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Vážený pane hejtmane, vážení radní, vážení zastupitelé. 
 

V zájmu objektivity si dovoluji reagovat na mediální situaci a informace, které jsou 

šířeny v souvislosti se záměrem Pardubického kraje provést splynutí Gymnázii 

Moravská Třebová a Jevíčko a seznámit Vás s klíčovými informacemi, které se týkají 

Gymnázia Moravská Třebová. 
 

Gymnázium Moravská Třebová je školou, která 19. října 2013 oslavila  

210. výročí své existence, je druhou nejstarší školou v Pardubickém kraji. 

Škola poskytovala a je připravena i nadále poskytovat kvalitní středoškolské 

vzdělání a připravovat studenty pro další studium na vysokých školách. 
Vybavení a celkové prostředí  školy je na velmi dobré úrovní, což velmi kladně hodnotili i 

návštěvníci nedávných oslav 210 let školy. 
 

Objekty 

Budovy školy jsou ve vlastnictví Pardubického kraje a z hlediska základních provozních 

parametrů má škola zajištěno úsporné vytápění a je částečně zateplena. Tyto projekty byly 

realizovány v letech 2003, 2004, 2007 a 2009 s celkovým nákladem cca. 5 mil Kč. V roce 

2014 bude realizováno celkové zateplení objektu a výměna oken s nákladem 9,5 mil Kč 

v rámci evropského projektu „Realizace úspor energii“ 

Pedagogický sbor 

Škola disponuje plně kvalifikovaným pedagogickým sborem, který byl v posledních několika 

letech doplněn řadou mladých a nadšených učitelů. 

Vybavení školy 

Díky úspěšné realizaci několika „evropských“ projektů získala škola kvalitní a moderní 

technické vybavení a učební pomůcky. 

Jde především o: 

- Elektronické mikroskopy a stereoskopy 

- Programovatelné robotické stavebnice  

- Elektronické programovatelné senzory fyzikálních veličin 

- Posilovna, kompletně vybavená moderními fitness stroji 

- Jazyková učebna, vybavená počítačovými pracovními místy a projektorem a kvalitním 

ozvučením 

- Další dvě jazykové učebny, vybavené interaktivními tabulemi a ozvučením 

- Učebna výpočetní techniky, vybavená počítačovými pracovními místy, několika 

kvalitními kamerami a poloprofesionálními fotoaparáty s příslušenstvím 

- Mobilní počítačová učebna, vybavená notebooky s bezdrátovým připojením 

- Zeměpisná učebna s interaktivním projektorem a vysoce kvalitními navigacemi pro 

provádění praktických aktivit 

- Společenskovědní učebna, vybavená datovým projektorem, ozvučením, 25 čtečkami 

elektronických knih a diktafony 

- Učebna výtvarné výchovy, vybavená interaktivním projektorem a keramickou pecí 

- Velká tělocvična, vybavená kvalitní časomírou 

- Dalších 5 učeben vybavených interaktivními datovými projektory nebo tabulemi  
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Celkově je škola vybavena více než 100 ks počítačů a notebooků, virtualizačním serverem 

pro provoz školních systémů a ukládání dat a kamerovým systémem s vlastním serverem. 

Datová síť je rozvedena do všech učeben a kabinetů a škola je pokryta bezdrátovou sítí 

s možností přístupů studentů. 

Realizované evropské a další projekty 

2004 – 2012 Projekt GLOBE 

2006 – 2007 Příprava systému celoživotního vzdělávání (ESF) 

2007 – 2008  Krajina a lidé (EVVO) 

2008 – dosud Recyklohraní (EVVO) 

2009 – 2011 S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí (ESF) 

2010 – 2011 Projekt Nadačního fondu TESCO – časomíra, hudebna 

2011– 2013 Projekt Comenius - Multilaterální partnerství škol (ČR, Finsko, Německo, 

Nizozemsko) 

2012 – 2014 Projekt Comenius – Individuální mobilita žáků (Finsko) 

2012 – 2014 EU peníze středním školám 

2012 – 2015 Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech (ESF) 

 

Gymnázium Moravská Třebová sídlí v regionu s vysokou nezaměstnaností, kde 

občané řeší složité životní situace, které mají vliv i na vytváření podmínek pro 

studium jejich dětí. Naše škola měla vždy tento fakt na paměti. Proto jsou 

evropské projekty, které realizujeme, právě v našem regionu, tak důležité. 

Přinášejí nadstandardy do výuky, ale také financování aktivit (projektové dny, 

exkurze, výjezdy do zahraničí), které by si většina žáků nemohla dovolit.  
  

Úspěchy školy 

Naši žáci jsou velmi dobře připraveni pro maturitní zkoušku i pro studium na vysokých 

školách.  

Ve státní částí maturitní zkoušky byli naši maturanti stoprocentně úspěšní.Úspěšnost v přijetí 

na vysoké nebo vyšší odborné školy se pohybuje mezi 85 – 100%. V roce 2013 byla 91,4%. 

 Významní absolventi: 

Eliška Weissová – operní pěvkyně 

Petr Drexler - docent na Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky, zástupce 

vedoucího ústavu. 

Magdaléna Bazalová – vědecká pracovnice na Katedře radiační onkologie na Stanford 

University v Kalifornii. 

Leopold König - profesionální cyklista 

a řada dalších. 

 

Díky dobře vybaveným tělocvičnám, školní posilovně a pravidelným tréninkům jsou naši žáci 

úspěšní ve sportovních soutěžích. Jsme též  pořadateli nebo spolupořadateli sportovních 

soutěží na různých úrovních.  

