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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 – pedagogické lyceum

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

f) Celková kapacita školy a jejich souèástí:

Gymnázium – 434 žákù –  z toho osmileté studium 230 žákù

–  z toho ètyøleté studium 204 žákù

Pedagogické lyceum – 136 žákù

g) Seznam studijních oborù a jejich zamìøení:

Gymnázium – osmileté studium – všeobecné zamìøení

– ètyøleté studium – 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 je a bude 16 tøíd. V pedagogickém lyceu poèítáme se specializací

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

nitní studia a tìlesnou výchovu. V dalších letech poèítáme se specializací na

výtvarnou nebo hudební výchovu. Tento typ školy má velmi blízko ke gymná-

ziu s humanitním zamìøením.



4

Poèet

tøíd

Celkový

poèet žákù

Poèet žákù

na jednu tøídu

Poèet žákù

na uèitele

nižší

gymnázium
4 117 29,25 14,35

vyšší a ètyøleté

gymnázium
8 227 28,37 12,29

pedagogické

lyceum
4 124 31,00 13,78

Celkem 16 468 29,25* 13,21**

* prùmìrný poèet žákù na tøídu se zvýšil o 0,3 žáka

** zapoèítané všechny úvazky (i dohody) – bez dohod 13,94 žákù na uèitele

2. Pøehled uèebních plánù

Kód oboru Název oboru Kdo vydal uèeb.
dokumenty

Pod  è. j. Platnost od

79-41-K/801 osmileté gymnázium –
prima

škola ŠVP 1.9.2006

79-41-K/801 osmileté gymnázium –
ostatní

MŠMT ÈR 18 961/2006-23 1. 9. 2006

79-41-K/401 ètyøleté gymnázium MŠMT ÈR 18 961/2006-23 1. 9. 2006

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

Poznámka: konkrétní uèební plány jsou v pøíloze

3.  Údaje o pracovnících školy

a) Odborná a pedagogická zpùsobilost pedagogických pracovníkù

Jedna uèitelka jazykù (Aj – 10 hodin) nesplòuje odbornou ani pedagogic-

kou kvalifikaci. Neaprobovanì je vyuèováno 12 hodin výpoèetní techniky,

3 hodiny TV, 10 hodin španìlského jazyka a 10 hodin anglického jazyka (ve

všech pøípadech jde o plnì kvalifikované pedagogické pracovníky).  
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Neaprobovaná výuka celkem 

Minulý školní rok v % Tento školní rok v %

5,5 5,9

b) Souhrnné údaje o poètu nepedagogických pracovníkù

Jméno a pøíjmení Pracovní zaøazení Praxe

Jaroslava Hrycíková hospodáøka a úèetní 24

Zdenìk Jílek školník 33

Ladislav Hrycík údržba 52

Marie Kopecká uklizeèka 35

Marie Kurková uklizeèka 33

Milada Lášková uklizeèka 31

Eva Mochanová uklizeèka 33

Helena Mochanová uklizeèka 34

Mgr. Karel Nymsa správce sítì 12

Svìtlana Veselková mzdová úèetní, sekretáøka 19

c) Souhrnné údaje za školu o poètu pedagogických pracovníkù

– školu opustily:

Mgr. Marcela Èechová (M-Fy), Mgr. Zdena Hartlová (D-Tv), Mgr. Jana

Hynková (Ch), Ing. Alena Prokešová (Ek), Mgr. Jana Traspeová (Hv-Vv),

Marie Vaculová (Fj)

– novì nastoupily:

Mgr. Lucie Bohatá (Vv), Mgr. Kateøina Havrdová (Fj), Mgr. Lucie Šimeèko-

vá (Tv-ZSV), Mgr. Eva Zilvarová (Èj-Hv)
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d) Poèet absolventù škol, kteøí nastoupili na místo pedagogického pra-

covníka

Minulý školní rok Tento školní rok

0 1

e) Poèet nekvalifikovaných pracovníkù

školní rok 2006/2007

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 2

jazykové - uèitelù jazykù 8

kvalifikaèní 2

odborné pøedmìtové 18

– z toho vícedenní 5

administrativní 2

Poznámka: rùzných školení se zúèastnilo celkem 28 pedagogických

pracovníkù



8

4. Údaje o pøijímacím øízení 

a)  souhrnný údaj o pøijímacím øízení (celkový poèet pøijatých žákù

k 31.8.)

Pøijímací øízení pro školní rok 2007/2008

Kód oboru Název oboru

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

pøihláš.
poèet
pøijat.

poèet
pøihláš.

poèet
pøijat.

79-41-K/401
ètyøleté
gymnázium

37 30 – – 30

79-41-K/801
osmileté
gymnázium

57 30 – – 30

78-42-M/003
pedagogické
lyceum

51 30 – – 30

Poznámka: * druhé kolo se nekonalo 

Pro školní rok 2007/2008 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 v tomto roce zvýšil, možná také díky pozornosti

vìnované propagaci (dvì prezentaèní výstavy, èlánky do novin, inzeráty,

návštìvy základních škol). Dùležitou roli také hrála možnost pøijetí bez pøijíma-

cí zkoušky a poèet uchazeèù v minulém roce. Nejspíš to byl hlavní dùvod,

proè se na PL pøihlásilo podstatnì víc žákù. Pro nás z toho vyplývá, že i nadá-

le je nutno vìnovat pozornost propagaci školy. Z prùzkumù pak vyplývá, že

pozornost je nutno vìnovat i tomu, co si zájemci mohou najít na našich webo-

vých stránkách.

Prùmìr pøijatých žákù do pedagogického lycea je 1,35 (1,49 v minulém

roce), nejslabší prospìch byl 1,72 (1,87). Prùmìrný prospìch žákù pøijatých

do osmiletého gymnázia je 1,04 (1,05), nejslabší prospìch byl 1,67 (1,44).

Prùmìrný prospìch pøijatých žákù do ètyøletého gymnázia je 1,22 (1,37),

nejslabší prospìch byl 1,83 (2,06). 

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

pøijato 10 chlapcù (loni 12), ve ètyøletém studiu gymnázia bylo pøijato

14 chlapcù (loni 13) a do pedagogického lycea bylo pøijato 5 chlapcù (loni 8).

V osmiletém gymnáziu problém s cizími jazyky je vyøešen, všichni žáci mají

anglický jazyk. Žáci budou rozdìleni do dvou skupin dle výkonnosti. Ve

ètyøletém studiu je tento problém také v podstatì vyøešen, i když na ZŠ mìli
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nìmecký jazyk 4 žáci z pøijatých. Bylo jednáno s rodièi – všichni víceménì

dobrovolnì pøejdou na jazyk anglický v nejslabší skupinì.

V prvním kole byli bez pøijímacích zkoušek pøijímáni žáci, kteøí získali

25 bodù a více za prospìch ze ZŠ. Do PL bylo takto pøijato 10 žákù, do 4LG

20 žákù, do 8LG (tak jako v minulosti) nebyli žáci bez pøijímacích zkoušek

pøijímáni. Druhé kolo se nekonalo. Opìt byly použity testy SCIO. 

Tendence, se kterou musíme poèítat – v pøíštím roce se poèet zájemcù

o školu mùže zmenšit ze dvou dùvodù, jednak by se mìl projevit menší poèet

vycházejících žákù z devátých tøíd, a jednak vìtší letošní zájem zøejmì odradí

nìkteré žáky a jejich rodièe od podání pøihlášky zvláštì do pedagogického

lycea.

Ještì jedna podobná tabulka:

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 1 217 8
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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 1 125 4

78-42-M/003 pedagogické lyceum 1 1 1 1 124 4

b) Prospìch žákù ve škole  (stav k 31.8.)

Roèník
Poèet
 žákù

Prospìl s 
vyznamenáním

Prospìl
Neklasifi-

kován
Neprospìl Opakuje

1. roèník 95 22 71 – 2 1

2. roèník 94 23 71 – – 1

3. roèník 91 18 68 – 2 1

4. roèník 86 14 68 – – –

5. roèník 26 6 17 – – –

6. roèník 16 6 10 – – –

7. roèník 30 8 20 – 1 –

8. roèník 28 7 21 – – –

Celkem 466 104 346 – 5 3

c) Poèet vylouèených žákù a prùmìrný poèet zamešk. hodin na žáka

Roèník Poèet
celkem

Dùvod
prospìch

Dùvod
chování

Jiné
dùvody

Poèet ho-
din / žák

% zameš.
hodin *

1. roèník – – – – 58,25 18,9

2. roèník – – – – 52,44 16,9

3. roèník – – – – 65,59 20,5

4. roèník 1 – – 1 70,60 20,8

5. roèník – – – – 61,35 5,5

6. roèník – – – – 79,12 4,3

7. roèník – – – – 69,33 7,1

8. roèník – – – – 60,54 5,8

* je vypoèítáno ze zameškaných hodin, celkem (29 141 hodin)
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d) Snížený stupeò z chování

Stupeò chování
školní rok 200/2007

Poèet % z celku

1 465 99,8

2 1 0,2

3 – –

e) Celkový poèet neomluvených hodin

poèet neomluvených hodin % z celku

107 0,35

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
28 2 12 13 1

79-41-

K/801

osmileté

gymnázium
28 0 15 13 0

78-42-

M/003

pedagogické

lyceum
31 2 7 22 0
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g) Souhrnná tabulka o výsledcích vzdìlávání podle tøíd
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h) Komentáø k prospìchu, absenci a chování žákù

Celkové prùmìrné výsledky za daných okolností hodnotíme pozitivnì.

Prùmìrný prospìch žákù školy se ve srovnání s minulým rokem témìø nezmì-

nil, což znamená, že je relativnì dobrý. Prùmìrný prospìch školy je 1,97

(1,93 v minulém roce), NG  má 1,67 (1,66), VG a 4LG má 1,97 (1,88), SOŠ

2,23 (2,17). Témìø všechny tøídy gymnázia mají prùmìrný prospìch lepší než

2,00 (mimo 1.A a 3.A). Prùmìrný prospìch žákù pøijatých do 1.A byl horší

než v minulých letech (1,37, pøedloni 1,20), to se pak zøejmì také projevuje

na prospìchu žákù - tøída je celkovì dvanáctá. Totéž je možno uvést o lyceu.

Pozitivnì lze hodnotit mírné snížení absence žákù (v minulém roce cca

70 hodin na žáka, v tomto roce 62 hodin) a souèasnì nedošlo k tak výraznému

zvýšení absence na konci roku proti prvnímu pololetí (z 52 hodin asi na

62 hodin). 

Na konci èervna neuzavøelo roèník v øádném termínu 20 žákù. 6 žákù bylo

neklasifikováno (loni 18) a 14 žákù neprospìlo (loni 4). Poèet tìchto žákù ve

srovnání s minulým rokem se nezmìnil, ale snížil se poèet žákù neklasifikova-

ných a podstatnì se zvýšil poèet žákù neprospívajících. 20 žákù mìlo pro-

spìch horší než 3,00, jeden dokonce víc jak 4,00. Se samými výbornými

prospìlo opìt 10 žákù. 

Po opravných a dodateèných zkouškách byli všichni klasifikováni, z toho

ètyøi žáci neprospìli. Celkem neprospìlo 5 žákù: jeden žák nekonal opravné

zkoušky pro neprospìch ze tøí pøedmìtù, jedna žákynì mùže ještì konat

opravné zkoušky, takže vyšší roèník navštìvuje podmíneènì. Dvìma žákùm

bylo opakování povoleno, jedné žákyni povoleno nebylo. (V tabulce – g/

Souhrnná tabulka (strana 10) … - jsou poèty žákù pøed opravnými a dodateè-

nými zkouškami, v tabulce V.b/ Pøehled o výsledcích … (strana 8) jsou poèty

žákù po zkouškách.)

Nejlepší prospìch mají stále žáci víceletého gymnázia. Nejlepší tøídou

víceletého studia je prima (1,52), dále sekunda (1,68), tercie (1,70), kvarta,

sexta, kvinta, oktáva, atd. Pak teprve následují ostatní tøídy. Ze ètyøletého

gymnázia byla nejlepší 2.A (1,94) a 4.A (1,96); v SOŠ byla nejlepší 2.L

(2,03). Nejslabší prospìch z víceletého gymnázia mìla septima (1,95); ze

ètyøletého gymnázia 3.A (2,16), ze SOŠ 4.L (2,36) a je celkovì poslední.

Bìhem roku došlo k podstatnìjší zmìnì prospìchu v sextì - výrazné zlepšení,

ve 4.A a oktávì – mírné zhoršení. V nižším gymnáziu prospìlo s vyznamená-

ním 50 žákù, ve vyšším a ètyøletém gymnáziu 42 a v lyceu 12. S vyznamená-

ním prospìlo celkem 104 žákù, což je asi 22 % a prospìlo 346 žákù. Od

vyuèování tìlesné výchovy bylo uvolnìno 31 žákù (cca 7%). 

Pro hodnocení žákù je využívaná celá klasifikaèní stupnice, s výjimkou

výtvarné výchovy v kvartì a 1.A, výpoèetní techniky v kvintì a sextì a dra-

matické výchovy v 1.L.
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Nejslabší prospìch z èeského jazyka mìli žáci 1.A (2,67) a 2.A (2,49);

z matematiky žáci 3.A (2,86) a 1.A (2,76); z nìmeckého jazyka žáci sexty

(2,80); z anglického jazyka 1.A (2,70) a 3.A (2,53); v SOŠ mìli nejslabší

prospìch z èeského (2,78) a anglického jazyka (2,72) žáci 1.L,  z nìmeckého

jazyka žáci 2.L (2,88), z matematiky žáci 4.L (3,00). 

Nejlepší prospìch z èeského jazyka mìli žáci primy (1,53), 4.A a sexty

(2,00); z matematiky žáci primy (1,50) a sekundy (1,57); z anglického jazyka

žáci kvarty (1,78) a oktávy (1,79), z nìmeckého jazyka žáci kvarty (1,67).

V SOŠ mìli nejlepší prospìch z èeského jazyka žáci ve 2.L (1,84), z nìmec-

kého jazyka ve 3.L (2,63), z matematiky ve 2.L (2,39). 

Nejmenší absenci mìli žáci sekundy (40,7), primy (42,6) a 2.A (49,7).

Nejvìtší absenci mìli žáci sexty (79,1), 4.L (78,6) a 3.A (74,4). Nejvìtší

zvýšení absence nastalo v tercii (o 100%!), v 1.A a kvintì (o 33%). Za zazna-

menání stojí, že ve škole jsou jen 4 žáci, kteøí mají nulovou absenci, snad

ještì absenci do 10 hodin má dalších 26 žákù, nad 200 hodin 5 žákù. I v tom-

to roce je vidìt, že absence je jednou z hlavních pøíèin prospìchových problé-

mù øady žákù. Je jednoznaènì prokazatelné, že na udržení absence v rozum-

ných mezích má významný vliv dùslednost tøídního uèitele, zvláštì ve vyšších

roènících. (Rovnìž je prokazatelné, že absentérùm nahrává liknavost nìkte-

rých uèitelù 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 nutné

pøistoupit k vylouèení žáka pro velkou neomluvenou absenci (po podmínì-

ném vylouèení) a také v jednom pøípadì bylo nutno pøistoupit ke snížení

známky z chování (také podmínìné vylouèení pro velkou neomluvenou

absenci). 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

Maturovaly tøi tøídy – jedna tøída osmiletého gymnázia, jedna tøída ètyøleté-

ho gymnázia a poprvé jedna tøída pedagogického lycea. K maturitním zkouš-

kám se všichni žáci nedostali – dva žáci ze 4.A a dva ze 4.L - pro velkou

absenci nebyli klasifikováni z øady pøedmìtù. Mezitím byl jeden žák z pedago-

gického lycea vylouèen pro velkou neomluvenou absenci. U maturitní zkouš-

ky neprospìl jeden žák ze 4.A. K maturitním zkouškám v záøí by se mìli

dostavit ètyøi žáci. 
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Žáci byli k maturitní zkoušce dobøe pøipraveni, výsledky zkoušky odpovída-

jí možnostem a studijnímu úsilí žákù v minulých letech. Obecnì lze konstato-

vat, že výsledky jsou ve srovnání s pøedchozím školním rokem lepší.

Prùmìrný prospìch tøíd u maturitní zkoušky ve srovnání s koncem školní-

ho roku byl výraznì lepší v oktávì a lyceu a pøibližnì stejný ve 4. A. S vyzname-

náním maturovalo 34 žákù (asi 41%). 

Na gymnáziu maturovalo nejvíc žákù z biologie, tìsnì za ní ZSV a mate-

matika (podobné poøadí jako minulý rok). Nejlepší prospìch mìli v IVT, Hv

a Fj (1,00); nejslabší prospìch v  èeském a nìmeckém jazyce a chemii (2,00).

V pedagogickém lyceu pøed ústními zkouškami konali žáci praktickou

zkoušku z odborných pøedmìtù formou písemné práce a její obhajoby pøed

zkušební komisí. Všichni žáci uspìli, tento zpùsob se osvìdèil a bude použit

i v pøíštím školním roce v anglickém jazyce. Humanitní studium mìlo zadáno

6 témat, (cizí jazyky ètyøi témata), z nichž si každý jedno vylosoval. Protože

se jednalo o témata velice rozsáhlá, museli studenti shromáždit dostateèné

množství informací z nejrùznìjších pramenù. Každá práce obsahovala pasáž

z dìjin umìní, sociální a kulturní antropologie a èást byla vìnována médiím.

