk celkem alespoň
35 bodů ve čtyřletém, 30 bodů v osmiletém studiu.
Kromě výsledků testů se v přijímacím řízení zohledňoval prospěch ze základní školy (max.
30 bodů ve čtyřletém studiu a 10 bodů v osmiletém) a další aktivity, zejména olympiády a další
soutěže (max. 5 bodů ve čtyřletém, 2 body v osmiletém).
Do 1. 3. podalo přihlášku ke studiu 85 uchazečů o čtyřleté studium. O osmiletý obor byl
zájem ještě větší, přihlásilo se 94 zájemců. Testy pilotního ověřování probíhaly v souladu
s vyhlášením MŠMT v termínech 12. 4. a 15. 4. (čtyřleté studium) a 16. 4. a 17. 4. 2019 (osmileté
studium). Výsledky přijímacího řízení byly vyhodnoceny a náležitým způsobem zveřejněny dne
28. 4. 2019.
Nutné minimum bodů potřebných pro přijetí nesplnil pouze jediný uchazeč do čtyřletého
studia, v osmiletém bylo 83 uchazečů úspěšných, 10 získalo méně bodů, jeden se bez náhrady
ke zkouškám nedostavil. Z úspěšných bylo přijato po 30 nejúspěšnějších žácích do každého typu
studia podle celkové výsledkové listiny.
Ve stanoveném termínu odevzdalo zápisové lístky 14 uchazečů o čtyřleté a 18 uchazečů
o osmileté studium. Proti rozhodnutí o nepřijetí jsme obdrželi dostatek odvolání, proto bylo
možno v rámci autoremedury vyhovět řadě z nich a doplnit tak počet přijatých do plné kapacity
již v rámci prvního kola přijímacího řízení. Další kola nebylo třeba vyhlašovat. Od prvního září
2019 je zapsáno do obou typů studia po 30 nových žácích.

Výsledky vzdělávání, umístění v soutěžích a olympiádách
A) Výsledky vzdělávání
V prvním pololetí školního roku 2018/19 prospělo 150 žáků školy s vyznamenáním,
ve druhém počet vyznamenaných mírně poklesl na 139. Tyto hodnoty činí přibližně 45 %
(resp. 42 %) vyznamenaných z celkového počtu žáků školy. Na nižším stupni gymnázia získaly
vyznamenání dvě třetiny žáků ve třídách, s rostoucími nároky ve vyšších ročnících se tato
hodnota snižuje, vyznamenání si tam odnesl zhruba každý třetí žák.
Všichni žáci na konci školního roku prospěli, ve třech případech v náhradním termínu,
který byl stanoven ředitelem kvůli velké absenci ze zdravotních důvodů nebo kvůli delšímu
7
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pobytu v zahraničí. Několik žáků bylo na základě doporučení PPP vzděláváno podle
individuálního vzdělávacího plánu.
Podrobné statistiky výsledků jednotlivých tříd na konci prvního a druhého pololetí jsou
přílohou č. 6 výroční zprávy.

B) Maturitní zkoušky 2019
Završení vzdělání na gymnáziu, kterým je maturitní zkouška, proběhlo v souladu s platnou
školskou legislativou. Písemné zkoušky se v jarním termínu konaly 10. a 11. 4. a v období
od 2. 5. do 10. 5., ústní zkoušky pak od 20. 5. do 23. 5. 2019. Maturita měla společnou
a profilovou část. Jeden žák konal zkoušky s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP).
Ve společné části skládali žáci dvě povinné zkoušky, přičemž všech 53 maturantů muselo
projít zkouškou z českého jazyka a literatury, dále volili mezi matematikou (19 žáků)
a angličtinou (34). V profilové části si maturanti vybírali další dva předměty z nabídky anglický
jazyk (16), německý jazyk (11), francouzský jazyk (5), biologie (19), chemie (2), fyzika (12),
dějepis (6), základy společenských věd (12), informační a komunikační technologie (10),
zeměpis (12). Zkouška v některých předmětech měla dvě části. Kromě ústní zkoušky také
písemnou zkoušku (Ma, Bi, Ch, Fy, Zsv, Ikt) či obhajobu maturitní práce (Ch, Ikt).
Velmi pozitivní zprávou je to, že všichni studenti u maturity letos uspěli. Z 53 přihlášených
úspěšně absolvovalo v jarním termínu 52 žáků, jeden žák neuzavřel včas 4. ročník, maturitu
složil v termínu podzimním.
Co se týče volby předmětu ve společné části maturitní zkoušky, matematiku před cizím
jazykem upřednostnilo 34,6 % našich maturantů oproti 30,7 % všech gymnazistů v republice
a 21,4 % maturantů napříč všemi středními školami. Patříme tak mezi menší skupinu škol, kde si
matematiku dobrovolně vybrala více než třetina žáků.
Z celorepublikového srovnání vychází naše škola velmi dobře: průměrný procentní skór
našich žáků byl v matematice 77,7 %, což je téměř o 6,5 % více než průměr všech gymnázií
v ČR (gymnázia v celé ČR 71,3 %, všechny školy průměrně jen 59 %). Výborní jsme byli
i v angličtině s průměrně 93,9 % (třída 8. B dokonce 96,3 %), což bylo o 3,5 %
nad gymnaziálním republikovým průměrem. Pouze v českém jazyce byly výsledky našich žáků
těsně pod gymnaziálním průměrem s úspěšností 77,6 % oproti 79 % (veškerá maturitní populace
68,8 %). V obou typech studia bylo po 12 vyznamenaných. Jde tak téměř o polovinu všech
maturantů (46 %).
Podrobné statistiky jednotlivých maturitních tříd jsou součástí přílohy č. 4 výroční zprávy.

C) Přijetí absolventů na vysoké školy
V uplynulém školním roce úspěšně absolvovalo 53 žáků. Podle informací, které získala
výchovná poradkyně od čerstvých absolventů, se většina z nich hlásila na VŠ.
Nejvíce absolventů míří na medicínské obory: 6x medicína, 1x fyzioterapie, 1x nutriční
terapeut, 3x zdravotnická studia (záchranář, radiologický asistent), 1x biomedicínské
inženýrství, 1x farmakochemie a mediciální materiály, 1x farmacie. Pak následují technické
obory a informatika s 9 absolventy.
Pro přírodovědné obory se rozhodlo 6 studentů. Na práva, pedagogickou a filozofickou
fakultu míří vždy 4 studenti. Ekonomii chce studovat 5 studentů, cestovní ruch 3, logistiku
a digitální marketing 2, psychologii 1, JAMU 1.
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D) Výsledky žáků v soutěžích
Gymnázium motivuje studenty k účasti na mnoha soutěžích. Řada učitelů věnuje
reprezentantům speciální péči mimo výuku, což také přináší své ovoce. I v tomto roce se žáci
v konkurenci svých vrstevníků prosadili, v několika případech se probojovali do celostátních
kol.
Asi nejvýraznějšího individuálního úspěchu dosáhla velice motivovaná a nadaná žákyně
kvarty Elena Musilová, která zvítězila v celostátním kole olympiády z francouzského jazyka
a v německém jazyce byla na celostátní úrovni šestá. Elena byla školou nominována na ocenění
Mladý talent Pardubického kraje 2019.
V přírodních vědách se nejvíce projevil student kvinty Vojtěch Šolc, jenž se stal
celostátním vítězem soutěže Bobřík informatiky v kategorii Junior, zároveň byl druhý
v krajském kole matematické olympiády a čtvrtý v olympiádě fyzikální. V oblasti informačních
technologií se také výrazně prosadil kvartán Matěj Bednář, v celostátním kole soutěže Kraje
pro bezpečný internet obsadil 2. pozici.
Úspěchy přišly i v literárních a historických soutěžích, nejvíce umístění nasbírala žákyně
5. B Lenka Jirgesová, která zvítězila ve své kategorii v soutěži Komenský a my, třetí místo
obsadila v literární soutěži Pardubický pramínek, velmi úspěšná byla i v soutěži Lidice 21.
Z týmových výsledků stojí za vyzdvižení výkon na stále obtížnější historické soutěži
gymnázií. V mezinárodní konkurenci obsadil tým ve složení Monika Hyláková ze 4. A, Natália
Kudrnová ze 7. B a Filip Kukla z 8. B ve finále v Chebu pozoruhodné 7. místo. Ve sportovních
soutěžích se dařilo týmu stolních tenistek v čele s Eliškou Šedovou ze 7. B, do republikového
finále zasáhli také starší šachisté a odvezli si 10. místo.
Úspěšní reprezentanti školy byli slavnostně oceněni na tradičním Večeru odměn a díků
konaném 26. června 2019 v Malé scéně v Ústí nad Orlicí za podpory Spolku rodičů a studentů
při Gymnáziu v Ústí nad Orlicí, jenž financoval knižní ceny pro žáky.
Abecední seznam individuálně oceněných spolu s nejvýznamnějšími týmovými výkony je
uveden v příloze č. 4 výroční zprávy.

