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I. Základní charakteristika školy 

a)  Název školy, sídlo, právní forma, IČO: 

  Gymnázium a Střední odborná škola Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř 

  IČO: 48623 695, příspěvková organizace 

b)  Zřizovatel školy: 

 Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové  

 IČO: 70889546, územní samosprávný celek 

c)  Ředitel školy: 

 Mgr. Karel Hübner, Na Studánkách 404, 551 01 Jaroměř 

d)  Součásti školy: 

 Gymnázium 

 Střední odborná škola - pedagogické lyceum (od 1. 9. 2014 zrušeno) 

e)  Zařazení školy do rejstříku škol: 

1. 1. 2005 

f)  Celková kapacita školy a jejích součástí: 

  Gymnázium – 434 žáků; z toho osmileté studium 230 žáků 

   z toho čtyřleté studium 204 žáků 

  Pedagogické lyceum – 136 žáků (dobíhající obor) 

g)  Seznam studijních oborů: 

Gymnázium  – osmileté studium 79-41-K/81 

- čtyřleté studium 79-41-K/41 

Pedagogické lyceum   78-42-M/003 

specializace na cizí jazyky a humanitní studia 

h)  Rada školy: 

 Jméno: Funkce: Zastupuje:  

 Mgr. Miloš Boháč  předseda pedagogické pracovníky   

 Mgr. Lenka Popélyová zapisovatelka pedagogické pracovníky  

 Marek Dvorský  člen  zřizovatele   

 František Vrabec  člen  zřizovatele 

 Mgr. Kateřina Hronešová člen  rodiče  

  Ing. Tomáš Štěpánek člen rodiče 

i)  Mimoškolní aktivity školy: 

 Unie rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole v Jaroměři 

 Sportovní klub ASŠK 

j)  Další údaje: 

Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání s mírně posílenou výukou přírodovědných předmětů, 

pedagogické lyceum vzdělání odborné pedagogické, všeobecné, humanitně zaměřené. Koncepce 

rozvoje školy dlouhodobě počítala se 16 třídami. Rozhodnutím zřizovatele bylo pedagogické 

lyceum počínaje školním rokem 2011/2012 zrušeno (dobíhající obor). Ve školním roce 2013/14 

byly v pedagogickém lyceu ve čtvrtém ročníku dvě specializace – cizí jazyky (první jazyk 

anglický) a humanitní studia. Ve škole tedy bylo celkem 13 tříd. Na jednoho učitele připadlo 

v průměru 12,1 žáků, na jednu třídu 26,9 žáků. 

 

 
Počet tříd 

Celkový počet 

žáků 

Počet žáků 

na jednu třídu 

nižší gymnázium 4 116 29,0 

vyšší a 4LG 8 212 26,5 

pedagogické lyceum 1 22 22,0 

Celkem 13 350 26,9 
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k) Internetové stránky školy: 

www.goajaro.cz 

 

 

II. Přehled oborů a učebních plánů 

 

Kód oboru Název oboru 
Kdo vydal učeb. 

dokumenty 
Pod  č. j. 

Platnost 

od 

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) škola ŠVP 1. 9. 2006 

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) škola ŠVP 1. 9. 2009 

78-42-M/003 Pedagogické lyceum MŠMT ČR 27 374/99-23 1. 9. 1999 

 

Poznámka: konkrétní učební plány jsou v příloze 

 

 

III. Personální zabezpečení školy 

 

a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků 

Veškerá výuka byla zajišťována kvalifikovanými učiteli, některé hodiny však byly vyučovány 

učiteli s jinou aprobací, většinou příbuzného charakteru. Jde o tyto předměty: španělský jazyk – 

11 hodin, informační a komunikační technologie – 2 hodiny, hudební výchova – 2 hodiny, výtvarná 

výchova - 2 hodiny, tj. celkem 17 hodin (proti předchozímu roku zvýšení o 1 hodinu).  

Neaprobovaná výuka celkem: 

 

Minulý školní rok v % Tento školní rok v % 

2,5 2,8 

 

 

b) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků 

 

Jméno a příjmení Pracovní zařazení Praxe 

Veronika Gavlasová asistentka ředitele  15  

Jaroslava Hrycíková ekonomka školy 35 

Zdeněk Jílek školník 43 

Miluše Ceralová uklízečka 42 

Růžena Koláčná uklízečka 41 

Marie Kurková uklízečka 42 

Dana Stuchlíková uklízečka 34 
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c) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků 

Školu opustili (na konci školního roku): Mgr. Kateřina Bajnárková (Aj – Bi – Hv), Mgr. Věra 

Dundálková (Aj – Rj), Mgr. Kateřina Jirásková (Tv – Z, po mateřské dovolené), Mgr. Radka 

Kurfürstová (Z – Tv), Mgr. Martin Rolek (Bi – Ch) 

 

Titul, jméno, příjmení Nejvyšší vzdělání 
Způsobilost 

Vyučuje 
Praxe - roky 

PED ODB CELK PED 

Mgr. Kateřina Bajnárková PedF UHK, BI+HV Ano Ano BI, HV, AJ 5 5 

Mgr. Miloš Boháč PedF UHK, FY+ZT. Ano Ano FY,  IKT 31 31 

Mgr. Zina Boháčová PedF UHK, MA+FY Ano Ano MA 29 29 

Mgr. Jaroslava Budinská PedF UHK, AJ+D+RJ Ano Ano AJ 29 29 

Mgr. Ilona Čechová PedF UHK, AJ+ON Ano Ano AJ, SV 21 21 

PaedDr. M. Drahorádová PedF UHK, DE+NJ+RJ Ano Ano DE, RJ 33 33 

Mgr. Eliška Ducháčová FF UP, NJ+DE Ano Ano NJ, DE 33 33 

Mgr. Věra Dundálková FF UP, AJ+RJ Ano Ano  AJ 29 29 

Mgr. Lenka Fibigerová PedF UHK, ČJ+ON Ano Ano ČJ, Špj, SV 23 23 

Mgr. Petr Horák MFF UK, MA+DG Ano Ano MA 30 29 

Jaroslava Hrycíková SOŠ ekonomická Ne Ano ZA 34 31 

Mgr. Karel Hübner MFF UK, MA+FY Ano Ano MA 30 29 

Mgr. Jana Jašíková PedF UHK, DE+RJ+FJ Ano Ano FJ, DE, RJ 24 24 

Ing. Renata Křečková VŠZ + AJ + DPS Ano Ano AJ 27 23 

Mgr. Kamila Křížová PedF UHK, ČJ+ZSV Ano Ano ČJ, SV, HuS 23 17 

Mgr. Radka Kurfürstová PedF UOstrava, Z+TV Ano Ano Z, TV 16 16 

Mgr. Tomáš Lášek PedF UHK, CH+TV Ano Ano TV 2 2 

Mgr. Eva Matysová PedF UHK, NJ+DE+Ped Ano Ano NJ, DE 34 28 

Mgr. Miroslava Milerová PedF UHK, TV+Ps Ano Ano TV, Ps, Pd 27 25 

Mgr. Karel Nymsa MFF UK, MA+FY Ano Ano IKT, Pg 20 19 

Mgr. Lenka Popélyová PedF UHK, NJ+ZSV Ano Ano SV, NJ, HuS 20 19 

Mgr. Martin Rolek PedF UHK, BI+CH Ano Ano BI, CH 7 7 

Ing. Daniela Řípová VŠZ + NJ, DPS, AJ Ano Ano AJ, Ek 25 22 

Mgr. Eva Stejskalová PedF UHK, ČJ+VV  Ano Ano ČJ, VV, HuS 30 30 

Mgr. Pavel Šimek PedF UHK, BI+CH Ano Ano BI, CH 20 19 

Mgr. Lucie Šimečková PedF UHK, TV+ON Ano Ano SV, TV 7 7 

Jitka Trefilová FF UP, ČJ+NJ Ano Ano ČJ 37 37 

Mgr. Jana Váchová PedF UHK, BI+CH Ano Ano BI, CH, HV 16 13 

Mgr. Jana Vosáhlová PedF UHK, Inf+MA Ano Ano IKT, Pg 14 14 

Karel Žuček PedF UHK, MA+FY Ano Ano MA, FY 31 30 

 

Údaje platí k 1. 9. 2013 
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d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na místo pedagogického pracovníka 

 

Minulý školní rok Tento školní rok 

1 0 

 

e) Počet nekvalifikovaných pracovníků 

 

 školní rok 2013/2014 

U pedagogických pracovníků 0 

U nepedagogických pracovníků 0 

 

 

IV. Stručná charakteristika školy a některé další údaje 

Výuka podle vlastního vzdělávacího programu s názvem Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji 

šanci probíhá ve všech ročnících gymnázia. 

V oblasti výše provozních prostředků nenastala podstatná změna, nedostatek finančních prostředků 

pokračuje. Chybějící prostředky se snažíme získat prostřednictvím projektů. 

Škola měla ve 13 třídách 350 žáků, počet poklesl o 31, což je právě jedna třída pedagogického lycea. 

Všechny obory vzdělávání mají všeobecné zaměření, na gymnáziu je mírně posílena výuka 

přírodovědných předmětů a prvního cizího jazyka, další zaměření žák realizuje volbou volitelných 

předmětů v posledních dvou ročnících studia. Pedagogické lyceum bylo humanitně zaměřené. Žáci byli 

rozděleni do dvou specializací – cizí jazyky a humanitní studia. 

Vyučuje se jazyk německý, anglický, francouzský, španělský a ruský. Všichni žáci mají první jazyk 

anglický. Pomalu se zvyšuje zájem o německý a ruský jazyk, zájem o francouzský jazyk klesá, stabilní 

je zájem o jazyk španělský. Rušení tříd lycea omezuje možnost volby druhého jazyka pro třídy vyššího 

gymnázia.  

Škola je vybavena třemi učebnami cizích jazyků s interaktivními tabulemi, s počítači a reproduktory. 

K prohloubení jazykových znalostí využíváme další aktivity (zájezdy, dopisování, zahraniční časopisy, 

studijní či výměnné pobyty žáků, materiály Goetheova institutu, eTwinnig apod.). Pokračují výměnné 

zájezdy se žáky z gymnázia v Halberstadtu v SRN a se žáky lycea ze Ziebic v Polsku. 

Žákům jsou k dispozici dvě počítačové učebny. Třetí učebna již byla rekonstruována, takže ji lze rovněž 

v menší míře využít především pro mimoškolní aktivity žáků (malý počet počítačů). 

Velice dobře jsou vybaveny odborné učebny přírodovědných předmětů (Bi, Ch, Fy) včetně k nim 

příslušejících laboratoří (během prázdnin vybudována nová laboratoř chemie). Odborné učebny 

využívají žáci též při výuce zeměpisu, výtvarné a hudební výchovy. Téměř všechny ostatní učebny jsou 

vybaveny projekční technikou s možností připojení této techniky k internetu.  

Žáci s literárním a uměleckým nadáním mají možnost své schopnosti uplatnit ve školní akci zvané 

Pásmo a hlavně ve školní akademii zvané Múzování. Byl založen školní sbor, který se úspěšně zúčastnil 

několika soutěží. Díky projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém 

kraji jsme realizovali čtyři přírodovědné kroužky nejen pro naše žáky, ale i žáky okolních základních 

škol (dva kroužky pro žáky nižšího gymnázia a ZŠ, pro žáky vyššího gymnázia biologicko-chemický 

a fyzikálně-chemický). 

Ve škole pracoval žákovský parlament především díky jeho předsedovi Martinu Škrabkovi. 

Během roku se žáci účastní řady školních sportovních soutěží. Pro sportovní vyžití i pro výuku tělesné 

výchovy využíváme vlastní tělocvičnu a posilovnu, novou halu, letní stadion, krytý zimní stadion 

a plavecký bazén. Pravidelně organizujeme lyžařské kurzy a letní vodácký kurz, které doplňují výuku 

tělesné výchovy.  

Žáci se pravidelně účastní řady soutěží a olympiád (viz přehled soutěží), mohou využívat služeb 

klubovny spojené s žákovskou knihovnou, případně využít odbornou literaturu z příručních knihoven 

kabinetů. K obohacení vědomostí a znalostí jsou využívány exkurze a výlety (viz přehled akcí). 

Pro potřeby žáků i zaměstnanců je ve škole v provozu bufet. 

Ve spolupráci s jaroměřskou školní jídelnou Na Karlově byla během prázdnin vybudována nová 

výdejna obědů, která bude našim žákům k dispozici od října nového školního roku. Tímto krokem 

se snažíme řešit nevyhovující kapacitní možnosti školní jídelny Na Karlově a s tím související stížnosti 

žáků naší školy.  
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V. Údaje o přijímacím řízení 

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (celkový počet přijatých žáků k 31. 8.): 
 

Studijní obor: 

1. kolo Další kola 

Nastoupilo 
Přihlášeno 

Zkoušky 
konalo 

Přijato 
celkem 

Počet 
lístků 

Přijato 
na  

odvolání 

Počet 
lístků 

Lístky 
zpět 

Přihlá-
šeno 

Přijato 

Gymnázium čtyřleté 63 63 30 17 17 15 2 0 0 30 

  D/CH 46/17 46/17 23/7 13/4 13/4 11/4 2/0     22/8 

Gymnázium osmileté 74 74 30 19 12 12 1 0 0 30 

  D/CH 42/32 42/32 16/14 11/8  9/3  9/3 0/1      20/10 

Celkem :   137 137 60 36 29 27 3 0 0 60 

 

 

Pro školní rok 2014/2015 povolil OŠMT KÚ KHK přijmout 30 žáků do osmiletého gymnázia a 30 žáků 

do čtyřletého gymnázia. Přijímací zkoušky konali všichni uchazeči o studium. K přijímacím zkouškám 

byly opět použity testy SCIO. Řádné termíny proběhly 22. a 23. dubna. Všichni pozvaní uchazeči se 

k přijímací zkoušce dostavili. 

Ředitel školy dále rozhodl o doplnění volných míst ve třídě kvarta (kvinta ve školním roce 2014/2015). 

Prostřednictvím přijímacích zkoušek bylo přijato 8 žáků (7 dívek a 1 chlapec). 

SCIO poskytlo srovnání výsledků přijímacích zkoušek přijímaných žáků s jinými školami. Stručně lze 

konstatovat, že výsledky uchazečů o studium naší školy jsou mírně podprůměrné. (Osmileté gymnázium 

– průměrný percentil je ve všech předmětech 50, našich přijatých žáků v OSP 43, v Čj 43 a v Ma jen 38. 

Čtyřleté gymnázium – průměrný percentil ve skupině čtyřletých gymnázií v OSP 65, našich žáků 53, 

v Čj 68, našich 62, v M 66, našich uchazečů 58.) U žáků, kteří byli přijati, odpovídají percentily 

průměru či jej lehce převyšují.  

V osmiletém gymnáziu bylo v prvním kole přijato 30 žáků, zápisový lístek neodevzdalo 11 uchazečů, 

což se za celou dobu existence tohoto oboru ještě nestalo. Na jejich místa byli přijati ti, kteří podali 

odvolání v pořadí dle úspěšnosti u přijímacího řízení. Podrobné údaje jsou uvedeny v tabulce. 

Ve čtyřletém gymnáziu bylo přijato 30 žáků, zápisový lístek odevzdalo 17 uchazečů (oproti loňsku mělo 

dvakrát více uchazečů zájem studovat na naší škole). Na odvolání bylo přijato dalších 17 uchazečů, 

lístek odevzdalo 15 z nich. Druhé kolo přijímacího řízení nebylo vyhlášeno. 2 uchazeči přenesli svůj 

zápisový lístek na jiné střední školy. 

Na začátku školního roku přestoupil do prvního ročníku další žák. 

Průměrný prospěch žáků přijatých do osmiletého gymnázia je v rozmezí od 1,00 do 1,29 (tedy všichni 

prospívali s vyznamenáním). Průměrný prospěch všech přijatých žáků do osmiletého gymnázia je 1,06. 

Průměrný prospěch žáků přijatých do čtyřletého gymnázia je mezi 1,00 a 1,88. 22 nastupujících žáků 

(tj. 73%) má průměrný prospěch nižší než 1,5. Průměrný prospěch všech přijatých žáků do čtyřletého 

gymnázia je 1,32.  

 

 

 

VI. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Členění podle oborů, ročníků a tříd 

 

 

Kód oboru 

 

Název oboru 

1. 

roč. 

2. 

roč. 

3. 

roč. 

4. 

roč. 

5./ 1. 

roč. 

6./ 2.  

roč. 

7./ 3. 

roč. 

8./ 4. 

roč. 

celkem 

žáků 

Poč. 

tříd 

79-41-K/81 Gymnázium 1 1 1 1 1 1 1 1 218 8 

79-41-K/41 Gymnázium     1 1 1 1 110 4 

78-42-M/003 Pedag.lyceum        1 22 1 
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b) Prospěch žáků ve škole (stav k 31.8.) 

