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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 :                      Mgr. Vratislav Šembera  
 
 

       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:           Studentská rada  
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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:  Školní vzdělávací program Otevřená škola    

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

 
 

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), povolená 
kapacita školy je 180 studentů. 

 
V současné době u nás studuje 161 

studentů  (stav k  30. 6. 2010) pod náročným, 
ale přátelským vedením 18 pedagogů v trvalém 
pracovním poměru a 8 externistů (včetně dvou 
rodilých mluvčích – angličtina, španělština). 
Mezi zaměstnance školy dále patří hospodářka 
školy a počínaje tímto školním rokem také 
školník. 

 
Nízký počet studentů ve třídách (průměrně 

20) 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. V tomto školním roce si ruštinu 
žádný ze studentů nezapsal. 

Studenti všech ročníků mají možnost nad rámec běžné výuky navštěvovat týdně dvě hodiny 
konverzace s britským rodilým mluvčím a dále jednu hodinu konverzace se španělským 
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 angličtiny  
• Seminář z němčiny 
• Seminář ze španělštiny 
• Konverzace s britským rodilým mluvčím 
• Konverzace se španělským rodilým mluvčím 
• Společenskovědní seminář 
• Totalitní systémy 
• Seminář z dějin výtvarného umění 
• Seminář z dějepisu 
• Seminář z psychologie 
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•  Seminář z matematiky 
• Cvičení z matematiky 
• Seminář z fyziky  
• Seminář chemicko-biologický 
• Laboratorní praxe 
• Seminář z informatiky a výpočetní techniky 
• Seminář z geografie 
• Seminář z etické výchovy 
• Seminář mediální výchovy 
• Seminář práce s textem 

 
     Nabídku volitelných předmětů přizpůsobuje škola především zájmu studentů.  
 

3.6. Nabídka nepovinných předmětů  

Nabídkou nepovinných předmětů škola reaguje na zájem studentů.  

• Konverzace s britským a španělským rodilým mluvčím 
• Totalitní systémy 
• 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. O něm a jeho nebývalých 
úspěších se dočtete dále.  

 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 2009/20010 vybíráme 

• Účast studenta septimy Jana Vlčka v celostátním kole Soutěže v jazyce 
anglickém. Zúčastnilo se ho 14 výherců krajských kol.  

• 1. místo v krajském kole olympiády v angličtině s postupem do celostátního kola 
obsadil Jan Vlček ze septimy. 

• Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce:  

     - kategorie prima a sekunda: Jan Šrámek (prima), 1. místo  

     - kategorie tercie a kvarta: Tereza Tarašková (tercie), 3. místo  
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     -kategorie středních škol: Jan Vlček (septima), 1. místo s postupem do kraje 

• Studenka sexty Katka Moravcová úspěšně reprezentovala naši školu v okresním 
kole olympiády v německém jazyce. V kategorii středních škol získala 1. místo a 
postoupila do krajského kola.  

• Okresní kolo biologické olympiády: Václav Kotyza, 5. místo 

• Vendula Bendlová, studentka kvarty, se zúčastnila krajského kola Celostátní 
přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2010 v Pardubicích a získala čestné 
uznání poroty. 

• Festival vědy a techniky pro mládež: studenti tercii Václav Kotyza, Jakub Božoň a 
Ondřej Hubálek obdrželi ocenění za tvorbu školních pomůcek pro výuku elektrických 
obvodů. 

• Oblastní kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2010:  

III. kategorie  

Barbora Kostkanová z primy - postup do krajského kola  

IV. kategorie  

Vendula Bendlová z kvarty - postup do krajského kola  

Martin Krejčí z tercie - čestné uznání za osobitý přístup k textu 

 

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 . 
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3.10. Materiálně technické podmínky výuky 

 
3.10.1. Základní vybavení 

V síti je aktuálně 64 počítačů, z nichž 30 je přístupných studentům ve třídách, na chodbách a 
v počítačové učebně.  

Všechny učebny školy jsou vybaveny dataprojektorem, počítačem a ozvučením. 
Samozřejmostí je využívání vizualizérů. Celá škola je pokryta bezdrátovou WI – FI sítí. 

 
Počítačová učebna je vybavena 14 počítači, jedním počítačem pro kantora, dataprojektorem, 

plátnem, barevnou tiskárnou a víceúčelovým scanerem.  
V multimediální učebně je k dispozici 24 pracovišť, jednen počítač pro kantora, 

dataprojektor, plátno a barevná tiskárn se scanerem a vizualizérem. K dispozici je zde též 
elektronický mikroskop. 
 

Všechny počítače ve škole jsou propojeny do sítě a připojeny k internetu. Síť pracuje v 
doméně a je řízená serverem Windows 2008. Adresy počítačů jsou přidělovány automatickým 
systémem DHCP. Server se rovněž stará o provoz terminálových stanic pro učitele, kteří se 
k němu mohou přihlásit z libovolného místa na světě. 

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. 
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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 je zde ještě složka 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 
 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 

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 
• Moderní fotoaparát Canon s rozlišením HD 
• Digitální kamera se záznamem na paměťovou kartu s vysokým rozlišením  
• 3 digitální vizualizéry a digitální mikroskop 

 
K počítačové síti je nyní připojeno 10 velmi výkonných dataprojektorů . 
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.  
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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 650 tis. 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 Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Projekt je financován z ESF a 
MŠMT za podpory Pardubického kraje. Trvání projektu 
je do 31. 12. 2010. 

 
 
 

 

Ve školním roce 2009/2010 se uskutečnily na našem gymnáziu první aktivity v rámci 
programu COMENIUS - partnerství s deseti středními školami v devíti evropských zemích 
(Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Kypr, Německo, Nizozemí, Španělsko). Europeanization 
and back to Europe je název projektu, na který se nám podařilo z programu COMENIUS - 
partnerství škol získat grant ve výši 425.000,- Kč. V rámci projektu zaměřeného na upevňování 
pocitu evropské sounáležitosti a bližšího poznávání jednotlivých zemí se uskuteční výměnné 
pobyty se studenty z následujících škol, které budou po dva roky (od září 2009 do července 2011) 
našimi partnery:  

• Lycee Henri Loritz, Francie 
•  Presentation College, Irsko 
•  Faaborg Gymnasium, Dánsko 
•  IES Ximén d'Urrea, Španělsko 
•  Fritz-Erler-Schule, Německo 
•  MS Victor Horta, Belgie 
•  Het Vlietlandcollege, Nizozemí 
•  Koninklijk Technisch Atheneum Sint-Agatha-Berchem Zavelenberg, Belgie  
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•  Ylöjärven lukio, Finsko 
•   Lykio Agiou Georgiou Lakatamia, Kypr  

 
Úvodní schůzka projektu proběhla v prosinci 2009 na Kypru, jednotlivá pracovní setkání 

jsou pak na jaře 2010. V červnu se uskutečnila delší návštěva studentů z partnerského 
španělského gymnázia u nás. Naši studenti se chystají návštěvu oplatit hned v září 2010. 

Cena Nadace Josefa Luxe v rámci vyhlášeného Programu na podporu etického vzdělávání na 
školách. Letohradskému gymnáziu se dostalo ocenění za druhé místo z rukou paní Věry Luxové 
a hejtmana Královéhradeckého kraje pana Lubomíra France. Získané finanční prostředky byly 
použity na podporu výuky etické výchovy na LSG. 

Od září 2008 je naše škola zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ. Jedná se o dlouhodobý 
školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a 
elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení 
v České republice. Probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Součástí 
programu jsou různé kvizy, soutěže či plnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění 
a recyklace odpadů. 

 

3.13. Jazykové kurzy pro veřejnost 

Ve školním roce 2009/2010 jsme otevřeli druhý ročník jazykových kurzů pro veřejnost. 
Největší zájem byl o angličtinu, kterou jsme vyučovali v úrovních začátečníci (1 kurz), mírně 
pokročilí (2 kurzy), středně pokročilí (1 kurz) a pokročilí (2 kurzy). Nově se v nabídce objevila 
také obchodní angličtina. Účastníci kurzů pokročilejších úrovní měli zároveň možnost 
navštěvovat hodiny konverzace s britským rodilým mluvčím. Výuka španělštiny pokračovala 
kurzem mírně pokročilých a přibyli noví začátečníci. Výuka německého jazyka probíhala spíše 
formou individuální výuky v menších skupinkách (4 skupiny). 

Celkem prošlo kurzy 86 účastníků a věnovalo se jim 6 lektorů a 1 britský rodilý mluvčí. 
 

3.14. Kurzy pro instruktory lyžování 

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci uspořádala škola dva doškolovací kurzy 
pro instruktory školních lyžařských zájezdů a instruktory lyžařských škol. Základní kurz nebyl 
v tomto roce uspořádán z důvodu nedostatečných sněhových podmínek. V kurzech bylo 
vyškoleno a akreditaci získalo celkem 30 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. Raft Klub Gymnázium Letohrad 

Stručná historie a činnost raftového klubu Gymnázium Letohrad 

 
Raftový klub Gymnázium Letohrad byl 

založen v létě 2007 a v sezóně 2010 v něm 
pracovalo 15 aktivních členů zasahujících do 
dění v klubu a dalších přibližně padesát členů, 
kteří se účastní akcí pořádaných klubem. 