Prevence sociálně patologických jevů
Prevence rizikového chování je realizována na základě Minimálního preventivního
programu, který zpracovává školní metodik prevence Mgr. Radovan Růžička ve spolupráci
s výchovnou poradkyní Mgr. Lenkou Peškovou.
Prevence na škole je jak specifická, tak nespecifická. Nespecifická prevence je součástí
všech vyučovacích předmětů ve všech třídách a spočívá v rozvíjení žádoucích morálně-volních
vlastností žáků. Nejvýznamnějšími předměty z pohledu nespecifické prevence rizikového
chování jsou tělesná výchova a výchova k občanství (resp. základy společenských věd na vyšším
gymnáziu), neboť se podrobněji zabývají zdravým životním stylem, chováním ve společnosti
apod. V rámci nespecifické prevence rizikového chování nabízí škola žákům pestré možnosti
smysluplného trávení volného času: účast na sportovních i vědomostních a inteligenčních
soutěžích, exkurzích 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
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interakcím uvnitř třídy, stmeluje se kolektiv a žáci se poučí interaktivní formou o rizicích
spojených s autoritativními režimy. Nespecifická prevence zahrnuje také adaptační kurzy
pro první ročníky, sportovní kurzy a další.
Specifická prevence rizikového chování je realizována převážně interaktivními programy
zaměřenými na konkrétní třídy. Mezi nejvýznamnější akce specifické prevence patřily
ve školním roce 2018/19 programy:
1. B

Bolest jménem šikana – Petr Kadlec (12. 12. 2018)
Kyberšikana – Martin Kožíšek (28. 3. 2019)
Jeden svět – tolerance menšin (12. 4. 2019)
Prevence závislosti na digitálních technologiích – Petr Kadlec (21. 5. 2019)

2. B

Kult krásného těla – Petr Kadlec (19. 12. 2018)
Kyberšikana – Martin Kožíšek (28. 3. 2019)
Jeden svět – tolerance menšin (12. 4. 2019)
Normální je nekouřit – Petr Kadlec (14. 5. 2019)
Zdravý životní styl – VOŠ Zdravotnická UO (14. 6. 2019)

3. B

Přátelství a láska – Petr Kadlec (12. 12. 2018)
Jeden svět – tolerance menšin (12. 4. 2019)
Jak se nenechat podvést – Petr Kadlec (21. 5. 2019)

4. B

Hrdinství 2.0 – Petr Kadlec (19. 12. 2018)
Jeden svět – tolerance menšin (12. 4. 2019)
Sekty a světová náboženství – Petr Kadlec (14. 5. 2019)
Zdravý životní styl – VOŠ Zdravotnická UO (14. 6. 2019)

5. B

Duševní hygiena (26. 3. 2019)
Falešný maják – Petr Kadlec (27. 3. 2019)
Jeden svět – Follow me – prevence závislosti na sociálních sítích (10. 4. 2019)
Zdravý životní styl – VOŠ Zdravotnická UO (14. 6. 2019)

1. A

Duševní hygiena (26. 3. 2019)
Falešný maják – Petr Kadlec (27. 3. 2019)
Jeden svět – Follow me – prevence závislosti na sociálních sítích (10. 4. 2019)

6. B

Duševní hygiena (26. 3. 2019)
Falešný maják – Petr Kadlec (27. 3. 2019)
Hra zaměřená na finanční gramotnost – Filip Andrš (21. 3. 2019)
Jeden svět – Follow me – prevence závislosti na sociálních sítích (10. 4. 2019)

2. A

Duševní hygiena (26. 3. 2019)
Falešný maják – Petr Kadlec (27. 3. 2019)
Jeden svět – Follow me – prevence závislosti na sociálních sítích (10. 4. 2019)

7. B

Duševní hygiena (26. 3. 2019)
Falešný maják – Petr Kadlec (27. 3. 2019)
Jeden svět – Reds go – prevence rizikového sexuálního chování a užívání
návykových látek (10. 4. 2019)

10

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 – Výroční zpráva za školní rok 2018/19
3. A

Duševní hygiena (26. 3. 2019)
Falešný maják – Petr Kadlec (27. 3. 2019)
Jeden svět – Reds go – prevence rizikového sexuálního chování a užívání
návykových látek (10. 4. 2019)

8. B

Duševní hygiena (26. 3. 2019)
Falešný maják – Petr Kadlec (27. 3. 2019)

4. A

Duševní hygiena (26. 3. 2019)
Falešný maják – Petr Kadlec (27. 3. 2019)

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, první pomoc a přežití
v krizových situacích.
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.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzhledem k čerpání prostředků z projektu Šablony 2017, jehož součástí bylo v nemalé
míře i další vzdělávání pedagogických pracovníků, byla účast na vzdělávacích programech
v uplynulém roce nadprůměrná. Významná část školení byla orientována na rozvoj matematické,
čtenářské i jazykové gramotnosti, část byla zaměřena na obecný osobnostní rozvoj, v několika
případech šlo o školení související s provozem školy.
Získané náměty, metody, impulsy a podněty se pedagogové následně snaží aplikovat
ve své učitelské práci. Úplný přehled kurzů je v příloze č. 5 Výroční zprávy.

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Maturitní ples
Maturitní ples gymnázia se konal v pátek 16. listopadu 2018 v Kulturním domě v Ústí
nad Orlicí za hojné účasti rodičovské veřejnosti i bývalých absolventů gymnázia. Studenti
posledních ročníků byli v průběhu společenského večera slavnostně označeni šerpami a zařazeni
mezi maturanty. Záštitu a podporu při organizaci poskytl tradičně Spolek rodičů a studentů
při Gymnáziu Ústí nad Orlicí, kterému děkujeme.
Den studentstva
Oslavy Dne studentstva proběhly v duchu minulého ročníku. Žáci gymnázia dostali
za úkol připravit si krátké divadelní představení či video – mladší na téma „Když nemůžeš, tak
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přidej“, starší na téma „Nic není takové, jak se na první pohled zdá“. Organizace se ujal
Studentský parlament, hlavní garantkou byla studentka septimy Natália Kudrnová, ku pomoci jí
byli žáci z dramatického souboru Veselé zrcadlo. Každá třída měla v posledním týdnu projektu
přiděleno pět hodin z běžné výuky, které byly určené pro samotné nacvičování, a ve čtvrtek 15.
listopadu proběhla celodenní generálka. Výstupem se po tříměsíčních přípravách stalo v pátek
16. listopadu společné představení tříd pro naši školu a v neděli 18. listopadu představení
pro veřejnost, především rodiče. Zájem rodičovské veřejnosti o představení byl tradičně velký.
Dny otevřených dveří
Letošní Dny otevřených dveří byly zahájeny v pátek 30. 11. slavnostní prezentací
dokončené stavby „Vybudování biologické laboratoře a vybavení laboratoří přírodovědných
předmětů“. Prezentace se zúčastnili také zástupci Pardubického kraje v čele s radním
pro školství Bohumilem Bernáškem, zástupci dodavatele stavby firmy Kerson, spol. s r. o.,
představitelé Města Ústí nad Orlicí, zástupci spolupracujících firem i místních základních
a středních škol. Samozřejmou kulisu tvořili žáci gymnázia, ale i příchozí návštěvníci.
Škola byla veřejnosti otevřena ještě v sobotu 1. 12. Mezi nimi se objevili budoucí zájemci
o studium, často se svými rodiči, do budovy rovněž zavítala řada bývalých absolventů.
Návštěvníkům se jako průvodci věnovali současní žáci, v odborných učebnách byl připraven
tematický program, vystavili jsme řadu výtvarných prací žáků, kulisu tvořila krátká hudební
vystoupení. K dispozici byl i bufet s občerstvením provozovaný našimi studenty.
Představení partnerské školy z Melbourne
Opět po třech letech na naši školu zavítali při svém turné kolem světa studenti
z melbournské střední školy Ringwood Secondary College, tentokrát s představením Finding
The Voice of Australia. V pondělí 15. dubna zaplnili třikrát Roškotovo divadlo, dopoledne
dvěma představeními pro ústecké školy, večer pro veřejnost.
Činnost divadelního souboru Veselé zrcadlo
Divadelníci pracovali ve dvou skupinách: mladší skupinu tvořili žáci primy až tercie, starší
skupinu žáci vyšších ročníků. Scházeli se pravidelně v rámci nepovinného předmětu dramatická
výchova: mladší na 70 min. týdně, starší na 120 min. týdně, občas o víkendech – při přípravě
inscenace.
Dramatický obor se v roce 2018/19 zúčastnil soutěží v recitaci a workshopů. Více
než dvacet studentů se zúčastnilo školního kola recitační soutěže. Osm studentů pak
reprezentovalo gymnázium na okresních (v Ústí nad Orlicí), krajských kolech Dětské scény
a Wolkrova Prostějova (v Pardubicích). Mezi oceněné patřili Martina Lehká ze 7. B, Klára
Dostálková ze 3. A, Martin Procházka z 5. B a Kateřina Krajová ze 4. B. Do celostátního kola
Wolkrova Prostějova postoupila Martina Lehká ze septimy.
Starší skupina se zúčastnila celostátní přehlídky DVD v Praze. Hru Zoe zahrála a tím se
s touto úspěšnou inscenací rozloučila skupina divadelníků Martina Lehká, Veronika Malínková,
Markéta Divišová, Klára Dostálková, Jakub Musil a Matouš Pavlík.
Mladší skupina začala připravovat inscenaci Klárka. Jednalo se inscenaci pro 13 dětí, které
navštěvovaly hodiny dramatické výchovy. Bohužel se děvčata rozhodla, že z časových důvodů
tuto připravenou akci opustí. Také tato skupina absolvovala workshop s L. Richtrem Jak uchopit
předmět, loutku, základní prvotní činnosti s loutkou.
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Většina souboru se také zúčastnila workshopů na přehlídce Mladá scéna, kdy se každý
po čtyři dny vzdělával v určité divadelní oblasti. Také se mnozí podíleli na organizaci této
celostátní přehlídky. Někteří recitátoři se zúčastnili semináře – Jak pracovat s textem v Hradci
Králové.
Vystoupení pěveckého sboru Vox coloris
Pěvecký sbor gymnázia pod vedením Lenky Barvínkové pokračoval ve své činnosti
a výsledky své práce prezentoval i na veřejnosti při několika vystoupeních, a to někdy
samostatných, jindy společně s dalšími hudebními tělesy.
28. října na slavnostním koncertě ke 100. výročí založení republiky Vox coloris zazpívali
československou hymnu a sbor Proč bychom se netěšili z Prodané nevěsty za doprovodu
symfonického orchestru Decapoda.
Zpěvu je zaslíben čas vánoční: 16. prosince naši zpěváci provedli Vánoční od Luboše
Fišera v Němčí a v Říčkách opět se symfonickým orchestrem Decapoda, 19. prosince potěšili
obyvatele ústeckého domova důchodců. Do třetice zazněla Vánoční 6. ledna na Tříkrálovém
koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí.
V jarním období se sbor připojil ke sboru Zlatý klíček Základní školy Komenského
ke společnému koncertu Zpíváme pro UNICEF. Po samostatných vystoupeních sborů zaznělo
Otvírání studánek. Na koncertě se vybralo přes 9000 Kč pro aktivity UNICEF. Posledním
vystoupením v uplynulém školním roce bylo znovu v domově pro seniory, a to 25. dubna.
Výstava výtvarných prací
Dne 13. května 2019 ve 12:45 hod. se konala v hudebně slavnostní vernisáž k Výstavě
výtvarných prací studentů a učitelů Gymnázia Ústí nad Orlicí. Kulturní program zajistil
smyčcový kvintet. Na výstavě se podílelo 12 studentů naší školy svými kresbami, malbami
a fotografiemi a také 1 učitel – Pavel Holásek. Výstava byla ukončena na závěr školního roku,
ale většina děl je k vidění na chodbě ve 2. patře, kde již tradičně zůstávají až do další jarní
výstavy.
Zapojení do dobročinných aktivit
Gymnázium vyhovělo žádosti Oblastního spolku Českého červeného kříže o spolupráci
při organizaci sbírky. Skupina 10 žákyň se 15. 5. 2019 zapojila 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, dále pak zájemce informovalo v místních Ústeckých listech, Školském
portálu Pardubického kraje, případně občas přispělo tématem k reportáži regionální televizi OIK.
Díky tomu se veřejnost dozvěděla o úspěších našich studentů, akcích pořádaných školou
a ve škole i o rekonstrukci budovy a vybudování nové laboratoře. Studentská redakce prezentuje
činnost školy na školním facebookovém profilu.
Školní časopis Gymplák
Na několik let trvající aktivní vydavatelskou činnost redakce časopisu Gymplák se
v minulém roce nepodařilo navázat. Ve školním roce nevyšlo žádné nové číslo. Budeme zvědavi,
zda dokáže někdo z mladších studentů na úspěšně rozjetou tradici navázat v dalším.
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Kontrolní činnost prováděná na škole
ČSI
Naše škola byla zařazena do vzorku, na kterém bylo v listopadu 2018 prováděno testování
přírodovědné gramotnosti žáků 8. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Výsledky
30 testovaných žáků se pohybovaly mezi 39 a 96 procentními body. Průměrná úspěšnost činila
v naší škole 63 %, celorepublikově 43 %.
Dne 9. dubna 2019 bylo zahájeno hodnocení podpory rozvoje přírodovědné gramotnosti
v 1. až 4. ročníku osmiletého gymnázia. Přítomní inspektoři sbírali data pro širší šetření,
individuální zpráva pro školu nebyla zpracovávána.
Hasičský záchranný sbor Pk
Dne 6. února 2019 proběhla kontrola povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně
ve smyslu § 31 odst. 1 písm. A), g) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Krajský úřad Pk – odbor školství
Dne 6. června 2019 byla zahájena kontrola čerpání prostředků přidělených ze státního
rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání (účelový znak 33 353) v r. 2019 a dodržení účelovosti
při čerpání těchto prostředků. Nedostatky nebyly shledány.
Úřad práce ČR
Ve dnech 14.–20. června 2019 byla provedena kontrola o státní sociální podpoře:
vystavování potvrzení pro Úřad práce, mzdové listy vybraných pracovníků. Nebyly shledány
žádné nedostatky.

