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1. Základní údaje o škole 

  
1.1. Přesný název školy, kontaktní údaje 

 
Název školy:                      Letohradské soukromé gymnázium o. p. s. 
Adresa:                              Václavské nám. č.1,  561 51 Letohrad 
Telefon:                             + 420 465 622 249  
E-mail:                               lsg@lsg.cz 
Web:                                  www.lsg.cz 
Obchodní rejstřík:             O 10 vedený u rejstříkového soudu v Hradci Králové 
 
IČO:                                   25257340 
IZO:                                   110 032 608 
 
 

1.2. Zřizovatel, orgány školy 

 
Zakladatel :                      Mgr. Vladimír Kužel, r.č.490511/008 Olomouc,  
                                         Generála Píky 1            
                                         Ing. Petr Šilar, r.č. 560516/2530, Letohrad, Ústecká 142 
                                         RNDr. Jana Šputová, r.č. 606216/0104, Olomouc,  
 
Ředitel :                      Ing. Jitka Macháčková  
 
Změna ředitele:  Mgr. Vratislav Šembera, od 1. 7. 2009 
 

       Složení Správní rady:  Martin Pecháček, předseda 
                                          Leona Matějíčková, členka 
                                         Ing. Petr Šilar, člen 
 
Složení Dozorčí rady:        Petr Berger, ak. mal., předseda                                                                                                  
                                           Zdenka Moučková, členka 
                                           Ing. Magda Vlčková, členka 
 
Složení Školské rady:   Ing. Petr Šilar, předseda 
      Mgr. Zuzana Šepsová, členka 
      Martin Marcinčín 
 
 
 
Další orgány školy:            Rada rodičů 
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2. Přehled oborů vzdělávání, učební plán 

 
KÓD KKOV:  79 – 41 – K / 81  (dobíhající obor 79 - 41- K / 801) 
 
Obor:   Gymnázium      
 
Učební plán:  Generalizovaný učební plán pro gymnázia  

(kvarta, oktáva) 
    Školní vzdělávací program Otevřená škola    

(prima, sekunda, tercie, kvinta)  
Školní vzdělávací program Otevřená škola  (Pilot G)   
(sexta, septima)   

 
 

Jako pilotní škola ministerstva školství 
vyučujeme podle nově vypracovaného školního 
vzdělávacího programu s názvem Otevřená škola. 
Učební plán vychází ze stejných principů jako u 
státních gymnázií s tím, že je posílena výuka 
českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a 
informatiky. Jsme gymnáziem se všeobecným 
zaměřením, proto v učebním plánu klademe 
důraz na vyváženost humanitních a 
přírodovědných předmětů. Ve vyšších ročnících 
vytváříme prostřednictvím široké škály 
volitelných předmětů prostor pro vlastní orientaci 
studentů na oblasti jejich zájmu (s ohledem na další studium na vysoké škole). Součástí výuky je 
celá řada exkurzí a sportovně poznávacích kurzů, které se výrazně podílí na formování osobnosti 
studenta.  

 
Rozpis hodinové dotace jednotlivých předmětů je uveden v příloze č.1 
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3. Stručná charakteristika školy 

 

      3.1. Úvodní charakteristika 

 
Letohradské soukromé gymnázium ( dále LSG)  je nestátní školou poskytující úplné střední 

všeobecné vzdělání zakončené maturitou V Letohradě existuje již od roku 1993. Je zřízeno jako  
Obecně prospěšná společnost, tj. jako nezisková organizace, která všechny prostředky získané od  

státu, od rodičů studentů či příznivců školy musí použít na financování vzdělávání dětí. 
Za své hlavní poslání považujeme připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v 

životě a poskytovat jim podmínky pro všestranný a vyvážený rozvoj jejich osobnosti. Většina 
absolventů školy pokračuje ve studiu na vysoké škole.  

Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. je zařazeno do sítě škol Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy České republiky.  

Od roku 2004 je naše gymnázium pilotní školou MŠMT ČR pro ověřování tvorby školních 
vzdělávacích programů gymnaziálního vzdělávání. Na tomto úkolu úzce spolupracujeme s 
Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.  

   

 3.2. V čem jsou naše přednosti  

Letohradské soukromé gymnázium je malá a 
útulná škola v krásném prostředí rekonstruovaného 
letohradského zámku. 

Máme osm tříd (prima – oktáva), nově povolená 
kapacita školy je 180     

 studentů. 
 
V současné době u nás studuje 171 studentů  (stav 

k 30. 6. 2009) pod náročným, ale přátelským vedením 
18 pedagogů v trvalém pracovním poměru a 4 
externistů.  

 
Nízký počet studentů ve třídách (průměrně 22) 

umožňuje důsledný a účinný individuální přístup ke 
každému studentovi.  

 
Jsme nároční na morálku studentů ve škole i mimo 

ni, což v dnešní poněkud uvolněné době spatřujeme 
jako významnou přednost. 

 
Umíme pracovat s talenty, ale díky výše zmíněnému individuálnímu přístupu pomůžeme 

vystudovat  i dětem se specifickými vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie apod.).  

3.3. Spolupráce s dalšími institucemi 
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Na některých projektech škola úspěšně spolupracuje i s dalšími institucemi. Velmi úzká 
spolupráce se v posledních letech rozvinula zejména s  

• Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze 
• Univerzitou Palackého v Olomouci 
• Univerzitou Pardubice 
• NIDV - NUOV  ¨ 

3.4. Výuka cizích jazyků, volitelné předměty 

Ve škole se vyučuje angličtina, španělština, němčina a ruština. Důraz klademe na 
angličtinu.  Španělštinu nebo němčinu si studenti  povinně přibírají od tercie.  Ruštinu 
vyučujeme ve dvou úrovních jako volitelný nepovinný 
předmět. 

Studenti všech ročníků mají možnost nad rámec 
běžné výuky navštěvovat týdně dvě hodiny 
konverzace s britským rodilým mluvčím. 

Při výuce cizích jazyků se studenti ve třídě 
důsledně dělí do skupin, nejmenší skupiny mají pouze 
8 žáků. To umožňuje rychlejší individuelní rozvoj 
žáků. Součástí učebního plánu v kvartě je pobytový 
anglický kurz s netradičními formami výuky (kurz je 
pětidenní). 

 

3.5. Volitelné předměty    

Školní vzdělávací program umožňuje studentům přizpůsobit si učební plán prostřednictvím 
široké škály volitelných předmětů. 

    Studenti tercie si mohou vybrat mezi předměty:  
 

• Laboratorní praxe 
• Mediální výchova 

Studenti sexty se povinně zapisují podle své humanitní či 
přírodovědné orientace do jednoho z předmětů: 

• Společenskovědní seminář 
• Seminář matematicko-fyzikální 
• Seminář chemicko-biologický 

    Studenti septimy a oktávy si v tomto školním roce mohli vybrat z následujících předmětů: 

• Seminář z českého jazyka a literatury  
• Konverzace v anglickém jazyce 
• Konverzace v německém jazyce 
• Společenskovědní seminář 
• Seminář z dějin výtvarného umění 
• Seminář z dějepisu  
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• Seminář z matematiky 
• Seminář z fyziky 
• Seminář chemicko-biologický 
• Seminář z informatiky a výpočetní techniky 
• Seminář ze zeměpisu 
• Etická výchova a komunikace 
• Mediální výchova 

      
     Nabídku volitelných předmětů přizpůsobuje škola především zájmu studentů.  
 

3.6. Nabídka nepovinných předmětů  

Nabídkou nepovinných předmětů škola reaguje na zájem studentů.  

• Konverzace s britským rodilým mluvčím 
• Totalitní režimy 20. století 
• Aplikovaná výpočetní technika 
• Videotechnika 
• Ruský jazyk - začátečníci 
• Ruský jazyk - pokročilí 
• Sportovní hry I, Sportovní hry II 

 
Při škole pracuje také vodácký oddíl Raft klub Gymnázium Letohrad. 

