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Podává øeditel s pedagogickým sborem

Identifikátor školy :
IÈO:

600 012 123
48623695

IZO (gymnázium):
– klasifikace studijního oboru
KKOV: 79-41-K/401
KKOV: 79-41-K/801

102 266 255

IZO (støední škola):
– klasifikace studijního oboru
KKOV: 78-42-M/003

108 024 326

ètyøleté studium
osmileté studium

pedagogické lyceum

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, Pivovarská námìstí 1245, 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 – 420 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) M imoškolní aktivity školy:
Unie rodièù pøi Gymnáziu a Støední odborné škole v Jaromìøi
Sportovní klub ASŠK
i) Další údaje:
Základem dlouhodobé koncepce rozvoje školy je poskytování všeobecného vzdìlávání s mírnì posílenou výukou pøírodovìdných pøedmìtù na gymnáziu a vzdìlávání odborné humanitnì zamìøené v pedagogickém lyceu. Dále
tato koncepce dlouhodobì poèítá se 16 tøídami. V pedagogickém lyceu jsou
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od druhého roèníku dvì specializace – vždy cizí jazyky (první jazyk anglický)
a pak se støídá specializace na humanitní studia a tìlesnou výchovu.
Poèet
tøíd

Celkový
poèet žákù

Poèet žákù
na jednu tøídu

Poèet žákù
na uèitele

nižší
gymnázium

4

119

29,75

15,06

vyšší a ètyøleté
gymnázium

8

221

27,62

12,37

pedagogické
lyceum

4

125

31,25

14,55

Celkem

16

466

29,12*

13,56**

* mírné snížení: -0,1 žáka na tøídu
** zapoèítané všechny úvazky (i dohody), mírné zvýšení: +0,3 žákù na
uèitele

2. Pøehled uèebních plánù
Kód oboru

Název oboru

Kdo vydal uèeb. Pod è. j.
dokumenty

Platnost od

79-41-K/81

osmileté gymnázium – škola
prima,sekunda

ŠVP

79-41-K/801

osmileté gymnázium – MŠMT ÈR
ostatní

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

1.9.2006

1. 9. 1999

3. Údaje o pracovnících školy
a) Odborná a pedagogická zpùsobilost pedagogických pracovníkù
Veškerá výuka je zajišována kvalifikovanými uèiteli, nìkteré hodiny jsou
vyuèovány uèiteli s jinou aprobací, vìtšinou pøíbuzného charakteru. Jde o tyto
pøedmìty: anglický jazyk – 17 hodin, španìlský jazyk – 6 hodin, výpoèetní
technika – 35 hodin a tìlesná výhova – 3 hod.
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Neaprobovaná výuka celkem
Minulý školní rok v %

Tento školní rok v %

5,9

8,1

b) Souhrnné údaje o poètu nepedagogických pracovníkù

Školu opustili:
Mgr. Lucie Bohatá (Vv), Mgr. Jiøí Hamáèek (Tv) – v prùbìhu roku, Mgr.
Kateøina Havrdová (Fj), Mgr. Vladimíra Houšková (VT-M), Mgr. Monika
Kalfusová (Bi-M) - MD, Olga Skoøepová (Hv-Rj), Lydie Šlechtová (Aj),
Marie Kopecká – úklid
Novì nastoupili:
Mgr. Dagmar Djemaiel (Fj-Špj), Mgr. David Zapletal (Tv-ZSV) – v prùbìhu
roku, Mgr. Kateøina Španielová (Bi) – zástup, Rùžena Koláèná – úklid
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c) Souhrnné údaje za školu o poètu pedagogických pracovníkù
Všechny údaje platí k 30. 6. 2007
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d) Poèet absolventù škol, kteøí nastoupili na místo pedagogického pracovníka
Minulý školní rok

Tento školní rok

0

0

e) Poèet nekvalifikovaných pracovníkù
školní rok 2007/2008
U pedagogických pracovníkù

0

U nepedagogických pracovníkù

0

f) Údaje o dalším vzdìlávání pedagogických a nepedagogických pracovníkù

Ve sloupci Poèet pracovníkù není v øádku Vzdìlávání celkem souètem
položek (napø. vícedenní školení je zahrnuto mezi pøírodovìdným a podobnì). Náklady na vzdìlávání jsou ve srovnání s pøedchozím rokem nižší. Podílí
se na tom pøedevším hrazení nákladù vzdìlávání z fondù EU (zvláštì u vícedenních).
Tak jako v minulých letech vzdìlávání probíhalo v rùzných institucích:
Centru vzdìlávání Královéhradeckého kraje, NIDV v Hradci Králové, OK
Systém Praha, VEMA Brno, støedisko multilicencí Praha, VUT Brno, ÈVUT
Praha, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Pardubice, Jihoèeská univerzita
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v Èeských Budìjovicích, Caledonian school Praha, Oxford University Press,
ve škole.

4. Údaje o pøijímacím øízení
souhrnný údaj o pøijímacím øízení (celkový poèet pøijatých žákù k 31. 8.)
Pøijímací øízení pro školní rok 2008/2009
1. kolo
Kód oboru

Název oboru

79-41-K/401

2. kolo*
poè.pøij.
celkem

poèet
pøihláš.

poèet
pøijat.

poèet
pøihláš.

poèet
pøijat.

ètyøleté
gymnázium

30

30

–

–

30

79-41-K/801

osmileté
gymnázium

43

30

–

–

30

78-42-M/003

pedagogické
lyceum

35

30

–

–

30

Poznámka:

* druhé kolo se nekonalo

Pro školní rok 2008/2009 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 podle oèekávání snížil. Potvrdil se
tak pøedpoklad z minulého roku. Hlavní pøíèinou je demografický vývoj.
Dùležitou roli opìt hrála možnost pøijetí bez pøijímací zkoušky a poèet uchazeèù v minulém roce (PL). Pro nás z toho vyplývá, že i nadále je nutno
vìnovat pozornost propagaci školy.
Prùmìr pøijatých žákù do pedagogického lycea byl 1,37 (1,35 v minulém
roce), nejslabší prospìch byl 1,80 (1,72). Prùmìrný prospìch žákù pøijatých
do osmiletého gymnázia je 1,06 (1,04), nejslabší prospìch byl 1,33 (1,67). Ze
srovnání výsledkù PZ (provedlo SCIO) plyne, že skupina žákù hlásící se letos
do primy je nejslabší za celou dobu, co provádíme srovnání s jinými školami.
Prùmìrný prospìch pøijatých žákù do ètyøletého gymnázia je 1,27 (1,22),
nejslabší prospìch byl 1,65 (1,83).
Problémem je opìt poèet pøijatých chlapcù. V tomto smìru budou tøídy
velmi nevyrovnané. Do pedagogického lycea byl pøijat jen jeden žák (loni 5,
pøedloni 8). Do ètyøletého studia 6 chlapcù (loni 14). Do osmiletého studia
bylo pøijato 10 chlapcù (stejnì jako loni). Ve ètyøletém studiu pøetrvává
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problém s výukou nìmeckého jazyka, nebo i letos se pøihlásilo 5 žákù, kteøí
mìli na ZŠ první cizí jazyk nìmecký. Tito žáci budou muset víceménì dobrovolnì pøejít na jazyk anglický v nejslabší skupinì.
V prvním kole byli bez pøijímacích zkoušek pøijati žáci s velmi dobrým
prospìchem na ZŠ. D o PL bylo takto pøijato 28 žákù, do 4LG 30 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 i nadále poèítat – snižující se poèet zájemcù
a snižující se znalosti a tím snižující se pøipravenost ke studiu (i když známky
tomu nenapovídají – viz výše).
Ještì jedna podobná tabulka:

5. Pøehledné údaje o výsledcích vzdìlávání žákù
a) Èlenìní podle oborù, roèníkù a tøíd
Víceletá gymnázia
Kód oboru

Název
oboru

79-41-K/81

osmileté
gymnázium

79-41K/801

1. .2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. celkem
roè roè roè roè roè roè roè roè žákù
1

1
1

1

9

1

1

1

1

Poè. tøíd
celkem

60

2

154
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Ostatní støední školy
Kód oboru

Název
oboru

1.
roè

2.
roè

3.
roè

4.
roè

celkem Poè. tøíd
žákù
celkem

79-41-K/401

ètyøleté gymnázium

1

1

1

1

128

4

78-42-M/003

pedagogické lyceum

1

1

1

1

124

4

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

Prospìl s
vyznamenáním

Prospìl

Neklasifikován

Neprospìl

Opakuje

1. roèník

95

23

69

2

1

–

2. roèník

91

12

72

3

4

–

3. roèník

95

23

68

3

1

–

4. roèník

91

13

77

–

1

–

5. roèník

23

5

18

–

–

–

6. roèník

25

10

15

–

–

–

7. roèník

17

4

13

–

–

–

Roèník

8. roèník

29

10

19

–

–

–

Celkem

466

100

351

8

7

–

c) Poèet vylouèených žákù a prùmìrný poèet zameškaných hodin na žáka
Roèník

Poèet
celkem

Dùvod
prospìch

Dùvod
chování

Jiné
dùvody

Poèet hodin / žák

% zameš.
hodin *

1. roèník

–

–

–

–

53,48

18,9

2. roèník

–

–

–

–

59,88

20,3

3. roèník

–

–

–

–

50,55

17,9

4. roèník

–

–

–

1

62,08

21,1

5. roèník

–

–

–

–

70,91

6,0

6. roèník

–

–

–

–

52,08

4,8

7. roèník

–

–

–

–

77,06

4,8

8. roèník

–

–

–

–

54,48

5,8

*je vypoèítáno ze zameškaných hodin celkem (26 804, pøedchozí rok 29 141)
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d) Snížený stupeò z chování
školní rok 2007/2008
Stupeò chování
Poèet

% z celku

1

466

100

2

–

–

3

–

–

e) Celkový poèet neomluvených hodin
poèet neomluvených hodin

% z celku

72

0,25

f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek k 31. 8.
Kód
oboru

Název oboru

Poèet ž. Poèet ž. Poèet ž. Poèet ž. Poèet ž.
celkem nepøip. s vyzn. prospìl neprosp.

79-41K/401

ètyøleté
gymnázium

32

0

4

25

2

79-41K/801

osmileté
gymnázium

29

0

16

12

1

78-42M/003

pedagogické
lyceum

30

0

5

24

1

Výsledky maturitních zkoušek podle tøíd
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Výsledky maturitních zkoušek podle pøedmìtù (gymnázium)

