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1.  Základní charakteristika školy

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

Gymnázium a Støední odborná škola  Jaromìø, Lužická 423, 551 23

IÈO: 486 23 695, pøíspìvková organizace

b) Zøizovatel školy:

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové, 500 02

IÈO: 70889546, územní samosprávný celek

c) Øeditel školy:

RNDr. Karel Glos, Dolany 51, 552 01, Dolany u Jaromìøe

d) Souèásti školy:

Gymnázium

Støední odborná škola – obchodní akademie

– pedagogické lyceum

e) Zaøazení školy do rejstøíku škol: 1. 1. 2005

f) Celková kapacita školy a jejich souèástí:

Gymnázium –  420 žákù; z toho osmileté studium 230 žákù

–  z toho ètyøleté studium 220 žákù

SOŠ –  Obchodní akademie – cílová kapacita 0 žákù

–  Pedagogické lyceum – 120 žákù

g) Seznam studijních oborù a jejich zamìøení:

Gymnázium – osmileté studium – všeobecné zamìøení

– ètyøleté studium – všeobecné zamìøení

Obchodní akademie – všeobecné zamìøení

Pedagogické lyceum – specializace na cizí jazyky, humanitní studia

a tìlesnou výchovu

h) Mimoškolní aktivity školy:

Unie rodièù pøi Gymnáziu a Støední odborné škole v Jaromìøi

Sportovní klub ASŠK

i) Další údaje:

Základní myšlenkou dlouhodobé koncepce rozvoje školy je poskytování

pøevážnì všeobecného vzdìlávání a v menší míøe vzdìlávání odborného

s tím, že ve škole bude 16 tøíd. Rozhodnutím MŠMT ze dne 17. 3. 2003
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bude školním rokem 2006/07 obchodní akademie uzavøena (pro malý

zájem uchazeèù). Stejným rozhodnutím bylo poèínaje školním rokem

2003/04 otevøeno pedagogické lyceum. Poèítáme se specializací na cizí

jazyky (první jazyk anglický) a pak se støídáním specializací - na humanit-

ní studia a tìlesnou výchovu, v dalších letech specializace na výtvarnou

nebo hudební výchovu. Tento typ školy má velmi blízko ke gymnáziu

s humanitním zamìøením.

Poèet tøíd Celkový

poèet žákù

Poèet žákù na

jednu tøídu

Poèet žákù

na uèitele

nižší

gymnázium
4 117 29,25 14,46

vyšší

gymnázium
9 254 28,22 12,61

obchodní

akademie
1 29 29,00 13,55

pedagogické

lyceum

3 92 30,67 13,43

celkem 17 492 28,94* 13,37

* prùmìrný poèet žákù na tøídu se zvýšil o 0,5 žáka

2. Pøehled uèebních plánù

Kód oboru Název oboru Kdo vydal uèeb.
dokumenty

Pod  è. j. Platnost od

79-41-K/801 osmileté gymnázium MŠMT ÈR 20 594/99-22 1. 9. 1999

79-41-K/401 ètyøleté gymnázium MŠMT ÈR 20 595/99-22 1. 9. 1999

63-41-M/004 obchodní akademie – 4. r. MŠMT ÈR 14 073/93-23 1. 9. 1993

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

Poznámka: konkrétní uèební plány jsou v pøíloze
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3.  Údaje o pracovnících školy

a) Odborná a pedagogická zpùsobilost pedagogických pracovníkù

Jedna uèitelka jazykù (Aj - 21 hodin) nesplòuje odbornou ani pedagogic-

kou kvalifikaci. Odbornou i pedagogickou kvalifikaci pro výuku VT splòuje

jedna uèitelka, ostatní vyuèující (3 hodiny) mají pedagogickou kvalifikaci,

nemají kvalifikaci odbornou (jejich odborné znalosti a pøedevším výsledky

jsou ale na velmi dobré úrovni). Neaprobovanì je vyuèováno ještì 6 hodin

TV a 1 hodina OV.   

          Aprobovanost pedagogických pracovníkù na škole

Minulý školní rok v % Tento školní rok v %

97,8 94,5

b) Souhrnné údaje o poètu nepedagogických pracovníkù
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c) Souhrnné údaje za školu o poètu pedagogických pracovníkù
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– školu opustili:

Mgr. Petra Hlavatá (Bi-TV) - mimo školství, PhDr. Vítìzslav Liebich (D-Z-

SV) - dùchod, Helena Mochanová - v prùbìhu roku na jiné pracovištì, na-

stoupila a v prùbìhu roku odešla Stanislava Výšková

– novì nastoupily:

Mgr. Monika Klímová (Bi), Mgr. Jana Macková (Z, Tv) - po mateøské

dovolené

d) Poèet absolventù škol, kteøí nastoupili na místo pedagogického pra-

covníka

Minulý školní rok Tento školní rok

1 0

e) Poèet nekvalifikovaných pracovníkù

školní rok 2005/2006

U pedagogických pracovníkù 1

U nepedagogických pracovníkù 0

f) Údaje o dalším vzdìlávání pedagogických a nepedagogických pracov-

níkù 

Druh studia, kurzu apod. Poèet zúèastnìných pracovníkù

vedoucí pracovníci 1

jazykové – uèitelé jazykù 6

jazykové – ostatních 0

k ŠVP 36

odborné pøedmìtové 12

–  z toho vícedenní 4

Poznámka: – rùzných školení se zúèastnilo celkem 36 pedagogických

pracovníkù



8

4. Údaje o pøijímacím øízení 

souhrnný údaj o pøijímacím øízení

(celkový poèet pøijatých žákù k 31. 8.)

Pøijímací øízení pro školní rok 2006/2007

Kód oboru Název oboru

1. kolo 2. kolo*
poè.pøij.
celkempoèet

pøihláš.
poèet
pøijat.

poèet
pøihláš.

poèet
pøijat.

79-41-K/401
ètyøleté
gymnázium

33 30 – – 30

79-41-K/801
osmileté
gymnázium

43 30 – – 30

78-42-M/003
pedagogické
lyceum

29 29 8 1 30

Poznámka: * druhé kolo se konalo jen v PL

Pro školní rok 2006/2007 povolil OŠMT pøijmout 30 žákù do osmiletého

studia gymnázia, 30 žákù do ètyøletého studia gymnázia a 30 žákù do PL.

Poèet zájemcù o studium se snížil ve všech oborech, i když propagaci byla

vìnována znaèná pozornost (dvì prezentaèní výstavy, èlánky do novin, inzerá-

ty, návštìvy základních škol). Stále èastìji se setkáváme s tím, že žáci se hlásí

na obory ne podle zájmu, ale podle toho, zda se konají èi nekonají pøijímací

zkoušky. Nejspíš to byl hlavní dùvod, proè se na PL pøihlásilo letos podstatnì

ménì žákù. Za tìchto okolností jsme se tomuto trendu pøizpùsobili a podstat-

nou èást žákù pøijali bez zkoušek také.

Prùmìr pøijatých žákù do pedagogického lycea je 1,49 (1,37 v minulém

roce), nejslabší prospìch byl 2,00 (1,82). Prùmìrný prospìch žákù pøijatých

do osmiletého gymnázia je 1,05 (1,10), nejslabší prospìch byl 1,44 (1,44).

Prùmìrný prospìch pøijatých žákù do ètyøletého gymnázia je 1,37 (1,20),

nejslabší prospìch byl 2,06 (2,19). 

Poèet pøijatých chlapcù do osmiletého studia se mírnì snížil, bylo pøijato

12 chlapcù (loni 14), ve ètyøletém studiu gymnázia bylo pøijato 13 chlapcù

(loni 9) a do pedagogického lycea bylo pøijato 8 chlapcù (loni 1). V osmile-

tém gymnáziu problém s cizími jazyky je témìø vyøešen, jen jeden žák mìl na

ZŠ nìmecký jazyk. Všichni žáci budou mít anglický jazyk, budou rozdìleni

do dvou skupin dle výkonnosti. Velký problém vznikl ve ètyøletém studiu,
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kde na ZŠ mìlo nìmecký jazyk celkem jen 5 žákù! Bylo jednáno s rodièi -

všichni víceménì dobrovolnì pøejdou na jazyk anglický v nejslabší skupinì.

V prvním kole do PL byli pøijati všichni žáci bez pøijímacích zkoušek. Po

prvním kole se uvolnilo jedno místo. Do druhého kola se pøihlásil znaèný

poèet žákù, proto všichni dìlali pøijímací zkoušky. Do ètyøletého gymnázia

byli pøijati bez zkoušek všichni žáci, kteøí mìli alespoò dvakrát vyznamenání,

zbývající dìlali pøijímací zkoušky. Do osmiletého studia dìlali zkoušky

všichni žáci. Opìt byly použity testy SCIO. Žáci v pedagogickém lyceu

nedìlali zkoušku z matematiky. 

Ještì jedna podobná tabulka:
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5. Pøehledné údaje o výsledcích vzdìlávání žákù

a) Èlenìní podle oborù, roèníkù a tøíd 

Víceletá gymnázia

Kód oboru Název 
oboru

1.
roè

.2.
roè

3.
roè

4.
roè

5.
roè

6.
roè

7.
roè

8.
roè

celkem
žákù

Poè. tøíd
celkem

79-41-
K/801

osmileté
gymnázium

1 1 1 1 1 1 1 1 219 8

Ostatní støední školy

Kód oboru Název 
oboru

1.
roè

2.
roè

3.
roè

4.
roè

celkem
žákù

Poè. tøíd
celkem

79-41-K/401 ètyøleté gymnázium 1 1 1 2 152 5

63-41-M/004 obchodní akademie – – – 1 29 1

78-42-M/003 pedagogické lyceum 1 1 1 – 92 3

b) Prospìch žákù ve škole

Roèník
Poèet
 žákù

Prospìl s 
vyznamenáním

Prospìl
Neklasifi-

kován
Neprospìl Opakuje

1. roèník 94 31 61 2 – 1

2. roèník 92 24 64 4 – –

3. roèník 88 21 63 3 1 1

4. roèník 116 14 96 6 – 1

5. roèník 18 6 11 1 – –

6. roèník 29 8 21 – – –

7. roèník 29 10 17 1 1 –

8. roèník 26 3 23 – – –

Celkem 492 117 356 17 2 3
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c) Poèet vylouèených žákù a prùmìrný poèet zameškaných hodin na žáka

Roèník Poèet
celkem

Dùvod
prospìch

Dùvod
chování

Jiné
dùvody

Poèet ho-
din / žák

% zameš.
hodin *

1. roèník 64,02 17,4

2. roèník 73,27 19,5

3. roèník 89,03 22,7

4. roèník 89,65 20,0

5. roèník 81,83 4,3

6. roèník 60,17 5,3

7. roèník 70,79 5,9

8. roèník 65,42 4,9

* je vypoèítáno ze zameškaných hodin celkem (34 573 hodin)

d) Snížený stupeò z chování

Stupeò chování
školní rok 2005/2006

Poèet % z celku

1 493 99,8

2 1 0,2

3 0 0

e) Celkový poèet neomluvených hodin

poèet neomluvených hodin % z celku

30 0,1
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f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek k 31. 8.

Kód

oboru
Název oboru

Poèet ž.

celkem

Poèet ž.

nepøip.

Poèet ž.

s vyzn.

Poèet ž.

prospìl

Poèet ž.

neprosp.

79-41-

K/401

ètyøleté

gymnázium
59 1 17 40 1

79-41-

K/801

osmileté

gymnázium
26 0 8 18 0

63-41-

M/004

obchodní

akademie 29 1 3 21 4

Maturitní zkoušky - školní rok 2004/2005

Výsledky maturitních zkoušek podle tøíd
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g) Souhrnná tabulka o výsledcích vzdìlávání podle tøíd
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h) Komentáø k prospìchu, absenci a chování žákù

Prùmìrný prospìch žákù školy se v podstatì nezmìnil, a to i pøesto, že

prùmìrná absence vzrostla témìø o 50%! Zdá se paradoxní, že žáci chodí

ménì do školy a výsledky mají stejnì dobré. Z toho je možno vyvodit rùzné

závìry - bude øešeno v pøípravném týdnu pro další školní rok.

Prùmìrný prospìch školy je 1,93, NG  má 1,66, VG a 4LG má 1,95, SOŠ

má 2,17. V podstatì všechny tøídy gymnázia mají prùmìrný prospìch lepší

než 2,00 (mimo 4.A a 4.B). Mezi tyto tøídy se letos zaøadila i jedna tøída

lycea.

Na konci èervna neuzavøelo roèník v øádném termínu 22 žákù. 18 žákù

bylo neklasifikováno a 4 žáci neprospìli. Poèet tìchto žákù ve srovnání

s minulým rokem se zvýšil (minule 14). 30 žákù mìlo prospìch horší než 3,00

(také zvýšení). Se samými výbornými prospìlo 10 žákù (stejnì).

Po opravných a dodateèných zkouškách byli všichni žáci klasifikováni, tøi

žáci neprospìli

Nejlepší prospìch obecnì mají stále žáci víceletého gymnázia. Nejlepší

tøídou víceletého studia je prima (1,52), dále sekunda (1,63), kvarta (1,71),

atd. Ze ètyøletého gymnázia byla nejlepší 3.A (1,80) a pak 1.A (1,86); v SOŠ

bylo nejlepší 1.L (1,81). Nejslabší prospìch z víceletého gymnázia mìla

oktáva (1,99); ze ètyøletého gymnázia 4.A (2,16), ze SOŠ tøída obchodní

akademie 4.OA (2,54) a je i celkovì poslední. Bìhem roku nenastala v žádné

tøídì podstatnìjší zmìna prospìchu. V nižším gymnáziu prospìlo s vyznamená-

ním 48 žákù, ve vyšším a ètyøletém gymnáziu 51 a v SOŠ 18. S vyznamená-

ním prospìlo celkem 117 žákù, což je asi 24 % (o 5% více než v pøedchozím

roce), a prospìlo 354 žákù. Od vyuèování tìlesné výchovy bylo uvolnìno

39 žákù (cca 8%). 

Pøi zbìžném pohledu na prùmìrný prospìch z vyuèovacích pøedmìtù lze

konstatovat, že rozdíl mezi prùmìrným hodnocením jednotlivých tøíd se témìø

u všech pøedmìtù pohybuje maximálnì do jednoho stupnì a nevyskytuje se

zde ani jiná výrazná odlišnost. Pro hodnocení žákù je využívaná celá klasifi-

kaèní stupnice, s výjimkou výtvarné výchovy v kvartì a 1.A, výpoèetní

techniky v kvintì a sextì a dramatické výchovy v 1.L (vždy jen jednièky).

Nejslabší prospìch z èeského jazyka mìli žáci tercie (2,61) a 4.A (2,57);

z matematiky žáci  oktávy (2,69) a 2.A (2,50); v nìmeckém jazyce žáci kvinty

(2,57); v anglickém jazyce kvinta (2,72) a 4.B (2,53); v SOŠ mìli nejslabší

prospìch z èeského jazyka (3,24), z anglického jazyka (2,93) a z nìmeckého

jazyka (3,00) žáci 4.OA, z matematiky žáci 2.L (2,83). 

Nejlepší prospìch v èeském jazyce mìli žáci septimy (1,90) a 3.A (2,13);

z matematiky žáci primy (1,48) a sekundy (1,80); z anglického jazyka žáci

tercie (1,89) a 3.A (1,99), z nìmeckého jazyka žáci 1.A (1,83). V SOŠ mìli
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nejlepší prospìch v èeském jazyce v 1.L (2,29), v nìmeckém jazyce ve 2.L

(2,38), v matematice v 1.L (2,29). 

Celkem za školu mìli žáci v povinných všeobecnì vzdìlávacích pøedmì-

tech nejslabší prospìch v nìmeckém jazyce (2,42), anglickém jazyce (2,35)

a èeském jazyce (2,32). Nejlepší prospìch mìli žáci ve výtvarné výchovì

(1,27), výpoèetní technice (1,34) a hudební výchovì (1,36). 

Prùmìrná absence žákù školy se ve druhé polovinì roku opìt podstatnì

zvýšila - ze 47 hodin na 70 hodin na žáka. Nejmenší absenci mìli žáci primy

(50,4), 4.A (50,8) a 4.B (58,5). Nejvìtší absenci mìli žáci 3.L - neuvìøitel-

ných 105 hodin, tercie (85,3) a kvinty (81,8). Nejvìtší zvýšení absence

nastalo v 1.A (o 35 hodin), v 1.L (o 30 hodin) a ve 2.A (o 27 hodin). Neomlu-

vená absence se ve srovnání s pøedchozím rokem pøíliš nezmìnila. Za zazna-

menání stojí, že ve škole je sedm žákù, kteøí mají nulovou absenci. Opìt je

zcela evidentní, že absence je jednou z hlavních pøíèin prospìchových problé-

mù øady našich žákù. Mezi poètem zameškaných hodin a prùmìrným prospì-

chem tøíd je témìø pøímá úmìrnost. Mezi tøídy s vysokou absencí se v tomto

roce bohužel zaøadila i tøída nižšího gymnázia - tercie. Je jednoznaènì proka-

zatelné, že na udržení absence v rozumných mezích má významný vliv dùsled-

nost tøídního uèitele, zvláštì ve vyšších roènících. Toto se v první øadì týká

tøídy 3.L, kde se tøídní uèitelka bude muset dùslednì absencí zabývat (a po-

dobnì nový tøídní uèitel v tercii). Rovnìž tak je prokazatelné, že absentérùm

nahrává liknavost nìkterých našich kolegù pøi kontrole absence ve tøídì.