 

Gymnázium 
 

Třída: Počet Prospěch - průměr Vyznamenání Neklasifikován   Neprospěl Uvolněn 

/pololetí žáků 1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P 2P 

Prima 31 1,48 1,52 18 14         1 1 

Sekunda 29 1,68 1,73 8 9   1         

Tercie 29 1,88 1,85 10 12     1   1 1 

Kvarta 26 2,01 2,05 5 4   1         

Celkem 115 1,76 1,79 41 39 0 2 1 0 2 1 

Kvinta 29 1,78 1,77 8 12     1       

1.A 29 2,10 2,27 3 1   1   1     

Celkem 58 1,94 2,02 11 13 0 1 1 1 0 0 

Sexta 22 2,06 1,92 4 4             

2.A 27 2,37 2,40   3   2   2     

Celkem 49 2,21 2,16 4 7 0 2 0 2 0 0 

Septima 25 1,99 2,05 3 3   1 1       

3.A 27 2,21 2,26 3 4   1     2 2 

Celkem 52 2,10 2,16 6 7 0 1 1 0 2 2 

Oktáva 25 1,66 1,67 12 12     1       

4.A 25 2,23 2,24 2 2     1       

Celkem 50 1,95 1,96 14 14 0 0 2 0 0 0 

Celk.škola 324 1,99 2,01 76 80 0 6 5 3 4 3 

 

 

Střední odborná škola – pedagogické lyceum 
 

Třída: Počet  Prospěch - průměr Vyznamenání Neklasifikován   Neprospěl Uvolněno 

/pololetí žáků 1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P 2P 

4.L 22 2,43 2,45 3 1     2   2 2 

 

 

c) Průměrný počet zameškaných hodin na žáka a počet výchovných opatření 

 

Střední odborná škola – pedagogické lyceum 

 

Třída: Absence-oml.   Abs.-neom. Vyloučen 

/pololetí 1P 2P 1P 2P 1P 2P 

4.L 53,41 24,43 0,41 0,14 0 0 
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Gymnázium 

 

Třída: Absence-oml.   Abs.-neom. Vyloučen 

/pololetí 1P 2P 1P 2P 1P 2P 

Prima 23,61 33,94         

Sekunda 35,83 43,10   0,03     

Tercie 36,24 42,03         

Kvarta 44,15 40,62         

Celkem 34,96 39,92 0,00 0,01 0 0 

Kvinta 39,48 31,28         

1.A 37,90 51,97         

Celkem 38,69 41,62 0,00 0,00 0 0 

Sexta 57,18 40,59         

2.A 69,89 83,56 0,32 8,30     

Celkem 63,54 62,07 0,16 4,15 0 0 

Septima 45,48 50,20 0,04       

3.A 40,00 51,52         

Celkem 42,74 50,86 0,02 0,00 0 0 

Oktáva 31,28 19,28         

4.A 49,40 27,80         

Celkem 40,34 23,54 0,00 0,00 0 0 

Celk.škola 44,05 43,60 0,04 0,83 0 0 

 

 

d) Komentář k prospěchu, absenci a chování žáků 

Průměrný prospěch žáků gymnázia i pedagogického lycea je ve srovnání s předchozím rokem stejný 

(G 2,00, PL 2,44). Mírně se zhoršily při přechodu do vyššího ročníku třídy kvinta a 4.A, zlepšila se 

třída oktáva.  

Na konci června neuzavřelo ročník v řádném termínu pouze 9 žáků (v předchozím roce 25); z toho 

6 žáků nebylo klasifikováno a 6 žáků neprospělo. 

Po opravných zkouškách tři žáci neprospěli, všichni přestoupili na jiné střední školy, zbývající 3 žáci 

opravnou zkoušku vykonali. Dodatečné zkoušky všichni žáci vykonali. 

Nejlepší prospěch měli jako obvykle žáci víceletého gymnázia. Nejlepší třídou byla prima (1,52), dále 

oktáva (1,67), pak sekunda (1,73). Nejlepší třída čtyřletého gymnázia byla 4.A (2,24). Nejslabší 

třídou byla 4.L (2,46), pak 2.A (2,40).  

V gymnáziu prospělo s vyznamenáním celkem 80 žáků, což je 23%, v pedagogickém lyceu pouze 

jedna, což je 5%. Od vyučování tělesné výchovy bylo uvolněno pouze 5 žáků (1,5%), tedy opět méně 

než v předchozím školním roce, což bylo částečně zapříčiněno zavedením hodiny zdravotní tělesné 

výchovy v předešlém školním roce. 

Absence zůstala na podobné úrovni jako v minulém roce (mírné zvýšení v 1. pololetí, ve druhém 

pokles). Lze konstatovat, že zavedení limitu na absenci žáků při vyučování jednotlivým předmětům 

přineslo očekávaný výsledek. Nejvyšší absenci měly třída 2.A, nejmenší žáci závěrečných ročníků 

(krátké pololetí), pak kvinty a primy. 

V průběhu roku byla využita výchovná opatření, částečně k posílení kázně, ale především jako 

odměna za práci ve škole. Výchovných opatření vyjadřujících poděkování je opět podstatně více. 

Většinou se jedná o pochvaly za reprezentaci školy na různých soutěžích a pomoc třídnímu učiteli při 

organizování akcí pro třídu či školu. V tomto školním roce bylo uděleno 11 pochval ředitele školy 
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a 98 pochval třídních učitelů. Na druhé straně byly uděleny také tresty: 1 podmíněné vyloučení, 

9 důtek ředitele školy, 15 důtek třídních učitelů a 9 napomenutí třídních učitelů. 

 

 

e) Snížený stupeň z chování 

 

 školní rok 2013/2014 

Stupeň chování Počet % z celku 

1 349 100 

2 0 0 

3 0 0 

 

 

 

f) Maturitní zkoušky 

V tomto školním roce se konaly opět státní maturity, podruhé měly zkoušky společné části pouze 

základní úroveň. Společnou část tvořily zkoušky z českého jazyka, cizích jazyků nebo matematiky 

a dalších nepovinných předmětů. Zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků měly tři části – ústní, 

didaktický test a písemnou práci, z matematiky konali žáci pouze didaktický test. V profilové části 

maturovali žáci gymnázia ústně ze dvou předmětů, žáci pedagogického lycea ze tří předmětů (třetím 

předmětem byla praktická zkouška konaná formou obhajoby písemné práce). Současně s profilovými 

předměty konali žáci ústní část zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků. Maturovaly tři třídy – jedna 

třída osmiletého gymnázia, jedna třída čtyřletého gymnázia a jedna třída pedagogického lycea. 

K maturitním zkouškám nepostoupili dva žáci, jeden z oktávy, druhý ze 4.A. V písemné části 

a v didaktických testech společné části neuspěli tři maturující, všichni z matematiky (jeden ze 4.A 

a dva ze 4.L). Ústní část společné části maturitní zkoušky z českého jazyka nezvládl jediný žák 

(ze 4.A). Z profilových předmětů neprospěli dva žáci (jeden ze 4.A, jeden ze 4.L). U maturitních 

zkoušek neuspělo celkem 6 žáků, což je 8,7%, tedy opět méně než v předchozím roce. 

K maturitním zkouškám v podzimním termínu se přihlásilo 8 žáků, dva konali zkoušku v náhradním 

termínu (jeden z oktávy, jeden ze 4.A), ostatní konali opravnou zkoušku. Zkoušky vykonali všichni.  

Výsledky maturity odpovídají možnostem a studijnímu úsilí žáků v minulých letech. Zvláště to platí 

o žácích, kteří neuspěli. Lze konstatovat, že žáci byli k maturitní zkoušce většinou dobře připraveni. 

Průměrný prospěch je lepší než v předchozím školním roce, především ve třídě oktáva. Velice 

potěšující je 17 vyznamenaných právě v této třídě. 

Průměrný prospěch tříd u maturitní zkoušky v porovnání s koncem školního roku byl obdobný, 

u oktávy výrazně lepší. Výsledky u maturitní zkoušky co do průměrů, počtu neprospívajících i počtu 

žáků s vyznamenáním byl ve srovnání s minulým rokem lepší. S vyznamenáním maturovalo 28 žáků 

(33,7% – o 10% více než v předchozím roce), v oktávě 17, ve 4.A 6 a ve 4. L 5 žáků. 

Přesné údaje o počtech maturujících žáků jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Výsledky maturitních zkoušek podle tříd 
 

  Kód Počet  Maturo- Prům. Jarní termín  matur. zkoušek Podzimní termín Nema- 

Třída oboru žáků valo prospěch Vyznam. Prospělo Nepros. Prospělo Nepros. turovali 

Oktáva 79-41-K/81 25 24 1,48 17 7   1     

4.A 79-41-K/41 25 24 2,31 6 15 3 4     

4.L 78-42-M/003 21 21 2,33 5 13 3 3     

Celkem:   71 69 2,04 28 35 6 8 0 0 
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Výsledky maturitních zkoušek podle předmětů 

 

Osmileté gymnázium 

 

  
Předmět: 

 Počet Známky Průměr: 

  žáků 1 2 3 4 5   

S
tá

tn
í 
č
á
s
t 

Český jazyk 24 17 5 2     1,38 

Anglický jazyk 8 8         1,00 

Matematika 16 3 9 4     2,06 

P
ro

fi
lo

v
á
 č

á
s
t 

Anglický jazyk 14 10 2 2     1,43 

Společenské vědy 5 4 1       1,20 

Dějepis 6 4 1 1     1,50 

Zeměpis 5 4 1       1,20 

Matematika 6 5 1       1,17 

Fyzika 3 3         1,00 

Chemie 6 3 1 1 1   2,00 

Biologie 3 2   1     1,67 

                

    96 63 21 11 1 0 1,48 

 

Čtyřleté gymnázium 

 

  
Předmět: 

 Počet Známky Průměr: 

  žáků 1 2 3 4 5   

S
tá

tn
í 
č
á
s
t 

Český jazyk 24 5 14 3 1 1 2,13 

Anglický jazyk 11 7 2 2     1,55 

Matematika 13 1 2 3 6 1 3,31 

P
ro

fi
lo

v
á
 č

á
s
t 

Anglický jazyk 7   3 4     2,57 

Německý jazyk 1 1         1,00 

Francouzský jazyk 1     1     3,00 

Společenské vědy 6 1 2 2 1   2,50 

Dějepis 3 2     1   2,00 

Zeměpis 4 1   1 2   3,00 

Matematika 1 1         1,00 

Chemie 10 4 3 1 2   2,10 

Biologie 13 4 3 3 2 1 2,46 

IKT 1 1         1,00 

Výtvarná výchova 1 1         1,00 

    96 29 29 20 15 3 2,31 
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Pedagogické lyceum 

  
Předmět: 

 Počet Známky Průměr: 

  žáků 1 2 3 4 5   

S
tá

tn
í 
č
á
s
t 

Český jazyk 21 5 8 7 1   2,19 

Anglický jazyk 18 7 6 5     1,89 

Matematika 3       1 2 4,67 

P
ro

fi
lo

v
á
 č

á
s
t 

Německý jazyk 8   6 1 1   2,38 

Občanská nauka 7   1 2 4   3,43 

Dějepis 2 2         1,00 

Pedagogika 17 6 5 3 2 1 2,24 

Psychologie 7 1 1 1 4   3,14 

Humanitní studia 1   1       2,00 

Praktická zkouška 21 9 4 5 3   2,10 

    105 30 32 24 16 3 2,33 

 

g) Úspěšnost absolventů u přijetí na VŠ 

Úspěšnost u přijímacího řízení na jednotlivé typy škol je zřejmá z tabulek. Naši absolventi gymnázia 

u přijímacího řízení na VŠ uspěli ve srovnání s předchozím rokem mnohem lépe (94%). Na VOŠ 

nastoupili pouze 3 absolventi. Žáci pedagogického lycea byli v tomto roce méně úspěšní. 

Rozložení zájmů o jednotlivé typy vysokých a vyšších odborných škol je zřejmý z druhé tabulky. 

 

Přehled o absolventech přijatých do dalšího vzdělávání podle tříd 

Třída: Žáků z toho Přihlášeno    Přijato (% z abs.)   

  celkem absolventů 

na VŠ (z 

abs.) VŠ VOŠ Jiné Nezj. 

4.A 25 25 24 23 1 1 0 

Procent     96,00 92,00 4,00 4,00 0,00 

Oktáva 25 25 24 24 0 0 1 

Procent:     96,00 96 0 0 4 

Celkem G: 50 50 48 47 1 1 1 

Procent     96,00 94,00 2,00 2,00 2,00 

4.L 21 21 18 11 2 5 3 

Procent:     85,71 52,38 9,52 23,81 14,29 

 

Přehled o přijatých absolventech podle tříd a podle oborů 

Zaměření VŠ: 4.A Oktáva 4.L Celkem 

VŠ-pedagogika 1 3 8 12 

VŠ-ekonomika, management 4 7   11 

VŠ-medicína, farmacie 4 4   8 

VŠ-technika (elektro, stavebnictví.)   4   4 

VŠ-přírodní vědy, zemědělství 6 2   8 

VŠ-právo, historie, umění 2 1   3 

VŠ-vojenská, policejní 2     2 

VŠ-filozofie, sociologie, psychologie 4 3 3 10 

Celkem 23 24 11 58 



 

14 

 

 

Vyšší odborná škola         

- zdravotní, pedagogika     2 2 

- ekonomika, finance, cestovní ruch       0 

- jazyky   1 1 2 

        0 

Celkem 0 1 3 4 

Jiné:         

Práce     4 4 

Zahraničí     1 1 

Ostatní (příp. nezjištěno) 2   2 4 

Celkem 2 0 7 9 

Celkem škola 25 25 21 71 

 

 

h) SCATE testing na naší škole 

Studenti 2.A a 3.A  absolvovali v jarním termínu  on-line test SCATE od společnosti SCIO. 

Zjistili tak úroveň angličtiny v poslechu a čtení podle „Společného evropského referenčního rámce“ 

pro cizí jazyky. 

Někteří studenti byli zařazeni do B2 a C1, což jsou vynikající výsledky. 

Ostatní se v hodnocení dozvěděli , jak se mohou zdokonalovat , aby dosáhli vyšší úrovně a byli schopni 

obstát v dalších jazykových zkouškách. 

 

 

 

VII. Informace o prevenci sociálně patologických jevů 

Minimální preventivní program naší školy je zaměřen na vytvoření školního prostředí, které 

minimalizuje možnost vzniku sociálně patologických jevů. V této oblasti spolupracujeme s několika 

organizacemi. 

Hodnocení aktivit: 

 Spolupráce s lektory Milíčova domu v Jaroměři úspěšně pokračovala. Našim studentům byla 

nabídnuta a poskytnuta možnost spolupráce s Milíčovým domem v rámci PEER programu. 

 PEER program pak byl využit i v rámci preventivního sociálně-patologického programu školy. 

 V průběhu celého roku byla ve školním kolektivu jednotlivých tříd věnována pozornost všem 

sociálně-patologickým jevům. 

 V rámci protidrogové prevence byla navázána spolupráce s Policií ČR a Městskou policií 

Jaroměř. 

 V rámci vybraných předmětů byla do výuky zakomponována problematika závislostí a sociálně-

patologických jevů. Studentům byly podány informace, k samostatnému úsudku byli studenti 

vedeni diskusemi, navozováním problémů a návrhů řešení. 

 Ostatní pedagogové byli informováni o možnostech prevence prostřednictvím letáků ve sborovně. 

Veškeré materiály týkající se prevence závislostí byly pedagogům k dispozici u metodika 

prevence. 

 Studenti prvních ročníků absolvovali adaptační kurz zaměřený na posílení vztahů v kolektivu. 

 Nástěnka s tematikou zaměřenou na protidrogovou prevenci, prevenci kouření, na AIDS, šikanu 

a kyberšikanu, xenofobii, násilí ve škole, výtržnictví a vandalismus byla průběžně aktualizována. 

 Beseda pro studenty zaměřená na protidrogovou prevenci nebyla z časových důvodů realizována. 
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Seznam realizovaných akcí: 

 

Období Druh akce 

Zapojené 

třídy Poznámka 

30. 9. 2013 Úvodní setkání žáků zapojených do PEER programu 2.A, 4.A   

19.-20.9.2013 Adaptační kurz  Prima   

14.-15.10.2013 Adaptační kurz  1.A   

20. - 22. 11. 

2013 

Školení metodika prevence 

(Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany) 
  

  

17. 3. 2014 Zaslán dopis Policii ČR - žádost o spolupráci     

19. 3. 2014 PEER program (Milíčův dům) Prima 1.setkání 

26. 3. 2014 PEER program (Milíčův dům) Prima 2.setkání 

2. 4. 2014 PEER program (Milíčův dům) Prima 3.setkání 

9. 4. 2014 PEER program (Milíčův dům) Prima 4.setkání 

 

 

VIII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Vzdělávání určeno 

pro pracovníky 

Počet 

pracovníků 
Počet akcí 

vedoucí pracovníci 2 2 

učitelé cizích jazyků 10 10 

český jazyk a spol. vědy 24 16 

přírodní vědy (včetně TV) 14 14 

semináře PiLCoE 42 6 

společné 59 3 

Vzdělávání celkem   151 51 

 

Proběhly tři vzdělávací akce určené pro všechny pedagogy: 

1) Ovládání interaktivní tabule v nové jazykové učebně – pouze pro učitele jazyků (2. 9. 2013, 

TEV Pardubice). 

2) Psychická šikana – jak ji rozpoznat a jak řešit (31. 1. 2014, seminář, Mgr. H. Kudelová, 

PPP Náchod), 

3) Práce se žáky s SPU na střední škole včetně PUP MZ (17. 4. 2014, seminář, Mgr. H. Kudelová, 

PPP Náchod), 

Stejně jako v minulých letech probíhalo další vzdělávání v různých institucích: nejčastěji Centrum pro 

vzdělávání Královéhradeckého kraje, NIDV v Hradci Králové, Descartes, středisko multilicencí Praha, 

ČVUT Praha, VUT Brno, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Pardubice, Oxford University Press aj. 

Snažíme se využívat vzdělávacích akcí hrazených z projektů, které jsou pro učitele zdarma, škola hradí 

pouze cestovné. Využívali jsme také vzdělávací centrum Microsoftu PiLCoE v naší škole pro získávání 

informací o nejnovějším softwaru firmy Microsoft (hrazeno centrem). 