Výsledky maturitních zkoušek podle pøedmìtù (pedagogické lyceum)
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g) Souhrnná tabulka o výsledcích vzdìlávání podle tøíd
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h) Komentáø k prospìchu, absenci a chování žákù
Prùmìrný prospìch žákù školy se ve srovnání s pøedchozím rokem témìø
nezmìnil a je 1,96 (1,97 v pøedchozím roce); NG mìlo 1,66 (1,67), VG
a 4LG mìlo 2,05 (1,97), SOŠ 2,19 (2,23). M írnì poklesl prospìch žákù VG
a 4LG, 4 tøídy gymnázia mají prùmìrný prospìch horší než 2,00 (loni dvì
tøídy). Pozitivnì lze opìt hodnotit mírné snížení absence žákù (v minulém
roce cca 62 hodin na žáka, v tomto roce 57 hodin). Doufejme, že je to zpùsobeno dùslednou kontrolou tøídních uèitelù (a ne liknavostí pøi zápisech absence do tøídní knihy). Je také možné, že se zde projevuje vedení elektronické
tøídní knihy, kde rodièe mají pomìrnì pøesnou kontrolu o docházce svých
dìtí.
Na konci èervna neuzavøelo roèník v øádném termínu 8 (v pøedchozím
roce 20) žákù; 4 žáci nebyli klasifikováni (6) a 4 žáci neprospìli (14). Podstatnì vzrostl poèet žákù se slabým prospìchem – prùmìr 3,00 a více (loni
20 žákù, v tomto školním roce 37, jeden má dokonce víc než 4,00). Se samými výbornými prospìlo 11 žákù.
Po opravných a dodateèných zkouškách zùstal neklasifikován jeden žák
(bude podmínìnì navštìvovat vyšší roèník), všichni ostatní prospìli.
Jak již to bývá, nejlepší prospìch mají stále žáci víceletého gymnázia.
Poøadí na prvních tøech místech se nezmìnilo – nejlepší tøídou víceletého
studia je prima (1,44), dále sekunda (1,63), tercie (1,73), oktáva, kvarta,
sexta. Pak teprve následují ostatní tøídy. Ze ètyøletého gymnázia byla nejlepší
1.A (1,89), pak následuje 2.A (2,08), 3.A, 4.A; v SOŠ byla nejlepší 1.L
(2,06). Nejslabší prospìch z víceletého gymnázia mìla opìt septima (2,05);
ze ètyøletého gymnázia 4.A (2,26), která pokraèovala ve slabých výkonech
z minulých let. Z PL byla nejslabší 2.L (2,53) a je celkovì poslední. Bìhem
roku došlo k podstatnìjší zmìnì prospìchu (o 0,1 a víc) ve 2. A, kde nastalo
výrazné zlepšení. Sledujeme-li prospìch a absenci, nejslabší tøídy mají nejvìtší absenci (snad s výjimkou 3.A – malá absence, slabý prospìch). V nižším
gymnáziu prospìlo s vyznamenáním 46 žákù, ve vyšším a ètyøletém gymnáziu
42 a v lyceu opìt 12. S vyznamenáním prospìlo celkem 100 žákù, což je asi
21 %. Od vyuèování tìlesné výchovy bylo uvolnìno 26 žákù (cca 5,5%), již
druhý rok tento poèet klesá.
Pro hodnocení žákù je využívaná celá klasifikaèní stupnice, s výjimkou
hudební výchovy v primì, kvartì, 1.A, sextì, 2.A, výtvarné výchovy v sextì
a výpoèetní techniky v 1.A.
Nejslabší prospìch z èeského jazyka mìli žáci 2.L (2,59) a septimy (2,53);
z matematiky žáci 4.A (2,94) a 2.L (3,14); z anglického jazyka 2.A a 2.L
(2,74 a 2,76).
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Nejlepší prospìch z èeského jazyka mìli žáci sekundy a 3.L (1,67 a 1,97),
z matematiky žáci sekundy (1,57) a 3.L (ale 2,60); z anglického jazyka žáci
primy (1,63) a sekundy(1,93).
Nejmenší absenci mìli žáci tercie (29), primy (38) a sekundy (41). Nejvìtší absenci mìli žáci 4.A (71), 2.L (72) a septimy (77). Na rozdíl od pøedchozího roku nastalo v øadì tøíd podstatné zvýšení absence - nejvìtší zvýšení
absence nastalo v 1.A (o 79%), ve 2.A (o 72%), sekundì (o 63%), kvintì
a sextì (o 55%). S výjimkou kvinty ale nejde o tøídy s vysokou absencí. Za
zaznamenání stojí, že ve škole pøibylo žákù s nulovou absencí – 16 žákù, loni
4. Nad 200 hodin má 7 žákù (5).
I v tomto roce je vidìt, že absence je jednou z hlavních pøíèin prospìchových problémù nìkterých žákù. Ze souvislosti s prospìchem je zøejmé, že
absenci je nutno se vìnovat. Stále nemùžeme být spokojeni s liknavostí nìkterých uèitelù pøi zápisu absence ve tøídì. Vedení elektronické tøídní knihy
umožòuje rodièùm pravidelnì sledovat absenci svých dìtí. Bohužel, nelze na
to ale vždy spoléhat. Lze doložit, že rodièe øady žákù s velkou absencí do této
evidence nenahlédnou. Dùsledná kontrola absence nìkterých žákù bude tedy
nutností i v dalších letech. Zmìnou programu pro suplování se nabízí ještì
jedno øešení – lze sledovat pøítomnost žákù na jednotlivých pøedmìtech a tím
stanovit maximálnì možnou nepøítomnost, napø. 20% hodin.
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 podmínìnému vylouèení žáka pro velkou neomluvenou absenci.
Výchovných opatøení vyjadøujících podìkování studentùm za jejich celoroèní
práci je opìt podstatnì víc. Vìtšinou se jedná o pochvaly za reprezentaci
školy pøi rùzných soutìžích. Ve druhém pololetí bylo udìleno – 1 dùtka
øeditele školy, 1 dùtka tøídního uèitele, na druhé stranì 7 pochval øeditele
školy a 73 pochval tøídních uèitelù.
i) M aturitní zkoušky
Maturovaly tøi tøídy – jedna tøída osmiletého gymnázia, jedna tøída ètyøletého gymnázia a jedna tøída pedagogického lycea. K maturitním zkouškám se
dostali všichni žáci. U maturitní zkoušky neprospìli ètyøi žáci – po jednom
z oktávy a lycea, dva ze 4.A. Žák z oktávy bude opakovat celou maturitní
zkoušku v pøíštím roce. K maturitním zkouškám v záøí by se mìli dostavit tøi
žáci.
Žáci byli k maturitní zkoušce dobøe pøipraveni, výsledky zkoušky odpovídají možnostem a studijnímu úsilí žákù v minulých letech. Obecnì lze konstatovat, že výsledky jsou ve srovnání s pøedchozím školním rokem pøibližnì
stejné. Prùmìrný prospìch tøíd u maturitní zkoušky ve srovnání s koncem
školního roku byl pøibližnì stejný v oktávì, slabší ve 4.A, výraznì slabší
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v lyceu. S vyznamenáním maturovalo 25 žákù (28 % – ménì než v pøedchozím roce).
Na gymnáziu maturovalo nejvíc žákù ze ZSV a biologie, tìsnì za nimi
dìjepis. Nejlepší prospìch mìli žáci (nepoèítáme-li jednoho žáka z VV)
v matematice, biologii a fyzice; nejslabší prospìch mìli z nìmeckého jazyka,
èeského jazyka a chemie.
V pedagogickém lyceu pøed ústními zkouškami konali žáci praktickou
zkoušku z odborných pøedmìtù v anglickém jazyku formou písemné práce
a její obhajoby pøed zkušební komisí; v tìlesné výchovì konali praktickou
zkoušku. Všichni žáci uspìli. Z odborných pøedmìtù nejèastìji maturovali
z psychologie, anglického jazyka, tìlesné výchovy a biologie. Nejlepší výsledky mìli v dìjepise, francouzském jazyce a obèanské výchovì. Na druhé stranì
nejslabší výsledky byly v pedagogice, èeském jazyce a zemìpisu.
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. Více než polovina žákù ètyøletého studia si
vybrala téma è. 4. To je vcelku pochopitelné u tøídy pedagogického lycea,
nebo toto téma se týkalo školství. Celková úroveò prací v této tøídì byla
vyšší, práce žákù 4.A vìtšinou patøily k prùmìru. Tématu è. 1 (téma olympiády) se nejlépe zhostila Andrea Klevarová ze 4.L. Bylo vidìt, že autorka má
pøehled o dané problematice i z historického hlediska, práce byla velmi výstižná, slohovì obratná s trefnými postøehy. Pìkné práce na téma è.2 napsali
Lukáš Zapadlo ze 4.L a Kateøina Frohlichová ze 4.A. Vycházeli pøedevším
z vlastních zkušeností s pøistìhovalci a snažili se o rùzné úhly pohledu na
danou problematiku. Nároèné téma è.3 nejlépe zvládl Josef Vízner ze 4.L.
Autor má výborný všeobecný pøehled, zdravì kritický odstup a dokáže se
velmi obratnì vyjadøovat i ve složitých souvìtích. Nejlepší práce na 4. téma
napsaly žákynì 4.L Adéla Branná, Lucie Køivková a Klára Pøibylová. Vycházely pøitom z vlastních zkušeností z pedagogické praxe, cenné jsou vlastní
postøehy a hodnocení, snaha navrhnout øešení nejrùznìjších problémù ve
školství. Ve 4.A se stejné téma nejlépe podaøilo Lucii Semelkové, která mimo
jiné vtipným a originálním nápadem nastínila budoucí vývoj školství.
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Témata písemné maturitní zkouška z èeského jazyka
Øádný termín – 10. dubna 2008
1. Peking olympijský
Øekové toužili být „kálós kai agathós“, tj. krásní a dobøí, Pierre de Coubertin øíkal, že „není dùležité zvítìzit, ale zúèastnit se“.
Jak se to všechno øekne èínsky?
(Fejeton)
2. Mladým èeským Vietnamcùm se øíká „banánové dìti“, zevnìjšek „žlutý“
– asijský, nitro „bílé“ – evropské. „Zapomeòte na stánkaøe! Tihle premianti z Východu, nejen Vietnamci, míøí vysoko!“
Lidové noviny, 28. 3. 2008
(Úvaha o ambicích pøistìhovalcù a menšin a o konkurenci pro mladé
Èechy)
3. Patøí Èeská republika na Západ, na Východ nebo kamsi doprostøed?
(Úvaha o angažovanosti ÈR ve svìtì)
4. Má být škola hrou, anebo musí být uèení trochu muèení?
(Úvaha o zpùsobech a cílech vzdìlávání v budoucnosti)
j) Úspìšnost studentù na VŠ
Výsledky jsou zøejmé z tabulek. Úspìšnost absolventù gymnázia u pøijímacích zkoušek na VŠ ve srovnání s pøedchozím rokem je pøibližnì stejná.
V našich podmínkách mùžeme tento stav hodnotit velmi dobøe; pøibližnì 90%
úspìšnost lze u nás považovat za maximum. Jako pozitivní vidíme, že úspìšností se osmiletému studiu vyrovnají žáci ètyøletého studia. Pokud jde o žáky
pedagogického lycea, potvrzuje se pøedpoklad – nejvìtší zájem mají o školy
s pedagogickým zamìøením. Mezi nezjištìnými jsou 4 žáci, kteøí èekají na
odvolání. Pokud by odvolání vyšlo, vyrovnají se úspìšností ètyøletému gymnáziu. Za daných podmínek lze i v tomto pøípadì úspìšnost žákù hodnotit velmi
dobøe.
Rozložení zájmù o jednotlivé typy VŠ je podobný minulým létùm. Nejvìtší zájem je o vysoké školy pedagogického smìru (vlivem pedagogického
lycea), následovaný pøírodními vìdami a školami humanitního èi filosofického smìru, mírnì menší je zájem o ekonomické a technické obory.
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Pøehled o pøijatých žácích podle tøíd celkem

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 školství provedl kontrolu týkající se použití finanèních prostøedkù na platy a OON s ohledem na dodržování obecnì závazných právních pøedpisù. Nebyly shledány nedostatky.
c) Okresní správa sociálního zabezpeèení provedla kontrolu pojistného,
nemocenského pojištìní a dùchodového pojištìní. Nebyly zjištìny závady.

7. Údaje o mimoškolních aktivitách
Pøehled akcí školního roku 2007 - 2008
Èervenec – srpen 2007
Poèítaèové sítì (svìtlovodný kabel do 1. patra – chemie a kabinet jazykù, odtud Fy, Ch, uèebna jazykù, uèebna ZSV + kabinety)
Zednické práce, malování, menší opravy
28.

Úvodní porada

29. a 30. Pøedmìtové komise, opravné a dodateèné zkoušky, pøíprava školního
roku
31. 8.
Záøí
3.

Porada k zahájení školního roku, školení BOZP

Zahájení školního roku

5.

Prodej školních potøeb, burza uèebnic

11.

Charitativní akce Srdíèkový den, žáci 2.L vybrali 18 780 Kè

13.

Žáci 3.A s Mgr. Stejskalovou a Mgr. Popélyovou v Èeské Skalici

14.

Bìh Terryho Foxe, dívky z kvarty a chlapci z 1.L s. Mgr. Šimeèkovou

13. – 18. Žáci rùzných tøíd s Dr. Bartošovou v Anglii
18. a 19. Beseda s žáky 1.A, 1.L, primy, sekundy o šikanì, drogách, kolektivu
tøídy – KOMPAS
19.

Charitativní akce Svìtluška, žáci 2.A vybrali 38 371 Kè
Maturitní zkoušky v náhradním termínu, 3 žáci, z toho maturita 2x celá
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25.

„Mezi mosty“ – HK s Mgr. Šimeèkovou
Lehkoatletický turnaj Czorny v Novém Mìstì s Mgr. Militkou a Mgr.
Hamáèkem
Výbor Unie rodièù

26.

Sekunda v ZOO v Praze s Mgr. Šimkem a Mgr. Zilvarovou

26. – 27. Seznamovací výlet žákù 1.L s Mgr. Kalfusovou a Žuèkem
26. – 30. Mgr. Jašíková s 16 žáky školy ve Francii
Pedagogickou praxi zahájila Zdena Vítková v tìlesné výchovì a zemìpise
Øíjen
3.
4.
4. a 5.

Dìjepisný semináø s Mgr. Ducháèkovou a Dr. Drahorádovou v Hradci
Králové
Žáci 1.A, 1.L a primy besedovali s tajemníkem MìÚ panem Vrabcem
Naši žáci pobývali v Ziebicích v Polsku s Mgr. Langerovou a Mgr.
Šimkem

6.

Uèitelé školy obdivovali Karlštejn

8.

Žáci 1.L v Hradci Králové ve vìdecké knihovnì s Mgr. Køížovou a Mgr. Kalfusovou
Okresní finále ve florbale s Mgr. Hamáèkem v Náchodì
Žáci septimy v Hradci Králové s Mgr. Popélyovou a Mgr. Boháèem
Pedagogická rada k vlastnímu hodnocení školy

8. – 19.
9.

Pedagogická praxe žákù 4.L
Žáci 1.A ve vìdecké knihovnì v Hradci Králové s Mgr. Køížovou
a Mgr. Boháèem
Žáci kvinty s Mgr. Fibigerovou a Mgr. Langerovou na výstavì BODIES v Praze

10.

Divadlo v nìmèinì v Pardubicích s Mgr. Matysovou, Mgr. Ducháèovou a Mgr. Popélyovou

11.

Žáci NG na turnaji ve florbale v Josefovì s Mgr. Šimeèkovou

15.

Žáci 3.A v Hradci Králové s Mgr. Matysovou a Mgr. Popélyovou
Charitativní akce – Bílá pastelka, dvì dvojice žákù ze 3.A vybrali
3 610 Kè
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15. – 18. Testy VEKTOR v prvních roènících
16.

Plenární schùze Unie rodièù a tøídní schùzky

17.

Setkání uèitelù fyziky ve škole pod vedením Mgr. Boháèe

24.

Žáci sexty v Praze s Mgr. Langerovou a Mgr. Šimeèkovou

25. a 26. Podzimní prázdniny
30.

Okresní finále ve florbale s Mgr. Šimeèkovou

31.

Okresní finále ve volejbale s Mgr. Militkou
Setkání s psychologem v rámci prevence – KOMPAS žáci sekundy

Listopad
1.
Sálová kopaná – školní turnaj s Mgr. Hamáèkem
Žáci tercie v Liberci (Babylón) s Dr. Dolejší a Mgr. Hübnerem
2.

Žáci tercie a 3.A na prohlídce kostela v Jaromìøi
Tradièní noèní pochod žákù z Hradce Králové
Program prevence – prima se zajímala o práci Policie ÈR

6.

Zasedání Rady školy

9.

Žáci 4.A navštívili Prahu s Mgr. Ducháèovou a Mgr. Popélyovou
Žáci 1.L na výstavì EXPO v Praze s Mgr. Bartošovou a Mgr. Budinskou

9. a 10.

Prezentaèní výstava støedních škol v Hradci Králové

12.

Pedagogická rada

13.

Velká skupina žákù na anglickém divadle v Pardubicích Ch. Dickens:
Christmas Carol

14.