V prùbìhu roku byla využita také výchovná opatøení, èásteènì k posílení

káznì, ale také jako odmìna za práci ve škole. V jednom pøípadì bylo nutno

pøistoupit ke snížení známky z chování. Výchovných opatøení vyjadøujících

podìkování studentùm za jejich celoroèní práci je podstatnì víc. Vìtšinou se

jedná o pochvaly za reprezentaci školy pøi rùzných soutìžích. Ve druhém

pololetí  bylo udìleno - 4 dùtky tøídních uèitelù a 2 dùtky øeditele školy, na

druhé stranì 23 pochval øeditele školy a 94 pochval tøídních uèitelù.

i) Maturitní zkoušky

V letošním roce maturovaly ètyøi tøídy - jedna tøída osmiletého a dvì tøídy

ètyøletého gymnázia a jedna tøída obchodní akademie. K maturitním zkouš-

kám se všichni žáci nedostali - jeden žák ze 4.OA a jeden ze 4.A - pro velkou

absenci nebyli klasifikováni z øady pøedmìtù. U maturitní zkoušky neprospìlo

pìt žákù (4 ze 4.OA, 1 ze 4.B).

Žáci byli k maturitní zkoušce dobøe pøipraveni, v nìkterých pøípadech

prokázali velmi dobré i výborné vìdomosti a dovednosti. Výsledky zkoušky

odpovídají možnostem a studijnímu úsilí žákù v minulých letech. Obecnì lze
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konstatovat, že výsledky jsou ve srovnání s pøedchozím školním rokem pøibliž-

nì stejné.

Prùmìrný prospìch tøíd gymnázia byl u maturity pøibližnì stejný, jako na

konci roku s výjimkou obchodní akademie, kde již tradiènì je prospìch žákù

u maturitní zkoušky horší (2,77, na konci roku 2,54). S vyznamenáním matu-

rovalo 28 žákù (asi 26%), neprospìlo pìt žákù (asi 4,6%). 

Na gymnáziu maturovalo z pøírodovìdných pøedmìtù (M, Fy, Ch, Bi a Z)

51 žákù; ze spoleèenskovìdních pøedmìtù (D, ZSV, HV, VV, jazyky) 17 žá-

kù, 17 žákù maturovalo z pøírodovìdního i spoleèenskovìdního pøedmìtu.

Nejvíc žákù maturovalo z biologie (29), tìsnì za ní matematika (27), dále

ZSV a zemìpis (25). Možná za zaznamenání stojí 22 maturujících z fyziky

a 17 z chemie. Nejlepší prospìch mìli v  chemii (1,47); nejslabší prospìch

opìt z  èeského jazyka a anglického jazyka. Slabý prospìch v èeském a cizím

jazyce je v podstatì pochopitelný, nebo� z tohoto pøedmìtu musí maturovat

všichni žáci. 

Trochu jiná situace je v OA, kde všichni žáci povinnì maturují z èeského

jazyka, ekonomiky a úèetnictví. Kupodivu výsledky z èeského jazyka jsou

letos hned po matematice druhé nejlepší (2,32). Jako volitelný pøedmìt

nejèastìji vybírali anglický jazyk. Souèástí zkoušky z cizího jazyka byla

písemná práce. V anglickém i nìmeckém jazyce byla práce zamìøena na

ovìøení znalostí obchodní angliètiny nebo nìmèiny. Výsledky ukazují, že

vìtšina žákù je schopna se dobøe orientovat v cizím jazyce, napø. v bankov-

ním sektoru, státní správì, sestavit objednávku a podobnì.

V písemné èásti maturitní zkoušky z èeského jazyka v gymnáziu i obchod-

ní akademii žáci využili všechna nabízená témata. V této práci se hodnotí

originalita nápadu, kompozice celé práce, obraznost ve vyjadøování, síla

sdìlení, emocionalita, dùležitá je rovnìž stavba vìty a pak pravopis. Mimo

oktávy volili zadaná témata nerovnomìrnì. Ve 4. OA mìli žáci nejvìtší zájem

(17) o spoleèenské téma, ve kterém charakterizovali rùzné generace. Nìkteøí

z nich dospìli k velice zajímavým závìrùm. Z celkem pochopitelných dùvodù

nejménì (1) psali zprávu do vesmíru, v níž bylo možné využít i vìdomosti

z pøírodních vìd. Pøesto se studentce z této tøídy podaøilo objektivnì zhodno-

tit chování èlovìka na naší planetì. 

Ve 4. B nejvíce žákù (15) si vybralo téma è. 3 s výsledky spíše prùmìrný-

mi, pouze jedna práce byla na velmi dobré úrovni. Nejlepší práce byly napsá-

ny na téma è. 1 (9) , kde maturanti mohli pøedevším vyžít své vlastní zkušenos-

ti a postøehy.  6 prací na téma è. 2 byly opìt spíše prùmìr, pouze jedna práce

se týkala tématu è. 4.

V oktávì  zaujalo nìkolik prací, které se vymykají z prùmìru. Osobitý styl

pøedvedli ve svých pracích žáci Lacina (Na rozlouèenou) a Èenìk (Hvìzdy).

Práce s bohatou obrazností napsaly  Havlíková  a Novotná (obì o generacích)
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a tradièním vtipem se vyznaèují práce Petkova (Hvìzdy) a Haže (olympiáda v

Turínì).

Ve 4.A si polovina (14) žákù vybrala téma o generacích. Bohužel, vìtšinou

jde o práce prùmìrné, ve kterých chybí nápad. Práce o hvìzdách (8) byly

hodnoceny všemi známkami z klasifikaèní stupnice. Dva žáci se rozhodli psát

o olympiádì. Nejlepší práce (4) byly napsána na ètvrté téma - rozlouèení se

školou. 

Písemná maturitní zkouška z èeského jazyka
Øádný termín – 12. dubna 2006

1. Na rozlouèenou

Èlánek do školního èasopisu na rozlouèenou se školou, s uèiteli, spolužá-

ky, se støedoškolským životem

2. Hvìzdy, ve Sluneèní soustavì je život. Chcete s námi komunikovat?

Zpráva do vesmíru o charakteru naší planety a o stavu naší civilizace

3. Mládí má prý zelenou. Jaké barvy mají starší a staøí lidé?

Povídka ( úvaha) o tom, jak žijí lidé zralého èi vysokého vìku, na základì

mých zkušeností z rodiny èi z okruhu pøátel a známých

4. Turín 2006, velký pøíbìh vítìzství a porážek

Èlánek ( úvaha)  o š�astných i smutných osudech sportovcù, o dopingu,

penìzích  ve sportu a velké podívané pro fanoušky

j) Úspìšnost studentù na VŠ

Výsledky jsou zøejmé z tabulek. Úspìšnost absolventù u pøijímacích zkou-

šek na VŠ se ve srovnání s pøedchozím rokem opìt zvýšila, a to ve všech

formách studia (u gymnázia ze 77% na 84%). Zvláštì pøekvapující to je

u tøídy obchodní akademie (z 28% na 54%). V našich podmínkách mùžeme

být z úspìšností našich žákù spokojeni. Po relativnì slabém výsledku oktávy

v minulém roce je úspìšnost žákù oktávy v tomto roce opìt velmi dobrá

(85%). Potìšující a pozitivní je, že úspìšností se osmiletému studiu vyrovnají

žáci i ètyøletého studia. Úspìšnost absolventù OA je ve srovnání s minulým

rokem výraznì lepší, i když v OA nebylo cílem pøipravit studenty ke studiu

VŠ. Nejvíc studentù bylo pøijato na Univerzitu Pardubice, Fakultu ekonomic-

ko správní – 10 absolventù. Údaje o poètech žákù v položce práce a neza-

mìstnaní nutno brát s rezervou (k 31. 8) – jsou zde také žáci, kteøí èekají na
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odvolání. Rozložení zájmù o jednotlivé typy VŠ je obdobný minulým létùm

snad jen s tím rozdílem, že ubylo zájemcù o studium uèitelství a zvýšil se

poèet zájemcù o studium pøírodních vìd, práva a medicíny. Malý zájem

o VOŠ trvá (vìtšinou žáci volí jako východisko z nouze).

Pøehled o pøijatých žácích podle tøíd celkem
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Pøehled o pøijatých žácích podle tøíd a podle oborù
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6. Kontroly

a) Krajská hygienická stanice provedla kontrolu na téma: Dodržování, plnìní

povinností stanovených zákonem è. 258/2000 Sb. a zvláštními právními

pøedpisy k ochranì veøejného zdraví zamìøenými na prostory a provoz

škol. Kontrolou nebyly zjištìny žádné nedostatky.

b) Hasièský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Ná-

chod, provedl Tematickou požární kontrolu celého objektu vèetnì doku-

mentace. Byly zjištìny dvì drobné závady - špatný pøístup k hlavnímu

uzávìru vody v suterénu, neoznaèený únikový východ v pøízemí (ukrade-

né tabulky). Závady byly odstranìny prakticky ihned.

c) Krajský úøad, odbor školství, provedl veøejnosprávní kontrolu ve smyslu

zákona è. 320/2001 Sb. o finanèní kontrole zamìøenou na oprávnìnost

požadavkù na provozní pøíspìvek z rozpoètu zøizovatele  a hospodaøení

s ním. Krajský úøad neshledal závad. K tomuto výsledku byly ve stanove-

né lhùtì vzneseny námitky. Dùvodem bylo nedostateèné posílení provoz-

ních prostøedkù v dùsledku podstatnì se zvyšujících nákladù na plyn od

ledna 2006.

d) Úøad práce v Náchodì provedl kontrolu dodržování pracovnìprávních

pøedpisù ve smyslu ustanovení § 125 zákona è. 435/2004 Sb., o zamìstna-

nosti. Kontrolou nebyly zjištìny nedostatky.

e) Krajský úøad, odbor kontroly, provedl kontrolu týkající se inventarizace.

V dobì psaní této výroèní zprávy nebyl výsledek známý. 

7. Údaje o mimoškolních aktivitách

Pøehled akcí školního roku 2005 - 2006

èervenec- srpen

druhá etapa rozšíøení poèítaèové sítì – uèebny VT1 a VT2, byly provedeny

nìkteré zednické práce (pøíèka ve VT, oprava komínù, oprava pøístøeškù

boèních vchodù, zeï u hlavního vchodu, vjezd ke škole), výmìna kobercù na

stìnì v posluchárnì biologie a chemie, zakoupen stavitelný nábytek do primy,

tercie a kvarty, šatní stìny do šatny chlapcù, stavitelné židle do VT1, uèitel-

ské židle, nová kopírka a její pøipojení do sítì, 29.8. - zahájení pøípravy na

nový školní rok - úvodní porada, 30. 8. - rùzné zkoušky, 31. 8. - školení

BOZP a porada k zahájení školního roku
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záøí

1. - zahájen školní rok (žáci prvního roèníku a primy se svými rodièi v aule

školy, ostatní ve tøídách), 2. - vydání uèebnic žákùm NG, burza uèebnic

a prodej sešitù v aule (firma Paseka), 6. - žáci 1.L obdivovali pevnostní

stavby v Josefovì s Mgr. Stejskalovou a Mgr. Milerovou, 7. - žáci primy

s panem Hübnerem a Mgr. Mackovou obdivovali Kuks, ve dnech 7. a 8. -

konference o Boženì Nìmcové v Èeské Skalici se zúèastnily Mgr. Køížová

a Mgr. Stejskalová, 8. - setkání s Komerèní bankou v Kuksu se zúèastnil

øeditel školy se zástupcem øeditele, 10. -17. - do Nìmecké spolkové republiky

na týdenní studijní pobyt odjely Mgr. Matysová a Ing. Øípová s 18 studenty,

12.- žáci 3.L se opìt zúèastnili charitativní akce - tzv. Srdíèkového dne (bylo

vybráno 20 382 Kè), 14. - bìh Terryho Foxe (2.L s Mgr. Militkou), 15 - po-

dobná akce Svìtluška se žáky 2.L (výtìžek ale není známý), 16. - žáci primy

navštívili podzemní chodby a vojenský høbitov v Josefovì s tøídním uèitelem

panem Hübnerem a Mgr. Stesjkalovou, 18. - 24. - tradièní zájezd žákù (20)

do Anglie pod vedením dr. Bartošové, 19. - všichni uèitelé absolvovali ve

škole semináø o RPV k tvorbì ŠVP pro NG, 20. - mimoøádného termínu

maturitních zkoušek se zúèastnilo 5 žákù, nìkteøí žáci pod vedením Mgr.

Hamáèka reprezentovali školu na lehkoatletických závodech CORNY v No-

vém Mìstì nad Metují, v odpoledních hodinách probìhla první schùzka

výboru Unie rodièù a pøípravného výboru pro volbu školské rady, 22. - žáci

2.A s Mgr. Ducháèovou a Mgr. Klímovou navštívili Botanickou zahradu

v Praze, 22. - 23. - žáci l.A s Mgr. Matysovou a Mgr. Fibigerovou a podobnì

žáci 1.L s Mgr. Šimkem a Mgr. Žuèkem se seznamovali na školním výletì,

26. - žáci lycea, primy a 1.A se setkali se starostou mìsta Ing. Klepsou a hovo-

øili o správì mìsta, ve škole probìhlo školení PO požárních hlídek a preven-

tisty, téhož dne byla zahájena soutìž k Evropskému dni jazykù pøipravená

uèiteli nìmeckého jazyka, souèasnì žáci kvinty hledali ponauèení v Planetáriu

v Hradci Králové a v rádiu Èerná hora pod dohledem Mgr. Boháèe a Mgr.

Váchové, 28. - 1. 10. - Mgr. Jašíková a Mgr. M. Èechová s 24 žáky obdivo-

valy Paøíž, vítìzové krajských kol soutìží u hejtmana - termín nezjištìn

øíjen

1. - ve škole se sešli absolventi školy po 60 letech (absolventi z roku 1946),

3.- zahájena série kurzù úrovnì P pedagogických pracovníkù z rùzných škol

v rámci programu poèítaèové gramotnosti - poslední kurz skonèil v prosinci,

od 3. do 21. - na pedagogické praxi sleèny Prokopová (Aj a OV) a Brychová

(Bi a Z), 4. - žáci 1.A s Mgr. Matysovou a Mgr. Šimkem se seznamovali

s prací ve slévárnì v Èerveném Kostelci, 5. - žáci oktávy provìøovali své

znalosti nìmeckého jazyka pøi divadelním pøedstavení v nìmèinì v Pardubi-

cích s Mgr. Popélyovou, 6. - 7. - tradièní návštìva našich studentù v Polsku,
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tentokrát s Mgr. Šimkem odcestovaly Mgr. Klímová a Mgr. Langerová,