Hospodaření školy 2018
Příjmy v roce 2018

(v tis. Kč)

Dotace ze SR
Dotace pojekt EXCELENCE SŠ
Dotace pojekt EXCELENCE ZŠ
Šablony 2017
Dotace na PROVOZ od KrÚ
Ostatní příjmy
Výnosy z pronájmu a energií
Použití fondů z minulých let
Granty Města Ústí nad Orlicí

17 920
88
29
285
2 959
246
165
578
30

celkem

22 300

Výdaje v roce 2018

(v tis. Kč)

Platy, OON, náhrady DPN (PN)

13 007
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Sociální a zdravotní pojištění (PN)
FKSP, vzdělávání, ochranné pomůcky (PN)
Úrazové pojištění za zaměstnance (PN)
Učebnice, školní potřeby, učební pomůcky (PN)
Cestovné (PN)
Ostatní služby, licence k výuce (PN)
DDHM (PN)
Náklady na projekt EXCELENCE SŠ
Náklady na projekt EXCELENCE ZŠ
Šablony 2017
Náklady čerpané z grantů Města Ústí nad Orlicí
Ostatní materiál na provoz
Spotřeba energií
Opravy a udržování
Cestovné, mzdy a pojištění z provozních prostředků
Ostatní služby včetně stravování žáků
Odpisy dlouhodobého majetku + Nákup DDHM

4 382
292
54
52
81
13
39
88
29
285
30
219
751
616
236
1 141
984

celkem

22 299

Příjmy
Výdaje

22 300
22 299

Zisk převedený do rezervního fondu

1

Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů
A) Rozvojové programy
Excelence 2019
Škola se již pravidelně zapojuje do rozvojového programu MŠMT Excelence. V programu
pro střední školy bylo na základě výborných výsledků žáků v krajských, celostátních
a mezinárodních kolech za školní rok 2017/18 našemu gymnáziu přiděleno 9,5 bodu zejména
za astronomickou, biologickou a fyzikální olympiádu, také za olympiádu z českého jazyka.
Finančně to znamenalo na jaře 2019 čerpání 82 tis. Kč umožňující finanční ohodnocení
pedagogů, kteří se věnují talentovaným žákům. Za školní rok 2018/19 naše škola získala 11
bodů, což přinese na jaře 2020 do rozpočtu školy bonus 93 tis. Kč.
V obdobném programu pro základní školy a nižší ročníky gymnázií jsme za uplynulý školní
rok obdrželi 3,6 bodu znamenající částku přibližně 21,5 tis. Kč. Za školní rok 2018/19 nám bylo
přiděleno 1,9 bodu (15 tis. Kč).
Rozvojový program na vyrovnání mezikrajových rozdílů
Z prostředků rozvojového programu obdržela naše škola částku 79 tis. Kč, kterou MŠMT
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přidělilo po porovnání platových rozdílů mezi jednotlivými regiony České republiky. Prostředky
byly využity na nenárokové složky platů pracovníků ve školství.

B) E-TWINNING
Ve školním roce 2018/2019 opět pokračovaly na naší škole e-twinningové projekty. Žáci 2. B
se zapojili do projektu s názvem My life, My country! Naši žáci se pokusili v angličtině
představit svoji zemi, školu, životní styl a zároveň se dozvěděli něco o ostatních zemích, které se
také projektu účastnily (Španělsko, Itálie, Polsko, Litva, Chorvatsko, Belgie, Francie a Turecko).
E-twinningové projekty se setkávají u studentů s kladným ohlasem a je s nimi počítáno
i v dalším školním roce.

C) Výměnné zahraniční pobyty a poznávací zájezdy
Berlín
Hned na začátku září se 44 studentů se třemi učiteli vypravilo na poznávací zájezd
do Německa, kde se na vlastní oči seznamovali s reáliemi Berlína a Postupimi. Měli tak možnost
mimo jiné navštívit Muzejní ostrov, budovu německého parlamentu, Židovský památník,
Humboldtovu univerzitu nebo projít Braniborskou bránou. V Postupimi pak Cecilienhof (místo
podpisu Postupimské dohody) a zámek Sanssouci se zahradami.
Paříž
Ve dnech 5.–9. září 2018 se organizátorky Eva Minářová a Jiřina Doležalová se čtyřiceti
studenty vydaly do Paříže, kde navštívili mnoho historických památek, jež k tomuto městu
neodmyslitelně patří. Z mnohých za zmínku stojí katedrála Notre Dame, muzeum d´Orsay,
Louvre, bohémská čtvrť Montmartre, třída Champs-Élysée, Vítězný oblouk či deset kilometrů
od Paříže vzdálený zámek Versailles.
Ti, kteří se rozhodli na našem gymnáziu studovat francouzský jazyk, mohli vyzkoušet,
zda jejich znalosti a dovednosti obstojí v reálném francouzském světě. Někteří se chopili
i nabídky průvodce zajít na typickou francouzskou večeři v centru města a ochutnat tak žabí
stehýnka, paštiku z husích jater, mořské plody či dezert créme brulé.
Australané
Spolupráce s melbournskou střední školou Ringwood Secondary College již trvá řadu let.
V pravidelném intervalu 3 let se žáci partnerské školy se svými učiteli opět objevili v Ústí a byli
ubytovaní v hostitelských rodinách v termínu 13.–17. dubna. Protože se jedná o školu umělecky
zaměřenou, nedílnou součástí je jejich kulturní vystoupení v divadle (více v kap. 9 Aktivity školy
na veřejnosti). Naši žáci měli příležitost navázat nová mezinárodní přátelství doslova přes půl
světa. Ač je Austrálie daleko, na příští školní rok chystáme reciproční výjezd k protinožcům
v období kolem jarních prázdnin.