Tradièní besedy o dospívání pro dívky prvních roèníkù
Beseda „Pøíbìhy bezpráví“ pro žáky tøetích roèníkù a septimy

15.

Tradièní besedy o dospívání pro dívky prvních roèníkù

15. – 16.

20 žákù navštívilo Polsko s Mgr. Langerovou a Mgr. Šimkem

16.

Žáci oktávy v bance v Praze s Dr. Dolejší a Mgr. Popélyovou
Program prevence- základy sebeobrany pro žáky nižšího gymnázia

17.

Vzpomínková akce ve mìstì k 17. listopadu

19.

Divadelní pøedstavení pro žáky školy „Èekání na Godota“
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20.

Žáci kvinty hledali pravìk ve Všestarech s. Mgr. Ducháèovou a Mgr.
Fibigerovou

21.

Mnoho zájemcù o studium se zúèastnilo Dne otevøených dveøí
Program prevence – o zdravý životní styl se zajímali žáci tercie a kvarty

23. – 28.

Testy KEA v kvartì

29. a 30.

Plavecký kurz žákù 4.L pod vedením Mgr. Hamáèka a Mgr. Militké

30.

Žáci oktávy na exkurzi u krajského soudu v HK s Mgr. Popélyovou

Prosinec
4.

Stávka uèitelù – celá škola

5.

2.A ve Smiøicích s Mgr. Stejskalovou

6.

Mikulášský turnaj v košíkové

6. a 7.

Prezentaèní výstava støedních škol v Náchodì

11.

Úèast na oslavì 91. let ruského památníku „Padlým za vlast“
Charitativní akci Srdíèkový den zajistili žáci z 1.L, vybrali 27 320 Kè
Tøídní schùzky – konzultaèní odpoledne

13.

Prima na exkurzi s Mgr. Boháèovou

13. a 14.

Žáci 2.L za krásami Prahy s paní Treflovou a Mgr. Šimkem

14.

Sálová kopaná v Náchodì s Mgr. Hamáèkem

17.

Školní kolo soutìže Konverzace ve francouzském a španìlském jazyce

18.

Školní kolo soutìže Konverzace v anglickém a nìmeckém jazyce

19.

Program prevence – beseda zajištìná støediskem KOMPAS pro
sekundu

20.

Výjezdní zasedání zamìstnancù školy v Coradu
Sálová kopaná v Náchodì s Mgr. Hamáèkem
Pásmo pro žáky ZŠ speciální (15 žákù s Mgr. Milerovou a Mgr. Zilvarovou)

21.

Vlastní pøedvánoèní pásmo pod taktovkou žákù oktávy
Èásteènì v listopadu a hlavnì v prosinci probìhla Inventarizace

22. 12. 07 Vánoèní prázdniny
– 2. 1. 08
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Leden
3. a 4.

Vyuèování v novém roce zahájeno øeditelským volnem

7.

Zemìpisný poøad o Austrálii (v divadle)

9.

Školní kolo soutìže olympiády v èeském jazyce

16.

Den otevøených dveøí

21.

Pololetní pedagogická rada

24.

Preventivní program o drogách s Josefem Klímou v divadle
Školní kolo matematické olympiády

27.
1.–1.2.

Na lyžaøském kurzu žáci 1.A v Peci pod Snìžkou, Pražská bouda
s Mgr. Militkou

29.

V kvartì test CERMAT, srovnání devátých tøíd a odpovídajících tøíd
8LG

30.

O možnostech studia na Vojenské lékaøské fakultì v HK pro maturující
žáky
Maturitní zkouška v náhradním termínu, jeden žák

31.

Školní akademie – Múzování
Vydání vysvìdèení a ukonèení pololetí
Prezentace èinnosti Milíèova domu z Jaromìøe

Únor
1.

Pololetní volno

9. – 15.

Na lyžaøském kurzu byli žáci sekundy a kvinty na chatì Mír v Èerném
Dole pod vedením Mgr. Šimeèkové

11.

Na exkurzi v Praze žáci 3.A s Mgr. Stejskalovou a Mgr. Matysovou

12.

Výchovný koncert pro žáky NG “Já nic, já muzikant“
Výbor Unie rodièù

21.

Beseda o vojenské misi v Afganistánu
Tradièní fotografování tøíd, tentokrát bez pedagogù

22.

Tradièní ples školy v Josefovì
Za pouèením v galerii v Náchodì byli žáci 1.A s Mgr. Stejskalovou
a Mgr. Boháèem
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25.

Pythagoriáda

27.

Anglické divadlo v Chrudimi pro žáky rùzných tøíd, O. Wilde: Canterville

28.

Peer program – školení žákù

Bøezen
1. - 8.

Naši žáci v Halberstadtu (SRN) s Mgr. Matysovou a Ing. Øípovou

6.

První pomoc, školení žákù ve 3.A studenty Vojenské lékaøské fakulty
z HK

10. – 14.

Jarní prázdniny

13.

Úèast vedení školy na francouzském dnu v Josefovì

17.

Žáci kvarty v Praze s Mgr. Langerovou a Mgr. Zilvarovou
Žáci 3.L na anglické exkurzi v Praze s Ing. Køeèkovou

19.

Výchovný koncert Hudební styly (Adamusovo trio) zhlédli žáci NG
a 1.r a 2.r.

20. – 21.

Velikonoèní prázdniny

25.

Žáci septimy v Praze s Mgr. Køížovou
Okresní finále Nestlé cup, mladší chlapci v Náchodì

26.

Okresní finále ve florbale dívek v Náchodì

27.

Matematického klokana se zúèastnilo 136 žákù

28.

První pomoc, školení žákù 3.L studenty vojenské lékaøské fakulty
z HK
Exkurze dìjepisného semináøe s Mgr. Ducháèovou a Dr. Drahorádovou do Osvìtimi

31.

Zkoušky City and Guilds

Duben
Tradiènì ve znamení provìrky BOZP
2.

Maturitní písemná práce z cizího jazyka v PL

2. – 4.

Konference asociace øeditelù gymnázií v Èelákovicích

4.

Jaromìøský klokan – soutìž ve skoku vysokém
Krajské finále ve florbale dívek s Mgr. Zapletalem
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7.

Tøíètvrtletní pedagogická rada
Pøírodovìdný Klokan

8. – 12.

Skupina 22 žákù s Mgr. Budinskou v Anglii

9. a 30.

Soutìž ve znalostech ruského jazyka, organizoval fond „Russkij mir“
s mìstem Jaromìø

10.

Písemná maturitní zkouška z èeského jazyka
Pøednáška J. Klímy o kriminalitì mládeže v mìstském divadle

10. – 11.

Kvinta za poznáním a kulturou v Praze s paní Trefilovou a Mgr. Fibigerovou

14.

Žáci 3.L navštívili Prahu s Mgr. Popélyovou a panem Žuèkem

15.

Rada školy + tøídní schùzky tentokrát ve tøídách + výbor Unie rodièù
Charitativní akce Srdíèkový den zajistili žáci 1.L a vybrali 14 516 Kè

16. a 17.

Praktická maturitní zkouška z tìlesné výchovy a obhajoba písemné
práce z anglického jazyka v pedagogickém lyceu

17.

V rámci Dne Zemì se žáci primy s Mgr. Boháèovou zúèastnili akce
Za mìsto krásnìjší

21.

Septima v Praze s Mgr. Popélyovou
Pøijímací zkoušky do prvních roèníkù

22.

Den s Emilem – charitativní akci zajistili žáci sexty a vybrali
10 954 Kè

23.

Exkurze kvarty ve vojenském útvaru na Novém Plese s Mgr. Boháèem
Okrskové kolo ve volejbale mladších dívek s Mgr. Šimeèkovou

24.

2.A za Boženou Nìmcovou v Èeské Skalici s Mgr. Stejskalovou

24. a 25.

Pohár ve sportovní gymnastice ve Frýdku Místku s Mgr. Militkou

24. – 27.

Žáci kvarty za poznáním a kulturou v Praze s paní Trefilovou a Mgr.
Langerovou

24. – 28.

Testy KEA v sekundì a tercii

28.

Prahu navštívila 3.A s Mgr. Popélyovou a Mgr. Matysovou

29.

Prahu navštívila také 1.A s Mgr. Køížovou a Mgr. Boháèem

26

Kvìten
2.

Øeditelské volno – uèitelé za poznáním v Kutné Hoøe

3. – 6.

Žáci sexty za poznáním a kulturou v Praze s paní Trefilovou a Mgr.
Fibigerovou

7.

Žáci 1.L v Praze s Mgr. Køížovou a Mgr. Zilvarovou
Zemìpisný semináø v Praze s Mgr. Mackovou

9.

Øeditelské volno

13.

Žáci reprezentovali školu na Poháru rozhlasu s Mgr. Zapletalem

14.

Den boje proti rakovinì – charitativní akci zajistila tøída 1.A
Pedagogická rada pro ètvrté roèníky a oktávu

15.

Prezentace seminárních prací ve 4.A a Oktávì

16.

Žáci tercie s Mgr. Fibigerovou a Mgr. Hübnerem ve Vídni
Tzv. poslední zvonìní a vysvìdèení ve 4.A, 4.L a Oktávì

19. – 23.

Maturitní volno, tzv. Svatý týden
Cyklistický kurz tìlocvikáøù ze 2.L pod vedením Mgr. Zapletala na
Pastvinách

19. – 30.

Pedagogická praxe v lyceu

23.

Žáci 1.A v planetáriu v Hradci Králové s Mgr. Boháèovou a Mgr.
Boháèem

26. – 29.

Maturitní zkoušky

26. – 6. 6.

Testy VEKTOR ve tøetích roènících a septimì

30.

Slavnostní pøedání maturitních vysvìdèení absolventùm v aule školy

Èerven
Exkurze 2.A do Auto Škoda v Mladé Boleslavi s Mgr. Stejskalovou
a Dr. Glosem
2. – 6.

Vodáckého letního kurzu se zúèastnili žáci septimy, 3.A a 2.L s Mgr.
Šimeèkovou

4.

Úèast na mìstské akci – setkání s veterány 2. sv. v.

5. – 8.

Žáci 2.A za poznáním a kulturou v Praze s Mgr. Stejskalovou a Mgr.
Langerovou

6.

Prima v Hradci Králové s Mgr. Popélyovou a Mgr. Boháèovou
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9.

Stávka vìtší èásti uèitelù, vyuèování v nižším gymnáziu

10.

Výbor Unie rodièù
Prevence kriminality – beseda s právníkem pro kvintu, 1.A a 1.L

11. a 12.

Obhajoba roèníkových prací ve 3.L

12.

Peer program

17.

Ukázka práce Policie ÈR pro žáky primy a kvarty

19. – 24.

Plavecký kurz „tìlocvikáøù“ ve 3.L pod vedením Mgr. Militké a Mgr.
Zapletala

20.

Uzavøení klasifikace za školní rok
Divadelní pøedstavení „Revizor“ pro žáky školy v mìstském divadle

20. a 21.

Pokus o „Výstup na Mount Everest“ pod vedením Mgr. Šimeèkové
a Mgr. Zapletala

23.

Závìreèná klasifikaèní porada

24.

Prezentace seminárních prací ve tøetích roènících
Žáci sexty na ruském divadelním pøedstavení v Hradci Králové
s Mgr. Popélyovou

25. a 26.

Sportovní dny školy

26.

Výjezdní zasedání zamìstnancù školy v Jaromìøi na Úpì

27.

Vydání vysvìdèení a závìreèná porada

Èervenec a srpen 2008
Malování, oprava auly, hlavní úklid
30. 6. – 5.
7.

Zájezd skupiny žákù do Ruska s Dr. Drahorádovou

30.6. –
29.8.

prázdniny

25. 8.

nástup do školy
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Výlety
Prima

Rybník Brodský, Èervený Kostelec s Mgr. Boháèovou a Mgr. Boháèem

Sekunda

Dachová u Hoøic s Mgr. Šimkem a Mgr. Žuèkem

Tercie

V Chorvatsku s Mgr. Hübnerem a Dr. Dolejší

Kvarta

Hradištì u Nasavrk s Mgr. Langerovou a Mgr. Ducháèkovou

Kvinta

Veltrusy s Mgr. Fibigerovou as Mgr. Šimeèkovou

1.A

V Pardubicích a na Dobrošovì s Mgr. Boháèovou a Mgr. Boháèem

1.L

Dachová u Hoøic s Mgr. Zilvarovou

Sexta

Snìžné v Orlických horách

2.A

Výlet nahradila návštìva Prahy

2.L

Výlet nahradil vodácký kurz

Septima

Výlet nahradil vodácký kurz

3.A

Výlet nahradil vodácký kurz

3.L

Výlet nahradila pedagogická praxe

Poznámky k akcím
a) exkurze
cílem exkurzí je doplnìní probírané látky, rozvoj výchovnì vzdìlávacích
cílù výuky pøíslušného pøedmìtu. Celkem bylo naplánováno 62 exkurzí,
z toho se uskuteènilo 52, k tomu ale 15 neplánovaných. Zmenšil se poèet
plánovaných exkurzí, procento realizovaných exkurzí je vyšší než v pøedchozím roce. Opìt velký poèet exkurzí neplánovaných svìdèí o formálnosti
plánování a nedostateèném promýšlení. Tento problém musí vyøešit školní
vzdìlávací program, kde poèet a zamìøení exkurzí bude uvedeno. Otázkou je,
zda exkurze v primì a sekundì jsou v souladu se stávajícím ŠVP. Nejménì
exkurzí z plánovaných se uskuteènilo v 1.A – ze sedmi tøi. Všechny se uskuteènily ve 2.A, nejvíc z plánovaných bylo v oktávì (5 ze 6), ve 3.A (5 ze 7),
atd.
Již tradiènì uèitelé èeského jazyka a literatury organizují kulturnì vzdìlávací zájezdy do Prahy. V tomto školním roce pobývaly v Praze po dobu tøí až
ètyø dnù celkem ètyøi tøídy gymnázia a jedna tøída lycea (kvarta, kvinta, sexta,
2.A a 2.L). Studenti bìhem pobytu poznávají nejvýznamnìjší pamìtihodnosti
Prahy, navštìvují galerie a výstavy, úèastní se vzdìlávacích programù i prohlídek významných objektù s výklady prùvodcù. Každý veèer zhlédnou divadelní pøedstavení nìkteré z pøedních pražských scén i divadel malých forem.
29

