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Celoživotní vzdělávání na svitavském gymnáziu 
 

Univerzita třetího věku 

Svitavská univerzita třetího věku, kterou od roku 2002 
zřizuje zdejší gymnázium, a kterou absolvovaly již dvě 
stovky absolventů-seniorů, zahájila letní semestr. Posluchače 2. ročníku po absolvování regionální 
historie, dějin umění a základů počítačové gramotnosti čekají přednášky z oblasti přírodních věd 
v podání RNDr. Ing. Jaroslava Rožnovského, CSc., ředitele brněnské pobočky Českého 
hydrometeorologického ústavu, RNDr. Leoše Štefky, vedoucího Správy CHKO Moravský kras, 
RNDr. Jiřího Prudkého, emeritního ředitele Hvězdárny Prostějov, Mgr. Jiřího Macha, svitavského 
biologa a ornitologa atd. 
Neméně zajímavý program letního semestru mají také posluchači ročního postgraduálního studia, 
tedy studia, které je určeno pro absolventy tříletého studia na U3V. Po absolvování přednášek 
zimního semestru je do června čeká dalších dvanáct přednášek, např. „Počátky letectví v 
Pardubickém kraji“ (PhDr. Pavel Petr, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice), „Stručný přehled 
dějin písma“ (Doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno), 
„Šlechtická sídla – od hradiště k zámku“ (Prof. PhDr. František Musil, CSc., Filozofická fakulta 
Univerzity Hradec Králové), „Praktická urologie, Quo vadis české zdravotnictví“ (MUDr. Pavel 
Havíř, urolog, emeritní ředitel Svitavské nemocnice), „Psychologie člověka“ (PhDr. Jitka Partyšová, 
klinická psycholožka a psychoterapeutka Svitavy), „Ochrana spotřebitele“ (Ing. Marcela 
Ducháčková, Svitavy). Také učitelé svitavského gymnázia připravili několik přednášek: „Přídatné 
látky v potravinách“ (Mgr. Jaroslav Najbert), „Skladatel v prostředí hudby 19. a 20. století“ 
(PaedDr. Věra Burešová), „Löw-Beerovy vily“ (Mgr. Vladimír Velešík) nebo „Vývojové tendence 
v českém jazyce“ (PaedDr. Milan Báča). Součástí programu jsou dvě přednášky, které U3V 
připravila také pro veřejnost: „Karel IV. – ideální panovník ve vlastní režii“ (Doc. Mgr. Robert 

Antonín, Ph.D., Filozofická fakulta 
Ostravské univerzity) v rámci Večerů pod 
lucernou 9. března 2016 a „Vývoj židovské 
literatury, literatury s židovskou 
tematikou“ (Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., 
Ústav pro jazyk český AV ČR) v rámci 
projektu Hledání hvězdy Davidovy 
20. dubna 2016. Po domluvě s  gymnáziem 
je možné navštívit (kromě dvou posledně 
jmenovaných) také některé další 
přednášky. Jejich přesný přehled je na 
webu gymnázia: www.gy.svitavy.cz. 
Gymnázium také zahajuje zápis 
posluchačů do 1. ročníku (zahájení v září 
2016). 
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Státní jazyková škola oslaví 15 let 

Státní jazyková škola při svitavském gymnáziu oslaví v tomto roce 15. výročí existence. Je jednou 
ze dvou státních „jazykovek“ v Pardubickém kraji, která nabízí odpolední jazykové kurzy pro 
veřejnost i možnost složit v květnu státní jazykovou zkoušku, tzv. státnici. Z uvedeného důvodu je 
oficiální název školy „Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky“. Do kurzů 
i ke státní jazykové zkoušce je možné se přihlašovat již nyní. V posledním období je stále zájem 
o anglický jazyk, škola zaznamenává mj. také nárůst zájmu o ruský jazyk. 
 
Svitavské gymnázium nabízí od loňského roku také přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám 
Cambridge English – v úrovni KET, PET i FCE. Pro účastníky kurzů, kterých je nyní téměř stovka, 
organizuje škola v červnu zkoušky v uvedených úrovních: zkoušky KET zvládají pokročilejší 
začátečníci (mohou jimi být i žáci základních škol), zkoušky úrovně PET a FCE jsou určené spíše 
pro studenty středních nebo vysokých škol a pro další dospělé zájemce. Ke zkouškám je nutné 
zaregistrovat se online na: www.zkouskypark.cz nejpozději do 9. 5. 2016 (FCE) nebo do 16. 5. 2016 
(KET, PET). Další informace podá sekretariát školy - tel. 461535090. Žáci ZŠ, SŠ, studenti VŠ 
a dospělí zájemci z řad veřejnosti najdou informace o zkouškách Cambridge English (včetně slev) 
i o přípravných kurzech na: www.gy.svitavy.cz. 
 
Třetí aktivitou jazykové školy je organizování zkoušek „Čeština pro cizince“ . Tuto zkoušku, kterou 
škola připravuje již sedm let, slouží cizincům k získání trvalého pobytu. V rámci této aktivity prošly 
školou s proměnlivou úspěšností již stovky cizinců. 
 
 

    Výuka na jazykové škole 
 
 
 
 
 

PaedDr. Milan Báča 
ředitel Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 

bc@gy.svitavy.cz 
tel. 603511743 

 


