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Na l<onci minulého školního roku se naše ško-

la přihlásila na el<ologicl<ou konferenci ParDou-
be|<, Tato l<onference byla určená koordjnáto-
růrn EVVO (EnvironmentáIní výchova, vzdě|áván í

a osvěta) v pardubických školách, l(onference pro-

běhla - z důvodu nasta|é situace orrline - v lis-

topadu tohoto školního rol<u. Naše š|<ola se na

této konferenci umístila na třetím místě,Jednop
livá umístěníbyla školám přidě|ována podIe pří-

stupu l< environmentální výchově na daných ško-

lách, zapojení žáků do této probIematiky nebo za
případnou mezinárodní spolupráci na environ-
rnentá|ním poli,

Naše účasc byIa podmílrěna vytvořením pre-

zentace, která obsahovalajak reaIizované, tak i plá-

nované projekty a aktivity, Tyto aktivityjsou často

součástí běžného chodu ško|y, ale sahají i za její

stěny do komunity našeho města, Na konferenci

jsme tedy prezentovali dosavadní úspěchy a akti-

vity, mezi které patří i aktivní účast na ekologicky
zaměřených soutěžích jako je Ekologická oIym-

piáda nebo výtvarná soutěž Zdravá a nemocná
příroda Pardubického kraje, ale také aktivní účast

na loňské Noci vědců Univerzity v Hradci Králo-

vé. Dálé jsme se mohli pochIubit plány na venkov-

ní učebnu, kterou bychom chtěli realizovat v da|-

ším roce na pozem|<u škoIy spolu s bylinkovou
zahrádkou a naučnou přírodovědnou stezkou,

Mezi další zajírnavosti našeho příspěvkLr pat-

ři la i právě začínající mezi národr-rí spol u práce

s Tureckou ško|ou TunaIi Acaderny v AnI<aře.

5polupráce nabízí naširn žákťrrn nejenom envi-
ronmentální aktivity, aIe i nrožnost zdokonalit
se v komunil<aciv cizím jazyce. Tento pro.jel<t je

zaštítén evropským projektem Erasrnus+, díl<y l<te-

rému se naširn žákům pokryjínáklady na mobi-
Iitu, která je součástí mezinárodní spoI Lrpráce

a díky které se naši žáci podívají do Turecka, kde

budou spolLrpracovat se svými zahraničními
partnery. Náš projekt nese název,,Odpadky ne-

musí do l<oše - tvořte uměnI ne odpad'i Cí|em

projektu je zlepšit povědomí našich žáků o pro-
blematice nakládání s odpady a ukázat jim mož-

nosti, jak odpad správně recyl<|ovat či upcyklo-
vat, Současně je cílem zapojit do proje|<tových

al<tivit i městsl<ou l<omunitu a hledat řešení, jak

předcházet hrornadění odpadu v městských a pří-

městských obIasteclr.

l(ateřina l(lapková a Eva l(roft

3 otázky pro Miroslava Pavlatu
Ředitel Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč Miroslav Pavlata hodnotí uplynulý rok a představuje
vizi blízké budoucnosti školy,

Jak byste z pohledu vaší školy zhodnotil uply-
nulý rok?

Každý mi asi dá za pravdu, že uplynulý rok
2020 by| pro nás všechny jiný než roky předešlé.

V březnu se zavřely všechrry školy a nikdo nevě-

děl, na jak d|ouho to bude. Nikdo z nás na to ne-

byl připraven. Všicl-rrrijsme museli začít výul<u úp|-

ně nově - discančně, Budova šI<oly se najednou
ocitla bez žáků a o přestávkách rrebyl rra chod-
bách s|yšet ten všem pedagogům známý ruch.

Vzniklou situaci se nán-r však podařiIo využít
a ihned jsme zahájili další plánovanou rel<on-

strukci vnitřních prostor budovy teoretické vý-
uky. Proměnou začaly procházet společné pro-
story, DošIo k výměně již starého obložení chodeb
nebo jsme natřeli dveře do učeben a kabinetů.
A také jsme vytvořili odpočinl<ové reIaxačnízó-
ny pro žáky, což se nám povedlo díky finanční pod-
poře Spolku přátel Cymnázia a Středníodborné
školy Přelouč.

V únoru,jsrne zahájiIi projekt financovaný
z prostředků EU - Šablony Il, - s finanční pod-
porou'|,7 milionu l<orun, Projel<t je minro jinéza-
rněřený na podporu znevýhodněných žáků, sdí-

lení zl<ušeností pedagogů mezi.jednotl ivýnli ško-
lami, stáže pedagogů u zaměstnavatelů, projek-

tové dny a k|uby konrunikace žá|<ů v cizírnjazyce.

V září jsme za podpory Pardubického kraje,
města Přelouč a sociá|ních pa|tllerů vyhlásililiž
2. ročník soutěže HIedáme mIadého grafrka. Vzhle-
dern l< pandemii Covid-19 jsrne by|i rruceni slav-
nostní vyhlášení výsledků posLlnout na začátel<

února 2021,

V říjnu byl zahájen projekt Odpadl<y nepatří
jen do l<oše, který je zaměřen na spolrlpráci se

šl<olor,r v turecl<é Anl<aře a běží v rámci progra-

nru Erasnlus-t. Fjnanční podpora činí 19 223 euf.