Program exkurze navazuje na probírané uèivo a s poznatky se nadále pracuje
v prùbìhu dalšího studia. Akce je nejen vzdìlávací, ale i spoleèenská.
b) výchovné a vzdìlávací akce
Uskuteènilo se 22 akcí (o 8 víc než v minulém roce). Žáci se zúèastnili
2 divadelních pøedstavení v angliètinì v Pardubicích a v Chrudimi, novì se
v Pardubicích zúèastnili divadla v nìmèinì, jedna tøída divadelního pøedstavení v ruštinì v Hradci Králové (sexta). Výchovný koncert byl jeden (aula).
V mìstském divadle jsme zhlédli dvì divadelní pøedstavení (Èekání na
Godota a Revizor). Uskuteènil se jeden zemìpisný poøad o Austrálii.
Uspoøádaly se dvì celoškolní 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 a Mgr. Popélyové. Maturitní pásmo pøipravila a provázela 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 s tajemníkem mìsta, besedy se zástupci sdružení
Kompas pro NG. Pro žáky 3. a 4. roèníkù besedy o bezpráví se èleny Svazu
politických vìzòù a o naší vojenské úèasti v Afganistánu. V rámci boje se
sociálnì patologickými jevy (první pomoc, hasièi, policie, právník, psycholog) se uskuteènilo celkem 9 akcí. Zajímavá byla akce vedená studenty Vojenské lékaøské fakulty z Hradce Králové, kteøí naše žáky 3. roèníkù uèili první
pomoc.
c) družební styky
Uskuteènilo se 6 akcí. Naši žáci navštívili 2x Anglii, jednou s Mgr. Budinskou a jednou s Dr. Bartošovou. K tìmto vzdìlávacím jazykovým aktivitám je
tøeba pøipoèíst zapojení do nových projektù s Francií. Jeden organizuje Ing.
Køeèková v rámci programu e-Twinning, druhý Mgr. Djemaiel ve spolupráci
s francouzským velvyslanectvím v Praze. Mìlo by se jednat o výmìnu studentù a uèitelù FRJ. Tato spolupráce nespadá do žádného programu.
Skupina našich žákù opìt pobývala na gymnáziu v Halberstadtu. Akci
pøipravily Mgr. Matysová s Ing. Øípovou. Jiná skupina žákù navštívila Vídeò.
Opìt se naši žáci seznamovali s lyceem a jeho studenty v Ziebicích s Mgr.
Langerovou a Mgr. Šimkem. Skupina studentù uèících se francouzský jazyk
navštívila Paøíž s Mgr. Jašíkovou. Skupina sedmi žákù navštívila Rusko, kde
se seznamovali s pamìtihodnostmi Moskvy, Vladimíru Suzdalu, Kostromy,
Myškiny, aj. Šlo o vítìze soutìže o Rusku, vše bylo hrazeno ruskou stranou.
Další ètyøi žáci se zúèastnili letního tábora s intenzivní výukou ruského
jazyka.
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d) charitativní akce
Naši studenti se podíleli na 7 charitativních akcích. Zúèastnili jsme se
tøikrát Srdíèkového dne, Svìtlušky a Bílé pastelky – obì pro nevidomé, Dne
s Emilem – pro postižení sportovce a Kvìtinového dne – den boje proti
rakovinì. Na základì dostupných informací naši studenti vybrali 113 557 Kè.
Velmi zajímavá byla úèast na akci Srdíèkový den v prosinci, kdy 60% z vybraných penìz nadace vìnovala školám. Získali jsme tak cca 13 000 Kè jako
sponzorský dar na pomùcky.
e) poznámky k testùm
Pokraèovali jsme v testech VEKTOR od spoleènosti SCIO, které by nám
mìly pomoci pøi autoevaluaci studijních výsledkù. Absolvovali jej žáci prvních roèníkù (1.A, 1.L, a kvinta) na zaèátku školního roku (testují vstupní
úroveò). Výsledky budou za tøi roky porovnány s výsledky testù, které budou
psát ve tøetím roèníku (septimì). Testy VEKTOR psali poprvé v tomto roce
také žáci tøetích roèníkù, takže budeme mít možnost zjistit, zda budou pro nás
pøínosem. Výsledky zatím nejsou.
Srovnání prvních roèníkùm s jinými školami (test VEKTOR):
Lyceum – 1.L mezi SOŠ hodnocena jako jedna z nejlepších tøíd. Témìø
ve všem je nadprùmìrná. S gymnázii je srovnatelný Aj a Èj, ostatní pøedmìty
podprùmìr – nejvíc (cca 20%) VT, Fy, Ch, Bi, Ma. Ve srovnání s 1.A je
podstatnì lepší AJ, mírnì lepší Èj, stejné – ZSV a Z, mírnì slabší – OSP a D,
podstatnì slabší (víc jak 10%) Bi, M, Fy, Ch, VT.
Gymnázium – 1. A je ve skupinì gymnázií ve všem podprùmìrná; výrazný podprùmìr (cca 20%) je v Aj, Fy a VT. M írný nadprùmìr jen v biologii.
Pøitom prùmìr pøijatých žákù byl cca 1,25, tedy velmi dobrý.
Gymnázium – kvinta je mezi všemi gymnázii vìtšinou mírnì nadprùmìrná (Èj, Aj, VT, OSP, D, ZSV, Z, Fy), nejvíc (cca o 10%) v ZSV. V Ma, Bi
a Ch je mírnì podprùmìrná. Ve srovnání s 1.A je na tom stejnì v matematice,
slabší je v chemii a výraznì slabší v biologii. Ve skupinì stejných škol je
prùmìrná – mírnì nad je v ZSV, OSP, VT, Fy a Z. Podprùmìrem je v Bi, Ch
a M. Tento výsledek není dobrý.
Ve všech tøídách nižšího gymnázia žáci absolvovali testy v rámci tzv.
Komplexní evaluaèní analýzy (KEA). Navíc kvarta absolvovala podobný test
pøipravený CERMATem.
Prima – test na zaèátku školního roku, testuje vstupní úroveò. Mezi
gymnázii mírný nadprùmìr v OSP a Èj, mírný podprùmìr v Ma. Výsledky
OSP a ÈJ jsou u žákù více ménì vyrovnané, nejsou extrémy, v matematice
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jsou i extrémní výsledky obìma smìry (za extrémní výsledek je považováno
umístìní mezi 15% nejlepších nebo nejhorších).
Sekunda, tercie – KEA testovala rozvoj kompetencí. Ve srovnání s gymnázii je sekunda ve všech oblastech výraznì nadprùmìrná. Tercie je ve všech
oblastech mírnì nadprùmìrná.
Kvarta – mírný nadprùmìr v èeském jazyce a OSP, mírný podprùmìr
v anglickém jazyce a znaèný podprùmìr v matematice.
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
14 žákù. Jeden žák dosáhl úrovnì C1, ostatní úrovnì B2.
g) prezentace prací
I v tomto školním roce dostali žáci pøíležitost pøedvést své práce vznikající v rùzných semináøích bìhem dvou prezentaèních dnù ve tøetím a ètvrtém
roèníku. Mimo jiné tak mají žáci možnost seznámit své spolužáky s tím, na
èem pracují, co je zajímá a tøeba i motivovat své spolužáky k podobné èinnosti. Prezentace probíhají v aule, která ale pro tento druh èinnosti asi není
nejvhodnìjší. Rovnìž by bylo vhodné tuto akci více propagovat. Podobným
zpùsobem jsme zorganizovali obhajoby roèníkových prací žákù pedagogického lycea ve 3. roèníku. Tyto probíhají ve tøídì, kde by bylo rovnìž žádoucí
vìnovat vìtší pozornost výzdobì tøídy – mìl by pohlídat tøídní uèitel.
h) sportovní kurzy
V zimì se uskuteènil lyžaøský kurz ve dvou termínech pro žáky sekundy,
1. A a kvinty. Žáci 1.L se nezúèastnili pro malý zájem. Jeden kurz vedla
Mgr. Militká, druhý Mgr. Šimeèková.
Cykloturistický kurz žákù PL se specializací na tìlesnou výchovu se opìt
uskuteènil na Pastvinské pøehradì v Orlických horách. Zúèastnilo se ho 12 žákù ze 2.L. Každý den byly na programu vyjížïky do CHKO Orlické hory.
V rámci kurzu probìhl orientaèní závod, triatlon a vycházky do okolí pøehrady. Poèasí nebylo moc pøíznivé. Kurz se uskuteènil pod vedením M gr. Zapletala s Mgr. Šimeèkovou.
Vodácký turistický kurz probìhl v letošním roce opìt na øece Vltavì, a to
od 2.6. do 6.6.2008. Zúèastnili se ho žáci ze 3.A, septimy a 2.L (specializace
jazyky), celkem 51 žákù.
V pondìlí 2.2. odjeli z vlakového nádraží v Jaromìøi do Vyššího Brodu,
kam dorazili krátce po 16. hod. Ve Vyšším Brodì žáci prošli základním
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vodáckým výcvikem na klidné vodì. V úterý pøistoupili ke sjíždìní øeky,
které bylo rozdìleno do ètyø úsekù, které žáci absolvovali v následujících
ètyøech dnech: Vyšší Brod – Rožmberk; Rožmberk – Èeský Krumlov (kemp
Spolí); Èeský Krumlov – Zlatá Koruna; Zlatá Koruna – Boršov.
Z Boršova pak se prostøednictvím autobusové a vlakové dopravy dostali
zpìt do Jaromìøe (cca 19:30). Pøestože nebylo právì ideální poèasí pro provozování vodních sportù, žáci zvládli sjet všechny naplánované úseky. Kurz
probìhl hladce, bez problémù a to i díky práci pedagogického dozoru.
Žáci 3.L se specializací na tìlesnou výchovu absolvovali ještì plavecký
kurz v bazénu v Jaromìøi s Mgr. Militkou a Mgr. Zapletalem.
i) projekty, granty
Byl uzavøen dotaèní program Královéhradeckého kraje – projekt Prezentujeme fyziku multimediálnì.
Projekt øešil potøebu zlepšit zpùsob a efektivitu vzdìlávacího procesu,
uèinit výuku fyziky pøitažlivìjší. Realizace byla rozdìlena na nìkolik fází.
V první etapì byly zajištìny studijní materiály pro žáky, následnì vypracován metodický a provádìcí návod pro realizaci prezentací. Druhá etapa byla
zahájena sestavením pracovních týmù ze žákù zainteresovaných tøíd a jejich
uèitelù. Výsledkem celoroèní práce je nìkolik desítek prezentací, které
mohou být bez problémù využity ve vyuèování, pøi opakování nebo pøípravì
laboratorních prací. Uspoøádáním setkání uèitelù se zájmem o podobnou
tvorbu projektù byl projekt ukonèen.
Projekt pøispìl k integraci informatiky a výpoèetní techniky s fyzikou.
U studentù podpoøil schopnost týmové spolupráce a používání cizích jazykù
i v odborných pøedmìtech. Vyuèující ocenili využití informaèních technologií. Pøínosem projektu byla také inspirace uèitelù ostatních pøedmìtù a v neposlední øadì dovybavení kabinetu fyziky moderní informaèní technikou.

