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Ministr školství navštívil broumovské gymnázium 

„Podle mě je ta konkurenceschopnost v tom, že 
začnete hrát podle stejných podmínek, nebo 
aspoň přibližně stejných, jako to mají studenti z 
Finska, Německa a všude kolem nás. Zmíním i 
Japonsko, které pro naše studenty nabízí 
komplexní vysokoškolské programy na 
prestižních japonských univerzitách. Tři roky po 
sobě nám je Japonci platí a vypisují. Má to však 
jednu podmínku, student musí složit základní 
zkoušky z matematiky. Každý rok se o tato studia 

uchází dvacet až třicet studentů, ale za tři roky se tam nedostal nikdo,“ dodal ministr a 
poukázal na to, že Němci a Poláci tyto zkoušky zvládají. Podle ministra by matematika měla  
být povinná. 

 

 

 

Český studentský film Graffitiger režiséra Libora Pixy, který vznikl v 
koprodukci mladé producentky a bývalé studentky broumovského 
gymnázia Pavly Kubečkové (maturovala 2005), byl nominován na 
prestižní ocenění studentský Oscar. Oznámila to americká 
Akademie filmového umění a věd. Film byl vybrán mezi 5 
nejlepších zahraničních snímků v konkurenci více než 50 filmů z 32 
zemí z celého světa. Vítěz bude vyhlášen 11. června 2011 na 
zavěrečném ceremoniálu, který proběhne v Beverly Hills. 

 

 
Studenti gymnázia v Broumově získali pro Oblastní charitu Hradec Králové 7632 korun  

 

Studenti gymnázia Broumov uspořádali v prostorách zahrady nového klubu ROK 

na Masarykově třídě v Broumově benefiční koncert ROK fest a pro Oblastní 

charitu Hradec Králové získali 7 632 korun. Koncert se konal 3. června pod 

záštitou Domu dětí a mládeže Ulita Broumov.  

"Veliké poděkování patří studentkám Evě Vodochodské, Marušce Cvikýřové a 

Zuzce Valáškové, které benefiční koncert vymyslely a zorganizovaly, Anetě 

Outratové , Borisovi Hübnerovi, Markovi Dlouhému a Kátě Vlčkové, kteří se 

zapojili ve svém volném čase do příprav zahrady klubu ROK i do příprav 

koncertu, Ašimovi Michalovi Sedláčkovi, nadšenému fotografovi a velikému 

příznivci klubu ROK, Pavle Hajpišlové a Pepovi Dittrichovi za celofestivalový doprovod slovem. Děkujeme 

Nadačnímu fondu Gymnázia Broumov za finanční podporu a Městu Broumov za zapůjčení laviček a pódia a 

panu Zdeňku Hajpišlovi za skvělý bezchybný celovečerní zvuk," hodnotí po koncertě Dáša Zbořilová z DDM 

Ulita. 

 

http://nachodsky.denik.cz/
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Část I.  

Základní charakteristika školy 

 
1.     Identifikační údaje  

1.1   Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 

        Sídlo školy: Hradební 218, 550 01 Broumov 

        Právní forma: právnická osoba 

        Forma hospodaření: příspěvková organizace 

        IČO: 48623679      

        IZO: 102 266 239     

        IZO RED: 600012107 

        Dálkový přístup: www.gybroumov.cz,  info@gybroumov.cz 

        Tel.: 491 521 276, 731 159 961 

        Fax: 491 423 253 

1.2  Zřizovatel školy:  Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

                                        IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546    

                                        Právní forma: územní samosprávní celek 

                                        Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

                                        tel: 495 817 111, fax: 495 817 336, e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz 

                                        Zřizovací listina školy č.j. 14717/SM/2009, ze dne 10. 9. 2009 

1.3   Ředitel školy:   PaedDr. Karel Výravský,  549 54 Police nad Metují, Na Sibiři 72  

                                     Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. 

1.4   Zástupkyně ředitele školy: Ing. Zdena Cikrytová, 549 54 Police nad Metují, Gagarinova 293  

1.5  Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. 

        Právnická osoba vykonává činnost těchto škol: 

        1. Střední škola - kapacita 400 žáků 

        Druh školy: 

        Střední škola - gymnázium 

1.6  Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 

        1.  79-41-K/41    Gymnázium - studium denní, čtyřleté  (kapacita oboru 136) 

        2.  79-41-K/401  Gymnázium - všeobecné, studium denní, čtyřleté  (kapacita oboru 136; dobíhající obor) 

        3.  79-41-K/81    Gymnázium - studium denní, osmileté (kapacita oboru 264) 

        4.  79-41-K/801  Gymnázium - všeobecné, studium denní, osmileté (kapacita oboru 264; dobíhající obor) 