Účast školy v projektech
A) Šablony pro SŠ a VOŠ I
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Ve školním roce 2018/2019 vstoupil projekt Šablony I do své druhé poloviny (Operační
program Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006619) a byl
ukončen k 31. 7. 2019. Závěrečná zpráva o realizaci bude podána k 25. 9. 2019.
Během tohoto projektového období 21 zúčastněných pedagogů uskutečnilo 53 šablon
v oblastech: Vzdělávání PP SŠ – DVPP, Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ), Tandemová
výuka na SŠ, Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ, Doučování žáků SŠ ohrožených školním
neúspěchem.
Celkem bylo v projektu Šablony I během dvou školních let úspěšně realizováno všech 97
šablon v celkové hodnotě 661 787 Kč.

B) Dlouhodobé projekty v rámci ŠVP
Pevnou součástí školních vzdělávacích programů jsou i některé dlouhodobé projekty.
Mezi ně lze zařadit také pravidelné sportovní kurzy, díky kterým se snažíme podporovat
všestranný rozvoj žáků.
Sportovní kurzy
Všechny třídy s výjimkou tercie a maturitních ročníků absolvovaly kurz zahrnující
sportovní aktivity. Nové třídní kolektivy se zúčastnily třídenních adaptačních kurzů ve druhém
týdnu v září v Říčkách v Orlických horách. Kromě turistiky byly náplní kurzu činnosti a hry
stmelující nové třídy.
V zimním období byly na pořadu týdenní lyžařské kurzy. Školní lyžařskou sezónu zahájila
třída 2. B na Dolní Moravě ještě v lednu před ukončením pololetí, poté hned po jarních
prázdninách v únoru jely lyžovat třídy 1. A a 5. B do Říček v Orlických horách. Do kurzů
pravidelně zařazujeme i běžecké lyžování. Ani tentokrát tomu nebylo jinak a instruktoři se
pokusili v žácích probudit lásku k pohybu na lyžích nejen na upraveném svahu.
Nejrozsáhlejší období kurzů je v červnu. Nejprve vyjely oba třetí ročníky na vodácký kurz
na Vltavu, kde účastníci kromě pohybu na vodě objevovali krásy horního toku Vltavy
a nejbližšího okolí (Vyšší Brod, Český Krumlov, Dívčí kámen). Nedílnou součástí bylo
i kempování zahrnující zajištění vlastního jídla. Pro mnohé naše vodáky se jednalo o zcela novou
zkušenost.
Po týdenní přestávce vyrazili na Pastvinskou přehradu žáci druhých ročníků. Na programu
byla cyklistika, vodácká průprava na klidné vodě, základy orientačního běhu, horolezectví,
zařazeny byly rovněž míčové hry. Posledním z kurzů byl třídenní turistický kurz 4. B na Dolní
Moravě, jehož smyslem bylo kromě pohybu též rozloučení třídy se stávající třídní učitelkou
a seznámení s třídním novým.
Oslavy Dne studentstva
Stabilní součástí školního vzdělávacího programu jsou projekty. O Oslavách Dne
studentstva jsme se více zmínili již v kapitole 9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti.
Ochrana člověka při mimořádných událostech
Na prevenci je zaměřen projektový den Ochrana člověka při mimořádných událostech,
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letos zařazen na 26. června. Letošní ročník reagoval na připomínky žáků a podněty učitelů
z předchozích let a jeho hlavním rysem byla zcela nová koncepce řazení programů. Pro každý
ročník byl připraven pouze jeden hlavní tematický okruh s navýšenou časovou dotací. Jednotlivé
skupiny (ročníky) nižšího a vyššího gymnázia se na závěr potkaly při společné části věnované
sebeobraně. Důležitým kritériem pro všechny části bylo, aby vstupy jednotlivých složek byly co
nejvíce praktické.
Z pohledu organizátorů se celá akce jeví jako velmi zdařilá. Všechny spolupracující
jednotky nám vyšly maximálně vstříc a připravený program tak mohl obohatit žáky naší školy
o nové znalosti i praktické dovednosti. Za to jim patří poděkování.
Přehled jednotlivých stanovišť a jejich zajištění:
-

Prima – dopravní bezpečnost (Policie ČR – Obvodní oddělení Ústí nad Orlicí).
Sekunda – první pomoc (Český Červený kříž Ústí nad Orlicí).
Tercie – vodní záchrana (Vodní záchranná služba ČČK Pastviny).
Kvarta – požární bezpečnost (Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí
a Černovír).
1. ročníky – záchranná služba (Zdravotnická záchranná služba Pardubického
kraje).
2. ročníky – armáda (Univerzita obrany v Brně).
3. ročníky – krizové řízení v ÚO (Krizové řízení města Ústí nad Orlicí),
evakuační zavazadlo – R. Růžička.
Sebeobrana – brazilské jiu-jitsu (BJJ Česká Třebová).

Sportovní den
Projektový den zaměřený výhradně na sportovní aktivity jsme opět zařadili v samotném
závěru školního roku 27. června. Žáci se věnovali sportům dle vlastního výběru z široké nabídky
(např. fotbal, turistika, cyklistika, volejbal, softball, stolní tenis).

C) Tematické exkurze
Nedílnou součástí výuky byly tematicky zaměřené exkurze, díky nimž mohli žáci na vlastní
oči vidět města, místa, technologie, o nichž se v hodinách teoreticky učí.
V rámci přírodovědného vzdělávání skupiny žáků navštívily například tepelnou elektrárnu
Opatovice nad Labem, větrnou elektrárnu v Anenské Studánce a Muzeum lokomotiv
v Mladějově, školní jaderný reaktor VR-1 v Praze-Holešovičkách a fúzní reaktor TOKAMAK
na ČVUT v Praze, v Olomouci laboratoře Přírodovědecké fakulty a Pevnost poznání, digitální
planetárium a průtokovou elektrárnu Hučák v Hradci Králové. Pravidelnými destinacemi
historických exkurzí byly Praha, Terezín a Kutná Hora.

D) Projektové dny
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Do každoroční ekologicky zaměřené akce se letos v rámci biologie společně zapojili žáci
kvinty. Vytipovali si tři lokality, v Hylvátech podél trati, ve Wolkerově údolí a za starou
cihelnou. Studenti se rozdělili do tří čet. Na každou skupinu čekalo překvapení, někde v podobě
knih z roku 1886, jinde stará ruská televize. Skupina, která měla na starosti úklid za nákupní
zónou Stop-Shop objevila spoustu dopisů, pohledů a negativů adresovaných jisté paní Kamilce.
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Kromě kuriozit nalezla bohužel také černou skládku. Během celé akce bylo sesbíráno okolo 125
pytlů odpadu (2,3 tuny) a dohromady asi 20 pneumatik různých velikostí a tvarů.
Den poezie
V pondělí 17. prosince se na naší škole konal již pošesté Den poezie. Zúčastnili se opět
studenti nižšího i vyššího gymnázia a zkoušeli si trochu volnější a kreativnější práci s mateřským
jazykem pomocí jazykových hříček a psaní vlastních básní. Letos si mohli vyzkoušet osvědčené
i nové básnické formy: akronymy, limeriky, haiku, ritornely, rispety, rondely nebo stance. Celou
akci hodnotili studenti opět velice kladně jako příjemně strávený předvánoční čas.
Zasaď svůj strom
Jednalo se již o 2. ročník akce konané ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR. Letošní
sázení stromů proběhlo 29. 3. 2019 v blízkosti obce Hlavná a zúčastnila se jí třída 1. A. Akce
byla z pohledu Lesní správy hodnocena jako úspěšná. Ve vymezeném čase byl mladými duby
osázen celý připravený prostor. Získaný výdělek byl věnován na charitativní účely.
Projekt Madam Curie
První ročníky byly zapojeny do netradiční výuky. Téma radioaktivity zažily formou
projektu o Marii Curie. Studenti se seznámili s touto osobností a jejími objevy formou
dramatické hry. Sami objevovali a prožívali část jejího života. Tři výukové hodiny nestrávili
ve svých lavicích, ale tvořivě pracovali ve skupinách, komunikovali, poznávali princip jaderných
reakcí a radioaktivity. Projekt probíhal formou tandemové výuky L. Janyšové a R. Růžičky.
Finanční gramotnost
Letos poprvé jsme se zúčastnili hry VirtuLife, při níž si studenti mohli vyzkoušet, jak
nesnadné je peníze získat a jak snadné je o ně přijít. Třída 6. B se rozdělila do několika
modelových rodin, prostřednictvím nichž si studenti prožili 30 let života. Během nich počítali
úspory, investovali, řešili pojištění, hypotéky a stavební spoření, spotřebitelské úvěry, vzdělání
dětí, živelné katastrofy atd.
Za 4 vyučovací hodiny měli splnit 3 životní cíle: získat vlastní bydlení, vydat se na zahraniční
expedici a našetřit si na důchod. Všichni účastníci byli se hrou maximálně spokojení – mimo
jiné proto, že si vyzkoušeli nesnáze reálného života, aniž by museli nést následky svých mnohdy
neuvážených rozhodnutí. Zároveň si nenásilně zopakovali teorii, s níž se seznámili v hodinách
ZSV.
Kurz 3D modelování
Ve dnech 11.–15. března 2019 se každodenně v odpoledních hodinách uskutečnil kurz 3D
tisku a tvorby 3D modelů pomocí programu Fusion 360 pod vedením bývalého absolventa školy
Tomáše Valenty. Kurzu se zúčastnilo čtrnáct studentů z různých tříd včetně vyučujících IKT.
Všichni se seznámili se základy vytváření 3D modelů a jejich tisku na nové 3D tiskárně.
Na závěr kurzu si mohli studenti vytisknout svůj jednoduchý 3D model.
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E) Studentský parlament
Studentský parlament Gymnázia v Ústí nad Orlicí měl celkem 24 volených členů, z každé
třídy dva. Ve školním roce proběhlo celkem 16 zasedání, která vedli Adam Kraj a Zuzana
Klekarová. Studenti se zapojili do více než deseti aktivit. Spolupořádali každoroční představení
na připomínku výročí událostí 17. listopadu 1989 a 1939. Parlament také zajistil cyklus
psychologických přednášek s Petrem Kadlecem a Dalimilem Staňkem. Na konci dubna se
podařilo uskutečnit první ročník studentského majálesu. Členové také uspořádali studentské
volby do Evropského parlamentu a někteří se podíleli i na organizaci a průběhu stávky Vyjdi
ven, která inspirovala další demonstraci ve městě. Dále je nutné zmínit některé menší aktivity
jako například úsilí o bezobalový školní bufet a o změny v sankcích za pozdní příchody
do školy.