Mimoškolní aktivity žákù školy
Prima
Josef Sedláèek
hra na housle, 1. místo „Novopacký slavíèek“ a v národní soutìži ZUŠ
Tercie
Daxner Petr, Dohnanský Tomáš, Teichman Jiøí
florbal Sokol Jaromìø – 1. liga
Formánková Petra
košíková – Sokol Hradec Králové – 2. místo na Mistrovství ÈR
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Kvarta
Sylva Faltusová
volejbal – mladší žákynì – 1. místo v okrese, starší žákynì – 3. místo
v okrese
Jan Høivna, Adam Friml, Vojtìch Pecháèek
florbal TJ SOKOL Jaromìø – 3. místo v krajském pøeboru
Jakub Konrád
øeckoøímský zápas, volný styl – starší žáci do 85 kg, 3. místo na Mistrovství ÈR
Igor Nosek, Aleš Starzinský, Petr Dyrc
fotbal - starší žáci - 1. místo v krajské soutìži sk. A – postup do kraje
Dominika Novotná
parkur – 2x 1. místo Drozany, 2. místo Praskaèka 2.,4. a 6. místo HK
Jakub Mík
tenis – okresní pøebor – ètyøhra – dvakrát 3. místo (Nové Mìsto a Kvasiny)
Marie Švábová
hra na klavír – 3. místo v okresním kole
1.A
Zouharová Iveta
SOKOL Hradec Králové, oddíl lehké atletiky
Pøeborník kraje a 13. místo na Mistrovství ÈR v hodu oštìpem pøeborník
kraje ve štafetì 4 x 100 m
Taichmanová Radka
SOKOL Hradec Králové, oddíl lehké atletiky
Pøeborník kraje - bìh na 200m
2. místo v hodu kladivem a diskem na pøeboru kraje
Mistrovství ÈR bìh na 200m 9. místo, bìh na 100m 17. místo
Marie Nováková
ZUŠ Jaromìø, soutìž ve høe na klavír, krajské kolo 3. místo - Náchod
1.L
Martina Dusilová
úèast na školní pìvecké soutìži – Gymnázium a SOŠ Jaromìø
Nela Henclová
2. místo v 1. lize národní házené žen (dorost) ÈR – TJ Sokol Dobruška
1. místo v poháru ÈR v národní házené žen (dorost) ÈR – TJ Sokol
Dobruška – vyhlášena nejlepší hráèkou turnaje
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Radek Klazar
divize mužù (dorost) 4. nejvyšší liga v ÈR, postup do divize dorostu ve
fotbalu – TJ Dvùr Králové nad Labem
Pavla Kolmanová
lektorka orientálních tancù ve Studiu Twist-R v Hradci Králové
èlenka skupiny historického šermu Fortis, 1. místo v dívèí kategorii orien
tálního tance – Bollywood v mezinárodní soutìži Talent Awards, sólová
taneènice Yashila
natáèení fantasy filmu legendy
Aneta Chládková
1. místo v tøídì žen ve volejbalu, postup do I. tøídy – Slavoj Teplice –
Teplice nad Metují, 2. místo MÈR – sóloformace mažoretek – Mezimìstí
Markéta Kubová
2. místo v komorních hrách – saxofon, klarinet, úèast na „Prima sezónì“
se skupinou Fa Band
Veronika Šandová
5. místo v tøídì žen (dorost) ve volejbalu – Sokol Staré Mìsto – Náchod
Sexta:
Jana Drahorádová
závodní aerobik v Aerobic Club Hip Hop v HK, mistrovství ÈR v hip
hopu, 5. místo na European Grand Prix 2008 v Chorvatsku
2.A
Klára Burešová
dívèí pìvecký sbor Kantiléna v Hradci Králové, úèast na sborových
festivalech
Karel Huneš
vodní slalom v KVS Hradec K rálové, starší dorost (v širší reprezentaci),
2. výkonnostní tøída
Michal Hájek
vodní pólo TJ Slavia Hradec Králové, zaøazen do reprezentace staršího
dorostu
Barbora Kadaníková
divadelní ochotnický spolek Maska Èeská Skalice
Eliška Knitlová a Jan Plaèko
latinskoamerické tance, TJ Step Jaromìø
Štìpánka Stehlíková
volejbal, okresní pøebor Èeská Skalice
Jan Šlesingr
kopaná SK Smiøice, 12 let
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Martina Vávrová
sborový zpìv ve sboru Ostrováèek, aktivní vedoucí ve skautu
2L
Michal Cimbálník
hokejbal, národní hokejová liga dorostu
Ivana Fraòková
hra na flétnu, soutìž ZUŠ 1. místo v ÈR
Klára Marèíková
fotbal SK DFO v Pardubicích, 1. liga
Jakub Stránský
fotbal TJ Dvùr Králové, krajský pøebor – 1. místo v dorostu
Zuzana Šilhánová
TJ Sokol Police nad Metují, sportovní gymnastika – 3. místo pohár ÈR
Marek Uhlíø
èlen sboru Boni Pueri
Jan Zorád
házená v 1. házenkáøském klubu ve Dvoøe Králové, 2. liga staršího dorostu
Septima
Jan Dvoøáèek
latinsko-americké tance, 19. místo na mistrovství republiky
Matìj Kubina
loutkové dovadlo, „Loutkáøská Chrudim“
Martin Havel
èlen kapely Vaák, zájezdy do zahranièí
3.A
Bartošová Barbora i Tereza
Volejbal – TJ Dvùr Králové n. Labem
Bulba Olena
Sbor dobrovolných hasièù Jaromìø
Dvoøáèková Markéta
hudební obor (pøíèná flétna, saxofon, klavír) – ZUŠ Smiøice
Kejzlar Tomáš
fotbal – RSCM Rozkoš
Knápková Markéta
ochotnické divadlo
Kopecký Petr
modeláøství
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Kuncová Lucie
modeling - Agentura DaD Otto Tomek, aerobik
Möhwaldová Tereza
Fanklub HC Hradec Králové (lední hokej)
Prousek Adam
stolní tenis – TJ Sokol Stìžery
Suchá Nikol
vedoucí pionýrského oddílu Poutníci, keramický kroužek – DDM
Takové aktivity zøejmì nejsou v kvintì, 3.L a sekundì.

8. Výsledky soutìží a olympiád
Biologická olympiáda:
kat.
B

C

D

Jméno a pøíjmení
Kolo
Helena Rezková (sexta)
Daniela Šmídová (1.A)
Eliška Vlèková (1.A)
Petra Vavøièková (kvarta)
Sabina Poláková (tercie)
Kateøina Èerná (kvarta)
Martin Hroneš (sekunda)
Petra Nováková (sekunda)
Pavla Kejdanová (sekunda)

školní
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo

okresní
19.–20. místo
22. místo
33. místo
3. místo
4. místo
11. místo
1.-2. místo
4. místo
10. místo

školní
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo

okresní
2. místo
4. místo
5. místo
6. místo
8. místo
10. místo
11. místo
4. místo
9.-10. místo

krajské

18. místo
22. místo
14. místo
20. místo

Poznávání rostlin a živoèichù
kat.
Jméno a pøíjmení
Kolo
A (SŠ) Pavlína Havlová (kvinta)
Danirla Šmídová (1.A)
Helena Rezková (sexta)
Alena Marelová (2.A)
B
Petra Vavøièková (kvarta)
Veronika Palkovièová (tercie)
Sabina Poláková (tercie)
C
Martin Hroneš (sekunda)
Petra Nováková (sekunda)
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krajské
10. místo
18. místo
15. místo

Pøírodovìdný KLOKAN
(soutìž se konala ve dvou kategoriích,
zemìpisu, chemie)
kat.
Jméno a pøíjmení
Kolo
Junior Jakub Maksymov (kvarta)
Jakub Konrád (kvarta)
Petra Vavøièková (kvarta)
Kadet Zdenìk Borecký (kvinta)
Daniela Šmídová (1.A)
Tomáš Schejbal (sexta)

jde o smìs úkolù z biologie, fyziky,
školní
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo

kraj
1. místo

republika
1. místo

školní
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

kraj

republika
9. místo

Chemická olympiáda
kat.
C

Jméno a pøíjmení
Tomáš Schejbal (sexta)
Jan Plaèko (2.A)
Adam Franc (2.A)
Tadeáš Skuhra (2.A)

Kolo

Pythagoriáda
kat.
Jméno a pøíjmení
prima Petra Maèková
Karolína Odehnalová
Viktor Špaèek
Kateøina Vágnerová
Jan Holínský
sekundaAdam Horák
Martin Hroneš
Pavla Kejdanová
Dominik Váòa
Anna Frieslebenová
tercie Antonín Martínek
Jiøí Teichman
Petr Daxner

Kolo
školní
okres
všichni 1. – 4. místo

5.-9. místo
všichni 1.-4. místo

2.-3. místo
10.-15. místo
7.-9. místo
14.-17. místo
1.-5. místo

1. místo
2.-3. místo
2.-3. místo

7.-9. místo
1.-4. místo
5.-7. místo
15. místo

školní

okres

Matematická olympiáda
kat.
Jméno a pøíjmení
Z6 (prima)
Martin Škrabka
Václav Valášek
Barbora Kohlová
Josef Krška
Roman Hladík

Kolo

4. místo
5. – 7. místo
8. místo
9. – 12. místo
15. místo
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kraj

Z7 (sekunda)
Anna Frieslebenová
Martin Hroneš
Pavel Šponer
Pavel Petráèek
Zdenìk Modrý
Z8 (tercie)
Jan Škrabka
Kateøina Zákravská
Jiøí Teichman
Matìj Stejskal
Petr Daxner
Z9 (kvarta)
Jakub Konrád
Jakub Maksymov
Kateøina Èerná
C
Zdenìk Borecký (kvinta)

3. místo
5. – 8. místo
5. – 8. místo
9. – 10. místo
15. místo
3. – 5. místo
3. – 5. místo
6. – 7. místo
9. místo
13. místo
1. místo
2. místo
4. místo

4. místo
6. místo
16. místo
13.–15. m.

Matematický Klokan
kat.
Jméno a pøíjmení
Kolo
školní
kraj
celostátní
úèast v kategoriích Benjamin - 53, Kadet – 33, Junior – 47, Student – 30;
asi o 20 víc, než v pøedchozím roce – v tabulce první tøi místa
Benjamin
Zdenìk Modrý (sekunda)
1. místo
3. místo
Martin Hroneš (sekunda)
Jan Holínský (prima)
Kadet
Jakub Konrád (kvarta)
3. místo
Jakub Maksymov (kvarta)
Jan Dyrc (kvarta)
Junior
Lucie Høivnová (kvinta)
Michaela Divišová (kvinta)
Helena Rezková (sexta)
Student
Veronika Borùvková (oktáva)
David Landa (oktáva)
Marek Hlaváèek (septima)
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GENIUS LOGICUS
soutìž A - korespondenèní èást
kategorie 03
Antonín Martinek (tercie)
Jan Škrabka (tercie)
Martin Hroneš (sekunda)
Daniela Drozenová (sekunda)
Anna Frieslebenová (sekunda)
kategorie 01
Marek Hlaváèek (septima)
Eliška Knitlová (2.A)

úspìšnost 100%
úspìšnost 100%
úspìšnost 91%
úspìšnost 85%
úspìšnost 79%

vynikající øešitel
vynikající øešitel
vynikající øešitel
vynikající øešitel
velmi dobrý øešitel

úspìšnost 65%
úspìšnost 55%

velmi dobrý øešitel
velmi dobrý øešitel

Soutìž B – mìøení èasu
Antonín Martinek (tercie)

úspìšnost 85%

celostátní mìøení 41. místo, Zlatý certifikát

Zdeòka Výravská (oktáva)
úspìšnost 60%
Tereza Macáková (oktáva)
úspìšnost 48%
Další místa - Jan Škrabka (tercie), Petra Cabalková (oktáva), Marek Hlaváèek (septima), Eliška Knitlová (2.A), Veronika Borùvková (oktáva)

Matematický korespondenèní semináø
Martin Hroneš (sekunda)

okres 2. místo

Matematická soutìž SŠ (pro žáky SOŠ)
kat.
IV (1.r.)
V (2.r.)
VII (4.r.)

Jméno a pøíjmení
Denisa Knížková (1.L) úspìšný øešitel krajského kola
Zuzana Šilhánová (2.L) úèast v krajském kole
Dagmar Hažvová (4.L) úèast v krajském kole

Fyzikální olympiáda
kat.
Jméno a pøíjmení
G
Martin Hroneš (sekunda)
Archimediáda
Pavel Šponer
Anna Frieslebenová

Kolo

školní

okres
6. místo

kraj

8. místo
12. místo

F (tercie)
Jan Škrabka
4. místo
Pavel Rozdolský
6. místo
Matìj Stejskal
9. – 10. místo
dále Petra Formánková (12), Jiøí Teichman (13), Ondøej Cohorna (14), Petr
Daxner (15), Antonín Marek (17), Martin Sychra (19)
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E (kvarta)
Jakub Maksymov
Jakub Konrád
Kateøina Èerná
C
Jan Køížek (2.A)
A
Petra Cabalková (obì oktáva)
Veronika Borùvková

2. místo
3. místo
14. místo
dva žáci

3. místo
2. místo
13. místo
8. místo

9. místo

Fyzikální korespondenèní semináø
Jan Škrabka (tercie)

Fykosí fyzikální
Družstvo oktávy ve složení Kristýna a Veronika Borùvkovy, Petra Cabalková, Tereza
Macáková, Zdena Výravská obsadila v celostátním kole 31. – 33. místo

Dìjepisná olympiáda (pro tercii a kvartu)
Kolo

školní

Kateøina Hejnová (kvarta)
Anna Zákravská (kvarta)

okres
kraj
2. místo
15. místo
10. – 11. místo

Olympiáda v èeském jazyce
kat.
I (mladší žáci – úèast 14 žákù)
Jan Škrabka (tercie)
Jakub Maksymov (kvarta)
II (starší – úèast 39 žákù)
Lucie Rùžièková (septima)
Zdenìk Borecký (kvinta)

Kolo

okres

kraj

2. místo
4.-5. místo

5. místo

3. místo

Školní pìvecká soutìž
kat.
Jméno a pøíjmení
A – úèast 8 žákù
Josef Sedláèek (prima)
Zdeòka Pozùstalová (sekunda)
Pavlína Rejchrtová (kvinta)
B – 11 žákù
Simona Pailová (4.L)
Veronika Borùvková (oktáva)
Lucie Høivnová (kvinta)
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školní kolo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo

Výtvarná soutìž Evropská Unie a nediskriminace
plakát družstva kvinty a sexty

v celostátní soutìži 10. místo

Výtvarná soutìž POD MODROU OBLOHOU
Chlapci z tercie se zúèastnili 3. roèníku této mezinárodní soutìže (propojení výtvarné
výchovy s poèítaèem) na téma: Pøátelství (Soutìž poøádá ZŠ Palackého ulice v Moravské Tøebové.)

Evropský den jazykù
V rámci Evropského dne jazykù v letošním roce se soutìž konala na téma „Poznej
Rusko“. Soutìž mìla tøi èásti: pøírodní podmínky, historie, kultura a souèasnost.
Soutìže se zúèastnilo 25 žákù. Pøi Múzování v lednu 2008 byli vylosováni 3 žáci
(Jana Drahorádová – sexta, Petra Formánková – tercie, Michaela Borùvková-sexta),
kteøí obdrželi poukázky na odbìr knih.