 
Klub pracuje pod tímto vedením:  

• Pavel Bendl, předseda klubu, trenér 
• Vratislav Šembera, trenér 
• Jan Řehák, trenér 

 
Posádka RK Gymnázium Letohrad 

nominovaná do juniorské reprezentace ČR, účastník juniorského MS 2010 v Holandsku: Jan 
Vlček, Jiří Šembera, Václav Kristl, Jiří Paďour 

 
Úspěchy RK Gymnázium Letohrad 
 
V roce 2008  

• 2. vicemistr ČR juniorů v kombinaci,  
• 3. místo v seriálu Českého poháru juniorů,  
• 5. místo na ME juniorů, 
• 3. místo v anketě Raftař roku 2008.  

 
V roce 2009  

• Mistrovství České republiky (4 x stříbrná medaile): stříbrná medaile ve sjezdu, ve 
slalomu, ve sprintu a v kombinaci, 

• 2. místo v seriálu Českého poháru juniorů v raftingu, 
• 2. místo v anketě Raftař roku 2009, čímž se nominovala do juniorské reprezentace 

ČR v raftingu pro rok 2010 (účast na MS v Holandsku - červenec 2010). 
 
V roce 2010 

• Mistr České republiky v kombinaci: (sjezd + slalom + sprint) 
• 2. místo v seriálu Českého poháru juniorů 
• 5. místo na MS juniorů v Holandsku (Zoetermeer), 
• místo v nominaci do juniorské reprezentace ČR v raftingu pro rok 2011, 
• účast na EP v raftingu na Salze (Wildalpen-Rakousko) – 19. místo v kategorii mužů!  

 
Celoročně konané tréninkové jednotky: 
 

• 1x týdně tělocvična 
• 2x – 3x týdně trénink na vodě (loděnice v Žamberku, popřípadě výjezdy do 

vhodných vodáckých lokalit – USD Trója Praha) 
• 1x ročně týdenní soustředění na slalomové dráze 
• 1x ročně vodácký tábor pro členy klubu a veřejnost (na vybraných řekách) 
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Závodní činnost (březen - říjen): 
 

• závody Českého poháru po celé ČR (5x sjezd, 5x slalom, 5x sprint), 
• Mistrovství ČR (slalom, sjezd, sprint a kombinace), veřejné závody. 
• Nominace do juniorské reprezentace, účast na MS 

 
Nezávodní činnost: 
 
Vodácké kurzy (Sázava), letní tábory 

(Šumava) a sjezdy řek pro veřejnost na 
vybraných atraktivních českých i zahraničních 
lokalitách (Dunajec, Bialka, Soča apod.). 
Nezávodní činnost slouží především pro široké 
zájmové využití klubového materiálu a 
zkušeností při pořádání volnočasových aktivit 
pro děti, mládež i dospělé. Rozvoj fyzické 
kondice i psychických schopností jedinců 
účastnících se našich letních táborů, sjezdů řek 
pro veřejnost či vodáckých kurzů. Vzhledem ke 

zkušenostem a vzdělání lektorů nabízí klub i přesahy do environmentálního vzdělání a pěstování 
kladného vztahu k přírodě. 

 
Náklady na tréninkovou a sportovní činnost: 
  

• materiál (lodě a vybavení) - poskytuje LSG 
• trenéři – dobrovolní, bez nároku na odměnu 
• ostatní – členské příspěvky  
• příspěvky na dopravu na závody (SVOČR) 
• příspěvky sponzorů 
• příspěvek na podporu činnosti mládeže (město Letohrad) 
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5. Přehled pracovníků školy 

 Titul Vyuč. předměty Jiné 
Pedagogičtí pracovníci    
Bendl Pavel Mgr. Z, Hv, Tv TU, vých. poradce, preventista 

Budná Marcela  Nj lektorka jazykových kurzů 

Hybš Jiří Bc. Aj lektor jazykových kurzů 

Formánková Dana Mgr. Čj, VO TU, ved.učit.knihovny 

Kestřánková Lenka Mgr. Aj, Šj 
zástupkyně ředitele pro jazykovou 
výchovu a mezinárodní spolupráci, 
TU, enviromentalistika, lektorka 
jazykových kurzů 

Krejčová Monika Mgr. M, Ch TU 

Kroumanová Hana RNDr. M, Z  
Kulhavá Martina Mgr. Vv, Dějiny umění  
Macháčková Jitka Ing. Ch, IPV, Etika statutární zástupkyně ředitele 

Machačný Marek Mgr. D,Ov,Tv,Etika,IVT TU 

Marková Milada Mgr. F  
Mlynářová Martina Mgr. D, Ov, Dějiny umění zástupkyně ředitele pro studijní 

záležitosti, TU,por.pro volbu pov. 
Nutz Zdeněk  IVT správce sítě 

Šembera Vratislav Mgr. M, F, Tv ředitel 
Šemberová Vávrová 
Ivana Mgr. B, Tv TU, ped.volného času 

Šepsová Zuzana Mgr. Čj, Hv TU 

Šťastná Dana Mgr. Aj lektorka jazykových kurzů 

Tomková Zdena  Vv est.výzd. 

Externí ped. pracovníci    
Růžička Radovan Mgr. F  
Hybšová Simona Mgr. Psychologie  
Vyčítalová Ludmila  Šj lektorka jazykových kurzů 
Stejskalová Jaroslava  Nj, Rj lektorka jazykových kurzů 
Kocourková Lucie  Š  
Miles Peter  Aj rodilý mluvčí, lektor jazykových 

kurzů 
Huerta Angeles Gloria  Šj rodilá mluvčí 
Venclová Lenka Mgr. Náboženství  
Provozní zaměstnanci    
Řeháková Drahomíra   hospodářka,kancelář školy 
Řehák Jan   školník, trenér, úklid 
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6. 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 27. dubna 2010  
    2. kolo    11. května 2010 
      
 

Počet přihlášených: 20  
Počet přijatých: 18  
Nastoupilo:  11 
 

• Přijímací řízení do kvinty 
 

Datum konání:   1. kolo    22. a 27. dubna 2010  
    2. kolo    11. května 2010 
      

 
 Počet přihlášených: 20 
 Počet přijatých: 16 

Nastoupilo: 9 
 
 
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 2009/2010 se konaly 6. února a 27. března 2010. Uchazeči si vyzkoušeli testy z 
matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu.  
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5.2.  Údaje o vzdělávání 
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Údaje o prospěchu 
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Údaje o zameškaných hodinách 
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5.3.  Údaje o výsledku maturitní zkoušky 

 
Datum konání:           25. – 28. května  2010 
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7. 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 
• Školení BOZP 
• Vzdělávací semináře v rámci projektu UNIV 
• Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování 
• Religionistika na Univerzitě Pardubice 
• Pracovní seminář k ŠVP  
• studium v rámci rozšíření a doplnění aprobací (2x) 
• Kurz základní neodkladné resuscitace 
• Školení v rámci přípravy nové maturity (CERMAT) 
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8. Údaje o výsledcích auditů a inspekční činnosti  

 
Česká školní inspekce Pardubický inspektorát   datum kontroly 23. 3. až 24. 3. 2010 
 

    Kontrolní komise ČŠI neposkytuje k tomuto typu kontroly zápis. 
 
 
 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje  datum kontroly 23. 9. 2010 
Protokol č.  
 

Proběhla kontrola s výsledkem „Bez závad“. Kompletní zpráva je založena v kanceláři 
školy. 
 
 
Ing. Marcela Dvořáková, auditor, osvědčení č. 0272  datum auditu 20. 6. 2010 
 

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 2009. Údaje ve výkazu 
zisku a ztrát na jednotlivých nákladových a výnosových účtech v podstatných aspektech věrně 
zobrazují vykazovaný hospodářský výsledek společnosti k 31. 12. 2009 v souladu se zákony a 
účetními předpisy platnými v ČR. Rozhodnutí Správní rady obecně prospěšné společnosti 
konané dne 29. června 2010 o převedení zisku vytvořeného za rok 2009 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. 
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9.  Základní údaje o hospodaření školy 
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10. 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 (v tomto šk. roce 

neproběhlo) 
• Lyžařský výcvik na Černé Hoře  
• Adaptační kurz – Říčky – kvinta 
• Adaptační kurz – Dolní Čermná – prima 
• Cesta Nekonečným kruhem – prima, sekunda 

(přeložen na následující školní rok z důvodu 
nepříznivých povětrnostních podmínek) 

• Vodácký výcvikový kurz Sázava – kvinta (přeložen na 
následující školní rok z důvodu nepříznivých 
vodních stavů) 

• Turistický kurz – septima 
• Expedice za prvním sněhem, Kralický Sněžník 
• 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. 
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9.4. Přednášky a besedy 

 
• Beseda se spisovateli z KALFu 
• Beseda s Arnoštem Lustigem 

 
 

9.5. Soutěže a olympiády, testování 

 
• „Nebojte se klasiků“ (pořadatelé) 
• Testování žáků oktávy (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 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  
• SELAJAM  2010 (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“ (2x) 
• 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 
• Školní rozhlasové studio RKK (vlastní vysílání) 
• Setkání kantorů Letohradska a okolí 
• 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 

 
18.07.2010:  

Raftklub LSG na Mistrovství světa v Holandsku 

 

   

      

    

18.07.2010:  

Vážení rodiče a přátelé školy, 

dovolte, abychom Vám s právě končícím školním rokem poděkovali za spolupráci a také za 
důvěru a přízeň, kterými jste nás poctili v uplynulém školním roce. Přejeme Vám příjemné léto, 
klidné dovolené a co nejvíce radostných chvil s Vašimi - našimi dětmi.  