 3.7. Soutěže 

Každoročně se studenti účastní mnoha vědomostních soutěží, v nichž dosahují úspěchů na 
krajské i celostátní úrovni. 

Největším úspěchem minulých let byla úspěšná účast našeho studenta v celostátním kole 
olympiády v anglickém jazyce a v celostátním finále fyzikální olympiády kategorie A (nejvyšší 
ročníky gymnázií).  

Z největších úspěch školního roku 2008/2009 vybíráme 

• 2.místo v okresním kole soutěže nadějných fyziků ARCHIMEDIÁDA obsadilo 
družstvo našich sekundánů ve složení Ondřej Hubálek, Václav Kotyza a Jan 
Vařeka. 

• 3.místo v krajském kole celostátního festivalu dětských 
recitátorů – „Dětská scéna 2009" obsadil Martin Krejčí 
ze sekundy R 

• Reprezentace naší školy v okresním kole olympiády v 
anglickém jazyce. V kategorii pro primu a sekundu 
víceletých gymnázií získala Tereza Tarašková 1. místo. 
Ondřej Skalický v kategorii tercie a kvarta obsadil třetí 
místo s postupem do kraje a v boji se septimány se dělí 
náš sextán Jan Vlček o krásné páté až šesté místo.  

• Naše studentka Milena Klaclová z oktávy v únoru 
úspěšně složila mezinárodní zkoušku Zertifikat Deutsch.  
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3.8. Projekt „Otevřená škola“  

Naši studenti mají možnost využívat laboratoř školy, jazykovou učebnu, učebnu výpočetní 
techniky a veškeré další vybavení školy i v době mimo vyučování. Každý den mohou studiem 
či přípravou studentských prací trávit ve škole čas až do 17.00 hodin, po dohodě s profesory i 
déle. 

3.9. Komunikace s rodiči 

Je vytvořena velice operativní komunikace s rodiči, všichni vyučující mají mobilní telefony 
a emailové adresy. Kontakty lze nalézt na webových stránkách.  
Elektronický studijní průkaz je pro rodiče přístupný přes webové 
rozhraní kteroukoliv denní či noční hodinu. Po zadání hesla mají tak 
rodiče okamžitý přehled o prospěchu a absenci svého žáka 
v jednotlivých předmětech. Několikrát  do roka jsou rodiče osloveny 
vedením školy o aktuálních akcích školy. 

Kterýkoliv den v průběhu školního roku mohou také rodiče 
školu navštívit a třeba i nahlédnout do výuky.  V takovém případě je 
nutné si návštěvu domluvit předem po telefonu.  

Dvakrát do roka pořádáme Den otevřených dveří . 
 

3.10. Materiálně technické podmínky výuky 

 
3.10.1. Základní vybavení 

V síti je aktuálně 34 počítačů, z nichž 30 je přístupných studentům ve třídách, na chodbách a 
v počítačové učebně. Počítačová učebna je vybavena 14 počítači, jedním počítačem pro kantora, 
dataprojektorem, plátnem, barevnou tiskárnou a víceúčelovým scanerem. 
 

Všechny počítače ve škole jsou propojeny do sítě a připojeny k internetu. Síť pracuje v 
doméně a je řízená serverem Windows 2003. Adresy počítačů jsou přidělovány automatickým 
systémem DHCP. Další datový server Centrála se stará o provoz terminálových stanic - tenkých 
klientů a slouží také jako souborový server. jeho výkon je připraven i pro novou multimediální 
učebnu. V síti jsou přístupné síťové disky pro ukládání informací s velikostí prostoru 2 000 GB 
 
 
3.10.2. Datová úložiště, uživatelský přístup 
 

Studenti mají po přihlášení k libovolnému počítači přístup do své Osobní složky, kam si 
ukládají svoje data, která ostatní uživatelé nevidí. 

Dále složku Skladiště, kde se naopak učí týmové spolupráci, mají tam neomezený přístup 
všichni a je dbáno na vzájemnou důvěru ve správě uložených dat, neboli, co není moje, 
používám, ale nemažu. 

A nakonec ještě složku Knihovna, kde jsou přístupová práva nastavena podle požadavku 
kantorů. 

Kantoři mají dále přístup kromě Skladiště a Knihovny ještě do složky Práce 
Do složky Práce jsou ukládány veškerá dokumenty, potřebné pro výuku, fotografie z akcí, 

pokyny a zprávy 
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 Veškerá evidence školy je vedená v počítačovém systému Bakaláři. Data jsou umístěna na 
školním     serveru, nikoliv na internetu.  

Každý kantor a student má k dispozici vlastní cestovní profil, který si může nastavit podle 
svých potřeb a zájmů. Cestovní profil se automaticky přenese na libovolný počítač v síti. Každý 
může mít svoje nastavení programů, oblíbené položky, nastavenou poštu a podobně 

3.10.3. Připojení k internetu 

Rychlost připojení naší školy je rychlosti na 16 000 kbit/s 
Studenti mohou používat internet bez omezení množství stahovaných dat 
K internetu jsou připojeny všechny počítače na škole.  
Ve všech prostorách školy je dostupná bezdrátové počítačová síť (WiFi), ke které si mohou 

studenti připojit svoje notebooky.  
 
 

3.10.4. Ostatní vybavení,  dataprojektory 

Barevná oboustranná tiskárna umožňující i potisk CD a DVD 
Fotografický scanner, který umí  skenování negativů a diapozitivů 
Několik digitálních fotoaparátů, včetně nejnovější zrcadlovky Olympus E 500 
3 digitální vizualizéry a digitální mikroskopy 
 
K počítačové síti je nyní připojeno 7 velmi výkonných dataprojektorů + 1 plazmová 

obrazovka 
Na dataprojektotech je možné prezentovat výukové programy, filmy, prezentace nebo se on-

line připojit k internetu. 
V jedné třídě je instalována kromě dataprojektoru také Interaktivní tabule  

3.11. Školné a stipendijní řád 

Na škole je vybíráno roční školné ve výši 14 400,- Kč za rok, na vyšším stupni 16 200,-Kč. 
Pokud ve škole studují sourozenci, pak ten mladší platí jen 3 600,- Kč za rok (300,-Kč 

měsíčně). 
Škola vypisuje celou řadu stipendií. Na ně ročně věnuje zhruba 650tis. Kč, jejichž 

prostřednictvím motivuje studenty k lepším výkonům a také umožňuje studium dětem ze 
sociálně slabších rodin. 

 
     Škola vypisuje tato stipendia: 

• Prospěchové  
• Sociální  
• Stipendium mladšího sourozence 
• Vstupní prospěchové stipendium  
• Stipendium správní rady 

Výše stipendia může být až 100% školného. Podrobnosti o výši školného naleznete na www.lsg.cz 

3.12. Projekty 

Od ledna 2009 jsme zahájili práce na projektu Výuková centra – moderní a on-line forma 
vzdělávání. Dotaci v celkové výši 2.602.301,03 Kč na projekt jsme obdrželi v rámci OP 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.lsg.cz
http://www.fineprint.cz


11 
 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je financován z ESF a MŠMT za podpory 
Pardubického kraje. Trvání projektu je do 31. 12. 2010. 

 Z MŠMT jsme v rámci programu „Evropa mladýma 
očima“ obdrželi dotaci na projekt Společně v Evropě ve 
výši 50 000 Kč. Doba realizace projektu od 1. 1. 2009 do 
30. 6. 2009.  

Třída kvarta se ve školním roce 2008/2009 zapojila 
do projektu ACES (Academy of Central European 
Schools), který byl vyhlášen pro základní a střední školy 
z celé střední Evropy. Partnerem naší školy se stalo 
osmileté gymnázium v rakouském městě Judenburg. 
Součástí projektu byl také výměnný pobyt našich studentů 
v Rakousku a studentů z Judenburgu v Letohradě. 

Hlavním tématem projektu je bližší poznání a pochopení běžného života v sousední zemi a také 
otázky týkající se životního prostředí. 