Nejkvalitnìjší práce napsaly a obhájily: Michaela Papoušková, Barbora

Jandová, Edita Kadeèková, Kateøina Kaplanová a Eliška Fléglová. Také

práce Aleny Noskové, Lenky Borùvkové, Martiny Míkové a Gabriely Vanic-

ké patøily k tìm lepším. Ostatní práce byly prùmìrné. Jedna práce byla nedo-

stateèná. 

Ústní zkoušky konali všichni žáci povinnì z èeského jazyka, volitelného

pøedmìtu a dvou odborných pøedmìtù. Nejèastìji maturovali z psychologie,

humanitních studií a biologie (odborné pøedmìty). Nejslabší výsledky mìli

v èeském jazyce, humanitních studiích a zemìpise. Výsledek v èeském jazyce

je dokonce výraznì horší než u žákù gymnázia (gymnázium 2,02 a lyceum

2,73). Myslím, že u humanitnì zamìøené tøídy je to zklamání. Souèástí zkouš-

ky z cizího jazyka byla písemná práce. Výsledky ukazují, že vìtšina žákù je

schopna se dobøe orientovat v cizím jazyce. 

V písemné èásti maturitní zkoušky z èeského jazyka 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. 

Žáci 4.A využili všechna nabízená témata. První téma psalo 16 žákù.

Aèkoli se jednalo spíše o „ženskou“ problematiku, o zamyšlení nad postave-

ním žen v souèasné spoleènosti se pokusil také jeden student (jinak samé

dívky).  Nejlépe se dané téma podaøilo zpracovat Zuzanì Rýglové, Martì

Krátké a Šárce Záplatové (všechno originální práce, osobité, s neotøelým

vyjadøováním a upøímnými názory). 
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Druhé téma si vybrali 4 žáci, zajímavé postøehy a vlastní názory na pøípad-

né poøádání olympijských her v Praze vyjádøil Václav Skalický. Tøetí téma

psala pouze 1 dívka. Jednalo se o práci velmi osobitou, myšlenkovì originální

a stylisticky obratnou. Poslední téma si vybralo 7 žákù. Vìtšina z nich se

snažila uplatnit vlastní zkušenosti s problematikou násilí, jednalo se však

spíše o práce prùmìrné (s výjimkou Josefa Øezníèka).

Žáci 4.L si z nabízených témat vybrali pouze 3. Téma èíslo 1 psalo 12 žá-

kù. Nejzdaøilejší byly práce Evy Mádlové a Terezy Šturmové (snaha postih-

nout rùzné aspekty daného tématu, upøímné názory a postøehy, osobité vyjadøo-

vání). Druhé téma se stalo výluènì „mužskou záležitostí“, nejlépe dopadla

práce Miloše Poláèka (je znát, že se jedná o sportovce s velkým pøehledem

a zajímavými názory). Tøetí téma neoslovilo žádného žáka. Téma èíslo 4 si

vybralo nejvíce žákù (16). Nejosobitìjší byly práce Edity Kadeèkové, Kateøi-

ny Kaplanové a Sandry Riegrové (originální, slohovì obratné, v pøípadì

Sandry Riegrové velmi neobvyklé pojetí daného tématu). Ostatní práce byly

spíše prùmìrné.

V Oktávì využili žáci všechna nabízená témata. První téma bylo zastoupe-

no nejèastìji, vybralo si ho 12 žákù. Zdá se, že toto téma bylo pro studentky

téma osobní a aktuální. Za výjimeèné lze považovat práce studentek Aleny

Prokešové, Markéty Daxnerové a Zuzany Kabuïové. Druhé téma si vybralo

5 žákù. Bezkonkurenèní práci napsala Markéta Forró, stylistický talent a snad

budoucí novináøka. Pøekvapující byl pøevažující odmítavý postoj k možné

kandidatuøe Prahy na poøádání LOH. Tøetí téma si vybralo také 5 žákù

a ètvrté téma 6 žákù. Tato témata nebyla zpracována pøíliš zdaøile.

Písemná maturitní zkouška z èeského jazyka
Øádný termín – 11. dubna 2007

1. Døíve byl osud správné ženy daný: porodit a vychovat dìti. Dnes však

pøibývá žen, které zùstávají bezdìtné, a to i dobrovolnì. Proè je jich stále

víc? A jak se vyrovnávají s tlakem okolí?

Úvaha

2. Má být Praha olympijská?

Pražské zastupitelstvo odsouhlasilo návrh, aby se Praha ucházela o poøádá

ní olympijských her v roce 2016. Vypovídají názory na tuto otázku nìco o

povaze Èechù?

Úvaha

Fejeton

3. Kultura øeèi a vystupování u osob veøejnì známých aneb Je veøejnì známá

osobnost vnímána jako vzor?

Úvaha
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4. Násilí jako lidská potøeba? aneb Když nehrozí válka, je tøeba vybít tuto

potøebu jinde (násilí na stadionech, ve filmech, šikana, rvaèky, sebepoškozo-

vání …)

Úvaha

j) Úspìšnost studentù na VŠ  

Výsledky jsou zøejmé z tabulek. Úspìšnost absolventù gymnázia se u pøijí-

macích zkoušek na VŠ ve srovnání s pøedchozím rokem opìt zvýšila z 84%

na 94%. Vzhledem k poètu vysokých škol lze sice vysokou úspìšnost oèeká-

vat, ale i tak mùžeme v našich podmínkách tento stav hodnotit velmi dobøe.

Jako pozitivní vidíme, že úspìšností se osmiletému studiu vyrovnají žáci

i ètyøletého studia. V tomto roce je dokonce úspìšnost žákù ètyøletého studia

mírnì lepší. Letos poprvé maturovali žáci pedagogického lycea. Žáci do této

tøídy nebyli nijak vybíráni a vzhledem k jejich úrovni považujeme úspìšnost

kolem 60% za úspìch.

Rozložení zájmù o jednotlivé typy VŠ je podobný minulým létùm. Nejvìtší

zájem o vysoké školy pøírodovìdného zamìøení trvá, následují vysoké školy

pedagogického smìru a pøibližnì stejný zájem je o školy humanitního èi

filosofického smìru, mírnì menší je zájem o ekonomické obory.  Údaje

o poètech žákù v položce práce a nezamìstnaní nutno brát s rezervou

(k 31.8.) – jsou zde také žáci, kteøí èekají na odvolání. 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) 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 nebyly vzneseny

námitky. 

b) Krajský úøad, odbor kontroly, provedl ve školním roce 2005/2006 kontro-

lu týkající se inventarizace. Byly shledány nìkteré drobnìjší závady.

V listopadu tohoto školního roku tentýž odbor provedl následnou kontro-

lu, pøi které bylo zjištìno splnìní všech nápravných opatøení. 

c) V lednu 2007 provedla ÈŠI na škole inspekci se zamìøením na dodržování

formálních podmínek vzdìlávání podle vybraných ustanovení školského

zákona, hodnocení dopadu informaèních a komunikaèních technologií na

výuku a analýzu podmínek pro výuku cizích jazykù. V podstatì nebyly

zjištìny nedostatky. Celá inspekèní zpráva by mìla být pøístupná na webo-

vých stránkách ÈŠI.

7. Údaje o mimoškolních aktivitách

Pøehled akcí školního roku 2006 - 2007

Èervenec – srpen

Poèítaèové sí� (kanceláøe – øeditel, zástupce, pøízemí, zvýšené

pøízemí, sborovna, kabinet a uèitelská knihovna), instalace

interaktivní tabule a dalšího zaøízení v JU 1, zednické práce,

malování

29. Úvodní porada

30. a 31. Pøedmìtové komise, opravné a dodateèné zkoušky

1. 9. Porada k zahájení školního roku, školení BOZP

Záøí

4. Zahájení školního roku

5. Prodej školních potøeb, burza uèebnic

12. Charitativní akce Srdíèkový den, žáci 2.L vybrali 25 025 Kè

1.L v „podzemkách“ v Josefovì

13. Žáci kvinty v Planetáriu v Hradci Králové s Mgr. Boháèem

a Mgr. Popélyovou

14. Žáci kvarty v muzeu v Hradci Králové s Mgr. Kalfusovou

a Mgr. Matysovou
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18. Lehkoatletický turnaj Czorny v Novém Mìstì s Mgr. Militkou

a Mgr. Hamáèkem

19. Charitativní akce Svìtluška, žáci 3.L, kolik vybrali není známo

Žáci oktávy putovali Krkonošemi s Mgr. Kadeèkovou

a Mgr. Boháèovou

1. A a prima prohlíželi podzemní chodby v Josefovì

s Mgr. Stejskalovou a Mgr. Šimkem

Tomáš Krupièka a Dana Špaèková – úspìšní úèastníci soutìží

u hejtmana 

20. Žáci 1.A, 1.L a primy besedovali se starostou mìsta

Ing. Klepsou

21. Maturitní zkoušky v náhradním termínu

21. a 22. Beseda s žáky 1.A, 1.L a primy o šikanì, drogách, tøídním ko-

lektivu – KOMPAS

26. Výbor Unie rodièù a jednání Rady školy

Žáci ve 4.r. s Dr. Bartošovou a Ing. Køeèkovou prohlíželi ang-

licky památky Prahy

26. a 27. 1. A a 1. L - seznamovací výlet s Mgr. Stejskalovou, pí Trefilo-

vou a Mgr. Váchovou

27. Prima na seznamovacím výletì v Praze s Mgr. Šimkem

a Mgr. Boháèem

3.A za poznáním pøírodních vìd v Praze s Mgr. Ducháèovou

a Mgr. Kalfusovou

Ve 4.L žáci obhajovali roèníkové práce

27.– 1.

10.

V Paøíži pobývala jazyková skupina ze 2.L (10) a èást septimy

(7) s Mgr. Jašíkovou

29. Øeditelské volno

30. Øeditel se zástupcem na oslavì 120 let Øemeslné školy v Jaromì-

øi

30.–

21.10

Pedagogická praxe jazykové skupiny žákù 4.L v Tavistocku

v Anglii (9 žákù)

Øíjen

4. Sekunda v Technickém muzeu v Brnì s Dr. Dolejší a Mgr. Hüb-

nerem

5., 6., 9. Testy SCIO v primì v rámci KEA(komplexní evaluaèní analý-

za)

7. – 13. Žáci rùzných tøíd s Dr. Bartošovou v Anglii

2. – 20.9 Žáci 4.L na pedagogické praxi, specializace na cizí jazyky

v Anglii, ostatní doma
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16. Charitativní akce – Bílá hùl, dvì dvojice žákù ze 2.A vybraly

5 896 Kè

1.A, 1.L a kvinta – v HK navštívili Studijní a vìdeckou

knihovnu, Farmaceutickou fakultu, Bílou vìž a divadlo Drak

s Mgr. Langerovou, Mgr. Popélyovou, Mgr. Stejskalovou

a Trefilovou

17. Plenární schùze Unie rodièù a tøídní schùzky

18. Školní turnaj mladších chlapcù ve florbale

19. Školní turnaj starších chlapcù ve florbale, øeditel se zástupcem

na ZŠ na Ostrovì

11. – 19. V tìchto dnech žáci 1.A, 1.L a kvinty vyplòovali testy VEK-

TOR

19. – 20. Naši žáci pobývali v Ziebicích v Polsku s Mgr. Langerovou

a Mgr. Šimkem

19. a 23. Školení instruktorù (ze 2.A, septimy a 2.L) PEER Programu

23. Byla zahájena série kurzù v rámci programu SIPVZ, ukonèeny

byly 30. 11.

26. a 27. Podzimní prázdniny

30. a 31. Florbalový turnaje chlapcù v Novém Mìstì pod vedením

Mgr. Šimeèkové a Mgr. Hamáèka

V øíjnu na pedagogické praxi Fähnrichová (Èj, ZSV) a Brusnic-

ká (ZSV, Z)

Listopad

3. a 4. Prezentaèní výstava støedních škol v Hradci Králové

6. Žáci 3. a 4. roèníku a oktávy na anglickém divadle v Pardubi-

cích – G. Orwell: Animal Farm

7. 2.A navštívila Zemìdìlské muzeum v Praze s Mgr. Matysovou

a Mgr. Šimkem

Na pedagogickou praxi nastoupila Albrechtová (Èj)

8. Sekunda na ekologické výstavì v Hradci Králové s Mgr. Kalfu-

sovou a Mgr. Hübnerem

9. Úèast na okresním kole v basketbale s Mgr. Hamáèkem

9. – 10. Prezentaèní výstava støedních škol okresu Náchod v Náchodì

10. Žáci kvarty navštívili mineralogické sbírky v Praze s Mgr. Fibi-

gerovou a Mgr. Kalfusovou

10. Skupina nìmecky mluvících žákù navštívila Drážïany

s Mgr. Ducháèovou a Mgr. Matysovou

13. Ètvrtletní pedagogická rada, v sekundì probìhla beseda o eko-

logii, 5 žákù složilo zkoušku City and Guilds
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14. 2.L s Mgr. Šimkem a panem Žuèkem na výstavì vína v Praze

Ve 3.A byla zahájena série besed o bezpráví za komunismu 

16. Žáci 3.A obdivovali památky v Praze s Mgr. Ducháèovou

a Mgr. Langerovou

20. Divadlo spoleènosti FABER v aule školy: AVE CAESAR

22. Mnoho zájemcù o studium se zúèastnilo Dne otevøených dveøí 

Žáci kvinty hledali pravìk ve Všestarech s Mgr. Matysovou

a Mgr. Popélyovou

23. Mgr. Šimeèková se skupinou žákù na turnaji ve florbalu v Ná-

chodì 

zástupce øeditele na ZŠ ve Smiøicích

23. a 24. Dvoudenní porada øeditelù ve Špindlerovì Mlýnì

24. Skupina chlapcù se zúèastnila krajského kola ve florbalu

s Mgr. Hamáèkem

28. Krajské kolo basketbalu pod vedením Mgr. Hamáèka

29. Futsalová liga, opìt s Mgr. Hamáèkem

30. Žáci matematického semináøe s Dr. Dolejší navštívili den otevøe-

ných dveøí na MFF UK  

Pravìk ve Všestarech tentokrát hledali žáci dìjepisného seminá-

øe s dr. Drahorádovou a Mgr. Ducháèkovou

Od tohoto dne do 6. 12. absolvovali žáci kvarty testy KEA

(SCIO)

Prosinec

7. Volejbal v Náchodì s Mgr. Militkou

9. Cabalková (sept.)a Jirásková(sexta) – pomoc mìstu pøi oslavì

90 let ruského památníku „Padlým za vlast“

12. Charitativní  akci Srdíèkový den zajistili žáci ze 2.L

Tøídní schùzky – konzultaèní odpoledne

14. Školní kolo soutìže Konverzace ve francouzském jazyce

15. Ples maturantù v Aldisu v Hradci Králové

19. Školní kolo soutìže Konverzace v anglickém jazyce

20. Další kolo futsalové ligy s Mgr. Hamáèkem

20. Žáci sekundy na hudební exkurzi v Praze s Mgr. Hübnerem

a Mgr. Zilvarovou

21. Výjezdní zasedání zamìstnancù školy v Tøebešovì

22. Vlastní pøedvánoèní pásmo pod taktovkou žákù z oktávy



25

Èásteènì v listopadu a hlavnì v prosinci probìhla inventarizace

22. 12. 06 – 2. 1. 07   vánoèní prázdniny

Leden

3. Zahájeno vyuèování v novém roce 

Žáci kvinty na exkurzi v HK s Mgr. Fibigerovou a Mgr. Popély-

ovou

10. Den otevøených dveøí

12. Bicí nástroje – hudební poøad pro žáky NG v aule školy

22. Pololetní pedagogická rada

22. a 23. Školu navštívila ÈŠI

25. Školní kolo matematické olympiády

26. Školní kolo olympiády z èeského jazyka

30. Prahu v angliètinì si prohlédli žáci septimy s Dr. Bartošovou

a Ing. Køeèkovou

31. Školní akademie – Múzování

Vydání vysvìdèení a ukonèení pololetí

Únor

1. Skupina humanitních studií ze 4.L navštívila SVK, muzeum

a galerii v Hradci Králové

2. Pololetní volno

3. – 10. Na lyžaøském kurzu byli žáci 1.A a 1.L na chatì Mír v Èerném

Dole pod vedením Mgr. Šimeèkové

7. a 8. Za pouèením v Okresní galerii v Náchodì byli žáci sexty

a kvinty s Mgr. Stejskalovou

14. Tradièní fotografování tøíd, tentokrát i s pedagogy

15. V posledních roènících se pokusili pøedstavit zástupci anglickou

VŠ z Brna

16. Anglické divadlo v Chrudimi pro žáky sexty, kvinty a septimy

s Dr. Bartošovou, Mgr. Èechovou, Mgr. Dundálkovou a Ing.

Køeèkovou

23. Sálová kopaná v Jaromìøi s Mgr. Hamáèkem

23. Uèitelé jazykù a èeského jazyka zahájili sérii školení k nové

maturitì
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Bøezen

5. – 9. Jarní prázdniny

11. – 17. Na lyžaøském kurzu žáci sekundy a kvinty v Harachovì v hotelu

Silent pod vedením Mgr. Militké  

12. Zkoušku City and Guilds absolvovalo dalších 15 žákù

16. Matematického klokana se zúèastnilo 135 žákù

V prvních roènících (1.A, 1.L, prima a kvinta) akce PEER pro-

gram vedená našimi žáky

20. Výchovný koncert Baroko stále mladé zhlédli žáci NG a 1.r

a 2.r.