1.7  Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 

        Datum zahájení činnosti: 19. 6. 1996 

1.8  Školská rada: zřízena 7. 2. 2006, předsedkyně Mgr. Magdaléna Janoušková 

1.9  Seznam zájmových, občanských, případně dalších sdružení působících při škole: 

        Nadační fond Gymnázia v Broumově 

1.10  Koordinátoři ŠVP: Ing. Zdena Cikrytová, Mgr. Pavel Trenčanský 

1.11  Školní metodička prevence: Mgr. Šárka Rambousková 

1.12  Výchovný poradce: RNDr. Aleš Prchal 

1.13  Environmentalista: Mgr. Ludmila Lorencová 

1.14  Celkové údaje o škole: 

 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 

12 353 29,4 12,9 
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1.15  Charakteristika školy (záměry, orientace, předpoklady a trendy vývoje, problémy) 

         Škola má zpracovanou koncepci rozvoje do roku 2015 (k dispozici u vedení školy). Posláním broumovského 

gymnázia je a bude uspokojit potřebu po všeobecném středním vzdělání s maturitní zkouškou na Broumovsku 

(tj. region Broumovska jako pověřené obce III. stupně, region Policka a částečně Hronovska) s důrazem na 

vysokou kvalitu a úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy, resp. vyšší odborné školy. Dále je 

posláním školy rozvíjet žákovské kompetence (k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, 

občanské,  pracovní a k podnikavosti) důležité pro osobní rozvoj jedince, rozšiřovat jednotlivé gramotnosti 

(čtenářská, cizojazyčná, komunikační, informační, matematická, přírodovědná, finanční, právní, sociální) 

důležité pro uplatnění na trhu práce a poskytovat žákům obsahově širší všeobecné vzdělání. Za základní 

gramotnost považujeme gramotnost čtenářskou, a proto se v posledních čtyřech letech zaměřujeme na její 

rozvoj včetně evaluace. Výsledkem těchto aktivit by potom mělo být vytvoření předpokladů pro plnoprávný 

osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení.  

     Chceme budovat školu se spokojenými žáky a jejich učiteli a potažmo také se spokojenými rodiči. 

Profesionalizovat práci učitelů a žáky a jejich rodiče chápat jako klienty školy. 

    Škola ve svých dalších záměrech vychází ze specifické regionální situace na Broumovsku, kde naše škola 

zůstala jedinou střední školou poskytující úplné střední vzdělání. Pro školu to znamená snížení konkurence při 

získávání nových žáků, ale zároveň i nebezpečí, že se ke studiu budou hlásit žáci i z toho důvodu, aby nemuseli 

dojíždět do vzdálenějších míst okresu Náchod. Je proto potřeba věnovat maximální pozornost osvětě při 

získávání nových žáků i kvalitě vlastního přijímacího řízení. Tento úkol je stále aktuální a intenzivně se mu 

věnujeme již několik let. Ve stále komplikovaném přijímacím řízení se nám pro školní rok 2011/2012 podařilo 

získat 30 žáků do primy nižšího gymnázia (42 přihlášených, z 30 přijatých 28 mělo v 5. třídě základní školy 

studijní průměr 1,0). Horší situace však nastala ve čtyřletém studiu. Přihlášku podalo 37 uchazečů, k přijímací 

zkoušce přišlo 33 uchazečů, přijato bylo 30. Zápisový lístek však dalo pouze 13 žáků. Ředitel školy se po zvážení 

všech okolností rozhodl první ročník čtyřletého studia neotevřít. Tento negativní fakt byl způsoben několika 

faktory: 

 celkový pokles populace; 

 zavedení povinné přijímací zkoušky až ke konci „náborového“ období, a to pouze na gymnázia; 

 přijímání většího počtu žáků z 5. tříd broumovských škol do víceletého studia. 

     Jedním z hlavních úkolů školy se tak pro příští školní rok stává znovuotevření prvního ročníku čtyřletého 

studia. Ředitel školy připraví ekonomickou situaci školy tak, aby mohla být otevřena třída i s 15 žáky. Jedinou 

variantou, jak toho dosáhnout, je mít ve škole co nejvíce žáků a méně učitelů. Ředitel proto převedl část 

uchazečů o čtyřleté studium do paralelní kvinty studia víceletého. V kvintě tak bude 33 žáků. I v ostatních 

třídách se počet žáků pohybuje kolem třiceti. Průměrný počet žáků na třídu bude ve školním roce 2011/2012 

30. Odchodem některých učitelů do důchodu a ukončením smluv na dobu určitou se sníží také stav učitelů a  

zároveň bude omezen počet odučených hodin, aby se co nejvíce snížily nadúvazkové hodiny. Tato opatření jsou 

sice povětšině v rozporu s pedagogickými zásadami, ale v současné kritické situaci ve financování škol jediné 

možné jak zajistit další životaschopnost školy. Samozřejmě pro získání nových žáků je též nezbytné udržet 

vynikající image školy. Školní rok 2011/2012 se z pohledu vedení školy jeví jako zlomový - nezaložení dalšího 

prvního ročníku čtyřletého studia by pro další existenci školy mohlo mít fatální následky. 