Konverzaèní soutìže
nìmecký jazyk
Kolo
Markéta Dvoøáèková (3.A)
Lucie Køížková (3.A)
Kristýna Hušková (sexta)

školní
1. místo
2. místo
3. místo

okres
úèast

školní

kraj

anglický jazyk
Kolo
1. kategorie – 8 žákù
Barbora Pacáková (sekunda)
Pavel Šponer (sekunda)
Martin Škrabka (prima)
2. kategorie – 13 žákù
Adam Friml (kvarta)
Jakub Maksymov (kvarta)
Jiøí Teichman (tercie)
3. kategorie – 26 žákù
Markéta Šlechtová (3.L)
Jitka Zárubová (2.L)
Daniela Šmídová (1.A)

1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
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6. – 8. místo

kraj

francouzský jazyk
kat.
Kolo
B 1 (10 žákù)
Milena Krsková (3.L)
Jitka Zárubová (3.L)
Lucie Schmidtová (2.L)
B 2 (2 žáci)
Andrea Pùlkrábková (3.L)
Markéta Šlechtová (3.L)

školní

kraj

1. místo
2. místo
3. místo

6. místo

1. místo
2. místo

4. místo

Fotografická soutìž „Impression de France“
z 2 227 úèastníkù
Tereza Šafáøová (1.L) v celorepublikové soutìži
Mariana Ježková (4.L)
Jan Toman (4.L)
ruský jazyk
školní kolo
kategorie SŠ 2 – celkem úèast 13 žákù
Tereza Slezáková (sexta)
kategorie SŠ 1 – celkem úèast 13 žákù

11. místo
18. místo
26. místo

3. místo

soutìž ve znalostech ruského jazyka
(organizoval ruský fond „Russkij mir“ a organizace Obèanské sdružení pro
evropskou multikulturní spoleènost – úèast 26 žákù.)
Sedm nejlepších se zúèastní v èervenci zájezdu do M oskvy (Anna Èermáková
– septima, Tereza Sajverová – 3.A, Michal Hájek – 2.A, Jakub Stránský –
2.L, Barbora Hypiusová – sexta, Jana Drahorádová – sexta). Další se zúèastní
letního tábora s intenzivní výukou ruského jazyka (Pavla Havlová – kvinta,
Radka Teichmanová – 1.A a Iveta Zouharová – 1.A).
španìlský jazyk
Kolo
jen škola (8 žákù)
Eliška Knitlová (2.A)
Tereza Slezáková (sexta)
Jana Drahorádová (sexta)

školní
1. místo
2. místo
3. místo
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okres

kraj

Soutìž ve sbìru papíru
Soutìž vyhlášená MìÚ, odborem životního prostøedí pro školy ve mìstì. Soutìže se
zúèastnilo 22 žákù ze 4 tøíd (primy, sekundy, tercie a kvinty). Celkem jsme vybrali
2530 kg starého papíru.
soutìž jednotlivcù:
1. místo: Lindová Alžbìta (tercie) – 442.7 kg
2. místo: Zákravská Kateøina (tercie) – 347,9 kg
3. místo: Trojanová Lucie (kvinta) – 210 kg
soutìž tøíd:
1. místo: tercie – 1 606 kg
2. místo: prima – 254,8 kg
3. místo: kvinta – 210 kg

Sportovní soutìže
Bìh Terryho Foxe
27 žákù – dívky z kvarty a chlapci z 1.L

Lehká atletika – Støedoškolský pohár Corny
dívky
chlapci

2. místo
5. místo

Lehká atletika – Pohár rozhlasu
mladší chlapci
starší chlapci
mladší dívky

4. místo
6. místo
4. místo

Jaromìøský Klokan (skok vysoký)
– družstvo celkem
Martin Sychra (tercie)
Špaèek (prima)
Jan Høivna (kvinta)

3.
1.
1.
3.

místo
místo
místo
místo

Støedoškolská futsalová liga
základní kolo
starší chlapci
1. místo
Jan Èerný, Michal Hovorka, Radek Klazar, Tomáš Kejzlar, Adam Prousek, Vladimír Øehák, Jiøí Suchánek, Jakub Stránský, Jan Šlesingr, David
Šulc, Michal Tylš
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druhé kolo
starší chlapci

5. místo

vyøazení ze soutìže

Sálová kopaná
starší chlapci
okres
3. místo
Jan Èerný, Jaroslav Karel, Radek Klazar, Tomáš Kejzlar, Adam Prousek,
Jiøí Suchánek, Jan Šlesingr, David Šulc, Michal Tylš

Volejbal
okrskové kolo
mladší dívky
3. místo
Nikola Fähnrichová, Petra Formánková, Lucie Mikulková, Veronika
Rundová, Dominika Vopelková, Kateøina Zákravská
okresní kolo
starší dívky
2. místo
Barbora a Tereza Bartošovy, Kateøina K apková, Markéta Kubová,Lucie
Køížková, Lucie Pavlátová, Adéla Richterová, Veronika Šandová, Ivona
Šubrtová

NESTLÉ basket
okresní kolo
mladší chlapci
2. místo
Adam Horák, Stanislav Koot, Matìj Lupínek, Pavel Petráèek, Jan Škrabka, Viktor Špaèek, Pavel Šponer, Dominik Váòa

Florbal
okrskové kolo
mladší chlapci (tercie – kvarta)
Daxner, Friml, Høivna, Pecháèek, Stejskal, Šponer, Teichman

1. místo

okresní kolo
mladší chlapci (tercie – kvarta)
3. místo
starší dívky
1. místo
Martina Dyrcová, Radka Hlaváèková, Michala Hyrèová, Barbora Kubínová, Kristýna Mitisková, Martina Skoøepová, Barbora Stehlíková, Michaela
Viesnerová
krajské kolo
starší dívky
6. místo
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Pohár ve sportovní gymnastice
Starší dívky
celostátní soutìž
8. místo
Petra Dvoøáková, Radka Hlaváèková, Dagmar Horáková, Zuzana Šilhanová

Pøebory školy
M ikulášský turnaj v košíkové
mladší chlapci
dívky
1. místo
kvarta
2. místo
sekunda
3. místo
tercie

starší chlapci

mladší dívky

starší

oktáva
3.L + 3.A
4.A

tercie
kvarta
sekunda

septima
4.L
oktáva

Školní turnaj v sálové kopané
chlapci (1. a 2.r.)
1. místo
2.L
2. místo
1.L+kvinta
3. místo
2.A

chlapci (3. a 4.r.)
4.A
oktáva
3.A

Výstup na M ount Everest
Výstup zahájilo 6 jednotlivcù a osm dvojic.
Z jednotlivcù vrchol zdolali jen dva - kolega M gr. David Zapletal a Vladimír
Øehák (4.A)
Z dvojic Tomáš Kejzlar+Petr Kopecký, Jan Èerný+Ondøej Hoško, Markéta
Dvoøáèková+Iveta Krausová, Pavlína Havlová+Barbora Kubinová, Lucie
Šimeèková+Adam Prousek, Aleš Roman+Jan Šlesinger.
Gratulujeme!

Dny sportu – školní olympiáda
lehká atletika
(soutìžilo se ve skoku dalekém, hodu míèkem (NG) nebo vrhu koulí
(VG+PL), bìhu na 60 m (NG) nebo bìhu 100 m a 800 m, ve štafetì
4 x 100 m)
Nejlepší výkony dívky:
60 m
Anna Freislebenová (sek) 8,60 s (8,90)
100 m
Radka Taichmanová (1.A) 12,9 s (14,0)
800 m
Tereza Lelková (sek) 3:03 min (2:59)
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chlapci:
Jan Holínský (prima) 7,00 s (7,90)
Radek Klazar (1.L) 12,0 s (11,6)
Jan Høivna (kvarta) 2:26 min (3:13)

Zuzana Šilhánová (2.L) 3:01 (2:55) min
skok daleký
Anna Freislebenová (sek) 429 cm (415)
Aneta Bašková (3.L) 466 cm (418)
hod míèkem
Veronika Rundová (tercie) 414,80 m
vrh koulí
Lucie Høivnová (kvinta) 9,25 m
4 x 100 m
sekunda 1:00 min
3.L 1:00 min
(V závorce výsledek z minulého roku.)

Jakub Stránský (2.L) 2:14 (2:17) min
Pavel Šponer (sek) 522 cm (477)
Radek Klazar (1.L) 562 cm (552)
Jan Gažda (kvarta) 56,50 m
Jan Šlesinger (2.A) 11,76 m
kvarta 55,0 s
2.L (2.A – 52,6 s) 52,4 s

Poøadí v atletice NG: sekunda, kvarta, prima, tercie
ostatní: 2.L, sexta, kvinta, 1.A, septima, 2.A, 3.A, 3.L, 1.L
Žáci dále soutìžili ve vybíjené – mladší dívky (NG), malé kopané – mladší
chlapci (NG) a volejbale – starší chlapci i dívky.
M íèové hry:
Vybíjená
1. místo tercie
2. místo kvarta
3. místo sekunda

Malá kopaná
kvarta
tercie
sekunda

Volejbal Ch
4.A
2.A
2.L

Celkové výsledky tøíd:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
další místa

nižší gymnázium
4LG, VG a PL
kvarta
2.L
sekunda
sexta
tercie
kvinta
prima
1.A
septima, 2.A, 3.A, 1.L, 3.L
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Volejbal D
3.A
3.L
1.L

Poznámky k soutìžím
Nejlépe si vedli žáci v pøírodovìdných soutìžích. Nejen, že Matematický
Klokan je nejpoèetnìji obsazenou soutìží, ale navíc mimoøádného výsledku
na celostátní úrovni dosáhl Zdenìk M odrý, na krajské úrovni ještì Jakub
Konrád. Podobnì se daøilo v Pøírodovìdném Klokanu, kde Jakub Maksymov
skonèil na celostátní úrovni dokonce první. Velmi dobøe nás reprezentují žáci
NG na okresní úrovni v Pythagoriádì, M O a FO. V kategorii Z9 v M O
a kategorii E v FO nás velmi dobøe reprezentovali žáci kvarty i na krajské
úrovni. Stejnì bychom mohli hovoøit i o obou biologických soutìžích. Na
druhé stranì jsme se tentokrát nezúèastnili žádné soutìže s ekologickou
tématikou. Ve vìtší míøe se žáci i letos zúèastnili soutìže s logickými úkoly
Genius Logikus (výsledky zatím nejsou). Žáci lycea se opìt zúèastnili matematické soutìže, kde obsadili tøi kategorie. Zvláštì umístìní Denisy Knížkové
z 1.L lze hodnotit velmi dobøe (mezi cca 350 úèastníky byla asi na 45. místì).
Novì se objevila soutìž matematický a fyzikální korespondenèní semináø.
Minimální zájem o chemickou olympiádu se nezmìnil. Smutnou skuteèností
je, že v tomto roce se žáci nezúèastnili žádné zemìpisné soutìže.
Ve Støedoškolské odborné èinnosti se bohužel potvrdila pøedpovìï z loòského roku – nenašel se nikdo, kdo by byl ochoten se žáky zpracovat nìjakou
odbornou práci.
Výsledky v olympiádì z èeského jazyka se výraznì proti minulým létùm
nezmìnily. Pozitivnì lze snad hodnotit relativnì vysokou úèast žákù ve školním kole. Ve srovnání s pøedchozím rokem se žáci nezúèastnili jiné literární
soutìže. Na druhou stranu je tøeba ocenit jinou skuteènost – nìkolik našich
žákù se zapojilo do akce Mladé Fronty Dnes – studenti píší noviny (zvláštì
žáci 2A). V tomto roce se žáci zúèastnili jen jedné výtvarné soutìže. Výraznì
se nezmìnily ani výsledky v dìjepisné olympiádì.
Konverzaèních soutìží se zúèastnil podobný poèet žákù jako v minulých
letech s témìø stejnými výsledky. Do krajského kola se probojovali dva žáci
ve francouzském a po jednom v ruském a anglickém jazyce. V nìmeckém
jazyce žáci opìt skonèili v okresním kole. Rozšíøená výuka jazykù v pedagogickém lyceu se opìt neprojevila. V anglickém jazyce se žáci lycea neprosadili vùbec. Umístìní žákù v krajském kole ve francouzské konverzaci bychom
mohli považovat za úspìch, pokud by šlo o žáky gymnázia. Jazykové soutìže
doplnila školní soutìž k Evropskému dni jazykù „Poznej Rusko“.
Ve sportovních soutìžích se ani v tomto roce nemùžeme pochlubit výraznými úspìchy, snížila se úèast v soutìžích a v tìch zbývajících jsme se do
krajského kola nedostali. Vùbec jsme se nezúèastnili soutìží v košíkové.
V pøedchozím roce jsme obsadili kategorie mladších dívek i chlapcù a podobnì starších dívek i chlapcù. Zmenšila se úèast v soutìžích v kopané a ve
florbale. Novì se žákynì lycea zúèastnily Poháru ve sportovní gymnastice.
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V øadì soutìží nelze výsledky hodnotit jako úspìch. Má-li se dostavit
úspìch v nìjaké soutìži, je tøeba žáky získat, což je podmínka nutná, ale ne
dostaèující. Bez pøedbìžné pøípravy a práce se žáky jsou jejich výsledky více
ménì výsledkem náhody. Tam, kde se i získání žákù ponechá spíš náhodì než
systematické práci, výsledky nejsou. Úèast a dobré umístìní žákù považuji
stále víc za jednu z konkurenèních výhod pøi získávání žákù ke studiu. Úlohu
PK v tomto smìru vidím v tom, že stanoví, èemu dáme pøednost (zvláštì je-li
soutìží víc), kterým oblastem se budeme vìnovat, kdo za to bude zodpovídat.