Za správní radu, vedení školy a kantorský sbor  
                   
                   Vratislav Šembera, ředitel školy             Martin Pecháček, předseda správní rady  
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01.07.2010:  

Výlet kvinty 2010 

Počasí nepřálo ani původně plánovanému vodáckému kurzu, ani improvizovanému 
školnímu výletu na Pastvinách. Ale přesto jsme si dva volné dny užili a utužili náš nepočetný 
kolektiv, jak vidno i na fotkách.                                                               

   

      

    

01.07.2010:  

Seminář v Memorial de la Shoah 

Ve dnech 19. - 25. června 2010 se paní profesorka Martina MLYNÁŘOVÁ účastní 
mezinárodního semináře v Paříži věnovaného problematice SHOAH ve výuce na základních a 
středních školách. Seminář je uspořádán ve spolupráci s Memorial de la Shoah v Paříži a s 
Památníkem Terezín a pod záštitou českého velvyslance v Paříži pana Pavla Fischera, který 
osobně všechny.účastníky semináře na zahájení uvítal.  

    

22.06.2010:  

Naši vodáci se nominovali na MS v Holandsku!!!!!!  

Posádka RAFT KLUBU GYMNÁZIUM LETOHRAD ve složení Jiří Šembera, Václav 
Kristl, Jan Vlček a Jiří Paďour zaznamenala v raftařské sezóně 2009 nebývalý úspěch, když 
skončila v celkovém pořadí seriálu Českého poháru na skvělém 2. místě, a tím splnila kritéria 
pro nominaci do juniorské reprezentace ČR.  

Ve dnech 11. - 16. července 2010 nás budou tito vodáci reprezentovat na juniorském IRF 
Mistrovství světa v raftingu v Holandsku.  

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


30 
 

O závěrečné přípravě posádky i o průběhu závodů Vás budeme pravidelně informovat na 
našich stránkách.  

Za gymnázium, za Letohrad i za celou Českou republiku držíme našim klukům palce !!!! 

    

22.06.2010:  

Výlet na Králický Sněžník 

Ve dnech 6 - 7. června studenti kvarty se svým třídním a panem školníkem 
Bergim vydali na školní výlet. Jelikož jsou kvartáni 
ostřílení harcovníci, kteří mají za sebou Krkonoše, 
indiánské táboření na Plačtivé skále i těžbu zlata v 
Jeseníkách, tak padla volba na vandr do oblasti Králického 

Sněžníku. Abychom si horského výletu řádně užili, tak jsme zavrhli horské 
chaty a vyrazili se spacáky a karimatkami a vlastními zásobami jídla. Až na 
výstřelky kvartánů v podobě ne zcela praktického vybavení (šaty, tenisky a 
školní batůžek) měli všichni dobrou výstroj, a tak jsme s přetěžkou bagáží mohli v klidu stoupat 
na vrchol. 

 
18.06.2010:  
Temperamentní konec školního roku  

Tentokrát ukončíme školní rok poněkud netradičně. V posledním týdnu 
čekáme návštěvu skupiny 15 španělských studentů a 4 profesorů z gymnázia v městečku Alcora 
nedaleko Valencie.  

Jedná se o výměnný pobyt v rámci projektu Comenius. Předcházelo mu 
úspěšné dubnové setkání dalších partnerských škol (z Německa, Belgie a 

Finska) a navazovat bude cesta našich studentů do Španělska v polovině 
září.  

Španělé přiletí ve čtvrtek 24.6., v pátek se zapojí do výuky, budou 
slavnostně přijati starostou města a vyrazí na výlet na Pastviny. Program na 
prodloužený víkend je v rukou hostitelů - studentů sexty a septimy. Poslední 
dva dny pobytu chtějí Španělé strávit v Praze a prohlédnout si 
pamětihodnosti našeho hlavního města.  

Děkujeme všem, kdo pomáhají s přípravami a organizací, a samozřejmě hostitelským 
rodinám - všem, kdo přispějí k pohodovému průběhu celé akce.  

Lenka Kestřánková  
A kde lze najít zajímavostí o této krásné zemi ? Španělsko.INFO Čtěte, čtěte, ať jste v obraze! 
16.06.2010:  
Aktuální informace ke konci školního roku a začátku roku příštího 
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15.06.2010:  

Projektové vyučování - Kdyby měl Picasso počítač 

V naší škole právě probíhá projekt v rámci moderních způsobů výuky. 
Jmenuje se Kdy měl Picasso počítač a úkolem všech studentů školy je s použitím 
počítačového programu vytvořit umělecké dílo ve stylu Kubismu. Průřezové 
předměty projektu jsou Informatika a Výtvarná výchova. Projekt bude ukončen 
závěrečným vyhodnocením studentských prací a 5 nejlepších zde zveřejníme. 

Pozor, poslední termín odevzdání prací je pondělí 21. června 2010. Připomínáme, že se 
projektu zúčastní všichni studenti školy! 

Vedoucí projektu: Zdeněk Nutz a Zdenka Tomková 

04.06.2010:  

SSELAJAM 2010 

Letohradské soukromé gymnázium a město Letohrad přichystalo druhý ročník studentské slavnosti 
spojené s charitativní akcí pro Domov pod hradem Žampach - Selájam 2010. Slavnost se konala v pátek 7. 
května 2010 od 17:00 hodin na náměstí v Letohradě.  

Oslavou nás provázely dvě moderátorky, které ji zahájily rozhovorem s panem starostou Petrem Fialou 
a panem ředitelem Vratislavem Šemberou. Řeč byla o studentském životě obou aktérů. Dále jsme 
pokračovali programem, který si připravili studenti. Byly to dva přednesy z pořadu Na stojáka - Pražák v 
Brně a Voják a bodák a dále Cimrmanova pedagogika, vše v režii studentů z kvarty. Následoval Deník 
gympláka, který si připravila sekunda. Také nemohl chybět studentský film od tvůrců Parachute Pig letošní 
septimy s názvem Kdopak by se robotů bál? Celý program byl propojen zpěvačkami z Pěveckého 
hlasového studia. Pozvání přijala i juniorská taneční skupina Neon. Fotografie si zatím můžete prohlédnout 
zde - Selajam 2010 

I letos jsme oslavu spojili s charitativní akcí pro Domov pod hradem Žampach. V loňském ročníku se 
vybrala nádherná částka, za kterou zakoupilo vedení Domova pro jejich obyvatele úžasnou trampolínu. V 
pátek se vybrala další částka, kterou v blízké době celá septima předá vedení na Žampachu.  
Závěrem nám zahrály 2 hudební skupiny. Jedna je ze ¾ složena z absolventů naší školy, Náhodné procesy. 
A dále rychnovská skupina Tři vocasi. 

Tímto bychom všem chtěli poděkovat za podporu a účast. Velmi děkujeme Kulturnímu centru 
Letohrad, jmenovitě panu Jaroslavu Moravcovi, za obrovskou pomoc s přípravou celého podniku, skautům 
za výborné občerstvení a v neposlední řadě také panu zvukaři Jardovi Mikyskovi. 

Těšíme se na Vás za rok a držíme palce budoucí septimě, aby příští rok zvládla nelehkou organizaci.  
Pavla Vágnerová, septima, LSG 
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24.05.2010:    

MATURITY 2010 ZAHÁJENY 

 

Obhajobami maturitních prací začaly dnes 
(pondělí, 24. května ) maturity. Teď už je to na Vás, 
milí oktaváni. My už můžeme jen držet palce… Tedy 
hodně štěstí, málo nervozity a v pátek neprořídlé řady 
Vám přejí Vaši kantoři. 

 

21.05.2010:  

Septimáni na POUTI 

Septima ve čtvrtek 13. 5. 2010 strávila netradičně vyučování na pouti. Spolu s panem 
starostou Fialou a kolotočáři provedli klienty Domova pod hradem Žampach po pouťových 
atrakcích. Počasí moc nepřálo. Sedadla atrakcí byla mokrá a všichni chodili kalužemi. Ale i 
přesto jsem si dopoledne užili na pouti.  

SEPTIMA + Martina Mlynářová 

    

20.05.2010:  

MMaturitní přání 

Dovolím si z tohoto místa popřát pevné nervy a bystré hlavy při 
přípravě Vám, našim maturantům, kteří teď doma načínáte druhou 
polovinu svaťáku (opravdu jsem se nespletl, pokud nepočítáme pondělní 
obhajoby maturitních prací, máte do úterních maturit ještě téměř plných 5 
dnů).  

