
GYMNÁZIUM CHYSTÁ OSLAVY
„V sobotu 14. listopadu 2020 oslavíme 140 let 

založení gymnázia a 45 let pedagogické školy“, 

můžeme číst na www.gymcaslav.cz. Od počátku 

tohoto kalendářního roku odpočítávadlo zobra-

zuje dny, hodiny, minuty a sekundy, které do 

těchto oslav zbývají. 

Čáslav je městem studentů Slavíme 140 let nejvýznamnější vzdělávací 

instituce města

Historie gymnázia 

Z historie oslav gymnázia 

Logo oslav 

14. listopadu budeme slavit!

rá plně vyprodala Dusíkovo divadlo. Oslavy výro-

čí školy na jaře roku 2010 s motivačním názvem 

„To je let“ zahrnovaly křest stejnojmenného al-

manachu, odhalení sochy na dvoře školy, pietní 

akt u pomníku obětí totalit, výtvarné výstavy ve 

městě. 

Město může nabídnout různé typy středo-

školského vzdělání a v letošním roce máme Proč slavíme 140 let gymnázia? Na logu výro-

hned několik jubilantů! Sedmdesátiny slaví čí se objevuje „jen“ stočtyřicítka a mohlo by se 

čáslavská „dopravka“, svou stovku „zemědělka“ zdát, že pedagogická škola je upozaděná. „V le-

a „gympl“ bude oslavovat 140. výročí a „peďák“ tošním roce slavíme 140 let vzniku gymnázia ja-

si připomene 45 let svého trvání. ko nejstarší a nejvýznamnější vzdělávací institu-
připomínka významných absolventů školy. ce města Čáslavi. Vždyť i sám název se proměňo-
Současně jsou naplánované další akce: od 11-13 val během doby: gymnázium, jedenáctiletá 

Prestižní otázkou města Čáslav bylo od po- hodin proběhne v obřadní síni na radnice Zlatá střední škola, dvanáctiletá střední škola, všeo-
čátku 19. stol. otevření střední školy.  Tato touha maturita pro maturitní ročník 1970 SVVŠ a becně vzdělávací škola a možná si nevybavuji 
byla naplněna v roce 1880 založením nižšího Stříbrná maturita pro maturitní ročník 1995 vše. V rámci této instituce vznikaly během této 
gymnázia. V budově měšťanské školy (dnes ZŠ střední pedagogické školy. Vyvrcholením dlouhé doby různé obory: nižší gymnázium, vyš-
Náměstí) byl 15. září 1880 slavnostně otevřen slavnostního dne by měla být od 14 hodin ší gymnázium, reálné gymnázium, matematiko-
jeho první ročník. Čáslavská záložna začala se slavnostní akademie pro abiturienty a hosty s fyzikální zaměření, přírodovědné zaměření, hu-
stavbou nové školní budovy (dnešní gymnázi- názvem „Abiturienti sobě", kde vystoupí manitní zaměření, zaměření na výtvarnou nebo 
um), která byla dokončena v červnu 1881 a byla významní absolventi školy: herci, zpěváci, hudební výchovu, střední pedagogická škola, 
nazvána RUDOLFINUM na počest sňatku korun- hudebníci, pěvecký sbor ABIS a další. Plánujeme střední odborná škola pedagogická, pedagogic-
ního prince Rudolfa. také využití čáslavské Gumárny jako prostor pro ké lyceum. Byly zde i různé formy studia. Samo-

nezávislé divadlo, film, výtvarné umění a zřejmě, že stěžejní bylo vždy studium denní, ale 
sportovní aktivity. A pokud nám okolnosti existovalo i večerní nebo dálkové studium, kurz 

Jsou mezi námi pamětníci, kteří si vzpome- budou přát, v plánu jsou od 16 hodin taneční přípravy k maturitě např. pro důstojníky,“ ko-
nou na velkolepé oslavy stého výročí školy v červ- čaje, taneční zábava a diskotéka abiturientů a mentuje svůj záměr ředitel školy Mgr. David Ti-
nu 1981. Kromě slavnostního průvodu na ná- studentů ve společenském sále hotelu GRAND.chý a dále zdůrazňuje: „Jsme jeden pedagogický 
městí Jana Žižky z Trocnova a slavnostní akade-

sbor, jedna budova. Pro mě osobně je velmi důle-
mie v Dusíkově divadle, probíhaly atletické závo-

žité specifické klima školy, které je dáno propo-
dy ve Vodrantech, byl vydán sborník, pamětní K oslavám školy vzniklo logo, které bude zdo-

jováním jednotlivých studijních oborů, které se 
odznak, poštovní razítko. Po Sametové revoluci bit veškeré tiskoviny. Jeho autorkou je Mgr. Pet-

vzájemně velmi pozitivně ovlivňují. A za pět let – 
se k výročí školy uskutečnily zajímavé projekty. ra Kratochvílová, na grafickém řešení se podílela 

v roce 2025 – oslavíme padesátiny význačného 
Byly to tematicky motivované akademie pro ško- MgA. Karla Kučerová. Úkol to nebyl jednoduchý, 

oboru – pedagogické školy. A tato oslava bude 
ly a veřejnost v Dusíkově divadle: na jaře roku neboť bylo nutné respektovat kruhovou kompo-

věnována jen a jen pedagogické škole, dokonce 
1996 „Dělání aneb Škola na cestách“, na podzim zici pro použití návrhu na buttony a zároveň vyu-

Asociace středních pedagogických škol ČR plá-
roku 2000 „Zvoní aneb Život je muzikál“. Zatím žít současné logo školy. Jaké konotace nám ná-

nuje valnou hromadu na podzim 2025 právě v 
poslední velká akademie „O létání aneb Jak jsme vrh nabízí? „Centrální kompozice může být chro-

Čáslavi.“
(ne)naletěli televizi“ byla realizována v roce nometrem, který připomíná výročí, ale i terčem, 
2005 dokonce třemi dopolední představeními směřováním, cestou ke vzdělání. Výseče jsou 
pro školy a dvěma večerními pro veřejnost, kte- střípky času a vzpomínek, které při bilancování Jaké oslavy plánujeme na 

vyvstávají na povrch. Řešení můžeme chápat i letošní rok? Seznámíme vás se 
jako kaleidoskop, který nám nabízí pozitivní po-současným plánem, který 
hled do barevných odlesků světla,“ dodávají au-samozřejmě bude akceptovat 
torky a realizátorky loga.vzniklou situaci, bezprostředně 

budeme reagovat tak, abychom 
O přípravách oslav a aktualizacích budeme nikoho zdravotně neohrozili.  

pravidelně informovat na stránkách novin a na Hlavním dnem oslav bude 14. 
webových stránkách listopad. V době od 9 do 16 

hodin je naplánován Den 

otevřených dveří pro abiturienty 

a veřejnost, jehož součástí bude 

prezentace školy, jednotlivých 

učeben, promítání v aule školy, 

http://140.gymcaslav.cz/

Mgr. Jana Andrejsková, 

emeritní pedagog G a SOŠPg Čáslav, 

autorka projektu oslav
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