F) Včelařský kroužek
Včelařský kroužek navštěvovalo ve školním roce 2018/2019 dvanáct žáků různých ročníků
naší školy (od primy po maturující oktavány, chlapce i dívky). Schůzky probíhaly každý pátek,
s výjimkou prázdnin.
V průběhu podzimního a zimního období byly schůzky kroužku zaměřeny na přípravné
praktické činnosti, např. kompletaci úlových rámečků, přilepování mezistěn a práci se včelími
produkty (voskové svíčky, propolisová tinktura). Mladí včelaři se také vzdělávali v důležitých
včelařských tématech. Z velkého množství přednášek lze vybrat např. problematiku stavby těla
včely medonosné, charakteristiku a odlišnosti jejich jednotlivých kast, včelí nemoci a škůdce
a mnoho dalších.
Na jaře, poté co kroužek získal svá vlastní 2 včelstva, se velká část schůzek přesunula
na školní včelnici. Z praktických činností, jež obnáší péče o včely, si mladí včelaři sami
vyzkoušeli např. velký jarní zásah, přípravu sběrného oddělku a odchov nových matek, vytáčení
medu a přípravu včelstev na zimu.
Nedílnou součástí našich včelařských setkání byla také příprava na krajské kolo tradiční
včelařské soutěže Zlatá včela, které se uskutečnilo v dubnu ve Slatiňanech. Naši školu v ní
reprezentovali žáci Martin Kalista a Bartoloměj Osoha. Naše premiérová účast dopadla úspěšně,
oba chlapci projevili slušné znalosti v různých včelařských oborech (včelařsky významné
rostliny, mikroskopické preparáty, praktická péče o včely, včelařské pomůcky, všeobecné
znalosti) a umístili se na krásném 5. (B. Osoha) a 6. místě (M. Kalista).
Ani o letních prázdninách nezůstal kroužek neaktivní. Na žádost městského muzea v Ústí
nad Orlicí se podílel na zajištění jejich dětského vzdělávacího programu a připravil pro malé
i velké návštěvníky muzea množství včelařských aktivit.
Včelařský kroužek je již druhým rokem finančně podporován městem Ústí nad Orlicí.
Díky letošní podpoře se podařilo kroužek vybavit pomůckami potřebnými pro zisk medu, které
pak v průběhu sezóny umožnily zrealizovat první dvě medobraní. Z dalších podporovatelů
včelařského kroužku je nezbytné uvést firmu Silvita (zastoupena manžely Chudými),
jež dlouhodobě umožňují umístění včelstev na svém pozemku a sponzorsky věnovali cukr
pro zimní zakrmení včel. Všem uvedeným institucím a firmám tímto děkujeme.
Do dalších let má včelařský kroužek velké plány. Ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí
chystá např. přesun včelstev blíže ke škole a postupné vybudování malého včelařského centra
při naší škole.
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Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Gymnázium Ústí nad Orlicí v současné době nenabízí žádné vzdělávací programy
pro dospělé v rámci celoživotního učení.

Spolupráce s dalšími subjekty
A) Odborová organizace
Odborová organizace na škole ukončila svoji činnost.

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

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

Adresa:

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

Organizační struktura:

spolek

Výbor SRS – předseda Marek Kraj
1. A – Růžena Škrobánková
2. A – Ivana Hrnčířová
3. A – Tomáš Nechvíl
4. A – Martina Štěrbová
1. B – Pavla Zapletalová, Jitka Florišová
2. B – Monika Kocandová, Josef Kauc
3. B – Jana Svojanovská
4. B – Jiřina Slezáková, Josef Ludvíček
5. B – Marcela Šaldová
6. B – Lucie Čáslavková, Miroslava Šmajzrová
7. B – Julie Hrabovská
8. B – Marek Kraj
Činnost SRS
Základním posláním Spolku je podle stanov pomoc škole při shromažďování
a prezentování názorů, podnětů a požadavků rodičů a žáků, dále pak pomoc při získávání
finančních a materiálních prostředků pro potřeby školy.
Ve školním roce 2018/19 se členská základna sešla na dvou rodičovských třídních
schůzkách a výbor SRS na pěti jednáních (20. 9., 22. 11. 2018, 14. 2., 11. 4. a 6. 6. 2019).
Za školu byli obvykle přítomni ředitel Marek Hoffmann, zástupce ředitele Petr Borovička a Jana
Vosyková pověřená vedením účetnictví spolku. Na první schůzi byla stanovena výše členského
příspěvku ve výši 400 Kč na školní rok a schválen rozpočet. V průběhu roku vedení školy rodiče
informovalo o činnosti a aktivitách školy a získávalo zpětnou vazbu o práci školy od veřejnosti.
Na jednáních výboru byly pravidelně předkládány zprávy o hospodaření a stavu financí
a schvalovány příspěvky na jednotlivé akce dle požadavků školy.
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Celková výše vybraných příspěvků činila přibližně 140 tis. Kč. Kromě příspěvků byly
dalšími příjmy spolku vstupné z kulturních představení školy (21 tis. Kč) a část výtěžku
z maturitního plesu, který společnost zaštiťuje a který si organizují a připravují sami studenti
(6 tis. Kč). Poslední příjmovou položkou (17 tis.) byl výběr za organizaci přípravných kurzů
k přijímacím testům.
Finance jsou pak využívány na činnost školy tak, aby z nich měl užitek co největší počet
žáků. Obvyklými oblastmi podpory jsou:
-

podpora kurzů stanovených ŠVP, zájezdů do divadel a exkurzí, zejména příspěvky
na dopravu (ve šk. roce 2018/19 se jednalo o 33 tis. Kč);
podpora žákovských soutěží, cestovné, drobné odměny (32 tis. Kč);
nákup potřeb na výtvarnou výchovu (24 tis. Kč);
odměny pro úspěšné studenty a reprezentanty školy (27 tis. Kč);
spolupráce při organizování kulturních akcí školy, služby, pronájmy apod. (5 tis. Kč);
další potřeby školy spojené s průběhem školního roku (23 tis.)

Základní údaje o hospodaření SRS za kalendářní rok 2018 (v tis. Kč):
Počáteční stav k 1. 1. 2018:
Příjmy:
Výdaje:
Konečný stav k 31. 12. 2018:

146
167
144
169

C) Spolupráce s dalšími školami
V uplynulém roce byla zahájena hlubší spolupráce se čtyřmi základními školami v místě
a okolí. Naši pedagogové připravují laboratorní programy z oblasti chemie, fyziky, biologie
a informačních technologií. Během druhého pololetí jsme zrealizovali 9 laboratorních dopolední.
Dílčí spolupráce funguje i s Vyšší odbornou školou a střední školou zdravotnickou
a sociální Ústí nad Orlicí, která sídlí v bezprostředním sousedství gymnázia. Kromě toho, že naše
gymnázium poskytuje formou zápůjčky prostory tělocvičny na 15 hodin týdně, jsme v minulém
školním roce také využili nabídku jejich vzdělávacího projektu Zdravý životní styl.
Dobře funguje též sousedská spolupráce s místní ZUŠ Jaroslava Kociana. Mnoho našich
studentů je také žáky umělecké školy, což se promítá v přirozenou ochotu vzájemné oboustranné
podpory akcí a projektů.

D) Spolupráce s Městem Ústí nad Orlicí
Gymnázium vychází s Městem Ústí nad Orlicí jako s dobrým sousedem. Obě strany si
navzájem vycházejí vstříc jak ve věcech správy majetku, tak v podpoře a propagaci aktivit.
Zároveň škola každoročně žádá prostřednictvím vyhlášených grantů o dílčí dotace na své
projekty.
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V oblasti kultury město nabízí zvýhodněný režim pronájmu místních scén pro vlastní
kulturní akce školy. Tradiční platformou pro spolupráci se již stala každoročně pořádaná
Kocianova houslová soutěž, při níž působí naši studenti v rolích překladatelů a redaktorů
časopisu.
O městskou podporu žádá také včelařský kroužek pod vedením Jaroslava Kumpošta, který
má do dalších let velké plány. Ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí chystá např. přesun
včelstev blíže ke škole a postupné vybudování malého včelařského centra přímo v naší škole
a nejbližším okolí. Rádi bychom výhledově využili boční suterénní prostory pro zázemí této
zájmové skupiny, na pozemku města vedle budovy školy je v záměru vybudování včelařsky
zaměřené naučné stezky.