Výborová schùze Unie rodièù za úèasti vedení školy

21. Beseda o dospívání pro dívky primy, 1.A, 1.L a kvinty

Pøijetí úspìšného družstva florbalistù na Mìstském úøadì staros-

tou Ing. Klepsou

Okresní kolo zemìpisné olympiády s Mgr. Kadeèkovou

21. – 23. Konference asociace øeditelù gymnázií v Teplicích

21. – 26. Skupina žákù s Mgr. Budinskou poznávala Anglii 

22. – 25. Septima za poznáním kulturních a historických památek Prahy

s Dr. Dolejší a paní Trefilovou

24. – 30. Skupina nìmecky mluvících žákù s Mgr. Matysovou a Ing. Øí-

povou v Halberstadtu 

26. a 27. Torzo Maturity naneèisto – èeský jazyk, cizí jazyk a volitelný

pøedmìt

28. Den uèitelù si pøipomnìli zamìstnanci školy na výjezdním

zasedání v Coradu

29. 3.A s Mgr. Ducháèovou a Mgr. Popélyovou pozorovali práci

poslancù ve snìmovnì

30. Tradièní ples školy v Josefovì

Družstvo žákù s Mgr. Hamáèkem na krajském kole basketbalu

Duben

Tradiènì ve znamení provìrky BOZP

2. Tøíètvrtletní pedagogická rada

3. Charitativní akce Srdíèkový den zajistili žáci 2.L a vybrali

16 955 Kè

4. Jednání Rady školy

Písemná maturitní zkouška z cizího jazyka v pedagogickém

Žáci 1.A hledali pouèení na hvìzdárnì v HK s Dr. Glosem
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5. – 6. Velikonoèní prázdniny

11. Písemná maturitní zkouška z èeského jazyka 

1.A v Národním muzeu a Muzeu hudby s Mgr. Stejskalovou

a Mgr. Zilvarovou

Okresní kolo matematické olympiády s Dr. Dolejší

12. Anglická prezentace žákù lycea v terénu (v Praze) s Mgr. Bu-

dinskou

12. – 14. Kvarta za poznáním a kulturou v Praze s paní Trefilovou

a Mgr. Zilvarovou

17. Tøídní schùzky tentokrát ve tøídách

18. Sekunda s Mgr. Kalfusovou a Mgr. Hübnerem na Ekofilmu

v Hradci Králové

V rámci Dne Zemì se žáci primy s Mgr. Šimkem zúèastnili akce

Za mìsto krásnìjší

18. a 19. Praktická maturitní zkouška z odborných pøedmìtù formou

obhajoby písemné práce v lyceu

19. a 20. Žáci z Ziebic (Polsko) na návštìvì  školy pod vedením

Mgr. Langerové a Mgr. Šimka

23. Pøijímací zkoušky do prvních roèníkù

25. Poprvé se konala soutìž Pøírodovìdný Klokan

30. Øeditelské volno

Kvìten

2. – 4. V sekundì a tercii testy SCIO v rámci KEA

4. Žáci tøetích roèníkù na demonstraci proti státní maturitì v Praze

pod vedením žákù Budinského a Hlaváèka ze septimy

7. Další øeditelské volno

11. V septimì probìhla beseda o dopravì v Jaromìøi 

15. Žáci reprezentovali školu na Poháru rozhlasu s Mgr. Hamáèkem

16. Žáci primy s Mgr. Šimkem a Mgr. Zilvarovou v Praze

podobnì žáci 2.L v ZOO v Praze s Mgr. Kalfusovou a panem

Žuèkem

16. Charitativní akci Kvìtinový den zajistilo 6 žákù z 1.A a vybrali

6 077 Kè

17. Prezentace seminárních prací ve 4.A a Oktávì

18. Tzv. poslední zvonìní a vysvìdèení ve 4.A, 4.L a Oktávì

21. – 25. Maturitní volno, tzv. Svatý týden

21. – 1. 6. Pedagogická praxe v lyceu
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21. – 25. Cyklistický kurz tìlocvikáøù ze 2.L pod vedením Mgr. Militké

na Pastvinách

22. Tercie na exkurzi v SVK v HK s Mgr. Houškovou a panem

Žuèkem

3.A na anglické exkurzi v Praze s Dr. Bartošovou a Mgr. Du-

cháèovou

Charitativní akci Den s Emilem zajistili žáci 1.L a vybrali

33 780 Kè

23. Žáci kvinty hledali pouèení v ZOO v Liberci s Mgr. Fibigero-

vou a Mgr. Langerovou

24. Žáci septimy sledovali èinnost ve snìmovnì s Mgr. Popélyovou

a Mgr. Šimkem

25. Žáci 1.A také hledali pouèení v ZOO v Liberci s Mgr. Stejskalo-

vou a Mgr. Langerovou

Žáci kvinty se snažili pochopit èinnost SVK v HK s Mgr. Fibi-

gerovou a Mgr. Popélyovou

28. – 31. Maturitní zkoušky

30. Beseda pro žáky NG na téma  Prevence kriminality

Èerven

1. Slavnostní pøedání maturitních vysvìdèení v aule školy absol-

ventùm

4, - 8. Vodáckého letního kurzu se zúèastnili žáci septimy a 3.A pod

vedením Mgr. Hamáèka 

5. Výbor Unie rodièù

5. – 9. Do Paøíže odcestovalo 5 žákù s Mgr. Havrdovou

7. Kvarta navštívila Eurocentrum v Hradci Králové

7. – 10. Za kulturou a památkami odcestovali do Prahy žáci 2.A s Mgr.

Matysovou a Mgr. Stejskalovou

12. Žáci 1.A a 1.L za barokem v Kuksu s Mgr. Stejskalovou, paní

Trefilovou a Mgr. Zilvarovou

Ve škole došlo k havárii vody, øeditelské volno pro vìtšinu

žákù, mimo NG

12. a 13. Prevence soc. patolog jevù – psycholog, hasièi, policie, èervený

køíž – v P, S, T a Kva

13. a 14. Obhajoba roèníkových prací ve 3.L

13. Okresní soud v Hradci Králové navštívili žáci 3.A s Mgr. Po-

pélyovou

15. Uzavøeno výbìrové øízení na poèítaèovou sí�

25. Poslední klasifikaèní porada
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20. Anglické divadlo (HK) Dostojevskij: Velký inkvizitor

s Mgr.Budinskou a Ing. Køeèkovou

21. – 23. 3.L na kulturnì historické exkurzi v Praze s Mgr. Jašíkovou

a Mgr. Køížovou

22. Uzavøení klasifikace za školní rok

25. Závìreèná klasifikaèní pedagogická rada

26. Prezentace seminárních prací ve tøetích roènících

Žáci kvinty navštívili Policii a divadlo Drak v HK s Mgr. Èe-

chovou a Mgr. Popélyovou

Žáci 1.A a 1.L se seznámili s èinností èistièky odpadních vod

s Mgr. Šimkem

27. a 28. Sportovní dny školy

28. Výjezdní zasedání zamìstnancù školy v Josefovì „U kulaté

báby“

29. Vydání vysvìdèení a závìreèná porada

Èervenec a Srpen 2007

Malování – vlivem opotøebení a po vyplavení školy, oprava

záchodù, poèítaèová sí� –kombinace více etap, oprava shnilé

podlahy v tìlocviènì, zasklení prasklých oken, oprava vlhké zdi

v tìlocviènì

28. 8. Nástup do školy 

Výlety

Prima Zábrodí s Mgr. Šimkem a panem Žuèkem  (19. – 21.)

Sekunda Na Mostkách s Mgr. Hübnerem a Mgr. Kalfusovou (11. – 13.)

Tercie V Moravském krasu s Mgr. Langerovou a Mgr. Hamáèkem

(21.– 23.)

Kvarta Výlet nahradila návštìva Prahy ve dnech (12. – 14. 4.)

Kvinta Putování Orlickými  horami z Výprachtic s Mgr. Fibigerovou

a Mgr. Popélyovou

1.A Dachovy u Hoøic s Mgr. Langerovou a Mgr. Stejskalovou

17.–19.)

1.L Staré Splavy s Mgr. Stejskalovou a paní Treflovou  (14.–15.)

Sexta Pro nemoc tøídní uèitelky se výlet nekonal  (14.–15.)

2.A Výlet nahradila návštìva Prahy ve dnech (7.–10. 6.) 

2.L Adršpach – Zdoòov s Mgr. Šimkem a panem Žuèkem  (14.–16.)

Septima Vodácký kurz (4. – 8. 6.)

3.A Vodácký kurz (4. – 8. 6.)

3.L Výlet do Prahy za kulturou a památkami s Mgr. Jašíkovou
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a Mgr. Køížovou (21.– 23.6.)

Poznámky k akcím
a/ exkurze

Cílem exkurzí musí být doplnìní probírané látky, musí rozvíjet výchovnì

vzdìlávací cíle výuky pøíslušného pøedmìtu. Celkem bylo naplánováno 93 ex-

kurzí, z toho se uskuteènilo jen 45, k tomu 4 neplánované. Procento realizova-

ných exkurzí je pøibližnì stejné jako v pøedchozím roce. Kromì toho, že opìt

nìkteré exkurze nejsou dostateènì promyšlené a jejich plánování je formální,

tak do realizace se v tomto školním roce negativnì promítlo jejich omezení

z finanèních dùvodù. Nejménì exkurzí se uskuteènilo v sextì – ze sedmi

žádná!  Nejvíc plánovaných a také uskuteènìných exkurzí bylo v kvintì

(8 z 10), ve 3.A (6 z 9) a 1.A (6 z 8). Stálým problémem jsou termíny – vìtší

roli pøi plánování musí hrát tøídní uèitel. Stává se, že je pøedložen plán, kde se

vyskytují i ètyøi exkurze do Prahy v krátké dobì za sebou. Tìžko se divit,

když z takto naplánovaných exkurzí se dvì neuskuteèní. Ani v pøíštím škol-

ním roce nebudou povoleny exkurze v èervnu. Tento mìsíc je vyhrazen pro

výlety tøíd. 

Již tradiènì se na naší škole poøádají kulturnì vzdìlávací zájezdy do Prahy,

které v rámci výuky organizují vyuèující èeského jazyka a literatury (2x pí

Treflová, 1x Mgr. Køížová a 1x Mgr. Stejskalová). V letošním školním roce

pobývaly v Praze po dobu tøí až ètyø dnù celkem tøi tøídy gymnázia a jedna

tøída lycea (kvarta, 2.A, 3.L, septima). Studenti bìhem pobytu poznávají

nejvýznamnìjší pamìtihodnosti Prahy, navštìvují galerie a výstavy, úèastní se

vzdìlávacích programù i prohlídek významných objektù s výklady prùvodcù.

Každý veèer podle svého výbìru zhlédnou divadelní pøedstavení pøedních

pražských scén i divadel malých forem. Program exkurze navazuje na probíra-

né uèivo a s poznatky se nadále pracuje v prùbìhu dalšího studia. Akce svým

charakterem je nejen vzdìlávací, ale i spoleèenská.

b/ výchovné a vzdìlávací akce pro studenty

Uskuteènilo se 14 akcí (stejnì jako v minulém roce). Již tradiènì se žáci

zúèastnili 3 divadelních pøedstavení v angliètinì v Praze, v Pardubicích

a v Chrudimi. Stejnì jako minulý rok se uskuteènily dva výchovné koncerty

(oba v aule). Za zvláš� zdaøilou akci považujeme koncert Baroko stále živé.

V aule školy se uskuteènilo divadelní pøedstavení AVE CAESAR na téma

starovìký Øím (spoleènost Faber). Bohužel, opìt jsme nenavštívili žádné

divadelní pøedstavení (nebyla vhodná nabídka). Jako celoškolní akce se ještì

uskuteènily dvì vystoupení pøipravená našimi žáky a program pøipravený na

slavnostní pøedávání maturitních vysvìdèení. Pøedvánoèní akci pøipravili žáci

sami. Druhou akci – Múzování – pøipravili žáci pod vedením Mgr. Køížové
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a Mgr. Popélyové na velmi dobré rovni. Maturitní pásmo pøipravila a prováze-

la Mgr. Køížová. Jen pro nìkteré tøídy èi skupiny se uskuteènily rùzné besedy.

Pro 1. roèníky 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 politických

vìzòù. V nižším gymnáziu se uskuteènily besedy o drogách v rámci PEER

programu vedeného našimi žáky vyšších roèníku (septima, 2.L). V závìru

roku probìhla série akcí pro žáky NG v rámci boje se sociálnì patologickými

jevy (první pomoc, hasièi, policie, právník, psycholog). 

c/ družební styky

Uskuteènilo se 8 akcí. Tradiènì naši žáci navštívili 2x Anglii, jednou

s Mgr. Budinskou a po druhé s Dr. Bartošovou. K tìmto akcím je tøeba pøidat

pedagogickou praxi 9 žákù specializace na cizí jazyky ze 4. L v Anglii v Tavis-

tocku, kteøí tak získali tzv. Europass. Tato akce byla pøipravena a velmi dobøe

zajištìna Mgr. Budinskou v rámci programu Mobility (jazykový projekt

Leonardo da Vinci). Jde o program pro støední odborné školy. Byl pøipraven

ve spolupráci se støední školou Tavistook College, Crowndale Road, Tavisto-

ok. Bylo by velmi žádoucí pokusit se takovou akci zopakovat. Zajištìní,

pøíprava a vlastní realizace nejsou jednoduchou záležitostí, vyžadují spoustu

èasu a energie, ale zcela jistì akce tohoto typu mají vliv na zájem žákù o naši

školu. A to nemluvì o pøínosu vzdìlávacím, jazykovém a zkušenostech žákù,

které by jinak nezískali. K tìmto vzdìlávacím jazykovým aktivitám je tøeba

také pøipoèíst zapojení do nových projektù s Francií v rámci programù

eTwinning, které organizuje Ing. Køeèková.

Na podzim skupina nìmecky mluvících žákù navštívila Drážïany

s Mgr. Matysovou a Mgr. Ducháèovou. V bøeznu jsme u nás pøivítali studenty

gymnázia z Halberstadtu. Celou akci pøipravily Mgr. Matysová

s Ing. Øípovou. 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. Kalfusová a Mgr. Šimek. Skupina

studentù uèících se francouzský jazyk navštívila Paøíž. Tuto akci pøipravila

Mgr. Jašíková. Nìkolik studentù ještì navštívilo Paøíž na jaøe s Mgr.

Havrdovou. Finanènì byly akce s Polskem a návštìva v Nìmecku zajištìny

z prostøedkù projektù kraje získanými již v minulém školním roce.

d/ charitativní akce

Naši studenti se podíleli na 5 charitativních akcích. Zúèastnili jsme se

tøikrát Srdíèkového dne, Svìtlušky a Bílé pastelky – obì pro nevidomé, Dne

s Emilem – pro postižené sportovce a Kvìtinového dne – boj proti rakovinì.

Na základì dostupných informací naši studenti vybrali 104 774 Kè (témìø
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dvakrát víc než v minulém školním roce). Velmi zajímavá byla úèast na akci

Srdíèkový den v prosinci, kdy 60% z vybraných penìz nadace vìnovala

školám. Získali jsme tak cca 10 000 Kè jako sponzorský dar na pomùcky. Již

tradiènì u jedné charitativní akce není známo, kolik naši studenti vybrali

(Svìtluška). Poèet tìchto akcí nebudeme rozšiøovat. 

e/ poznámka k testùm

I v tom to roce pokraèovaly testy VEKTOR od spoleènosti SCIO, které by

nám mìly pomoci pøi autoevaluaci studijních výsledkù. Absolvovali jej žáci

prvních roèníkù (1.A, 1.L, prima) a kvinty. Výsledky budou porovnány s vý-

sledky testù, které budou psát za tøi roky, ve tøetím roèníku (septimì). Ve

všech tøídách nižšího gymnázia žáci absolvovali testy v rámci tzv. Komplexní

evaluaèní analýzy. 

Škola byla pøihlášena do testù Maturita naneèisto zpracované CERMA-

Tem. Mìlo jít o generální zkoušku na ostrý start v roce 2008. Po rùzných

dohadech se tato zkouška uskuteènila v omezené podobì, pøedevším v èes-

kém a cizím jazyce. K centrálnímu vyhodnocení tìchto testù nedošlo, takže

není co srovnávat. Vyhodnoceny byly pouze testy z volitelného pøedmìtu.

Otázkou je, jak zodpovìdnì k nim žáci za dané situace, která se kolem Matu-

rity naneèisto vytvoøila, pøistoupili. Pro nìjaké srovnání nebudou použity.

Tzv. státní maturita byla parlamentem odsunuta na rok 2010. 

f/ zkoušky z cizích jazykù

Škola je certifikovaným støediskem pro konání mezinárodní zkoušky

z anglického jazyka City & Guilds. V tomto školním roce se zkoušky konaly

ve dvou termínech. Oprava a hodnocení zkoušek bylo zabezpeèeno britskou

centrálou City & Guilds. V tomto školním roce zkoušku úspìšnì složilo

16 žákù. Dva žáci dosáhli úrovnì C1.

g/ 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 i ostatním zajímavým pracím vyniknout, zorganizovali jsme i v tomto

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

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

co je zajímá. Podobným zpùsobem jsme zorganizovali obhajoby roèníkových

prací žákù pedagogického lycea ve 3. roèníku.

h/ naplòování projektu  „Prezentujeme fyziku multimediálnì“
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V prùbìhu uplynulého školního roku jsme zaèali se studenty naplòovat cíle

našeho projektu ve výuce fyziky a informatiky. Díky slušnému technickému

a programovému vybavení mohli žáci zaznamenat prùbìh vybraných labora-

torních prací nebo pokusù pøedvádìných pøi výuce na video záznam nebo si

vytvoøit svùj krátký obrazový nebo zvukový záznam a potom ho zpracovat na

poèítaèi. Podle pøedpokladù si pøitom vyzkoušeli práci s digitální kamerou,

fotoaparátem a programy pro zpracování audio a videomateriálù, se kterými

se pøi výuce bìžnì nesetkají. Získali zároveò spoustu nových zkušeností

a dovedností. Na výsledcích je vidìt, jak s vyššími studijními roèníky kvalita-

tivnì stoupá úroveò prezentací zpracovávaných v PowerPointu. Do projektu

se zapojily tøídy kvarta, kvinta, sexta, septima i úèastníci volitelného pøedmì-

tu Fyzikální semináø ve ètvrtých roènících se svými vyuèujícími. Bylo tak

vytvoøeno pøes 25 prezentací, dokumentujících výuku fyziky na škole. V pøíš-

tím školním roce tyto práce „vyladíme“, nejlepší pøevedeme i do cizího

jazyka a v prùbìhu øíjna pøipravíme pøehlídku také pro pedagogy okolních

škol. Myslím si, že se naše práce odrazila i na vyšší úrovni „Pøehlídek seminár-

ních prací studentù 3. a 4. roèníkù“ a urèitì tak budeme pokraèovat dál.