13. - žáci 4.OA pod vedením Mgr. Budinské a Mgr. Ducháèové poznávali

anglicky a nìmecky Prahu, 10. - 17. - v tomto týdnu byly provìøovány vstupní

znalosti žákù prvních roèníkù ètyøletého studia a kvinty testem VEKTOR

(SCIO), 17.- charitativní akce na podporu nevidomých "Bílá pastelka" - žáci

ze 2.A vybrali 6 978 Kè, žáci tercie na exkurzi v Praze obdivovali památky

pod vedením Mgr.M. Èechové a Mgr. Jašíkové, žáci všech prvních roèníkù

mìli možnost besedovat se zástupci obèanského sdružení KOMPAS, 18. -

22.- Mgr. Klímová zorganizovala soutìž ve sbìru papíru za úèasti žákù jen

nižšího gymnázia - nejlepší byla prima, 19. - na lehkoatletických závodech

v Novém Mìstì školu reprezentovali nìkteøí žáci vedeni Mgr. Hamáèkem,

20. - øeditel se zástupcem propagovali školu na ZŠ Ostrov v Jaromìøi,

21. - Mgr. Popélyová a Mgr. Fibigerová se žáky kvarty hledaly ponauèení

a kulturní vyžití v divadle v Hradci Králové, podobnì také žáci tercie, kteøí

s Mgr. Èechovou a paní Trefilovou ještì navštívili muzeum v Hradci Králové,

24. - žáci kvinty se vzdìlávali v Okresní galerii v Náchodì dle pokynù

Mgr.Stejskalové a 25.- totéž absolvovali žáci sexty, 25. - prezentace Mende-

lovy univerzity z Liberce pro 4. roèníky, žáci kvinty hledali ponauèení v Pla-

netáriu v Hradci Králové, valná hromada Unie rodièù, tøídní schùzky, volby

do Rady školy, 26. - 27.- podzimní prázdniny, 30. - Mgr. Køížová se snažila

vysvìtlit žákùm kvinty, kde a k èemu je Studijní a vìdecká knihovna v Hradci

Králové a pøi té pøíležitosti navštívili také galerii

listopad

1. - byla zahájena tradièní a pravidelná inventarizace, žáci v aule školy na

besedì s MUDr. Radimem Uzlem o Rizicích sexu, 3. - probìhlo další kolo

anglické mezinárodní zkoušky Pitman, družstvo dívek reprezentovalo školu

s Mgr. Militkou v okresním kole ve volejbalu, øeditel se zástupcem opìt

propagovali školu na ZŠ BN v Jaromìøi, 4. - 5. - zúèastnili jsme se prezentaè-

ní výstavy støedních škol v Hradci Králové (školu zastupovali RNDr. Dolejší,

Mgr. Macková, paní Trefilová, pan Dušek, RNDr. Glos a Mgr. Hübner),

7. - pedagogická rada, 9. - jedno z kol futsalové ligy v Hlušicích s Mgr. Ha-

máèkem, 10. - hasièi provedli ve škole kontrolu dodržování pøedpisù PO,

øeditel na poradì se zástupci UP v Náchodì, 10. - 11. - jsme se zúèastnili

prezentaèní výstavy støedních škol okresu Náchod v Hronovì (školu zastupo-

vali Mgr. Budinská, Mgr. Ducháèová, pan Dušek, RNDr. Glos a Mgr. Hüb-

ner, Mgr. Matysová a Mgr. Militká),  11. - žáci z Bis a ChS navštívili jader-

nou elektrárnu Dukovany s Mgr. Klímovou a Mgr. Šimkem, jiná skupina cca

90 žákù provìøovala znalost anglického jazyka pøi divadelním pøedstavení

Pán much v angliètinì v Pardubicích s dr. Bartošovou, Mgr. Budinskou,

Mgr. Èechovou a Ing. Køeèkovou, probìhlo okresní kolo ve florbalu
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s Mgr. Hamáèkem, 15. - znalost nìmeckého jazyka si ovìøovali nìkteøí žáci

s paní Hartlovou pøi divadelním pøedstavení v nìmèinì v Praze, 16. - se

uskuteènil tradièní maturitní ples ètvrtých roèníkù opìt v Aldisu v Hradci

Králové, 18. - tzv. øeditelské volno, od 21. - probíhaly v SVS a nìkterých

tøídách besedy organizované Mgr. Popélyovou se èleny Svazu bojovníkù za

svobodu o dobì bezpráví, 23.- ve škole probìhl den otevøených dveøí hojnì

navštívený rodièovskou veøejností, 23.11. - 14. 12. - na pedagogické praxi

u Mgr Hübnera sl. Lindová, 24.- øeditel se zástupcem opìt propagovali školu

na ZŠ ve Smiøicích, žáci z kvarty zkoumali minerály na exkurzi v Praze za

dohledu Mgr. Fibigerové a Mgr. Šimka, 4. - uskuteènil se  tradièní pochod

studentù z Hradce Králové do Jaromìøe za slabé úèasti

prosinec

6. - probìhly tøídní schùzky, 8. - starší chlapci reprezentovali školu v kraj-

ském kole ve florbalu tentokrát pod vedeném Mgr. Šimka, 9. - anglické

interaktivní divadlo v aule školy pro žáky NG, 14. - školní kola soutìže

konverzace v anglickém a nìmeckém jazyce, 19. - školní kolo olympiády

z èeského jazyka, 20. a 21. - vánoèní školní turnaj v košíkové, 22. - se usku-

teènilo tzv. pásmo z vlastní tvorby, ovšem opìt bez vlastní tvorby, ukonèena

inventarizace, 23. - 2. 1.06 - vánoèní prázdniny

leden

3.- zahájena výuka v novém kalendáøním roce, 10.- nové informace hledali

žáci 3.A s Mgr. Boháèem a Mgr. Šimkem v Zemìdìlském muzeu v Praze,

družstvo dívek reprezentovalo školu s Mgr. Glosovou v okresním kole bas-

ketbalu, 11. - den otevøených dveøí opìt hojnì navštívený rodièi a žáky, 13.-

výchovný koncert na téma Hudební prùmysl v praxi, 14.- výroèní schùze

odborové organizace, 17. - školní kolo konverzaèní soutìže ve francouzském

jazyce zorganizovaný Mgr. Jašíkovou, 20. -uzavøení klasifikace, dvì družstva

reprezentovala školu v okresním kole v šachu, 23.- pololetní pedagogická

rada, 25. - dìjepisný poøad spolku FABER o støedovìké škole "Proè školníci

byli pitomci" v aule školy, 26. - školní kolo MO, 31. -  ukonèeno pololetí

studentskou akcí zvanou Múzování v aule školy s vyhodnocením soutìže

organizované k Evropskému dni jazykù, po skonèení následovalo rozdání

vysvìdèení
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únor

2. - krajské kolo v šachu, 3. - pololetní volno, 4. - 11. - lyžaøský kurz sekundy

na Cihláøské boudì v Èerném Dole (vedoucí Mgr. Milerová), 15. - žáci

septimy na kulturnì historické exkurzi v Praze (výstava Karel IV.) s Mgr. Po-

pélyovou a Mgr. Boháèovou, 16. - tradièní a oblíbené fotografování žákù

školy, 18. - 25. - lyžaøský kurz žákù z 1.A a 1.L na Cihláøské boudì v Èerném

Dole (vedoucí Mgr. Hamáèek), 21. - žáci 3.A navštívili Parlament ÈR a další

poznání hledali v Muzeu komunismu v Praze s Mgr. Boháèem a s Mgr. Po-

pélyovou, výbor Unie rodièù, 22. - nové poznatky se snažili naèerpat žáci

kvinty s Mgr. Váchovou v Botanické zahradì v Praze, 23.- úèast chlapcù

v kvalifikaèním turnaji v Liberci na republikové kolo ve florbalu pod vedením

Mgr. Šimka,  27. - 3. 3. - jarní prázdniny 

bøezen

3. - uèitelé školy na divadelním pøedstaveni Argonauti v Laternì Magice

v Praze,  5. - 9. - skupina studentù s Mgr. Budinskou poznávala Anglii,

6. - probìhlo další kolo mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Pitman,

8. - žáci vybraných tøíd se zúèastnili testu Kalibro nazvaného "Škola a já",

10.- tradièní ples školy v Josefovì, 12. - pøicestovali žáci ze støední školy

Tavistocku (Anglie), pro které zajiš�ovali ubytování žávi 3.L (jazyková

skupiny) a praxi (pobývali zde do 31. 3.) v režii Mgr. Budinské, 14. - žáci 2.L

s Mgr. Ducháèovou a Mgr. Køížovou se na výstavì v Praze seznamovali se

Svìtem medií, 15. - školní kolo SOÈ, okresní finále ve volejbalu dívek pod

vedením Mgr. Militké, 16. - na geologické exkurzi v Nové Pace s

Mgr. Fibigerovou a Mgr. Šimkem byla kvarta, 17. - kulturnì literární exkurzi

v Praze absolvovali žáci 3.L s Mgr. Køížovou a Mgr. Popélyovou, školní kolo

matematické soutìže KLOKAN, okresní finále v basketbale - starší chlapci

s Mgr. Hamáèkem, 17.3. - 24.3. - na pedagogické praxi sl. Škopová

u Mgr. Boháèe a Mgr. Hübnera, 21. - beseda pro dívky o dospívání (prima -

Èas promìn, 1. A, 1.L, kvinta - S tebou o tobì),  22. - první jednání Rady

školy, literárnì historická exkurze v Praze - Mgr. Stejskalová s žáky 4.B,

23. - krajské finále v basketbale, kategorie starších chlapcù s Mgr. Hamáèkem

a kategorie starších dívek s Mgr. Militkou, žáci 4.OA na anglické exkurzi

v Kimberley Clark s Mgr. Budinskou, 23. - 24. - pobývali ve škole žáci lycea

ze Ziebic, o které se postarali naši žáci s Mgr. Langerovou, Mgr. Klímovou

a Mgr. Šimkem, 27.- zamìstnanci školy si pøipomenuli Den uèitelù v divadle

v Jaromìøi, 28.- charitativní akce: „Srdíèkový den“ zajistili žáci 1.L (vybráno

21 891 Kè), 29.- výchovný koncert skupiny TRAVELLERS "Hvìzdný prach

hitparád", 31. 3. až 2. 4. - republikové finále ve florbale s Mgr. Hamáèkem
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duben

1. - zahájení provìrky BOZP, 3. - pedagogická rada, zaèal rekvalifikaèní kurz

z VT pro UP (do 2. 5.), 6. - písemná maturitní zkouška z cizího jazyka v ob-

chodní akademii, 6. - 7. - exkurze žákù 3.L za krásami a poznáním do Prahy

s Mgr. Køížovou a Mgr. Šimkem, 5. - 8. - celostátní konference øeditelù

gymnázií v Tøinci, 7. - žáci primy s panem Hübnerem a Mgr. Matysovou

zhlédli divadelní pohádku v Dolanech, 10. - anglické divadelní pøedstavení

Frankenstein (M. Shelly) v Praze, 11. - okresní kolo mladších chlapcù v bas-

ketbalu s Mgr. Hamáèkem, 12. - písemná maturitní zkouška z èeského jazyka,

opakované jednání Rady školy, 13. - 14. - velikonoèní prázdniny,   18. - tøídní

schùzky a jednání výboru Unie rodièù, 21. - praktická odborná zkouška

v obchodní akademii, 24. - pøijímací zkoušky, 27. - zemìpisný poøad v aule

"Cesta Kurdistánem", 28. - krajské kolo ekologické olympiády u nás ve škole

kvìten

3. - firma Profimedia pøedvedla uèitelùm interaktivní tabuli, 4. - družstvo

mladších chlapcù s Mgr. Hamáèkem se zúèastnilo atletického ètyøboje

v Novém Mìstì, 4. - 7. - žáci septimy s Mgr. Boháèovou a paní Trefilovou

navštívili Prahu za úèelem prohloubení kulturnì historických poznatkù, 6.-

žáci sekundy pozorovali zvíøata v ZOO ve Dvoøe Králové s Mgr.

Langerovou, 9. - podobnì žáci sexty studovali pøírodu v ZOO v Praze s dr.

Dolejší a Mgr. Šimkem, 10. - pedagogická rada ke 4. roèníkùm, 11. -

prezentace seminárních prací žákù 4. roèníkù, 12. - tzv. "poslední zvonìní" a

vydání vysvìdèení ve 4. roènících, 15. - druhý termín pøijímací zkoušky do 1.

roèníku, žáci septimy s Mgr. Langerovou navštívili anatomické muzeum v

Hradci Králové na Lékaøské fakultì a podobnì 16. - uèinili totéž žáci 3.A,

žáci NG na atletických závodech Pohár rozhlasu s Mgr. Hamáèkem a Mgr.

Militkou, 15. - 19. - maturitní volno 4. roèníkù, žáci 2.L (specializace na

tìlesnou výchovu) s èásti žákù ze septimy na cykloturistickém kurzu v Borové

u Polièky vedeném Mgr. Milerovou, zbytky tøíd v Josefovì, 15. - 26. -

odborná pedagogická praxe ve 3.L, 19. - žáci 1.A se seznamovali s prací

Studijní a vìdecké knihovny v Hradci Králové za dohledu Mgr. Matysové

a Mgr. Stejskalové, 25. - 25. - ústní maturitní zkoušky, 26. slavnostní pøedání

maturitních vysvìdèení v aule školy, 30. - žáci 1.A na kulturnì historické

exkurzi v Praze s Mgr. Matysovou a Mgr. Stejskalovou, 29. - 2. 6. - 3.A,

septima a 2.L na letním vodáckém kurzu ve Vyšším Brodì vedeném

Mgr. Hamáèkem (pøedèasnì ukonèen pro nepøíznivé poèasí)
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èerven

1. - 4. - žáci kvarty na kulturnì historické exkurzi v Praze s Mgr. Fibigerovou,

Mgr. Matysovou a s Mgr. Popélyovou, 2. - žáci tercie na exkurzi v Hradci

Králové s Mgr. Èechovou a Mgr. Matysovou, 2. - 3. - parlamentní volby - dvì

volební místnosti ve škole, 5. - mimoøádná tøídní schùzka v tercii, 6. - výbor

Unie rodièù, poznatky z biologie si rozšiøovali žáci 1.L na exkurzi v Botanic-

ké zahradì v Liberci s Mgr. Klímovou a panem Žuèkem, žáci 2.A pozorovali

zvíøata v ZOO ve Dvoøe Králové s Mgr. Ducháèovou a Mgr. Váchovou,

7. - exkurze žákù 1.L s Mgr. Fibigerovou ve Studijní a vìdecké knihovnì,

8. - 24. - školní výlety, 12. - nìmecko-anglická exkurze žákù 3.A v Praze

s dr. Bartošovou a paní Hartlovou, prima na exkurzi v ZOO a Botanické

zahradì v Liberci s Mgr. Hübnerem a Mgr. Klímovou, 19. - 20.- obhajoba

roènikových prací v 3.L, 19. - 23. - dodateèné a opravné zkoušky žákù 4. roè-

níkù, 21. - všichni jsme si vyzkoušeli rychlé opuštìní budovy, 23.- uzavøení

klasifikace, 26. - øeditel na poradì v HK, pedagogická rada - klasifikaèní,

27. - prezentace seminárních prací žákù 3. roèníkù a odpoledne schùzka

s rodièi žákù pøijatých do 1. roèníkù, žáci kvinty s Mgr. Stejskalovou se

zajímali o barokní sochy v Kuksu, 28. - první sportovní den - atletika,

29. -druhý sportovní den - sportovní hry, 30. - vydání vysvìdèení a závìreèná

porada, 1. 7.  - 31. 8. 2005 - prázdniny

výlety:

prima navštívila Liberec a okolí s Mgr. Hübnerem a Mgr. Klímovou, sekunda

vyrážela na túry z kempu v Jinolicích s Mgr. Langerovou a Mgr. I. Èechovou,

žáci tercie s Mgr. M. Èechovou navštívili Tøeboò  a poznávali okolí, žáci

kvarty èerpali znalosti a obdivovali kulturní památky v Praze a èásteènì jako

výlet se získáním dalších poznatkù z oblasti biologických a historických vìd

využili návštìvu Ratiboøic a Kunìtické Hory s Mgr. Popélyovou a Mgr.

Šimkem, kvinta poznávala historii i pøírodu v okolí Pecky s Mgr. Váchovou,

sexta se rekreovala i poznávala historii v Doksech s Dr. Dolejší, žáci 1.A

s Mgr. Matysovou a Mgr. Stejskalovou vyrazili za pøírodou a odpoèinkem do

Božanova, žáci 1.L poznávali pøírodu s Mgr. Šimkem a panem Žuèkem

v Dachové u Hoøic, žákùm 2.A nahradila exkurze do Prahy výlet - na den ale

ještì vyrazili do Kuksu, žáci 2.L obdivovali pøírodu a kulturní památky

s Mgr. M. Èechovou a Mgr. Jašíkovou v Libicích, žákùm 3.A, septimy a 3.L

letní kurz a pobyt v Praze nahradil výlet

èervenec- srpen

druhá èást druhé etapy rozšíøení poèítaèové sítì - kanceláøe (øeditel, zástupce,

obì kanceláøe školy,sborovna, kabinet a uèitelská knihovna, instalace zaøízení

v JU1), drobné zednické práce (zeï ve sklepech bytù), malování nìkterých
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tøíd, 29.8. - zahájení pøípravy na nový školní rok - úvodní porada, 30. a 31. 8.

- rùzné zkoušky, 1. 9. - školení BOZP a PO

Poznámky k akcím
a) exkurze

Cílem exkurzí musí být vhodné doplnìní probírané látky, exkurze musí

souviset s výchovnì vzdìlávacími cíli výuky pøíslušného pøedmìtu. Celkem

bylo naplánováno 68 exkurzí, z toho se uskuteènilo jen 34, k tomu ale 11 ne-

plánovaných. Podstatnì se snížilo procento realizovaných exkurzí ze 70%

v pøedchozím roce na 50%. Opìt je tøeba si položit otázku, zda je plánování

exkurzí z hlediska cílù výuky nìkterými  uèiteli dostateènì promyšlené a zda

není formální. Tomu by nasvìdèoval i velký podíl exkurzí neplánovaných. Ve

spoleèenskovìdních pøedmìtech bylo plánováno 32 exkurzí, uskuteènilo se

21, v pøírodovìdných pøedmìtech byl plán 30, skuteènost je 17; v cizích

jazycích bylo plánováno 6 exkurzí, skuteènost 4 (mimo divadlo). Studenti

opìt nejèastìji pobývali v Praze (celkem 14x). Nejménì z plánovaných exkur-

zí se uskuteènilo v sekundì - z pìti jen jedna! a v žádné tøídì se neuskuteènily

všechny! Dalším problémem jsou termíny - opìt nejvíc exkurzí je v èervnu,

i když na tento mìsíc nebyla plánovaná ani jedna. V pøíštím školním roce

nebudou exkurze v èervnu povoleny. Nedodržování termínù vede ke kumulací

exkurzí s výlety v závìru roku a znaènì se tak narušuje výuka. 

b) výchovné a vzdìlávací akce pro studenty

Uskuteènilo se 11 akcí (v pøedchozím roce 16). Již tradiènì se žáci zúèast-

nili 3 divadelních pøedstavení v angliètinì v Praze, v Pardubicích a jednou ve

škole. Žáci mìli také možnost navštívit dvakrát divadelní pøedstavení v nìm-

èinì (v Praze a Pardubicích). Uskuteènily se dva výchovné koncerty - oba

v aule. Jedno divadelní pøedstavení v aule školy na téma Støedovìká škola

(spoleènost Faber). MUDr. Radim Uzel pohovoøil se žáky v aule školy na

téma Rizika sexu. Na zemìpisné besedì žáci získali øadu zajímavých informa-

cí o cestì do Kurdistánu. Bohužel, nenavštívili jsme žádné divadelní pøedstave-

ní. Jako celoškolní akce se ještì uskuteènily dvì vystoupení pøipravená našimi

žáky, nepoèítám-li program pøipravený na slavnostní pøedávání maturitních

vysvìdèení. Pøedvánoèní akci pøipravili žáci sami, opìt v diskutabilní kvalitì.