E) Spolupráce s firmami
Trvalou se již stala spolupráce se společností Contipro, a.s., v Dolní Dobrouči. Nemalý
počet studentů se zúčastňuje přednášek, seminářů i experimentů v rámci vzdělávacího projektu
Fybich. Každou první sobotu v měsíci jsou studentům středních škol z regionu nabízeny odborné
přednášky na biologická či fyzikálně-chemická témata prezentována odborníky české vědy.
Z našeho gymnázia se v minulém školním roce zúčastnilo 29 žáků, což je nejvíce ze všech
zapojených škol, zatím žádný však nevyužil možnost stáže ve firmě.
Snažíme se rozvíjet i kooperaci se závodem Rieter CZ, s. r. o., v Ústí nad Orlicí
a na podzim připravujeme exkurzi pro studenty semináře z fyziky ve 3. ročníku.
Spolupráce se společností OG Soft, s. r. o., Ústí nad Orlicí, probíhala ve školním roce
2018/19 v několika rovinách: žáci měli možnost seznámit se s činností firmy formou exkurze,
jednotlivci měli příležitost zde konzultovat své maturitní práce z předmětu informační
a komunikační technologie, učitelé využívali možnost konzultací na odborná témata z oboru.
Společnost podpořila konání soutěže Bobřík informatiky věcnými cenami v základním kole,
poukázkou pro úspěšné studenty v kole celostátním. Mimoškolní vzdělávací program OG
Akademie letos fungoval formou individuálních konzultací a realizace jednotlivých projektů
vybraných studentů. Ve společných projektech hodláme pokračovat, na říjen 2019 je plánována
exkurze a pracovní dílna na téma kyberbezpečnosti.
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Příloha č. 1 – učební plány používané ve školním roce 2018/19
A) Tabulace učebního plánu nižších ročníků gymnázia podle ŠVP
Učební plán nižšího gymnázia
Vyučovací předměty
1.

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

Celkem

Z toho
DČD 2)

Český jazyk a literatura

5 (1)

4(1)

4 (1)

3 (1)

16 (4)

Anglický jazyk

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12 (12)

Matematika

5 (1)

4(1)

4 (1)

4 (1)

17 (4)

2

1 (1)

1 (1)

2 (2)

4 (4)

2
1

Informační a komunikační
technologie
Dějepis

2

2

2

2

8

Výchova k občanství

1

1

1

1

4

Fyzika 3)

2

2 2
( )
3 3

Chemie 3)
Biologie 3)

2

1 1
( )
3 3

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

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

Celkem

Český jazyk a literatura

3 (1)

3 (1)

4 (1)

5 (1)

15 (4)

Cizí jazyk (anglický)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12 (12)

Další cizí jazyk
(fr., něm., rus.)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12 (12)

Matematika

4 (1)

3+1 (1)

3 (1)

4 (1)

14 +1 (4)

Informační a komunikační
technologie

2 (2)

2 (2)

Dějepis

3

2

2

Základy společenských
věd

2

2

2

Fyzika 3)
Chemie 3)
Biologie 3)
Zeměpis

2 2
( )
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
DČD 2)
3

4+1

4 (4)
7
2

8

1

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
3
1
1
3
1
2
3
2

2 (2)

2 (2)

8 (8)

Volitelný předmět 1

2 (2)

3 (3)

5 (5)

3

Volitelný předmět 2

2 (2)

3 (3)

5 (5)

3

Volitelný předmět 3

2 (2)

3 (3)

5 (5)

3

Volitelný předmět 4

2 (2)

3 (3)

5 (5)

3

34 (18)

31 (22)

132 + 1
(72)

26+1

34 (16)

33 + 1 (16)

Celkem
132 + 1 (72)

1) Čísla v závorce určují počet hodin týdně, ve kterých jsou třídy děleny na skupiny.
2) DČD = disponibilní časová dotace.
3) Třetinová hodinová dotace u předmětů Fy, Ch, Bi je v praxi realizována třítýdenním cyklem,
ve kterém se postupně střídají hodiny jednotlivých předmětů.
Volitelné předměty v posledních dvou ročnících studia budou uspořádány do pěti rozvrhových
bloků, student volí 4 předměty. Zařazení předmětů do společného bloku je plně v kompetenci
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ředitele školy, může se rok od roku lišit dle potřeb školy a zájmu studentů. Ředitel též
rozhoduje, které z nabízených předmětů budou v daném školním roce otevřeny.
Nabídku volitelných předmětů tvoří:
Anglická konverzace
Německá konverzace
Francouzská konverzace
Ruská konverzace
Seminář matematiky
Seminář biologie
Seminář fyziky
Seminář chemie
Seminář informačních technologií
Seminář dějepisu
Seminář společenských věd
Seminář zeměpisu
Svět umění
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Příloha č. 2 – Přehled o žácích k 30. 9. 2018
Třída
třídní učitel
1. B
Blaško
2. B
Minářová
3. B
Doležalová
4. B
Kroulíková
1. A
Kollertová
5. B
Sloupenská
2. A
Motyčka
6. B
Pražáková
3. A
Růžička
7. B
Janyšová
4. A
Motlová
8. B
Brdíčko
Celkem

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

Žáci celkem
chlapci dívky
31
14
17
29
6
23
30
16
14
32
15
17
28
6
22
27
11
16
25
1
24
25
13
12
30
10
20
26
9
17
26
7
19
28
19
9
337
127
210

AJ

Cizí jazyk
NJ
FJ

Volitelné předměty

Nepovinné předměty

RJ

31

-

-

-

29

-

-

-

30

20

10

-

32

21

-

11

28

15

-

13
hv 6+13 (1)

27

16

11

-

25

10

-

15

Dra 5
Sb 1
Dra 5
Sb 1
Dra 3
Sb 2
Dra 1 Sb 6
Ak 15
Dra 0+3
Sb 0+1

vv 22+14 (2)

Dra 1+0
hv 14+10 (1) vv 11+15 (2)

25

16

9

-

30

20

-

10

26

13

-

13

26

14

11

1

28

16

12

-

337

161

53

63
29

Ak 55 (4)
SDě 13 (1)
SMa 18 (1)
SBi 24 (1)
Ak 51 (4)
SDě 11 (1)
SMa 20 (1)
SBi 27 (1)

Nk 14 (1)
SSv 26 (1)
SFy 19 (1)
SIt 19 (1)
Nk 15 (1)
SSv 16 (1)
SFy 19 (1)
SIt 13 (1)

SCh 16 (1)
SZe 20 (1)
Fk 8 (1)

Dra 2+4
Sb 4+1

SCh 16 (1)
SZe 21 (1)
Fk 8 (1)

Sb 2+2
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Příloha č. 3 – Organizační plány pololetí
1. pololetí
3. 9. 2018
5.–9. 9.
5.–7. 9.
10.–12. 9.
10. 9. 16:30 – 17:30
12.–14. 9.
11. 9.
25. 9. 08:00 – 10:00
2. 10. 10:00 – 11:40
5. 10. 11:00 – 13:00
10. 10. 12:40 – 13:25
15. 10. 11:45 – 13:25
15. 10. 15:10 – 16:00
17. 10.
23. 10. 07:10 – 07:55
23. 10. 11:00 – 14:15
24.–25. 10.
26.–28. 10.
29.–30. 10.
4. 11. 19:00 – 20:00
5.–16. 11.
6. 11.
7. 11. 08:00 – 09:40
8. 11. 13:30 – 15:55
15. 11.
16. 11. 08:00 – 11:40
16. 11. 13:00 – 14:00
16. 11. 18:00 – 01:00
18. 11. 17:00 – 20:30
19. 11. 11:00 – 16:00
22. 11. 08:00 – 11:40
23. 11. 10:00 – 11:00
26. 11. 13:30 – 15:05
27. 11. 10:00 – 12:30
28. 11. 13:45 – 15:30
28. 11. 15:30 – 18:30
28. 11. 17:00 – 20:00
29. 11.
30. 11. – 1. 12.
30. 11. 10:00 – 11:00
10. 12. 13:30 – 14:15
12. 12.
12. 12. 11:50 – 13:50
17. 12. 08:00 – 13:30
17. 12. 12:30 – 14:15

Zahájení školního roku
Zájezd Paříž
Zájezd Berlín
Adaptačních kurz 1. A
Schůzka rodičů 1. B
Adaptačních kurz 1. B
Maturitní zkoušky v podzimním termínu
Exkurze 6. B ChL Čistírna odpadních vod
Beseda 2. až 4. ročníky Erik Tabery
Divadlo 1.A/5.B, 4.A/8.B Zoe DS Veselé zrcadlo
Přírodovědný klokan pro zájemce
1.B-3.B Planeta Země 3000
První zasedání studentského parlamentu
Školní turnaj v piškvorkách
Astronomická olympiáda
Demosthenes – řečnická soutěž
Dvoudenní historická exkurze 7. B do Prahy
DVD Festival–účast DS Veselé zrcadlo
Podzimní prázdniny pro žáky
Derniéra Zoe, DS Veselé zrcadlo, Malá scéna
Bobřík informatiky
Futsal – oblastní turnaj
Dějepisná beseda SDě 3. ročníků
Beseda SSv 3. ročníků a Zsv 3. A
Generálky na 17. listopad
Oslavy Dne studentstva
Volejbalové finále studentů proti učitelům
Stužkovací ples
Oslavy Dne studentstva
Exkurze 2. A Opatovice n/L
Testování ČŠI 3. B
Soutěž Best in Deutsch
Přednáška Globální oteplování SZe 3. r a SBi 4. r.
Olympiáda ČJ – školní kolo
Klasifikační porada
Třídní schůzky
Fyziklání online
Piškvorky – krajské kolo
Dny otevřených dveří – slavnostní otevření nové laboratoře
Soutěž Best in English
Ekonomická olympiáda
Primární prevence nižší G
Olympiáda NJ školní kolo
Vánoční šachový turnaj
Den poezie
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17. 12. 13:30 – 15:00
18. 12.
19. 12.
19. 12.
19. 12. 11:50 – 14:15
20. 12. 10:00 – 13:30
20. 12. 12:40 – 15:05
21. 12. 10:00 – 10:45
21. 12. 10:45 – 13:30
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
17. 1. 08:00 – 10:30
20.–25. 1.
29. 1. 08:00 – 12:00
29. 1. 13:45 – 15:45
30. 1.
30. 1. 08:00 – 12:00
31. 1.
1. 2.