3.13. Jazykové kurzy pro veřejnost 

Ve školním roce 2008/2009 škola otevřela celkem sedm skupin jazykových kurzů pro 
veřejnost. Šlo o kurzy jazyka anglického, německého, španělského v začátečnických, 
pokročilých a mírně pokročilých úrovních. O kurzy byl od začátku velký zájem a zapojilo se do 
nich cca 70 občanů. 

3.14. Kurzy pro instruktory lyžování 

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci uspořádala škola jeden základní a dva 
doškolovací kurzy pro instruktory školních lyžařských zájezdů a instruktory lyžařských škol. 
V kurzech bylo vyškoleno a akreditaci získalo celkem 35 zájemců. 

3.15. Školní rádio, studentský občasník 

Studentské Rádio Kolísající Kvality zahájilo ve školním roce 2008/2009 třetí rok své 
činnosti. Každé pondělí pravidelně informovalo své spolužáky během třídnických hodin o 
událostech, akcích a zajímavostech spojených se životem školy, ale i města či společnosti vůbec. 
Rozhlasové relace připravovala 14členná redakční rada složená ze studentů sekundy až septimy 
a začátkem nového týdne je uváděly dvě moderátorské dvojice. V průběhu roku vyšly 4 čísla 
studentského občasníku Ostudent. 
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4. Přehled pracovníků školy 

  titul   vyuč. předměty  jiné 
pedagogičtí pracovníci       
Bendl Pavel Bc. Z, Hv, Tv TU 
Budná Marcela   Nj   
Hybš Jiří Bc.     
Formánková Dana Mgr. Čj, VO TU, ved.učit.knihovny 
Kestřánková Lenka Mgr. Aj, Šj TU, enviromentalistika 
Krejčová Monika Mgr. M, Ch TU 
Kroumanová Hana Mgr. M, Z   
Macháčková Jitka Ing. Ch, IPV, Etika ředitelka školy 
Machačný Marek Mgr. D,Ov,Tv,Etika,IVT TU  
Marková Milada Mgr. F 

Mlynářová Martina Mgr. 
D, Ov, Dějiny 
umění TU,por.pro volbu pov. 

Nutz Zdeněk   IVT správce sítě 
Růžička Radovan Mgr. F   
Stejskalová Jaroslava   Nj, Rj   
Šembera Vratislav Mgr. M, F, Tv zástupce ředitele 
Šemberová Vávrová 
Ivana Mgr. B, Tv TU, ped.volného času 
Šepsová Zuzana Mgr. Čj, Hv TU 
Šťastná Dana Mgr. Aj   
Tomková Zdena   Vv est.výzd. 
Kocourková Lucie   Š   
Miles Peter              Aj rodilý mluvčí 
Zajíc Roman SolidWork 
provozní zaměstnanci       
Řeháková Drahomíra     kancelář školy 
Dolečková Martina     úklid 

    Výše úvazků jednotlivých vyučujících je uvedena v příloze číslo 2 
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5. Údaje o přijímacím řízení, následném přijetí na školu, počtu žáků 

5.1. Údaje o přijímacím řízení 

 
 
• Přijímací řízení do primy (osmileté studium) 
 

Datum konání: 1. kolo    22. a 23. dubna 2009  
    2. kolo    7. května 2009 
    3. kolo    26. května 2009  
 

Počet přihlášených: 21  
Počet přijatých: 21  
Nastoupilo:  15 
 

• Přijímací řízení do kvinty 
 

Datum konání:   1. kolo    21. a 23. dubna 2009  
2. kolo    7. května 2009 

     3. kolo    26. května 2009 
 

 Počet přihlášených: 15 
 Počet přijatých: 14 

Nastoupilo: 3 
Gymnázium umožňuje přestup z kteréhokoliv ročníku základní či střední školy. V takovém 

případě naši profesoři formou individuálních konzultací pomohou studentovi s adaptací ve škole.  
Pro uchazeče o studium na středních školách pořádáme již tradičně Přijímačky nanečisto. Ve 

školním roce 2008/2009 se konaly 28. února, 14. března a 4. dubna 2009. Uchazeči si vyzkoušeli 
testy z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu.  

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


14 
 

5.2.  Údaje o vzdělávání 
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5.3.  Údaje o výsledku maturitní zkoušky 

 
Datum konání:           25. – 28. května  2009 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogů 

Tak jako každý rok i ve školním roce 2008/2009 proběhla řada akcí se zaměřením na zvýšení vzdělání 
pedagogů 
 
• Výuka jazyků – MEJA 
• Jazykový kurz pro učitele Klíč k jazykům 
• Školení BOZP 
• Vzdělávací semináře v rámci projektu UNIV 
• Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování 
• Religionistika na Univerzitě Pardubice 
• Přednáška pracovníků Tyflocentra Pardubice 
• Pracovní seminář k ŠVP  
• studium v rámci rozšíření a doplnění aprobací (2x) 
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7. Údaje o výsledcích auditů a inspekční činnosti  

 
Česká školní inspekce Středočeský inspektorát   datum kontroly 31. 3. až 2. 4. 2009 
Protokol č. j. ČŠI-94/09-10 ze dne 14.4.2009 
 

Výsledek kontroly:  
Celkové hodnocení školy: 

• Činnost střední školy je v souladu rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a 
škotských zařízení. 

• Vzdělávání žáků je poskytováno podle platného školního vzdělávacího programua 
učebních dokumentů. 

• Jasná strategie školy stanovuje priority vedoucí ke zlepšení průběhu a výsledků 
vzdělávání. 

• Škola zajišťuje rovný přístup ke vzdělávání, pedagogičtí pracovníci plně respektují a 
zohledňují vzdělávací potřeby jednotlivých žáků, školní poradenství je funkční. 

• Personální podmínky, bezpečné prostředí pro vzdělávání a efektní využívání 
finančních prostředků přidělených, ze státního rozpočtu vytvářejí předpoklady pro 
řádnou činnost školy. 

• Podpora rozvoje osobnosti žáků a projevy jejich spoluúčasti v průběhu vzdělávání 
jsou standardní. 

• Zvyšování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu je 
všestranné a systematické. 

• Vlastní hodnocení práce školy je komplexní a poskytuje kvalitní zpětnou vazbu o 
úrovni poskytovaných služeb v oblasti výchovy a vzdělávaní. 

• V oblastí ICT dosahuje vybavení a vzdělávání standardní úroveň. 
 

Pro účely zvýšení dotací podle ustanovení § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací 
soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je 
právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena jako lepší než průměrná.  

Kompletní Inspekční zpráva založena v kanceláři ředitele školy. 
 
 
 
Okresní správa sociálního zabezpeční Ústí nad Orlicí datum kontroly 23. 6. 2009 
Protokol č. 997/09 
 

Proběhla kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí s výsledkem 
„Bez závad“. Kompletní zpráva je založena v kanceláři školy. 
 
Ing. Jan Glatt auditor osvědčení č. 1023    datum auditu 30. 6. 2009 
 

Výsledek auditu: 
Účetní závěrka a kontrolované skutečnosti ve všech významných souvislostech podávají 

věrný a poctivý obraz o finanční situaci, závazcích a pohledávkách, výsledcích hospodaření 
společnosti Letohradské soukromé gymnázium o.p.s k datu 31. prosinci 2008. Údaje ve výkazu 
zisku a ztrát na jednotlivých nákladových a výnosových účtech v podstatných aspektech věrně 
zobrazují vykazovaný hospodářský výsledek společnosti k 31. 12. 2008 v souladu se zákony a 
účetními předpisy platnými v ČR. Rozhodnutí Správní rady obecně prospěšné společnosti 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


20 
 

konané dne 22. června 2009 o převedení zisku vytvořeného za rok 2008 do rezervního fondu 
společnosti je v souladu s platnými předpisy. 