Takže žádné flinty do žita a makat. A pokud Vám připadá, že UČIT SE 
16 HODIN DENNĚ JE NESKUTEČNÁ RASOVINA, pak si dovolím 
připomenout, že den má hodin DVACET ČTYŘI!!! 

Tedy ať ubývá nezopakovaných témat a čas nechť se vleče... V.Š. 
 

18.05.2010:  

Poděkování  

Na programu setkání studentů a učitelů partnerských škol Letohradského soukromého 
gymnázia v rámci projektu Comenius bylo také přijetí u starosty města Letohradu. Konalo se v 
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obřadní síni a mělo velmi slavnostní a přitom přátelskou atmosféru. Doprovázelo ho vystoupení 
žáků letohradské ZUŠ , hosté se při něm podepsali do pamětní knihy a obdrželi drobné dárky.  

Naši hosté z Finska, Belgie a Německa byli doslova unešení a velice si pozvání vážili. Chtěli 
bychom touto cestou panu starostovi poděkovat za podporu a pozornost, kterou on i vedení města věnují 
aktivitám letohradských škol.  

Lenka Kestřánková, koordinátorka projektu Comenius  
Vratislav Šembera, ředitel školy  

16.05.2010:  

Letohradské gymnázium ve vysílání Českého rozhlasu 13.5.2010 
 

16.05.2010:  

Velký úspěch našeho studenta v celostátním kole Soutěže v jazyce anglickém 

V úterý 11. května 2010 proběhlo v Praze v prostorách British Council celostátní kolo 
Soutěže v jazyce anglickém, kterou pořádalo Talentcentrum Národního institutu dětí a mládeže. 
Zúčastnilo se ho 14 výherců krajských kol. Vítězem za Pardubický kraj byl student našeho 
gymnázia Jan Vlček, kterému děkujeme za vzornou reprezentaci školy! 

   

04.05.2010:  

Vydařené mezinárodní setkání 

V pondělí 25.4. a v úterý 26.4.2010 ožila naše škola 
návštěvou několika zahraničních učitelů a studentů ze tří 
partnerských škol. Konkrétně to bylo šest studentek z Finska, čtyři 
studentky z Německa a rovněž čtyři studenti z Belgie. Na našem 
gymnáziu se konalo setkání v rámci projektu Comenius 
nazvaného "Evropanizace aneb Zpátky do Evropy". Jednotliví 
účastníci s sebou přivezli a představili grafické zpracování 
výsledků dotazníkového šetření, které proběhlo na všech 
zúčastněných školách a týkalo se názorů mladých lidí na 
společnou evropskou identitu.  

Studenti byli ubytovaní v rodinách, aby měli možnost se co nejlépe seznámit s kulturou a 
běžným životem v České republice. Zapojili se také do vyučování ve škole a při odpoledním 
programu si zkusili raftování na "klidné" vodě Pastvinské přehrady. V úterý dopoledne přijal 
účastníky starosta města a v obřadní síni zámku se všichni podepsali do pamětní knihy. 
Atmosféra setkání byla velmi přátelská a všichni si při něm velmi intenzivně procvičili 
angličtinu. 
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04.05.2010:  

Setkání v domově pod hradem 

 
Letohradské soukromé gymnázium a město Letohrad Vás zvou na 

druhý ročník studentské slavnosti spojené s charitativní akcí pro Domov 
pod hradem Žampach - Selájam 2010. Oslavovat budeme v pátek 7. května 
2010 od 17:00 hodin na náměstí v Letohradě. Můžete se těšit na program 
studentů z gymnázia v Letohradě (Deník gympláka, divadelní adaptace 
básně Voják a bodák,...). Dále nám zazpívají zpěvačky PHS studia z 
Letohradu, zatancuje TS NEON ze Žamberka. Součástí podvečera bude i 
premiérová projekce studentského filmu Kdopak by se robotů bál 
společnosti SEPTIMAFILM. Občerstvení zajištěno ve spolupráci se skauty. 
Po devatenácté hodině vystoupí hudební skupiny z Letohradu a okolí - Tři 
vocasi, Pitocha a Náhodné procesy.  

Za organizační výbor srdečně zve Pavlína Vágnerová, septima 

 

  

15.04.2010:  

Malý přednáškový den na LSG  

Jak jsme nedávno na stránkách školy informovali, připravili pedagogové LSG o.p.s. ve 
spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích pro své studenty „malý přednáškový 
den“.  

Den o přírodě a s přírodou se konal v pátek 9. 4. 2010. Společně se studenty jsme i my, 
pedagogové,byli vtaženi do přednášek na aktuální a i stále se vyvíjející témata.  

Prvním z nich byly INVAZNÍ ROSTLINY v poutavém a vtipném podání Dr. Stanislava Mihulky. 
Věděli jste například, že i některé naše původní české rostliny umí pěkně potrápit v místech, kam 
byly zavlečeny? Příkladem je u nás běžná divizna, která dělá velké problémy na Havajských 
ostrovech.  

Druhý z přednášejících Bc. Pavel Duda nám s jistotou a odbornou erudicí objasnil 
současnýmoderní, pohled na EVOLUCI ČLOVĚKA. Pro mnohé ze studentů byl novodobý způsob 
prezentace evoluce lidského rodu přímo objevný… Víte, že na účel a význam tak známé sošky 
jakou je Věstonická Venuše existuje několik opravdu rozdílných názorů? My už ano.  

Další z témat a v časově omezeném prostoru bravurně zvládla Mgr. Hana Kratochvílová. 
Slyšeli jsme zajímavý výklad o FYZIOLOGII ŽIVOČICHŮ, zaměřený na výzkum osmoregulace u ryb. 
Studenti by tak na velmi jednoduchých schématech měli po absolvování této přednášky umět 
vysvětlit například to, jak si sladkovodní karas poradí s nedostatkem kyslíku nutného pro 
dýchání v lesní tůni.  

Závěrečné slovo na téma GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY patřilo Mgr. Michaele 
Fenckové. Bezesporu velmi aktuální problematika zaujala do poslední minuty. Od zakladatele 
genetiky jsme se „proklikali“ až k současným výzkumům na muškách octomilkách, k významu 
genetických modifikací pro výzkum vzniku a léčby nádorových onemocnění a k využití takto 
upravených látek v očkovacích vakcínách.  

Poděkování závěrem patří nejen všem přednášejícím za čas a vhodně přizpůsobené 
powerpointové prezentace, ale i zúčastněným studentům sexty, septimy a oktávy za vstřícný 
přístup, výdrž (4, 5 hodiny s malými pauzami) a zájem o takto předané informace.  

Jitka Macháčková  
13.04.2010:  
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Třídní schůzky 

Dovolujeme si Vás pozvat na TŘÍDNÍ SCHŮZKY. Abychom zajistili účast všech vyučujících, 
posunuli jsme termín konání třídních schůzek na ČTVRTEK 22.4.2010. Budou probíhat od 16 do 18 
hodin. Rozpis, kde jednotlivé profesory najdete, bude vyvěšen na dveřích každé třídy. Těšíme se 
na setkání s Vámi.  

Společnou část bude mít schůzka rodičů primy a tentokrát i rodičů oktávy. Tato společná 
část je plánována na 16.30 hodin. Pan třídní profesor Bendl bude nepochybně velmi potěšen, bude-
li moci rodiče primánků uvítat v co nejhojnějším počtu. Paní profesorka Šemberová Vávrová by 
zase ráda poděkovala rodičům oktavánů za dlouholetou spolupráci a rozloučila se s nimi. 
V zákulisí se dokonce objevují zprávy, že oktavánské třídní schůzky budou i s malým 
občerstvením… Uděláte nám velkou radost, když si poslední třídní schůzky Vašich - našich 
maturantů nenecháte ujít. 

13.04.2010:  

Studium v zahraničí - Pozor nepřehlédněte!!! 

Jedinečná možnost studovat v zahraničí zadarmo  
Díky schválenému grantu v rámci projektu Comenius má jeden ze studentů současné kvinty či 

sexty LSG možnost studovat po dobu až pěti měsíců na partnerském gymnáziu ve Finsku. Studium bude 
ošetřeno řádnou smlouvou uzavřenou mezi oběma školami a veškeré náklady s ním spojené 
(cesta, pojištění, ubytování v rodině, kapesné) budou hrazeny z prostředků grantu. Gymnázium 
se nachází ve městě Ylöjärvi a má se zahraničními studenty.již několikaleté zkušenosti.  

Student odjede do Finska v září 2010, předpokládaný návrat je v polovině prosince. Bude 
navštěvovat hodiny cizího jazyka (angličtina, němčina/španělština), matematiky, umění, tělesné 
výchovy, zeměpisu a dalších, podle zájmu a podle domluvy s hostující školou. Řada učitelů je 
připravena vést hodinu v angličtině, všeobecně je ve Finsku znalost angličtiny naprostou 
samozřejmostí již od základní školy. Dále se bude student účastnit mimoškolních aktivit 
(zájmové kroužky) a veškerých akcí pořádaných školou.  

Součástí grantu jsou i prostředky na jazykovou přípravu, tedy alespoň základní seznámení s 
finštinou a frázemi pro každodenní život. Tato příprava studentovi usnadní orientaci v cizí zemi 
především v počátečních dnech pobytu.  