(Zpracoval Mgr. Miloš Boháè)

i/ letní kurzy

Od 21. do 25. kvìtna probìhl cykloturistický kurz u Pastvinské pøehrady

v Orlických horách. Zúèastnilo se ho 15 žákù pedagogického lycea, speciali-

zace na tìlesnou výchovu ze 2.L. Kurz musela absolvovat také jedna žákynì

ze 4.L, která pro nemoc se jej nezúèastnila v minulém roce. Odjíždìlo se od

školy v pondìlí v dopoledních hodinách. Každý den byly na programu vyjížï-

ky do CHKO Orlické hory. V rámci kurzu probìhl orientaèní závod, triatlon

a vycházky do okolí pøehrady. Za celý kurz žáci ujeli cca 300 km, poèasí bylo

velmi pøíznivé. Kurz se uskuteènil pod vedením Mgr. Militké s Mgr. Hamáè-

kem.

Od 4. do 8. èervna probìhl vodácký kurz, kterého se zúèastnilo 25 žákù

septimy a 22 žákù 3.A. Kurz se konal na Vltavì, od Vyššího Brodu do Boršo-

va nad Vltavou. Pro jednotlivé dny byly vyhrazeny pøimìøené úseky øeky.

Kromì samotné vodácké turistiky mohli žáci vidìt i historické památky –

hrad Rožmberk, Èeský Krumlov nebo klášter Zlatá koruna. Vybavení a materi-

ál zajistila CK ODYSEA Èeské Budìjovice. I tomuto kurzu pøálo poèasí.

Kurz se uskuteènil pod vedením Mgr. Hamáèka s kolegynìmi Militkou,

Milerovou, Šimeèkovou a Dolejší.

j/ mimoškolní aktivity
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prima:

Lucie Mikulková – volejbal

Jana, Lucie a Zdeòka Pozùstalovy – hudba

Pavel Šponer – atletika na úrovni MÈR

Jakub Vaòát –  hokej

sekunda:

Formánková Petra– oddíl košíkové, Sokol Hradec Králové, 1. místo v okres-

ním kole

Krám Tomáš – oddíl košíkové, Sokol Hradec Králové, 4. místo v krajském

kole

Rundová Veronika – mažoretky Scarlet, Sokol Jezbiny, 6. místo na Mistrov-

ství ÈR

Smolík Matyáš – cyklistický oddíl Jaromìø, 3. místo v kraji

Sychra Martin – oddíl lehké atletiky, Sokol Jaromìø, 7. a 8. místo v celorepub-

likovém finále Olympiády dìtí a mládeže v Ústí nad Labem

 

1.A 

Klára Burešová – dívèí pìvecký sbor Kantiléna v Hradci Králové, úèast na

sborových festivalech

Karel Huneš – vodní slalom v KVS Hradec Králové (v širší reprezentaci)

Michal Hájek – vodní pólo TJ Slavia Hradec Králové, 1. místo v pøeboru ÈR

dorostu 2006, 1. místo v turnaji v SRN 2007 (s reprezentací)

1. L

Ivana Fraòková – hra na flétnu, soutìž ZUŠ, 2. místo v ÈR

Klára Marèíková – fotbal SK DFO v Pardubicích, 1. liga – 8. místo

Jakub Stránský – fotbal TJ Dvùr Králové, krajský pøebor – 1. místo v mlad-

ším dorostu

Zuzana Šilhánová – TJ Sokol Police nad Metují, všestrannost – finále mis-

trovství ÈR

Marek Uhlíø – èlen sboru Boni Pueri

Jan Zorád – házená v 1. házenkáøském klubu ve Dvoøe Králové, 1. liga (nyní

krajský pøebor)

kvinta:

Tomáš Schejbal – lukostøelba, úèast na mistrovství bojové a lovecké lukostøel-

by

Jana Drahorádová – závodní aerobik v Aerobic club v HK, 9. místo na mis-

trovství ÈR v hip hopu
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2.A

Bartošová Barbora i Tereza – volejbal TJ Dvùr Králové n. Labem

Bulba Olena – Sbor dobrovolných hasièù Jaromìø

Dvoøáèková Markéta – hudební obor ZUŠ Smiøice

Kejzlar Tomáš – fotbal RSCM Rozkoš

Knápková Markéta – ochotnické divadlo

Kopecký Petr – modeláøství

Kuncová Lucie – modeling – Agentura DaD Otto Tomek, aerobik

Prousek Adam – stolní tenis – TJ Sokol Stìžery

Suchá Nikol – vedoucí pionýrského oddílu Poutníci, keramický kroužek –

DDM 

3.L

Lukáš Rezek – Hvìzda Pardubice, atletika, sprity, II. liga mužù

Josef Frátrik – Sokol Pražské pøedmìstí HK, basketbal, Muži B HK

Simona Pailová – zpìv, ZUŠ Opoèno

Pavlína Fischerová – volejbal, Èeská Skalice

Markéta Kuøíková – ZUŠ Nová Paka hra na housle, koncerty

Lucie Pavlátová – volejbal Náchod

Barbora Zajíèková – absolvovala ZUŠ, hra na klavír

Jana Koneèná – akrobatický rokenrol „Drak and roll“ Trutnov

Klára Pøibylová – instruktor aerobicu, Nové Mìsto nad Metují

Michaela Wiesnerová – brannball, vítìz republikového finále, vedoucí krouž-

ku DDM

Kateøina Borùvková – floorball,  tým FBK 001 Trutnov

Kristýna Mitisková – floorball, TJ Sokol Dvùr Králové

Petra Burdová – scénický tanec, skupina FLASH, Oddíl Puštíci – ochrana

zvíøat
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8. Výsledky soutìží a olympiád

SOÈ
V tomto roce byly vytvoøeny již jen dvì práce. 

Spoleèenskovìdní èást: 

Historie

Kateøina Kapková (septima)  

Bohové pøedkolumbovské Ameriky 

Pøírodovìdná èást:

Biologie

Ondøej Pour (oktáva)  

Nalezištì polodrahokamù v Podkrkonoší, pila na øezání

minerálù

(Obì práce byly poslány do okresního kola)

okresní kolo

Historie

Kateøina Kapková (septima) 2. místo, postup

Biologie

Ondøej Pour (oktáva) 1. místo, postup

krajské kolo

Historie

Kateøina Kapková (septima) úèast

Biologie

Ondøej Pour (oktáva) úèast

(v krajském kole bylo poøadí stanoveno jen na prvních tøech místech)

Biologická olympiáda :
školní kolo

kategorie A úèast 6 žákù

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

kategorie C úèast 3 žáci

kategorie D úèast 16 žákù

okresní kolo 

kategorie A Petra Jirásková (4.A) 15. místo

Kristýna Borùvková (septima) 27. místo

Markéta Grùòová (4.A) 28. místo
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kategorie C Petra Vavøièková (tercie) 9. místo

Pavlína Havlová (tercie) 16. místo

kategorie D Sabina Poláková (sekunda) 5. místo

Petr Daxner (sekunda) 18. – 19. místo

Matyáš Smolík (sekunda) 22. – 23. místo

Poznávání pøírodnin
okresní kolo

kategorie A (SŠ)

Helena Rezková (kvinta) 5. místo

Markéta Dvoøáèková (2.A) 7. místo

Lucie Semelková (3.A) 8. místo

Kateøina Èapková (kvinta) 9. místo

Vendula Henclová (2.L) 10. místo

kategorie B (NG)

Pavlína Havlová (kvarta) 2. místo

Lucie Svatošová (tercie) 20. místo

Andrea Palkovièová (kvarta) 24. místo

kategorie C (NG)

Pavlína Rejchrtová (sekunda) 6. místo

Veronika Palkovièová (sekunda) 14. – 15. místo

Iva Holeèková (sekunda) 24. – 25. místo

Pøírodovìdný KLOKAN
(soutìž se konala poprvé ve dvou kategoriích, jde o smìs úkolù z biologie,

fyziky, zemìpisu, chemie)

školní kolo

kat. Junior Zdenìk Borecký (kvarta) 1. místo

Petra Vavøièková (tercie) 2. místo

Jakub Maksymov (tercie) 3. místo

kat. Kadet Marek Hlaváèek (sexta) 1. místo

Helena Rezková (kvinta) 2. místo

Anna Èermáková, Martin Havel (sexta) 3. místo

Ekologická olympiáda (Bílá Tøemešná)
krajské kolo

Jakub Holeèek, Adam Friedrischek, Vojtìch Papík (oktáva)  8. místo

Markéta Brunová, Michal Petøík, Petra Jirásková (4.A) 9. místo
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Ekologická soutìž Zelená stezka
školní kolo

Andrea a Veronika Palkovièovy, Sabina Poláková 1. místo, postup

okresní kolo

stejné složení, všechny ze sekundy 2. místo

Chemická olympiáda
školní kolo 

kategorie C úèast 4 žáci

Tomáš Schejbal (kvinta) 1. místo

Jan Plaèko (1.A) 2. místo

Tadeáš Skuhra (1.A) 3. místo

krajské kolo

kategorie C Jan Plaèko (1.A) – náhradník za Schejbala 11. místo

Pythagoriáda
školní kolo

prima – 29 žákù

sekunda – 28 žákù

tercie – 25 žákù

okresní kolo 

prima Martin Hroneš 1. místo

Pavel Šponer 10. – 15. místo

Zdenìk Modrý 10. – 15. místo

sekunda Antonín Martínek 3. – 6. místo

Jan Škrabka 3. – 6. místo

Pavel Rozdolský 8. – 12. místo

tercie Jakub Konrád 2. – 5.  místo

Jakub Maksymov 6. místo

Matematická olympiáda
školní kolo  

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

kategorie C 5 žákù z 1.A a kvinty

kategorie B 7 žákù ze 2.A a sexty
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okresní kolo

kategorie Z6 Anna Frieslebenová (všichni prima) 2. místo

Martin Hroneš 4. místo

Pavel Šponer 6. – 7.  místo

Pavel Petráèek 8. – 10. místo

Zdenìk Modrý 15. místo 

kategorie Z7 Antonín Martinek (všichni sekunda) 3. – 4. místo

Pavel Rozdolský 8. místo

Jiøí Teichman 9. místo

kategorie Z8 Jakub Maksymov (všichni tercie) 1. – 5. místo

Jakub Konrád 1. – 5. místo

Kateøina Èerná 20. – 21. mís-

to

kategorie Z9 Zdenìk Borecký (kvarta) 13. místo

Pavel Králík (kvarta) 14. – 15. mís-

to

Kateøina Hátlová (kvarta) 22. místo

krajské kolo

kategorie B Martin Hlaváèek (sexta) 14. místo

kategorie C Ladislav Bartoò (1.A) 21. – 27. místo

Matematický Klokan
školní kolo

 úèast v kategoriích  (Benjamin – 49, Kadet – 36, Junior – 26, Student – 28)

kat. Benjamin

Jiøí Teichman (sekunda) 1. místo

Martin Hroneš (prima) 2. místo

Pavel Petráèek (prima) 3. místo

kat. Kadet Jakub Konrád (tercie) 1. místo

Zdenìk Borecký (kvarta) 2. místo

Jakub Maksymov (tercie) 3. místo

kat. Junior Miroslav Adam (1.L) 1. místo

Pavla Gaždová (sexta) 2. místo

Martina Vávrová (1.A) 3. místo

kat. Student Alena Prokešová (oktáva) 1. místo

Martin Žižka (2.A) 3. místo

Tereza Macáková (septima) 2. místo

Zdeòka Výravská (septima) 3. – 4. místo

Patrik Stránský (septima) 3. – 4. místo 
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GENIUS LOGIKUS
korespondenèní  èást

Daniela Drozenová (prima) 1. místo

Získala certifikát „Vynikající mezinárodní øešitel“

Martin Hroneš (prima), Antonín Martinek (sekunda), Jan Škrabka (sekunda),

Jiøí Teichman (sekunda), Zdenìk Borecký (kvarta), Lucie Høivnivá (sexta),

Marek Hlaváèek (sexta) – rùzné kategorie bez poøadí

Všichni získali certifikát „Vynikající øešitel“

soutìžní èást

Jan Škrabka (sekunda) 35. místo

celostátní výsledky

Zdenìk Borecký (kvarta) 41. místo

Lucie Høivnová (sexta) 44. místo

Matematický korespondenèní semináø
okresní soutìž Martin Hroneš (prima) 1. místo

Fyzikální olympiáda 
Kategorie G - Archimediáda 

okresní kolo

kategorie G Jan Škrabka (všichni sekunda) 4. místo

Jiøí Teichman 8. místo

Petr Daxner 10. – 11. místo

Martin Sychra 10. – 11. místo

Petra Formánková 17. místo

Antonín Martínek 19. – 20. místo

Matìj Stejskal 22. místo

krajské kolo

kategorie B Veronika Borùvková (všichni septima) 6. místo

       Petra Cabalková 7. místo

       Zdeòka Výravská úèast

Dìjepisná olympiáda (pro tercii a kvartu)
školní kolo

konalo se v podstatì v jedné kategorii úèast 22 žákù

okresní kolo

Kateøina Hejnová (tercie) 12. – 14. místo

Adam Friml (tercie) 34. místo
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Zemìpisná olympiáda
okresní kolo 

kategorie D Eva Malichová (všichni oktáva) 4. místo

Lucie Èervená 5. místo

Aneta Mistrová 7. místo

kategorie C Petra Vavøièková (tercie) 8. místo

kategorie B Jiøí Teichman (sekunda) 8. místo

kategorie A Jana Drahorádová (kvinta) 14. místo

Eva Popovová (2.A) 16. místo

Tomáš Kejzlar (2.A) 17. místo

Zemìpisná soutìž Eurorebus
(celostátní korespondenèní soutìž)

krajské kolo

 družstvo oktávy úèast

(Lucie Èervená, Eva Malichová, Aneta Mistrová)

Olympiáda v èeském jazyce
školní kolo

kategorie I úèast 12 žákù

kategorie II úèast 35 žákù 

okresní kolo

kategorie 1 Jakub Maksymov (oba tercie) 11. – 13. místo

Adam Friml 21. – 25. místo

kategorie 2 Kateøina Bartošová (4.A) 2. – 3. míst

Markéta Forró (oktáva) 4. – 5. místo

Zuzana Rýglová (4.A) 4. – 5. místo

Adam Prousek (2.A) 7. – 9. místo

Kristýna Borùvková (4.A) 11. – 14. místo

krajské kolo 

kategorie II Kateøina Bartošová 6. – 7. místo

Markéta Forró  úèast mimo soutìž

Literární soutìž o cenu Filipa Venclíka
Za úèast byli ocenìni:  Eliška Knitlová, Nikola Senetová a Jan Plaèko z 1.A

Prima sezona
Literární soutìž

Eliška Knitlová (1.A) èestné uznání
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Hudební skupiny

Ethno Jazz vystoupení

(Adam Friedrischek, Jakub Holeèek, Vojtìch Papík, Jakub Stejskal)

Výtvarná soutìž k Evropskému týdnu BOZP
kategorie: Lidé pøi práci

dívky ze sekundy 5. místo

Nikola Fähnrichová, Petra Formánková, Michaela Hažová, Denisa Rumlová,

Kateøina Zákravská

kategorie: Nebezpeèí pøi práci 1. místo

Klára Hlavatá, Alžbìta Lindová, Pavlína Rejchrtová, Sabina Poláková,

Veronika Palkovièová

Výtvarná soutìž EKOFÓR 2007
zúèastnila se skupina dívek ze sekundy èestné uznání za úèast

Jaromìøský slavík
kategorie 3 Zdeòka Pozùstalová (prima) 3. místo

Terezie Frisová, Jana a Lucie Pozùstalovy (prima) úèast

Pavlína Havlová (kvarta) úèast

Konverzaèní soutìže

nìmecký jazyk
školní kolo

kategorie starších – úèast 15 žákù

Silvie Surmová (2.A) 1. místo

Alice Lesková (3.A) 2. místo

Markéta Dvoøáèková  (2.A) 3. místo

okresní kolo

Silvie Surmová (2.A) úèast

anglický jazyk
školní kolo

1. kategorie 12 žákù

Pavel Šponer (prima) 1. místo

Barbora Petková (sekunda) 2. místo

Tomáš Le (prima) 3. místo
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2. kategorie 13 žákù

Eva Randusová (kvarta) 1. místo

Petra Kubù (kvarta) 2. místo

Jakub Sova (kvarta) 3. místo

3. kategorie 20 žákù

Aneta Vávrová (septima) 1. místo

Kateøina Leová (septima) 2. místo

Iva Fraòková (1.L) 3. místo

okresní kolo 

1. kategorie Pavel Šponer (prima) úèast

2. kategorie Petra Kubù (kvarta) 1. místo

3. kategorie Aneta Vávrová (septima) úèast

krajské kolo

2. kategorie Petra Kubù (kvarta) 6. místo

francouzský jazyk
školní kolo

kategorie 1 úèast 7 žákù

Andrea Pulkrábková (2.L) 1. místo

kategorie 2 úèast 11 žákù

Šárka Pøichystalová (septima) 1. místo

krajské kolo

Šárka Pøichystalová (septima) úèast

ruský jazyk
školní kolo

kategorie SŠ 2 celkem úèast 3 žáci

Marcela Lyerová (sexta) 1. místo

Lucie Èervená (oktáva) 2. místo

Kateøina Šimková (oktáva) 3. místo

kategorie SŠ 1 celkem úèast 3 žákù

Tereza Slezáková (kvinta) 1. místo

Lucie Jirásková (sexta) 2. místo

Tereza Sajverová (2.A) 3. místo

krajské kolo

kategorie SŠ 2

 Marcela Lyerová (sexta) nezúèastnila se

kategorie SŠ 1

Tereza Slezáková (kvinta) 3. místo
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Evropský den jazykù
V rámci Evropského dne jazykù probìhla v letošním roce soutìž na téma

„Poznej Francii“. Soutìž mìla tøi èásti: pøírodní podmínky Francie, historie

Francie, kultura a souèasnost Francie. Soutìže se zúèastnilo 45 žákù, všechny

èásti soutìže absolvovalo 22 žákù. Pøi Múzování v lednu 2007 byli vylosová-

ni 3 žáci, kteøí obdrželi poukázky na odbìr knih v hodnotì 400 Kè.