Na základě provedené prověrky konstatuji, že nedošlo k porušení platných předpisů a vůči 
prověřované společnosti uplatňuji výrok bez výhrad. 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


21 
 

8.  Základní údaje o hospodaření školy 
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
9.1. Akce sportovního charakteru 

 
• Běh naděje (účast a doprovodné akce)                                        

        
• Závody ve sjezdovém lyžování – Říčky 
• Středeční odpolední lyžování - Říčky 
• Hokejbalová utkání 
• Atletické závody 
• Středoškolská futsalová liga 
• Turnaj ve stolním tenise  
• Nohejbal  
• Fotbalový turnaj 
• Florbalový turnaj 
• Úspěšná činnost Raft klubu LSG (stříbrné medaile na MČR) 

 
 

9.2. Pobytové akce a kurzy 

 
• Lyžování v Rakouských Alpách 
• Lyžařský výcvik na Černé Hoře  
• Adaptační kurz – Říčky – kvinta 
• Adaptační kurz – Dolní Čermná – prima 
• Cesta Nekonečným kruhem - sekunda 
• Vodácký výcvikový kurz Sázava – kvinta, septima 
• Turistický kurz – septima 
• Expedice za prvním Nízké Tatry 
• Studijní cesta za poznáním Velké Británie 
• Kurz anglického jazyka v Dolní Čermné 

 
 

9.3. Divadelní a filmová představení, koncerty  

 
Studenti navštívili divadelní představení v Praze, Brně a Šumperku a filmová představení 

v Letohradě a v Žamberku. 
 

9.4. Přednášky a besedy 
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• Beseda se spisovateli z KALFu 
• Beseda s Arnoštem Lustigem 

 
 

9.5. Soutěže a olympiády, testování 

 
• „Nebojte se klasiků“ (pořadatelé) 
• Testování žáků kvarty (Cermat) 
• Okresní a krajské  kolo olympiády v Aj, Nj 
• Okrasní kolo olympiády v Čj 
• Okresní a krajské  kolo olympiády v Matematice 
• Okresní a krajské  kolo olympiády ve Fyzice 
• Výtvarná soutěž KEV 
• Recitační soutěž Dětská scéna 
• Fyzikální soutěž Archimediáda 
  

9.6. Exkurze 

 
• Pražský hrad a historická Praha 
• Pražské Židovské město 
• Galvanovna OEZ Letohrad 
• Městská knihovna Letohrad 
• Biologická čistírna odpadních vod (Letohrad) 
• Dějepisná exkurze Brno 
• Dějepisná a chemická exkurze Kutná Hora 
• Exkurze Velké Losiny a Dlouhé Stráně 
• Exkurze do Olomouce a vojenské pevnosti 

Radíkov 
• Exkurze do Moravského krasu 

 

9.7. Vlastní kulturní akce a vystoupení  

 
• Galavečer „Nebojte se klasiků“ 
• Maturitní ples školy 
• Mikulášská nadílka mezi studenty školy a pro děti v MŠ 
• Halloween 
• Valentýnská párty  
• Neztratit víru v člověka (výstava)  
• SELAJAM  2009 (studentská slavnost) 
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9.8. Ostatní akce školy 

 
• Plenární zasedání rodičů s představiteli školy 
• „Srdíčkový den“ (sbírka organizovaná Nadací  

Pomozte dětem) 
• Předvánoční tvoření 
• Den otevřených dveří (2x) 
• Stužkovací večírek 
• Přijímací zkoušky „nanečisto“ (3x) 
• Brigády v MŠ Taušlova 
• Vánoční besídky tříd 
• Setkání s rodiči budoucích primánů 
• Vlastivědné exkurse tříd 
• Setkání a semináře v rámci projektu PILOT G 
• Den „Chocholoušek“ – den v převleku vždy 13. 

v měsíci 
• Exkurse do Českého rozhlasu Pardubice 
• Školní rozhlasové studio RKK (vlastní vysílání) 
• Benefice ke Dni učitelů 
• Ekologický projekt Ukliďme si svět 

 
 

Sportovně poznávací aktivity 

Škola je velmi aktivní v preventivních programech pro 
studenty. Velkou úlohu zde hraje množství sportovně 
poznávacích aktivit. O jejich náplni a smyslu asi nejlépe 
promluví úryvek z článku, který profesoři tělocviku napsali pro 
studentský časopis Ostudent: 

O smyslu…. Ne nadarmo kurzům říkáme sportovně poznávací 
aktivity. Smyslem těchto akcí totiž není jen sedřít z Vás kůži na 

poli sportovním (ačkoliv je to nepochybně představa velice lákavá), jde nám také o to, 
aby každý kurz byl alespoň malým přínosem pro Vaši duši. 
Kdo přežil mé výlety do historie při nočních toulkách 
Českým Krumlovem, kdo s námi poskakoval po žiletce 
Kozích hřbetů nebo se lámal smíchem v trávě na břehu 
Sázavy, ten ví, o čem mluvím. Vy ostatní máte příležitost se 
to dozvědět...“ 

Kromě běžných sportovních kurzů každoročně pořádáme i drobnější mimoškolní aktivity: 

• Jednodenní vodácké sjezdy řek (víkendové dny, duben-květen) 
• Jednodenní lyžařské zájezdy do Říček (středeční odpoledne, prosinec, únor-březen)  
• Letní vodácký tábor na Dunajci (Polsko) (srpen, ve spolupráci s Raft klubem Žamberk) 
• Angličtinářský pobytový kurz pro kvartu 
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9.9. Chronologický přehled zajímavých akcí a aktivit 

 
30.06.2009:  

Exkurze do Znojma s návštěvou Rakouska 

Ve dnech 24. - 26.6.2009 se studenti němčiny z tercie zúčastnili exkurze do Znojma s 
celodenním výletem do Rakouska. Ve Znojmě jsme si prohlédli strašidelné podzemí, prošli jsme 
se uličkami starého města a svezli se turistickým vláčkem. V rakouském Retzu jsme se vydali 
cestou kolem starobylých hradeb k historickému větrnému mlýnu, poseděli v typické selské 
restauraci Heurige, kde jsme ochutnali místní speciality. Výlet se vydařil, všichni jsme se vrátili 
domů nabyti novými dojmy a zážitky. 

25.06.2009:  

1. posádka Raft klubu Gymnázium Letohrad  

Posádka zaznamenala o víkendu další úspěch. V závodech Českého poháru v raftingu 
obsadili kluci 2. místo ve slalomu a 2. místo ve sjezdu na mimořádně obtížném slalomovém 
kanálu Trnávka (WW4). Vaškovi Kristlovi, Honzovi Vlčkovi, Jirkovi Šemberovi a Jirkovi 
Paďourovi gratulujeme.  

25.06.2009:  

Úspěchy našich sportovců tento víkend nebraly konce.  

Tentokrát v biatlonu na horských kolech. Vlastík Vávra a Terka Bílá se stali MISTRY 
ČESKÉ REPUBLIKY ve svých kategoriích. Markétka Vávrová v téže disciplíně získala 
stříbrnou medaili. Gratulujeme... 

21.06.2009:  

Ve dnech 17. – 18. 6. se studenti sekundy zúčastnili exkurze do Kutné Hory.  

Odjeli jsme ve středu ráno vlakem do Kutné Hory – Sedlec, kde jsme navštívili kostnici. 
Pěšky jsme pak došli do centra města. Zde jsme si prohlédli Chrám sv. Barbory, Muzeum 
alchymie a České muzeum stříbra. Každého jistě zaujala prohlídka středověkých stříbrných dolů. 
Poté jsme vlakem dojeli do Poličan a ubytovali se v autokempu Malešov. Počasí nám opravdu 
přálo, a tak jsme měli možnost vykoupat se v blízkém rybníčku. Druhý den ráno jsme se vlakem 
vrátili do Kutné Hory, navštívili jsme Vlašský dvůr, kde jsme zhlédli ukázku ražby českých 
grošů. Každý si jeden malý kruhový peníz odvezl na památku domů. Poté už nás čekaly jen jízdy 
na bobové dráze a odpoledne jsme se, nabiti novými zážitky, vrátili domů.  

04.06.2009:  

Velký úspěch našich posádek z Raftklubu! 