Studium v zahraničí bude žákovi uznáno, jako by navštěvoval výuku na LSG, nebude muset 
skládat žádné zkoušky či rozkládat nebo dokonce opakovat ročník. 

 Za hlavní přínos projektu považujeme zdokonalení v cizích jazycích, ale také detailní 
seznámení s kulturou jiné evropské země, seznámení se novými systémy výuky, navázání 
nových přátelství, rozvoj samostatnosti a odpovědného přístupu ke studiu.  

 Mgr. Lenka Kestřánková lenka.kestrankova@lsg.cz 
13.04.2010:  

Setkání pěti partnerských škol - P R O J E K T   C O M E N I U S  

V neděli 25.4. přijede do Letohradu skupina studentů a profesorů z gymnázia ve Finsku, Německu, Belgii a 
Francii. Zúčastní se třídenního setkání v rámci projektu Comenius. Jeho náplní bude jednak 
vyhodnocení dotazníkového šetření, které se týkalo pocitu evropské identity mladých lidí, dále 
se zahraniční studenti i profesoři aktivně zapojí do některých vyučovacích hodin a v neposlední 
řadě se seznámí s prostředím našeho města a okolí.  

V úterý se naši hosté sejdou se starostou města, panem Petrem Fialou. V plánu je také prohlídka 
Muzea řemesel a výlet na Pastvinskou přehradu.  

Studenti i někteří učitelé budou ubytováni v rodinách našich žáků a pedagogů - tímto 
bychom chtěli všem, kteří ubytování nabídli, velmi poděkovat.  
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13.04.2010:  

Dětská scéna 2010 - Čestné uznání poroty 

 Vendula Bendlová studentka kvarty se v pondělí 12. dubna 2010 zúčastnila krajského kola 
Celostátní přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2010 v Pardubicích a získala čestné uznání 
poroty. 

06.04.2010:  

Virtuální hospitace na našem gymnáziu - Geografie - Mediální výchova 

Virtuální hospitace - Kurikulum G je možnost, díky které můžete navštívit vyučovací 
hodiny kolegů z gymnázií,  sledovat videozáznamy hodin od monitoru PC, diskutovat o 
zajímavých místech natočených hodin, nebo sdílet své zkušenosti z výuky. 

 
 

  
 

  

30.03.2010:  

Milý dopis z Domova pod hradem Žampach 

Dovolte nám, abychom se pochlubili s milým dopisem, 
který jsme jako třída dostali. Jedná se o poděkování z 
Domova pod hradem Žampach. 

Jak už asi víte, je tradicí u nás ve třídě uspořádat finanční 
sbírku, pro ty kteří peníze potřebují. Vloni jsme zahájili 
spolupráci s Domovem pod hradem Žampach, a proto byla 
letošní volba jasná. Sbírka v hodnotě 2.150,- Kč putovala tam 
a byla předána jednomu z klientů Jirkovi Jílkovi. 

 Martina MLYNÁŘOVÁ&SEPTIMA  

  

Dopis z Domova pod hradem Žampach: 

„Milá paní profesorko, milí studenti SEPTIMY, 
chtěl bych vám opravdu moc poděkovat za krásný příspěvek, z kterého mám velkou radost a je 
pro mne důležitý. Už teď vím, že část, doufám, použiju na letní filmový festival v Praze, který si 
letos musíme platit a já bych na něj normálně neměl peníze. Na festival pojedeme, dotočíme-li 
náš film do konce. Vůbec jsem nedoufal, že bych na tuto akci peníze sehnal. Zbytek si ušetřím 
na další krásnou akci. Ještě jednou Vám moc děkuji a přijeďte se za mnou podívat.  

Žampach, 22. 3. 2010         JIRKA JÍLEK  
 

29.03.2010:  

Virtuální hospitace na našem gymnáziu - Mgr. Pavel W Bendl - Hodina geografie 
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Virtuální hospitace - Kurikulum G je možnost, díky 
které můžete: 

navštívit vyučovací hodiny kolegů z gymnázií  
sledovat videozáznamy hodin od monitoru PC  
diskutovat o zajímavých místech natočených hodin  
sdílet své zkušenosti z výuky  
 

On-line diskuze bude ve středu 31. 3. 2010 od 16.00 do 
18.00 

 
Videozáznam mediální výchovy bude k mání na konci 
března 2010  

 

 

27.03.2010:  

Přijímací zkoušky nanečisto 2010 - výsledky 

Výsledky 1. kola [formát excel] konaného v sobotu 6. února 2010 
Výsledky 2. kola [formát excel] konaného v sobotu 27. března 2010 
Přijímačky nanečisto 2010 ve fotoreportáži 

Děkujeme všem účastníkům za projevenou důvěru, pevně věříme, že se Vám u nás líbilo a 
přejeme hodně úspěchů u skutečných zkoušek. 

19.03.2010:  

Oblastní kolo přehlídky dětských recitátorů  - Dětská scéna 2010 

Dne 17. března 2010 se v Ústí nad Orlicí konalo oblastní kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů 
Dětská scéna 2010.  

Naši studenti se rozhodně neztratili.  
III. kategorie  
Barbora Kostkanová z primy - postup do krajského kola  
IV. kategorie  
Vendula Bendlová z kvarty - postup do krajského kola  
Martin Krejčí z tercie - čestné uznání za osobitý přístup k textu  

11.03.2010:  

Blesková zpráva z Pardubic - 1 místo v krajském kole olympiády 

11. března 2010 Honza Vlček ze septimy obsadil 1. místo v krajském kole olympiády v 
angličtině s postupem do celostátního kola. Honzo, moc děkujeme, gratulujeme a budeme držet 
pěsti "na republice". 

10.03.2010:  

Napsali o nás v novinách 
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V pondělí 8. března vyšel o naší škole článek v deníku MF DNES 
06.03.2010:  

Podpora vědecké činnosti  

Ve čtvrtek 4. března dopoledne se vyučující přírodovědných předmětů našeho gymnázia 
zúčastnili schůzky se zástupci firmy CONTIPRO GROUP s.r.o. z Dolní Dobrouče.  

Pan generální ředitel RNDr. Vladimír Velebný, CSc. a asistentka pro personální rozvoj paní 
Ing. Petra Kodytková nás seznámili s projektem spolupráce holdingu Contipro Group se 
středními školami Pojďte dělat vědu s námi.  

Po stručném představení firmy a jejích výrobních a výzkumných aktivit, jsme se věnovali 
prezentaci záměru vedení firmy, které by rádo získalo chytré a nadané studenty pro práci v 
oblasti rychle se rozvíjejících nových směrů v oborech fyziky, chemie a biologie.  

V rámci výše uvedeného projektu by studenti dostali možnost zapojit se do skutečné výzkumné a 
vývojové práce na zajímavých tématech v rámci projektů holdingu a pod dohledem zkušených 
výzkumných a vývojových pracovníků by mohli získávat zkušenosti pro budoucí studium na 
vysokých školách. Součástí projektu je i nabídka odborných seminářů a tematicky zaměřených 
letních škol.  

Za nabídku děkujeme a doufáme, že se někteří z našich studentů do projektu zapojí.  
Jitka Macháčková  

06.03.2010:  

Malý přednáškový den na LSG  

Letohradské gymnázium dlouhodobě propaguje podporu přírodovědně a technicky 
zaměřených studijních oborů. Snaží se je studentům přiblížit různými cestami a jednou z nich 
bude i „malý přednáškový den“.  

V pátek 9. 4. 2010 nás navštíví skupina studentů z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity České 
Budějovice. Studenti vyššího gymnázia tak budou mít možnost seznámit se formou přednášek 
s problematikou geneticky modifikovaných organismů, invazivních rostlin a procesem kostěné 
evoluce člověka. Čtvrtá z přednášek nese název Jak se nerozpustit ve vodě.  

Doufáme, že takto koncipovaný výukový den bude pro studenty i pedagogy vítanou změnou 
a příležitostí k rozšíření znalostí a vědomostí.                                                                            Jitka 
Macháčková  

04.03.2010:  

Letohradští kantoři v Českém rozhlase.  

Mgr. Zuzka Šepsová a Mgr. Pavel Bendl z Letohradského soukromého gymnázia se zúčastnili 
tiskové konference, kterou pořádal Výzkumný ústav pedagogický v Praze u příležitosti 
představení nového projektu s názvem Virtuální hospitace.  

Naše gymnázium je jedním z 16 pilotních gymnázií v ČR, která s VÚP dlouhodobě 
spolupracují na ověřování rozsáhlé kurikulární reformy. Ta v českém školství probíhá od roku 
2004.  

A právě projekt Virtuálních hospitací je jedním z podpůrných projektů této reformy. Pokud 
si chcete poslechnout krátké zprávy stanice Radiožurnál z 2. března 2010, v nichž na chvilku 
zazní i hlas našich profesorů, můžete tak učinit zde:  

Zuzana Šepsová - 4. minuta 
Pavel Bendl - 39. minuta 

  

01.03.2010:  

Zahraniční stáže studentů LSG - Pozor nepřehlédněte!!! 
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Jedinečná možnost studovat v zahraničí zadarmo  
V souvislosti s projektem Comenius, v jehož rámci probíhají setkání s pedagogy a studenty 

10 evropských škol a chystají se výměnné pobyty, se našemu gymnáziu podařilo získat rovněž 
grant na individuální mobilitu studentů.  