V Iistopadtl prošIo kompletní obnovou vy-
bavenípokojů a společens|<é místnosti v donlo-
vě nrládeže v cel|<ové výši 560 tisíc l<orun,

Díky flnanční podpoře od našeho zřizovate-
le - Pardubického kraje - se podařilo připravit
i nvestičn í projekty v ce| kové výši téměř 1 00 m i-

ljonů korun. Tyto peníze využijeme na rel<on,

strul<ci výul<ových a ubytovacích prostor a na
projel<ty zarněřerlé rra errergeticl<é úspory,

Do budovy teoretické výuky, která se nachází
v ulici obránců nlíru, bude investována částka
zhruba 52 milionťr l<orun. Tato investice se bude
týkat zatepIení objektu, nových fasád, výměny
l<otlťr, osvětlerlíve všech místnostech školy, vy-
budování rekuperačn ích .jednotek a instalace fo-
tovoItaicl<ých parrelů na střeše objel<tu a bude pro-

bíhat od jara7022 do května 2023,
Do blrdovy domova mládeže se sídlem v.Ja-

selské ulici, která se zároveň odzáří2022stane
budovou praktického vyirčování pro výuku gra-

fických oborů, bude Pardubický |<raj investovat
v násIedLrjících dvou leteclr částl<u cca 40 mi-
lionů korun. lnvestice budou rozdě|eny do třech
částí.

Prvrrí část zahrrruje vnitřní rel<onstrukci pro-
stor domova mládeže (rel<onstrul<ce elektroinsta-
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čs ké

lace, vodovodního řadu, otoprré soustavy, sociá|-

n ího zázern í,jednotI ivých po koj ů, vybLrdován í

4 nových po|<ojů pro zvýšení kapacity domova
rnládeže a nových společných prostor - posi-
lovny, l<lr.rbovny a kuchyňky), Druhou částíje vy-
budování nových moderních učeben pro výuku
grafických oborů, fotograflckého ateliéru a dílny
pro výuku oboru Tisl<ař na poiygraficl<ých stro-

.jích, Tyto části budou realizovány tal<, aby se žáci

moh Ii nastěhovat do zrel<onstruovaných ubyto-
vacích prostor domova mládeže na podzirn 2021

a aby výuka prakticl<ého vyučování mohla být za-

h$enav září7022. Třetí částíje investice do zatep-
Ieníobjektu, nové fasády, výměny o|<en a |<ot|ů,

Tato část by měla být zahájena rra jaře 7022 abu-
de ukončena v červnu 2023.

co vaši školu čeká v letošním roce?

Jal<jsenr sejiž zrrriňovaI výše, tal< nás čel<á spou-

sta práce, Zahlyíme přestavby a investice, na kte-

ré se moc těšíme,zároveh budeme reaIizovat ně-

kolik projel<tů.

Začátkem Ietošního roku br,rde zalrájen pro-
jekt 1-!(AP 2 (|mptemerrtace kra.lského al<čního
p|árru) s finančnípodporou přibližně 2,2 nlilior-rů

|<orun, l<terý bude zarněřen na podporu vybave-

ní výuky grafrckých oborů a spolupráci se základ-

n ími ško|anri, Budeme spoIupracovat s e základ-
ními školanli zs stnetanova pie|ouť, zš clroltjce
a ZŠ Pardubice - Svítkov. Spolupráce bude za-
měřena na kroužky a aktiviry pro žáky těchto
ško|, přičenrž tito žáci se seznámíse základním j

grafickými technikanli, tvorbou videí a moderní
fotografi ckou techn i kou.

V březnu očel<ávárne přih|ášky l<e studiu mi-
mo jiné do dvou nových nlaturitních oborů Fo-

tograf a Polygrafie, l<teré budeme od záií 2071

vyučovat na naší škole.
V červnu nás navštíví v rárnci programu Eras-

mus+ žáci ze ško|y v turecl<é Ankaře a společně
s našimižáky budou realizovat proje|<t s názvem

Odpadky nepatří jen do košei Don't Throw Your
Waste Away * Make ART Not Po|lution, Cílem
projektu )ezvýšit povědomí žáků o nakládání

s odpady a nrožnostech recyklace a upcyklace vy-

hozených věcí. V průběhu projektuje pro žál<y na-

p|ánováno někoIik aktivit, během kterých budou
uk|ízet a čistit vybrarré lokaIity na Přeloučsku, tří-

dit, recyk|ovat a uclrovávat vhodný odpad, ze kte-

rého budou později tvořit umělecl<á díla.

O |etních prázdninách proběhnou v rámci pro-

gramu Erasmus+ další zahraniční studijní poby-

ty pedagogů zaměřené na.jazykové vzdělávání.
Společně s kolegy absolvu,jeme kurzy na Maltě,

ve Španě|st<u, VeIké Británii, lrsku a Německu.
Cell<em probéhne -14 těchlo pobytů.

V říjnu žáci naší školy navštíví ankarskou Tu-

r-rali Academy a budor.r sdílet své zl<ušenosti v rán-r-

ci již zmiňovaného projektu.
A v závěru rol<u se už budeme připravovat na

další přestavby a investice, které nás budou če-

l<ar od 1ara 202).

Co byste popřál čtenářům do rol<u 2021?
Všem čtenářům bych chtě| popřác, aby ten

Ietošní rok byl pro ně maximálně úspěšný a plný

zdraví a štěstí, Aby nás už konečně opustiI ten

,,strašák'i který nás provázeI pral<ticky ce|ý uply-
nu|ý rol< 2020. Abychom rnohli v klidu a společ-

ně trávit chvíle ve škole i m jmo ni a aby se rnohly
budovy Cymnázia a Střední odborné školy v Pře-

louči opět otevřít každému - žál<ům izájerncům
o studium.

Těšíme se na Vás!

Ptal se Ondřej Vojtěch
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