První posádka RAFT KLUBU GYMNÁZIUM LETOHRAD ve složení Vašek Kristl, 
Honza Vlček, Jirka Paďour a Jirka Šembera, má za sebou velmi úspěšný víkend. Na 
slalomové dráze v pražské Tróji vybojovali své historicky první 1. místo ve slalomu. V neděli 
pak přidali krásné 2.místo ve sprintu. Oba závody jsou součástí Českého poháru juniorů v 
raftingu. Hoši tak nadějně rozjeli slalomové závody a navázali tím na jarní úspěchy ve sjezdu 
(2.místo na Mistrovství České republiky). Gratulujeme a držíme palce do dalších závodů... Za 
RK Gymnázium Letohrad Vratislav Šembera     a Pavel W. Bendl 
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19.05.2009:  

Improving European Relatioships 

V rámci projektu "Improving European Relatioships" navštíví naši školu skupinka studentů 
z gymnázia v rakouském Judenburgu. Přijedou ve středu 20.5. večer a odjedou v neděli 24.5. 
Budou ubytovaní v rodinách našich žáků, prohlédnou si Letohrad a nejbližší okolí, navštíví 
Muzeum řemesel a samozřejmě se aktivně zapojí do některých vyučovacích hodin. Buďte k nim 
přátelští a čile konverzujte - ať už anglicky či německy :-) 

19.05.2009:  

Výlet do Beskyd – prima 

Ve dnech 14.5. – 15.5.2009 se studenti primy zúčastnili vlastivědné exkurze na Valašsko. Odjeli jsme ve 
čtvrtek ráno vlakem do Kopřivnice, kde jsme navštívili muzeum TATRY a zhlédli výstavu věnovanou rodákovi 
tohoto města – Emilu Zátopkovi. Následovala pěší túra do malebného Štramberka. Zde každý ochutnal 
známé „uši“ a pokochal se pohledem na okolní krajinu ze štramberské trúby – pozůstatek středověkého 
hradu. 

Milovníci zvířat navštívili i výstavu plazů. Vlakem a autobusem jsme se dostali až k lanovce, která nás 
vyvezla na Radhošť, prohlédli jsme si krásné letovisko Poustevny, sochu pohanského boha Radegasta a 
pokračovali jsme k chatě Radegast, kde jsme přenocovali. Druhý den jsme došli do skanzenu v Rožnově p. 
R. a odpoledne odfrčeli domů. V nohách jsme měli 22 km a v hlavě spoustu prožitků!!!!  

18.05.2009:  

Archimediáda 

14. května 2009: 2. místo v okresním kole soutěže nadějných fyziků ARCHIMEDIÁDA 
obsadilo družstvo našich sekundánů ve složení Ondřej Hubálek, Vašek Kotyza a Honza 
Vařeka. Děkujeme a gratulujeme.  

18.05.2009:  

Další velký úspěch Rafklubu...  

Posádka RK Gymnázium Letohrad ve složení Jirka Šembera, Jirka 
Paďour, Vašek Kristl a Honza Vlček vybojovala pěkné druhé místo na 
Mistrovsví České republiky ve sjezdu.  Závod proběhl 11. až 12. dubna 
2009 na velmi zajímavém úseku řeky Kamenice u Železného Brodu. 
Klukům blahopřejeme a do nadcházejících závodů ve slalomu a sprintu 
přejeme hodně štěstí. 

Hoši, děkujem! Pavel W Bendl (coach) 
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20.04.2009:  

Festival dětských recitátorů 

Dne 20. dubna 2009 se v Domě hudby v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo celostátního 
festivalu dětských recitátorů - "Dětská scéna 2009". Martin Krejčí ze sekundy, který postoupil 
z oblastního kola v Ústí nad Orlicí, obsadil pěkné 3. místo.  

07.04.2009:  

SELÁJAM  

Vezměte si svůj diář a propisku. Diář otevřete na straně, kde je datum 7. května a napište si: 
studentské oslavy SeláJAM, studentský program od 17.00 hod., vstupné dobrovolné, od 19.30 
v KD promítání filmu Nebeští jezdci, k pogu či poslechu ve večerních hodinách zahrají 
letohradské skupiny APLH /Aby Prase Lépe Hrábě/, Dlouhý vlasy a choceňská kapela Fish 
Fingers.  

Ano, je to tak. Proto toto datum zatrhněte i v rodinných kalendářích, u babiček, tetiček či u 
nějakého kamaráda. Nalaďte frekvenci na dobrou náladu a ve čtvrtek se přijďte podívat na 
letohradské náměstí. My se nenecháme zahanbit a nějakým tím programem Vám ukážeme, že 
chodit na LSG něco znamená. Navíc, když přijdete, podpoříte tím Domov pod hradem Žampach, 
kam veškeré výdělky budou směřovat.  

Nejenom, že se otevře možnost našim studentským výlevám, dokážeme, že se tu neflákáme, 
možná Vás i provedeme po škole, ale zároveň to pro nás všechny, studenty, profesory, rodiče či 
snad pouze kolemjdoucího bude krásný večer.  

05.04.2009:  

Viděli jsme královnu!  

Jako každý rok vycestovala na konci března skupina studentů Letohradského soukromého 
gymnázia pod vedením Mgr.Dany Šťastné do Anglie. Na cestě za poznáním jsme navštívili i 
hlavní město Belgie a centrum EU – Brusel, uchvátila nás také nezapomenutelná atmosféra 
přímořského městečka Brugy. Hlavní pozornost jsme ale věnovali Londýnu, kde jsme strávili tři 
dny.Ubytování v hostitelských rodinách pomáhá nejen poznat život v běžné anglické rodině, ale i 
vyzkoušet si znalost angličtiny v praxi. Prošli jsme již rozkvetlé Kew Gardens, Regent’s Park, 
několik hodin jsme strávili v Natural Science Museum a v muzeu Madame Tussauds. Speciálním 
zážitkem byla návštěva Camden Market a jízda červeným doubledeckerem..  

Samozřejmě jsme viděli Trafalgar Square, Houses of Parliament, Westminster Abbey, 
Tower a další monumentální památky. Nicméně neplánovaným zlatým hřebem bylo „setkání“ s 
Her Majesty Elizabeth II. Pár metrů od nás skutečně projížděla královna Velké Británie s 
manželem Filipem v autě a pak i v kočáře při příležitosti návštěvy mexického prezidenta.  

 

Funny London aneb Tak super ho nikdo nečekal!  

Již tradičně si skupinka našich studentů sbalila pár švestek a ve čtvrtek 26. března 
odcestovala do daleké Anglie.  

Naší první zastávkou však byla Belgie a její hlavní město Brusel. Zde jsme navštívili 
Atomium a Minievropu. Cestou k francouzským hranicím jsme ještě stihli zastávku v 
přímořském městě Bruggy, a to vám teda povím, že je to opravdu nádherné město. Ne pro nic za 
nic se mu říká druhé Benátky.  
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Hlavní pozornost jsme však věnovali Londýnu, do kterého jsme se dostali v sobotu. 
Ubytováni jsme byli již tradičně v anglických rodinách. Nejenom že jsme si odnesli pestré 
zážitky, ale někteří z nás si i trochu zaspíkovali.  

V Londýně jsme se šli podívat do Kew Gardens, několik hodin jsme strávili v Natural 
Science Museum a v muzeu Madame Tussauds, kde jsme měli možnost se vyfotit se spoustou 
slavných osobností. Například s Johnym Deppem, Hamiltonem, Einsteinem, Hitlerem i Alžbětou 
II. Dále nás čekala návštěva trhů v Camdenu, kde jsme utratili snad všechny naše zbylé peníze. 
Neminula nás ani jízda typickým červeným doubledeckerem.  

Z Londýna bychom nemohli odjet, aniž bychom nešli navštívit Trafalgar Square, Houses of 
Parliament nebo Tower. Nicméně pro všechny největším, neplánovaným zážitkem a zlatým 
hřebem celého výletu bylo „setkání“ s královnou Velké Británie Alžbětou II. A jak to že jsme 
měli takové štěstí a viděli ji? Královna z Buckinghamského paláce odjela ve svém červeném 
Rols Roycu kvůli návštěvě mexického prezidenta.  