 

IX. Údaje o dalších aktivitách a prezentacích školy 

Přehled akcí školního roku 2013/2014 

Červenec – srpen 2013 

30.6.- 2.9. Prázdniny 

30.6. – 13.7. Škola pronajata umělecké agentuře Ambrozia o.p.s. na akci Ambroziáda 2013 (letní 

herecká škola pro žáky základních a středních škol) 

26.6.- 25.7. Oprava učebny IKT v 1. patře – rozvody elektřiny a výměna podlahové krytiny 

15.-19.7. Vybudování nové jazykové učebny (z projektu EU peníze SŠ)  
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21.7.- 27.7. Skupina učitelů poznává na kolech Písecko 

15.7. – 30.8. Malování, hlavní úklid, drobné opravy 

26. 8.  Nástup učitelů do školy  

 

Září 

2. Zahájení školního roku 

2. Seminář Ovládání interaktivní tabule v nové jazykové učebně – pro učitele jazyků 

6. Prodej školních potřeb, burza učebnic, učebnice pro nižší gymnázium 

9. Charitativní akce Světluška, žáci 2.A vybrali  14 552 Kč 

11. Podzimní termín ústních maturitních zkoušek (celkem 9 žáků) 

8. - 14. Poznávací zájezd do Anglie s Ing. Řípovou a Mgr. Čechovou 

16. Zahájení činnosti přírodovědných kroužků 

16. Exkurze kvinty do královéhradecké hvězdárny s Mgr. Kurfürstovou a Mgr. Jašíkovou 

16. až 20. Active English Week  pro závěrečné ročníky 

17. Charitativní akce Srdíčkový den, 11 dvojic ze 3.A vybralo 13 430 Kč 

17. Výbor Unie rodičů 

19. Exkurze 1.A do královéhradecké hvězdárny s Mgr. Kurfürstovou a Mgr. Křížovou 

19. a 20. Adaptační výlet primy s Mgr. Láškem a Mgr. Bajnárkovou 

20. 4.L - HuS na exkurzi ve SVK a Muzeu HK s Mgr. Křížovou 

23. Prezentace školy na ZŠ Ostrov v Jaroměři (Mgr. Boháč) 

24. Septima a 3.A na exkurzi v pražské ZOO s Mgr. Bajnárkovou a Mgr. Váchovou 

26. Exkurze primy do královéhradecké hvězdárny s Mgr. Kurfürstovou a Mgr. Láškem 

26. Hudební pořad DRUM-in pro NG a 1. a 2. ročníky 

27. Exkurze 4.A z Čj a SV do Prahy s Mgr. Křížovou a Mgr. Popélyovou 

 

Říjen 

1. Prezentační výstava středních škol v Hradci Králové 

2. Studentské volby do PS ČR 

7. Beseda v angličtině s obyvateli JAR – apartheid (autentický příběh dvou žen) pro tři 

nejvyšší ročníky v aule školy 

7. Exkurze kvinty do SVK a Muzea HK s Mgr. Stejskalovou a Mgr. Jašíkovou 

8. Pojišťování osob – přednáška pro 3. a 4. ročníky (Ing. Pustelník) 

9. 2.A na exkurzi v Praze s J. Trefilovou a Mgr. Ducháčovou 

9. 4.L HuS na exkurzi v Náprstkově a Pedagogickém muzeu Praha s Mgr. Popélyovou 

10. Cvičný požární poplach 

11. 4 žákyně na botanickém kurzu s Mgr. Bajnárkovou a Mgr. Váchovou 

14. Jednání školské rady 

14. Prezentace školy na ZŠ Josefov (Mgr. Milerová) 

14. Nástup žáků 4.L na čtrnáctidenní praxi do zařízení, která vzdělávají děti  

14. a 15. Adaptační výlet 1.A s Mgr. Křížovou 

14. až 18. Active English Week  pro 2. ročníky 

14. až 18. Proběhl sběr papíru – Mgr. Bajnárková, Mgr. Váchová, Mgr. Rolek, Mgr. Šimek 

15. Exkurze kvinty do Archeoparku Všestary s Mgr. Jašíkovou a Mgr. Fibigerovou 

15. Divadelní představení v německém jazyce s Mgr. Matysovou a Mgr. Popélyovou  

15. Charitativní akce – Bílá pastelka, dvě dvojice žáků ze septimy vybraly  2 505 Kč 

16. Soutěž Přírodovědný klokan 

22. Divadelní představení Ikaros divadla Drak pro primu až kvintu a 1.A 

22. Plenární schůze Unie rodičů, třídní schůzky 

22. a 23. Prezentační výstava středních škol v Náchodě 

23. Porada ředitelů v Hradci Králové 

24. Divadelní představení v anglickém jazyce v Pardubicích s Mgr. Budinskou, Mgr. 

Čechovou, Mgr. Dundálkovou a Ing. Křečkovou 

25. a 26. Volby do PS ČR ve dvou místnostech školy 

29. a 30. Podzimní prázdniny 
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Listopad 

5. Exkurze 1.A do Archeoparku Všestary s Mgr. Ducháčovou a Mgr. Křížovou 

7. Prezentace školy na ZŠ ve Smiřicích (Mgr. Jašíková) 

11. Vyhlášení a zahájení inventarizace 

11. Pedagogická rada 

11. Mgr. Horák navštívil ZŠ Krčín v Novém M.n.M., třídní schůzky 9. tříd, propagace šk. 

12. Mgr. Budinská navštívila ZŠ Komenského v Náchodě - propagace školy 

12. Hučák HK – s kvartou o fyzice s Mgr. Boháčem 

20. Exkurze primy do Archeoparku Všestary s Mgr. Matysovou a K. Žučkem 

23. Ples maturantů v Beránku v Náchodě 

27. 
Příběhy bezpráví – Ing. M. Fejtková z Jaroměře hovořila nejen o svých rodičích 

(pro 3. a 4. ročníky, zabezp. Mgr. Popélyová) 

27. Den otevřených dveří 

 

Prosinec 2013 

3. a 5. Mikulášský turnaj v basketbale ve škole (učitelé Tv) 

5. Charitativní akce Srdíčkový den, 14 dvojic z kvinty získalo 8 795 Kč 

5. Exkurze na Přírodovědeckou fakultu UHK (27 žáků školy) 

6. Adventní zájezd žáků do Drážďan s Mgr. Ducháčovou a PaedDr. Drahorádovou 

10. Prezentace UHK pro žáky závěrečných ročníků 

10. Třídní schůzky – konzultační odpoledne, výbor Unie rodičů 

12. 
Zahájení činnosti vzdělávacího centra firmy Microsoft na naší škole (PiLCoE) – první 

seminář zabezpečila především Mgr. Vosáhlová 

14. a 15. 
Vánoční koncert školního sboru v Husově sboru a v KD Dolany (Mgr. Bajnárková 

a Mgr. Pazderová) 

17. Školní kolo konverzační s. ve francouzském, německém, španělském a ruském jazyce 

18. Pečeme pro Afriku – charitativní akce třídy oktáva (zakoupen záchod do Konga) 

18. ISIC den v naší škole 

18. Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 

20. Předvánoční pásmo pod taktovkou žáků oktávy 

23.- 5.1. Vánoční prázdniny 

 

Leden 2014 

6. Zahájeno vyučování v novém roce  

12. až 17. Žáci 1.A a kvinty na lyžařském kurzu v Černém Dole s Mgr. Láškem (chata Mír) 

14. Den otevřených dveří 

15. Školení poskytování první pomoci pro žáky sekundy a tercie 

27. Pololetní pedagogická rada 

30. Školní akademie – Múzování, dopoledne pro žáky 

30. Vydání vysvědčení a ukončení pololetí 

31. Pololetní volno 

31. Seminář pro učitele: Psychická šikana – jak ji rozpoznat a jak řešit (PPP Náchod) 

 

Únor 

5. a 6. Semináře PiLCoE pro NIDV (Office 2013, Windows 8) 

7. Tradiční ples školy a Unie rodičů v Josefově 

9. až 14. Žáci sekundy na lyžařském kurzu v Černém Dole s Mgr. Milerovou (chata Mír) 

10. Seminář PiLCoE (Office 2013) 

11. Ředitel školy na setkání s hejtmanem KHK Bc. Francem v Hradci Králové 

14. Pilotní testování SCIO pro závěrečné ročníky (OSP, Aj, M, SV, celkem 84 žáků) 

14. Přednáška Cytogenetika člověka pro 3. a 4. ročníky (40 žákú) 

17. Seminář PiLCoE pro naše učitele (Windows 8) 

25. Školní kolo Středoškolské odborné činnosti 

27. a 28. Republikové finále v basketbalu v Jindřichově Hradci s Mgr. Láškem 

25. až 28. Dotazníkové šetření přes Q-portál 

28. Odevzdání praktických maturitních prací ve 4.L 
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Březen 

2. až 7. Výměnný pobyt našich žáků v Halberstadtu s Mgr. Matysovou a Ing. Řípovou 

3., 4. IQ testování závěrečných ročníků 

4. Exkurze žáků VG na PřF UK Praha s Mgr. Bajnárkovou 

5. Filmové představení Colette pro vyšší a čtyřleté gymnázium a 4.L v divadle 

7. Basketbalový turnaj organizovaný školou 

10. až 16. Jarní prázdniny 

15. Termín odevzdání přihlášek do 1. ročníku 

21. Soutěž Matematický klokan 

24. Jednání školské rady 

 

Duben 

 Prověrka BOZP 

1. a 2. Porada ředitelů ve Velichovkách 

3. až 6. Žáci 3.A v Praze s Mgr. Stejskalovou 

4. Školní kolo fyzikální olympiády 

7. Pedagogická rada pro 3. čtvrtletí 

11. Fotografování tříd 

14. Přednáška Rakovina prsu pro žákyně 3. ročníků (Liga proti rakovině) 

14. a 15. 
Praktická maturitní zkouška: obhajoba písemné práce z anglického jazyka a 

humanitních studií v pedagogickém lyceu 

15. Třídní schůzky a výbor Unie rodičů 

15. Krajské kolo soutěže Microsoftu (Vzdělávací centrum PiLCoE) 

15. Turnaj ve florbale 

17. Seminář pro učitele Práce se žáky se SPU na SŠ včetně PUP MZ (PPP Náchod) 

17. a 18. Velikonoční prázdniny 

22. a 23. Přijímací zkoušky do prvních ročníků – 1. termín 

23.až 28. Poznávací zájezd do Londýna a Paříže s Mgr. Budinskou (30 žáků) 

24. 
Exkurze 1.A a kvinty v BZ a ZOO Liberec s Mgr. Rolkem, Mgr. Šimkem 

a Mgr. Váchovou 

25. Soutěž pěveckých sborů Hradecká snítka 

25. Den Země – žáci primy a sekundy se svými třídními učiteli uklízeli okolí školy 

26. Soutěž pěveckých sborů Lomnické hudební jaro 

28. Pedagogická rada k závěrečným ročníkům 

28. Prezentace seminárních prací žáků posledních ročníků pro mladší spolužáky 

28. Projektový den žáků z České Skalice v našich laboratořích 

30. 1.A na exkurzi v Praze s Mgr. Ducháčovou a Mgr. Křížovou 

30. Poslední zvonění, vysvědčení v závěrečných ročnících 

 

Květen 

2. až 6. Písemné práce a testy společné části maturitní zkoušky 

3. až 6. Exkurze septimy do Prahy s Jitkou Trefilovou 

6. Vědecká exkurze do Vídně s Mgr. Šimkem (program Step VŠCHT Praha, 8 žáků) 

12. až 16. Maturitní volno, tzv. Svatý týden 

14. Exkurze septimy v liberecké IQ Landii s Mgr. Boháčem a Mgr. Boháčovou 

14. 2.A na exkurzi v Praze (SV) s Mgr. Šimečkovou a J. Trefilovou 

14. Charitativní akce Květinový den – 4 dvojice z 1.A 

15. Pohár Č. rozhlasu v atletice Nové Město n.M. s Mgr. Láškem 

15. až 18. 2.A v Praze s Jitkou Trefilovou 

19. až 21. Ústní maturitní zkoušky 

20. Beseda pro dívky kvinty, 1.A a primy 

27. 
Exkurze primy ve VČ muzeu v HK a přírodovědném koutku ZŠ Bezručova HK 

s Mgr. Bajnárkovou a Mgr. Láškem 

28. až 30. Biologická exkurze Pálava - sexta s Mgr. Bajnárkovou a Mgr. Váchovou 

30. Slavnostní předání maturitních vysvědčení (připravila Mgr. Křížová) 
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Červen 

3. Výbor Unie rodičů 

3. Kvarta v Praze s Mgr. Křížovou a Mgr. Matysovou 

3. 1.A v IQ Landii v Liberci s Mgr. Boháčem a Mgr. Žučkem 

4. Seminář PiLCoE pro učitele (Office 365) 

12. až 15. Exkurze kvinty v Praze s Mgr. Stejskalovou, Mgr. Kurfürstovou a Mgr. Jašíkovou 

18. až 21. Biologická exkurze Pálava - 2.A  s Mgr. Šimkem a Mgr. Váchovou 

20. Zájezd 3. ročníků do Osvětimi s Dr. Drahorádovou a Mgr. Ducháčovou 

20. Uzavření klasifikace za školní rok 

23. 
Vernisáž a výstava závěrečných výtvarných prací tříd 2.A a sexta v aule (připravila 

Mgr. Stejskalová a Mgr. Bajnárková) 

23. Závěrečná klasifikační porada 

24. 3.A v hradeckém divadle s Mgr. Bajnárkovou a Mgr. Stejskalovou 

24. Exkurze 1.A v kapli Nanebevstoupení Páně Smiřice s Mgr. Křížovou a Mgr. Šimkem 

25. Prezentace seminárních prací ve druhých a třetích ročnících 

25. Sportovní den – atletika v NG 

26. Sportovní den – míčové hry NG, VG i PL 

27. Vydání vysvědčení a závěrečná porada 

 

Červenec a Srpen 2014 

28.6.- 31.8. Prázdniny 

25.6. – 10.8. Přestavba chemické laboratoře z projektu Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání v Královéhradeckém kraji  

30.6. – 31.8. Stavební úpravy – zřízení výdejny obědů z jedné učebny a dvou kabinetů 

v přízemí budovy (ve spolupráci se Školní jídelnou Na Karlově - provozovatel) 

1.7.- 31.8. Malování, hlavní úklid, drobné opravy 

21.7.- 27.7. Skupina učitelů poznává na kolech Nymburk a jeho okolí 

25. 8.  Nástup učitelů do školy  

 

Výlety 

Prima V Liberci s Mgr. Láškem a Mgr. Šimečkovou (19. až 21. 6.) 

Sekunda Ve Velké Úpě v Krkonoších s Mgr. Čechovou a Ing. Řípovou (11. až 13. 6.) 

Tercie Broumovsko s Mgr. Vosáhlovou a Mgr. Stejskalovou (5. a 6. 6.) 

Septima Sedmihorky s Mgr. Boháčovou (2. – 4. 6.) 

 

 

Poznámky k akcím 

a) Exkurze  

Širším vedením školy byly ve školním roce 2012/2013  v ročním plánu určeny stěžejní exkurze a další 

akce, které úzce souvisejí s naplňování ŠVP. Tyto akce byly zvoleny tak, aby byly realizovatelné 

a finanční zátěž rodičů byla rozložena na dobu celého studia. Z tohoto důvodu se také snížil počet 

třídních výletů, které byly nahrazeny pravidelnými akcemi. Dalším důvodem omezování počtu exkurzí 

je trvající nedostatek finančních prostředků v rozpočtu školy. 

23. září se třída 4. A vypravila do Prahy do Švandova divadla 

na dopolední představení Čapkova dramatu Krakatit. Všechny 

zaujala moderní originální scéna i silné herecké výkony. Titul 

je zařazen i v seznamu maturitní četby, takže se tato příležitost 

maturantům velmi hodila. Po představení třída navštívila ještě 

Muzeum Jana Keplera s fundovaným a zároveň vtipným 

výkladem pana Vojtěcha Sedláčka. Program exkurze byl tedy 

striktně vyvážený – kulturně – přírodovědný. Akci 

zorganizovaly a třídu doprovodily Mgr. Kamila Křížová 

a Mgr. Lenka Popélyová. 
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24. dubna 2014 třída septima s vyučující SV Mgr. Lenkou Popélyovou zamířila na jednodenní exkurzi 

do Prahy.  Hlavním bodem programu byla odpolední návštěva v ČNB, ale předtím ještě stihli zažít 

zajímavou Neviditelnou výstavu na Novoměstské radnici. Byla to zážitková cesta do světa nevidomých 

lidí. Průvodci (nevidomí) ochotně vše vysvětlovali a odpovídali na dotazy. Pro mnohé silný zážitek 

a možná i první bližší kontakt se světem hendikepovaných. Krásné počasí dovolilo příjemnou 

procházku po nábřeží Vltavy i s odpočinkem na Žofínském ostrově. Odpočatí žáci pak mohli vstřebávat 

příval informací v expozici ČNB o historii a současnosti bankovnictví a peněz vůbec. Ti nejbystřejší 

v závěrečném kvízu vyhráli skutečné bankovky – ovšem 

slisované v briketách… Dvojice studentů v expozici hledaly 

odpovědi na předem zadané otázky a informace pak 

prezentovaly na následných hodinách SV ve škole. 

I v tomto školním roce pokračovaly úspěšné vícedenní 

exkurze do Prahy, které byly zařazeny mezi shora uvedené 

akce (kvarta, kvinta, 2.A, sexta, 3.A, 3.L  a septima). Žáci již 

tradičně poznávají nejvýznamnější pamětihodnosti Prahy, 

navštěvují galerie a výstavy, účastní se vzdělávacích 

programů i prohlídek významných objektů s výklady 

průvodců. Téměř každý večer zhlédnou divadelní představení 

některé z předních pražských scén i divadel malých forem. Program exkurzí je součástí ŠVP,  navazuje 

na  probírané učivo a s poznatky se nadále pracuje v průběhu dalšího studia.  

Podruhé byla zařazena biologická exkurze Pálava pro třídy sexta a 2.A, která navázala na přírodovědnou 

exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany a vodní elektrárny Dalešice (z projektu Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v KHK). Žáci obou tříd navštívili Pálavské vrchy, kde se pod 

vedením vedoucí ekologického střediska paní Řezáčové seznámili s historií, stavbou a zajímavostmi 

CHKO Pálava. Žáci také navštívili park Lednicko-valtického areálu, kde pozorovali  vodní ptactvo, jako 

zrzohlávky, poláky, kormorány, volavky, ale i vzácného kvakoše nočního. Neméně zajímavá byla 

návštěva lužního lesa v okolí Křivého jezera, kde žáci lovili a poté pozorovali a určovali bezobratlé, 

kteří se vyskytovali ve vodě dané lokality. Během celé exkurze se podařilo pozorovat mnoho 

zajímavých rostlin, např. borit barvířský, kavyly, diviznu fialovou aj. Z živočichů určitě stojí za zmínku  

tesařík pižmový, roháč či lovčík hajní. Během celé exkurze  žáci vyplnili několik zajímavých 

pracovních listů a na závěr absolvovali test a poznávací zkoušku. Výsledky žáků byly úspěšné a exkurze 

byla přijata s velmi kladným hodnocením.  

b) Výchovné a vzdělávací akce  

Proběhlo celkem 19 akcí (stejně jako v minulém roce). Žáci se zúčastnili dvou divadelních představení 

v angličtině, jednoho v němčině, jednoho divadelního, jednoho filmového představení a jednoho 

výchovného koncertu. Uskutečnila se dvě celoškolní vystoupení připravená našimi žáky a program pro 

slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Předvánoční akci připravili samostatně žáci oktávy. 

Rozloučení s maturanty připravila a provázela Mgr. Křížová. Pro některé třídy či skupiny se konaly 

různé besedy. Pro 1. ročníky a primu to byly besedy o dospívání (jen pro dívky). 

7. října 2013 se uskutečnila velice zajímavá beseda v angličtině s obyvateli JAR o apartheidu 

(autentický příběh dvou žen) pro tři nejvyšší ročníky v aule školy. 