Soutìž ve sbìru papíru
Soutìž vyhlášená MìÚ, odborem životního prostøedí pro školy ve mìstì.

Zúèastnili se žáci nižšího gymnázia v poètu 16 žákù ze 4 tøíd. 

Umístìní – tøídy

sekunda 1. místo

Umístìní – jednotlivci

Alžbìta Lindová (sekunda) 1. místo

Andrea Palkovièová (kvarta) 2. místo

Lucie Trojanová (kvarta) 3. místo

Sportovní soutìže

Bìh Terryho Foxe
14 žákù ze 2.L

Lehká atletika – Støedoškolský pohár Corny
dívky  2. místo

Anna Èermáková, Martina Dyrcová, Markéta Grùòová, Dagmar

Horáková, Dominika Kopièová, Kristýna Mitisková

chlapci 4. místo

Ondøej Hoško, Jan Èerný, Adam Prousek, Tomáš Kejzlar, Vojtìch

Papík, Josef Frátrik, Josef Øezníèek, Jan Sibera, Vladimír Øehák,

Martin Hedlík

Lehká atletika – Pohár rozhlasu
mladší chlapci údajnì nedošly výsledky

Jaromìøský Klokan (skok vysoký)
Pavel Šponer (prima) 1. místo

Martin Sychra (sekunda) 2. místo

Vojtìch Pecháèek (tercie) 3. místo

Jan Høivna (kvarta) 4. místo
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Lehká atletika – atletický ètyøboj
okresní kolo

mladší žáci (prima – sekunda) 5. místo

Anna Freislebenová, Adéla Gabrišová, Lucie Mikulková, Magdaléna

Pecháèková, Petra Nováková, Pavel Šponer, Tomáš Dohnanský, Antonín

Martinek, Matyáš Smolík, Martin Sychra 

mladší žáci (tercie – kvarta) 4. místo

Petr Dyrc, Silvie Faltusová, Jan Høivna, Vít Novák, Vojtìch Pecháèek,

Dominika Vopelková, Lucie Høivnová, Veronika Rybová

Sálová kopaná
okresní kolo

mladší žáci 4. místo

Vojtìch Pecháèek, Adam Friml, Aleš Starzinský, Martin Dyrc, Josef

Runštuk, Pavel Králík, David Šulc, Miloslav Šrámek

Støedoškolská futsalová liga
základní kolo

starší chlapci 2. místo

Jiøí Suchánek, Michal Tylš, Vladimír Øehák, Pavel Ficner, Jakub Strán-

ský, Tomáš Kejzlar, Jan Èerný, Jaroslav Karel, Jan Šlesingr

2. kolo

starší chlapci (stejné složení) 3. místo

Malá kopaná
okresní kolo

mladší žáci 2. místo

Adam Friml, Aleš Starzinský, Igor Nosek, Martin Baše, Zdenìk Borecký,

Pavel Králík, Jan Gažda

Volejbal
okresní kolo

starší dívky 4. místo

Barbora Uždilová, Kateøina Kapková, Tereza Bartošová, Barbora Bartošo-

vá, Lucie Pavlátová, Lenak Šubrtová, Anna Èermáková

Basketbal
okresní kolo

mladší dívky 3. místo
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Kateøina Hátlová, Veronika Rybová, Lucie Tomanová, Marie Švábová,

Martina Èeòková, Silvie Faltusová, Dominika Vopelková, Veronika

Rundová, Petra Formánková

starší chlapci 1. místo

Jakub Stejskal, Martin Hedlík, Josef Frátrik, Jakub Vojtìch, Tomáš Váòa,

Jan Lacina

starší dívky 1. místo

Adéla Kunstová, Nikol Pavlasová, Zuzana Kabuïová, Barbora Stehlíko-

vá, Lada Štajglová, Aneta Bašková

krajské kolo

starší chlapci 5. místo

Jakub Stejskal, Martin Hedlík, Josef Frátrik, Jakub Vojtìch, Tomáš Váòa,

Jan Lacina

starší dívky 4. místo

Štìpánka a Barbora Stehlíkovy, Adéla Kunstová, Nikol Pavlasová, Micha-

ela Viesnerová, Lada Štajglová, Kateøina Borùvková 

NESTLÉ basket
okresní kolo

mladší chlapci 2. místo, postup

Matìj Stejskal, Martin Sychra, Tomáš Krám, Antonín Martínek, Pavel

Šponer, Pavel Petráèek, Dominik Váòa, Adam Horák

krajské kolo

mladší chlapci 3. místo

stejné složení

Florbal
okresní kolo

starší chlapci 3. místo

Jan Lacina, Martin Hedlík, David Landa, Petr Jiøièka, Martin Hardubej,

Matìj Kubina, Vladimír Øehák, Vojtìch Papík, Miloš Poláèek, Jan Zorád,

Jakub Stránský, Michal Hovorka

starší dívky 1. místo

Kateøina Borùvková, Kristýna Mitisková, Martina Skoøepová, Michaela

Viesnerová, Radka Hlaváèková, Lucie Pavlátová, Barbora Stehlíková,

Šárka Vítová, Martina Dyrcová

mladší chlapci (prima – sekunda) 3. místo

Adam Horák, Petr Daxner, Tomáš Dohnanský, Jiøí Teichman, David

Balko, Jakub Vaòat, Pavel Petráèek, Martin Hroneš

mladší chlapci (tercie - kvarta) 2. místo
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Martin Baše, Zdenìk Borecký, Pavel Králík, Aleš Starzinský, Igor Nosek,

Adam Friml, Jan Gažda

krajské kolo

mladší chlapci (tercie - kvarta) 4. místo

stejné složení

starší dívky 5. místo

stejné složení

III. letní Olympiáda dìtí a mládeže ÈR v Ústí nad Labem
Z naší školy byli vybráni a zúèastnili se Pavel Šponer z primy, Martin Sychra

ze sekundy a Adam Friml z tercie.

Pøebory školy

Mikulášský turnaj v košíkové

mladší chlapci starší chlapci mladší dívky starší dívky

1. místo tercie septima kvarta oktáva

2. místo sekunda 3.L+4.L sekunda 3.L

3. místo kvarta oktáva tercie sexta

Školní turnaj ve florbale

mladší chlapci starší chlapci

1. místo tercie septima

2. místo kvarta 1.L 

3. místo prima oktáva

Dny sportu – školní olympiáda

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

a PL),  bìhu na 60 m (NG) nebo bìhu 100 m a  800 m, ve štafetì 4 x 400 m)
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Nejlepší výkony (v závorce výsledek z minulého roku)

dívky:

60 m Anna Freislebenová (prima) 8,90 s (8,80)

100 m Dáša Horáková (2.L) 14,0 s (13,4)

800 m Veronika Rundová (sek) 2:59 min (3:20)

skok daleký Veronika Rundová (sek) 415 cm (394)

Lucie Pavlátová (3.L) 418 cm (420)

hod míèkem Nikola Fähnrichová (sek) 36,30 m (41,30)

4 x 100 m kvarta 1:04,3 min

  2.L 1:00,1 min

chlapci:

60 m Pavel Šponer (prima) 7,90 s (8,00)

100 m Lukáš Rezek (3.L) 11,6 s (10,9)

800 m Jan Høivna (tercie) 3:13min (2:38)

skok daleký Matin Sychra (sek) 477 cm (429)

Josef Frátrik (3.L) 552 cm (540)

hod míèkem Jan Gažda  (tercie) 53,80 m (57,90)

4 x 100 m tercie 56,5 s

3.A 52,18 s

Míèové hry
(vybíjená – mladší dívky (NG), malá kopaná – mladší chlapci (NG) a volejbal

– starší chlapci i dívky)

Vybíjená Malá kopaná Volejbal Ch Volejbal D

1. místo kvarta tercie oktáva 2.A

2. místo sekunda kvarta 3.A 3.L

3. místo tercie prima 1.L kvinta

Celkové výsledky tøíd:
nižší gymnázium 4LG, VG a PL

1. místo tercie 3.L

2. místo kvarta 1.L

3. místo prima 3.A

4. místo sekunda kvinta

další místa – septima, 1.A, 2.A, sexta, 2.L
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Poznámky k soutìžím

V tomto roce naši žáci nedosáhli žádného výrazného úspìchu (ani na

krajské úrovni). Definitivním odchodem Mgr. Jany Hynkové do dùchodu je

zøejmì osud Støedoškolské odborné èinnosti zpeèetìn. Zatím se nenašel

nikdo, kdo by pøipravil práce, získal pro tuto èinnost žáky a pak je hlavnì

pøipravoval. Žáci v tomto roce pøedložili 2 práce. 

Z pøírodovìdných soutìží si opìt nejlépe vedou soutìže matematické. Již

tradiènì je Matematický Klokan nejpoèetnìji obsazenou soutìží. Letos se do

této soutìže zapojilo 139 žákù ze všech tøíd. Velmi poèetnì je obsazena Pytha-

goriáda a MO žáky nižšího gymnázia. Velmi dobøe uspìli hned ve tøech

kategoriích – v kategorii Z8 dokonce dva žáci obsadili první místa v okresním

kole. Poprvé se žáci zúèastnili soutìže s logickými úkoly Genius Logikus.

Umístìní v republikovém kole lze považovat za velmi úspìšné. V ostatních

pøírodovìdných soutìžích jde v podstatì o setrvalý stav. Minimální zájem

o chemickou olympiádu se nezmìnil. O biologickou olympiádu je zájem

relativnì vìtší, ale ani v tomto roce se nedostavil výraznìjší úspìch v kraj-

ském kole (v tomto kole jsme nemìli žádného zástupce). Umístìní v okresní

soutìži poznávání pøírodnin lze hodnotit jako úspìšné. Výsledek krajského

kola neznáme. Nìkteøí žáci se zúèastnili nové soutìže Pøírodovìdný Klokan.

Srovnatelné výsledky s jinými školami nejsou k dispozici. I v tomto roce jsme

se zúèastnili ekologické olympiády a navíc další ekologické soutìže – Zelená

stezka.. Ve fyzikální olympiádì je stav obdobný jako v pøedchozích letech.

Staršími žáky je sporadicky obsazena nìkterá kategorie, tentokrát to je kate-

gorie B. Umístìní v krajském kole lze považovat za úspìšné. Podstatnì vìtší

zájem mají žáci nižšího gymnázia, bohužel letos se zúèastnili jen jedné

kategorie (G). Žáci se také zúèastnili zemìpisné olympiády v jedné kategorii

a zemìpisné soutìže. Úèast i umístìní v zemìpisných soutìžích je podobné

jako v minulém roce. 

Výsledky a umístìní v olympiádì z èeského jazyka se výraznì proti minu-

lým létùm nezmìnily. To znamená, že ani letos se v kraji nijak výraznì

neprosadili. Pozitivnì lze snad hodnotit relativnì vysokou úèast žákù ve

školním kole. Novì se žáci zúèastnili literární Soutìže o cenu Filipa Venclíka

a literární soutìže v rámci Prima sezóny. Obdobný stav jako loni je i v dìje-

pisné olympiádì. 

Konverzaèních soutìží se zúèastnil podobný poèet žákù jako v minulých

letech. Nejvíc je logicky obsazen anglický jazyk, zatímco jazyk nìmecký

postupnì mizí. Do krajského kola se probojovali dva žáci ve francouzském

a ruském jazyce a jeden v anglickém jazyce. Krajského kola ORj i Fk se ale

zúèastnila jen jedna žákynì (nemoc). Rozšíøená výuka jazykù v pedagogic-

kém lyceu se v konverzaèních soutìžích zatím výraznìji neprojevila. Jazyko-
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vé soutìže doplnila školní soutìž k Evropskému dni jazykù, kterou zorganizo-

vala Mgr. Jašíková na téma Francie.

Nìkolik žákù se zúèastnilo hudební soutìže Jaromìøský slavík s dobrým

umístìním. Zvláš� pak je tøeba vyzvednout úspìšnou úèast hudební skupiny

Ethno Jazz na Prima sezónì v Náchodì.

Bohužel ani ve sportovních soutìžích se v tomto roce nemùžeme pochlubit

výraznými úspìchy, i když jsme zástupce v krajských kolech mìli v øadì

sportù a jejich umístìní nelze považovat za neúspìch. Kladnì je nutno hodno-

tit úèast ve Støedoškolském poháru, Poháru rozhlasu i v bìhu Terryho Foxe.

Vynikající výsledek ve florbalu se neopakoval. Na druhé stranì se ale rozšíøi-

la naše úèast – poprvé se této soutìže zúèastnili dívky z lycea a žáci nižšího

gymnázia. Zvláš� je tøeba ocenit nabídku aktivit pro žáky nižšího gymnázia.

Na druhé stranì víc by mìlo být vidìt žáky se specializací na tìlesnou výcho-

vu z lycea.

Má-li se dostavit úspìch v nìjaké soutìži, je tøeba žáky získat, pøipravovat

a pracovat s nimi mimo vyuèování. Tam, kde se to ponechá náhodì, výsledky

nejsou. Úèast a dobré umístìní žákù považuji v souèasných podmínkách za

jednu z konkurenèních výhod pøi získávání žákù ke studiu.

9. Další vzdìlávání

Školení poèítaèové gramotnosti (SIPVZ) probíhalo opìt v našem vlastním

vzdìlávacím støedisku. Školení obou úrovní vèetnì volitelných modulù se

úèastnili pøedevším uèitelé jiných škol. V tomto školním roce bylo celkem

vynaloženo 18 845 Kè, školení se zúèastnilo pìt uèitelù. Volitelný modul –

dva uèitelé se zúèastnili modulu Digitální fotografie a poèítaèová grafika,

jeden modulu Databázové systémy a dva speciálních kurzù konaných v jiných

institucích. Školení úrovnì Z má 100% uèitelù (v trvalém pracovním pomì-

ru), úrovnì P0 – úvodní modul má 29 uèitelù (83%), úroveò P1: 1 volitelný

modul – 8 uèitelù (23 %), 2 volitelné moduly – 3 uèitelé (8%).

Vzhledem ke zrušení dotace na SIPVZ vládou kurzy tohoto zamìøení

nebudou pokraèovat.

Dalšího vzdìlávání pedagogických pracovníkù (DVPP) se zúèastnilo

28 uèitelù na 69 akcích (+ dvì administrativní pracovnice na 6 akcích).
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Z toho poèet ped. poèet akcí vynaloženo

– vedoucí pracovníci 2  7 7 084 Kè

– uèitelé jazykù 8 19 11 881 Kè

– èeský jazyk 4 7 8 289 Kè

– spoleèenské vìdy 6 15 11 667 Kè

– pøírodní vìdy (i TV) 6 11 5 798 Kè

– výpoèetní technika 2 6 11 345 Kè

– administrativa 2 6 4 524 Kè

Celkem vynaloženo za školní rok 60 888 Kè

Ve výše uvedeném je:

– kvalifikaèní studium 3 uèitelé

– vícedenní akce 5 uèitelù

Spoleèné akce ve škole:

– školení uèitelù fyziky dle vyhl. 50/72. Sb., § 11 6 uèitelù

– obsluha interaktivní tabule 9 uèitelù 

Poèet uèitelù na odborných pøedmìtových vzdìlávacích akcích je stále

nízký (mimo nìkterých uèitelù anglického jazyka, výtvarné výchovy a spole-

èenských vìd). Celkový poèet uèitelù, kteøí se zúèastnili nìjaké vzdìlávací

akce, je myslím dost vysoký, jde o 28 uèitelù ze 40 (vèetnì zkrácených úvaz-

kù a dohod). Ve druhé polovinì roku se øada uèitelù, pøedevším uèitelù jazy-

kù a jazyka èeského, zúèastnila školení k nové maturitì (zbyteènì). Není

snahou bránit uèitelùm ve vzdìlávání, ale nutno poznamenat, že úèast uèitelù

na vzdìlávání je pro školu nákladnou záležitostí. Za chybìjícího uèitele musí

nìkdo zastupovat, vìtšinou pak jde o pøespoèetné hodiny, které jsou 2x dražší

než bìžná hodina.