Beseda s Karlem Škarkou
Vánoční florbalový turnaj
Exkurze SFy 4. ročníků Praha
Primární prevence nižší G
Projekt Ch 5. B Tandemová výuka
Listování: Nejlepší kniha o fake news, 1. A – 8. B (vyšší G)
Projekt Ch 1. A Tandemová výuka
Zpívání na schodech
Vánoční besídky ve třídách
Vánoční prázdniny pro žáky
Astronomická olympiáda krajské kolo
Lyžařský kurz 2. B Dolní Morava
Matematická olympiáda kat. C
Pololetní klasifikační porada učitelů
Přijímačky nanečisto
Matematická olympiáda kat. Z9 okresní kolo
Ukončení 1. pol. šk. roku 2018/2019, vydání vysvědčení
Jednodenní pololetní prázdniny pro žáky

2. pololetí
4.–8. 2.
11.–16. 2.
11. 2. 12:40 – 13:25
13. 2.
16.–22. 2.
26. 2. 07:00 – 08:00
27. 2. 15:00 – 17:30
4. 3.
6. 3. 08:00 – 12:00
12. 3. 08:00 – 10:00
13. 3. 15:00 – 17:30
14. 3. 11:00 – 12:35
21. 3. 08:00 – 11:40
21. 3. 11:20 – 17:00
22. 3.
25. 3. 08:00 – 10:30
26. 3. 08:00 – 11:40
26. 3. 10:50 – 19:30
27. 3. 08:00 – 11:40
27. 3. 08:55 – 10:45
27. 3. 15:00 – 17:30
28. 3. 08:55 – 12:35
29. 3. 08:00 – 13:15
4.–5. 4.
5. 4. 08:00 – 13:00
10. 4., 12. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.

Jarní prázdniny pro žáky
Lyžařský kurz 1. A Říčky v O. h.
Beseda – Policie ČR: 4. A+8. B
Exkurze SDě 3. a 4. ročníků do Terezína
Lyžařský kurz 5. B Říčky v O. h.
Sudoku – školní kolo
Přípravné kurzy (1)
Exkurze SCh 3. ročníků
Sudoku – regionální kolo
Projekce Florida a Havaj 1.–3 .B
Přípravné kurzy (2)
Divadlo: Audience, 3. A – 8. B
Hra na finanční gramotnost 6. B
Fyzikální exkurze 4. B
Matematický klokan
Astronomická olympiáda krajské kolo
Přednáška organizovaná Studentským parlamentem
Divadelní představení 2. A Hradec Králové
Přednáška organizovaná Studentským parlamentem
Přednáška 7. B: Eurocentrum Pardubice
Přípravné kurzy (3)
Přednáška o kyberšikaně 1. B, 2. B
Projekt Zasaď strom 1. A
Pythagoriáda
Ukliďme Česko 2019 5. B
Jeden svět filmový festival
Maturita 2019: Český jazyk a literatura – písemná práce
Maturita 2019: Anglický jazyk – písemná práce
Přijímací zkoušky čtyřleté studium 1. termín
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13.–17. 4.
15. 4.
16. 4.
16. 4. 09:00 – 10:00
17. 4.
18. 4.
24. 4. 13:45 – 15:30
24. 4. 15:30 – 18:30
26. 4.
29. 4. 07:15 – 08:00
30. 4. 10:00 – 11:40
2.–10. 5.
7. 5.
9. 5.
13. 5. 12:45 – 13:45
14. 5.
14. 5. 08:55 – 12:35
15. 5.
17. 5.
20.–23. 5.
20. 5. 08:30 – 09:50
21. 5. 08:55 – 12:35
22. 5. 08:55 – 12:35
28.–29. 5.
29.–30. 5.
29. 5. 17:00 – 19:00
4.–7. 6.
6. 6.
7.–9. 6.
10.–14. 6.
10. 6.
10. 6. 11:30 – 18:00
11. 6.
11. 6.
12.–14. 6.
13.–14. 6.
14. 6. 08:00 – 13:25
17.–21. 6.
19.–21. 6.
21.–25. 6.
25. 6. 14:00 – 16:30
26. 6.
26. 6. 18:00 – 19:00
27. 6.
28. 6.

Australská World Tour 2019
Přijímací zkoušky čtyřleté studium 2. termín
Přijímací zkoušky osmileté studium 1. termín
Výchovný konc. německého symf. orchestru pro 1. B – 4. B
Přijímací zkoušky osmileté studium 2. termín
Velikonoční prázdniny pro žáky
Klasifikační porada
Třídní schůzky (časy dle tříd)
Majáles
Klasifikační porada maturitních ročníků
Poslední zvonění maturitních ročníků
Maturita 2019: písemné zkoušky společné části
Historická exkurze 4. B Praha
Volby do Evropského parlamentu
Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků a učitelů
Historická exkurze 6. B
Program primární prevence 2. B, 4. B (P. Kadlec)
Historická exkurze 6. B
Chemicko-fyzikální exkurze 4. B
Maturita 2019: ústní zkoušky společné a profilové části
Tančíme pro radost 2019
Program primární prevence 1. B, 3. B (P. Kadlec)
Program 1. A a 5. B v rámci projektu Komenský 2020
Školní výlet 2. B
Fyzikálně-chemická exkurze 1. A a 5. B
Předávání maturitních vysvědčení
Vodácký kurz 3. ročníků Vltava
Finále šifrovací soutěže Technoplaneta–Praha
Školní výlet 5. B
Testování 4. B
Endomondo den 2. A
Fyzikální exkurze 1. B Hradec Králové
Exkurze Kutná Hora 2. B a 3. B
Školní výlet 1. B
Školní výlet 3. B
Školní výlet 1. A
Projektový den 2. B, 4. B a 5. B se SZŠ Ústí nad Orlicí
Sportovně-turistický kurz 2.A+6.B Pastviny
Turistický kurz 4. B
Mladá scéna – divadelní festival
Klasifikační porada
Projekt. den – ochrana člověka za mimořádných událostí
Večer odměn Malá scéna
Sportovní den
Ukončení 2. pol. šk. roku 2018/2019, vydání vysvědčení
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Příloha č. 4 – Abecední přehled oceněných žáků
Jednotlivci
Žák/žákyně

Třída Soutěž

Kolo

Místo

Barnová Tereza

Blaško Michal
Divišová Markéta

7. B Pardubický pramínek – kat. V
Mezinárodní historická soutěž gymnázií – kat. II
4. B
Kraje pro bezpečný internet – kat. Student
4. B Lidice 21 – kat. II.
7. B Olympiáda z českého jazyka – kat. II

celostátní
krajské
celostátní
mezinárodní
krajské

Dostálková Klára

3. A Wolkerův Prostějov – kat. II

krajské

Filipová Alice
Filipová Monika
Fišarová Gabriela
Fišarová Lucie

1. B
3. B
2. A
4. A

Holubářová Viktorie

3. B

Hrnčířová Klára
Hyláková Lucie
Hyláková Monika

2. A
3. B
4. A

Jirgesová Lenka

5. B

Kalista Martin

3. B

okresní
celostátní
krajské
krajské
mezinárodní
celostátní
krajské
krajské
mezinárodní
celostátní
mezinárodní
celostátní
krajské
okresní

1.
3.
2.
4.–21.
3.
čest.
uzn.
2.
2.
8.
10.
2.
4.
2.
3.
7.
1.
4.–21.
3.
4.
2.

Kotlantová Adéla

3. B Komenský a my – kat. B

Krajová Kateřina

3. B

Křížová Adéla

5. B

Kudrnová Natália

7. B

Kukla Filip

8. B

Lehká Martina

7. B

Marek Kryštof

3. B

Musilová Elena

4. B

Bednář Matěj

Matematická olympiáda – kat. Z6
Komenský a my – kat. B
Biologická olympiáda – kat. B
Biologická olympiáda – kat. A
Lidice 21 – kat. I
Pardubické střípky – kat. III
Astronomická olympiáda – kat. CD
Mezinárodní historická soutěž gymnázií – kat. II
Mezinárodní historická soutěž gymnázií – Cheb
Komenský a my – kat. C
Lidice 21 – kat. II.
Pardubický pramínek – kat. IV
Astronomická olympiáda – kat. EF
Fyzikální olympiáda – kat. F

celostátní

5.