Pro žákyně 3. ročníků se uskutečnil praktický seminář o rakovině prsu. V rámci boje se sociálně 

patologickými jevy se uskutečnilo celkem šest akcí, především pro nastupující žáky a žáky nižšího 

gymnázia. 

c) Příběhy bezpráví 

27. listopadu 2013 se na škole konal další ročník projektu 

Příběhy bezpráví o pohnutých lidských osudech 

v dobách totality nacistické i komunistické. Akce se 

zúčastnily 3. ročníky. Nejdříve proběhla projekce filmu 

Heleny Třeštíkové Hitler, Stalin a já a pak následovala 

beseda s hostem. Letos jím byla paní Ing. Marie Fejtková 

z Jaroměře, která studentům vyprávěla o tom, jak v době 

jejího mládí byli oba její rodiče z politických důvodů 

uvězněni. Ve složité době jí pomohli dobří přátelé, její 

pracovitost, skromnost a vůle překonávat překážky. 

Pochopili jsme, že paní Fejtková nezahořkla a prožila 
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zajímavý, činorodý život a dodnes rozdává svůj optimismus a víru v dobro člověka. 

Besedu zorganizovala Mgr. Lenka Popélyová. 

 

d) Active English Week 

Součástí výuky anglického jazyka v tercii, ve 2. a 4. ročníku je již 

třetím rokem intenzivní týdenní kurz Active English Week . Kurz 

je veden rodilým mluvčím a probíhá ve škole. 

Studenti sami vysoko hodnotí jeho přínos k rozvoji řečových 

dovedností, prohloubení slovní zásoby, reálií,  k procvičování 

gramatiky a hlavně k tomu,  že začali myslet v angličtině. 

 

Po absolvování kurzu všichni získali certifikát. 

 

 

e) Deutsche Woche 

V pondělí 17. března odstartoval jedinečný program 

s názvem „Deutsche Woche“, v překladu tedy 

„Německý týden“. Lektorem byl pětadvacetiletý rodák 

ze severoněmeckého Rostocku – Björn Lebahn. Během 

jednoho týdne naši žáci prošli mnoho různých 

konverzačních témat i zábavných her, díky kterým se 

v jazyce stále  zdokonalovali.  Nakonec každý obdržel 

certifikát o úspěšném absolvování tohoto týdenního 

kurzu s rodilým mluvčím.  

 

f) Maturitní ples 

23. listopadu 2013 se v hotelu Beránek v Náchodě konal slavnostní maturitní ples Gymnázia a SOŠ 

Jaroměř. Letos se naposledy prezentovali maturanti třech tříd – oktávy (třídní učitel Mgr. Pavel Šimek), 

4.A (třídní Mgr. Lenka Popélyová) a 4.L (třídní Mgr. Eva Stejskalová). Každá ze tříd se představila 

vtipným videem a zatančila svůj nástup 

v originální choreografii. Třídní učitelé pak své 

maturanty dekorovali šerpami a ředitel školy 

pronesl slavnostní přípitek. Dál už pokračovala 

klasická plesová zábava. Program obohatilo 

vystoupení profesionálních tanečníků 

s ukázkami klasických i latinskoamerických 

tanců. K dobré zábavě přispěla i bohatá tombola 

v předsálí. Tento krát jsme zaznamenali 

zvýšenou návštěvu plesu, především z řad našich 

absolventů.   
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g) Dny otevřených dveří 

Škola opět uspořádala dva dny otevřených dveří – 27. listopadu 2013 a 14. ledna 2014. Učitelé 

prováděli návštěvníky po budově, studenti předváděli v některých odborných učebnách pomůcky 

a ukázky činností a také odpovídali na dotazy zájemců o studium.  Souhrnné informace o škole 

a o přijímacím řízení podával ve stanovených časech ředitel školy Mgr. Karel Hübner a jeho vystoupení 

se střídala s atraktivními ukázkami fyzikálních a chemických experimentů v odborných posluchárnách. 

Letos jsme registrovali na obou dnech otevřených dveří zvýšený zájem veřejnosti, což se nakonec 

projevilo i na vyšším počtu podaných přihlášek ke studiu na naši školu. 

h) Múzování 

Již 11. ročník pololetní akademie Múzování proběhl 30. ledna 2014. Dvacítka šikovných studentů 

přispěla do pestrého programu, v němž byl zastoupen zpěv, tanec, hra na hudební nástroje a scénky. 

Publikum mohlo opět obdivovat originální provedení nadpisu nad pódiem, jehož autory byli pyšní 

studenti sexty. Sami svůj výtvor představili i s připraveným hudebním doprovodem.  

Program se skládal z deseti rozmanitých vystoupení. 

Mezi některými soutěžními čísly vystoupili další 

studenti jako hosté. V mezičase proběhla i prezentace 

tělesné výchovy – připomněli jsme si některé 

pravidelné sportovní akce i vynikající úspěchy týmů 

i jednotlivců, kteří reprezentovali naši školu 

v uplynulém období. Také došlo na losování výherců 

odměn ve znalostní soutěži ke dni cizích jazyků – 

letos zaměřené na Německo. 

Po posledním předvedeném čísle proběhlo hlasování 

o nejlepší vystoupení. Studenti odevzdávali své hlasy 

do originálních hlasovacích krabic (vytvořili žáci 

sekundy). Při počítání hlasů byl prostor pro 

vystoupení hlavních hostů -  skupiny WHATROCK se sólistkou Zdeňkou Pozůstalovou – donedávna 

naší studentkou. Pak už nastalo vyhlášení výsledků:  1. místo obsadil Štěpán Bischof (1.A)  za strhující 

klavírní vystoupení, 2. místo získalo taneční duo Matěj Raisner (2.A) a Tereza Frisová (oktáva) 

za atraktivní ukázku různých stylů street dance a na 3. místě byly zpěvačky Andrea Nosková z kvinty 

a Michaela Helbichová ze sexty. 

Vítězové byli odměněni drobnými cenami, ale hlavně nadšeným potleskem svých příznivců. Účinkující 

i diváci si mohli vychutnat kvalitní zvuk díky profesionálnímu ozvučení. Múzování již tradičně finančně 

podporuje Unie rodičů. 

i) Studentské volby 

Žáci naší školy měli i v tomto školním roce možnost zúčastnit se studentských voleb. Studentské volby 

jsou součástí projektu „Kdo jiný?“, který je zaměřen na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské 

společnosti. Probíhají na gymnáziích, SOŠ a SOU v České republice a účastní se jich studenti starší 

patnácti let. Cílem studentských voleb je přiblížit studentům základní demokratické principy, seznámit 

je s volebním systémem České republiky a podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí jak mezi 

studenty, tak mezi nimi a jejich pedagogy a rodiči a zároveň zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí 

v řádných volbách.  

Ve školním roce 2013 – 14 se konaly dvoje volby. 2. října 2013 se uskutečnily studentské předčasné 

volby do poslanecké sněmovny, v nichž v naší škole zvítězila strana TOP 09 s 32% hlasů, na 2. místě 

byla Česká pirátská strana s 16% a třetí politické hnutí ANO 2011 se 13%.  

Volby do Evropského parlamentu se na škole konaly 

28. dubna a hranici 5% překročily strany: 1. - TOP 09 – 

29,6 %, 2. - KDU-ČSL – 14,8 %, 3. Česká pirátská 

strana + Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury – 

11,1 % a 4. - ANO 2011 7,4 %. 

Volby zorganizovala Mgr. Lenka Popélová za pomoci 

tříčlenné volební  komise z řad studentů – Martin 

Škrabka (septima), Markéta Záhumenská (4.A) 

a Ondřej Hable (1.A). 
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j) Zahraniční akce 

Uskutečnilo se jich pět. Naši žáci již tradičně navštívili dvakrát Anglii: 

V termínu 07. 09. – 13. 09. 2013 se 24 studentů gymnázia zúčastnilo poznávacího zájezdu do jižní 

Anglie s Ing. Řípovou a Mgr. Čechovou. Studenti byli ubytováni v rodinách na předměstí Londýna, 

program byl zaměřen na typické skvosty jižní Anglie a Londýna. Studenti tak během pobytu navštívili 

např. Oxford, Stratford, Stonehenge a další 

turisticky atraktivní místa. Pro mnohé z nich 

bylo ubytování v rodině první možností, jak 

využít angličtinu v běžné komunikaci. 

V dubnu vyrazila skupina 30 studentů s Mgr. 

J. Budinskou  za poznáním do Anglie a Francie. 

Z nabitého programu zvítězily tyto zážitky: 

plavba lodí po Temži, pohled na Londýn 

z Greenwich, shopping v Primarku a One 

Pound Land, návštěva London Eye, Eiffel 

Tower, Louvre a Mona Lisa. 

V prosinci navštívili naši žáci předvánoční Drážďany s Mgr. Ducháčovou a PaedDr. Drahorádovou. 

V tomto roce se uskutečnil výměnný pobyt našich žáků v německém gymnáziu v Halberstadtu. Akci 

připravily Mgr. Matysová s Ing. Řípovou. Dvanáct studentů německého jazyka se vydalo 2. března 

2014 na týdenní pobyt do země, jejíž řeč studují 

– do Halberstadtu.  Projekt výměnných pobytů 

v rodinách existuje při našem gymnáziu více 

než 25 roků.  

Vřelé uvítání proběhlo ve škole ředitelem školy 

a na radnici starostou města. 

Bohatý program naše studenty opravdu nadchl. 

Měli jsme např. možnost nahlédnout do zákulisí 

televizního a rozhlasového studia 

Mitteldeutscher Rundfunk – MdR, navštívit 

obytný dům, který navrhl architekt 

Hundertwasser, neméně zajímavý byl i výlet do 

Wolfsburgu  - do města vozů značky 

Volkswagen. Nechyběla ani výuka ve škole 

a návštěva tamního divadla. 

V červnu žáci 3. ročníků navštívili koncentrační tábor v polské Osvětimi s Mgr. Ducháčovou a PaedDr. 

Drahorádovou. 

k) Charitativní akce 

V tomto roce se naši studenti podíleli na pěti charitativních akcích. Zúčastnili jsme se dvakrát 

Srdíčkového dne, akce pro nevidomé Světluška a Bílá pastelka a Květinového dne, který pořádá Liga 

proti rakovině. Na základě dostupných informací vybrali naši studenti přes 41 000 Kč. Tak jako 

v minulosti jsme z výtěžku Srdíčkového dne v prosinci získali jako sponzorský dar cca 60% z vybrané 

částky na učební pomůcky (5 250 Kč). 

Studentky oktávy vymyslely a dne 17. prosince 2013 uskutečnily originální sbírku na pomoc africkým 

dětem a chudým rodinám.  Napekly různé dobroty, které za velmi přijatelné ceny o přestávkách ve škole 

prodávaly. Je neuvěřitelné, že se jim podařilo vybrat celkem 2415,- Kč. 

Tyto peníze použily na nákup certifikátů v rámci sbírky Skutečná pomoc, kterou pořádá organizace  

Člověk v tísni. Na nich je přesně popsáno, k jakému účelu budou vybrané finanční prostředky využity. 

Studentky zvolily tuto pomoc: 

 živá koza pro rodinu 900,- Kč 

 záchod 600,- Kč 

 ošetření nemocného 350,- Kč 

 nauč učitele učit 450,- Kč 

Zbytek peněz (115,- Kč) ještě darovaly jaroměřské záchranné stanici pro handicapovaná zvířata. 
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l) Prezentace prací 

Žáci opět dostali příležitost předvést během dvou prezentačních dnů své práce vznikající v různých 

seminářích ve třetím a čtvrtém ročníku. Mají tak možnost seznámit své mladší spolužáky s obory, 

o které se více zajímali, a tím je motivovat a inspirovat. Velmi dobrou úroveň měl prezentační den žáků 

3. i 4. ročníků.  

m) Sportovní kurzy 

Uskutečnily se dva lyžařské kurzy – žáci 1.A a kvinty pod vedením Mgr. Láška pobývali na chatě Mír 

v Peci pod Sněžkou a žáci sekundy pod vedením Mgr. Milerové tamtéž. 

Vodácký kurz se letos neuskutečnil z důvodu nezájmu žáků třídy 3.A. 

n) Předávání maturitních vysvědčení 

30. května 2014 se v aule školy konalo slavnostní předání maturitních vysvědčení.  Nástup maturantů 

provázela studentská hymna a další program moderovala Mgr. Kamila Křížová. Třídní učitelé nejdříve 

představili publiku své studenty a jejich studijní plány nebo 

již oznámili rozhodnutí o přijetí na vysokou školu. 

Následoval kulturní program studentů 1. A – citovalo se ze 

slohových prací, zazněla vydařená přeřeknutí od maturit, ale 

také krásné pěvecké sólo Kateřiny Havlíkové z 1. A. Pak již 

za přítomnosti vedení školy, zástupce města a před očima 

rodičů a přátel převzali úspěšní maturanti svá maturitní 

vysvědčení. Vynikající studenti a ti, kteří se zvláště aktivně 

zapojili do práce pro svou třídu a školu, převzali odměny 

od Unie rodičů. V průběhu programu vystoupili se svými 

projevy ředitel školy Mgr. Karel Hübner, jeho zástupce Mgr. Petr Horák i místostarosta města Jaroměř 

pan František Vrabec. Na závěr ještě zaznělo poděkování studentů, kteří předali svým třídním učitelům 

květiny. Po skončení slavnosti se třídy ještě naposledy společně fotografovaly a loučily. 

 

X. Výsledky soutěží a olympiád 

Ekologické soutěže  

Krajské kolo ekologické olympiády (15.  - 16. 4. 2014, Krňovice) 

družstvo: Petra Mačková (septima), Štěpán Bischof (1.A), Kristýna Šanderová (sexta) 

umístění: 6. místo 

 

Krajské kolo ekologické soutěže Zlatý list (17. 5. 2014, Nové Město nad Metují) 

mladší družstvo - Anonymní sobíci: Jáchym Marinica, Anna Vernerová, David Hřivna, Jan Šponer, Matěj 

Sehnoutka (všichni třída prima) 

umístění: 2. místo 

starší družstvo - Růžová síla: Kateřina Vašatová (tercie), Mirek Vašata (prima), Julie Schejbalová (ZŠ) 

(3. místo) 

Biologická olympiáda  

kategorie Jméno a příjmení kolo školní  okresní krajské 
A  Petra Mačková (septima) 1. místo  16. místo 

 Veronika Valerová (3.A) 2. místo  

B  Kristián Ott (kvinta) 1. místo  16. místo 

  Štěpán Bischof (1.A) 2. místo  15. místo 

 Kristýna Šanderová (sexta) 3. místo  32. místo 

C  Eliška Cejnarová (kvarta) 1. místo  

  Jan Hroneš (kvarta) 2. místo 7. místo 

  Adéla Šimková (kvarta) 3. místo 9. místo 

  Kateřina Vašatová (tercie) 4. místo 2. místo 22. místo 

D  Alžběta Žurková (prima) 1. místo 3. místo  

  Jáchym Marinica (prima) 2. místo 5. místo  

  Jan Šponer (prima) 3. místo 7. místo 
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Poznávání přírodnin 

kategorie Jméno a příjmení kolo školní  okresní krajské 
A  Petra Mačková (septima) 1. místo 6. místo  

  Kristýna Šanderová (sexta) 2. místo 3. místo  

 Kristián Ott (kvinta) 3. místo 7. místo  

kategorie C Nikol Kohlová (tercie) 1. místo 4. místo 

  Adéla Šimková (kvarta) 2. místo  10. místo  

  Eliška Cejnarová (kvarta) 3. místo 5. místo 

kategorie D Miroslav Vašata (prima) 1. místo 12. místo 

  Jan Šponer (prima) 2. místo 16. místo 

  Martin Karban (prima) 3. místo 20. místo 

Chemická olympiáda 

kategorie Jméno a příjmení školní kolo  okres kraj 
A Anna Freislebenová (oktáva) 1. místo  4. místo 

B Veronika Valerová (3.A) 1. místo  5. místo 

 Petra Mačková (septima) 2. místo  12. místo 

 Matyáš Kunst (septima) 3. místo   

C Jana Chrásková (sexta) 1. místo  8. místo 

 Anna Macháčková (sexta) 2. místo  6. místo 

 Kateřina Prokešová (sexta) 3. místo 

  

D Eliška Cejnarová (kvarta) 1. místo 1. místo 

 Adéla Šimková (kvarta) 2. místo 4. místo 

 Alena Ficková (kvarta) 3. místo 8. místo  

 

Přírodovědný klokan 

kategorie Jméno a příjmení školní kolo   
Kadet  Eliška Cejnarová (kvarta)    1. místo  

  Jan Hroneš (kvarta) 2. místo  

  Alois Martínek (tercie) 3. místo  

Junior  Leoš Smetana (kvinta) 1. místo 

  Kristián Ott (kvinta) 2. místo  

  Otakar Flégr (kvinta) 3. místo  

Matematická olympiáda 

kategorie Jméno a příjmení školní kolo  okres kraj  

Z6 (prima) Sofie Hedvika Chrásková 1. místo 2. místo 

  Jana Patočková 2. místo 13. místo 

  Lucie Veverková 3. místo 15. místo 

Z7 (sekunda) Tereza Němcová 1. místo 5. místo 

  Markéta Nezvalová 2. místo 9. místo 

  Ondřej Doubek 3. místo 14. místo 

Z8 (tercie) Alois Martínek 1. místo 5. místo 

Z9 (kvarta) Andrea Suchánková 1. místo 2. místo 20.-26. místo 

  Jan Hroneš 2. místo 3. místo 20.-26. místo 

  Eliška Cejnarová 3. místo 5.- 7. místo 10. místo 

 

A  Martin Škrabka (septima) 1. místo  6. místo  

  Zdeněk Modrý (oktáva) 2. místo  7. místo 

  Jan Holínský (septima) 3. místo  9. místo 

B  Martin Jecha (sexta) 1. místo 
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C  Leoš Smetana (kvarta) 1. místo  3. místo  

  Michael Zrůst (kvarta) 2. místo  2. místo 

  Josef Hájek (1.A) 3. místo  

Matematický Klokan  

kategorie Jméno a příjmení školní kolo okresní kolo kraj … 

(účast v kategoriích  Benjamin - 42, Kadet – 51, Junior – 24, Student – 17) 

Benjamin Valentina Tomšů (sekunda) 1.- 2. místo 1. místo           celostátní vítěz 

  Tereza Němcová (sekunda) 1.- 2. místo 1. místo           celostátní vítěz 

  Eliška Rukavičková (sekunda) 3. místo 3. místo 

Kadet  Jan Hroneš (kvarta) 1. místo 1. místo  

  David Flégr (kvarta) 2. místo 2. místo 

  Dominik Dörr (kvarta) 3.- 4. místo 3.- 4. místo 

  Matěj Holeček (kvarta) 3.- 4. místo 3.- 4. místo 

Junior  Jana Kejdanová (kvinta) 1. místo 

  Martin Jecha (sexta) 2. místo   

  Kristián Ott (kvinta) 3.- 4. místo   

  Michael Zrůst (kvinta) 3.- 4. místo   

Student Petra Mačková (septima) 1. místo 3. místo 

  Filip Bury (4.A) 2. místo   

  Zdeněk Modrý (oktáva) 3. místo  

Fyzikální olympiáda 

kategorie Jméno a příjmení školní kolo okresní kolo kraj 
A  Jan Holínský (septima)   7. místo 

  Martin Škrabka (septima)   6. místo 

E  Andrea Suchánková (kvarta)  4. místo řešitel 

F   Vojtěch Petiška (všichni tercie)  10. místo 

  Nikol Kohlová  11. místo 

  Jiří Pecháček  15. místo 

G   Tereza Němcová (všichni sekunda)  7. místo 

  Alžběta Skořepová  12. místo 

Bobřík Informatiky 

Této soutěže se v letošním roce zúčastnilo 50 studentů. Vzhledem k technickým problémům na serveru 

není možné již výsledky získat. 