Bylo mi jasné, že z této země budu úplně nadšená, ale že za 6 dní toho stihneme tak moc, 
jsem opravdu nečekala. Domů jsme sice přijeli totálně unavení, rozlámaní, hladoví, bez peněz či 
peněženek a někteří z nás i nemocní, ale kdo může říct, že viděl Alžbětu II.?  

Koroda  

04.04.2009:  

Zlato v mezinárodním klání ve florbalu....  

Borci z nižšího gymplu vybojovali 31. března 2009 v Rokytnici v Orlických horách 
nádherné první místo v mezinárodním turnaji ve florbalu.  

Tým Letohradského soukromého gymnázia ve sloźení Petr Opletal, Kryštof Černý (prima) 
,Vašek Kotyza (sekunda), David Vítek, Jakub Petrus (tercie), Ondra 
Skalický, Dan Nepustil, Dan Machálek, Honza Tomek a Táďa 
Majvald (kvarta) ukázal své kvality a předvedl výkon ne nepodobný 
výkonům svých starśích spoluźáků - absloventů v dobách jejich již 
zaślé florbalové slávy. S touto nastupující mladou gernerací nám 
tedy svítá naděje, že jméno florbalového týmu LSG bude opět 
asociovat slova jako respekt, tvrdý soupeř a férový boj.  

Hoši, děkujem! Pavel W Bendl (coach)  

 
01.04.2009:  

 

Česká školní inspekce 

V tomto týdnu je naše škola pod drobnohledem České školní inspekce. Věříme, že dobře 
obstojíme a že její členové s námi budou spokojeni. Tímto je u nás vítáme a přejeme příjemný 
pobyt v Letohradě. 

24.03.2009:  
Dne 18. 3. 2009 se v Ústí nad Orlicí konala Oblastní přehlídka dětských recitátorů Dětská 

scéna 2009. Za naši školu se účastnili Martin Dvořák z primy a Martin Krejčí ze sekundy. Martin 
Krejčí postoupil do krajského kola Celostátní přehlídky dětských recitátorů, které se bude konat 
koncem dubna v Pardubicích.  
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13.03.2009:  

II. Benefiční večer 

se uskuteční v pátek 3. dubna 2009 od 18:00 hodin se ve Společenském centru Nový dvůr 

Benefiční večer bude zahájen od 16:00 hodin prohlídkou naší školy v prostorách 
Letohradského zámku a od 18:00 hodin začne společenský večer v Novém dvoře. Zde se 
představí naši studenti s vlastním kulturním programem v podobě krátké divadelní hry a 
hudebního vystoupení. Součástí večera bude dražba uměleckých a sportovních předmětů. 
Večerem bude provázet pan Karel Pokorný, redaktor 
Orlického deníku, a skupina JAFFAR JAZZ pod vedením Jana 
Hrodka.  

Na zpříjemnění pestrého večera je připravena ochutnávka 
vín z vinařství Jehlička a Novák Bořetice, společně s 
občerstvením formou rautu a tombola se zajímavými 
předměty.  

 

09.03.2009:  

Večerní paralelní slalomy  

V sobotu 7.března 2009 ve večerních hodinách se v Říčkách v Orlických horách uskutečnil 
již 7. ročník večerních paralelních slalomů. Jde o oblíbenou tradiční akci pro členy Ski klubu a 
pozvané hosty. V kategorii mužů zvítězil po krásném a dramatickém závodě náš Jirka Šembera 
ze sexty. Blahopřejeme. 

 
06.03.2009:  

Návštěva hvězdárny 

Dne 13. května 2009 je naplánována návštěva Hvězdárny v Hradci Králové. Jistě hodně 
zajímavé exkurze se zúčastní studenti ze sekundy. 

06.03.2009:  
Naše studentka Milena Klaclová z oktávy v únoru úspěšně složila mezinárodní zkoušku 

Zertifikat Deutsch. Doufáme, že její spolužáci, kteří se chystají tuto zkoušku skládat v květnu, 
budou stejně úspěšní. Gratulujeme!!! 

25.02.2009:  

Velký úspěch na okresním kole olympiády v anglickém jazyce 

Naši studenti úspěšně spíkovali a reprezentovali naši školu v okresním kole olympiády v 
anglickém jazyce. V kategorii pro primu a sekundu víceletých gymnázií získala naše Tereza 
Tarašková 1. místo. 

Ondřej Skalický v kategorii tercie a kvarta obsadil třetí místo s postupem do kraje a v boji 
se septimány se dělí náš sextán Honza Vlček o krásné páté až šesté místo.  

Moc gratulujeme!! 
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23.02.2009:  

Lyžování v Alpách  

První polovinu "jarních" prázdnin prožili někteří studenti, učitelé a přátelé školy v italském 
Madessimu. Lyžařské podmínky byly ideální - metry kvalitního sněhu, upravené sjezdovky a tři 
dny modrojasné nebe.  

23.02.2009:  

Výměnný pobyt v RAKOUSKU  

Třída kvarta se v letošním školním roce zapojila do projektu ACES = Academy of Central 
European Schools, který byl vyhlášen pro základní a střední školy z celé střední Evropy.  

Partnerem naší školy se stalo osmileté gymnázium v rakouském městě Judenburg. Součástí 
projektu je také výměnný pobyt. Letohradští studenti odjíždějí do Rakouska v pátek 27.2.2009.  

 

Stráví čtyři dny v rodinách a ve škole, kde se budou aktivně účastnit některých vyučovacích 
hodin (angličtina, informatika, výtvarná výchova, chemie, tělesná výchova, …). Kromě toho je 
čeká prohlídka města, návštěva planetária a termálního koupaliště. Hlavním tématem projektu je 
bližší poznání a pochopení běžného života v sousední zemi a také otázky týkající se životního 
prostředí.  

Mgr. Lenka Kestřánková      

08.02.2009:  

SPOLEČNĚ V EVROPĚ  

Pod tímto názvem se skrývá projekt naší školy, který je součástí oficiální kampaně MŠMT 
ČR „Evropa mladýma očima“ k podpoře předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Jedná se o 
korespondenční soutěž mezi skupinami žáků ZŠ, SŠ a gymnázií Pardubického kraje.  

Dobrovolníci, zapojení do soutěžního zápolení mají šanci si své 
dosavadní znalosti o členských zemích EU ověřit a rozšířit si je o další 
vědomosti a dovednosti při plnění úkolů, které budou zadávány ve formě 
otázek, doplňovaček křížovek či praktických úkolů.  

03.02.2009:  

Výstava našich prací v městské knihovně 

V městské knihovně jsme uspořádali malou výstavku výtvarných prací na téma 
"MOŘE". Navštívit ji můžete kdykoliv v době otevírací doby knihovny. Fotografie z výstavy si 
také můžete prohlédnout zde : Výstava výtvarných prací našich studentů v městské knihovně  
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28.01.2009:  

Závody v Kanadě 

28. ledna, 19.00 hod.:    
A máme tady nejčerstvější a skvělou zprávu z Kanady: před chvílí náš Vlastík Vávra doběhl 

do cíle prvního závodu na mistrovsví světa - individuálního závodu na 12,5 km. Skončil na 
krásném 17. místě! Gratulujeme a držíme palce do dalších dnů na MS. Podrobnosti zde. 

28.01.2009:  

Obrovský úspěch našeho studenta  

Vlastimil Vávra ze septimy se nominoval na juniorské mistrovství světa v biatlonu v 
Canmore, Canada. 

19.01.2009:  
 

 
 
   

Tradiční lyžování pro studenty, rodiče a přátele školy !  

MADESIMO /Itálie/ - „švýcarské“ lyžování v Itálii,  
možnost rozšíření o 1 den lyžování v Bormio ,či Livigno  
Termín: 13. února – 18. února 2009 ( jarní prázdniny ) 
Cena: 4 800 Kč 
+ 77 EUR za skipas pro studenty ročníky 1994-2001  
+ 98 EUR pro 1993 a starší 

 
 
08.01.2009:  

Pásmo o šíření zvuku 

Na pondělí 26. ledna připravila paní profesorka Milada Marková návštěvu Fyzikálního 
pásma o šíření zvuku a zvukových dějích. Akce se uskuteční v kulturním domě od 8.30 do 
9.30 hodin. Vstupné pro studenty je 40 Kč a zúčastní se jí prima až septima. 