9. Výchovné poradenství
První èást plánu práce výchovného poradce, zamìøená na kariérové poradenství, byla splnìna témìø ve všech bodech. Neuskuteènila se pouze beseda
s pracovnicí Úøadu práce, a to pro malý zájem studentù.
Dle aktuální nabídky jsme zaøadili nìkolik besed se zástupci vysokých
škol (FIM HK, Pøírodovìdecká fakulta Olomouc, UJEP Ústí nad Labem,
Fakulta vojenského lékaøství HK), kteøí informovali studenty o možnostech
studia na tìchto školách.
Pravidelnì byla obmìòována nástìnka dle materiálù jednotlivých škol,
které prùbìžnì pøicházely, ale domnívám se, že nejvíce informací studenti
získávají z internetu.
V letošním školním roce výchovná poradkynì více navštìvovala jednotlivé tøídy s nabídkami, které pøicházely ze škol, a diskutovala o nich se studenty. Kladla dùraz také na pøípravné kurzy na VŠ a o tìchto kurzech pravidelnì
informovala i studenty tøetích roèníkù.
Konzultaèní hodiny jsou využívány v podstatì jen v dobì podávání pøihlášek na VŠ. Zde byly øešeny spíš problémy formálního charakteru. Jednotlivé
školy a jejich fakulty mají velmi nejednotný systém a poradit studentùm
obvykle znamená na školu zavolat a jednotlivé pøípady øešit individuálnì.
O dalších možnostech studia žákù víceletého gymnázia se pøišli informovat i jejich rodièe v dobì tøídních schùzek.
Druhá èást plánu práce, metodická a informaèní èinnost, byla splnìna.
V letošním školním roce k informovanosti rodièù velmi výraznì pøispìl
systém internetové ŽK, který se rozjel naplno. Domnívám se, že dùsledkem
zpøístupnìní absence žákù na internetu je èásteènì snížená neomluvená
absence, ale na vyhodnocení je potøeba delší èas, minimálnì ještì jeden školní
rok.
Výchovná poradkynì se zúèastnila všech semináøù a akcí, které v prùbìhu
školního roku poøádala PPP v Náchodì. Také se intenzivnì vìnovala studiu
výchovného poradenství na FF UK v Praze. Toto studium ukonèí v listopadu
tohoto roku.
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10. Informace o prevenci sociálnì patologických jevù
Cílem minimálního programu prevence je vytvoøit ve škole prostøedí,
které by minimalizovalo možnost vzniku sociálnì patologických jevù. Plnìní
programu bylo narušeno výmìnou preventisty v polovinì roku.
Jednotlivé body tohoto programu byly letos naplòovány pøedevším prostøednictvím spolupráce školy s mìstem Jaromìø na projektu – Prevence
sociálnì patologických jevù u dìtí a mládeže škol v Jaromìøi. V rámci tohoto
projektu se prostøednictvím pøednášek, exkurzí a debatních sezení vybrané
tøídy nižšího i vyššího gymnázia seznámily s problematikou sekt, náboženství
a extrémistických skupin, s výcvikem a prací profesionálního hasièského
sboru v Jaromìøi, s technikou a taktikou policejní práce na OOP a s nìkterými
dùležitými informacemi z oblasti práva.
Další èást preventivního programu byla realizována prostøednictvím Peer
programu. Do tohoto programu bylo zapojeno 44 žákù (jako v loòském roce).
Vyškolení žáci poøádali besedy a setkání na základních školách. Program
obsahoval vždy 4 dvouhodinové bloky, ve kterých se žáci základních škol
seznamovali s informacemi o drogách, 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, umìním odmítnutí nabídky alkoholu, drogy nebo hrozby násilí. Všem
studentùm zapojeným do Peer programu patøí velké podìkování; stejnì tak
i Milíèovu Domu, který nese patronaci nad Peer programem, a pøedevším
paní Papáèkové, koordinátorce tohoto projektu.
V rámci preventivního programu pak všichni studenti gymnázia absolvovali setkání s Radkem Johnem, který s nimi diskutoval o závislostech a kriminalitì. Podobné setkání pak probìhlo ještì s Josefem Klímou, který se zamìøil
pøedevším na kriminalitu mládeže.
Programy tohoto typu jsou dlouhodobou záležitostí a výsledky nemusí být
patrné na první pohled, nicménì myslím, že minimální program prevence má
své opodstatnìní a že je tøeba v nìm pokraèovat i pøíští rok.
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11. Ekologická výchova
Plán práce v oblasti environmentální výchovy byl splnìn. Øada žákù se
zúèastnila soutìže Poznávání rostlin a živoèichù. V záøí probìhla soutìž ve
sbìru papíru jaromìøských škol, nejlepší tøídou se stala tercie. Žáci nìkterých
tøíd se zúèastnili exkurzí s ekologickým zamìøením (ZOO Praha – sekunda,
sexta a 2.A, èistírna odpadních vod – 3.A a 1.L). Uskuteènil se jeden výchovný poøad pro sekundu – Co s odpady. Ekologie byla probírána v rámci hodin
biologie a biologických semináøù (ekologie rostlin, ekologie živoèichù,
ekologie èlovìka, atd.), fyziky (jaderná energie, spalovací motory, chladnièky
aj.), chemie, zemìpisu a dalších. Žáci se ale nezúèastnili žádné soutìže
ekologickou tematikou.

12. Odborná praxe v pedagogickém lyceu
Žáci pedagogického lycea absolvovali praxi ve dvou termínech. Druhou
èást praxe absolvovali žáci 4.L na podzim, v termínu od 8. 10. do
19. 10. 2007 ve školách a školských zaøízení v Jaromìøi a okolí. Jednalo se
o 30 žákù umístìných do 27 škol a školských zaøízení v Jaromìøi, Hradci
Králové, Náchodì, Èeské Skalici, Trutnovì, Dobrušce, Dvoøe Králové,
Opoènì a Pøedmìøicích. 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 19. 5. do
30. 5. 2008. Praxe se rovnìž konala v rùzných zaøízeních v Jaromìøi, Hradci
Králové, Èeské Skalici, Náchodì, Trutnovì, Novém Mìstì, Velichovkách,
Všestarech, Pøepychách a na dalších místech. Studenti mìli také možnost
zvolit si pøíslušnou školu dle vlastního zájmu. Celkem se jednalo o 30 žákù
umístìných do 24 organizací. Kontrolou praxe byli opìt povìøeni vyuèující
rùzných pøedmìtù. Pro velkou vzdálenost nebyla provedena kontrola v M Š
Píseèná, okres Ústí nad Orlicí.
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 dohledem 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. Získané
informace, postøehy a zadané úkoly žáci zpracovali do deníkù. Hodnocení
pedagogické praxe je souèástí hodnocení pøedmìtu pedagogika.
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13. Struèná charakteristika školy a nìkteré další údaje
V nižším gymnáziu pokraèovala výuka podle vlastního vzdìlávacího
programu. Podle oèekávání se ukazuje, že tento program zatím nepøinesl
žádné zásadní zmìny v práci.
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 praktická zkouška z tìlesné
výchovy v pedagogickém lyceu.
V oblasti výše provozních prostøedkù nenastala žádná podstatná zmìna.
Tedy jejich nedostatek pokraèuje a nic nenasvìdèuje tomu, že by v dohledné
dobì nastal obrat k lepšímu.
Škola mìla v 16 tøídách 465 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, na gymnáziu mírnì posílena výuka pøírodovìdných pøedmìtù a prvního cizího jazyka, další zamìøení si
mùže žák vytvoøit systémem volitelných pøedmìtù. Pedagogické lyceum je
humanitnì zamìøené. Od druhého roèníku jsou žáci rozdìlení do tzv. specializací – ve 2.L, 3.L a 4.L na cizí jazyky (první jazyk anglický) a na tìlesnou
výchovu; v 1.L je cizí jazyk a humanitní studia. Škola má snad ještì dobøe
vybavené odborné uèebny pro výuku fyziky, chemie, biologie, psaní na stroji,
zemìpisu a výpoèetní techniky, novì i spoleèenských vìd.
Ve škole se vyuèuje jazyk nìmecký, anglický, francouzský, španìlský
a ruský. Nìmecký jazyk mizí, zvyšuje se zájem o jazyk 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 prohloubení 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. Žáci
mají možnost složit jazykovou mezinárodnì uznávanou zkoušku.
Žákùm jsou k dispozici dvì uèebny vybavené poèítaèi. Tøetí uèebna musí
projít dùkladnou rekonstrukcí pro zastaralost techniky (dle finanèních možností). Práci brzdí rekonstrukce poèítaèové sítì, která nebyla zatím z finanèních
dùvodù dokonèena. Jedna z uèeben je bìhem dne volnì pøístupná žákùm.
Žáci s literárním a umìleckým nadáním mají možnost své schopnosti
uplatnit ve školní soutìži zvané Pásmo z vlastní tvorby a ve školní akademii
zvaná Múzování, pøípadnì pøi tvorbì školního èasopisu. Bohužel, 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
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a posilovnu, dále využíváme sokolovnu, krytý zimní stadion a plavecký
bazén. Ještì v tomto roce mìsto zahájí dùkladnou rekonstrukci letního stadionu, který zatím nevyhovuje pøedevším pro lehkou atletiku. Pravidelnì organizujeme lyžaøský kurz a letní vodácký kurz, které doplòují výuku tìlesné
výchovy. Žáci PL se specializací na tìlesnou výchovu absolvují ještì kurz
cyklistický a kurz plavání.
K prohloubení znalostí mohou žáci využít øady soutìží a olympiád (viz
pøehled soutìží) a k tomu také služeb klubovny spojené s žákovskou knihovnou, pøípadnì využít odbornou literaturu z pøíruèních knihoven kabinetù.
K obohacení vìdomostí a znalostí jsou využívány exkurze a výlety (viz pøehled akcí). Pro potøeby žákù i zamìstnancù je ve škole stále v provozu bufet.

14. Granty a projekty
Všechny projekty byly ukonèeny v závìru kalendáøního roku záøí až prosinec
2007.
1. „V èem jsme stejní, v èem jsme jiní“ – spolupráce s gymnáziem v Halberstadtu, NSR, projekt z roku 2005. Spolupráce pokraèuje.
2. „Mezinárodní spolupráce mezi školami – spolupráce s lyceem v Ziebicích,
Polsko, projekt z roku 2006. Spolupráce pokraèuje.
3. „Prezentujeme fyziku multimediálnì“ – rozvoj pøírodovìdného vzdìlávání. Projekt z roku 2006. Výsledky využívány pøi výuce fyziky.
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15. Hospodaøení v roce 2007
(jen tabulková èást)

Pøíjmy:
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Výdaje:
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Hospodáøský výsledek:

Doplòková èinnost

Poèty pracovníkù (k 31. 12. 2007)

Rozsáhlejší práce a vìtší nákupy
Bìhem školního roku bylo provedeno:
Údržba – Výmìna boileru v chemii, jednom bytì a tøí kotlù v bytech
(71 800). Zakoupení nové pily (7 300) a nové praèky (7 600). Rekonstrukce
regulace v kotelnì (cca 50 000 Kè), oprava støechy po vichøici (celkem
15 000 Kè, my cca 5 000 Kè, pojišovna zbytek). Oprava plynových rozvodù
v chemii a fyzice (cca 5 000 Kè). Oprava mycího stroje (6 500 Kè). Opravy
okapù po opakovaných krádežích (zatím celkem cca 37 000 Kè, z toho my
15 000 Kè – naše spoluúèast je 5 000 Kè). Zøejmì to není naposled, protože
za neèinnosti Policie je ještì co ukrást. Vysázení dvou stromù náhradou za
skácené topoly. Zapojení projektoru v uèebnì ZSV (25 000). Malování
(62 000).
Nábytek – pokraèovala rekonstrukce stolkù a židlí do tøí uèeben (40 000).
Do uèebny jazykù v 1. patøe vyrobeny stolky na míru (cca 50 000 Kè). Vymì56

nìny zatahovací dveøe do auly (30 000 Kè). Stolky pod poèítaèe do kabinetù
a pod TV s videem (8 000 Kè).
Pomùcky – 6 ks poèítaèù (kabinet jazykù v pøízemí a v 1. patøe, fyzika,
uèebna ZSV, uèebna VT 1 a uèebna jazykù ve 2. patøe – celkem 30 000 Kè
z toho polovinu uhradil sponzorský dar nadace Život dìtem). Pøehrávaèe
DVD do ZSV a HV (cca 8 000 Kè). Projektor do uèebny jazykù 2. patro
(15 000). Sponzorský dar – 10 ks poèítaèù (do VT2).

16. Seznamy žákù
1.A
Tøídní uèitel: M gr. M iloš Boháè
Petr Èižinský, Jan Dus, Tomáš Flégr, Pavla Formanová, M ichael Haman,
Jaroslav Hendl, Daniel Hlavatý, Jan Hornych, Barbora Hypiusová, Michala
Hyrèová, Jiøí Ježek, Adam Jugl, Jiøí Kašpárek, Radka Knìžourová, Lucie
Konvalinková, Monika Kopecká, Roman Koprda, Barbora Kira Kubinová,
Veronika Lukáèová, Radek M alý, Jana Martínková, Veronika Mrázová,
Marie Nováková, Kristýna Pavlíková, Romana Pešková, Ladislava Rýdlová,
Barbora Stránská, Daniela Šmídová, Radka Taichmanová, Eliška Vlèková,
Jakub Zídek, Iveta Zouharová

1.L
Tøídní uèitel: M gr. Eva Zilvarová
Kateøina Bartoòová, Petra Barvová, Petra Buchtová, Martina Dusilová,
Dominika Dytrtová, Pavlína Gandurská, Denis Haž, Nela Henclová, Kateøina
Holmanová, Aneta Chládková, Jana Kameníková, Monika Kárníková, Tereza
Kinclová, Radek Klazar, Denisa Knížková, Pavla Kolmanová, Radka Kratochvílová, Markéta Kubová, Jiøí Lokvenc, Štìpánka Machová, Eva Malá, Petr
Miškovský, Kristýna Munzarová, Markéta Odlová, Alice Ramešová, Adéla
Richterová, Alina Rishko, Marta Suchánková, Tereza Šafáøová, Veronika
Šandová, Adéla Šimková, Tereza Šastná, Barbora Vlèková

2.A
Tøídní uèitel: M gr. Eva Stejskalová
Michal Adamec, Ladislav Bartoò, Klára Burešová, Martin Daško, Barbora
Dubnová, Karolína Dušková, Miriam Faltová, Kateøina Ferklová, Jana Fišarová, Adam Franc, M ichal Hájek, Karel Huneš, Štìpán Jirousek, Barbora
Kadaníková, Eliška Knitlová, Jan Køížek, Alena Marelová, Jan Plaèko, Aleš
Roman, Andrea Øeháková, Tomáš Øíha, Markéta Øíhová, Nikola Senetová,
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Tadeáš Skuhra, Štìpánka Stehlíková, Dagmar Šimerdová, Vojtìch Škvor, Jan
Šlesingr, Markéta Špaèková, Martina Vávrová, Tomáš Záveský