Pod modrou oblohou (výtvarná soutěž v malování na počítači) 

Zúčastnila se pouze Lucie Veverková z primy. 

Literární soutěž Úpice bratří Čapků 

Kategorie 7.tříd: 

Anna Brendlová (sekunda) 
 3. místo, téma Pohádka ptačí 

Martin Svoboda (sekunda) 

 3. místo, volné téma 

 

Výtvarná část:   třída sekunda     čestné uznání 

 

Olympiáda v českém jazyce 

kategorie Jméno a příjmení školní kolo okres kraj 

I. Eliška Cejnarová (kvarta) 1. místo 23. místo 

 Vojtěch Petiška (tercie) 2. - 3. místo 

  Kateřina Vašatová (tercie) 2. - 3. místo 9. místo 
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II. Lucie Nováková (sexta) 1. místo 5. místo 

 Aleš Hlavnička (sexta) 2.- 4. místo 

 Petra Mačková (septima) 2.- 4. místo 4. místo   

  Kateřina Šimková (2.A) 2.- 4. místo 10. místo 

Konverzační soutěže  

anglický jazyk  školní kolo okres kraj 

I . kategorie  Kristýna Bedleková (sekunda) 1. místo 1. místo  

  Markéta Nezvalová (sekunda) 2. místo 

  Alžběta Pourová (prima) 3. místo 

II. kategorie  Vojtěch Zajíček (kvarta) 1. místo 3. místo 

  Markéta Pourová (kvarta) 2. místo 

  Michal Secký (tercie) 3. místo  

III. kategorie  Šárka Horáková (3.A) 1. místo 1. místo účast 

  Jan Kopřiva (sexta) 2. místo 

  Slávek Giblo (1.A) 3. místo 

francouzský jazyk 

kategorie B1  Anna Machačová (sexta) 1. místo  8. místo 

  Michaela Kabelová (sexta) 2. místo 

  Ivana Bumanová (sexta) 3. místo  

německý jazyk (celkem se zúčastnilo 14 žáků) školní kolo okres kraj 

2. kategorie Markéta Pourová (kvarta) 1. místo  1. místo 3. místo 

  Jan Hroneš (kvarta) 2. místo 

  Lucie Čechová (kvarta) 3. místo 

3. kategorie Martin Škrabka (septima) 1. - 2. místo 1. místo 8. místo 

  Dominika Merklová (kvinta) 1. - 2. místo 

  Kristýna Seidlová (3.A) 3. místo 

ruský jazyk 

kategorie SŠI  Kristýna Koukolová (kvinta) 1. místo  4. místo 

  Kateřina Šimková (2.A) 2. místo 

  Tereza Hradecká (kvinta) 3. místo 

kategorie SŠII  Jana Chrásková (sexta) 1. místo  9. místo 

  Petra Mačková (septima) 2. místo 

  Kateřina Prokešová (sexta) 3. místo 

španělský jazyk 

kategorie ZŠ  Eliška Cejnarová (kvarta) 1. místo 

  Vojtěch Zajíček (kvarta) 2. místo 

  Andrea Suchánková (kvarta) 3. místo  

Dějepisná olympiáda 

kategorie Jméno a příjmení školní kolo okres kraj 
I.  Eliška Cejnarová (kvarta) 1. místo  19. místo 

Dějepisná soutěž studentů gymnázií 

Tým studentek z oktávy (Adéla Gabrišová, Tereza Lelková, Tereza Pilařová) vybojoval v krajském kole 

pěkné 7. místo. 

Zeměpisná olympiáda 

kategorie Jméno a příjmení školní kolo okres kraj 
D  Martin Škrabka (septima)      1. místo  5. místo   

B  Eliška Cejnarová (kvarta) 1. místo 2. místo 

A  Valentina Tomšů (sekunda) 1. místo 1. místo 1. místo 
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Středoškolská odborná činnost 

Obor teorie kultury, umění a umělecké tvorby 

Zora Babijová (3.A): 1. místo v okresním, 1. v krajském kole, 12. místo v celostátním kole 

se svou prací „Křížové cesty v severovýchodních Čechách“ 

Obor historie 

Filip Jiroušek (4.L): 1. místo v okresním, 4. v krajském kole 

s prací „Karel Kramář v kontextu prvorepublikových politických dějin“ 

Obor filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy  

Michal Štefanides (4.L): 1. místo v okresním, 3. v krajském kole s prací „Jan Laichter“ 

Výtvarná soutěž Slavkovské memento  

I v letošním ročníku soutěže byli naši studenti velmi úspěšní a získali se svými výtvarnými pracemi 

na téma Války neválky výborná umístění. Všichni jsou z kvinty, jmenovitě: 

Jana Kejdanová - "Samota"                                                     

Dominika Merklová a Kristýna Munzarová -  " Vlastenec" 

Vít Paclík a Jakub Všetečka - "Napoleon Bonaparte" 

Michaela Plecháčová a Eliška Strakatá - "Zbav se své závislosti" 

Bára Finková a Magda Chrásková - "Memento" 

Soutěž ve sběru papíru 

Ve školním roce 2013/14 naši žáci celkem nasbírali 4 940 kg papíru. 

soutěž jednotlivců: 1. místo: M. Vopinka (sekunda) 1 366 kg 

2. místo: T. Lorber (kvarta) 414 kg 

3. místo: V. Špaček (septima) 369 kg 

Uvedení žáci obdrželi knižní poukázky od Unie rodičů. 

soutěž tříd: 1. místo: sekunda – 1 888 kg starého papíru (třída získala 1 den volna na exkurzi) 

 2. místo: kvarta - 1 282 kg 

 3. místo: septima - 803 kg   

Sbírka víček pro Lukáška končí, budeme sbírat pro Ondru 

Ozvala se nám Lukáškova rodina, která srdečně děkuje všem, kteří pro Lukáška víčka sbírali. Díky vám 

bude moci Lukášek příští rok podstoupit nákladnou léčbu v lázních Klimkovice, která mu může velmi 

pomoci. 

Letošní víčkosbírka pro rok 2013 je odvezená a celkové množství bylo 7,5 tun!!! Nemůžu  tomu uvěřit, 

kolik jste pro Lukáška nasbírali! Co nejdříve udělám výroční zprávu s fotodokumentací. DĚKUJU  všem!  

(Kateřina Bílá, Lukáškova maminka) 

Naši žáci za poměrně krátkou dobu přispěli téměř 60 kg víček! Děkujeme, že dokážete myslet i na ostatní, 

obzvláště ty, kteří naši pomoc potřebují. Děkujeme i rodičům, kteří nás také podporovali. 

 

Sportovní soutěže    

Datum Název akce Umístění Pořadatel Místo konání Počet žáků 

9.10. 2013 Minifotbal-okrskové kolo 4. AŠSK Jaroměř 8 

24.10. 2013 Fotbal - Pohár Josefa Masopusta 3. AŠSK Náchod 13 

1.11. 1013 Florbal kat. III.-okresní kolo 4. AŠSK Jaroměř 11 

6.11. 2013 Basketbal 3x3 - krajské kolo 1./2. AŠSK Jičín 8 

7.11. 2013 Stolní tenis - krajské kolo 4. AŠSK Jičín 3 

12. 11. 2013 

Středoškolská futsalová liga - 1. 

kolo 2. FAČR Jaroměř 11 

13.11. 2013 Florbal kat. IV - okresní kolo 2. AŠSK Josefov 7 

20.11. 2013 Volejbal kat. IV. - krajské kolo 3. AŠSK 

Kostelec nad 

Orlicí 7 
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28.11. 2013 

Basketbal kat. IV. Dívky - okresní 

kolo 1. AŠSK Jaroměř 8 

3.12. 2013 

Mikulášský turnaj v basketbalu - 

Vyšší gymnázium 

 

Gymnázium 

Jaroměř Jaroměř 

 

5.12 2013 

Mikulášský turnaj v basketbalu - 

Nižší gymnázium 

 

Gymnázium 

Jaroměř Jaroměř 

 

10. 12. 2013 

Středoškolská futsalová liga - 2. 

kolo 4. FAČR Jaroměř 11 

8.1. 2014 Volejbal kat. V. - okresní kolo 4. AŠSK Náchod 9 

12.-17.1. 

2014 LVVZ 

 

Gymnázium 

Jaroměř Černý Důl 40 

15.1. 2014 Florbal kat. V. - okresní kolo 2. AŠSK Náchod 11 

27.-28.1. 

2014 Basketbal 3x3 - republikové finále 8. AŠSK 

Jindřichův 

Hradec 4 

9.-14.2. 2014 LVVZ 

 

Gymnázium 

Jaroměř Černý Důl 26 

18.2. 2014 

Basketbal kat. IV. Dívky - krajské 

kolo 4. AŠSK Jičín 8 

7.3. 2014 

Basketbal kat. V. Chlapci - okresní 

kolo 1. AŠSK Jaroměř 7 

20.3. 2014 

Basketbal (AND1 Cup) dívky - 

okresní kolo 1./2. AŠSK Jaroměř 12 

21.3. 2014 

Basketbal (AND1 Cup) chlapci - 

okresní kolo 1. AŠSK Jaroměř 8 

26.3. 2014 Jaroměřský klokan - skok vysoký 1. 

ZŠ Boženy 

Němcové Jaroměř 14 

1.4. 2014 

Basketbal (AND1 Cup) - krajské 

kolo 3./3. AŠSK Jičín 15 

2.4. 2014 

Basketbal kat. V. Chlapci - krajské 

kolo 1. AŠSK Jičín 8 

15.4. 2014 Velikonoční turnaj ve florbalu 

 

Gymnázium 

Jaroměř Jaroměř 

 

15.5. 2014 Pohár Rozhlasu - atletika 2./6./3./3. AŠSK 

Nové Město 

n. Metují 25 

25.6. 2014 Sportovní den - atletika 

 

Gymnázium 

Jaroměř Jaroměř 

 

26.6. 2014 Sportovní den - míčové hry 

 

Gymnázium 

Jaroměř Jaroměř 
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Přebory školy  

Mikulášský turnaj v košíkové  

  mladší chlapci starší chlapci mladší dívky starší dívky 

1. místo kvarta oktáva tercie kvinta 

2. místo tercie 2.A sekunda sexta 

3. místo sekunda kvinta kvarta 4.L 

Velikonoční turnaj ve florbalu - starší chlapci 

1. místo oktáva 

2. místo 4.A 

3. místo kvinta  

Lehká atletika (třídy nižšího gymnázia, kvinta a 1.A) 

Mladší: 1. místo prima    

  2. místo tercie 

  3. místo  sekunda 

Starší:  1. místo kvinta    

  2. místo kvarta 

  3. místo  1.A 
Mladší žáci soutěžili v následujících disciplínách: běh na 60 m, skok daleký, hod míčkem, běh 

na 800/1000 m a štafeta 4 x 60 m. Starší žáci soutěžili: běh na 100 m, skok daleký, hod granátem, 

běh na 800/1500 m a štafeta 4 x 100 m. 

Sportovní hry  

  kopaná volejbal přehazovaná volejbal 

  mladší chlapci starší chlapci mladší dívky starší dívky 

1. místo tercie sexta tercie 2.A 

2. místo kvarta 2.A  kvarta kvinta 

3. místo sekunda 3.A  sekunda septima 

 

Poznámky k soutěžím 

Stejně jako v minulých letech si žáci vedli velmi dobře v matematických a přírodovědných soutěžích. 

Výborně nás reprezentovali žáci v matematické olympiádě ve všech kategoriích. Naši žáci obsadili 

v okresních kolech v kategorii Z6 2. místo, Z7 5. místo, Z8 také 5. místo, Z9 2., 3. a 5. místo, dále 

v krajských kolech 10. místo v kategorii Z9 (Eliška Cejnarová), vynikající 2. a 3. místo v kategorii C 

(Michael Zrůst a Leoš Smetana) a 6. místo v kategorii A (Martin Škrabka). Vynikajícího výsledku 

dosáhly žákyně sekundy Valentina Tomšů a Tereza Němcová v soutěži Matematický klokan, které se ve 

své kategorii staly vítězkami celostátního kola, neboť vyřešily všechny úlohy správně. 

Dále za zmínku stojí skvělé umístění našich žákyň v krajských kolech chemické olympiády. Anna 

Freislebenová z oktávy skončila na 4. místě v kategorii A, Veronika Valerová byla 5. v kategorii B, 

Anna Macháčková 6. v kategorii C a okresní kolo kategorie D vyhrála Eliška Cejnarová. Pozitivně lze 

hodnotit i účast v ekologických soutěžích.  

V zeměpisné olympiádě se našim žákům v krajském kole také dařilo. Valentina Tomšů v něm 

v kategorii A zvítězila, v okresních kolech naši žáci byli v kategorii B druzí a v D pátí.. 

Dalším pěkným  úspěchem jsou dvě 3. místa našich žáků ze sekundy v literární soutěži Úpice bratří 

Čapků. 

Konverzačních soutěží se zúčastnil podobný počet žáků jako v minulých letech. Velkým úspěchem je 

postup několika našich žáků do krajských kol, konkrétně v anglickém jazyce naše žákyně Kristýna 

Bedleková a Šárka Horáková zvítězily v okresním kole v 1. a 3. kategorii a Vojtěch Zajíček obsadil 

ve 2. kategorii 3. místo. Naši žáci zvítězili také v okresním kole v konverzační soutěži v německém 

jazyce – Martin Škrabka ve 3. kategorii a Markéta Pourová ve 2. kategorii, které se dařilo i v krajském 

kole, kde obsadila vynikající 3. místo. Úspěšné byly i naše žákyně v jazyce ruském, Kristýna 

Koukolová obsadila v krajském kole v kategorii SŠ1 nádherné 3. místo a v kategorii SŠ2 byla Jana 

Chrásková devátá. 
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V tomto roce jsme se opět zúčastnili řady sportovních soutěží. Našim žákům se nejvíce dařilo 

v košíkové. Chlapci VI se probojovali až do celorepublikového finále, kde skončili na skvělém 4. místě. 

Školu reprezentovali: Jan Cejnar, Martin Jecha (oba ze sexty), Vojtěch Mráz ze 2.A a Vít Paclík 

z kvinty. Do krajských kol postoupili dívky IV (skončily 4.) a chlapci V, kteří krajské kolo vyhráli. Naši 

žáci David Mestek (tercie), Filip Novotný (kvarta), Vojtěch Plecháč (tercie) a Vojtěch Zajíček (kvarta) 

s družstvem Baskeťáci TJ Sokol Josefov v kategorii U15 získali ve své kategorii nejvyššího možného 

sportovního úspěchu ve své kategorii v České republice, když vyhráli Mistrovství ČR v basketbale 

a získali pohár a zlaté medaile. 

Díky Mgr. Stejskalové se již druhým rokem daří zapojovat žáky školy do středoškolské odborné 

činnosti. Letos se nejlépe umístili Zora Babijová ze 3.A, která v krajském kole zvítězila a postoupila 

do kola celostátního, kde skončila dvanáctá. Michal Štefanides a Filip Jiroušek, oba ze 4.L skončili 

ve svých kategoriích na třetím a čtvrtém místě v krajských kolech. 

V závěru roku jsme uspořádali tradiční školní olympiádu. Pro žáky nižšího gymnázia, kvinty a 1.A měla 

dvě části – míčové hry a atletiku. Žáci ostatních tříd se zúčastnili jen míčových her.  

 

XI. Kontroly a inspekční činnost 

a) Okresní správa sociálního zabezpečení Náchod provedla ve dnech 8. 10.  a 23. 10. 2013 kontrolu 

plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Při kontrole nebyly shledány 

téměř žádné nedostatky, ty drobné byly během ní odstraněny. Zaměstnavateli nebylo uloženo žádné 

opatření k nápravě. 

b) Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství, provedl ve dnech 14. 9. až 25. 10. 2013 

veřejnosprávní kontrolu ve smyslu §11 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 

zaměřenou na konstrukci výše příspěvku na provoz organizace z rozpočtu kraje pro rok 2014, 

meziroční návaznost výše tohoto návrhu na výši příspěvku v roce 2013, dále na odpisy, na posílení 

neinvestičního příspěvku na provoz a nad rámec mandatorních výdajů pro rok 2014. Kontrola 

neshledala závady.  

c) Královéhradecký inspektorát České školní inspekce provedl dne 21. května 2014 kontrolu zaměřenou 

na dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, vykonávaná podle §174 odst. 2 školského 

zákona, zaměřená na podmínky a průběh maturitní zkoušky. K pochybení došlo v jediném bodu 

kontroly, kdy jeden pedagogický pracovník ve funkci hodnotitele (přísedící u zkoušky 

z francouzského jazyka jediné žákyně) nesplňoval odbornou kvalifikaci k výkonu učitele střední školy 

pro výuku cizího jazyka. Vše ostatní bylo bez závad. 