06.01.2009:  

Zahájení prácí na projektu  

S počátkem nového roku jsme zahájili práce na projektu Výuková centra - moderní a 
online forma vzdělávání. Tento projekt je finanacován z prostředků ESF ve výši 2 600 000 Kč.  
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05.01.2009:  

Předvánoční tvoření 

Před Vánoci se na naší škola uskutečnilo třadiční Předvánoční tvoření. Věříme že se všem 
účastníkům líbila a inspirovala je k vytvoření hezké vánoční výzdoby. 

 
17.12.2008:  

Sexta má čtyři nové spolužáky  

V rámci všech předvánočních sbírek jsme se chtěli trochu odlišit a vybrali jsme peníze na 
adopci UNICEF panenky. Účelem tohoto mezinárodního projektu je koupí látkové panenky 
získat finanční prostředky na pořízení vakcíny, která ochrání jedno dítě v některé z rozvojových 
zemích před dětskými smrtelnými nemocemi.  

Během týdne jsme vybrali od žáků sexty a jejich rodinných příslušníků 2.400,- Kč a místo 
původně jedné zamýšlené panenky jsme mohli koupit hned čtyři. A tak máme ve třídě nové 
spolužáky - panenku Květu a panáčky Kristiána, Petra a Vaška.  

Doufám, že to vyburcuje i ostatní třídy k této chvályhodné činnosti a budou se nás snažit 
překonat.  

Markéta Bartošová & sexta & Martina Mlynářová      

12.12.2008:  

Okresní soutěž v aerobiku 

Ve čtvrtek 11. prosince 2008 zvítězila naše studentka sekundy Dominika Veselá v okresní 
soutěži v aerobicu. Další naše závodnice Jitka Sýkorová ze sekundy obsadila krásné 5. místo ve 
velké konkurenci 45 závodnic do věku 9 tříd. 01.12.2008:  

Dne 25. 11. 2008 se v budově Letohradského soukromého gymnázia uskutečnil IX. ročník 
recitační soutěže Nebojte se klasiků.  

18.11.2008:  

Volby do školské rady  

Na základě § 167 a §168 Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a platného Volebního 
řádu vyhlašuji volby do školské rady při Letohradském soukromém gymnáziu o.p.s.  

Volby se uskuteční dne 4. 12. 2008 od 16.00 hod do 17.00 hod v prostorách školy.  
Návrhy na kandidáty z řad rodičů (zákonných zástupců) a zletilých studentů je možné 

podávat do 27. 11. 2008 prostřednictvím ředitelky školy. V Letohradě dne 18. 11. 2008 
15.11.2008:  

Den otevřených dveří 

Ve čtvrtek 13. listopadu se uskutečnil "podzimní" Den otevřených dveří. Děkujeme všem 
návštěvníkům za hojnou účast a věříme, že se Vám prohlídka naší školy líbila. Poděkování patří 
také našim provázejícím studentům. Další termín je 12. února 2009, takže se na Vás, kteří jste to 
na podzim nestihli, těšíme v únoru. Pokud se Vám zdá čekání dlouhé, nesmutněte a přijďte se 
k nám podívat třeba hned zítra! 
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22.10.2008:  

Halloween 

Kromě toho, že se na nás chystají příjemné dny volna v podobě dvou dnů prázdnin a jednoho 
státního svátku uprostřed, se také na čtvrteční odpoledne a večer (30.10) chystá tradiční Halloween. Takže 
chystejte masky a převleky, letošní kvartáni chystají spoustu soutěží a netradičních překvapení.  

Tak nezapomeňte – hned po prázdninách – masky s sebou!!! 

13.10.2008:  

Nebojte se klasiků  

V úterý 25. 11. 2008 ve 13.00 hodin v budově LSG proběhne výběrová soutěž.  
Ve čtvrtek 4. 12. 2008 v 17.00 hodin se ve vinárně Kolár v Letohradě uskuteční 

galavečer, na kterém vystoupí vítězové jednotlivých kategorií. Zde najdete podrobné informace 
ke stažení 

 
07.10.2008:  

FUNNY LONDON  

Na 26. – 31.3.2009 je připravena pro zájemce 6-denní studijní cesta, ve které je zahrnuto 1x 
ubytování v hotelu F1 ve Francii, 1x snídaně v autobuse – teplý nápoj a bageta, 2x ubytování v 
anglických rodinách s plnou penzí, cesta luxusním autobusem MB 350 RHD, Euro Tunnel/ 
trajekt, průvodce, pojištění. Cena 6690,-  

05.10.2008:  

Konference ACES v Salzburgu 

V týdnu od 29.9. do 3.10. se v rakouském Salzburgu konala konference "Akademie 
středoevropských škol", která byla zároveň zahajovacím setkáním účastníků vítězných projektů 
spolupráce zahraničních škol. Náš projekt zastupovala na této akci p. prof. Lenka Kestřánková     
spolu s Markem Bartošem z kvarty.  

Jednalo se o setkání zástupců 60 škol z celkem 12 zemí. Hlavním tématem byl DIALOG 
MEZI RŮZNÝMI KULTURAMI. V následujících měsících bude projekt, na který jsme 
získali grant 1000 Euro, pokračovat na úrovni partnerských škol - tou naší je osmileté 
gymnázium v rakouském Judenburgu. 
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02.10.2008:  

Podpora výuce etické výchovy 

 
Dne 1. 10. 2008 jsem se společně s dalšími oceněnými 

školami a představiteli Pardubického krajského úřadu zúčastnila 
slavnostního předávání cen v projektu ‚Podpora výuky etické 
výchovy na školách‘. Tuto soutěž vyhlašuje Nadace Josefa Luxe. 
V letošním roce obdrží naše gymnázium podporu ve výši třicet 
tisíc korun. Stejnou částkou podpoří výchovu k prosociálním 
hodnotám na regionálně příslušných školách i Pardubický kraj, 
který tak deklaruje svoji ochotu napomáhat upevňování takových 

hodnot jako pravda, poctivost, pozitivní sebehodnocení i hodnocení druhých u žáků středních a 
základních škol.  

 
30.09.2008:  

SVĚTOVÝ ÚSPĚH A ZLATÁ MEDAILE  

Na 11. místo na Mistrovství světa juniorů v kanoistickém maratonu dosáhla Zdislava 
Paďourová ze septimy Zároveň tím získala zlatou medaili na Mistrovství České republiky. 
Maraton se jel na trati dlouhé 21 km se dvěma třisetmetrovými přeběhy.  

30.09.2008:  

Adaptační kurz prima 2008 

Ve dnech 23. 9. – 25 .9. 2008 strávili primánci s paní učitelkou třídní a paní ředitelkou fajn 
chvíle na adaptačním kurzu v Dolní Čermné. Skvěle zvládli „procházku“ z Letohradu na 
mysliveckou chatu, stejně jako všechny aktivity, hry, večerní bojovku i setkání s liškou. Výborně 
se postarali o topení v kamnech, takže jsme neumřeli hladem ani nezmrzli.  

Pro některé byl velký zážitek mytí nožiček a zadečků ve škopíku! Přeji si, aby jejich zápal 
pro „všechno“ vydržel co nejdéle. M.K.  

28.09.2008:  

Konkurz na moderátorskou dvojici 

Redakce školního rozhlasu naší školy - Rádio Kolísající Kvality - vyhlásila na pátek 3. 
října od 14.00 hodin Konkurz na pozici moderátorů nebo moderátorek. Podrobné informace jsou 
ke stažení zde. 

24.09.2008:  

Návštěva knihovny 

Dne 23. 9. 2008 navštívili studenti primy Městskou knihovnu v Letohradě. Seznámili se 
nejen s uspořádáním knihovny a systémem půjčování knih, ale mohli se vyzkoušet i hledání v 
encyklopediích.  