Druhou akci  - Múzování - pøipravili žáci pod vedením Mgr. Køížové

a Mgr. Popélyové na nesrovnatelnì vyšší rovni.

Jen pro nìkteré tøídy èi skupiny se uskuteènily rùzné besedy. Pro 1. roèní-

ky vèetnì primy to byly osvìdèené besedy o dospívání (jen pro dívky),

besedy o mìstì a jeho správì se starostou mìsta, besedy se zástupci sdružení

Kompas. Pro žáky 3. a 4. roèníkù besedy se èleny Svazu bojovníkù za svobo-

du.
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c) družební styky

Uskuteènilo se 6 akcí. Již tradiènì navštívili naši studenti 2x Anglii, jednou

pod vedením Mgr. Budinské a po druhé pod vedením Dr. Bartošové. Na

podzim jsme oplatili návštìvu studentùm gymnázia z Halberstadtu - naši

studenti týden docházeli do zdejšího gymnázia a poznávali okolí. Celou akci

pøipravily  Mgr. Matysová s Ing. Øípovou. Rovnìž na podzim se naši žáci

seznamovali s lyceem a jeho studenty v Ziebicích. Na jaøe jsme pak pøivítali

polské studenty ze Ziebic u nás. Obì akce pøipravili Mgr. Langerová, Mgr.

Klímová a Mgr. Šimek. Skupina studentù uèících se francouzský jazyk navští-

vila Paøíž. Tuto akci pøipravila Mgr. Jašíková. Na základì projektu Leonardo

da Vinci pøijeli na praxi do nìkterých našich organizací studenti støední školy

Tavistock (Anglie). Ubytování pro nì zajiš�ovali žáci 3.L (jazyková skupiny).

Celou akci pøipravila a zajistila Mgr. Budinská. Opìt se podaøilo pro další rok

získat prostøedky z projektù kraje na akci s polskými studenty a z prostøedkù

projektu Leonardo na pobyt našich studentù v Anglii.

d) charitativní akce

Naši studenti se dále podíleli na 4 charitativních akcích (v pøedchozím roce

na 6). Zúèastnili jsme se dvakrát Srdíèkového dne, dále Svìtlušky a Bílé

pastelky – pro nevidomé. Na základì dostupných informací naši studenti

vybrali 49 259 Kè. U jedné charitativní akce není známo, kolik naši studenti

vybrali (Svìtluška). Poèet tìchto akcí nebudeme rozšiøovat. 

e) poznámka k testùm

Žáci se zúèastnili dvou testù. Vybrané tøídy (tercie, kvarta, kvinta, 1.A,

1.L, 2.A, 2.L, sexta, 3.A, 3.L a septima) se zúèastnili druhé èásti testù Kalibro

nazvaného Jakou chci mít školu. Tento test mìl navázat na podobný test

z minulého školního roku, termín se ale asi o pùl roku opozdil. Test mìl opìt

tøi souèásti - žákovský test, test pro rodièe a pro uèitele. Otázky se èásteènì

pøekrývaly. Rodièùm jsme test nezadávali, poèet odevzdaných uèitelských

dotazníkù (7) je malý, takže dìlat obecné závìry nelze. Test mìl ukázat, co od

školy žáci i uèitelé oèekávají. Obecnì lze konstatovat, že odpovìdi se neliší

moc od prùmìru srovnatelných škol, jsou mírnì nad prùmìrem. Po vyhodno-

cení budou závìry tìchto testù využity v plánu práce na pøíští školní rok.

Druhý test od spoleènosti SCIO - VEKTOR - je souèástí testù, které by

nám mìly pomoci pøi autoevaluaci studijních výsledkù. Absolvovali jej žáci

prvních roèníkù a kvinty. Výsledky budou porovnány s výsledky testù, které

budou psát za tøi roky, ve tøetím roèníku (septimì).

Škola byla pøihlášena do testù Maturita naneèisto zpracované CERMA-

Tem. Tìchto testù se mìli zúèastnit všichni žáci posledních roèníkù. Protože

se Krajský úøad nedohodl s Cermatem, testy se v tomto kraji nepsaly.
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f) zkoušky z cizích jazykù

Škola je druhým rokem certifikovaným støediskem pro konání mezinárodní

zkoušky z anglického jazyka Pitman. V tomto školním roce se zkoušky

konaly ve dvou termínech. Oprava a hodnocení zkoušek bylo zabezpeèeno

britskou centrálou City & Guilds. Zkoušek se zúèastnilo 28 žákù ze tøíd sexta,

septima, oktáva, 3.L, 3.A, 4.A a 4.B. Nejlepšího hodnocení dosáhla Vladimí-

ra Vokøálová ze 4.A

Dva žáci ètvrtých roèníkù složili mezinárodnì uznávanou zkoušku z nì-

meckého jazyka - Zertifikat Deutsch. 

g) Projekt Leonardo - Projekt Mobility

V dubnu byl schválen a podpoøen projekt "Mobility" v rámci mezinárodní-

ho programu EU Leonardo da Vinci. Cílem tohoto projektu je poskytnout

studentùm odborných škol možnost absolvování odborné praxe v zahranièí.

Studenti, Pedagogického lycea tak mají pøíležitost získat praktické dovednosti

a zkušenosti v oboru pøedškolního vzdìlávání v zahranièí.

Projekt se uskuteèòuje ve spolupráci s partnerskou školou - Tavistock

Colege. V bøeznu deset anglických studentù absolvovalo odbornou stáž u nás.

Pùsobili jako asistenti na ZŠ, nìkteøí trénovali plavání a ti se zamìøením na

"Business Studies" se seznamovali se státní správou, marketingem, bankov-

ním systémem apod. 

Naši studenti, Pedagogického lycea je hostili ve svých rodinách. Prokázali

pøi tom skvìlé organizaèní schopnosti, samostatnost a zodpovìdnost. Tato

akce pøispìla také  ke zlepšení jazykových dovedností.

Na podzim pøíštího školního roku devìt studentù 3. L absolvuje tøítýdenní

odbornou praxi v Tavistocku ve Velké Británii. Úèastí v projektu budou mít

naši studenti možnost zúroèit teoretické vzdìlávání v rámci odborné kvalifi-

kované praxe v zahranièí a získat diplom Europass, který je dokladem o absol-

vování evropské studijní stáže a usnadòuje komunikaci mezi uchazeèi o práci

a zamìstnavateli, studenty a vzdìlávacími institucemi v zemích EU.

h) prezentace prací

Pøi rùzných pøíležitostech  - v semináøích, SOÈ, v rùzných pøedmìtech –

vzniká mnoho zajímavých odborných prací. Jen nìkteré z nich pak školu

reprezentují na rùzných soutìžích a dá se øíci, že nezaniknou. Abychom dali

šanci vyniknout i ostatním zajímavým pracím, zorganizovali jsme v tomto

školním roce dva dny prezentací odborných prací ve tøetím a ètvrtém roèníku.

Mimo jiné tak mají studenti možnost seznámit své spolužáky s tím, na èem

pracují, co je zajímá. Podobným zpùsobem jsme zorganizovali obhajoby

roèníkových prací žákù pedagogického lycea ve 3. roèníku. Tyto akce jsme

letos organizovali poprvé.
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i) nìkteré aktivity našich žákù mimo školu 

Nìkteøí žáci se mimo školu podílejí na èinnosti rùzných spoleèenských

organizací èi sportovních oddílù. Školou jsou tyto aktivity podporovány.

Jakub Duben (prima) – krajský pøebor ve stolním tenise

Petra Formánková (prima) – košíková, TJ Sokol Hradec Králové

Tomáš Krám a Antonín Martinek (prima) – krajský pøebor v košíkové za

Dynamo Hradec Králové

Kateøina Hátlová (tercie) – basketbal v TJ Sokol Hradec Králové

Lucie Pešinová (tercie) – taneèní skupina FLASH Jaromìø

Nikola Hendrychová (kvarta)  – národní házená za TJ Sokol Krèín, mistrov-

ství ÈR v Novém Mìstì, kategorie starších žaèek, 3. místo

Tomáš Schejbal (kvarta) –  lukostøelba, 10. místo na 3. otevøeném mistrovství

bojové a lovecké lukostøelby ve Veveøí u Brna

Jan Dvoøáèek (kvinta) – spoleèenský tanec, semifinále mistrovství republiky

Klára Netuková (kvinta) – synchronizované bruslení, 1. místo na mistrovství

republiky

Anna Èermáková (kvinta) – mažoretky, 3. místo na mistrovství republiky

Radka Hlaváèková (1.L) – sportovní gymnastika, 2. místo na Mistrovství

republiky 

Jana Koneèná (2.L) je èlenkou skupiny ELDORÁDO taneèního klubu Drak

and Roll 

Lukáš Rezek – atletika 1. výkonnostní tøída, Sport Centrum Pardubice

Mariana Ježková – snowboard výuka ve Ski School

Barbora Chmelíková – akrobatický rock and roll -Rebels Trutnov

Dominika Kopièová – fotbal, DFC Infotech Hradec Králové

Vojtìch Papík (septima) – tanec v taneèní škole BONSTEP Hradec Králové,

výkonnostní tøída A

Nikol Pavlasová (septima) – košíková, 2. místo na mistrovství ÈR starších

dorostenek

Michal Petøík (3.A) je èlenem reprezentaèního družstva ve vodním pólu

Josef  Øezníèek (3.A) je èlenem orchestru pøi ZUŠ Nové Mìsto n. M., meziná-

rodní pøehlídky

Zuzana Rýglová (3.A) – koncertuje se ZUŠ Hoøice (flétna, klavír)

Simona Šandová (3.A) – koncerty se ZUŠ v Hradci Králové (sólový zpìv)

Alena Nosková (3.L) – reprezentuje ÈR s pìveckým sborem Jitro z HK 

Pavla Žitná (4.A) – badmington za TJ Sokol Dobruška

Aneta Holasová (4.A) – lehká atletika

Veronika Khomová (4.A) – vodní pólo

Nela Havrdová (oktáva) – krasobruslení

Alena Smolíková (4.B) – kynologické sporty v kynologické ZO v Chlumci

nad Cidlinou, Mistrovství Evropy – 1. místo na mistrovství ÈR,tanec se psem
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Jan Nìmeèek (4.B) z této tøídy reprezentuje ÈR v rychlostní kanoistice,

nìkolikanásobný mistr ÈR

Pavlína Klouèková, Petra Burdová (obì 2.L), Kateøina Leová (sexta), Kateøi-

na Bartošová (3.A) Jaroslava Škvorová (4.B) – taneèní skupina FLASH,

celostátní pøehlídky

Lada Štajglová (3.A), Barbora Provazníková (3.L), Michaela Èapková (oktá-

va) – reprezentují v taneèních formacích za MTC Krok Hradec Králové

(v republice 3.místo) – úèast na mistrovství Evropy

8. Výsledky soutìží a olympiád

SOÈ
školní kolo

Spoleèenskovìdní èást:

jen 1 práce z oboru historie (vznikla ale v pøírodních vìdách!)

Historie

Simona Šandová, Pavla Vojtíšková (obì 3.A) 1. místo, postup 

Významné osobnosti èeské chemie 

Pøírodovìdná èást:

po 1 práci z biologie a potravináøství, 2 práce s chemie a zdravotnic-

tví, celkem 6 prací

Chemie

Vojtìch Franc, Tomáš Krupièka (4.A) 1. místo, postup 

Stanovení chemických látek v nápojích a jejich vliv na lidský

organismus

Petra Jirásková, Šárka Neumanová (obì 3.A) 2. místo, postup

Chemická vazba a vlastnosti látek

Biologie

Zuzana Rýglová, Romana Svíbová (obì 3.A) 1. místo, postup

Pøechodné prvky a volné radikály

Zdravotnictví

Barbora Mikolášková, Jan Texl (oktáva) 1. místo, postup

Dùkaz pufraèní kapacity bílkovin a stanovení isoelektrického

bodu

Soòa Klepsová (septima)  2. místo, postup

Metabolismus sacharidù a stanovení glukosy v krvi
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Potravináøství

Kristýna Mikešová, Nikol Pavlasová (obì septima) èestné uznání

Potravináøský aditiva

okresní kolo

Historie

Simona Šandová, Pavla Vojtíšková (obì 3.A) 1. místo, postup

Chemie

Vojtìch Franc, Tomáš Krupièka (4.A) 1. místo, postup

Petra Jirásková, Šárka Neumanová (obì 3.A) 2. místo

Biologie

Zuzana Rýglová, Romana Svíbová (obì 3.A) 2. místo

Zdravotnictví

Barbora Mikolášková, Jan Texl (oktáva) 1. místo, postup

Soòa Klepsová (septima)  2. místo, postup

krajské kolo

Historie

Simona Šandová, Pavla Vojtíšková (obì 3.A) 2. místo

Chemie

Vojtìch Franc, Tomáš Krupièka (4.A) 1. místo, postup

Zdravotnictví

Barbora Mikolášková, Jan Texl (oktáva) 2. místo

Soòa Klepsová (septima) 3. místo

celostátní kolo

Chemie

Vojtìch Franc, Tomáš Krupièka (4.A) 15. místo

AMAVET
(Asociace mládeže pro vìdu a techniku)

Oblastní kolo

Markéta Svatáková (4.B) 1. místo, postup

Léèivé rostliny èeledi Lamiaceae a Urticaceae

Národní kolo

Markéta Svatáková (4.B) 8. - 10. místo

Na základì tohoto umístìní Markéta Svatáková reprezentovala Èeskou

republiku a školu na mezinárodní pøehlídce prací AMAVET v Bruselu. Blaho-

pøejeme.
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Biologická olympiáda
školní kolo

kategorie A - úèast 6 žákù

Petra Jirásková (3.A) 1. místo

Markéta Grùòová (3.A) 2. místo 

Zuzana Baloušková (4.B) 3. místo

kategorie B - úèast 8 žákù (nikdo nepostoupil do dalšího kola)

Vladimíra Škopová 1. místo

Lucie Semelková 2. místo

Markéta Telišèáková (všechny 2.A) 3. místo

kategorie C - úèast 2 žáci

Helena Rezková (kvarta) 1. místo

Kateøina Èapková (kvarta) 2. místo

kategorie D - úèast 16 žákù

Petra Vavøièková (sekunda) 1. místo

Lucie Svatošová (sekunda) 2. místo

Pavlína Rejchrtová (prima) 3. místo

okresní kolo 

kategorie C Helena Rezková (kvarta) 9. místo

Kateøina Èapková (kvarta) 13. - 14. místo

kategorie D Pavlína Rejchrtová (prima) 12. místo

Petra Vavøièková (sekunda) 18. místo

krajské kolo

kategorie A Petra Jirásková (3.A) 10. místo

Ekologická olympiáda
krajské kolo

Adam Friedrischek, Jakub Holeèek, Vojtìch Papík 4. místo

(všichni septima)

Markéta Grùòová, Petra Jirásková (obì 3.A) a

Jan Flídr (oktáva) 5. místo

Poznávání živoèichù a rostlin
okresní kolo

kategorie A (SŠ) Petra Jirásková (3.A)  2. místo, postup

Vendula Henclová (1.L) 5. místo, postup

kategorie B (NG) Kateøina Èapková (kvarta) 12. - 13. místo

Helena Rezková (kvarta) 15. místo

kategorie C (NG) Lucie Svatošová (sekunda) 22. místo

krajské kolo

kategorie A Petra Jirásková (2.A)  7. místo
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Chemická olympiáda
školní kolo

kategorie B úèast 1 žák

Daniel Texl  (septima) školní kolo nedokonèil

kategorie D úèast 1 žák

Tomáš Schejbal  (kvarta) postup do okresního kola

okresní kolo

kategorie D Tomáš Schejbal  (kvarta) okresního kola se nezúèast-

nil

Pythagoriáda
školní kolo prima - 29 žákù

sekunda - 28 žákù

okresní kolo 

prima  Antonín Martínek 1. - 2. místo

Jan Škrabka 3. místo

Pavel Rozdolský 4. - 10. místo

sekunda Jakub Konrád 1. místo

Kateøina Èerná 6. - 11. místo

Jakub Maksymov 6. - 11. místo

Matematická olympiáda
školní kolo  

kategorie Z6, Z7, Z8, Z9 - v podstatì celé tøídy

kategorie C 7 žákù z 1.A a kvinty nikdo nepostoupil

kategorie B 8 žákù - do krajského kola postoupili dva žáci

okresní kolo

kategorie Z6 Antonín Martínek (všichni prima) 6. - 10. místo

Jiøí Teichman 11. - 16. místo

Tomáš Krám 20. - 23. místo 

kategorie Z7 Jakub Konrád (všichni sekunda) 1. místo

Kateøina Èerná 4. - 12. místo

Jakub Maksymov 25. - 27. místo

kategorie Z8 Zdenìk Borecký (tercie) 6. místo

kategorie Z9 Petr Jelínek (kvarta) 8. místo

krajské kolo

kategorie Z9 Petr Jelínek (kvarta) 12. místo

kategorie B Zdeòka Výravská (sexta) 20. - 24. místo

Veronika Borùvková (sexta) 25. místo
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Matematický Klokan
školní kolo - úèast v kategoriích  (Benjamin - 37, Kadet - 41, Junior - 37,