Jedná se o zcela nový program, který umožní vybranému studentovi/studentce naší školy studovat po dobu 5 
měsíců na gymnáziu ve Finsku.  

Z prostředků grantu budou hrazeny veškeré výlohy, tedy cesta, pojištění i kapesné (cca 130 
Euro/měsíc). Více informací Vám ráda poskytne koordinátorka projektu, Mgr. Lenka 
Kestřánková lenka.kestrankova@lsg.cz 

01.03.2010:  

Běžkařské putování kantorů 

 
Pondělí 22. února 2010: Skupina kantorů Letohradského soukromého gymnázia využila 

prvního dne jarních prázdnin a na místo ve škole se sešla na hřebenu Orlických hor.  Při 
běžkařském putování ze Šerlichu do Rokytnice se nejen tužil kolektiv, ale došlo i na lecjaká 
pracovní témata. A kromě jiného byl v našem sboru objeven do té doby netušený 
KROKODÝL!!! 

  

17.02.2010:  

Velký úspěch na olympiádě: 2 x zlato, 1 bronz 

17. února naše škola opět zabodovala na olympiádě!!  
Nebylo to v Kanadě, ale v Ústí nad Orlicí v okresním kole olympiády v anglickém jazyce:  
     - kategorie prima a sekunda: Jenda Šrámek (prima), 1. místo  
     - kategorie tercie a kvarta: Tereza Tarašková (tercie), 3. místo  
     - kategorie středních škol: Honza Vlček (septima), 1. místo s postupem do kraje 
Úžasný úspěch znásobuje fakt, že Jenda a Terezka měli o rok starší soupeře.  
Jenda, Tereza and Honza, we are proud of you! Thanks very much!  
A k tomu další zlato! 
Studenka sexty Katka Moravcová úspěšně reprezentovala naši školu v okresním kole olympiády 

v německém jazyce. V kategorii středních škol získala 1. místo a postoupila do krajského kola. 
Zároveň jí blahopřejeme ke složení mezinárodní zkoušky Zertifikat Deutsch. 
Gratulujeme a děkujeme!!!             Marcela Budná 
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17.01.2010:  

Lyžák na Černé hoře  

V neděli 10. 1. 2010 jsme se sešli v 8:30 na náměstí před 
kostelem. Do autobusu jsme si nanosili jídlo, batohy, lyže a ostatní 
věci. Potom jsme se rozloučili s rodiči a už se jelo. Všichni 2 a půl 
hodinovou cestu přežili bez úrazu. Když jsme dojeli na chatu a 
ubytovali se, vyrazili jsme prozkoumat nejbližší okolí. Kolem 4. 
hodiny se všichni vydali pro věci ke 

kabinkové lanovce.  
Když jsme vynesli věci k chatě, tak jsme se navečeřeli a šlo se 

spát. Během této krátké chvíle jsme si v našem pokoji stihli nadělat 
pěkný nepořádek, který se u nás hromadil skoro celý týden. Díky 
tomu náš pokoj v bodování skončil na 6., tudíž posledním místě.  

Druhý den proběhlo zařazování do družstev. Musím přiznat, že 
jsem byla mile překvapena. Polovina nás šlapala kopec, polovinu 

vyvážela poma na Sportu. Odpoledne na nás čekaly běžky. Zase 
musím přiznat, že jsem se jich docela bála, ale nakonec se z toho 
vyklubaly ty nejhezčí zážitky. Když už tak mluvím o těch běžkách, 
nesmím zapomenout zmínit se o našem nočním výletě na běžkách. 
Byly krásně vidět hvězdy, ale tu krásu vidělo jenom asi 6 lidí, a to 
protože jsme dělali hluk na pokoji.  

Většina dní vypadala stejně, nebo velice podobně. S výjimkou, 
že už jsme nešlapali, ale vyvážela nás kotva na Andělu. Jako 

každým rokem proběhl i celodenní výlet. Já ho znám pouze z vyprávění a z videí. Výstup byl 
velice namáhavý a obětí přibývalo. Někteří omdlívali námahou. Na Výrovku došla pouze 1/3 
naší výpravy. Tímto vám oznamuji, že jsem si dělala srandu a že 
výlet všichni zvládli. V sobotu proběhl slalomový závod a 
Rachotský veleboj.  

Po večerech jsme hráli společenské hry, nebo jsme se koukali 
na filmy jako Vánice a Synové hor. Večerky byly pohyblivé. 
Největší díky patří profesorům, kteří s námi vydrželi, a panu kuchaři 
za vynikající jídla. Celý týden jsme byli sledování kamerou, takže 
smích byl na denním pořádku.  

Dále tu mám pár slov od profesorů. „Byli zdatná skupina, která se nadšeně hrnula do všech 
sportovních i nesportovních aktivit," říká paní profesorka 
Kestřánková. 

„Byli téměř bezproblémová parta, 
až na malé výjimky. Do všeho ve hrnuli 
s vervou, rádi se smáli a byli 
kamarádští," říká paní profesorka 
Krejčová. Panu učiteli Bendlovi se s 
námi pracovalo dobře a bude se na 

Rachotku rád vracet, protože odtud má spoustu krásných zážitků.  
„Tím, že s námi jely i mladší ročníky, tak jsme mysleli, že to 

bude dost velký "mazec" jak na lyžích, tak co se týká kázně. Velice nás překvapilo, jak šikovní 
byli studenti nejen na sjezdovkách, ale i na běžkách, jak šli do všeho s vervou. Byl to jeden z 
nejlepších kurzů, co jsme na lyžích zažili," říká paní profesorka Šemberová-Vávrová.  

Všichni jsme odjeli plní krásných zážitků, s novými kamarády a s krásným pocitem, že jsme 
to zvládli. Už se moc těšíme na další lyžák.  

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


41 
 

07.01.2010:  
 

Septima a Tři králové 

V předvečer svátku Tří králů v úterý 5. 1. 2010 jsme se my SEPTIMÁNI v doprovodu paní 
profesorky třídní Martiny Mlynářové zúčastnili Tříkrálové besídky v Domově pod hradem 
Žampach, se kterým tak trochu spolupracujeme.  

Nejdříve jsme v kapli domova vyslechli tříkrálové poselství paní farářky Kačenové, 
zazpívali koledy a pak jsme v doprovodu Kašpara + Melichara + Baltazara, koní, klientů domova a 
dalších lidiček pěkně promrzlí prošli vesnicí a popřáli všeho dobrého místním lidem. Jako další 
krok ve spolupráci plánujeme v příštím týdnu třídní finanční sbírku pro Domov pod hradem Žampach a jsme 
zvědaví, zda se přiblížíme loňské částce 2.400,- Kč, kterou jsme podpořili Dětský fond OSN 
Unicef.  

Septima na Žampachu - fotografie 
SEPTIMÁNI + Martina Mlynářová  

06.12.2009:  

Nebojte se klasiků - Galavečer 

Dne 3. prosince 2009 se v Evangelickém kostele v Letohradě uskutečnil Galavečer soutěže 
Nebojte se klasiků. V programu vystoupili ocenění z jednotlivých soutěžních kategorií. Program 
doplnili svými vystoupeními také žáci ZUŠ Alfonse Muchy Letohrad.  

04.12.2009:  

 

Nová multimediální učebna Miniframe vybudovaná v rámci projektu ESF 

Tenký klient nebo klasický počítač ? Nemůžete se rozhodnout jak vybavit školu ? 

Zde nabízíme k dispozici prezentaci našeho počítačového vybavení! 

Našli jsme zlatou střední cestu!!! Jedná se velmi unikátní softwarové řešení! 

Přijďte se kdykoliv podívat k nám. Jste srdečně zváni. Nechceme se chlubit, nabízíme jen 
pomoc těm z Vás, kteří se zatím nerozhodli, jak dál... 

Učebna nabízí studentům 24 plnohodnotných pracovních míst, aniž by byli omezování 
výkonem počítače. Každý z nich pracuje na velmi výkonném stroji se čtyřjádrovým procesorem, 4 
GB RAM a výkonnou grafickou kartou. V učebně můžeme provozovat i velmi náročné grafické 
aplikace.  
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Přesto jsou v učebně pouze 4 počítače. Jistě si dovedete představit, kolik jsme ušetřili za nákup 
20 počítačů, jednoduchost správy, úspory energie a v neposlední řadě to krásné ticho! Vyřešeno je 
také morální zastarávání techniky. Po letech vyměníme nebo repasujeme pouze 4 počítače! 

Telefon: 465 622 249 465 622 249 e-mail: lsg@lsg.cz 
  

04.12.2009:  

   Čtyři svíčky.... 

Advent začíná 1. nedělí adventní, tedy neděli mezi 27. 
listopadem a 3. prosincem. Konec adventu pak představuje 
západ slunce Štědrého večera.  