Zaměstnancům Městské knihovny Letohrad patří naše poděkování.  
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23.09.2008:  

JEDINEČNÝ ÚSPĚCH NAŠICH VODÁKŮ  

Posádka RAFT KLUBU GYMNÁZIUM 
LETOHRAD ve složení Jiří Šembera, Jan Vlček, 
Václav Kristl a Jiří Paďour završila vynikající sezónu 
závodem v Roudnici nad Labem, který byl nejen 
Mistrovstvím České republiky ve slalomu a sprintu, ale 
zároveň i 1. neoficiálním mistrovstvím Evropy juniorů.  

Ke své bronzové medaili z MČR ve sjezdu z 
minulého týdne přidali ještě další bronz v nejvíce ceněné 
raftařské disciplíně - v kombinaci. Posádka, ve které 
jako náhradnice výborně obstála i Monika Krajčírová, 
se současně stala i třetí nejlěpší posádkou Českého 
poháru juniorů v roce 2008. 

 

 
23.09.2008:  

Škola obdržela grant ESF 

 V rámci výzvy pro grantové projekty byla schválena finanční podpora z veřejných 
prostředků na grantový projekt Výuková centra – moderní a on-line forma 
vzdělávání. Maximální výše finanční podpory na uvedený projekt byla stanovena na cca 2 600 
000 Kč. Podrobnosti připravujeme.  

22.09.2008:  

Dějepisný zájezd do Osvětimi a Krakova 

V pátek 19. 9. 2008 absolvovali dobrovolníci z řad studentů septimy a oktávy v doprovodu 
paní profesorky Martiny Mlynářové, a paní ředitelky Macháčkové a paní profesorky Stejskalové 
jednodenní dějepisný zájezd do areálu bývalého koncentračního tábora v Osvětimi a 
následně do jednoho z nejstarších a nejkrásnějších měst polských králů - Krakova.   

21.09.2008:  

Školní WiFi Free LSG - internetová síť 

A máme tu opět jednu aktualitku o vybavení školy. Podařilo se nám v našich technicky 
nelehkých podmínkách (silné zdi zámku) pokrýt většinu prostor školy školní WiFi Free sítí. 
Nyní si naši studenti a hosté mohou připojit svoje přenosné počítače k internetu téměř ve 
všech prostorách gymnázia. 18.09.2008:  

Zahraniční studentka 

 
V letošním školním roce začala na našem gymnáziu studovat 

AYAKA EDA, sedmnáctiletá dívka z Japonska, kterou do České 
republiky přivedl zájem o naši kulturu a jazyk. Intenzivně se nyní 
věnuje především studiu češtiny, ale zároveň se účastní i ostatních 
vyučovacích hodin v kvintě. Její záměr je dojít s touto třidou a novými 
spolužáky až k maturitě. Tímto ji mezi námi srdečně vítáme a 
přejeme hodně úspěchů, nových objevů a přátelství. 
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17.09.2008:  

Den plný divadla a literatury 

Ve středu 17. září se naši starší studenti zúčastnili besedy se 
spisovateli, kteří do Letohradu zavítali na každoroční setkání Klubu 
autorů literatury faktu. Pozvání do školy přijali JUDr. Jan Kux, PhDr. 
Nelly Rasmussenová a PhDr. Jaromír Adlt, JUDr. Milouš Červencl, 
ředitel Památníku Lidice, a za Obec spisovatelů Pavlína Kubíková 

Poslechli si zajímavé vyprávění například o současném Rusku či o 
vypálení Lidic a osudech jejich obyvatel.  

Po skončení besedy se přesunuli do sálu ZUŠ - které tímto děkujeme 
za pronájem jejich krásných prostor - a zhlédli divadelní představení s 
názvem DIVADELNÍ CESTOPIS. Lépe řečeno: aktivně se do tohoto 
představení zapojili, stejně jako ráno jejich mladší spolužáci. Hradecký 
soubor "Divadélko pro školy" dokázal velmi vtipným a originálním 
způsobem vtáhnout žáky do děje nejznámějších děl světových dramatiků a 
velmi neformálně jim přiblížit svět divadla. 

 
 
14.09.2008:  

Vandr do Nízkých tater 

Odjezd ve čtvrtek 16. 10. z Letohradu ve 18:57, návrat v neděli 19. 10. ve 20:05 

Vážení studenti, 

připomínám, že se září chýlí ke své druhé polovině a blíží se 
říjnový vandr do Nízkých Tater. Pokud na tuto dobu nemáte 
žádný program, pokud máte rádi bágl na zádech, pevné boty na 
nohách, vítr ve vlasech, vůni prvních sněhových vloček na tváři a 
výhled na horské pláně před sebou - tak právě pro vás je tato 
akce jako stvořena! 

 

 14.09.2008:  

Mimořádné Dny otevřených dveří Letohradského gymnázia  

Jako doprovodný program oslav 700. výročí města Letohradu jsme pořádali prohlídku 
našeho gymnázia. 

v pátek 12. září od 16.00 - do 21.00 hodin a v sobotu 13. září od 9.00 - do 17.00 hodin 

 

Mezi vzácné hosty patřila dozajista paní Dana Kuchtová, bývalá 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. S velkým zájmem si 
prohlédla celou školu a zajímala se o veškerou naši práci. Podrobnosti a 
fotografie o návštěvě připravujeme. 
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10.09.2008:  

Lyžařské kurzy pro instruktory lyžování . termíny 2008 

Dnes byla zveřejněna nabídka našich lyřařských základní a doškolovacích kurzů lyžování a 
snowboardu. najdete zde termíny, včetně všech podrobných informací a přihlášek ke stažení. 
Klepněte si prosím na  

01.09.2008:  

Zahajujeme školní rok 2008/2009  

Milí studenti, vítejte ve škole!!!!  
Už jsem se nemohla dočkat, až tu nebudu sama jenom s malířem a paní sekretářkou!!! 

Chyběl mi Váš smích i křik :-). Se začátkem školního roku mi dovolte vyslovit několik přání:  
1) Hodně sil, humoru a přiměřenou dávku přísnosti při jejich náročné práci přeji na počátku 

nového školního roku Vašim kantorům – mým kolegům.  
2) Hodně trpělivosti a nadhledu Vašim rodičům.  
3) No a Vám....co bych Vám tak mohla popřát?? Jasnou mysl, bystrý rozum a alespoň trošku 

chuti ke vzdělávání a práci na sobě samých.  
PS: Doufám, že oceníte prázdninové snažení i hodiny strávené v přípravném týdnu na 

vylepšení Vašich tříd i celkového vzhledu školy minimálně tím, že ho hned v prvních týdnech 
nezmaříte (tj. nezničíte :-)).  

26.08.2008:  

Připojení k internetu a nový terminálový server 

Máme pro Vás dvě malé zprávy s dosti velkým významem. Dnes jsme podepsali smlouvu s 
providerem, neboli připojovatelem naší školy k internetu. Stávající konektivitu jsme navýšili na 
2,5 násobek původníí, to je 2 500 kilobitů/s. ( v současnosti již 16 000 kilobitů/s) Naši studenti 
si tedy budou moci užívat možnosti neomezeného stahování dat rychlostí přes 312 kBajtů/s. 

Další velmi zajímavou zprávou je, že jsme dnešním dnem uvedli do provozu další školní 
terminálový server se čtyřjádrovým procesorem Intel Xeon Quad na desce s možností rozšíření 
o další procesor a s celkovou možností 16 GB RAM. Co nám takový server přinese? Další 
zkvalitnění počítačové sítě, možnosti téměř neomezených datových prostor a  vybudování další 
multimediální počítačové učebny s terminálovým provozem na platformě takzvaných "tenkých 
klientů".  
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10.  Přílohy 

 
Příloha č.1. Výroční zprávy LSG za školní rok 2008/2009 
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Příloha č. 2 Výroční zprávy LSG za školní rok 2008/2009 
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