Student - 35)

kat. Benjamin Antonín Martínek (prima) 1. místo

Jakub Konrád (sekunda) 2. místo

Petra Vavøièková (sekunda) 3. místo

kat. Kadet Tomáš Výravský (všichni kvarta) 1. místo

Helena Rezková 2. místo

Marek Š�ovíèek 3. místo

kat. Junior Tereza Macáková (sexta) 1. místo

David Hynek (sexta) 2. místo

Marek Hlaváèek (kvinta) 3. místo

kat. Student Petr Vodièka (4.A) 1. místo

Daniel Texl (septima) 2. místo

Martin Žižka (2.A) 3. místo

Aleh Masaila (4.B) 3. - 4. místo

Lada Janoušková (septima) 3. - 4. místo 

Fyzikální olympiáda 
okresní kolo

kategorie G Jakub Konrád (všichni sekunda) 3. místo

Jakub Maksymov 6. místo

Jan Høivna 18. místo

kategorie F Zdenìk Borecký (tercie) 3. - 4. místo

kategorie E Tomáš Schejbal (všichni kvarta) 5. místo

Martin Merkl 9. místo

Tomáš Výravský 11. místo

Petr Jarchovský  16. místo

krajské kolo

kategorie C Petra Cabalková (všechny sexta) 15. místo

Veronika Borùvková 18. místo

Zdeòka Výravská 19. místo

Dìjepisná olympiáda (pro tercii a kvartu)
školní kolo

kategorie 2 úèast 20 žákù

Jan Køíž (všichni tercie) 1. místo

Zdenìk Borecký   2. místo 

Lucie Høivnová 3. místo
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okresní kolo

kategorie 2 Zdenìk Borecký   5. místo 

Jan Køíž úèast

Zemìpisná olympiáda
okresní kolo 

kategorie D Dominik Haž (všichni oktáva) 3. místo

Lucie Mohlesová 5. místo

Dana Kuhnová 8. místo

Lucie Pischová 9. místo

Zemìpisná soutìž Eurorebus (celostátní korespondenèní soutìž)
krajské kolo družstva - 4.B 15. místo

Milan Èermák, Zdenìk Jakl, Petra Sádovská

Kolumbus
 družstva - oktáva 5 . místo

(zemìpisná soutìž pøi veletrhu cestovního ruchu)

Dominik Haž, Lucie Mohlesová, Veronika Suchánková

Olympiáda v èeském jazyce
školní kolo

kategorie I  úèast  5 žákù 

Kateøina Èapková , Jana Drahorádová postup 

kategorie II úèast 31 žákù 

Markéta Forró, Lucie Mohlesová, Jan Èenìk postup

okresní kolo

kategorie I Jana Drahorádová (obì kvarta) 3. místo

Kateøina Èapková 32. - 35. místo

kategorie II Markéta Forró (septima)   1. místo

Lucie Mohlesová 4. - 5. místo

Jan Èenìk (oba oktáva) 4. - 5. místo 

krajské kolo 

kategorie I Jana Drahorádová 13. místo

kategorie II Markéta Forró 13. - 14. místo
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Konverzaèní soutìže

nìmecký jazyk
školní kolo

kategorie starších - úèast 15 žákù

Zuzana Rýglová (3.A) 1. místo

Šárka Masopustová (3.A) 2. místo

Silvie Surmová  (1.A) 3. místo

okresní kolo

Zuzana Rýglová 3. místo

Konverzaèní soutìž poøádaná MŠMT v Praze (o studijní pobyt v SRN) 

Šárka Masopustová (3.A) úèast

anglický jazyk
školní kolo

1. kategorie 12 žákù

Jakub Maksymov (sekunda) 1. místo

Markéta Jarkovská (sekunda) 2. místo

Tomáš Le (prima) 3. místo

2. kategorie 13 žákù

Michaela Halická (kvarta) 1. místo

Dinara Mandzyuk (tercie) 2. místo

Veronika Urbánková (kvarta) 3. místo

3. kategorie 30 žákù

Zuzana Neèasová (septima) 1. místo

Kateøina Bartošová (3.A) 2. místo

Zuzana Kabuïová (septima) 3. - 4. místo

Lenka Švejnohová (1.L) 3. - 4. místo

okresní kolo 

1. kategorie Jakub Maksymov (sekunda) 2. místo

2. kategorie Michaela Halická (kvarta) n e ú è a s t  p r o

nemoc

3. kategorie Zuzana Neèasová (septima) úèast
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francouzský jazyk
školní kolo úèast 17 žákù

kategorie B1 Šárka Pøichystalová (sexta) 1. místo

Adéla Branná (2.L) 2. místo

Kateøina Leová (sexta) 3. místo

kategorie B2 Kateøina Bartošová (3.A) 1. místo

Zuzana Kabuïová (septima) 2. místo

Lada Štajglová (3.A) 3. místo

krajské kolo

kategorie B2 Kateøina Bartošová 2. místo

ruský jazyk
školní kolo

kategorie SŠ 2, celkem úèast 2 žáci

kategorie SŠ 1, celkem úèast 2 žákù

krajské kolo

kategorie SŠ 2 Dana Špaèková (oktáva) 1. místo

Lucie Mohlesová (oktáva) 3. místo

kategorie SŠ 1 Petra Cabalková  (sexta) 10. místo

Romana Šimková (3.L) 11. místo

celostátní kolo

kategorie SŠ 2 Dana Špaèková (oktáva) 2. místo

Evropský den jazykù
V rámci Evropského dne jazykù probìhla v letošním roce soutìž na téma

Poznej nìmecky mluvící zemì (pøírodní podmínky, historie, kultura, souèasné

problémy). Soutìže se zúèastnilo 115 žákù. Z nejlepších øešitelù byli pøi

Múzování v lednu 2006 vylosováni 3 žáci, kteøí obdrželi poukázky na odbìr

knih v hodnotì 400 Kè.

školní soutìž Eliška Babková (3.A)

Petr Jelínek (kvarta)

Milan Doèár (kvarta )
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Soutìž ve sbìru papíru
Soutìž vyhlášená MìÚ, odborem životního prostøedí, pro školy ve mìstì.

Zúèastnili se žáci pøevážnì nižšího gymnázia v poètu 34 ze 7 tøíd. 

Umístìní tøídy: prima 1. místo

jednotlivci:

Veronika Rundová (prima) 1. místo

Lucie Tomanová (tercie) 2. místo

Petr Jarchovský (kvarta) 3. místo

Prima sezóna
Øeènická soutìž Petra Cabalková èestné uznání

Tomáš Hlaváèek (oba ze sexty) èestné uznání

Sportovní soutìže

Bìh Terryho Foxe
16 žákù ze 2.L

Lehká atletika - Støedoškolský pohár Corny
okresní kolo

dívky: 2. místo

Simona Balharová, Anna Èermáková, Nela Havrdová, Radka Hlaváè-

ková, Dagmar Horáková, Dominika Kopièová, Zuzana Panenková

 

chlapci: 6. místo

Jiøí Frei, Dominik Haž, Jaroslav Karel, Jan Nìmeèek

Lehká atletika - atletický ètyøboj
mladší chlapci: Jan Høivna, Antonín Martinek, Jakub Mik, Vojtìch Pechá-

èek, Martin Sychra 5. místo

Lehká atletika - pohár rozhlasu
mladší chlapci 9. místo

starší chlapci 8. místo

starší dívky 5. místo
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Sálová kopaná
okrskové kolo

mladší žáci 4. místo

Jakub Bartoška, Milan Doèár, Adam Friml, Jan Høivna, Petr Jarkovský,

Martin Merkl, David Šulc, Tomáš Váòa

okresní kolo

starší žáci 2. místo

Vojtìch Franc, Pavel Ficner, Jaroslav Karel, Jan Kotlant, Matìj Maøas,

Kristian Pham, Jiøí Suchánek, Michal Tylš

Støedoškolská futsalová liga
1. kolo starší chlapci 4. místo

Vojtìch Franc, Jakub Holický, Jaroslav Karel, Jan Kotlant, Tomáš Lášek,

Matìj Maøas, Kristian Pham, Jiøí Suchánek, Patrik Škvrna, Michal Tylš

Basketbal
okresní kolo

mladší chlapci 1. místo

krajské kolo se v této kategorii bohužel nekonalo

Adam Friml, Tomáš Krám, Antonín Martinek, Vojtìch Pecháèek, Aleš

Starzinský, Matìj Stejskal, Martin Sychra

mladší dívky 4. místo

Petra Formánková, Kateøina Hátlová, Veronika Rybová, Barbara Rybáèko-

vá, Kristýna Tichá, Barbora Uždilová, Lucie Tomanová

starší chlapci 1. místo

Josef Frátrik, Martin Grbaè, Martin Hedlík, Petr Hoško, Jan a Štìpán

Lacinovi, Jakub Stejskal, Jakub Vojtìch

starší dívky 1. místo

Aneta Bašková, Veronika Bláhová, Tereza Brothánková, Lada Exnarová,

Andrea Fleková, Markéta Grùòová, Nela Havrdová, Petra Janeèková,

Zuzana Kabuïová, Adéla Kunstová, Markéta Novotná, Nikol Pavlasová,

Martina Pilátová, Klára Plaèková, Petra Ruprichová, Barbora Stehlíková,

Lada Štajglová, Petra Zemánková

krajské kolo

starší chlapci (bez Hoška a Hedlíka) 4. místo

starší dívky 4. místo

Veronika Bláhová,  Andrea Fleková, Petra Janeèková, Zuzana Kabuïová,

Adéla Kunstová, Martina Pilátová, Klára Plaèková, Petra Zemánková
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Volejbal
okresní kolo

starší dívky 2. místo

Tereza Bartošová, Aneta Bašková, Kateøina Kapková, Michaela Králová,

Hana Špátová, Lenka Šubrtová, Gabriela Vanická, Michaela Viesnerová 

Florbal
okresní kolo

starší chlapci 1. místo

Karel Dohnal, Martin Hardubej, Dominik Haž, David Hynek, Petr Jiøièka,

Matìj Kubina, Jan a Štìpán Lacinovi, Tomáš Martinek, Miloš Poláèek,

Jan Texl

krajské kolo

starší chlapci 1. místo

Jiøí Andrejs, Karel Dohnal, Pavel Ficner, Martin Hardubej, Dominik Haž,

David Hynek, Petr Jiøièka, Matìj Kubina, Jan a Štìpán Lacina, Tomáš

Martinek, Miloš Poláèek, Jan Texl

kvalifikace na republikové finále (stejné složení) 1. místo

republikové finále

starší chlapci 5. místo

Šachy
okresní kolo

kategorie B2 (kombinované družstvo) 5. místo

Petr Daxner, Petr Jelínek, Petr Bílek, Pavel Pinkava 

kategorie C - dostavilo se jedno družstvo - postup

krajský pøebor

kategorie C 5. místo

Martin Grbaè, Jiøí Jelínek, Luboš Roško, Jan Texl

Pøebory školy

Vánoèní turnaj v košíkové

mladší chlapci starší chlapci mladší dívky starší dívky

1. místo sekunda oktáva kvarta septima

2. místo kvarta 4.B tercie 2.A

3. místo prima 2.L sekunda oktáva
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Dny sportu - školní olympiáda

1.místo 2. místo 3. místo

vybíjená mladší žákynì tercie kvarta prima

kopaná mladší žáci sekunda kvarta prima

volejbal starší dívky 1.A sexta 2.L

starší žáci septima sexta 2.A

lehká atletika
(soutìžilo se ve skoku dalekém, hodu míèkem (NG) nebo vrhu koulí (VG),

bìhu na 60 m (NG) nebo bìhu na 100 m a  800 m (VG a PL), štafetì 4 x 400

m)

nižší gymnázium 1. místo kvarta vyšší G a PL 2.L

2. místo sekunda sexta

3. místo tercie 1.A

4. místo prima 2.A

Žáci 3.L byli zøejmì unaveni, nebo� soutìží se nezúèastnili a radìji se vìno-

vali studiu.

Nejlepší výkony

dívky

60 m Sylva Faltusová (sekunda) - 8,80 sec

100 m Licie Pavlátová(2.L) - 13,4 sec

800 m Kateøina Hátlová (tercie) - 3:20 min

Tereza Brothánková (1.L) - 2:55 min

skok daleký Veronika Rundová (prima) - 394 cm

Aneta Bašková (1.L) - 420 cm

hod míèkem Barbora Uždilová (kvarta) - 41,30 m

vrh koulí Tereza Brothánková (1.L) - 8,65 m

4 x 400 m kvarta - - 5:14 min

1.L - 5:00 min

chlapci

60m Tomáš Schejbal (kvarta) - 8,00 sec

100m Lukáš Rezek (2.L) - 10,9 sec

80m Jakub Bartoška (kvarta) - 2:38 min

Lukáš Rezek (2.L) - 2:17 min
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skok daleký Tomáš Schejbal (kvarta) - 429 cm

Josef Frátrik (2.L) - 540 cm

hod míèkem Martin Merkl (kvarta) - 57,90 m

vrh koulí Jaroslav Karel (sexta) - 12,20 m

4x400m kvarta - 4:36 min

2.L - 3:59 min

Absolutní vítìz v nižším gymnáziu je kvarta (sekunda, tercie), ve ètyøletém

studiu sexta (1.A, 2.L) 

Poznámky k soutìžím

Ve Støedoškolské odborné èinnosti byli naši studenti opìt velmi úspìšní.

Žáci pøedložili celkem 7 prací. Bohužel, vytratila se spoleèenskovìdní èást.

Sice do této èasti byla nakonec zaøazena jedna práce, ale ta pùvodnì vznikla

jako práce pøírodovìdná. Pøírodovìdnì zamìøených prací pak bylo 6. Školní

kolo zorganizovaly Mgr. Váchová a Mgr. Langerová. Všechny práce z pøírod-

ních vìd vznikly pod vedením Mgr. Hynkové. Úroveò prací byla velmi dobrá.

Ze sedmi prací postoupilo do okresního kola šest a do  krajského kola ètyøi.

Jedna práce z chemie se dostala do celostátního kola. 

Výrazného úspìchu jsme dosáhli v soutìži vìdeckotechnických projektù

organizované asociací AMAVET. Na základì umístìní v celostátním kole

reprezentovala školu a Èeskou republiku Markéta Svatáková ze  4.B na

mezinárodní pøehlídce v Bruselu. 

Z pøírodovìdných soutìží byly pøedevším díky Matematickému Klokanovi

nejpoèetnìji obsazeny soutìže z matematiky. Letos se do této soutìže zapojilo

150 žákù ze všech tøíd. Výborné bylo umístìní žákù nižšího gymnázia v Pytha-

goriádì, zvláštì v kategorii 6. a 7. tøíd. Velmi dobrá byla úèast žákù z nižšího

gymnázia v MO, kde žáci obsadili všechny kategorie - nejlépe uspìli v kate-

gorii Z7. Zásluhu na dobrých výsledcích v NG mají všichni vyuèující mate-

matiky. Vìtšinu soutìží organizaènì velmi dobøe pøipravila a zajistila dr. Dolej-

ší za pomoci kolegù matematikù. Bohužel, ani letos se žádný žák nezúèastnil

matematické soutìže SOŠ. Opìt se výraznì zmenšil se poèet žákù v chemické

olympiádì jen dva žáci ve školním kole je naprostý neúspìch. Stále trvá

relativnì velký zájem o biologickou olympiádu, ale ani v tomto roce se

nedostavil výraznìjší úspìch v krajském kole. Umístìní v okresní soutìži

poznávání živoèichù a rostlin, zvláštì v kategorii støedních škol, lze hodnotit

jako úspìšné. Výsledek krajského kola neznáme. Zásluhu na tom mají Mgr. Vá-

chová a Mgr. Langerová. Celkem  dobøe se umístila obì družstva našich žákù

v ekologické olympiádì zásluhou Mgr. Klímové. Ve fyzikální olympiádì je

stav obdobný jako v pøedchozích letech, staršími žáky byla obsazena jen

kategorie C. Podstatnì vìtší zájem mají žáci nižšího gymnázia, kteøí obsadili



46

kategorie E, F a G zásluhou Mgr. Èechové, dr. Dolejší a Mgr. Boháèe. Žáci

se také zúèastnili zemìpisné olympiády v jedné kategorii a zemìpisné soutì-

že. V zemìpisné soutìži Eurorebus ale výborné umístìni z minulého roku

nezopakovali. Novì se žáci zúèastnili zemìpisné soutìže Kolumbus.