 

 

XII. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 

 (jen tabulková část, podrobněji ve Výroční zprávě o hospodaření školy) 

 

Příjmy 

 

a) přímé výdaje 14 859 170,00 

b) nepřímé - provozní výdaje 2 825 900,00 

c) Microsoft   

    Neinvestiční příspěvek celkem 17 685 070,00 

 výnosy, pronájmy 549 745,96 

 použití rezervního fondu + FRIM   

 úroky 291,37 

    Příjmy celkem 18 235 107,33 
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Výdaje 

 

    Přímé náklady Nepřímé náklady 

Neinvestiční mzdy + OON 10 772 644,00   

odvody 
sociální a zdravotní pojištění 3 571 559,12   

FKSP 105 549,69   

  plyn - topení   781 893,32 

  pohonné hmoty   1 080,00 

  materiál   263 940,78 

  DDHM (učební pomůcky) 128482,66 212 804,34 

  ochranné pomůcky 1 010,00   

  učebnice 41 367,00   

  knihy, testy, předplatné 4 377,00 122 574,43 

  elektrická energie   183 478,50 

  vodné   27 597,00 

  stočné   100 123,00 

  údržba a opravy   165 222,58 

  cestovné 83 525,00 2 732,00 

  nájemné   56 182,00 

  výkony spojů, poštovné   36 741,15 

  stravování   360 675,00 

  ostatní služby a náklady   345 219,14 

  odpisy majetku   195 867,00 

  

stipendia, poplatky, 

spoluúčast   26 422,00 

  pohoštění   1 243,00 

  vzdělávání  30 997,66 9 922,34 

  ostatní soc.poj. 44 116,87   

  daň z příjmu   42 750,00 

  internet   36 000,00 

účelové 

dotace  

náhrady za nemoc 51 333,00   

Microsoft   57 614,00 

talentovaní žáci   2 600,00 

platy předsedů mat. komisí 24 208,00   

Celkem   14 859 170,00 3 032 681,58 

 

 

Hospodářský výsledek 

 

Upravený rozpočet 17 685 070,00 Kč z toho mzdové pr. 10 772 644,00 Kč 

Čerpání 17 891 851,58 Kč z toho mzdové pr. 10 772 644,00 Kč 

Výnosy 550 037,33 Kč     

Hospodářský výsledek 343 255,75 Kč     

Celkový hospodářský výsledek   343 255,75 Kč 
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Projekt EU peníze středním školám 

Příjem v roce 2013 783 882,99 Kč 

Náklady roku 2013 510 396,42 Kč 

Na rok 2014 zbývá 273 486,57 Kč 

 

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji 

Příjem v roce 2013 542 291,60 Kč 

Náklady roku 2013 227 504,39 Kč 

Na rok 2014 zbývá 314 787,21 Kč 

 

Počty pracovníků (k 31. 12. 2013) 

Fyzické počty - celkem 37 

 - z toho pedagogičtí pracovníci 30 

 - z toho ostatní 7 

Přepočtení pracovníci - celkem 35,502 

Celoroční průměr - z toho pedagogičtí pracovníci 29,849 

 - z toho ostatní 5,653 

 
 

XIII. Rozvojové programy a projekty financované z cizích zdrojů 

1) Projekt hodnocení kvality: Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídicích 

procesů  ve školách Královéhradeckého kraje 

Ředitel školy Mgr. Karel Hübner společně s bývalým ředitelem RNDr. Karlem Glosem vypracovali 

systém procesů, které popisují činnost školy. Konkrétně se jedná o procesy HLAVNÍ, které 

souvisejí se vzděláváním žáků, ŘÍDICÍ, které popisují řízení školy a oblast pracovněprávních 

vztahů, a procesy POMOCNÉ, které se zabývají aktivitami, jež podporují činnost školy. 

V rámci nastavených procesů probíhá realizace výchovně vzdělávací činnosti a její administrace. 

Nově byly upraveny procesy H21 Výchovně vzdělávací proces – doplňkové aktivity a H30 

Ukončování vzdělávání, které byly uvedeny do souladu se změněnými právními předpisy 

a vyhláškami. Ze stejných důvodů byly upraveny formuláře F_H20_Uvol_Tv, F_H20_Vstup_žák, 

F_H21_ Zdrav_prohlídka,F_R41_Smlouva a všechny formuláře týkající se inventur. Nově byl 

vytvořen formulář F_H21_ Zdrav_posudek.  

Na konci školního roku vykonaly interní auditorky auditní šetření, které zhodnotilo ukazatele 

výkonnosti jednotlivých procesů a stanovilo případné neshody (viz kapitola Evaluace školy). 

V rámci udržitelnosti projektu proběhlo v únoru 2014 dotazníkové šetření, jehož výsledky jsou 

uvedeny v části Evaluace školy a jsou zapracovány do plánu práce na nový školní rok. V tomto 

školním roce nám opět umožnilo srovnání s dalšími školami, které jsou do projektu začleněny. 

 

2) Projekt EU peníze středním školám: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci 

Období realizace  3. 2. 2012 – 2. 2. 2014, hlavním manažerem projektu je Mgr. Petr Horák. 

Celkový rozpočet  1 413 380,- Kč byl k 2. 2. 2014 zcela využit. 

Počet schválených monitorovacích zpráv: 5 z celkového počtu 5 

Klíčové aktivity: 

II/1 - Individualizace výuky cizích jazyků 

Ve školním roce 2013/2014 probíhala dělená výuky anglického jazyka ve 3. A (23 žáků). Žáci byli 

rozděleni do skupin podle svých jazykových schopností. Cílem této aktivity byla podpora rozvoje 

individuálních schopností žáků. 

II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků 

Učitelé se zúčastnili 8 kurzů, znalosti budou sloužit ke zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků 

a k zavádění nových postupů s využitím moderních technologií. 

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Bylo vytvořeno a ve výuce ověřeno více než 540 digitálních učebních materiálů v 9 oblastech výuky 

a nakoupena technika nutná k využívání těchto materiálů ve výuce. 
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VI/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji 

finanční gramotnosti žáků středních škol 

Učitelé se zúčastnili 6 seminářů. Znalosti a dovednosti z kurzů učitelé využijí ve výuce používáním 

efektivních vyučovacích metod a forem, vedoucích k rozvoji finanční gramotnosti našich žáků. 

 

 

3) Projekt OP VK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji 

Na jaře roku 2013 se naší škole podařilo úspěšně zapojit do krajského 

projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji jako jednomu z 27 partnerů. Projekt byl na 

konci srpna 2013 schválen a škola z něj může vyčerpat až 

1 807 636 Kč.   

Momentálně jsme z tohoto projektu realizovali rekonstrukci chemické 

laboratoře, čtyři přírodovědné kroužky jak pro žáky naší školy, tak i 

pro žáky okolních ZŠ, nakoupili jsme moderní měřicí sondy PASCO 

pro výuku všech tří přírodovědných předmětů, pro výuku chemie 

chemikálie a laboratorní sklo a pro laboratoř fyziky technické 

stavebnice. Pro žáky ZŠ Česká Skalice byly uskutečněny dva prakticky zaměřené projektové dny, 

při kterých využili naše laboratoře chemie a fyziky. Díky tomu se podařilo zlepšit kvalitu ve 

vzdělávání přírodovědných předmětů, především chemie a fyziky, nejen u žáků naší školy, ale 

i okolních základních škol. 

Zmíněný projekt také umožnil dvěma třídám našich žáků navštívit zdarma libereckou IQlandii 

a dvěma třídám druhého ročníku vyššího gymnázia jadernou elektrárnu Dukovany (spojeno 

s ekologickou exkurzí Příroda Pálavy). 

 
Chemická laboratoř před rekonstrukcí,   během rekonstrukce   a po rekonstrukci 

 

4) Naše škola je zapojena do Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným 

výsledkem, kterou uzavřel Královéhradecký kraj se společností ENESA a.s. Na základě této 

smlouvy byla v srpnu a září 2012 na škole realizována energetická opatření na vytápění (tepelná 

čidla v místnostech, elektronické regulační ventily na radiátorech, čerpadla u kotlů), na osvětlení 

(nové osvětlení tělocvičny, 125 nových zářivek v místech, kde se nejvíce svítí) a výměna 

vodovodních kohoutků s perlátory. Tepelná pohoda v některých místnostech (především 

v odborných přírodovědných učebnách) se výrazně zlepšila, k zásadním energetickým úsporám 

však nedošlo, neboť se topí i v místnostech, které dříve vytápěny nebyly (toalety, chodby apod.). 

 

 

5) Učitelky společenských věd naší školy se zapojily do projektu Krok za krokem, jehož cílem je 

posílit odborné kompetence středoškolských pedagogů ve vybraných oblastech finanční a občansko-

právní gramotnosti takovým způsobem, aby byli schopni vést dostatečně efektivně výuku těchto 

témat a napomohli tak svým studentům k orientaci v základních právech a povinnostech 

vyplývajících z ekonomického a právního fungování domácností a k získávání praktických 

dovedností potřebných pro každodenní život. Projekt je určen pro pedagogy Královéhradeckého 

kraje a byl realizován Domem techniky Pardubice. Naše učitelky byly s tímto vzdělávacím 

projektem velice spokojeny. Přinesl jim obrovské množství především prakticky uplatnitelných 

informací z různých oblastí, které souvisejí s finanční gramotností. 
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XIV. Spolupráce s odborovou organizací 

Ve škole pracuje ZO OSPŠ, s níž jsou projednávány veškeré záležitosti, které jsou stanoveny platnými 

právními předpisy (pracovněprávní záležitosti a podmínky, strukturální změny v činnosti školy, 

přijímání a propouštění zaměstnanců, prověrky BOZP, rozpočet školy, čerpání prostředků na platy, 

rozpočet FKSP, čerpání prostředků FKSP, plán dovolených aj.). 

Ve spolupráci s odborovou organizací byly uskutečněny následující akce pro naše zaměstnance 

a důchodce: týdenní cyklistický zájezd v červenci, celodenní zájezd do Brna v září, předvánoční 

posezení v prosinci, rozloučení se školním rokem v červnu. 

 

XV. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: žádné 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: žádné  

c) počet stížností podaných podle § 16a zákona 106 (tedy stížnosti na postup při vyřizování žádosti 

o informace), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: žádné 

d) další informace vztahující se k uplatňování zákona 106: žádné 

 

XVI. Výchovné poradenství 

První část plánu výchovného poradce byla splněna ve všech bodech. Informace o možnostech studia na 

VŠ a VOŠ a přípravných kurzech byly žákům poskytovány průběžně, během celého školního roku jak 

osobně, tak prostřednictvím informačních materiálů a nástěnky výchovného poradce. Výchovná 

poradkyně v tomto školním roce navštěvovala  maturitní třídy i třetí ročníky, a diskutovala s nimi 

o možnostech dalšího studia. Žáci maturitních tříd dostali několik výtisků Učitelských novin 

s informacemi o studiu na VŠ. Na podzim se také konala beseda s představiteli UHK FIM Hradec 

Králové a VŠE Praha pro studenty 4. ročníků.  Konzultačních hodin využívali studenti, pokud si nebyli 

jisti svým výběrem nebo potřebovali pomoci s vyplňováním přihlášek na vysoké školy. Žáci maturitních 

ročníků dostali po jedné papírové přihlášce ke studiu VŠ, ale většina z nich využila spíše možnosti 

podat elektronickou přihlášku. Vzor i návod k vyplnění přihlášky měli žáci na nástěnce, 

na internetových stránkách školy a zároveň výchovná poradkyně navštívila maturitní třídy a podrobně 

jim vysvětlila postup pro vyplňování přihlášek ke studiu VŠ.  

Žáci maturitních tříd také využili možnosti vyzkoušet si maturitu nanečisto, kterou nabízí společnost 

SCIO. 

Druhá část plánu, metodická a informační činnost, byla splněna. Ke zvýšení informovanosti rodičů 

velmi výrazně přispívá systém internetové žákovské knížky, který se postupně zdokonaluje a umožňuje 

rodičům získávat stále více informací.  Ke snížení absence přispělo nejen zveřejnění absence 

na internetu, ale především zavedení 20% hranice pro absenci. 

Výchovná poradkyně sledovala průběh studia žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní péči. 

Informovala všechny kolegy o problémech jednotlivých žáků a způsobu práce s nimi na základě zpráv 

z poradenských zařízení. Pravidelně se scházela s těmito žáky a konzultovala s nimi jejich studijní 

výsledky. Na škole proběhl seminář pro pedagogy, týkající se práce se žáky s poruchami učení a práce 

se žáky i třídami s problémy v chování. 

Ve spolupráci s třídními učiteli, případně i vedením školy a pedagogicko-psychologickou poradnou 

se výchovná poradkyně podílela na práci se žáky s výukovými obtížemi, s absencemi ve školní 

docházce a se sociálními nebo rodinnými problémy. Společně s třídními učiteli i učiteli jednotlivých 

předmětů se výchovná poradkyně podílela na práci s nadanými žáky, kteří se účastnili různých soutěží, 

přehlídek i pomáhali v doučovacích kroužcích pro žáky ZŠ. 

Při řešení výchovných problémů výchovná poradkyně spolupracovala se školním metodikem prevence. 

Výchovná poradkyně se zúčastnila několika seminářů a akcí pro výchovné poradce. 

Výchovná poradkyně prostřednictvím dotazníku zjišťovala klima ve škole i v jednotlivých třídách. 

Na základě tohoto výzkumu ve spolupráci se studentským parlamentem vedení školy navrhlo některé 

změny v zabezpečení vzdělávacího procesu. Výchovná poradkyně průběžně vedla veškerou písemnou 

dokumentaci i konzultační hodiny. V letošním školním roce se uskutečnila dvě školení pořádaná 

PPP Náchod (Mgr. Helena Kudelová). 
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XVII. Ekologická výchova 

V uplynulém školním roce naše škola již šestým rokem pokračovala v zapojení do školního 

recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, jehož součástí bylo plnění ekologicky zaměřených úkolů, 

sběr použitých akumulátorů, baterií a elektrozařízení. V rámci toho naše škola na konci školního roku 

ocenila 3 studenty, kteří donesli nejvíce použitého elektrozařízení. 

Mimo to naše škola pokračovala v zapojení do sítě škol M.R.K.E.V., která se zabývá metodikou 

a realizací komplexní ekologické výchovy a díky níž škola získává aktuální informace 

o environmentální výchově a zajímavých vzdělávacích aktivitách.  

Třetí říjnový týden byl ve spolupráci se všemi vyučujícími biologie uspořádán již tradiční sběr papíru, 

do kterého se zapojili studenti všech ročníků. Podařilo se nasbírat 2 plné kontejnery starého papíru, což 

bylo dohromady téměř 5000 kg. Jedna třída a tři studenti, kteří donesli nejvíce papíru, byli oceněni 

knižními poukázkami. 

Na podzim se studenti 3. ročníků zúčastnili jednodenní exkurze do Zoo Praha, kde se při vyplňování 

pracovního listu zaměřovali nejen na etologii, ale i na ekologii zvířat. 

Na jaře se již poněkolikáté studenti tříd prima a sekunda podíleli na úklidu města Jaroměř.  

V březnu se studenti navštěvující biologický kroužek zúčastnili akce s názvem „Ukliďme svět! Ukliďme 

josefovské louky!“, kterou pořádala Česká společnost ornitologická společně s Českým svazem 

ochránců přírody v rámci celosvětového projektu na ozdravení životního prostředí nazvaného Clean up 

the world!. Studentům bylo na začátku pracovníky ze záchranné stanice vysvětleno, co je škodlivé pro 

živočichy a tudíž nepatří do přírody, a pak dostali pytle, do kterých sbírali odpadky naplavené řekou, 

případně odhozené lidmi.  

15. – 16. dubna se jedno tříčlenné družstvo studentů vyššího gymnázia ve složení Petra Mačková 

(septima), Kristýna Šanderová (sexta) a Štěpán Bischof (1.A) zúčastnilo krajského kola Ekologické 

olympiády, konaného v Podorlickém skanzenu Krňovice, kde obsadilo výborné 6.místo, což je stejně 

dobré umístění jako v loňském roce.  

17. května 2 družstva nižšího gymnázia skvěle reprezentovala naše gymnázium v krajském kole 

ekologické soutěže nazvané Zlatý list, které se konalo v Novém Městě nad Metují. Družstvo mladších 

žáků nazvané ANONYMNÍ SOBÍCI ve složení Jáchym Marinica, Anna Vernerová, David Hřivna, 

Jan Šponer a Matěj Sehnoutka (všichni ze třídy prima) se celkově umístilo na 2. místě.  

Družstvo starších žáků nazvané RŮŽOVÁ SÍLA ve složení Kateřina Vašatová (tercie), Mirek Vašata 

(prima) a Julie Schejbalová (ze ZŠ) obsadilo 3. místo. 

Koncem května třída prima absolvovala jednodenní exkurzi do Přírodovědného centra při ZŠ Bezručova 

v Hradci Králové, která byla zaměřena na etologii a ekologii chovaných zvířat. 

V průběhu celého roku studenti třídili odpad na plasty a papír a byli informováni formou nástěnky 

o zajímavostech z oblasti ochrany přírody a krajiny, třídění a recyklace odpadů, GMO, o bioproduktech, 

bezpečnosti potravin, … 

I letos jsme pokračovali v tradici započaté v loňském roce a uspořádali jsme dvě třídenní biologicko-

zoologicko-ekologické exkurze na jižní Moravu pro studenty 2. ročníků, které proběhly v květnu 

a červnu. 

 

XVIII. Oblast ICT 

Ve Školním roce 2013/14 se pokračovalo v modernizaci zastaralé techniky. Bylo zakoupeno 

15 notebooků HP pro učitele. Nyní již většina vyučujících má svůj notebook, který může používat při 

výuce. Připojit se mohou přes dokovací zařízení v učebnách, kde není stále umístěn počítač. 

Bylo rovněž pořízeno 6 notebooků HP do laboratoře chemie a 5 notebooků HP do laboratoře fyziky, aby 

je žáci mohli využít přímo pro měření v rámci výuky. 

Dále byly pořízeny nové počítače pro ICT koordinátora a do učeben JU1 a zeměpisu. Počítač 

v kanceláři školy byl nahrazen novějším. 

Do učeben ZA a společenských věd byly zakoupeny a nainstalovány nové projektory. 

Byl nainstalován nový Windows server 2012 R2 pro řízení ostatních serverů a počítačů pomocí Systém 

Center. Současně umožňuje centrální instalace Windows a aktualizace. 

Rovněž byl nainstalován nový aplikační server a přeinstalován systém Vema na novou verzi V4. Tím 

došlo k přeinstalování i systémů Bakaláři a Docházka. 