2.L
Tøídní uèitel: Jitka Trefilová
Michal Cimbálník, Petra Derdová, Gabriela Dernerová, Tereza Dostálová,
Barbora Francová, Ivana Fraòková, Aneta Hejnová, Kristýna Hladíková,
Ondøej Hoško, M ichal Hovorka, Karolína Lavièková, Karolína Ludvíková,
Klára Marèíková, Petra Martinù, Michaela Nováková, Tereza Orendáèová,
Veronika Orendáèová, Michaela Oulehlová, Nikola Pultarová, Adéla Raisová, Jakub Stránský, Denisa Suchánková, Zuzana Šilhánová, Veronika Šubrtová, Eliška Tomášová, Marek Uhlíø, Lucie Valciuová, Jan Zorád

3.A
Tøídní uèitel: M gr. Eva M atysová
Barbora Bartošová, Tereza Bartošová, Lucie Benedeková, Michaela Brusnická, Olena Bulba, Ivana Èecháková, Jan Èerný, Martin Dvoøáèek, Markéta
Dvoøáèková, Zuzana Forstová, Jakub Glos, Veronika Hofmanová, Tomáš
Kejzlar, Markéta Knápková, Petr Kopecký, Iveta Krausová, Pavlína Kroupová, Lucie Køížková, Lucie Kuncová, Tereza Möhwaldová, Lucie M okrá,
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

3.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,
Milena Krsková, Jiøí Vladimír M atýsek, Sára M ikolášková, Pavla M lèková,
Alice Novotná, Andrea Pùlkrábková, Eva Pultrová, Martina Rindová, Dana
Rollerová, Lucie Schmiedtová, Jana Skoøepová, Martina Skoøepová, Markéta
Šlechtová, Lenka Šubrtová, Lenka Švejnohová, Martina Teclová, Tereza
Vítková, Šárka Vítová, Jitka Zárubov
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4.A
Tøídní uèitel: M gr. Eliška Ducháèová
Alexandra Boumová, Matìj Demjanoviè, 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, M onika Švarcová, Martina Telišèaková, Michal Tylš, Petra Vlèková, Jakub Vojtìch, Markéta Veronika
Volfová, Žaneta Zbružová

4.L
Tøídní uèitel: M gr. Jana Jašíková
Kateøina Borùvková, Adéla Branná, Petra Burdová, Jana Dvoøáková, Pavla
Fischerová, Josef Frátrik, Dagmar Hažvová, Vìra Hepnarová, Barbora Chmelíková, Mariana Ježková, Andrea Klevarová, Pavlína Klouèková, Jana Koneèná, Dominika Kopièová, Lucie Køivková, Markéta Kuøíková, Kristýna M itisková, Petra Nymšová, Simona Pailová, Lucie Pavlátová, Lucie Provazníková,
Klára Pøibylová, Lukáš Rezek, Jan Toman, Jitka Velcová, Michaela Viesnerová, Josef Vízner, Barbora Zajíèková, Lukáš Zapadlo, Jana Zavázalová

Prima
Tøídní uèitel: M gr. Zina Boháèová
Kateøina Antošová, Michaela Csurillová, Hana Flégrová, Alexej Haman,
Anna Hamplová, Roman Hladík, Jan Holínský, Zdeòka Horáèková, Eliška
Huòáèková, Lucie Kòourková, Barbora Kohlová, Josef Krška, Kristýna
Kuchtová, Matyáš Kunst, Matìj Lupínek, Petra M aèková, Alena Michková,
Adéla Mrlláková, Karolína Odehnalová, Petr Pražák, Josef Sedláèek, Blanka
Skalová, Kateøina Sobotková, Petra Svatošová, Martin Škrabka, Viktor Špaèek, Marie Štaffová, Kateøina Vágnerová, Václav Valášek, Iveta Voborníková,

Sekunda
Tøídní uèitel: M gr. 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,
59

Tereza Pilaøová, Jana Pozùstalová, Lucie Pozùstalová, Zdeòka Pozùstalová,
Aneta Sùvová, Pavel Šponer, Dominik Váòa, Jakub Vaòát, Andrea Vondráèková,

Tercie
Tøídní uèitel: M gr. Karel Hübner
Ondøej Cohorna, Petr Daxner, Tomáš Dohnanský, Jakub Duben, Nikola
Fähnrichová, Petra Formánková, Michaela Hažová, Klára Hlavatá, Iva Holeèková, Tomáš Krám, Tomáš Le, Alžbìta Lindová, Antonín Martínek, Tomáš
Merkl, Veronika Palkovièová, Sabina Poláková, Michal Prouza, Pavlína
Rejchrtová, Pavel Rozdolský, Denisa Rumlová, Veronika Rundová, Matyáš
Smolík, Matìj Stejskal, Martin Sychra, Jan Škrabka, Jiøí Teichman, Anna
Zákravská, Karolína Zákravská, Kateøina Zákravská, Tomáš Zrùst

Kvarta
Tøídní uèitel: M gr. Petra Langerová
Martina Èeòková, Kateøina Èerná, Petr Dyrc, Silvie Faltusová, Adam Friml,
Kateøina Hejnová, Saskia Hlavová, Jan Høivna, Adam Hübner, Markéta
Jarkovská, Jakub Konrád, Aneta Koukolová, Jakub Maksymov, Jakub Mík,
Michal Nejman, Igor Nosek, Vít Novák, Dominika Novotná, Vojtìch Pecháèek, Josef Runštuk, Kristýna Rùžièková, Kateøina Silovská, Aleš Starzinský,
Lucie Svatošová, Marie Švábová, Petra Vavøièková, Dominika Vopelková,
Veronika Žochová

Kvinta
Tøídní uèitel: M gr. Lenka Fibigerová
Martin Baše, M onika 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, M iloslav Šrámek, David Šulc, Lucie Tomanová,
Lucie Trojanová
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Sexta
Tøídní uèitel: M gr. Lenka Popélyová
Jakub Bartoška, Michaela Borùvková, Kateøina Èapková, M ilan Doèár, Jana
Drahorádová, Michaela Halická, Petr Halický, Nikola Hendrychová, Kristýna
Hušková, Petr Jarchovský, Petr Jelínek, Martin M erkl, Adéla Ptáèková,
Helena Rezková, Tomáš Schejbal, Tereza Slezáková, Petra Štìpánová, Marek
Šovíèek, Ivona Šubrtová, Kristina Tichá, Zuzana Tichá, Veronika Urbánková, Barbora Uždilová, Tomáš Váòa, Tomáš Výravský

Septima
Tøídní uèitel: M gr. Jana Váchová
Anna Èermáková, Jan Dvoøáèek, Lada Exnarová, Pavla Gaždová, Kateøina
Hanáková, Martin Havel, Marek Hlaváèek, B ronislav Jaroš, Lukáš Jecha,
Lucie Jirásková, Matìj Kubina, Marcela Lyerová, Lucie Rùžièková, Veronika
Sedláèková, Patrik Stránský, Zuzana Tomanová, Markéta Veverková

Oktáva
Tøídní uèitel: RNDr. Dagmar Dolejší
Kristýna Borùvková, Veronika Borùvková, Adam Budinský, Petra Cabalková, Andrei Ene, 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,
Nikola Marková, Jan Novák, Zuzana Panenková, Aneta Pourová, Šárka
Pøichystalová, Lucie Rybová, Jan Øípa, Štìpánka Suchánková, Aneta Vávrová, Zdeòka Výravská, Jan Výšek
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17. Uèební plány

Poznámky k uèebnímu plánu
1. Ve všech roènících se vyèleòuje jedna hodina na cvièení s výjimkou
matematiky (jedna hodina na cvièení v 1. a 2. roèníku)
2. Žáci se dìlí vždy na dvì skupiny
1. cizí jazyk – žáci pokraèují ze ZŠ (anglický jazyk)
2. cizí jazyk – lze volit NJ, RJ, FJ a Špj
3. Specializace (z finanèních dùvodù mohou být vždy jen dvì v roèníku)
– na cizí jazyky (vždy) – kombinace 1. cizí jazyk anglický, 2. cizí jazyk –
viz výše
– na humanitní studia nebo se støídají
– na tìlesnou výchovu
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4. Tìlesná výchova – skupiny smíšené (chlapci a dívky – dle situace). Kurzy
– v 1. roèníku lyžaøský, ve 3. roèníku letní (jako G – turistika, voda – dle
situace); specializace na tìlesnou výchovu + cyklistický a plavecký
5. Volitelné pøedmìty: konverzace v cizím jazyce, psaní na stroji, MaS,
CvÈj, SVS, Ls, Zs, DS; v ojedinìlých pøípadech i FyS, ChS, BiS, Pg
(skupiny budou spojovány s G)
6. Odborná pedagogická praxe – celkem 4 týdny (3. roèník – 2 týdny, 4. roèník – 2 týdny)
7. Bìhem 3. roèníku žáci vypracují a v závìru 3. roèníku obhájí dlouhodobou roèníkovou práci na zvolené téma z vybraného vyuèovacího pøedmìtu
(podmínka k maturitì)

Poznámky (v tomto školním roce platí pro primu a sekundu)
Disponibilní èasová dotace rozdìlena následovnì (24 hodin celkem):
• 1 hodina týdnì: èeský jazyk a literatura, matematika, oblasti Èlovìk
a spoleènost, Èlovìk a zdraví, Èlovìk a svìt práce – celkem 5 hodin
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•
•
•
•

2
3
4
8
6

hodiny týdnì: Informaèní a komunikaèní technologie
hodiny týdnì: anglický jazyk
hodiny týdnì: oblast Èlovìk a pøíroda a volitelné pøedmìty – celkem
hodin
hodin týdnì: další cizí jazyk

Integrace pøedmìtù:
(2)* - Výchova ke zdraví (2 hodiny) spojeny s Pøírodopisem – v tercii ==>
Pøírodopis tím posílen o 2 hodiny ==> téma pøedmìtu V ýchova 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 (základní poèet
hodin Fy a Ch je 1,5)
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
V tercii do fyziky, o hodiny se dìlí s laboratorní technikou (cca každá ètvrtá
hodina, 5 hodin za rok)
Kvarta – zaøazeno do IKT, o hodiny se dìlí s digitální technologií (hodiny viz tercie)
Celkem rozdìleny 4 hodiny – vždy 1 hodina do jednoho roèníku
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Osnovy : MŠMT ÈR, ze dne 5.5.1999, è.j.:20 596/99-22, s platností od
1.9.1999
Osnovy: V primì a sekundì platí vlastní vzdìlávací program
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Poznámky k uèebnímu plánu pro osmileté gymnázium (platí od
tercie)
1. Jedna hodina vyèlenìna na cvièení, tøída se dìlí na skupiny; v kvartì
posílena matematika o 1 hodinu, v oktávì matematika i èeský jazyk posíleny o 1 hodinu
2. Posílena výuka cizího jazyka v 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 kvintì je posílena výuka o 2 hodiny týdnì, v sextì a septimì o 1 hodinu týdnì
4. Na cvièení se vyèleòují hodiny takto:
prima a sekunda se øídí jiným programem
tercie 0,5 hod. na cvièení z Ch a Fy (1 hod. cv. z Ch a Fyz
14 dní), tøída se dìlí na skupiny
kvarta 1 hodina se vyèleòuje na cvièení v Bi, ve Fy a Ch 0,5 hodiny, 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 tercii a kvartì jedna hodina Vv a jedna hodina Hv (2 hod. za 14 dnù –
tøída se nedìlí na skupiny), v kvintì a sextì si studenti volí jeden z pøedmìtù Vv nebo HV, tøída se dìlí na skupiny
6. Tv posílena v tercii o jednu hodinu
7. Volitelné pøedmìty :
1. vol. pøedmìt: konverzace z cizího jazyka nebo tøetí cizí jazyk (Rj, Fj,
Nj, Aj)
2. vol. pøedmìt: MaS, FyS, ChS, BiS, Pg, ZA, Dg, CvÈj, SVS, Ls, Zs,
DS, VT, Pg, aj.
3. vol. pøedmìt: konv. z Cj, La, EV (lze volit i jiné semináøe dle zájmu,
viz 2. vol.pø.)
4. vol. pøedmìt: viz výše
Seznam hodin pøidìlených øeditelem školy:
Prima a Sekunda – jiný program (ŠVP)
Tercie 1. cizí jazyk (1), Ch a Fy (po 0,5 hod.), TV (1) – celkem
3 hod.
Kvarta po jedné hodinì Ma, Fy, Bi, Ch, 2 hod. 2. CJ – celkem
6 hod.
Kvinta po jedné hodinì ZSV, Ch, Fy a Bi, 2 hod. VT – celkem
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Sexta Septima Oktáva -

6 hod.
po jedné hodinì ZSV, VT, Fy a Ch, 2 hod. Bi – celkem
6 hod.
po jedné hodinì D, Fy, Ch, Bi, IVT – celkem 5 hod.
1 hod. Èj, M a a maturitní Cj, 2 hod. Fy, D, Z+2 hodiny
4. VP – celkem 11 hod.

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 maturitního pøedmìtu, tøída se dìlí na skupiny
3. Tøídy se dìlí vždy na skupiny (maximálnì dvì skupiny), ve druhém a tøetím roèníku výuka posílena o 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
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
4. vol. pøedmìt: viz výše
Pøehled hodin pøidìlených øeditelem školy :
1. roèník po jedné hodinì ZSV, Ch, Fy a Bi – celkem 4 hod.
2. roèník po jedné hodinì ZSV, Ch, VT, Fy a 2 hod. Bi – celkem
6 hod.
3. roèník po jedné hodinì D, Fy, Ch, Bi, IVT, Ma – celkem 6 hod
4. roèník 1 hodina Èj a maturitní Cj, 2 hodiny Fy, D, Z, M a, 4. VP
celkem 12 hod..
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