Výsledky v olympiádì z èeského jazyka jsou srovnatelné s minulým rokem

zásluhou všech uèitelù èeského jazyka. To znamená, že ani letos se v kraji

nijak výraznì neprosadili. Relativné velký zájem zùstal o dìjepisnou

olympiádu, ale ani v tomto roce se nikdo nedostal do krajského kola. Za

pøipomenutí stojí úèast našich žákù v Prima sezónì v øeènické soutìži.

Konverzaèních soutìží se zúèastnil podobný poèet žákù jako loni. Do

krajského kola se probojoval jeden žák jen ve francouzském jazyce.

V anglickém a nìmeckém jazyce  žáci skonèili v okresním kole. Jedna žákynì

se opìt zúèastnila výbìrového øízení na prázdninový stipendijní pobyt

v Nìmecku probíhající formou celostátní soutìže, ale neuspìla. Opìt nejvìtší

ocenìní si zaslouží  umístìní v olympiádì z ruského jazyka. Druhé místo

v celostátním kole je vynikající úspìch, na kterém se zcela jistì podílí paní

Skoøepová. Jazykové soutìže doplnila školní soutìž k Evropskému dni

jazykù, kterou zorganizovala Mgr.Matysová s kolegynìmi - nìmèináøkami.

Zajímavá byla úèast i umístìní žákù NG v soutìži ZŠ ve sbìru papíru,

pøipravily a zorganizovaly ji Mgr. Klímová a Mgr. Váchová.  Prima byla

ohodnocena jako nejlepší tøída.

Ve sportovních soutìžích se opìt mùžeme pochlubit nìkterými výbornými

výsledky. Sice v soutìžích z lehké atletiky žáci nedosáhli výrazného úspìchu,

ale kladnì je nutno hodnotit již samotnou úèast ve Støedoškolském poháru,

atletickém  ètyøboji, Poháru rozhlasu i v bìhu Terryho Foxe. Vynikajícího

výsledku dosáhli starší žáci ve florbalu. V republikovém kole obsadili 5. mís-

to. Velmi dobrých výsledkù dosáhla družstva mladších i starších chlapcù

a starších dívek v košíkové - v okresním kole obsadila první místa. Starší

dívky pak opìt obsadily velmi dobré tøetí místo v krajském kole a chlapci

ètvrté místo. 

Má-li se dostavit úspìch v nìjaké soutìži, je pøedevším tøeba žáky pro

úèast na ní získat. Bez pøedbìžné pøípravy a práce (se žáky) mimo vyuèování

mají žáci v soutìžích malou šanci, zvláštì v soutìžích pøírodovìdných. Tam,

kde se toto ponechá náhodì, výsledky nejsou. (I když ani pak nemusí být

vynaložené úsilí korunováno úspìchem.)
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9. Další vzdìlávání

Školení poèítaèové gramotnosti (SIPVZ) probíhalo opìt v našem vlastním

vzdìlávacím støedisku. Školení obou úrovní vèetnì volitelných modulù se

úèastnili uèitelé i jiných škol.  Celkem bylo vynaloženo 50 170 Kè. Úrovnì Z

se z naší školy zúèastnili dva uèitelé a pouze jeden vykonal zkoušku. Úrovnì

P0-úvodní modul se zúèastnilo 16 uèitelù. 

Volitelný modul - dva uèitelé se zúèastnili modulu Digitální fotografie

a poèítaèová grafika, dvìma byl uznán jeden volitelný modul (jako lektorovi)

a jednomu oba volitelné moduly (opìt lektor). 

Školení úrovnì Z má 100% uèitelù (v trvalém pracovním pomìru), úrovnì

P - úvodní modul  - 84% uèitelù, úroveò P - 1 volitelný modul - 4 uèitelé

(17%),  2 volitelné moduly - 1 uèitel.

Dalšího vzdìlávání pedagogických pracovníkù (DVPP) se zúèastnilo

30 uèitelù na 38 akcích, vzdìlávání mimo školu (bez vzdìlávání k tvorbì ŠVP

ve škole) se zúèastnilo 22 uèitelù na 34 akcích. Z toho

– vedoucí pracovníci - 4 akcí, 1 uèitel - vynaloženo 5 553 Kè 

– uèitelé jazykù - 9 akcí, 6 uèitelù - vynaloženo  5 798 Kè

– rozšiøující nebo doplòující vzdìlávání, 2 uèitelé - vynaloženo 21 400 Kè

Ostatní: 

– k tvorbì školního vzdìlávacího programu - koordinátor - 3 akce, jeden

uèitel

– pro všechny uèitele (CV Náchod) - 1 akce, 36 uèitelù 

– ostatní (vlastní ve škole) - 3 akce, 15 uèitelù

– ostatní pøedmìtové odborné - 11 akcí, 8 uèitelù 

– vícedenní školení èi sportovní kurzy - 5 akcí, 4 uèitelé

Na tento typ vzdìlávání bylo vynaloženo celkem 19 331 Kè.

– nepedagogiètí pracovníci – 2 akce, 3 pracovníci – vynaloženo 1 943 Kè

Snížil se poèet uèitelù na odborných pøedmìtových vzdìlávacích akcích

(mimo uèitelù anglického jazyka). Jednou z pøíèin je zøejmì zmìna v organi-

zaci vzdìlávání a druhou pøíèinou byla zøejmì znaèná pozornost vìnovaná

vzdìlávání zamìøenému na tvorbu ŠVP. Pozornost bude také tøeba zamìøit na

volitelné moduly v rámci vzdìlávání SIPVZ.

Školení probíhala v Centru vzdìlávání v Náchodì, NIDV v Hradci Králo-

vé, ve škole a v našem akreditovaném støedisku, OK Systém Praha, VEMA

Brno, støedisko multilicencí Praha, Gymnázium Praha, VUT Brno, ÈVUT

Praha, Univerzita Pardubice, Caledonian school Praha, Oxford University

Press.
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10. Výchovné poradenství

Ve spolupráci s tøídními uèiteli 4. roèníku byly ještì zpracovány pøehledy

o žácích pøijatých na VŠ a VOŠ výchovnou poradkyní paní Skoøepovou. Od

nového školního roku byla do této funkce jmenována Mgr. Macková. Pøi

prvních tøídních schùzkách byly rodièùm pøedány informace o zpùsobu

a organizaci poradenské èinnosti ve škole. Konzultaèní hodiny probíhaly

v domluvených termínech. Pøevážnì byly využity maturanty a žáky kvarty

k získání informací o možnostech dalšího studia a o pøípravných kurzech.

Další nejèastìjší dùvod návštìvy výchovného poradce bylo vyplòování pøihlá-

šek. V druhém pololetí konzultaèní hodiny nebyly v podstatì využívány. 

K podrobnìjší informovanosti žákù slouží nástìnka umístìná v prvním

patøe, kde mají celoroènì k dispozici øadu materiálù z VŠ vèetnì škol zahra-

nièních. K dalšímu informování je využíván èasopis Student a nìkterá èísla

Uèitelských novin. 

Pøehled o problémových žácích je prùbìžnì doplòován a dle potøeby je

s ním pracováno. Výsledek pak nìkdy také závisí na ochotì rodièù èi žákù

školu øádnì informovat a se školou spolupracovat. 

Výchovný poradce se zúèastnil dvou porad výchovných poradcù ve spolu-

práci s PPP Náchod a KU HK (legislativní zmìny, prevence kriminality,

šikana a podobnì).

Plán práce výchovného poradce byl témìø celý splnìn. Splnìny nebyly

v podstatì dva úkoly týkající se konkrétních informací o trhu práce.

11. Informace o prevenci sociálnì patologických jevù

Pro letošní rok škola obdržela na program zpracovaný Mgr. Šimkem

dotaci, kterou jsme využili na vyškolení 2 skupin studentù profesionálními

lektory v rámci studentského programu ve spolupráci s Milíèovým domem.

Pro velký zájem byly vytvoøeny 2 skupiny. Jedna z gymnázia  a jedna

z lycea, jehož zapojení je obzvláš� potìšitelné. Studenti provedli praktickou

èinnost v rámci prevence v naší škole i v ostatních ZŠ v Jaromìøi. Akce se

setkala s velkým ohlasem. Studenti budou v èinnosti pokraèovat i po zbytek

studia na naší škole. Minimální  plán prevence byl dodržován v rámci bodù

stanovených na zaèátku roku. Minimální program prevence je v podstatì

plnìn.
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12. Ekologická výchova

Plán práce v oblasti enviromentální výchovy byl plnìn.  3. - 7. øíjna opìt

probíhala soutìž ve sbìru papíru jaromìøských škol, kde se nejlepší tøídou

stala prima. Žáci v této souvislosti vyrobili odpadkové koše na tøídìný odpad

- tøídìní plastù a papíru. Byl umístìn odpadkový koš na použité baterie. Vše

za pomoci Mgr. Traspeové a Mgr.Boháèe. U školy byl umístìn kontejner na

plastové výrobky. Žáci øady tøíd se zúèastnili exkurzí s ekologickým zamìøe-

ním (jaderní elektrárna Dukovany, ZOO Liberec).

Žáci prvních roèníkù absolvovali pøednášku na téma „Lesnictví, ochrana

lesù ...“.

Uèitelé se zúèastnili tøí semináøù s touto tematikou (Mgr. Váchová

a Mgr. Klímová). Ekologie byla probírána v rámci hodin biologie a biologic-

kých semináøù (ekologie rostlin, ekologie živoèichù, ekologie èlovìka, atd.),

fyziky (jaderná energie, spalovací motory, chladnièky aj.), chemie, zemìpisu

a dalších. Mgr. Klímová s Mgr. Váchovou zpracovaly projekt „Škola pro

udržitelný život“. Bohužel, ve výbìrovém øízení zatím neuspìl.

13. Odborná praxe v pedagogickém lyceu

Odbornou praxi žáci 3. L absolvovali ve dnech 15. 5. - 26. 5. 2006 ve

26 organizacích v Jaromìøi, Hradci Králové, Dvoøe Králové, Trutnovì, Nácho-

dì a jinde. Žáci mìli možnost zvolit si pøíslušnou školu èi školské zaøízení

sami a také témìø všichni toho využili. 

Cílem odborné praxe je poznat prostøedí a práci pedagogù èi vychovatelù

v rùzných typech škol nebo školských zaøízení a dle pokynù a vlastních schop-

ností se do této èinnosti zapojit. Tento cíl byl splnìn - žáci skuteènì byli

zapojeni do pøípravy výchovnì vzdìlávací èinnosti, úèastnili se sportovních

akcí, výletù, projektových dnù, nìkde za dohledu pedagogù samostatnì

pracovali s dìtmi (zvláštì v mateøských školách). Veškeré informace a po-

znatky žáci vedli v denících. 

Kontrolu praxe provedli vyuèující rùzných pøedmìtù - Mgr. Popélyová,

Ing. Prokešová, Mgr. Traspeová, Mgr. Militká, Mgr. Langerová, Mgr. Køížo-

vá, øeditel a zástupce øeditele. Navštívili témìø všechny organizace, nikde

nenastaly vìtší problémy. Na nìkterých ZŠ v Hradci Králové nebyly nìkteré

uèitelky mající na starosti naše žáky dostateènì informovány o cílech a obsa-

hu praxe (ne naší vinnou). Nebyly navštíveny tøi organizace - ZŠ v Broumo-

vì, MŠ v Pardubicích - Polabinách a Dìtský domov Hamr na Jezeøe. 
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14. ICT plán školy na rok 2006 s výhledem na rok 2007
a 2008

1. Stávající stav
a) Poèet žákù školy:

Škola celkem 495

Gymnázium 371

- z toho nižší gymnázium 117

- z toho vyšší a ètyøleté gymnázium 254

Støední odborná škola 114

- z toho pedagogické lyceum 95

- z toho obchodní akademie 29

b) Pøehled proškolených zamìstnancù

Poèet pedagogických pracovníkù 35

(trvalý pracovní pomìr)

– školení Z 35 100%

– školení P0 24 68%

– školení P – jeden volitelný modul 4 11%

– školení P – oba volitelné moduly 2 6%

– školení S ( v roce 2005) 3

c) Celkové poèty poèítaèù a pøípojných míst

Uèebny – poèet uèeben pøíp. místa poèítaèe prez. techn.

poèítaèové uèebny 2 21+17 16+17 2

odborná uèebna s poèítaèi 1 10 10 0

odborné uèebny 11 2 1 2

uèebny 16 0 0 0

kabinety 16 16 14 0

sborovna 0 0 0 0

kanceláø øeditele a zástupce 2 3 1 0

kanceláø školy 2 3 1 0
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d) Popis pracovištì

Žák – operaèní systém  Windows 98 nebo XP (cca vždy polovina pracov-

ních stanic), poèítaèová sí� Novell NetWare a Linux (jedna uèebna 100Mb,

jedna uèebna 10Mb), Microsoft Office (Word, Excel. Access, PowerPoint,

Outlook 2000 nebo Outlook Express), 602PC Suite, OpenOffice.org, Corel-

DRAW Graphics Suite 11, neomezený pøístup na Internet - IE 6, Mozilla

nebo Mozilla Firefox, Zoner Photo Studio 8, VirusBuster, rùzné výukové

programy – Langmaster, Terasoft, Pachner – pro øadu pøedmìtù. 

Pøevažující typ pracovní stanice – AMD Athlon 1,7 GHz, RAM  256 MB,

HDD 30GB, CD-ROM, monitor 17", stáøí 2 až 3 roky. V každé uèebnì sí�ová

tiskárna + sdílení tiskárna (digitální kopírka) v rámci celé sítì.

Uèitel – viz žáci + Bakaláøi pro evidenci, MP-Soft – legislativa, rùzné

freewarové programy.

Pøevažující typ pracovní stanice –  Pentium 3, 800 MHz, RAM 128 MB,

HDD 20GB, CD-ROM, sí� 10Mb, monitor 17", stáøí 3 až 4 roky. V každém

kabinetì tiskárna + sdílení tiskárna (digitální kopírka) v rámci celé sítì.

e) Zajištìní pøípojných míst

V celé škole kabeláž – jedna uèebna VT a odborná uèebna s poèítaèi – struktu-

rovaná sít 100MB/s, ostatní 10MB/s (koaxiální kabel).

f) Pøipojení do Internetu

Bezdrátové pøipojení bez omezení dat (ERKOR Hradec Králové), zaruèe-

na minimální rychlost 256 Kb/s, dlouhodobì je dosahována rychlost cca

1 Mb/s.

g) Serverové služby

Novell NetWare 5.1, Novell Border Manager 3.6, SUSE Linux 9.3 CZ

Pro. Každý úèastník má svoje pøihlašovací jméno a heslo, každý uèitel má

vlastní poštovní schránku a diskový prostor na síti. Vlastní webové stránky

školy. Centrální tisk – digitální kopírka a laserová tiskárna.

h) Dodržování autorského zákona

Všechny programy a softwarové prostøedky jsou používány v souladu

s autorským zákonem. Žáci nemohou na pracovní stanice instalovat žádné

programy. Uèitelé zatím mùžou. Kontrola je zajištìna správcem sítì.

i) Stav naplnìní požadovaných ukazatelù

(dle aktualizovaného standardu pro rok 2006)

Souèasný stav nenaplòuje standardem požadované ukazatele v tìchto smì-

rech:
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– Pracovní stanice na žáka –  standard splnìn (za pøedpokladu, že odbornou

uèebnu s poèítaèi považujeme za pracovní stanice v nepoèítaèové uèebnì)

– Pracovní stanice na uèitele – chybí 11 stanic, navíc v roce 2006 pøestane

vìtšina stávajících stanic vyhovovat stáøím (starší 5 let)

– Lokální poèítaèová sí� – neumožòuje pøipojení výše uvedených 11 poèíta-

èù pro uèitele (nevyhovující délka vedení), nejsou pøípojná místa v uèeb-

nách, sí� je pomalá a pøetížená

– Nutná výmìna serveru (rychlost procesoru, velikost pamìti)

– Nedostateèný poèet licencí operaèního systéme (Windows XP) a MS Offi-

ce

– Prezentaèní technika – chybí 3 zaøízení

– Pøipojení do Internetu – standard splnìn

– Školení pedagogických pracovníkù – standard prùbìžnì plnìn

2. Cílový stav dle Standardu ICT
Ve škole bude v té dobì cca 480 žákù, z toho v gymnáziu 360 a 120 v SOŠ.

Pøedpokládaný poèet uèitelù – cca 33.