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, VUT Brno, ÈVUT Praha, Univerzita

Pardubice, Caledonian school Praha, Oxford University Press.

10. Výchovné poradenství

První èást plánu práce výchovného poradce, zamìøená na kariérové pora-

denství, byla splnìna ve všech bodech. Dle aktuální nabídky bylo zaøazeno

nìkolik besed se zástupci vysokých škol (FIM HK, Pøírodovìdecká fakulta

Olomouc), které informovaly studenty o možnostech studia na tìchto školách.

Pravidelnì byla obmìòována nástìnka dle došlých materiálù z jednotlivých
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škol. Výchovná poradkynì je ale toho názoru, že nejvíce informací studenti

získávají z internetu.

O konzultaèní hodiny byl zájem pouze v prvním pololetí, pøesnìji do

podání pøihlášek na VŠ. Z víceletého gymnázia se pøišli informovat i nìkteøí

rodièe. 

Kvùli technickým problémùm s výpoèetní technikou se nepodaøilo zreali-

zovat pøipravený dotazník (s PPP Náchod) pro ètvrtý roèník pedagogického

lycea. 

Na zaèátku pøíštího školního roku bude výchovná poradkynì více informo-

vat studenty o pøípravných kurzech na VŠ, protože pøijímací øízení na mno-

hých školách nevychází jenom z bìžného støedoškolského uèiva. V souèasné

dobì máme již zpìtné informace o zkušenostech letošních i loòských studentù

s tìmito kurzy, a proto mùžeme doporuèit nìkolik takových vzdìlávacích

programù.

Druhá èást plánu práce, metodická a informaèní èinnost, byla rovnìž

splnìna.

Výchovná poradkynì se zúèastnila jednání nìkolika výchovných komisí,

vìtšinou se týkaly neomluvené absence. 

Na zaèátku každého nového školního roku se ve spolupráci s tøídními

uèiteli prvních roèníkù a primy uskuteèòují seznamovací výlety a návštìvy

pracovníkù Kompasu, kteøí se zabývají vztahy mezi dìtmi v novì utváøejícím

se kolektivu. Pracovnice Kompasu byly pøizvány rovnìž k øešení vzniklé

situace v kvartì, jejich výsledky však doposud nejsou k dispozici.

11. Informace o prevenci sociálnì patologických jevù

V tomto školním roce došlo ke zmìnì osoby povìøené prevencí. Tuto

funkci pøedal Mgr. Šimek Mgr. Hamáèkovi. Ten se ve své èinnosti zamìøil na

Peer program. Mùžeme ho definovat jako preventivní program za úèasti

pøipravených vrstevníkù, v našem pøípadì žákù školy.  

V tomto školním roce bylo zapojeno do Peer programu celkem 44 našich

žákù. 27 žákù pokraèovalo z loòského roku, novì se podaøilo získat 17 zájem-

cù z 1. roèníkù. Jejich zájem o Peer program byl mnohem vìtší, ale všechny

nebylo možno uspokojit. 

Vyškolení žáci mìli letos dvojitý úkol. Kromì besed a setkání na základ-

ních školách, kde seznamovali žáky s prevencí (technikami odmítání, infor-

macemi o drogách atd.), mìli za úkol ukázat novým peerùm požadované

techniky, formy práce a vedení skupiny. 

Naši žáci docházeli do základních škol v Jaromìøi a Josefovì (ZŠ Boženy

Nìmcové, ZŠ Ostrov, ZŠ Josefov). Celý program obsahoval vždy 4 dvouho-

dinové bloky, ve kterých se mìli žáci možnost seznámit s informacemi o dro-
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gách, alkoholu a kouøení, s informacemi o násilí a šikanì, o pùsobení reklamy

na alkohol a cigarety, o tom, jak øešit problémy s drogou nebo šikanou,

a nacvièit si techniky odbourávání agresivity, umìní odmítnutí nabízeného

alkoholu, drogy nebo hrozby násilí. 

Všem žákùm zapojených do Peer programu patøí velké podìkování, že jim

není lhostejný osud ostatních mladších vrstevníkù a že jsou ochotni využít

svou energii pro druhé. Myslíme, že Peer program jim k tomu poskytuje

dobré možnosti. Vìøíme, že celý projekt bude pokraèovat úspìšnì i další

školní rok.

Podìkování patøí i Milíèovu domu, který je garantem Peer programem. 

Minimální program prevence je v podstatì plnìn.

12. Ekologická výchova

Plán práce v oblasti enviromentální výchovy byl splnìn. Dvì skupiny žákù

se zúèastnily Ekologické olympiády v Bílé Tøemešné a žáci sekundy se zú-

èastnili ekologické soutìže Zelená stezka. Øada žákù se zúèastnila soutìže

Poznávání pøírodnin. V listopadu opìt probìhla soutìž ve sbìru papíru jaromìø-

ských škol,  nejlepší tøídou se stala sekunda. Žáci øady tøíd se zúèastnili exkur-

zí s ekologickým zamìøením (výstava A� zvíøata nežalují – sekunda, výstava

Zemì krásná neznámá – 3.A, ZOO Praha – 2.L, èistírna odpadních vod – 1.A

a 1.L). Uskuteènily se dva výchovné poøady pro sekundu – Co s odpady

a Zelená obrazovka. Ekologie byla probírána v rámci hodin biologie a biolo-

gických semináøù (ekologie rostlin, ekologie živoèichù, ekologie èlovìka,

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

zemìpisu a dalších.

 

13. Odborná praxe v pedagogickém lyceu 

Pedagogická praxe se v tomto školním roce konala ve dvou termínech.

Druhou èást praxe absolvovali žáci 4.L na podzim; v termínu od 30. 9. do

21.10. devìt žákù jazykové specializace  vykonalo pedagogickou praxi ve

školách v Tavistocku v Anglii; zbývající žáci vykonali pedagogickou praxi ve

školách a školských zaøízení v Jaromìøi a okolí. Jednalo se o 21 žákù umístì-

ných do 15 škol a školských zaøízení v Jaromìøi, Hradci Králové, Náchodì,

Èeské Skalici, Opoènì a Smiøících. Vìtšinou tam, kde byli na jaøe. Ve všech

organizacích byla provedena alespoò jedna kontrola praxe uèiteli rùzných

pøedmìtù.

 Žáci 3.L absolvovali odbornou pedagogickou praxi v dobì od 21. 5. do

1. 6. 2007. Praxe se rovnìž konala v rùzných zaøízeních v Jaromìøi, Hradci
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Králové, Èeské Skalici, Náchodì, Trutnovì, Jasenné a na dalších místech.

Studenti mìli možnost zvolit si pøíslušnou školu dle vlastního zájmu. Celkem

se jednalo o 30 žákù umístìných v 27 organizacích. Kontrolou praxe byli opìt

povìøeni vyuèující rùzných pøedmìtù. Pro velkou vzdálenost nebyla provede-

na kontrola v ZŠ v Bìlohradì a v  ZŠ Ohnišov. 

Cílem odborné praxe je poznat prostøedí a práci uèitelù, vychovatelù

a dalších pedagogických pracovníkù. Podle potøeb pedagoga a vlastních

schopností se žáci zapojují do èinností. Žáci pomáhali s pøípravou výchovnì

vzdìlávací èinnosti, úèastnili se sportovních akcí, výletù, nìkteøí pod dohle-

dem pedagogù samostatnì vedli vyuèovací hodinu nebo vybranou èinnost

v mateøských školách. Cíl odborné praxe byl splnìn. Témìø se všemi studenty

byli v zaøízeních spokojeni, jejich èinnost byla písemnì zhodnocena. Velkým

pøínosem pro žáky byla praxe v Anglii. Ojedinìlé problémy nastaly v zaøíze-

ních, kde se neseznámili dostateènì s obsahem a cíli praxe pedagogického

lycea, a proto srovnávali odbornost studentù naší školy se studenty støedních

pedagogických škol. Žáci získané informace, postøehy a zadané úkoly zpraco-

vali do deníkù. Hodnocení pedagogické praxe je souèástí hodnocení pøedmìtu

pedagogika.

14. ICT plán školy na rok 2006 s výhledem na rok 2007
a 2008

Struèné hodnocení souèasného stavu

Tento plán byl zpracován v roce 2004 (a dvakrát pøepracován – v roce

2005 a 2006), jako nutný pøedpoklad pro poskytnutí úèelové dotace z MŠMT

na realizaci informaèní politiky ve vzdìlávání. Bohužel, poèínaje rokem

2007, s pøíchodem nové vlády, se tento plán stal cárem papíru. Vláda rozhod-

la, že v rámci úsporných opatøení nebude již do této oblasti finanèní prostøed-

ky investovat. 

Naším prvoøadým zájmem je rekonstrukce poèítaèové sítì umožòující

øádné využití všech programù (napø. Bakaláøi) a Internetu pro výuku na rùz-

ných místech školy. Rekonstrukce sítì je dále nutným pøedpokladem pro

pøipojení dalších poèítaèù do sítì. Díky rozhodnutí zøizovatele nám byl posí-

len rozpoèet na pøímé výdaje tak, že na tuto akci mùžeme vìnovat v tomto

roce cca 380 000 Kè. V rámci výbìrového øízení bylo vyzváno pìt firem

k pøedložení nabídek. Jejich cena se pohybuje kolem 700 000 Kè. (Ještì pøed

dvìma lety byla tato cena o víc jak 100 000 Kè menší.) To znamená, že

v tomto roce mùžeme realizovat asi polovinu potøebných prací. (Kdy bude sí�

dokonèena, je ve hvìzdách). S další dotací v pøíštím roce poèítat nelze –

zøizovatel se bude zcela jistì snažit pøispìt dalším zájemcùm.
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Zøizovatel se snažil zmírnit problémy se zavádìním ICT ještì v jedné

oblasti týkající se nìkterých programù od Microsoft, se kterým uzavøel smlou-

vu na licence rùzných programù. Tím nám vyøešil problém s dostateèným

poètem licencí na instalací operaèního systému a programù Office. 

Plán dále poèítal se zvýšením poètu poèítaèù pro uèitele tak, aby na jeden

poèítaè pøipadali maximálnì dva uèitelé, a s výmìnou poèítaèù v uèebnì

VT2. Dále poèítal s postupnou obmìnou stárnoucích poèítaèù. Provozní

prostøedky pøidìlené na kalendáøní rok nelze použít, nebo� jejich výše je

nedostateèná pro zajištìní bìžného provozu školy. Realizace této èásti plánu

se odsouvá na neurèito.

15. Struèná charakteristika školy a nìkteré další údaje

V nižším gymnáziu (poèínaje primou) jsme v tomto školním roce zahájili

výuku podle vlastního vzdìlávacího programu. Zatím je brzy na vyhodnocení,

ale již teï se ukazuje, že tento program zatím žádné zásadní zmìny v práci

nepøinesl.

Ve srovnání s minulým rokem se letos tak negativnì neprojevila stanovená

výše provozních prostøedkù (v podstatì na úrovni roku 2005!). Ne snad proto,

že by nám byl provozní pøíspìvek podstatnì zvýšen (to zøejmì v nìkolika

dalších letech nehrozí), ale díky mírné zimì jsme ušetøili za topení. (Zøejmì

se nad námi slitovalo aspoò poèasí.)

Ve výchovnì vzdìlávacím procesu jsme pokraèovali v nových èinnostech

– obhajoba roèníkových prací v lyceu a prezentace seminárních prací žákù

tøetích a ètvrtých roèníkù. Novou zkušeností byla obhajoba praktické práce

z odborných pøedmìtù v pedagogickém lyceu. Úroveò seminárních prací ve

4. roèníku a oktávì byla menší než v pøedchozím roce, na druhé stranì úroveò

seminárních prací ve tøetích roèních a septimì byla podstatnì lepší. Roèníko-

vé práce v lyceu mìly také velmi dobrou úroveò. Možná to bylo zpùsobeno

vìtší rozmanitostí a také využitím výpoèetní techniky k prezentaci.  

Škola mìla v 16 tøídách 468 žákù; z toho je 8 tøíd víceletého gymnázia

(prima až oktáva), 4 tøídy ètyøletého gymnázia a 4 tøídy pedagogického lycea.

Všechny studijní obory mají všeobecné zamìøení, další zamìøení si mùže žák

vytvoøit systémem volitelných pøedmìtù. Pro pøíští školní rok jsme v gymná-

ziu zvýšili poèet volitelných pøedmìtù na ètyøi. V pedagogickém lyceu byli

žáci od druhého roèníku rozdìlení do tzv. specializací – ve 4.L na cizí jazyky

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

a tìlesnou výchovu. Vzhledem ke špatnému zázemí, pøedevším pro lehkou

atletiku, poèítáme pro další rok se specializací na humanitní studia. Škola má

(snad ještì) dobøe vybavené odborné uèebny pro výuku fyziky, chemie,

biologie, psaní na stroji, zemìpisu a výpoèetní techniky.
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Ve škole se vyuèuje jazyk nìmecký, anglický, francouzský, španìlský

a ruský. V této souvislosti nám vznikají problémy s mizejícím jazykem nìmec-

kým. Zvyšuje se zájem o jazyk francouzský a španìlský. Zatím jsme byli

schopni tento zájem uspokojit. Žáci pøicházející do prvních roèníkù jsou

rozdìleni do skupin podle úrovnì znalostí anglického jazyka ze ZŠ. K prohlou-

bení jazykových znalostí jsme využili další aktivity (zájezdy, dopisování,

zahranièní èasopisy, studijní èi výmìnné pobyty žákù, materiály Goetheova

ústavu, eTwinnig apod.), výmìnné zájezdy se žáky z gymnázia v Halberstadtu

v SRN, pokraèují také výmìnné pobyty se žáky lycea ze Ziebic v Polsku.

Poprvé jsme se zúèastnili projektu Mobility – žáci ze 4.L tak absolvovali

pedagogickou praxi v Anglii. 

Žákùm jsou k dispozici tøi uèebny vybavené poèítaèi. V jedné z nich je ale

nutno provést dùkladnou rekonstrukci pro zastaralost techniky. Samozøejmos-

tí je práce v síti. V souèasnì dobì prochází rekonstrukcí, nebo� kapacitnì

nestaèí. Jedna uèebna je od 7,30 hod. (asi) do 16 hod. volnì pøístupná každé-

mu zájemci. Situaci od poèátku roku komplikuje zrušení projektu SIPVZ.

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, a ve školní akademii zvané Múzování na závìr polole-

tí, pøípadnì pøi tvorbì školního èasopisu. Dlužno podotknout, že v tomto roce

nevyšlo žádné èíslo. Pøivítali bychom vznik nìjaké hudební skupiny. Bìhem

roku se žáci mohou zúèastnit øady školních sportovních soutìží. Pro sportovní

vyžití i pro výuku tìlesné výchovy využíváme vlastní tìlocviènu a posilovnu,

dále (využíváme) sokolovnu, krytý zimní stadion za školou pro výuku brusle-

ní a asi 500 m od školy plavecký bazén pro výuku plavání. Letní stadion by si

zasloužil dùkladnou rekonstrukci, nevyhovuje pøedevším pro lehkou atletiku.

Pravidelnì organizujeme lyžaøské kurzy a letní sportovnì turistický kurz

(nejèastìji turistický, cykloturistický a vodácký), které doplòují 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 stále v provozu bufet.
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16. Granty a projekty

1. Spolupráce s gymnáziem v Halberstadtu, NSR.Projekt z roku 2005.

Název: „V èem jsme stejní, v èem jsem jiní“. Celá èástka ve výši 73 500

Kè byla vyèerpána, poslední výdaje letos na jaøe. Projekt je ukonèen,

spolupráce pokraèuje.

2. Spolupráce s lyceem v Ziebicích, Polsko. Projekt z roku 2006. Název:

„Mezinárodní spolupráce mezi školami“ Celá èástka ve výši 70 000 Kè,

zbývá vyèerpat 45 319 Kè. Bude využito v prùbìhu øíjna a listopadu.

Projekt bude ukonèen, spolupráce bude pokraèovat.

3. Fyzika – název projektu: „Prezentujeme fyziku multimediálnì“. Projekt

z roku 2006. Do konce roku bude ještì vyèerpáno 19 718 Kè a tím bude

projekt ukonèen. 

4. Program Mobility z projektu Leonardo da Vinci.

V rámci projektu zajištìna pedagogická praxe studentù lycea v Anglii ve

spolupráci se støední školou v Tavistocku.

Projekt z roku 2006, druhá èást probìhla v tomto školním roce v øíjnu.

Vyúètování provedeno v první polovinì roku 2007. Využito 5 360 €.

17. Hospodaøení v roce 2006

1. Pøíjmy:
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2. Výdaje:

3. Hospodáøský výsledek:
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4. Doplòková èinnost:

Pøíjmy (kopírování, kurz VT) 183 536,00 Kè

Výdaje a provozní náklady 74 040,50 Kè

Hospodáøský výsledek 109 495,50 Kè

5. Poèty pracovníkù (k 31. 12. 2006)

Fyzické poèty

(vèetnì dohod)

celkem 48

z toho pedagogiètí

pracovníci

39

z toho ostatní 9

Pøepoètení pracovníci

Celoroèní prùmìr

celkem (limit 43,91) 42,669

z toho pedagogiètí

pracovníci

34,674

z toho ostatní 7,995

6. Komentáø

1. Tvorba hospodáøského výsledku

1.1. Výnosy hlavní èinnosti

Výnosy èinily celkem 285 164 Kè. Ve srovnání s rokem 2005 jsou jen

o 15 000 Kè menší. Tyto pøíjmy tvoøí pronájmy z bytù, auly, tìlocvièny

a uèeben neziskovým organizacím. Máme zájem výši výnosù udržet na stávají-

cí výši, ale dlouhodobì lze plánovat pouze výnosy z pronájmu bytù. Výnosy

z dalších pronájmù jsou sice již nìkolik let pøibližnì stejné, ale pronájmy

uèeben mají náhodný charakter a aulu a tìlocviènu si pronajímají neziskové

organizace, které také neoplývají dostatkem finanèních prostøedkù a více

ménì stále hledají jiné – levnìjší možnosti. 

