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Gymnázium na začátku školního roku 
 

1. Stavební úpravy během prázdnin 

Gymnázium během letních prázdnin provedlo 
rekonstrukci zadní příjezdové cesty do areálu 
školy. Akci za 1,2 milionu Kč financoval 
Pardubický kraj a realizovala svitavská firma 
EVT. 
 
2. Evropské projekty 

Gymnázium těsně prázdninami ukončilo dva 
projekty OPVK, které byly zaměřené na podporu 
technického a přírodovědného vzdělávání, a které 
škole přinesly za více než 15 mil. Kč mj. 
inovované prostory pro výuku (modernizované 
učebny pro výuku přírodních věd včetně přírodní 
učebny ve školním arboretu), velké množství 
pomůcek a didaktické techniky, ale také 
spolupráci se čtyřmi základními školami. 
V současném období se škola připravuje na 
přípravu některých aktivit v tzv. období 
udržitelnosti těchto projektů. Připravuje např. 
některé aktivity pro základní školy, ale také pro 
vlastní studenty, včetně výjezdů na odborná 
pracoviště vysokých škol. 
Během prázdnin zahájilo gymnázium další 
evropský projekt (za téměř 1 mil. Kč), který je 
zaměřen jednak na rozvoj čtenářských 
dovedností, jednak na podporu výuky cizích 
jazyků. Již během prázdnin absolvovalo několik 
učitelů studijní jazykové pobyty v Anglii, jedna 
učitelka se připravovala na uplatňování tzv. 
metody CLIL, v našem případě na částečnou 

výuku matematiky v angličtině. Na podzim bude několik učitelů školy absolvovat stáže na 
zahraničních školách. Půjde o tzv. stínování (shadowing), což přispěje mj. také k poznání 
vyučovacích metod na zahraničních školách. V rámci projektu navštíví žáci, kteří se učí 
francouzštinu, jazykově-poznávacího zájezdu do Francie. Přímo na jedné jazykové škole v Paříži tak 
budou studovat francouzštinu. Výsledkem projektu by mělo být také navázání kontaktů se dvěma 
zahraničními školami – jedné v SRN (Stassfurt) a jedné ve Francii (Remeš). V budoucnu bychom 
chtěli s novými zahraničními partnery realizovat výměnné pobyty studentů. Ty mají na naší škole 
tradici delší než 35 let. 
 



 

 

 

3. Gymnázium bude opět spádovou školou pro maturity v podzimním 

termínu 

Již 1. září začnou na naší škole maturitní zkoušky pro maturanty, kteří byli v jarním termínu 
neúspěšní, nebyli k maturitě na jaře připuštěni nebo byli na jaře u maturity omluveni. Ve spádové 
škole budou maturovat studenti ze středních škol celého okresu. Didaktický test nebo písemnou práci 
v tzv. společné („státní“) části tak vykoná téměř 200 žáků. Mezi nimi bude ale pouze jedna jediná 
studentka naší školy, která neuspěla z matematiky. Hned první zářijový týden tak bude na gymnáziu 
a v jeho okolí poměrně rušno. 
 

4. Univerzita třetího věku 

V rámci univerzity třetího věku (U3V), 
kterou provozuje naše škola od roku 
2002, připravujeme tzv. postgraduální 
studium pro absolventy U3V. Toto 
studium bude trvat pouze rok (řádné 
studium trvá tři roky) a bude zahájeno 
vstupem zaměřeným na regionální 
dějiny. V červnu bylo promocí 
ukončeno řádné studium 3. ročníku, 
zároveň posluchači 2. ročníku zahájí 
modul věnovaný počítačové 
gramotnosti.  
 
Červnová slavnostní promoce 
posluchačů 3. ročníku U3V 

 
 
5. Jazyková škola 

Státní jazyková škola při gymnáziu zahajuje již 15. sezónu své existence. Nabízí veřejnosti výuku 
angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny. Začíná být zájem o kurzy ruského jazyka, proto již 
příští rok budou nabízeny i kurzy ruštiny. Stále převažuje zájem o anglický jazyk, jak v úrovni 
začátečníků, tak těch zájemců, kteří to chtějí dotáhnout až ke státní jazykové zkoušce, kterou naše 
škola může (jako jedna ze dvou škol v kraji) také organizovat. Novinkou v tomto školním roce 
budou přípravné kurzy k přípravě na tzv. cambridgeské zkoušky. Již nyní máme naplněno pět 
studijních skupin v těchto kurzech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Báča 