Požadavky na cílový stav 

a) infrastruktura

– poèet poèítaèù na žáka 67 (+28 ks)

– z toho mladší 5 let 38

– minimální rychlost pøipojení k Internetu bude dostaèující

– projekèní technika 10 (+6)

– pøípojná místa 37 pro uèitele (+23)

12 v uèebnách (+12)     

– poèet poèítaèù na uèitele 33 (+19)

– výmìna starých poèítaèù 25 (VT2 + uèitelské poèítaèe)

– licence na OS Windows XP 60

– licence na MS Office 50

– sí� LAN TP 100 Mb/s v celé škole (strukturované kabeláž)

– server – 2 ks (výmìna)

b) informaèní zdroje a výukový software

pro žáky: dle nabídky a penìz

pro uèitele: dle nabídky a penìz

Dvì preferované oblasti – výuka pøírodovìdných pøedmìtù (napø. využitím

animací pøi vyuèování namìøených hodnot a podobnì) aby byly k dispozici

žákùm pro vlastní samostatnou pøípravu na vyuèování. Druhou preferovanou

oblastí je využití pøi výuce cizích jazykù také pøedevším pro samostatnou

pøípravu. Tyto zdroje, budou-li naše, žákùm zpøístupnit z domu.
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c) vzdìlávání pedagogických pracovníkù

– školení úrovnì Z a P0 – již nikdo

– školení úrovnì P1 (volitelné moduly) – 10 uèitelù (5+5) – cílem je, aby

v každém pøedmìtu byl jeden uèitel proškolen z pøíslušného pøedmìtové-

ho volitelného modulu

– na konci roku 2007 – pìt pedagogických pracovníkù se dvìma volitelnými

moduly

– školení úrovnì S – cca 4x

3. Finanèní rozvaha
a) zdroje

– úèelová dotace – v roce 2006 vycházíme z èástky 600 nebo 620 Kè na

žáka, v letech 2007 a 2008 450 Kè na žáka, není zapoèítaná dotace na

provoz Internetu

– vlastní zdroje – vycházíme z 30% spoluúèasti na infrastrukturu

– zøizovatel – 0 Kè

– sponzoøi – silnì nejistý zdroj – nepoèítáme

b) výdaje

(není zapoèítán Internet – pøedpokládáme výdaje ve výši cca 35 000 Kè

roènì)

rok vzdìlávání inform. zdroje infrastr. celkem + spoluúèast

2006 35 000 15 000 250 000 300 000 75 000

2007 20 000 15 000 165 000 200 000 50 000

2008 20 000 15 000 165 000 200 000 50 000

Celkem 75 000 45 000 580 000 700 000 175 000

Má-li být na konci roku 2007 a v prùbìhu roku 2008 naplnìn standard, je

nutno omezit výdaje v prvních dvou oblastech a pøevážnou èást prostøedkù

vìnovat do infrastruktury, a to následujícím zpùsobem:

– nové poèítaèe pro uèitele a žáky –  47 kusù 600 000 Kè

(odhad vychází z èástky cca 13 000 Kè na poèítaè s monitorem)

– výmìna poèítaèù starších pìti (lépe šesti) let –  20 kusù 260 000 Kè

– dokoupení licencí na stávají + nové poèítaèe –  150x 300 000 Kè

Poèítáme jen operaèní systém MS Windows XP Pro – nutno nahradit W98 +

nové poèítaèe, podobnì MS Office – na stávajících poèítaèích MS Office

2000 v nedostateèném poètu + nové poèítaèe, cenu odhadujeme ve støedisku

Multilicencí na 2000 Kè za licenci.

– servery – nutná výmìna dvou kusù 80 000 Kè
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– pøevod na 100Mb sí� + podstatné rozšíøení pøípojných míst 250 000 Kè

Stávající 10Mb sí� nelze rozšíøit o další pøípojná místa a v souèasné dobì je

na hranici možností jednak délkou, tak i kapacitou pøenosu.

– prezentaèní technika 6 kusù 180 000 Kè

(vycházíme z èástky cca 30 000 Kè na pøístroj)

Potøeba celkem – jen na infrastrukturu 1 670 000 Kè

K dispozici možná bude 580 000 Kè z úèelové dotace a možná 175 000 Kè

z vlastních prostøedkù – celkem 755 000 Kè – což není ani polovina.

Problémem budou i nutné vlastní prostøedky v povinné výši 30%, které je

možno vzít z pøímých výdajù na vzdìlávání (pøidìlovaných z MŠMT prostøed-

nictvím kraje, jejichž výše je spíš symbolická), nebo z nepøímých výdajù

pøidìlovaných krajem (jejich výše je mnoho let  stejná, takže dnes èiní pod-

statnou èást tìchto výdajù topení a svícení a na jiné nezbývá).

Závìr

Plán je nutno postavit na údržbì stávajícího systému na náležité úrovni.

S rozšiøováním systému (poètu pøípojných míst, poèítaèù, prezentaèní techni-

ky, licencí a podobnì), který by zaruèil naplnìní standardu ICT, nelze za

tìchto okolností poèítat. S danými prostøedky bude postupnì, spíš pomalu,

rozšiøována sí�. V žádném pøípadì nebude poèítáno s nákupem prezentaèní

techniky - v tomto smìru se pokusíme využít granty nebo nìjaké projekty, ale

zdroj to je nejistý. Je evidentní, že i pøes vynaložené prostøedky se do bu-

doucna budeme standardu ICT vzdalovat.

4. Cílový stav dle finanèních možností
Ve škole bude  v letech 2007-2008 cca 480 žákù, z toho v gymnáziu 360

a 120 v SOŠ.

Pøedpokládaný poèet uèitelù – cca 33.

Cílový stav 

a) infrastruktura

– poèet poèítaèù na žáka 41

– z toho mladší 5 let 41 

(pokud se podaøí  nahradit 10 stávajících novými)

– minimální rychlost pøipojení k Internetu bude dostaèující

– projekèní technika 5

– pøípojná místa pro uèitele 25

 v uèebnách 2

– poèet poèítaèù na uèitele 16

(bude nutná výmìna cca 8 kusù)

– licence na OS Windows XP 30
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– licence na MS Office 50

– sí� LAN TP 100 Mb/s v celé škole - snad

– server – 2 ks (výmìna)

Ostatní èásti zùstávají.

5. Postup
V podstatì pùjde o udržení stávajícího stavu na pokud možno dobré technické

úrovni a rekonstrukce a rozšíøení poèítaèové sítì.

Rok 2006:

Výmìna serverù (hlavní a internetový) 80 000 Kè

– instalace a konfigurace, pøevod dat 20 000 Kè

– OS na server + Border Manager 3.8 12 000 Kè

Sí� – pøevod 10Mb sítì na 100MB do kanceláøí 35 000 Kè

– 24 portový swich 35 000 Kè

Licence:

– 45 ks  MS Office Pro 90 000 Kè

– 20 ks MS Windows XP Pro 40 000 Kè

Celkem 312 000 Kè

(k dispozici snad bude 325 000 Kè)

– zprovoznìní redakèního systému a MySQL serveru pro využití Bakaláøù

Rok 2007:

Sí� – další etapa rekonstrukce (Fy, Ch, Bi) 70 000 Kè

Výmìna poèítaèù – 10 ks 130 000 Kè

Celkem 200 000 Kè

(k dispozici bude 215 000 Kè)

Rok 2008:

Sí� – další etapa rekonstrukce 70 000 Kè

Výmìna poèítaèù – 10 kusù 130 000 Kè

Celkem 200 000 Kè

(k dispozici bude 215 000 Kè)
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15. Struèná charakteristika školy a nìkteré další údaje

Školní rok probìhl ve znamení tvorby ŠVP pro nižší gymnázium. V tomto

smìru je tøeba vyzvednou práci RNDr. Dolejší, koordinátora tvorby ŠVP,

která tuto funkci bìhem celého roku vykonávala velmi dobøe. Ocenìní si

zaslouží i øada kolegyní a kolegù tvoøících osnovy jednotlivých pøedmìtù.

Podle ŠVP tak mùžeme zahájit výuku v primì od 1. záøí 2006.

Témìø celou polovinu roku negativnì ovlivnila stanovená výše provozních

prostøedkù. Pùvodní rozpis v podstatì vùbec nezohlednil obrovské zvýšení

cen energií, což by školu pøivedlo do kritické situace. Koncem pololetí byl

nakonec provozní pøíspìvek zvýšen tak, že témìø pokryje zvýšení cen energií.

Do výchovnì vzdìlávacího procesu byly zaøazeny nové èinnosti – obhajo-

ba roèníkových prací v lyceu a prezentace seminárních prací žákù tøetích

a ètvrtých roèníkù. 

Zahájila èinnost Rada školy. 

Škola mìla 17 tøíd a 595 žákù; z toho je 8 tøíd víceletého gymnázia (prima

až oktáva), 5 tøíd ètyøletého gymnázia, 1 tøída obchodní akademie a 3 tøídy

pedagogického lycea. Všechny studijní obory mají všeobecné zamìøení, další

zamìøení si mùže žák vytvoøit systémem volitelných pøedmìtù. V pedagogic-

kém lyceu jsou žáci od druhého roèníku rozdìlení do tzv. specializací – ve

3.L na cizí jazyky (první jazyk anglický) a na humanitní studia, ve 2.L a 1.L

místo humanitních studií je tìlesná výchova. Škola má dobøe vybavené

odborné uèebny pro výuku fyziky, chemie, biologie, psaní na stroji, zemìpisu

a výpoèetní techniky.

Ve škole se vyuèuje jazyk nìmecký, anglický, francouzský, španìlský

a ruský. Žáci pøicházející do prvních roèníkù jsou rozdìleni do skupin podle

úrovnì znalostí ze ZŠ. K prohloubení jazykových znalostí jsme využili další

aktivity (zájezdy, dopisování, zahranièní èasopisy, studijní èi výmìnné pobyty

žákù, materiály Goetheova ústavu apod.). Uskuteèòují se výmìnné zájezdy se

žáky z gymnázia v Halberstadtu v SRN mající charakter studijního pobytu.

Pokraèují také výmìnné pobyty se žáky lycea ze Ziebic v Polsku.

Žákùm jsou k dispozici tøi uèebny vybavené poèítaèi. Samozøejmostí je

práce v síti, je vyøešen provoz Internetu, bylo rozšíøeno využití elektronické

pošty. Jedna uèebna je od 7,30 hod. asi do 16 hod. volnì pøístupná každému

zájemci.

Žáci s literárním a umìleckým nadáním mají možnost své schopnosti

uplatnit ve školní soutìži zvané Pásmo z vlastní tvorby, které bývá poslední

akcí kalendáøního roku; ve školní akademii Múzování na závìr pololetí,

pøípadnì pøi tvorbì školního èasopisu. Ve škole stále pracuje alespoò jedna

hudební skupina. Bìhem roku se žáci mohou zúèastnit øady školních sportov-

ních soutìží. Pro sportovní vyžití i pro výuku tìlesné výchovy využíváme
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vlastní tìlocviènu a posilovnu, dále využíváme sokolovnu, za školou krytý

zimní stadion pro výuku bruslení a asi 500 m od školy plavecký bazén pro

výuku plavání. Pravidelnì organizujeme lyžaøské kurzy a letní sportovnì

turistický kurz (nejèastìji turistický, cykloturistický a vodácký), které doplòu-

jí výuku tìlesné výchovy. 

K prohloubení znalostí mohou žáci využít øady soutìží a olympiád (viz

pøehled soutìží) a k tomu také služeb klubovny spojené s žákovskou knihov-

nou, pøípadnì využít odbornou literaturu z pøíruèních knihoven kabinetù.

K obohacení vìdomostí a znalostí jsou využívány exkurze a výlety (viz pøe-

hled akcí). Pro potøeby žákù i zamìstnancù je ve škole v provozu bufet.

16. Hospodaøení

1. Pøíjmy:
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2. Výdaje:



59

3. Hospodáøský výsledek

Upravený rozpoèet 18 584 581,29 Kè z toho mzdy 11 217 600,00 Kè

Èerpání 18 583 491,40 Kè z toho mzdy 11 217 600,00 Kè

Výnosy 301 256,29 Kè

Hospodáøský výsledek 1090,09 Kè

Celkový hospodáøský výsledek (po zapoètení doplòkové èinnosti) 4 166,41 Kè

4. Doplòková èinnost

Pøíjmy (kopírování, kurz VT) 276 109,00 Kè

Výdaje a provozní náklady 273 032,68 Kè

Hospodáøský výsledek 3 076,32 Kè

5. Poèty pracovníkù (k 31. 12. 2005)

Fyzické poèty - celkem 50

(vèetnì dohod) - z toho pedagogiètí pracovníci 42

- z toho ostatní 8

Pøepoètení pracovníci - celkem (limit 44,83) 44

Celoroèní prùmìr - z toho pedagogiètí pracovníci 35

- z toho ostatní 8

17. Seznamy studentù

Prima

Tøídní uèitel: Karel Hübner

Ondøej Cohorna, Petr Daxner, Tomáš Dohnanský, Jakub Duben, Nikola

Fähnrichová, Petra Formánková, Michaela Hažová, Klára Hlavatá, Iva Holeè-

ková, Tomáš Krám, Tomáš Le, Alžbìta Lindová, Antonín Martínek, Tomáš

Merkl, Veronika Palkovièová, Barbora Petková, Sabina Poláková, Pavlína

Rejchrtová, Pavel Rozdolský, Denisa Rumlová, Veronika Rundová, Matyáš

Smolík, Matìj Stejskal, Martin Sychra, Jan Škrabka, Anna Šopovová, Jiøí
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Teichman, Anna Zákravská, Karolína Zákravská, Kateøina Zákravská, Tomáš

Zrùst

Sekunda

Tøídní uèitelka: Mgr. Petra Langerová

Martina Èeòková, Kateøina Èerná, Petr Dyrc, Silvie Faltusová, Adam Friml,

Jan Gažda, Kateøina Hejnová, Saskia Hlavová, Markéta Hofmanová, Jan

Høivna, Adam Hübner, Markéta Jarkovská, Jakub Konrád, Aneta Koukolová,

Jakub Maksymov, Jakub Mík, Michal Nejman, Igor Nosek, Vít Novák,

Dominika Novotná, Vojtìch Pecháèek, Josef Runštuk, Kristýna Rùžièková,

Kateøina Silovská, Aleš Starzinský, Lucie Svatošová, Marie Švábová, Petra

Vavøièková, Dominika Vopelková, Veronika Žochová

Tercie

Tøídní uèitelka: Mgr. Marcela Èechová

Martin Baše, Monika Beranová, Kateøina Berkovcová, Zdenìk Borecký,

Michaela Divišová, Kateøina Hátlová, Pavlína Havlová, Lucie Høivnová,

Pavel Králík, Jan Køíž, Petra Kubù, Dinara Mandzyuk, Iryna Masley, Andrea

Palkovièová, Lucie Panenková, Hana Pošvová, Eva Randusová, Nicol Riege-

rová, Zdenìk Ryba, Anna Marie Rybáèková, Veronika Rybová, Kamila

Øípová, Pavla Schreiberová, Jakub Sova, Miloslav Šrámek, David Šulc,

Lucie Tomanová, Lucie Trojanová

Kvarta

Tøídní uèitelka: Mgr. Lenka Popélyová

Aneta Andršová, Jakub Bartoška, Michaela Borùvková, Kateøina Èapková,

Milan Doèár, Jana Drahorádová, Michaela Halická, Petr Halický, Nikola

Hendrychová, Kateøina Hofmanová, Kristýna Hušková, Petr Jarchovský, Petr

Jelínek, Martin Merkl, Adéla Ptáèková, Helena Rezková, Barbara Rybáèko-

vá, Tomáš Schejbal, Tereza Slezáková, Petra Štìpánová, Marek Š�ovíèek,

Ivona

Šubrtová, Kristina Tichá, Zuzana Tichá, Veronika Urbánková, Barbora Uždi-

lová, Tomáš Váòa, Tomáš Výravský

Kvinta

Tøídní uèitelka: Mgr. Jana Váchová

Lenka Andrlová, Anna Èermáková, Jan Dvoøáèek, Lada Exnarová, Pavla

Gaždová, Kateøina Hanáková, Martin Havel, Marek Hlaváèek, Bronislav

Jaroš, Lukáš Jecha, Lucie Jirásková, Matìj Kubina, Marcela Lyerová, Klára

Netuková, Lukáš Panenka, Veronika Sedláèková, Zuzana Tomanová, Marké-

ta Veverková
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Sexta

Tøídní uèitelka: RNDr. Dagmar Dolejší

Kristýna Borùvková, Veronika Borùvková, Adam Budinský, Petra Cabalko-

vá, Andrei Ene, Nikola Flégrová, Veronika Hájková, Martin Hardubej, To-

máš Hlaváèek, David Hynek, Jiøí Jelínek, Petr Jiøièka, Kateøina Kapková,

Jaroslav Karel, Tomáš Kilevník, Jan Lacina, Kateøina Leová, Tereza Macáko-

vá, Jan Novák, Zuzana Panenková, Aneta Pourová, Šárka Pøichystalová,

Lucie Rybová, Jan Øípa, Patrik Stránský, Štìpánka Suchánková, Aneta

Vávrová, Zdeòka Výravská, Jan Výšek

Septima

Tøídní uèitelka: Mgr. Zina Boháèová

Lucie Èervená, Markéta Daxnerová, Markéta Forró, Adam Friedrischek,

Monika Hájková, Martin Hedlík, Jakub Holeèek, Lada Janoušková, Petra

Janoušková, Iva Jirásková, Zuzana Kabuïová, Soòa Klepsová, Lenka Koneè-

ná, Adéla Kunstová, Eva Malichová, Kristýna Mikešová, Aneta Mistrová,

Zuzana Neèasová, Vojtìch Papík, David Paulus, Nikol Pavlasová, Ondøej

Pour, Alena Prokešová, Veronika Ptáèková, Jakub Stejskal, Kateøina Šimko-

vá, Daniel Texl, Lucie Valášková, Lenka Veverková

Oktáva

Tøídní uèitel: Mgr. Pavel Šimek

Jiøí Andrejs, Martin Beran, Kristýna Cejnarová, Michaela Èapková, Jan

Èenìk, Jan Flídr, Jiøí Frei, Petra Havlíková, Nela Havrdová, Dominik Haž,

Diana Kuhnová, Štìpán Lacina, Tomáš Martínek, Barbora Mikolášková,

Lucie Mohlesová, Martina Novotná, Matìj Petkov, Lucie Pischová, Mirosla-

va Pohanková, Aneta Sommernitzová, Veronika Suchánková, Lucie Svitav-

ská, Anna Svobodová, Patrik Škvrna, Dana Špaèková, Jan Texl

1.A

Tøídní uèitelka: Mgr. Eva Matysová

Barbora Bartošová, Tereza Bartošová, Michaela Brusnická, Olena Bulba,

Ivana Èecháková, Jan Èerný, Martin Dvoøáèek, Markéta Dvoøáèková, Zuzana

Forstová, Jakub Glos, Veronika Hofmanová, Tomáš Kejzlar, Markéta Knáp-

ková, Petr Kopecký, Iveta Krausová, Pavlína Kroupová, Lucie Køížková,

Lucie Kuncová, Tereza Möhwaldová, Lucie Mokrá, Hana Nožièková, Barbo-

ra Ottová, Jaroslav Pabiška, Eva Popovová, Adam Prousek, Tereza Sajvero-

vá, Nikol Suchá, Silvie Surmová, Pavla Šimková, Barbora Švábová, Tomáš

Tichý, Kateøina Urbanová
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1.L