Škola zahájila spolupráci s Microsoftem a stala se v rámci projektu PilCoE krajským školicím 

střediskem pro učitele a vzdělávací organizace. Uspořádali jsme řadu školení pro učitele 
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z Královéhradeckého kraje. Školíme produkty Windows, Office 2013 a Office 365. Od září 

připravujeme rozšíření školení o oblast programování a Windows servery. 

 

 

XIX. Inovativní centrum Královéhradeckého kraje (PiLCoE) 

 

V prosinci roku 2013 se naše škola stala Inovativním centrem Královéhradeckého kraje (PiLCoE). 

Vznik Inovativního centra přinese naší škole nové možnosti realizace v oblasti informačních 

technologií. Jedná se především o aktuální informace o nových softwarových produktech a jejich využití 

v praxi. 

Přehled aktivit Vzdělávacího centra Microsoft, které nabízíme školám: 

 bezplatná školení (semináře); 

 publikační činnost - publikace článků, novinek zaměřených na využití IT ve školství formou 

elektronického zpravodaje; 

 soutěže - informace o soutěži Office Arena a zapojení žáků ZŠ a SŠ Královéhradeckého kraje; 

 Studentské trenérské centrum - program, jehož cílem je příprava budoucích specialistů 

a vedoucích pracovníků se zaměřením na informační technologie z řad středoškolských studentů 

(začátek ve druhém ročníku SŠ). 

Od prosince 2013 jsme realizovali 9 seminářů pro cca 50 pedagogů Královéhradeckého kraje. Mezi 

nejžádanější témata patří Office 365, Office 2013 a Windows 8. 15. dubna 2014 v centru proběhlo 

krajské kolo soutěže Office Arena, zúčastnilo se ho 32 studentů, kteří postoupili a byli vybráni 

ze školních kol. V rámci celostátního výběru se členem Studentského trenérského centra stal žák naší 

2.A Roman Ponča. Nyní se snaží aktivně vyhledávat zájemce o IT s nabídkou mimoškolních aktivit 

v našem PiLCoE. 

 

XX. Praktická zkouška a odborná praxe v pedagogickém lyceu 

Ve 4. ročníku pedagogického lycea se uskutečnila 

praktická maturitní zkouška ve dnech 14. a 15. dubna 

2014. Studenti obhajovali písemné zpracování tématu 

(15 stran textu)  před komisí, a to formou ústní prezentace 

v PowerPoint v délce 20 minut. Pro jazykové specialisty 

to znamenalo téma zpracovat a obhájit v anglickém 

jazyce. Deset studentek jazykové specializace obhajovalo 

svoji praktickou písemnou práci, mnohé s vynikajícím 

výsledkem. Mezi nejlepší patřily: M. Povrová (Taste the 

World) , P.Pavlátová ( Toys)  a mnohé další. Podobně 

obhajovaly své práce žákyně se specializací na humanitní 

studia. Témata prací byla zaměřena na společenské vědy, 

historii kultury, hudební vědy a architekturu. Každá maturitní práce byla hodnocena po formální 

a obsahové stránce a konečná podoba obhajoby proběhla  během prezentace. V letošním školním  roce  

absolvovalo  praktickou maturitní zkoušku všech 21 studentů. 

Studenti čtvrtého ročníku pedagogického lycea absolvovali, jako každoročně, v měsíci říjnu 

pedagogickou praxi ve školských, výchovně-vzdělávacích zařízeních. Tato praxe byla již poslední, 

protože studijní obor tímto školním rokem definitivně končí. 

Cílem odborné praxe bylo aktivní zapojení do výchovně vzdělávacího procesu dle pokynů pedagogů. 

Studenti pomáhali s přípravou vzdělávacích činností, organizovali různé akce, účastnili se i škol 

v přírodě. Samostatně vedli některé výchovné činnosti. Veškeré informace, poznatky a zadané úkoly 

zaznamenali do deníků. 
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Kontrolu praxe provedli vyučující různých předmětů. Pedagogové příslušných zařízení byli s našimi 

studenty spokojeni, jejich činnost byla písemně zhodnocena. Pedagogický deník a hodnocení 

pedagogické praxe byly součástí klasifikace předmětu pedagogika a pro některé studenty i důležitým 

dokumentem u přijímacích zkoušek na pedagogické fakulty. 

 

XXI. Evropské vzdělávací centrum 

V prosinci 2013 jsme se stali partnerskou institucí Zkouškového centra 

Cambridge English. 

Naši studenti mají možnost absolvovat přípravný kurz k FCE i samotnou 

zkoušku za zvýhodněné ceny. 

Proběhl kurz, ve kterém se 15 studentů připravovalo ke složení této 

mezinárodní zkoušky z anglického jazyka v červnu 2014.  

 

XXII. Výdejna obědů v budově školy 

Nápad zřídit na naší škole výdejnu obědů vznikl již před více než dvěma 

lety na základě dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi našimi žáky. Vyplynula z něj vysoká 

nespokojenost se školním stravováním, především s velkými frontami ve Školní jídelně Na Karlově, 

kam naši žáci docházejí na obědy. Ve spolupráci s tehdejší ředitelkou školní jídelny paní Hanou 

Marečkovou jsme nechali zpracovat první projekt výdejny, kterou bychom ve škole mohli zřídit 

z kabinetu a přilehlé učebny v přízemí školy po třídě pedagogického lycea. (Tento obor v uplynulém 

školním roce doběhl. Postupně uvolněné učebny byly využity na ateliér výtvarné výchovy, další 

jazykovou učebnu a poslední na právě zřízenou výdejnu obědů.) 

V 1. pololetí školního roku 2013/2014 proběhlo jednak jednání 

současné ředitelky Školní jídelny Na Karlově paní Jany Balcarové, 

která zajišťuje vybavení vlastní výdejny a zaměstnance pro výdej 

obědů, s vedením města Jaroměř, jednak jednání vedení naší školy 

s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje o zabezpečení 

stavebních úprav souvisejících se zřízením výdejny. Obě jednání 

dopadla pozitivně a oba zřizovatelé nám poskytli finanční 

prostředky na realizaci (vždy se jednalo o částku přesahující 

500 000 Kč). Také Krajská hygienická stanice, pracoviště Náchod, 

akci s drobnými dodatky schválila. 

Ve druhém pololetí byl vypracován projekt, který schválil stavební úřad, a proběhlo výběrové řízení 

nazhotovitele, které vyhrála firma REMO elektra s.r.o. z Jaroměře. Ihned od začátku prázdnin nastoupili 

zedníci, elektrikáři a instalatéři, kteří sice zaprášili celou školu šedivým stavebním práškem, ale podařilo 

se jim do poloviny srpna dva kabinety a učebnu přebudovat na výdejnu, jídelnu a zázemí pro kuchařky. 

V posledním prázdninovém týdnu bylo do výdejny namontováno kuchyňské vybavení firmou ZICH 

a spol. s.r.o. z Černožic. Nyní čekáme už pouze na kolaudaci, 

abychom splnili veškeré podmínky k tomu, aby se naši žáci mohli 

stravovat přímo v budově školy a ve školní jídelně Na Karlově došlo 

ke zmenšení nekonečných front žáků, kteří čekají na svůj objednaný 

oběd. Předpokládáme, že k tomu dojde od začátku října 2014. 

 

XXIII. Evaluace školy 

A) UŽITÍ PROJEKTU HODNOCENÍ KVALITY 

V rámci udržitelnosti projektu hodnocení kvality – Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 

a zlepšováním řídicích procesů  ve školách Královéhradeckého kraje proběhlo na konci měsíce února 

2014 dotazníkové šetření. 

V měsíci červnu 2014 proběhl interní audit, který hodnotil výkonnost jednotlivých procesů. 

Dotazníkového šetření se účastnili pouze žáci školy a pedagogové v následujících počtech:  

Hodnotitelé Počet 

Žáci 137 

Pedagogický sbor    25 
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VYHODNOCENÍ HLAVNÍCH OBLASTÍ DLE VYHLÁŠKY MŠMT: 

1) Podmínky ke vzdělávání 

 Sledovaný jev: hygienické podmínky 

Učitelé jsou spokojeni s prostředím školy a nadprůměrně s jejím úklidem. Někteří žáci mají stále 

výhrady k vnitřnímu prostředí, ale přitom odmítají jakoukoli odpovědnost za péči o prostředí své třídy, 

přestože se je snažíme vést k péči o prostředí ve svých třídách. Přetrvávají výhrady k zabezpečení šaten, 

škola však nemá prostředky na výměnu všech zámečků. 

 Sledovaný jev: materiální podmínky 

Pedagogové hodnotí velice pozitivně zlepšení materiálně technických podmínek pro vzdělávání. Žáci 

tuto oblast hodnotí jako průměrnou. Školní stravování je hodnoceno mírně podprůměrně. Očekáváme 

zlepšení, neboť od října 2014 začne fungovat výdejna obědů přímo v budově školy. Její budování bylo 

reakcí na nevyhovující hodnocení v dotazníkovém šetření z minulých let. 

2) Průběh vzdělávání 

 Sledovaný jev: plánování výuky     

Pedagogové se domnívají, že jsou na vyučování dobře připraveni, oznamují cíle a hodnotí průběh 

vyučovacích hodin. Žáci s nimi souhlasí. Všichni učitelé splňují požadavky na kvalifikaci. Učitelé 

průběžně mění a vylepšují přípravy na hodiny dle potřeb žáků a výuky. Využívání didaktické techniky 

nepovažují za nejdůležitější ani učitelé, ani žáci (obzvlášť žáci vyšších ročníků preferují spíše 

intenzivnější výuku frontálního stylu).  

 Sledovaný jev: realizace výuky 

Většina žáků dle názoru učitelů přistupuje k výuce zodpovědně. Žáci jsou přesvědčeni, že by k nim 

učitelé měli přistupovat více individuálně, pedagogové se naopak domnívají, že jejich  individuální 

přístup je dostačující. Žáci jsou vcelku spokojeni s tím, že mají možnost opravit si své špatné výsledky, 

a domnívají se, že jsou při výuce přiměřeně aktivní. S přístupem pedagogů jsou také spokojeni, vítají, 

že je učitele dokáží pochválit za jejich dobré výsledky. 

 Sledovaný jev:  mimovýukové aktivity 

V tomto školním roce došlo k výraznému zlepšení, neboť škola čerpá finanční prostředky z projektu 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji a díky tomu byly 

realizovány pro žáky všech ročníků přírodovědné kroužky. Dále jsou žákům nabízeny nepovinné 

předměty psaní všemi deseti na klávesnici a sborový zpěv. 

3) Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších 

osob na vzdělávání 

 Sledovaný jev: systém podpory žáků 

V tomto školním roce došlo ke změně pedagoga, který vykonává funkci výchovného poradce. Jeho 

hodnocení oproti předchozímu roku je výrazně nadprůměrné. Dle žáků i učitelů žákovský parlament hájí 

dostatečně jejich zájmy. Výrazně se zlepšila informovanost žáků o tom, kam podat svoji stížnost 

či návrh. 

 Sledovaný jev: vzájemné vztahy mezi školou, žáky a rodiči 

Pedagogický sbor hodnotí zájem rodičů o své děti jako průměrný a spíš nesouhlasí s tím, že je učitel pro 

rodiče autoritou. Dle názoru učitelů je spolupráce mezi školou a rodiči pravidelně vyhodnocována.  

 

 Sledovaný jev: spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem 

Škola spolupracuje s vysokými školami, Akademií věd aj. 
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 Sledovaný jev: klima školy 

Zaměstnanci školy i žáci vnímají školu jako prostředí, kde panuje atmosféra důvěry. Dle pedagogů mají 

žáci ve výuce vytvořen dostatečný prostor pro diskusi, žáci s tím vcelku souhlasí. Mezi svými spolužáky 

se žáci zpravidla cítí dobře. 

4) Výsledky vzdělávání žáků 

 Sledovaný jev: výsledky vzdělávání 

Dle názoru pedagogů je systém zjišťování výsledků vzdělávání dostatečně efektivní, absolventi jsou 

náležitě připraveni pro další studium a mají dobré pracovní návyky. 

5) Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických  

pracovníků 

 Sledovaný jev: kvalita systémového řízení                    

Velice pozitivně je hodnoceno, že školní vzdělávací program vyhovuje potřebám a podmínkám školy. 

Učitelé se vyjádřili, že škola je dobře vedena a řízena, žáci již tak spokojeni nejsou. Nadprůměrně 

pozitivně je hodnoceno, že vedení školy provádí průběžné vyhodnocování práce školy. 

 Sledovaný jev: organizační a pedagogické řízení školy 

Předávání informací mezi vedením školy, učiteli a žáky se mírně zlepšilo, ale je stále pod průměrem. 

Dle názoru pedagogů je využívání finančních zdrojů školy efektivní.  

 Sledovaný jev: rozvoj lidských zdrojů         

Větší část pedagogického sboru se domnívá, že je vedení školy příliš nemotivuje. Tato situace je 

způsobena nedostatkem nadtarifních složek platů. Vedení školy může pouze chválit, odměny pro 

zaměstnance jsou spíše symbolické. 

 

B) VÝSLEDEK ČERVNOVÉHO INTERNÍHO AUDITU 

Byly hodnoceny všechny procesy. 

Hlavní procesy: Většina byla hodnocena jako vynikající. Jako vyhovující byly hodnoceny procesy 

H30 Ukončování vzdělávání, kde hlavní příčinou neshody je především neúspěch žáků pedagogického 

lycea u maturity z matematiky. Také proces H43 Environmentální výchova byl hodnocen jako 

vyhovující. V této oblasti probíhaly přírodovědné kroužky, tudíž zbývalo méně času na realizaci dalších 

aktivit. Žádný proces nebyl hodnocen jako nevyhovující. 

Řídicí procesy: Všechny procesy hodnoceny jako vynikající, drobný nedostatek při plnění Plánu 

vzdělávání (R42 Vzdělávání pracovníků), což je způsobeno tím, že některé vzdělávací akce jsou 

zrušeny pro nedostatečný počet účastníků. Žádný proces nebyl hodnocen jako nevyhovující. 

Podpůrné procesy: Kromě dvou jsou všechny procesy hodnoceny jako vynikající. Vyhovující je proces 

P11 Poskytování informací v části Vedení třídních knih, neboť někteří třídní učitelé nedostatečně 

důsledně kontrolují třídní knihy ve svých třídách. Dále proces P40 Zajištění bezpečnosti, neboť došlo 

k většímu než předpokládanému počtu žákovských úrazů. Proti předchozímu školnímu roku přesto 

nastal výrazný pokles. Žádný proces nebyl hodnocen jako nevyhovující. 
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XXIV. Seznamy žáků   

třída prima 

Brouková Anežka, Dolénková Denisa, Fejtová Veronika, Haužvicová Pavla, Havrda Matyáš, Horký 

Matěj, Hovorka Vojtěch, Hřivna David, Chrásková SofieHedvika, Karban Martin, Marinica Jáchym, 

Munzar Pavel, Najman Tomáš, Němcová Barbora, Novotná Karolína, Patočková Jana, Pilař Filip, 

Polák Robin, Polanská Julie, Pourová Alžběta, Rýdl Matyáš, Sehnoutka Matěj, Syrovátko Hynek, 

Šponer Jan, Tichá Barbora, Vašata Mirek, Vernerová Anna, Veverková Lucie, Záliš Vojtěch, Žárská 

Barbora, Žurková Alžběta 

třída sekunda 

Balcarová Zuzana, Baldíková Bára, Bedleková Kristýna, Beran Radek, Brendlová Anna, Čekal 

Matyáš, Dostálová Denisa, Dostálová Pavlína, Doubek Ondřej, Frynta Vilém, Kňourková Dominika, 

Králíková Romana, Kršková Ivana, Mervart Vojtěch, Mesteková Lenka, Miler Adam, Němcová 

Tereza, Nezvalová Markéta, Pilař Matěj, Rukavičková Eliška, Skořepová Alžběta, Slezáková Anna, 

Svoboda Martin, Šedivá Patricie, Štaffová Tereza, Tomšů Valentina, Vejvoda Vojtěch, Vokálová 

Michaela, Vopinka Michal 

třída tercie 

Bischof Marek, Brouk Kryštof, Csurillová Natálie, Čepičková Anna, Hlaváčková Pavlína, Höllová 

Natálie, Chalupa Jan, Chalupa Karel, Chrásková Anežka, Kohlová Nikol, Macháček Jan, 

Maksymovová Barbora, Marel Václav, Martínek Alois, Matyášová Anna, Mestek David, Mistrová 

Sabina, Němec Jaroslav, Nováková Karolína, Pecháček Jiří, Petiška Vojtěch, Plecháč Vojtěch, 

Podzimková Tereza, Secký Michal, Síla Matěj, Smotlacha Jakub, Škoda Viktor, Špačková Gabriela, 

Vašatová Kateřina 

třída kvarta 

Cejnarová Eliška, Čechová Lucie, Dörr Dominik, Ficková Alena, Flegr David, Freisleben Matěj, 

Holeček Matěj, Hroneš Jan, Hypešová Natálie, Karous Tomáš, Kilevníková Renáta, Klempíř 

Dominik, Kyslík Daniel, Lorber Tomáš, Marek Lukáš, Moravcová Dagmar, Novotný Filip, Paděra 

Jakub, Pourová Markéta, Suchánková Andrea, Suchánková Nikol, Sychra Petr, Šimková Adéla, 

Špaček Šimon, Tölgová Linda, Zajíček Vojtěch 

třída kvinta 

Balcarová Kamila, Častvaj Ondřej, Diheneščiková Barbora, Finková Barbora, Flégr Otakar, Herel 

David, Hofman Lukáš, Hradecká Tereza, Chrásková Magdalena, Kejdanová Jana, Kocman Matěj, 

Koukolová Kristýna, Krám Filip, Lebedinská Monika, Lupínek Viktor, Merklová Dominika, 

Munzarová Kristýna, Nosková Andrea, Ott Kristián, Paclík Vít, Pilař Jiří, Plecháčová Michaela, 

Smetana Leoš, Strakatá Eliška, Šrámek Richard, Štaffová Jana, Voborníková Simona, Všetečka 

Jakub, Zrůst Michael 

třída sexta 

Bedleková Lenka, Bláha Ondřej, Bumanová Ivana, Cejnar Jan, Čechová Alena, Friedrischková 

Nikola, Friesová Anna, Helbichová Michaela, Hlavnička Aleš, Chrásková Jana, Jecha Martin, 

Kabelová Michaela, Kalinová Denisa, Kopecká Nikola, Kopřiva Jan, Křivský Vladimír, Macháčková 