1.2. Náklady hlavní èinnosti a hospodáøský výsledek

Náklady hlavní èinnosti jsou hrazeny pøevážnì z pøíspìvku zøizovatele, v men-

ší míøe z výnosù a doplòkové èinnosti. Pøíspìvek je urèen na pøímé a nepøímé

výdaje. Pøíspìvek na nepøímé výdaje byl pùvodnì stanoven ve výši

2 061 800 Kè, z toho byl naøízený odvod odpisù zøizovateli ve výši

130 900 Kè. Tento odvod byl poprvé stanoven ve výši 60% odpisù, 40% bylo
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ponecháno škole. Na provozní výdaje jsme tedy mìli 1 930 900 Kè. Na první

pohled situace vypadá pøíznivì, nebo� ve srovnání s rokem 2005 je to asi

o 130 000 Kè víc. Už v roce 2005 nebyl provozní pøíspìvek zvýšen v souvis-

losti se zvýšením DPH a k tomu od zaèátku roku se do hospodaøení plnì

promítlo obrovské zvýšení cen energií, zvláštì ceny plynu. Odhadovali jsme

tento dopad na nejménì 250 000 Kè navíc. Skuteènost byla cca 180 000 Kè

zásluhou mírné zimy na podzim. Po rùzných jednáních nám byl provozní

pøíspìvek zvýšen o 127 000 Kè. Opìt tedy došlo k propadu reálných možnos-

tí použití prostøedkù. 

Na pøímé neinvestièní výdaje mimo mzdových prostøedkù a rùzných odvo-

dù jsme mìli k dispozici 342 800 Kè, proti roku 2005 asi o 21 000 Kè víc

(zpùsobeno zmìnou poètu žákù). 

Nepøímé výdaje na vzdìlávání

Na provozních výdajích se nejvýznamnìji podílí nìkolik položek, jejichž

náklady neustále rostou, a my již nejsme schopni je snižovat, nebo� jsme

vyèerpali všechny nám dostupné možnosti. Jde o topení (plyn), elektøinu,

vodné a stoèné, nájem tìlocvièny, spoje a stravování žákù. Situace se ještì

zhoršila po neúmìrném zdražení plynu koncem roku 2005 a na zaèátku roku

2006. Vývoj výdajù jen za tyto položky je v tabulce è. 1. Skuteèné náklady na

plyn byly o 36 000 Kè (celkem cca 715 000 Kè) a elektøinu o 42 000 Kè

(celkem cca 136 000 Kè) vìtší. V pøehledu výdajù jsou sníženy v dùsledku

pøeúètování nákladù mezi pronájmy, doplòkovou èinností a hlavní èinností.

Omezením èi skonèením pronájmù nebo doplòkové èinnosti náklady na vodu

a elektøinu se možná udrží na uvedené výši, ale zcela jistì se nesníží náklady

na topení, nebo� kvùli tìmto èinnostem není tøeba víc topit. V minulé výroèní

zprávì hovoøím o krizové situaci. Na tomto hodnocení se v podstatì nic

nezmìnilo. 

Nejvíc se zvýšily náklady na topení, elektrickou energii, za vodné a stoèné,

na nájmy a stravování žákù. Zvýšené náklady za pronájmy se ve výsledku

neprojevily díky omezení hodin tìlesné výchovy v cizích prostorách. Výdaje

za elektøinu se podaøilo ve výsledku dokonce mírnì snížit v dùsledku pøeúètová-

ní nákladù mezi hlavní a doplòkovou èinností. Spotøeba plynu i elektrické

energie pøitom byla menší než v roce 2005. Náklady na stravování závisí na

poètu pøihlášených žákù. Dále se zvýšily náklady na materiál, pøedevším díky

renovaci starých lavic (cca 70 000 Kè). (V této renovaci budeme pokraèovat

i letos – nové stolky a židle pøijdou do jedné tøídy asi na 70 000 Kè, renovace

asi na 25 000 Kè.) Rovnìž se zvýšily náklady na údržbu pøièinìním nìkterých

mimoøádných výdajù – bylo nutno zkontrolovat a opravit støechu (cca

65 000 Kè), k zadnímu vchodu bylo nutno namontovat møíže (asi 17 000 Kè),

bylo nutno udìlat kontrolu a opravu osvìtlení tøíd (cca 30 000 Kè). Na tyto
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akce byl použit fond investic a rezervní fond. Zvýšily se výdaje na podíl za

nezamìstnávání pracovníkù se ZPS. Ke zvýšení došlo zmìnou podmínek.

V èástce 71 000 Kè je podíl za rok 2005, který èinil 43 000 Kè a musel se

zaplatit až v roce 2006; dále 23 000 Kè za rok 2006 – tento podíl jsme snížili,

ale museli zaplatit také ještì v roce 2006. 

Ve všech ostatních pøípadech jsme výdaje snížili, lépe øeèeno omezili –

bohužel, mnohdy na úkor kvality údržby, vybavení a výuky. Z nepøímých

výdajù jsme nejvíce omezili výdaje na ostatní služby. Nepoèítám-li dotaci na

stavitelné židle v roce 2005, pak náklady na drobný hmotný majetek zùstaly

pøibližnì ve stejné výši. Podaøilo se ještì mírnì snížit náklady na spoje. Z nepøí-

mých výdajù jsme omezili výdaje na nákup pomùcek a jejich údržbu, knihy

a pøedplatné.

Pøímé neinvestièní výdaje na vzdìlávání

Náklady se zvýšily u položek drobný hmotný majetek, ostatní služby

a vzdìlávání použitím dotace na SIPVZ. Byly zakoupeny servery v hodnotì

cca 100 000 Kè, osm kusù poèítaèù do kabinetù v hodnotì cca 70 000 Kè,

rozšíøena poèítaèová sí� v hodnotì cca 60 000 Kè a èást prostøedkù byla opìt

využita na vzdìlávání. Mírné zvýšení nákladù na uèební pomùcky nestojí za

øeè, nebo� to neøeší naše problémy.

Hospodáøský výsledek v hlavní èinnosti je relativnì vysoký (63 000 Kè).

V této výši jsme jej museli vytvoøit kvùli tzv. odložené dani.

Tabulka è. 1
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1.3. Doplòková èinnost

Významným zdrojem pøíjmù je doplòková èinnost – pøedevším kurzy

výpoèetní techniky (škola je akreditovaným støediskem pro organizování

kurzù VT v programu SIPVZ, v souèasné dobì s právem organizovat také

kurzy 5 volitelných modulù). Pøíjem z kopírování nemá podstatný význam.

Tyto pøíjmy tvoøily èástku 183 536 Kè (kopírování – 4 375, kurzy SIPVZ –

78 400 Kè, kurzy pro Úøad práce 100 721 Kè). Ve srovnání s rokem 2005

byly asi o 100 000 Kè menší (pøedevším díky kurzùm SIPVZ, poptávka po

tìchto kurzech zákonitì klesá). Tyto prostøedky byly èásteènì použity na

úhradu provozních nákladù a èásteènì na nákup uèebních pomùcek ve výši

74 040,50 Kè. Zbytek ve výši 109 495,50 Kè tvoøí hospodáøský výsledek,

z toho 26 278,90 tzv. odložená daò, a zbytek zisk. Èástka bude pøevedena do

rezervního fondu spoleènì se ziskem z hlavní èinnosti a vše použito na nákup

uèebních pomùcek – dataprojektorù. 

Škola organizovala zkoušky s mezinárodní platností Pitman (dnes City

Guilds). Bylo vynaloženo 18 454 Kè, pøijato 17 000 Kè, ztráta – 1 845 Kè.

Nebude-li zajištìna ziskovost akce, nebude se v ní pokraèovat. 

2. Použití úèelových prostøedkù

V tomto roce jsme finanèní èástku oznaèenou jako úèelovou dotaci nedo-

stali. 

3. Mimorozpoètové zdroje

Tyto zdroje tvoøí prostøedky fondù a pronájmy. Byly použity prostøedky

FRIM na údržbu ve výši 81 680 Kè a rezervního fondu na rozšíøení poèítaèo-

vé sítì ve výši 53 404 Kè. Prostøedky jiných fondù nebyly použity – v podsta-

tì není co. Pøíjmy z pronájmù bytù byly 106 488 Kè a nebytových prostor

(uèeben, tìlocvièny a auly) ve výši 253 619 Kè (o 60 000 Kè víc). Po odeète-

ní nákladù 105 188 Kè (cca o 25 000 Kè víc) zùstává zisk 254 919 Kè (cca

o 40 000 Kè víc ve srovnání s rokem 2005), který byl použit na krytí hlavní

èinnosti – pøedevším na údržbu a nákupy materiálu pro provoz, èásteènì i pro

výuku. K mimorozpoètovým zdrojùm je tøeba pøipoèítat sponzorské dary –

jeden ve výši 70 000 Kè, druhý ve výši 15 000 Kè.

4. Finanèní fondy

Fond odmìn není tvoøen – není z èeho. Do rezervního fondu bude pøeve-

den hospodáøský výsledek z hlavní èinnosti a zisk z doplòkové èinnosti.

Investièní fond byl tvoøen dle odpisového plánu a použit dle rozhodnutí

zøizovatele.
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5. Krytí úètù penìžních fondù

Rezervní fond, fond odmìn a investièní fond jsou kryty. FKSP není plnì

pokryt v dùsledku poskytnutých pùjèek zamìstnancùm na bytové úèely.

6. Poèty zamìstnancù, úroveò odmìòování

Na mzdy bylo pøidìleno 11 112 500 Kè a na OON 340 900 Kè. Pøidìlení

tìchto finanèních prostøedkù se i tentokrát obešlo bez konfliktù a složitých

jednání. Prùmìrný plat zamìstnance školy je 21 702 Kè, nárùst o 5,7%.

Prùmìrný plat uèitele školy se zvýšil o 4% na 23 733 Kè, plat nepedagogic-

kého pracovníka vzrostl asi o 6,2 % na 12 897 Kè. Nenároková složka v abso-

lutních èíslech byla vyšší o 11 000 Kè, u pedagogických pracovníkù se zvýši-

la o 3%, u nepedagogických pracovníkù se zvýšila o 11% (v roce 2005 byla

nižší o 9%). Na nenárokové složky platu mohlo být vyplaceno 1 137 659 Kè.

Prùmìrná nenároková složka pedagogických pracovníkù je 2 376 Kè, nepeda-

gogických pracovníkù je 1 553 Kè, celá škola 2 222 Kè. Celkovì lze konsta-

tovat, že bylo dosaženo slíbeného rùstu platù. Pøepoètený poèet pracovníkù

v roce 2005 byl 44,66, v roce 2006 42,67; z toho u pedagogických pracovní-

kù klesl z 35,84 na 34,67 a u nepedagogických z 8,23 na 8,00. Úspory pracov-

níkù bylo dosaženo pøedevším podstatným snížením pøesèasové práce. Z ostat-

ních zdrojù bylo na platy vynaloženo 86 926 Kè (kurzy – 67 500, pronájmy –

19 426).

7. Poèty žákù v roce 2006

Poèet tøíd se snížil o jednu tøídu – ze 17 tøíd na 16, což pøedstavuje snížení

poètu žákù z asi 495 na 470 vzhledem k 30. 9. školního roku. V dalším škol-

ním roce (2007/2008) by žádný pokles nemìl následovat.

8. Stav pohledávek a závazkù

Škola nemá žádné závazky a pohledávky

9. Investièní èinnost

Investièní èinnost není. Jak bylo uvedeno výše, prostøedky FRIMu byly

použity na údržbu ve výši 81 680 Kè.

10.  Další poznámky:

a/ Poznámky k nìkterým realizovaným akcím a nákupùm 

I v tomto roce byla kotelna pronajata firmì Energetika, s. r. o., Jaromìø.

Vzhledem k rozdílnì úètované DPH je toto øešení pro nás finanènì výhodné.

Bìhem roku a èásteènì prázdnin byly provedeny jen nìkteré drobné údržbáø-

ské práce – instalace møíží u zadního vchodu, rozsáhlejší oprava svìtel ve

tøídách, oprava kotelny, oprava støechy, koše a držáky na ruèníky na chlapec-
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ké záchody, rekonstrukce stolkù a židlí do tøí uèeben. Dále vymalování tøíd

nebo spíš oprava maleb ve více tøídách, rozšíøení a rekonstrukce poèítaèové

sítì do kanceláøí školy – administrativa, øeditel, zástupce, knihovna, sborovna.

Místo finanènì nároènìjší opravy kopírky v kanceláøi školy byla za stejnou

cenu zakoupena starší repasovaná kopírka (naše pùvodní zùstane, nebude ale

používaná). Do uèebny Aj byla zakoupena katedra s poèítaèem a audio zaøíze-

ním, nové židle, keramická tabule a ze sponzorského daru interaktivní tabule.

Z prostøedkù SIPVZ byly zakoupeny dva servery a osm poèítaèù do kabinetù

(zástupce øeditele, biologie, kabinet jazykù pøízemí, kabinet jazykù 1. patro,

matematika, tìlesná výchova, výtvarná výchova, zemìpis), èást prostøedkù

byla také použita na rekonstrukci poèítaèové sítì. Do fyziky byly zakoupeny

nìkteré výukové programy. Na rùzné uèebnice pro uèitele, odbornou literatu-

ru, uèební pomùcky (mapy, DVD pøehrávaèe, CD pøehrávaèe) bylo v závìru

roku vynaloženo z pøímých nákladù asi 50 000 Kè. 

Tak jako v minulých letech nebylo možno v závìru tohoto roku již vynalo-

žit vìtší objem finanèních prostøedkù na nutné a potøebné nákupy. Pøedpokládá-

me, že finanèní prostøedky, které jsme museli z roku 2006 pøevést do roku

2007 a pak snad do rezervního fondu (celkem cca 170 000 Kè), bude možno

použít na nejnutnìjší nákupy uèebních pomùcek (musí schválit zøizovatel –

snad schválí).

b/ Výhled nìkterých akcí

Velmi nutnì bychom potøebovali pokraèovat v opravách podlahových

krytin ve tøídách, provést rekonstrukci koupelny – prasklé zdi, vyèištìní

schodù a schodnic. Provést opravy bránící vlhnutí stìn u hlavního vchodu

a vlhnutí stìn od tìlocvièny ke kotelnì. Provést celkovou opravu pøístupových

komunikací (opakuje se již nìkolik let). V rámci programu SIPVZ (dle povin-

nì zpracovaného plánu ICT) jsme chtìli provést výmìny a doplnìní výpoèetní

techniky pro uèitele a žáky, rozšíøit a rekonstruovat poèítaèovou sí�, ale

vzhledem k postoji vlády k této záležitosti bude nutno odložit vše na neurèito.

V neposlední øadì by bylo tøeba provést výmìnu nábytku v kabinetech, ale ze

všeho asi nejvíc zakoupit vhodný nábytek do jedné uèebny cizích jazykù.

c/ Finanèní prostøedky použité jednotlivými kabinety:

Biologie 12 312 Kè Francouzský jazyk 5 138 Kè

Èeský jazyk 2 882 Kè Výpoèetní technika 164 589 Kè

Chemie   5 955 Kè Anglický jazyk 82 040 Kè

Fyzika 26 353 Kè + sponzor 72 000 Kè

Hudební výchova 2 240 Kè Matematika 13 390 Kè

Spoleèenské vìdy 16 310 Kè Tìlesná výchova 25 037 Kè

Uèitelská knihovna 875 Kè Uèebna ZA 5 483 Kè
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Výtvarná výchova 16 911 Kè Zemìpis 14 132 Kè

Žákovská knihovna 2 989 Kè Dìjepis Kè

Ruský jazyk 233 Kè Nìmecký jazyk 15 277 Kè

Celkem 484 146 Kè                                  

Celkem bylo použito asi o 60 000 Kè, víc než v roce 2005. Smutnou sku-

teèností ale je, že podstatná èást nákladù ve výpoèetní technice byla hrazena

z dotace SIPVZ, podobnì vìtšina nákladù ve fyzice hrazena z projektu a v ang-

liètinì ze sponzorského daru – celkem 216 366 Kè. Z prostøedkù na provoz

školy jsme tedy použili pouze 267 825 Kè, to je o 160 000 Kè ménì než

v roce pøedchozím!

7. Zpráva o použití prostøedkù na další vzdìlávání pedagogic-
kých pracovníkù (DVPP)

V tomto roce již nebyly žádné finanèní prostøedky na vzdìlávání úèelovì

vázané. Z prostøedkù SIPVZ jsme na vzdìlávání vyèlenili 35 000 Kè. Témìø

celá èástka (29 002 Kè) byla využita. Na DVPP rovnìž nebyly úèelovì váza-

né prostøedky urèeny, vynaloženo bylo 54 876 Kè (plán 24 000 Kè), z toho na

cestovné 14 361 Kè. Z provozních prostøedkù bylo dále vynaloženo 9 471 Kè

na neakreditované akce a vzdìlávání nepedagogických pracovníkù. Celkem se

nìjakého vzdìlávání zúèastnilo 28 uèitelù na 56 akcích.