Tøídní uèitel: Karel Žuèek

Aneta Bašková, Tereza Brothánková, Hana Dìdková, Kateøina Divišová,

Petra Dvoøáková, Martina Dyrcová, Dominika Dytrtová, Vendula Henclová,

Radka Hlaváèková, Dagmar Horáková, Sylva Huèková, Jiøina Kaválková,

Lucie Kocourková, Milena Krsková, Jiøí Matýsek, Sára Mikolášková, Pavla

Mlèková, Alice Novotná, Andrea Pùlkrábková, Eva Pultrová, Martina Rindo-

vá, Dana Rollerová, Lucie Schmiedtová, Jana Skoøepová, Martina Skoøepová,

Markéta Šlechtová, Lenka Šubrtová, Lenka Švejnohová, Martina Teclová,

Tereza Vítková, Šárka Vítová, Jitka Zárubová

2.A

Tøídní uèitelka: Mgr. Eliška Ducháèová

Lucie Benedeková, Alexandra Boumová, Martin Flek, Kateøina Fröhlichová,

Pavlína Charvátová, Zbynìk Lášek, Alice Lesková, Barbora Medveïová,

Miroslav Mervart, Žaneta Mokrá, Lucie Müllerová, Petra Nepokojová,

Martina Nováková, Tomáš Pícha, Markéta Plecháèová, Pavel Polz, Jana

Pustelníková, Vladimír Øehák, Leonid Selivanov, Lucia Semelková, Jan

Sibera, Barbora Stehlíková, Jiøí Suchánek, Vladimíra Škopová, Jiøí Šramar,

Monika Švarcová, Martina Telišèaková, Michal Tylš, Petra Vlèková, Jakub

Vojtìch, Markéta Veronika Volfová, Žaneta Zbružová

2.L

Tøídní uèitelka: Mgr. Jana Jašíková

Kateøina Borùvková, Adéla Branná, Petra Burdová, Jana Dvoøáková, Pavla

Fischerová, Josef Frátrik, Dagmar Hažvová, Vìra Hepnarová, Barbora Chme-

líková, Mariana Ježková, Andrea Klevarová, Pavlína Klouèková, Jana Koneè-

ná, Dominika Kopièová, Lucie Køivková, Markéta Kuøíková, Kristýna Mitis-

ková, Petra Nymšová, Simona Pailová, Lucie Pavlátová, Lucie Provazníková,

Klára Pøibylová, Lukáš Rezek, Jan Toman, Jitka Velcová, Michaela Viesne-

rová, Josef Vízner, Barbora Zajíèková, Lukáš Zapadlo, Jana Zavázalová

3.A

Tøídní uèitel: Mgr. Miloš Boháè

Eliška Babková, Kateøina Bartošová, Jan Bejr, Matìj Demjanoviè, Gabriela

Dítìtová, Markéta Grúòová, Martina Hejdová, Pavla Horáková, Žaneta Janu-

šová, Petra Jirásková, Ivana Kenjová, Michaela Knápková, Eva Kocourková,

Marta Krátká, Šárka Masopustová, Alexandra Mitisková, Šárka Neumannová,

Michal Petøík, Zuzana Rýglová, Josef Øezníèek, Ivan Schwarz, Václav Skalic-

ký, Romana Svíbová, Simona Šandová, Lada Štajglová, Jana Vítová, Zuzana

Vlášková, Pavla Vojtíšková, Šárka Záplatová
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3.L

Tøídní uèitelka:  Mgr. Kamila Køížová

Martina Bínová, Lenka Borùvková, Pavel Ficner, Eliška Fléglová, Zdenìk

Guryèa, Lucie Hovorková, Barbora Jandová, Šárka Ježková, Edita Kadeèko-

vá, Kateøina Kalendová, Kateøina Kaplanová, Petra Krolopová, Tomáš

Kroutil, Markéta Kulková, Eva Mádlová, Petra Marková, Martina Míková,

Alena Nosková, Tereza Olahová, Michaela Papoušková, Miloš Poláèek,

Barbora Provazníková, Sandra Riegrová, Monika Skøepská, Markéta Stodolo-

vá, Romana Šimková, Tereza Šturmová, Vìra Šuhajdová, Michaela Ulmano-

vá, Gabriela Vanická, Veronika Vozábová

4.A

Tøídní uèitelka: Jitka Trefilová

Pavlína Atanasovská, Lucie Cvikelová, Karel Dohnal, Vojtìch Franc, Hana

Havrdová, Kamila Hodková, Aneta Holasová, Martina Jirásková, Jan Kábrt,

Veronika Khomová, Pavla Klížová, Jana Kozlovská, Tomáš Krupièka, On-

døej Kuchta, Tomáš Lášek, Romana Marešová, Ondøej Novotný, Klára

Plaèková, Martina Pohanková, Kristýna Rabasová, Martina Smetanová,

Michaela Šimková, Ondøej Š�ásek, Petr Vodièka, Vladimíra Vokøálová, Petra

Zemánková, Aneta Zímová, Pavla Žitná

4.B

Tøídní uèitelka: Eva Stejskalová

Zuzana Baloušková, Radka Bednáøová, Milan Èermák, Andrea Fleková,

Martin Grbaè, Jana Hašková, Nela Hatáková, Jakub Helcl, Jakub Holický,

Petr Hoško, Žaneta Huïová, Zdenìk Jakl, Petra Kroupová, Petr Kurš, Zuzana

Lásková, Aleh Masaila, Kamil Neèas, Jan Nìmeèek, Jan Pavlíèek, Martina

Pilátová, Šárka Raušerová, Lenka Roleèková, Luboš Roško, Petra Rupricho-

vá, Petra Sádovská, Jitka Slezáková, Alena Smolíková, Jana Svárovská,

Markéta Svatáková, Jaroslava Škvorová, Karolína Šulcová

4.OA

Tøídní uèitelka: Ing. Daniela Øípová

Petra Ba�hová, Veronika Bláhová, Marek Èerný, Markéta Èesáková, Jarmila

Dobøichovská, Tomáš Filounek, Lenka Firkušná, Radka Haòáèková, Radka

Havlíková, Veronika Hrobaøová, Lukáš Hucl, Veronika Chaloupková, Petra

Janeèková, Kateøina Josefová, Lucie Koèmídová, Filip Kotlant, Michaela

Králová, Erika Lášková, Kristian Pham, Kateøina Steinhauserová, Veronika

Strýhalová, Vojtìch Svoboda, Marta Šafránková, Hana Špátová, Alena Vale-

šová, Kateøina Víšková, Zuzana Vondroušová, Pavla Zlobická, Tomáš Žïára
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18. Uèební plány - pøíloha
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Poznámky k uèebnímu plánu pro ètyøleté gymnázium
1. Jedna hodina na cvièení, tøída se dìlí na skupiny,  v èeském jazyce výuka

posílena ve 4. r. o 1 hodinu; u matematiky výuka posílena o 1 hodinu ve

tøetím roèníku a ve ètvrtém o 2 hodiny

2. Posílena výuka cizího jazyka  ve ètvrtém roèníku o jednu hodinu u maturit-

ního pøedmìtu, tøída se dìlí na skupiny 

3. Tøídy se dìlí vždy na skupiny (maximálnì dvì skupiny), ve druhém roèní-

ku výuka posílena o  hodinu

4. Na cvièení se vyèleòují hodiny takto:

první r. - výuka posílena o jednu hodinu týdnì v Ch, ve Fy a Bi

o 0,5 hod., 0,5 hod. se vyèleòuje na cvièení, ve cvièení se

tøída dìlí na skupiny 

druhý r. - výuka posílena o jednu hodinu týdnì v Ch (1 hod. na cvi-

èení), o 0,5 hod. ve Fy a o 1,5 hod. v Bi (0,5 hod. se vyèle-

òuje na cvièení), ve cvièení se tøída dìlí na skupiny
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tøetí r. - výuka posílena ve Fy, Bi a Ch o 1 hodinu (na cvièení

1 hodina), ve cvièení se tøída dìlí na skupiny 

5. Tøída se vždy dìlí na skupiny, studenti si volí jeden z pøedmìtù Vv nebo

HV

6. Volitelné pøedmìty :

1. vol. pøedmìt: konverzace z cizího jazyka

2. vol. pøedmìt: MaS, FyS, ChS, BiS, Pg, ZA, CvÈj, SVS, Ls, Zs, DS  aj.

3. vol. pøedmìt: konv. z Cj, lze volit i rùzné semináøe dle zájmu - viz výše

Pøehled hodin pøidìlených øeditelem školy :

1. roèník -po jedné hodinì dvìma pøedmìtùm z Fy, Ch, Bi; rozdìlit lze

celkem 2 hodiny

2. roèník - po jedné hodinì Ch a IVT, 0,5 h. Fy a 1,5 h.Bi rozdìlit lze

celkem 4 hodiny

3. roèník - po jedné hodinì Ma, Fy, Ch, Bi; rozdìlit lze celkem 4 hodiny

4. roèník - po jedné hodinì Èj a maturitní Cj, 2 hodiny zemìpis, 2 hodiny

matematika, 2 hodiny fyzika, 2 hodiny dìjepis; celkem 10 hod.

Dle této úpravy plánu se uèí poèínaje školním rokem od 1.9.2004 

Poznámky k uèebnímu plánu pro osmileté gymnázium
1. Jedna hodina vyèlenìna na cvièení, tøída se dìlí na skupiny; v  kvartì

posílena matematika o 1 hodinu, v oktávì matematika i èeský jazyk posíle-

ny o 1 hodinu

2. Posílena výuka cizího jazyka v sekundì a tercii, v oktávì o jednu hodinu u

maturitního pøedmìtu - tøída se dìlí vždy na skupiny

3. Tøídy se dìlí vždy na skupiny (mohou být dvì skupiny), v kvartì posílena

výuka o 1 hodinu týdnì, podobnì v kvintì a sextì

4. Na cvièení se vyèleòují hodiny takto :

prima - 0,5 hod. na cvièení z Bi a Fy (1 hod. cv. z Bi a Fy za 14 dní),

tøída se dìlí na skupiny

sekunda - hodiny na cvièení se nevyèleòují

tercie - 0,5 hod. na cvièení z Ch a Fy (1 hod. cv. z Ch a Fy za 14 dní),

tøída se dìlí na skupiny

kvarta - výuka posílena o jednu hodiny týdnì ve všech pøírodovìdných

pøedmìtech, 1 hodina se vyèleòuje na cvièení v Bi, ve Fy a Ch

0,5 hodiny, tøída se dìlí na skupiny 

kvinta -jako kvarta, na cvièení - 1 hodina ve fyzice, 0,5 hodiny v Ch a Bi

sexta - jako kvarta, na cvièení - 1 hodina v chemii, 0,5 hodiny ve Fy

a Bi

septima - jako kvarta, na cvièení vždy jedna hodina
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5. V primì a sekundì jsou dvì hodiny Vv a jedna hodina Hv (tøída se dìlí na

skupiny), v tercii a kvartì jedna hodina Vv a jedna hodina Hv (2 hod. za

14 dnù - tøída se nedìlí na skupiny), v kvintì a sextì si studenti volí jeden

z pøedmìtù Vv nebo HV, tøída se dìlí na skupiny

6. Tv posílena ve tøídách  prima až kvarta o jednu hodinu

7. Volitelné pøedmìty :

1. vol. pøedmìt: konverzace z cizího jazyka nebo tøetí cizí jazyk (Rj,

Fj, Nj, Aj)

2. vol. pøedmìt:  MaS, FyS, ChS, BiS, Pg, ZA, Dg, CvÈj, SVS, Ls, Zs,

DS, VT, Pg, aj.

3. vol. pøedmìt: konv. z Cj,  La, EV (lze volit i jiné semináøe dle zá-

jmu, viz 2. vol.pø.) 

Seznam hodin pøidìlených øeditelem školy:

Prima - Fy (0,5), Bi (0,5) a TV  (1) celkem  2 hod.

Sekunda - cizí jazyk (1), TV (1) celkem 2 hod.

Tercie - cizí jazyk (1), Ch a Fy (po 0,5 hod.), TV (1)   celkem  3 hod.

Kvarta - po jedné hodinì Ma, Fy, Bi, Ch, TV a VT celkem 6 hod.

Kvinta - po jedné hodinì Fy, Ch, Bi a VT celkem 4 hod.

Sexta - po jedné hodinì Fy, Ch, Bi a VT celkem 4 hod.

Septima - po jedné hodinì Fy, Ch, Bi celkem 3 hod.

Oktáva - 1 hodina Èj, matur. Cj a Ma, 2 hodiny Z,  D, Fy celkem 9 hod.

Dle této úpravy plánu se uèí v osmiletém studiu poèínaje školním rokem od

1.9.2004 

Poznámky k uèebnímu plánu Pedagogického lycea
1. Ve všech roènících se vyèleòuje jedna hodina na cvièení

2. Žáci se dìlí vždy na dvì skupiny

a) 1.cizí jazyk - žáci pokraèují ze ZŠ

b) cizí jazyk - lze volit AJ, NJ, RJ,FJ a ŠpJ

3. Specializace - z finanèních dùvodù mohou být vždy jen dvì v roèníku

- na cizí jazyky - kombinace 1. cizí jazyk - AJ, druhý cizí jazyk - NJ

- na humanitní studia

- na tìlesnou výchovu

4. Tìlesná výchova - bude-li to možné, jedna skupina bude smíšená (chlapci

a dívky) a jedna dívèí - zvláštì u specializace na tìlesnou výchovu 

5. Volitelné pøedmìty: konverzace z cizího jazyka, psaní na stroji, MaS,

CvÈj, SVS, Ls, Zs, DS; v ojedinìlých pøípadech i FyS, ChS, BiS, Pg

(skupiny budou spojovány s G).
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6. V 1. roèníku - LVVZ, ve 3. roèníku LK (jako G); specializace na tìlesnou

výchovu další kurzy - dle osnov

Ve 3. a 4. roèníku odborná praxe - celkem 4 týdny  (3. roèník - 2 týdny,

4. roèník - 2 týdny)

V závìru 3. a první polovinì 4. roèníku vypracují žáci dlouhodobou roèníko-

vou práci na zvolené téma z vybraného vyuèovacího pøedmìtu

Poznámky k uèebnímu plánu Obchodní akademie
1. Jedna hodina je vyèlenìna na cvièení èeském jazyce, matematice a ekono-

mice

2. Žáci se dìlí vždy na dvì skupiny ve všech hodinách v obou cizích jazy-

cích, úèetnictví, písemné a elektronické komunikaci, informaèní technolo-

gii a tìlesné výchovì

3. Žák volí ve tøetím roèníku dva a ve ètvrtém tøi volitelné pøedmìty takto:

3. roèník: 1. volitelný pøedmìt:  konverzace v cizím jazyce (výjimeènì je

možno volit i z druhého   jazyka) nebo tøetí cizí jazyk

2. volitelný pøedmìt: marketing a management, bankovnictví

a finance, cvièení z ekonomiky, cizojazyèná korespondence

4. roèník: 1. volitelný pøedmìt: pokraèuje ze tøetího roèníku 

2. volitelný pøedmìt: pokraèuje ze tøetího roèníku

3. volitelný pøedmìt: cvièení z matematiky, výpoèetní technika

(programování) nebo  stejný jako na gymnáziu (FyS, ChS, BiS,

Pg, CvÈj, SVS, Ls, Zs, DS, SH, aj)
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