Anna, Nováková Lucie, Petiška Ondřej, Pilař Ondřej, Prokešová Kateřina, Prokš Michael, Šanderová 

Kristýna, Zouharová Kateřina 

třída 1.A 

Bischof Štěpán, Cohornová Adéla, Čechová Eliška, Dostálová Anna, Dvořáková Veronika, Giblo 

Vjačeslav, Hable Ondřej, Hájek Josef, Havlíková Kateřina, Hrušková Simona, Kellnerová Tereza, 

Kormundová Zuzana, Kotlár Zdeněk, Malá Dorota, Mertlík Jan, Rázlová Adéla, Rindová Kristýna, 

Rosulek Matěj, Ságnerová Kristýna, Sedláček František, Semeráková Adéla, Simonová Susan, Slezák 

Miroslav, Škvrnová Adéla, Teuberová Petra, Trdlikátová Anna, Týčová Klára, Zákravská Adéla 
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třída 2.A 

Dlouhý Dominik, Havlíková Nikola, Hrdinová Michaela, Chládková Tereza, Janovská Aneta, 

Kratěnová Eliška, Krudenc Jakub, Kunová Vendula, Machačová Sabina, Maxa Ondřej, Mráz 

Vojtěch, Nejman Jakub, Nováková Barbora, Nymsa Jakub, Ponča Roman, Rajsner Matěj, 

Reichertová Michaela, Rudolfová Nikola, Ságner Tomáš, Schejbal Adam, Sokolářová Veronika, 

Souček Lukáš, Svatoš Filip, Šebestová Aneta, Šimková Kateřina, Tkáčová Nikola, Vlk Lukáš 

třída septima 

Antošová Kateřina, Csurillová Michaela, Flégrová Hana, Hamplová Anna, Hladík Roman, Holínský 

Jan, Horáčková Zdeňka, Huňáčková Eliška, Kňourková Lucie Elza, Kohlová Barbora, Kuchtová 

Kristýna, Kunst Matyáš, Lupínek Matěj, Mačková Petra, Mrlláková Adéla, Odehnalová Karolína, 

Pražák Petr, Sedláček Josef, Svatošová Petra, Škrabka Martin, Špaček Viktor, Štaffová Marie, 

Vágnerová Kateřina, Valášek Václav, Voborníková Iveta 

třída 3.A 

Babiy Zoryana, Bolek Jakub, Buriancová Sabina, Hlavatý Tomáš, Horáková Šárka, Chalupa David, 

Juglová Zuzana, Kábrtová Michaela, Kašpar Michal, Klížová Aneta, Klížová Lucie, Kratěna Vojtěch, 

Křížkovský František, Lášek Martin, Ludvíková Veronika, Machová Veronika, Malá Helena, Marx 

Martin, Měšťanová Petra, Musilová Markéta, Runštuková Klára, Seidlová Kristýna, Slezák Dominik, 

Stránská Kristýna, Štěpánek Matěj, Valerová Veronika, Vlachová Kristýna, Voborník Václav 

třída oktáva 

Balko David, Drozenová Daniela, Freislebenová Anna, Frisová Tereza, Gabrišová Adéla, Honc 

David, Horák Adam, Hroneš Martin, Kejdanová Pavla, Koot Stanislav, Krupičková Kristýna, 

Lelková Tereza, Modrý Zdeněk, Mundl Pavel, Nguyen Thi Hang, Nováková Petra, Pacáková 

Barbora, Pecháčková Magdaléna, Petráček Pavel, Pilařová Tereza, Sůvová Aneta, Šponer Pavel, 

Váňa Dominik, Vaňát Jakub, Vondráčková Andrea 

třída 4.A 

Bohuslav Daniel, Bury Filip, Čáslavská Tereza, Dostálová Denisa, Fink Jan, Hansl Tomáš, 

Havelková Kristýna, Hlavatá Eva, Hustáková Lucie, Hušková Pavla, Imrichová Žofie, Kliment 

Vojtěch, Košek Josef, Krobotová Eliška, Lenfeld Jakub, Nevřivá Jana, Pilařová Nikola, Satránská 

Eliška, Sedláček Radek, Seidlová Michaela, Silovský Karel, Simon David, Vítová Eva, Vrabec 

Ondřej, Záhumenská Markéta 

třída 4.L 

Alinová Dominika, Baboráková Žaneta, Burešová Jana, Hůlková Kateřina, Jiroušek Filip, 

Kasenčáková Andrea, Králová Petra, Krejčí Kristýna, Macková Kristýna, Pavlátová Pavlína, 

Plačková Nikola, Povrová Michaela, Přibylová Tereza, Rohlenová Miroslava, Siberová Tereza, 

Slezáková Karolína, Škodová Pavlína, Škorpová Valentina, Štefanides Michal, Vyskočilová Nikola, 

Žilíková Tereza 



 

43 

 

 

XXV. Učební plány 

Poznámky k učebnímu plánu pedagogického lycea 

1. Ve všech ročnících se vyčleňuje jedna hodina na cvičení s výjimkou matematiky (jedna hodina 

na cvičení v 1. a 2. ročníku) 

2. Žáci se dělí vždy na dvě skupiny 

1. cizí jazyk – žáci pokračují ze ZŠ (anglický jazyk) 

2. cizí jazyk – lze volit Nj, Rj, Fj a Šj 

3. Specializace (z finančních důvodů mohou být vždy jen dvě v ročníku) 

- na cizí jazyky (vždy) – kombinace 1. cizí jazyk anglický, 2. cizí jazyk – viz výše 

- na humanitní studia   

- na tělesnou výchovu (nebo se střídají) 

4. Tělesná výchova – skupiny smíšené (chlapci a dívky – dle situace). Kurzy – v 1. ročníku lyžařský, 

ve 3. ročníku letní (jako G – turistika, voda – dle situace); specializace na tělesnou výchovu + 

cyklistický a plavecký  

5. Volitelný předmět: seminář z cizího jazyka, MaS, CvČj, SVS, LS, ZS, DS; v ojedinělých případech 

i FyS, ChS, BiS, Pg (skupiny budou spojovány s G) 

6. Odborná pedagogická praxe – celkem 4 týdny (3. ročník – 2 týdny, 4. ročník – 2 týdny) 

7. Během 3. ročníku žáci vypracují a v závěru 3. ročníku obhájí dlouhodobou ročníkovou práci 

na zvolené téma z vybraného vyučovacího předmětu (podmínka k maturitě) 

Učební plán pedagogického lycea
studijní obor:  pedagogické lyceum  78 - 42 - M/003

(Vychází z UP schváleného MŠMT ČR dne 25. 8. 1999, č. j. 27 374/99-23 s platností od 1.9.1999)

Předmět

hodiny: celé cv celé cv celé cv celé cv celé dělené

  Český jazyk a lit. 1) 3 1 3 1 4 1 4 1 14 4

  První cizí jazyk   2) 3 3 3 3 3 3 4 4 13 13

  Druhý cizí jazyk   2)                     3 3 3 3 3 3 4 4 13 13

  Občanská nauka 2 2 4 0

  Dějepis 2 2 2 6 0

  Zeměpis 2 2 4 0

  Matematika  1) 3 1 3 1 3 3 12 2

  Fyzika   2 2 4 0

  Chemie  2 2 4 0

  Biologie  2 2 2 6 0

  Informační a komunikační technologie 2) 2 2 2 2 1 1 5 5

  Tělesná výchova     4) 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8

  Pedagogika 2 2 4 0

  Psychologie 2 3 5

  Hudební výchova  1) 2 1 2

  Výtvarná výchova  1) 2 1 2

  Dramatická výchova  1) 2 1 2

  Volitelné specializace: 3) 4 4 4 4 4 4 12 12

   - tělesná výchova

   - živé jazyky

   - humanitní studia

  Volitelný předmět 2 2 2 2 4 4

  Hodiny přidělené řed. *15 0

  Celkem 32 15 30 16 30 16 32 17 124 61

Celkem1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
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Učební plán nižšího gymnázia (ŠVP - Školní vzdělávací program s názvem: Škola v digitálním světě 

aneb Uchop svoji šanci) 

Předmět             G osmileté Prima Sekunda Tercie Kvarta Celkem 

                         hodiny: celé cv celé cv celé cv celé cv celé dělené 

Český jazyk a literatura 5 1 4 1 4 1 4 1 17 4 

Anglický jazyk  4 4 4 4 4 4 4 4 16 16 

Druhý cizí jazyk           3 3 3 3 6 6 

Občanská výchova  1   1   1   1   4 0 

Společenské vědy                 0 0 

Dějepis 2   2   2   2   8 0 

Zeměpis 2   2   1   2   7 0 

Matematika 4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 

Fyzika  2,5 0,5 2 0,5 2,5 0,5 2   9 1,5 

Chemie     2 0,5 2,5 0,5 2   6,5 1 

Biologie 2,5 0,5 2   2   2   8,5 0,5 

Informační a komunikační technologie 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Hudební výchova 1   1   1   1   4 0 

Výtvarná výchova  2   2   1   1   6 0 

Estetická výchova                  0 0 

Tělesná výchova   3 3 3 3 2 2 2 2 10 10 

Celkem 30 11 30 11 31 13 31 12 122 47 

 

 

Učební plán vyššího a čtyřletého gymnázia (ŠVP s názvem: Škola v digitálním světě aneb Uchop 

svoji šanci) 

Předmět             G osmileté Kvinta Sexta Septima Oktáva 
Celkem 

                           G čtyřleté 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

                         hodiny: celé cv celé cv celé cv celé cv celé dělené 

Český jazyk a literatura 3 1 4 1 3 1 4 1 14 4 

Anglický jazyk  3 3 3 3 3 3 4 4 13 13 

Druhý cizí jazyk 3 3 3 3 3 3 4 4 13 13 

Občanská výchova                  0 0 

Společenské vědy 2   2   2   2   8 0 

Dějepis 3   3   2       8 0 

Zeměpis 2   2   2       6 0 

Matematika 3 1 3 1 3 1 4 1 13 4 

Fyzika 3 0,5 3 0,5 3 1     9 2 

Chemie 3 1 3 0,5 3 0,5     9 2 

Biologie 3 0,5 3 1 3 0,5     9 2 

Informační a komunikační technologie 2 2 1 1 1 1     4 4 

Hudební výchova 2   2           4 0 

Výtvarná výchova    2   2         0 4 

Estetická výchova                 0 0 

Tělesná výchova  2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 

1. volitelný předmět         2 2 2 2 4 4 

2. volitelný předmět         2 2 2 2 4 4 

3. volitelný předmět             3 3 3 3 

4. volitelný předmět             3 3 3 3 

Celkem 34 16 34 15 34 17 30 22 132 70 
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Poznámky k učebnímu plánu pro gymnázium dle ŠVP s názvem Škola v digitálním světě aneb 

Uchop svoji šanci (NG, 4LG a VG): 

1. Přidělení disponibilních hodin v NG (celkem 24 hodin) 

 Disponibilní časová dotace rozdělena následovně (24 hodin celkem): 

 1 hodina týdně: matematika a oblast Člověk a společnost– celkem 2 hodiny 

 2 hodiny týdně: český jazyk a literatura a oblast Člověk a zdraví – celkem 4 hodiny 

 3 hodiny týdně: Informační a komunikační technologie  

 4 hodiny týdně: anglický jazyk 

 5 hodiny týdně: oblast Člověk a příroda  

 6 hodin týdně: další cizí jazyk 

 Přidělení disponibilních hodin ve VG a 4LG (celkem 26 hodin) 

 1 hodina – první a druhý cizí jazyk (celkem 2 hodiny) 

 2 hodiny – český jazyk 

 3 hodiny – matematika 

 6 hodin – volitelné předměty 

 13 hodin – vzdělávacím oblastem Člověk a příroda a Člověk a společnost 

2. Změny názvů  

 Předmět anglický jazyk realizuje vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk v RVP ZV i v RVP G. 

Předmět matematika realizuje vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace v RVP ZV i G. 

Předmět občanská výchova realizuje vzdělávací obsah oboru Výchova k občanství v RVP ZV. 

Předmět společenské vědy realizuje vzdělávací obsah oboru Občanský a společenskovědní základ 

v RVP G. 

Předmět biologie realizuje vzdělávací obsah oboru Přírodopis v RVP ZV. 

Předmět informatika realizuje vzdělávací obsah oboru Informační a komunikační technologie v RVP 

ZV a vzdělávací obsah oboru Informatiky a informační a komunikační technologie v RVP G. 

Předmět zeměpis realizuje vzdělávací obsah oboru Geografie v RVP G. 

Předmět hudební výchova a výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah oboru Hudební obor 

a Výtvarný obor v RVP G. 

3.  Integrace předmětů 

A) nižší gymnázium 

 Předmět Výchova ke zdraví je zařazen do osnov biologie v tercii  biologie posílena o 2 hodiny. 

 Člověk a svět práce 
Obsahuje tyto tematické okruhy: Svět práce, Práce s laboratorní technikou a využití digitální 

technologie. Integrace vzdělávacích oblasti a tematických celků je provedena následujícím způsobem: 

 Člověk a svět práce – práce s laboratorní technikou 

 Prima – 2 x 0,5 hodiny fyzice a biologii – celkem 1 hodina 

Sekunda – 2 x 0,5 hodiny fyzice a chemii – celkem 1 hodina (základní počet hodin je 1,5) 

 Tercie – 2 x 0,5 hodiny fyzice a chemii – celkem 1 hodina 

 Člověk a svět práce – využití digitální technologie 

 Zařazeno do Informatiky v kvartě – 1 hodina   

 Člověk a svět práce – svět práce 

 Zařazen do Občanské výchovy v kvartě 

  

B) vyšší a čtyřleté gymnázium 

Geologie je integrována do učiva biologie, zeměpisu a chemie takto:  

Zeměpis - složení, struktura a vývoj země (Země jako geologické těleso, zemské sféry, geologická 

historie), geologické procesy v litosféře (zvětrávání a sedimentační proces, deformace litosféry), 

voda(povrchové vody, podzemní vody a jejich rozložení), člověk a anorganická příroda (vznik 

a vývoj půd, interakce mezi přírodou a společností, práce v terénu, geologická exkurze) 

Chemie – složení, struktura a vývoj země (zemské sféry – minerály, jejich vlastnosti), geologické 

procesy v litosféře (zvětrávání a sedimentační proces, magmatický proces, metamorfní procesy), 

voda(povrchové a podzemní vody – chemické složení, ochrana vod), člověk a anorganická příroda 

(interakce mezi přírodou a společností, zpracovatelské technologie, ukládání odpadů) 
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Biologie – složení, struktura a vývoj Země (geologická období vývoje Země, evoluce), člověk 

a anorganická příroda (interakce mezi přírodou a společností) 

Výchova ke zdraví – celá integrována do výuky biologie  

Člověk a svět práce – integrováno do matematiky a společenských věd takto: 

Společenské vědy – trh práce a profesní volba, pracovněprávní vztahy, tržní ekonomika, národní 

hospodářství a úloha státu v ekonomice, finance (peníze; finanční produkty; bankovní soustava) 

Matematika – finance (hospodaření domácnosti; úvěrové produkty, leasing; úrokové sazby, RPSN; 

pojištění) 

4. Dělení hodin 

 první i druhý cizí jazyk se dělí na skupiny tak, aby ve skupině bylo nejvýš 23 žáků 

 druhý cizí jazyk – žáci volí jeden z následujících: německý, ruský, francouzský, španělský (možnosti 

dány podmínkami školy v daném školním roce) 

 tělesná výchova se dělí na skupiny tak, aby ve skupině bylo nejvýš 20 žáků (výjimečně 24 žáků) 

 informatika se dělí na skupiny tak, aby ve skupině bylo maximálně 21 žáků (dle kapacity učeben) 

 volitelné předměty – třídy se dělí tak, aby průměrný počet žáků ve skupině byl nejvýš 15 žáků, nejvíc 

však 20 žáků (na třídu připadají 2 – 3 skupiny, počet skupin bude vycházet z ekonomických 

podmínek školy) 

 v českém jazyce a matematice se v každém ročníku vyčleňuje jedna hodina týdně na cvičení, žáci se 

na cvičení dělí do dvou skupin pouze u tříd, ve kterých je více než 25 žáků 

 v přírodovědných předmětech se část hodin vyčleňuje na cvičení, třída se dělí na skupiny takto: 

fyzika  –  0,5 hodiny týdně v 1. – 3. r (NG); 4LG a VG: 1. a 2. r; 5. a 6. r.  

 - 1 hodina ve 3. nebo 7. r. 

chemie  –  0,5 hodiny týdně 2. a 3. r (NG); 4LG a VG: 2. r a 3. r, 6. a 7. r.  

 - 1 hodina 5. r nebo 1. r. 

biologie  –  0,5 hodiny týdně v 1. r (NG), 1. r a 3. r (4LG), 5. r a 7. r (VG)  

 - 1 hodina v 6. r a 2. r . 

 hudební a výtvarná výchova – v NG se dělí na skupiny dle finančních možností školy, ve VG a 4LG 

se třída dělí na dvě skupiny a žáci si zvolí jeden z těchto předmětů 

5.  Seznam volitelných předmětů a jejich zkratek: 

1. volitelný předmět – dvouletý předmět (2 hodiny týdně) 

Seminář z cizího jazyka (anglický nebo druhý cizí jazyk), zkratka: SAj 

Třetí cizí jazyk (při dostatečném zájmu – minimum 10 žáků); zkratka: Nj3, Fj3, Špj3, Rj3 

2. volitelný předmět – dvouletý předmět  

 Literární seminář LS2   Společenskovědní seminář SVS2 

 Dějepisný seminář DS2   Deskriptivní geometrie Dg2 

 Programování  Pg2             Pokročilé informační technologie  PIT2 

 Seminář a cvičení z matematiky, fyziky, chemie (MaS2, FyS2, ChS2) 

3. a 4. volitelný předmět – jednoletý předmět (tříhodinový) 

(žák si ze skupiny předmětů vybere dva, jako třetí VP nebo čtvrtý VP budou označeny dle aktuální 

situace) 

 Pokročilé informační technologie PIT Moderní dějiny MD 

 Společenskovědní seminář SVS  Deskriptivní geometrie Dg 

 Dějiny moderního umění DU  Ekonomika Ek 

 Zeměpisný seminář ZS   Psychologie PS 

 Programování Pg    Sportovní hry SH 

 Seminář a cvičení z matematiky, fyziky, biologie (MaS, FyS, BiS) 