Školení dle typù:

Školení poèítaèové gramotnosti probíhalo opìt v našem vlastním vzdìláva-

cím støedisku. 

Z naší školy se tøi uèitelé zúèastnili volitelného modulu – vynaloženo

7 500 Kè. Tím pádem by tøem uèitelùm mìlo být uznáno absolvování celého

kurzu. Školení úrovnì Z má 100% uèitelù (trvalý pracovní pomìr), úrovnì P

– úvodní modul  - 83% uèitelù, úroveò P – 1 volitelný modul – 8 uèitelù –

23%,  2 volitelné moduly – 3 uèitelé  - 8% (poèítáno z interních uèitelù – 35).

2 uèitelé nezúèastnili 3 speciálních školení – vynaloženo 21 502 Kè.

Dalšího vzdìlávání pedagogických pracovníkù se zúèastnilo: 

– vedoucí pracovníci – 4 akce, 2 uèitelé – vynaloženo 19 190 Kè 

– uèitelé jazykù – 17 akcí, 8 uèitelù – vynaloženo 4 426 Kè

– ŠVP – 3 akce, 1 uèitel – vynaloženo 3 974 Kè

– ostatní – odborné pøedmìtové – 18 akcí, 10 uèitelù 

– interaktivní tabule (ve škole) – 11 uèitelù

– školení BOZP (ve škole) pro uèitele fyziky – 5 uèitelù

– vícedenní školení a kurzy (LVVZ) – 6 akcí, 6 uèitelù – na vše vynaloženo

17 325 Kè
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– rozšiøující a specializaèní studium – 3 uèitelé – vynaloženo 9 100 Kè 

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

(Vv 1/1, ZSV 2/1, Fy 2/5, Ma 2/2, VT 5/5, ved. prac. 4/2, LVVZ  2/2, Aj

15/6, Nj 3/2, Ch 1/1, TV 5/5, Bi 2/1, Z 2/1, D 2/2, ŠVP 2/1 – první údaj

poèet akcí/poèet uèitelù).

Školení probíhala v zaøízení pro další vzdìlávání v Náchodì, v NIDV

v Hradci Králové, ve škole a v našem akreditovaném støedisku, OK Systém

Praha, VEMA Brno, Univerzita Hradec Králové a Univerzita Pardubice.

8. Provedené kontroly
1) Odbor školství Královéhradeckého kraje provedl kontrolu úèetnictví,

inventarizace majetku a závazkù. Byly zjištìny následující nedostatky –

nebyla provedena aktualizace vnitøní smìrnice pro hospodaøení s majet-

kem, prostøedky FKSP vedené na nesprávném úètu v pokladnì, školník

vybírající hotovost v bance nemá hmotnou odpovìdnost. Pøi následné

kontrole 8. 11. 2006 nebyly zjištìny nedostatky.

2) Odbor školství Královéhradeckého kraje provedl veøejnoprávní kontrolu

dne 20. 12. 2006 zamìøenou na požadavky organizace na provozní pøíspì-

vek. Nebyly zjištìny nedostatky. Provozní pøíspìvek byl stanoven opìt

v nedostateèné výši, takže potøeby organizace plnì nekryje (i když byl

stanoven o nìco vyšší než v roce 2006). Námitky nebyly vzneseny, nebo�

jejich zpracování pøedstavuje zbyteèné plýtvání èasem.

3) Úøad práce v Náchodì provedl kontrolu dodržování pracovnìprávních

pøedpisù dne 20. 2. 2006. Nedostatky nebyly zjištìny.

9. Zpráva o poskytování informací
(podle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím)

za období 1.1.2007 – 31. 12. 2007

Žádné písemné žádosti o informace nebyly podány.
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18. Seznamy žákù

1.A
Tøídní uèitelka: Mgr. Eva Stejskalová

Michal Adamec, Ladislav Bartoò, Klára Burešová, Martin Daško, Barbora

Dubnová, Karolína Dušková, Miriam Faltová, Kateøina Ferklová, Jana Fišaro-

vá, Adam Franc, Michal Hájek, Karel Huneš, Štìpán Jirousek, Barbora

Kadaníková, Eliška Knitlová, Martina Krystová, Jan Køížek, Alena Marelová,

Jan Plaèko, Aleš Roman, Andrea Øeháková, Tomáš Øíha, Markéta Øíhová,

Nikola Senetová, Tadeáš Skuhra, Štìpánka Stehlíková,Dagmar Šimerdová,

Vojtìch Škvor, Jan Šlesingr, Markéta Špaèková, Martina Vávrová, Tomáš

Záveský

1.L
Tøídní uèitelka: Jitka Trefilová

Miroslav Adam, Michal Cimbálník, Petra Derdová, Gabriela Dernerová,

Tereza Dostálová, Barbora Francová, Ivana Fraòková, Aneta Hejnová, Kristý-

na Hladíková, Ondøej Hoško, Michal Hovorka, Markéta Chytrá, Karolína

Lavièková, Karolína Ludvíková, Klára Marèíková, Petra Martinù, Michaela

Nováková,cTereza Orendáèová, Veronika Orendáèová, Michaela Oulehlová,

Nikola Pultarová, Adéla Raisová, Zuzana Roèková, Jakub Stránský, Denisa

Suchánková, Zuzana Šilhánová, Veronika Šubrtová, Eliška Tomášová, Linda

Tréglová, Marek Uhlíø, Lucie Valciuová, Jan Zorád,

2.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, Žaneta Mokrá, Hana

Nožièková, Barbora Ottová, Jaroslav Pabiška, Eva Popovová, Adam Prousek,

Tereza Sajverová, Nikol Suchá, Silvie Surmová, Pavla Šimková, Barbora

Švábová, Tomáš Tichý, Kateøina Urbanová

2.L
Tøídní uèitel: Karel Žuèek

Aneta Bašková, Tereza Brothánková, Hana Dìdková, Kateøina Divišová,

Petra Dvoøáková, Martina Dyrcová, Vendula Henclová, Radka Hlaváèková,

Dagmar Horáková, Sylva Huèková, Jiøina Kaválková, Lucie Kocourková,
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Milena Krsková, Jiøí Vladimír Matýse, Sára Mikolášková, Pavla Mlèková,

Alice Novotná, Andrea Pùlkrábková, Eva Pultrová, Martina Rindová, Dana

Rollerová, Lucie Schmiedtová, Jana Skoøepová, Martina Skoøepová, Markéta

Šlechtová, Lenka Šubrtová, Martina Teclová, Tereza Vítková, Šárka Vítová,

Jitka Zárubová

3.A
Tøídní uèitelka: Mgr. Eliška Ducháèová

Lucie Benedeková, Alexandra Boumová, Martin Flek, Kateøina Fröhlichová,

Jana Horáková, Pavlína Charvátová, Zbynìk Lášek, Alice Lesková, Barbora

Medveïová, Miroslav Mervart, Lucie Müllerová, 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 Teliš-

èaková, Michal Tylš, Petra Vlèková, Jakub Vojtìch, Markéta Veronika Žane-

ta Zbružová

3.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

4.A
Tøídní uèitel: Mgr. Miloš Boháè

Eliška Babková, Kateøina Bartošová, Jan Bejr, Gabriela Dítìtová, Markéta

Grúòová, Martina Hejdová, Pavla Horáková, Žaneta Janušová, Petra Jirásko-

vá, Ivana Kenjová, Michaela Knápková, Eva Kocourková, Marta Krátká,

Šárka Masopustová, Alexandra Mitisková, Šárka Neumannová, Michal Petøí-

k, Zuzana Rýglová, Josef Øezníèek, Ivan Schwarz, Václav Skalický, Romana

Svíbová, Simona Šandová, Lada Štajglová, Jana Vítová, Zuzana Vlášková,

Pavla Vojtíšková, Šárka Záplatová
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4.L
Tøídní uèitelka: Mgr. Kamila Kížová

Martina Bínová, Lenka Borùvková, Eliška Fléglová, Zdenìk Guryèa, Lucie

Hovorková, Barbora Jandová, Šárka Ježková, Edita Kadeèková, 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 Provazníko-

vá, Sandra Riegrová, Monika Skøepská, Markéta Stodolová, Romana Šimko-

vá, Tereza Šturmová, Vìra Šuhajdová, Michaela Ulmanová, Gabriela Vanic-

ká, Veronika Vozábová

Prima
Tøídní uèitel: Mgr. Pavel Šimek

David Balko, Daniela Drozenová, Anna Freislebenová, Tereza Frisová, Adéla

Gabrišová, Stanislav Glugar, David Honc, Adam Horák, Martin Hroneš,

Pavla Kejdanová, Stanislav Koot, Kristýna Krupièková, Tereza Lelková,

Lucie Mikulková, Zdenìk Modrý, Pavel Mundl, Hang Nguyen Thi, Petra

Nováková, Barbora Pacáková, Magdaléna Pecháèková, Pavel Petráèek,

Tereza Pilaøová, Jana Pozùstalová, Lucie Pozùstalová, Zdeòka Pozùstalová,

Aneta Sùvová, Pavel Šponer, Dominik Váòa, Jakub Vaòát, Andrea Vondráè-

ková

Sekunda
Tøídní uèitel: Mgr. 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, Sabina Poláková, Pavlína Rejchrtová, Pavel

Rozdolský, Denisa Rumlová, Veronika Rundová, Matyáš Smolík, Matìj

Stejskal, Martin Sychra, Jan Škrabka, Jiøí Teichman, Anna Zákravská, Karolí-

na Zákravská, Kateøina Zákravská, Tomáš Zrùst

Tercie
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,Ka-

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

Vavøièková, Dominika Vopelková, Veronika Žochová
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Kvarta
Tøídní uèitelka: Mgr. Lenka Fibigerová

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

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

Køíž, Iryna Masley, Andrea Palkovièová, Lucie Panenková, Hana Pošvová,

Eva Randusová, Nicol Riegerová, Zdenìk Ryba, Veronika Rybová, Kamila

Øípová, Pavla Schreiberová, Miloslav Šrámek, David Šulc, Lucie Tomanová,

Lucie Trojanová

Kvinta
Tøídní uèitelka: Mgr. Lenka Popélyová

Jakub Bartoška, Michaela Borùvková, Kateøina Èapková, Milan Doèár, Jana

Drahorádová, Michaela Halická, Petr Halický, Nikola Hendrychová, Kristýna

Hušková, Petr Jarchovský, Petr Jelínek, Martin Merkl, Adéla Ptáèková,

Helena Rezková, Tomáš Schejbal, Tereza Slezáková, Petra Štìpánová, Marek

Š�ovíèek, Ivona Šubrtová, Kristina Tichá, Zuzana Tichá, Veronika Urbánko-

vá, Barbora Uždilová, Tomáš Váòa, Tomáš Výravský

Sexta
Tøídní uèitelka: Miroslava Drahorádová

Anna Èermáková, Jan Dvoøáèek, Lada Exnarová, Pavla Gaždová, Kateøina

Hanáková, Martin Havel, Marek Hlaváèek, Bronislav Jaroš, Lukáš Jecha,

Lucie Jirásková, Matìj Kubina, Marcela Lyerová, Lucie Rùžièková, Veronika

Sedláèková,Zuzana Tomanová, Markéta Veverková

Septima
Tøídní uèitelka: RNDr. Dagmar Dolejší

Kristýna Borùvková, Veronika Borùvková, Adam Budinský, Petra Cabalko-

vá, Andrei Ene, Nikola Flégrová, Veronika Hájková, Martin Hardubej,

Martin Hedlík, Tomáš Hlaváèek, Jiøí Jelínek, Petr Jiøièka, Kateøina Kapková,

Jaroslav Karel, Tomáš Kilevník, Jan Lacina, David Landa, Kateøina Leová,

Tereza Macáková, Jan Novák, Zuzana Panenková, Aneta Pourová, Šárka

Pøichystalová, Lucie Rybová, Jan Øípa, Patrik Stránský, Štìpánka Suchánko-

vá, Aneta Vávrová, Zdeòka Výravská, Jan Výšek
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Oktáva
Tøídní uèitelka: Mgr. Zina Boháèová

Lucie Èervená, Markéta Daxnerová, Markéta Forró, Adam Friedrischek,

Monika Hájková, Jakub Holeèek, Lada Janoušková, Petra Janoušková, Iva

Jirásková, Zuzana Kabuïová, Soòa Klepsová, Lenka Koneèná, Adéla Kun-

stová, Eva Malichová, Kristýna Mikešová, Aneta Mistrová, Zuzana Neèaso-

vá, Vojtìch Papík, David Paulus, Nikol Pavlasová, Ondøej Pour, Alena Proke-

šová, Veronika Ptáèková, Jakub Stejskal, Kateøina Šimková, Daniel Texl,

Lucie Valášková, Lenka Veverková

19. Uèební plány – pøíloha
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Poznámky k uèebnímu plánu pedagogického lycea
1. Ve všech roènících se vyèleòuje jedna hodin a na cvièení

2. Žáci se dìlí vždy na dvì skupiny

1.cizí jazyk – žáci pokraèují ze ZŠ

2. cizí jazyk – lze volit AJ, NJ, RJ a FJ

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).

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)

Žáci bìhem 3. roèníku vypracují a v závìru 3. roèníku obhájí dlouhodobou

roèníkovou práci na zvolené téma z vybraného vyuèovacího pøedmìtu

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 a tøe-

tím roèníku výuka posílena o  1 hodinu

4. Na cvièení se vyèleòují hodiny takto : 

první r. – 1 hodina na cvièení v Ch, 0,5 hodiny ve Fy a Bi, tøída se

dìlí na skupiny

druhý r. – 1 hodina na cvièení v biologii, 0,5 hodiny ve Fy a Ch,

tøída se dìlí na skupiny

tøetí r.   – 1 hodina na cvièení ve fyzice, 0,5 hodiny ve Ch a Bi, tøída

se 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
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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 ZSV, Ch, a VT; 1,5 hodiny Fy a Bi   

celkem 6 hod.

2. roèník – po jedné hodinì ZSV, Ch, a VT; 1,5 hodiny Fy a Bi 

celkem 6 hod.

3. roèník – po jedné hodinì ZSV, Fy, Ch, Bi, IVT 

celkem 5 hod.

4. roèník – 1 hodina Èj, Ma a maturitní Cj, 2 hod. Fy, 3 hod. D,Z

celkem 11 hod.

Dle této úpravy plánu se uèí poèínaje školním rokem od 1.9.2006 

Poznámky k uèebnímu plánu pro NG
Vázaná hodinová dotace je rozdìlena následovnì:

– druhý cizí jazyk – 2 x 3 hodiny v tercii a kvartì

– volitelný pøedmìt (musí být od sekundy – 7. tøídy)  1 + 1 + 2  hodiny

– celkem 10 hodin

Volná hodinová dotace:

– první cizí jazyk – 3 hodiny

– IKT – 2 hodiny

– Èlovìk a pøíroda – 3 hodiny

– Celkem 8 hodin

Integrace pøedmìtù:

(2)* – Výchova ke zdraví (2 hodiny) spojeny s Pøírodopisem – v tercii

Pøírodopis tím posílen o 2 hodiny téma pøedmìtu Výchova ke zdraví

bude zaøazeno do osnov Pøírodopisu

Èlovìk a svìt práce

Obsahuje tyto tematické okruhy: Svìt práce, Práce s laboratorní technikou

a využití digitální technologie. Integrace vzdìlávací oblasti a tematických

celkù je provedena následujícím zpùsobem:

(1)**  Èlovìk a svìt práce – práce s laboratorní technikou 

Prima – 2 x 0,5 hodiny Fyzice a Pøírodopisu – celkem 1 hodina

Sekunda – 2 x 0,5 hodiny Fyzice a Chemii – celkem 1 hodina (zá-

kladní poèet hodin Fy a Ch je 1,5)
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Tercie – 2 x 0,5 hodiny Fyzice a Chemii – celkem 1 hodina

(1)*** Èlovìk a svìt práce – využití digitální technologie

Kvarta – 1 hodina IKT  

(3) Èlovìk a svìt práce – Svìt práce

Tercie – zaøazen do Fyziky, o hodiny se dìlí s laboratorní techni-

kou (cca každá ètvrtá hodina, 5 hodin za rok)

Kvarta – zaøazen do IKT, o hodiny se dìlí s digitální technologií

(hodiny - viz tercie)

Celkem rozdìleny 4 hodiny – vždy 1 hodina do jednoho roèníku

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, sextì a septimì

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 – 1 hodina se vyèleòuje na cvièení v Bi, ve Fy a Ch 0,5 ho-

diny, tøída se dìlí na skupiny 

kvinta – 1 hodina na cvièení v Ch, 0,5 hodiny ve Fy a Bi, tøída se

dìlí na skupiny

sexta – 1 hodina na cvièení v biologii, 0,5 hodiny ve Fy a Ch,

tøída se dìlí na skupiny

septima – 1 hodina na cvièení ve fyzice, 0,5 hodiny ve Ch a Bi, tøída

se dìlí na skupiny

5. V primì a sekundì jsou dvì hodiny Vv a jedna hodina Hv, v tercii a kvar-

tì 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)
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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 zájmu,

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 ZSV, Ch, a VT; 1,5 hodiny Fy a Bi

– celkem 6 hod.

Sexta – po jedné hodinì ZSV, Ch, a VT; 1,5 hodiny Fy a Bi

– celkem 6 hod.

Septima – po jedné hodinì ZSV, Fy, Ch, Bi, IVT

– celkem 5 hod.

Oktáva – 1 hodina Èj, Ma a maturitní Cj, 2 hod. Fy, 3 hod. D,Z

– celkem 11 hod.

Dle této úpravy plánu se uèí v osmiletém studiu poèínaje školním rokem od

1.9.2006 
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