V západní tradici je advent také dobou zklidnění. 
Odpovídalo to životnímu stylu našich předků za dlouhých 
prosincových nocí. Dnes je bohužel advent komerčně 
"využíván", a proto o něm jako o době ztišení nelze moc 
mluvit. Výrazným symbolem adventu je adventní věnec 
ozdobený čtyřmi svícemi podle počtu adventních nedělí.  

 

Zapůjčeno ze stránek pana Antonína Kašky: http://www.akaska.cz/advent/ 
  

04.12.2009:  

 

Podzimní setkání ředitelů a učitelů základních škol 

    Rok uběhl jako voda a my jsme opět pozvali ředitele a učitele okolních základních škol 
na malé  (tentokrát podzimní) setkání. Velmi příjemně nás potěšila hojná účast a zájem. 

    Témat k vzájemné výměně zkušeností bylo hned několik. Byly to naše projekty ESF a to, 
jak se s nimi "pereme", dále předvedení nově vybudované multimediální učebny biologie (právě 
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z prostředků ESF) s velmi zajímavým a moderním systémem Miniframe a hlavně nabídka 
Letohradského soukromého gymnázia na vytvoření a přípravu společného projektu. 
 Neméně důležitou součástí podvečera bylo prosté popovídání si o slastech a strastech kantořiny 
nad malým občerstvením.  

  

04.12.2009:  

Maturitní ples oktávy - Poděkování 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
sponzorům, kteří nám přispěli hmotnými či 
finančními dary do tomboly letošního plesu. 
Děkujeme především Autoškole TREND 
Letohrad, tiskárně GRANTIS s.r.o. Ústí nad 
Orlicí, společnosti INTECH Ústí nad Orlicí a 
OEZ Letohrad. Velký dík patří i panu 
Kalátovi a všem, kteří se po celou dobu plesu 
starali o bar.  

Personálu kuchyně, kde vám jídlo 
připravily především maminky studentů a 
podávaly studentky nižšího ročníku. Závěrem 

bychom poděkovali vám všem, kteří jste náš ples navštívili. Doufáme, že to pro vás byl příjemně 
strávený večer. Nezapomněli jsme však ani na vás milí septimáni za pomoc s přípravou a 
následným hladkým průběhem večera. 

04.12.2009:  

Předvánoční tvoření 

Tato naše již hodně tradiční akce letos nabízí naopak netradiční ukázky a 
"výuku" výroby smaltovaných šperků. Zájemci si s sebou přinesou tupé nůžky 
(pokud budou ostré, tak se stejně ztupí), pilník na železo, nějaké staré klíče, 
lžičky, několik hřebíčků nestejně velkých, kousky silonové punčošky, krabičky 
od kinofilmů, slabý štěteček a hadřičku. To zní docela lákavě, nebo ne ?. 

Vstupné na celou akci je dobrovolné, tak se v tom shonu pojďte trochu 
zastavit a přijďte mezi nás. Jste srdečně zváni! 

Pátek, jedenáctého prosincového dne od 15:00 do 18:00 hodin na našem 
gymnáziu, umístěném v letohradském zámku.. 

 

 

04.12.2009:  

Mezinárodní projekt výměnných zahraničních pobytů pro studenty 

Europeanization and back to Europe 
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Angličtináři našeho gymnázia, profesorky Lenka Kestřánková, Dana Šťastná a profesor 
Jiří Hybš, jsou právě nyní na úvodním setkaní účastníků projektu partnerství škol Comenius na 
Kypru. Sešlo se tu celkem 28 zástupců středních škol z jedenácti evropských zemí. 

   

Europeanization and back to Europe - úvodní setkání na Kypru 
30.11.2009:  

Nebojte se klasiků - soutěž 

Dne 26. 11. 2009 se v budově Letohradského soukromého gymnázia uskutečnil X. ročník 
recitační soutěže Nebojte se klasiků.  

Výkony soutěžících hodnotili:  
Mgr. Pavlína Balcarová (ředitelka ZUŠ Alfonse Muchy Letohrad) Pavla Bárnetová (Městská 

knihovna Letohrad) Jaroslav Moravec (ředitel Kulturního centra Letohrad) Bc. Vladimír 
Zamazal (člen divadelního souboru Kolár) Mgr. Vratislav Šembera (ředitel Letohradského 
soukromého gymnázia)  

Porota měla opravdu nelehký úkol, neboť se letos se soutěže účastnilo rekordních 144 
soutěžících. 

15.11.2009:  

S l a v n o s t   t o h o t o   r o k u 

Oktáva 2009/2010 Vás srdečně zve na svůj první a zároveň doufá, že i poslední maturitní 
ples, který se koná v pátek 27. listopadu od 19:30 hod. již tradičně v Orlovně na Orlici. Od 
čtvrtka 12. listopadu je možné si u oktavánů zakoupit lístky. Pokud chcete ulevit svým 
protancovaným nohám, stát vás to bude 120,-, ale jestli jste neúnavní tanečníci a hodláte být 
celou dobu na parketu, zaplatíte pouhých 100 korun.   

Zároveň bychom Vás chtěli poprosit, o jakýkoliv dar či malý dárek do tomboly. Ať 
už se doma potřebujete něčeho pro Vás nepotřebného zbavit, či vlastníte nějakou firmu, 
která je ochotna nám drobně pomoci, dveře před Vámi určitě nezavřeme. Věřte, že 
každá věc se nám bude hodit.  

Předem děkuje a těší se na Vás                                                                      Oktáva 

 

11.11.2009:  

Třídní schůzky 

Třídní schůzky se uskuteční ve středu 18. listopadu 2009 od 15.30 do 18.00 hodin. 
Kdykoliv v této době můžete přijít a konzultovat s kantory i s vedením školy. Společnou část 
bude mít pouze schůzka rodičů primy - je naplánována na 16.30 hodin.  

09.11.2009:  

DALŠÍ RODILÝ MLUVČÍ NA LSG  

Studenti Letohradského soukromého gymnázia mohou vedle angličtiny konverzovat s 
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rodilým mluvčím i ve španělštině. Po panu Peterovi Milesovi z Velké Británie je od října naším 
druhým rodilým mluvčím i slečna Gloria Huerta-Angeles z Mexika.  

S oběma pedagogy mohou studenti strávit dle své volby až 5 hodin týdně. Tak jen toho 
využít...  

Vratislav Šembera  

26.10.2009:  

Nebojte se klasiků 

Připravujeme X. ročník recitační soutěže  

Nebojte se klasiků 

Soutěž je určena žákům a studentům všech stupňů a typů škol soutěž je vyhlášena v těchto 
oborech a kategoriích:  

Obor 
a – sólový přednes  
b – recitace s hudebním doprovodem  
c – recitační skupiny  
Kategorie:  
1 – mš  
2 – 1. Stupeň zš  
3 – 2. Stupeň zš (6. A 7. Třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)  
4 – 2. Stupeň zš (8. A 9. Třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)  
5 - sš, sou, ou  
Délka vystoupení u jednotlivců v maximální délce 5 minut, u recitačních skupin 10 minut.  

Termín: ve čtvrtek 26. 11. 2009 ve 13.00 hodin v budově Lsg proběhne soutěž.  

Galavečer – Nebojte se klasiků  

Uzávěrka přihlášek: 20. 11. 2009 přihlášky posílejte na adresu:  
Letohradské soukromé gymnázium, o. p . s. Václavské náměstí 1 561 51 Letohrad  
Telefon a fax: 465 622 249         e-mail: dana.formankova@lsg.cz 

 

24.09.2009:  

Raft klub Gymnázium Letohrad úspěšně završil sezónu 2009  

Posádka Raft klub Gymnázium Letohrad (ve složení Jirka Šembera, Honza Vlček, Vašek 
Kristl a Jirka Paďour) završila velmi úspěšně sezónu 2009 na slalomovém kanálu v Roudnici 
nad Labem. Ve slalomu jsme neměli konkurenci a obsadili 1. místo, ve sprintu jsme skončili 
druzí.  

V seriálu českého poháru jsme tak za sezónu 2009 skončili na konečném druhém místě, což 
je jistě mimořádný úspěch.  

Do sezóny 2010 přejeme klukům ještě více sil a zdokonalení techniky a hlavně štěstí a to 
samé přejeme i dalším nově vznikajícím posádkám..., pro které jsou úspěchy kluků zajisté velmi 
motivující.  

18.09.2009:  
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   Nadace Josefa Luxe 

V úterý 15. 9. 2009 převzali zástupci osmi ohodnocených 
škol z celé ČR finanční dar od zástupců Nadace Josefa Luxe 
v rámci vyhlášeného Programu na podporu etického 
vzdělávání na školách. Letohradskému gymnáziu se dostalo 
ocenění za druhé místo z rukou paní Věry Luxové a hejtmana 
Královéhradeckého kraje pana Lubomíra France. Součástí 
celé akce, která probíhala v nových prostorách Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje, byla i tisková konference 
s představiteli nadace, kraje, EF ČR a PF Univerzity Hradec 
Králové a krátká moderovaná diskuse se zástupci ZŠ a SŠ.  

Získané finanční prostředky budou použity na podporu 
výuky etické výchovy na LSG. 