 

Úspěchy studentů v soutěžích a olympiádách 

2011 - Evropa ve škole (3.m. v ČR) 

2012 – Olympiáda z českého jazyka (3.m.v kraji)  

2012 – Volejbal dívky (1.m.v kraji) 

2013 - Europa Nostra (3.m. v ČR) 

2013 - Fyzikální olympiáda (1.m. v kraji) 



2012 - Projekt AMAVET- reprezentace ve Vernadského  soutěži v Moskvě  

 - zvláštní cena Intel Excelence Computer Science Award 

2011 - Projekt AMAVET  

 - cena děkana FIM UHK 

 - cena děkana PřF UHK  

2012 – Mladý Demosténes – 1.m.v kraji 

2013 – Pardubické střípky (část literární) – (1.m.v kraji)  

2012, 2013 – Ekonomicko-manažerská olympiáda – 2 studenti ve finálovém kole 

2013 – Staň se tvůrcem evropské politiky – 1.m.v kraji – studijní pobyt v Bruselu 

2013 – Municipalita – 1.m.v ČR – stáž v PS Parlamentu ČR 

2012 - SOČ – informatika – 5.m. v ČR  

 

Spolupráce se zahraničím 

Organizujeme zahraniční studijní a poznávací výjezdy i pro nižší stupeň gymnázia. 

V roce 2011- Velká Británie, 2013 Velká Británie a Německo, Rakousko 

V roce 2012 a 2013 - reciproční individuální stáže ve finské škole a u nás. 

 

Spolupráce se středními  a vysokými školami 

Spolupráce se středními školami je obvykle v rámci evropských projektů 

Např. Gymnázium Česká Třebová, Gymnázium Lanškroun, Gymnázium Polička, Střední 

škola zahradnická a technická Litomyšl. 

Spolupráce s vysokými školami probíhá formou besed, projektových dnů, spolupráce v rámci 

projektů, individuální práce studentů - Slezská univerzita Opava (dějepis), Univerzita 

Pardubice (přírodovědné předměty), Univerzita Olomouc(fyzika), jsme partnerskou školou 

Univerzity Hradec Králové. 

 

Veřejné akce školy a spolupráce se sociálními partnery 

Pořádáme dnes již tradiční akce pro veřejnost – plesy (maturitní a reprezentační), dny dětí, 

dny otevřených dveří, před Vánocemi vystoupení pro děti i pro seniory v Sociálních službách 

a vánoční koledování ve městě.  

Spolupracujeme s Městem Moravská Třebová (podpora mezinárodních aktivit, přijetí 

zahraničních studentů na radnici, společné akce), 

s Městským muzeem (výuka předmětu Dějepisné praktikum v prostorách muzea),  

Kulturními službami, Městskou knihovnou (Nepřetržité čtení, Čte celá třída), 

se stacionářem Domeček, s MC Sluníčko, Dětským domovem MT (divadelní představení, 

keramické výrobky), Oblastní charitou MT, Speciální a praktickou školou.  

V rámci preventivních aktivit spolupracujeme s Policií ČR, Městskou policií, Hasičským 

záchranným sborem.  

Podílíme se také na charitativních akcích Nadace Život dětem, SONS ČR – Bílá pastelka a 

sbírka Den s Emilem, v rámci ekologické a environmentální výchovy spolupracujeme 

s Ekocentrem Paleta Pardubice, Sdružením Tereza Praha. 

 

Nový studijní obor 

Reagovali jsme na pokles demografické křivky a úbytek žáků do čtyřletého 

gymnaziálního oboru změnou vzdělávací nabídky – zavedením oboru 

Informační služby. Zpracovali jsme koncepci oboru ve spolupráci s odborníky 

a významnými zaměstnavateli ve městě, provedli jsme účinný nábor a 

v letošním školním roce jsme otevřeli první ročník. Žáci jsou u nás spokojeni i 

jejich rodiče oceňují, že tento obor lze studovat právě na gymnáziu. 



Stav školy 

Díky otevření nového studijního oboru má škola velmi dobré vyhlídky do 

dalšího období. Lze garantovat, že škola aktuální pokles demografické křivky 

zvládne i v případě, že nedojde k navrhovaným změnám.   
 

Závěr 

Jsme připraveni reagovat na současnou situaci a konstruktivně a 

kvalifikovaně ji ve spolupráci s městem Moravská Třebová, Pardubickým 

krajem a dalšími subjekty řešit. 

 

Je ale nutné vyvolat dialog a hledat a nalézt klidné a kvalifikované řešení, 

které nebude krátkozraké (viz současné problémy v některých místech 

s nedávno zrušenými mateřskými školami) a nedopustit nevratné škodlivé 

změny se ziskem zanedbatelných finančních úspor. Současně toto řešení musí 

podpořit zachování středního školství v regionu MTJ a nesmí jakkoliv vnášet 

nejistotu mezi současné i budoucí studenty a jejich rodiče.  

Navrhujeme proto realizaci změn odložit nejméně o rok, zklidnit situaci a 

získat čas na koncepční návrh, který bude přínosem pro školství v našem 

regionu. 

 

Případný negativní zásah do středního školství, v již tak ekonomicky 

postiženém regionu s vysokou nezaměstnaností, by znamenal další radikální 

zhoršení této situace. 

 

 

Děkuji Vám vážený pane hejtmane, vážení radní, vážení zastupitelé za 

pochopení a objektivní rozhodování. 

 
  

 

      RNDr. Alena Plocová 

                      ředitelka školy 

 

          Gymnázium Moravská Třebová 

            Svitavská 310 

               571 01 Moravská Třebová 

                             http://www.gmt.cz 

 

     

 

 

Současně Vás tímto zveme k návštěvě našeho gymnázia v rámci akce - Den otevřených 

dveří - dne 16.1.2014 – viz pozvánka zaslána přiloženě 
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