Komenský a my – kat. B
Dětská scéna
Astronomická olympiáda – kat. CD
Matematická olympiáda – kat. C
Mezinárodní historická soutěž gymnázií – Cheb
Mezinárodní historická soutěž gymnázií – Cheb
Fyzikální olympiáda – kat. A
Wolkerův Prostějov – kat. II
Matematická olympiáda – kat. A
Fyzikální olympiáda – kat. B
Komenský a my – kat. B
Olympiáda z dějepisu – kat. I

celostátní
krajské
krajské
krajské
mezinárodní
mezinárodní
krajské
celostátní
krajské
krajské
celostátní
celostátní

Olympiáda z němčiny – kat II.B

celostátní

6.

Musilová Pavlína

Olympiáda z francouzského jazyka – kat. A2
7. B Chemická olympiáda – kat. B

celostátní
krajské

Procházka Martin

5. B Wolkerův Prostějov – kat. II

krajské

Šaldová Zuzana

5. B Lidice 21 – kat. II.

mezinárodní

1.
7.
čest.
uzn.
4.–21.
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Šedová Eliška
Šnajdar Štěpán

Tesař Šimon

7. B Stolní tenis SŠ
2. B Matematická olympiáda – kat. Z7
Matematická olympiáda – kat. C
5. B Bobřík informatiky – kat. Junior
Fyzikální olympiáda – kat. D
8. B Biologická olympiáda – kat. A

celostátní
okresní
krajské
celostátní
krajské
celostátní

3.
1.
2.
1.
4.
21.

Vaněk Vojtěch

5. B Mezinárodní historická soutěž gymnázií – kat. II

krajské

3.

Vodstrčilová Kateřina

3. B Lidice 21 – kat. I

mezinárodní

1.

Stolní tenis SŠ

celostátní

4.

Stolní tenis – kat. D

krajské

1.

Šachy

celostátní

10.

Technoplaneta – šifrovací soutěž

celostátní

účast ve
finále

Fyziklání

celostátní

11.

Šolc Vojtěch

Oceněné týmy
Hyláková Monika
Šedová Eliška
Šmajzrová Veronika
Doleček Antonín
Hlavsa Alexander
Svojanovský Jakub
Šerák Marek
Grundman Václav
Holásek Vít
Holásek Vojtěch
Holásková Veronika
Šmajzrová Veronika
Čadová Štěpánka
Čáslavková Eliška
Kaplanová Josefína
Kaucová Kateřina
Pávková Kristýna
Šítková Jarmila
Kraj Adam
Kukla Filip
Šolc Vojtěch
Tesař Šimon
Velínský Vojtěch

4. A
7. B
6. B
4. B
4. B
3. B
4. B
8. B
7. B
8. B
4. B
6. B
2. B
2. B
2. B
2. B
2. B
2. B
8. B
8. B
5. B
8. B
8. B
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Příloha č. 5 – Přehled účasti učitelů na vzdělávacích programech DVPP
Místo
Příjmení Jméno
Název/téma školení
Organizátor
konání
Bartošová

Magdaléna

Bartošová

Magdaléna

Bergmanová Martina

FINANČNÍ GRAMOTNOST aneb
o financích srozumitelně
a s nadhledem
ČJ 207 Netradiční hodiny českého
jazyka a literatury
GeoGebra jako nástroj rozvoje
matematické gramotnosti na SŠ

Pardubice

KAP Pk (KÚ
Pardubice)

Praha

Descartes

Ústí nad Orlicí

CCV Pardubice

Bergmanová Martina

Dva dny s didaktikou matematiky

Bergmanová Martina

Reliéf ČR

Olomouc

Společnost učitelů
matematiky JČMF
UP Olomouc

Bergmanová Martina

Aktuální otázky geografie Evropy

Olomouc

UP Olomouc

Bergmanová Martina

Aplikace finanční matematiky v praxi

Olomouc

Descartes

Blaško

Hana

Ochrana dat ve školách

Praha

Descartes

Blaško

Hana

3D tisk

Praha

3D Wiser

Blaško

Hana

Dva dny s didaktikou matematiky

Praha

Společnost učitelů
matematiky JČMF

Blaško

Hana

Zoner Photostudio

Pardubice

KÚ Pardubice

Blaško

Hana

3D Tisk

Ústí nad Orlicí

Gymnázium Ústí
n/O

Blaško

Hana

Konference Menza

Praha

Menza

Blaško

Hana

GDPR

Pardubice

KÚ Pardubice

Blaško

Hana

Konference – Bezpečný internet

Zlín

CZ.NIC

Borovička

Petr

Internet ve výuce angličtiny II.

Brno

Descartes

Borovička

Petr

Pestrobarevnost hlavního proudu
současné americké literatury

Brno

Descartes

Borovička

Petr

Využití počítačů ve výuce cizího jazyka Hradec Králové

Brdíčko

Jakub

Literatura pro děti

Brdíčko

Jakub

Brdíčko

Jakub

Doležalová

Jiřina

Doležalová

Jiřina

Doležalová

Jiřina

Doležalová

Jiřina

Praha

NIDV

Praha

Akademie
Literárních novin

Praha

Descartes

Praha

Fraus

Plavba po moři knih aneb Česká próza
po roce 1989

Praha

Descartes

Současná světová próza

Praha

Descartes

Praha

Descartes

Choceň

Ústav pro studium
totalitních režimů

Plavba po moři knih aneb Česká próza
po roce 1989
Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní

Co nenajdete v čítankách – Současná
světová literatura
Co se daří? Příklady dobré praxe
a kam společně dále ve výuce
moderních dějin a výchově
k občanství
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Falta

Petr

Reliéf ČR

Olomouc

UP Olomouc

Hoffmann

Marek

Náročné životní situace

Ústí nad Orlicí

VOŠ a SŠ zdrav.
a soc. UO

Hoffmann

Marek

Financování regionálního školství

Praha

Seminaria, s.r.o.

Hoffmann

Marek

GeoGebra jako nástroj rozvoje
matematické gramotnosti na SŠ

Ústí nad Orlicí

CCV Pardubice

Hoffmann

Marek

Integrace cizího jazyka do výuky
(nejen) matematiky

Olomouc

Descartes

Hoffmann

Marek

Hospitační činnost ředitele školy

Pardubice

CCV Pardubice

Hoffmann

Marek

FKSP – tvorba a použití ve školství

Pardubice

PARIS s.r.o.

Hoffmann

Marek

Umění řešit matematické problémy

Praha

Descartes

Hoffmann

Marek

Komunikace ve škole

Praha

vzděl. ag. Dialog

Hoffmann

Marek

Praha

Univerzita Karlova

Holubářová

Dana

Praha

Desrcartes

Holubářová

Dana

Management školy–Time
management
Competitions and games in Engl.
Lesson
Angličtina kreativně

Brno

Descartes

Holubářová

Dana

Internet ve výuce angličtiny II.

Brno

Descartes

Janyš

Miroslav

Ochrana dat ve školách

Praha

Descartes

Janyš

Miroslav

3D tisk

Praha

3D Wiser

Janyš

Miroslav

Zoner Photostudio

Pardubice

Janyš

Miroslav

3D tisk

Janyš

Miroslav

Konference Menza

Praha

KÚ Pardubice
Gymnázium Ústí
n/O
Menza

Janyšová

Lenka

Konference Menza

Praha

Menza

Janyšová

Lenka

Biochemie–aplikace ve výživě,
v potravinářství i každodenním životě

Praha

Descartes
vzdělávací
agentura

Janyšová

Lenka

Olomouc

Descartes

Janyšová

Lenka

Aplikace finanční matematiky v praxi
Vzdělávání pedagogických pracovníků
SŠ a VOŠ zaměřené na polytechnické
vzdělávání

Olomouc

Descartes

Kristen

František

Porada interních auditorů PO

Pardubice

Krajský úřad
Pard.kraje

Kroulíková

Klára

Techambition (matematika)

Praha

Techambition LTD

Kroulíková

Klára

Dva dny s didaktikou matematiky

Praha

Kroulíková

Klára

Geogebra 3D

Praha

Společnost učitelů
matematiky JČMF
Descartes

Kumpošt

Jaroslav

Netradiční a zážitkové hry v TV

Olomouc

Moudrý Osel

Minářová

Eva

Jak učit jazyk

Brno

Descartes

Minářová

Eva

Současná mluvená francouzština

Praha

Descartes

Ústí nad Orlicí
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Praha

Kritické myšlení
Dobříš

Inspirace pro rozvíjení čtenářské
gramotnosti v hodinách ČJL

Olomouc

Descartes

Václav

Tři dny s matematikou

Pardubice

CCV Pardubice

Motyčka

Václav

Dva dny s didaktikou matematiky

Praha

Společnost učitelů
matematiky JČMF

Pešková

Lenka

Kariérové poradenství

Seč

CCV Pardubice

Růžička

Radovan

Moderní materiály kolem nás

Brno

Descartes
vzdělávací
agentura

Sloupenská

Eva

Aktualní otázky geografie Evropy

Olomouc

UP Olomouc

Šmétková

Jana

Tvořivé psaní

Praha

Šmétková
Šmétková

Jana
Jana

Americká literatura 1945–2000
Internet ve výuce angličtiny

Praha
Praha

Motlová

Dita

Tvořivé psaní

Motlová

Dita

Motyčka
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Dobříš
Descartes
Descartes
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Příloha č. 6 – Přehledy prospěchů tříd

38