Jitka Macháčková, Vratislav Šembera 

 

Pamětní medaile hejtmana 
Královéhradeckého kraje pro 
paní Věru Luxovou 

 

 

18.09.2009:  

Adaptační kurz PRIMA 2009  

Primáni se v pondělí 14. září 2009 po obědě vydali na cestu za netušenými divy.  
Překvapení první - pěší cesta z Letohradu do Dolní Čermné, kterou někteří zdolali 

s nasazením všech sil. 
Překvapení druhé – oni tu nejsou postele!!! 
Překvapení třetí – vážně se musíme večer umýt a vyčistit si zuby??? 
Překvapení čtvrté – jak skvěle chutná jídlo pod širým nebem na terase!! (a navíc, když si 

ho pomáháme vařit) 
Překvapení páté – jejda, to sklo se dá i rozbít (skleničky), koleno si lze odřít i na trávě a 

horká voda pálí!  
Překvapení šesté – fakt jsme to dokázali! Vytvořili jsme čtverec z lana (téměř) se 

zavázanýma očima a bez mluvení. 
Překvapení sedmé – dlouho očekávaná stezka odvahy se šla vážně po tmě!! 
Překvapení osmé – kam jsem to jen dal (dala)?? A čí je toto?? – balíme na cestu domů. 
Překvapení deváté – kobylka žere housenky?? 
Překvapení desáté – a je konec!!! A přes všechny nástrahy a úkoly je z nás nakonec celkem 

pohodová parta. 
Tak to byla krátká zpráva z jiného světa. Fotky dodáme co nejrychleji, jenom je trošku 

vytřídíme.... 
Primu chválí a za pohodové dny děkují třídní (coach) Pavel, Jitka, Jirka a Pája 

16.09.2009:  

   Vyprávění o cestě INDIÍ 

 dovoluji si Vás pozvat na vyprávění o letošní cestě Indií,  
které se bude konat v pátek 2.10. 2009 v 19:30  
v učebně geografie u nás na gymplu.  
Zváni jsou samozřejmě i Vaši blízcí. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
  
Marek Machačný a Marek Švec 

 

 

15.09.2009:  
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   Winton Train - Inspirace dobrem 

Na závěr prázdnin v pondělí 31. 8. 2009 se zúčastnil student současné oktávy Jakub 
DVOŘÁK zúčastnil v doprovodu paní profesorky Martiny Mlynářové slavnostního předávání 
cen vítězům jednotlivých kategorií soutěže Winton Train - Inspirace dobrem.  

Předávání se odehrálo v Pantheonu Národního muzea za účasti řady významných osobností 
a především několika "Wintonových dětí" a jejich potomků, kteří 1. září odcestovali historickým 
vlakem do Londýna, kde je čekal sir Nicholas Winton. 

Jakubovým úspěchem je především 1. místo v divácké soutěži, kde získal celkem 1556 
hlasů. (Více: http://vysledky.wintontrain.eu/cs/site/fotograficka.php) 

 

 

 

 

14.09.2009:  

"Europeanization and back to Europe" 

 je název projektu, na který se nám podařilo získat grant ve výši 425.000,- Kč z programu 
COMENIUS - partnerství škol. V rámci projektu zaměřeného na upevňování pocitu evropské 
sounáležitosti a bližšího poznávání jednotlivých zemí se uskuteční výměnné pobyty se studenty z 
následujících škol, které budou po dva roky (od září 2009 do července 2011) našimi partnery:  

 Lycee Henri Loritz, Francie 
 Presentation College, Irsko 
 Faaborg Gymnasium, Dánsko 
 IES Ximén d'Urrea, Španělsko 
 Fritz-Erler-Schule, Německo 
 MS Victor Horta, Belgie 
 Het Vlietlandcollege, Nizozemí 
 Koninklijk Technisch Atheneum Sint-Agatha-Berchem Zavelenberg, Belgie  
 Ylöjärven lukio, Finsko 
  Lykio Agiou Georgiou Lakatamia, Kypr  

Věříme, že tento dvouletý projekt bude přínosem jak pro studenty, tak i pedagogy 
našeho gymnázia. O jednotlivých akcích vás budeme průběžně informovat. 

 Lenka Kestřánková 

14.09.2009:  

   Poděkování městu Letohrad 

Raft Klub Gymnázium Letohrad získal na činnost klubu příspěvek od města Letohrad 3000 
Kč, za něž by chtěl touto cestou vyjádřit poděkování.  

Za RK Gym. Let – Mgr. Pavel W. Bendl, statutární zástupce klubu. 
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14.09.2009:  

   Úspěch Raft Klubu gymnázium Letohrad!!! 

17 – 23.8 se RK gymnázium Letohrad zúčastnil juniorského soustředění v Českém Vrbném 
u Českých Budějovic, kde o víkendu proběhlo i mistrovství ČR juniorů v raftingu. Letos jsme 
vyslali dvě posádky RK Gym. Let.  A - (Jiří Šembera, Honza Vlček, Vašek Kristl , Jiří Paďour ) 
a RK Gym. Let. B - (Monika Krajčírová, Vendula Bendlová. Pavlína Vágnerová, Vítek 
Macháček ). Počasí se vydařilo a soustředění proběhlo ku všeobecné spokojenosti a bylo 
zpestřeno nočním splutím historickým jádrem Českých Budějovic, výletem na nejvyšší vrchol 
Blanského lesa – známé to periferie Šumavského podhůří – Kleť, ale hlavně tvrdým tréninkem a 
chutnými, vydatnými večeřemi.  

V Mistrovství České republiky v raftingu se posádka RK Gym. Let. A umístila na 
vynikajícím  2.místě v kombinaci slalom + sprint, kde kluci obsadili dvě druhá místa. Stali se tak 
vicemistry ČR. 

Křest ohněm (vodou) čekal posádku RK Gym. Let. B, která získala 10.místo ve slalomu a 
12.místo ve sprintu z celkového počtu třinácti juniorských posádek.  

Oběma posádkám přejeme do budoucích let hodně sil, vytrvalosti a pohody k dalším 
úspěchům.   

Za RK Gym. Let. Pavel W. Bendl, statutární zástupce klubu a Vratislav Šembera. 
08.09.2009:  

I letos jsme připravili lyžařské a snowboardové instruktorské kurzy 2009 

Tyto kurzy připravujeme ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci 
Základní lyžařský kurz 
7.12.2009 – 11.12.2009 
Doškolovací lyžařský kurz 
7.12. – 9.12. 2009 a 9.12. - 11.12. 2009  
Základní kurz snowboard 
7.12.2009 – 11.12.2009 
Doškolovací kurz snowboard 
7.12. - 9.12.2009 a 9.12. - 11.12.2009 
Pro podrobnější informace piště prosím na adresu: ivana.semberova@lsg.cz 

05.09.2009:  

ADAPTAČNÍ KURZ KVINTY  

Od středy 2.9. do pátku 4.9. byla kvinta v Říčkách (na chatě Sokola) a tmelila kolektiv. 
Jako tradičně byly na programu především nejrůznější hry, ale také výstup na hřeben Orlických 
hor (černou sjezdovkou), společné vaření a návštěva lanového centra (počasí nám bohužel 
dovolilo jen malý okruh). Akce to byla velmi pohodová, posuďtě sami podle fotek. Podobný 
kurz čeká v polovině září také PRIMU.  

Lenka Kestřánková, Marek Machačný  
01.09.2009:  

Šestidenní zájezd do Paříže a Londýna 

Na jaro 2010 připravujeme opět velmi zajímavý a populární zájezd do hlavních měst 
Francie a Británie a nejen tam a to pro zájemce z řad studentů, rodičů nebo dalších přátel naší 
školy. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém letáčku od paní profesorky Dany 
Šťastné. Termín zájezdu bude upřesněn. 
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11.  Přílohy 

Učební plán 
           

předmět 

ročník celkem ročník celkem 

I. II. III. IV. 1.- 4.  V. VI. VII. VIII. 5.- 8. 
Český jazyk a 
literatura  5 4 4 4 17 0 0 0 0 0 
Český jazyk a 
jazyková komunikace  0 0 0 0 0 2 1 2 2 7 
Literatura 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 
Angličtina 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 
Němčina/španělština 0 0 3 3 6 3 3 3 3 12 
Svět práce 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Výchova k občanství 1 1 1 2 5 2 2 2 0 6 
Dějepis 2 2 2 2 8 2 2 2 0 6 
Zeměpis 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 
Geografie 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 
Matematika 4 4 5 4 17 4 4 4 3,5 15,5 
Fyzika 0 2 2 2 6 2 2 2 0 6 
Chemie 0 2 2 1 5 2 2 2 0,5 6,5 
Biologie 2 2 2 2 8 2 2 2 1 7 
Integrované přírodní 
vědy 

2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Informatika a 
výpočetní technika 1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 
Výtvarná výchova 

2 2 0 2 6 0 0 0 0 0 
Hudební výchova 1 1 1 1 4 0 

 
 

0 0 0 
0 

Umění 0 0 0 0 0 *2 *2 0 0 4 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 
Etická výchova 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Etická výchova a 
komunikace 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
Volitelné předměty 0 0 1 1 2 0 1 4 11 16 

celkem 29 29 32 32 122 33 33 34 32 132 
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