     Ke splnění výše uvedeného a zvláště pro udržení dobré image školy je nutná autoevaluace školy. Škola jako 

jedna z mála zpracovala vlastní hodnocení školy již za školní rok 2004/2005 a 2005/2006. Ve školním roce 

2010/2011 se začalo zpracovávat již třetí vlastní hodnocení školy, které bude jistým završením úsilí školy o 

vytvoření komplexního evaluačního systému. Dnes můžeme konstatovat, že škola má zmapované slabé i silné 

stránky a pokouší se o nastartování řízených procesů změn, které povedou k naplňování cílů kurikulární 

reformy. Na základě tří vlastních hodnocení školy bude ve školním roce 2011/2012 zpracována koncepce 

autoevaluace školy.        

     Ve výchovně-vzdělávacím procesu se škola soustředila na zavádění ŠVP ve vyšším i v nižším gymnáziu. V 

nižším gymnáziu jsme uzavřeli první čtyřletý cyklus realizace ŠVP včetně důkladné vnitřní i vnější evaluace, na 
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jejímž základě byly provedeny dílčí úpravy stávajícího ŠVP. Celkově jsme však konstatovali, že ŠVP pro nižší 

gymnázium bylo vytvořeno dobře, protože odpovídalo potřebám školy a jejích žáků a učitelů. Podstatné úpravy 

ŠVP tedy nebyly třeba. V dalším dvouletém období se zaměříme na ukončení prvního čtyřletého cyklu zavádění 

ŠVP ve vyšším gymnáziu a na vyvození evaluačních závěrů včetně potřebných změn a úprav stávajícího ŠVP. 

Zavádění ŠVP do výukové praxe zůstává jednou z priorit naší školy.         

     Novým a dnes už vlastně stabilním trendem v práci školy je péče o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, vyvolaná stoupajícím počtem těchto žáků. Řídíme se při tom školní koncepcí péče o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Žáky handicapované dispenzarizujeme a výchovný poradce jim věnuje 

individuální péči. V přiměřené míře jsou s výsledky jeho práce seznamováni všichni vyučující. Do systému péče 

o znevýhodněné žáky je také zapojena školní metodička prevence, která úzce spolupracuje s výchovným 

poradcem. Od školního roku 2007/2008 budujeme také systém práce s talentovanými žáky, který v uplynulém 

školním roce dostal systematickou podobu. Ke zkvalitnění práce v těchto oblastech též přispělo vybudování 

samostatného kabinetu výchovného poradenství a prevence. I prevence rizikového chování žáků má na naší 

škole systematický charakter včetně zapojování našich žáků do různých peer projektů, a to velmi často ve 

spolupráci s broumovskými základními školami.  

     Škola i v tomto školním roce věnovala velkou pozornost materiálně-technickému vybavení, i když 

ekonomická situace školy se trvale zhoršuje. Provozní rozpočet byl ze strany zřizovatele zkrácen na nezbytné 

minimum, které sotva stačí na pokrytí mandatorních výdajů. Stát se k tomu přidal minimalizací příspěvku na 

učební pomůcky, jehož výši lze považovat za dobrý vtip. Museli jsme se tedy vydat cestou svépomoci a cestou 

získávání grantů. V rámci grantové politiky školy jsme konečně získali dvě interaktivní tabule, které výrazně 

napomohly modernizaci vyučovacího procesu a realizaci dlouhodobého záměru školy na posilování zájmu žáků 

o přírodovědné předměty - zatím se soustřeďujeme na matematiku v projektu „Matematika bude první“. Ke 

konci šk. roku 2010/2011 škola podala projekt do OPVK na vzdělávání učitelů, z něhož bychom mohli získat třetí 

interaktivní tabuli a další moderní didaktickou techniku. Škola je zasíťována, ve všech učebnách je přístup na 

internet, polovina učeben funguje tak trochu jako učebny multimediální, i když skutečná multimediální učebna 

vypadá trochu jinak, ale my jsme hrdi i na to, že v takové učebně je pevně instalován dataprojektor a počítač s 

internetem, ozvučení a zatemnění. A když už nezbydou peníze na plátno, tak si ho namalujeme na zeď. Tedy dá 

se říci, že jsme dosáhli alespoň základní (ne-li snad dokonce standardní) úrovně ICT školy. Zásadní problém však 

nastane, až tato technika bude morálně i fyzicky zastarávat. Nastane-li tato situace najednou, což se vzhledem k 

datu pořízení dá předpokládat, rychle se asi vrátíme k osvědčeným pomůckám typu křída-tabule.  

     Technická a materiální vybavenost je stále jednou z priorit školy, ale do budoucnosti nehledíme s přílišným 

optimismem.   

     Oproti předcházejícím výročním zprávám můžeme radostně konstatovat, že díky dlouhodobé přízni KÚ se z 

větší části podařilo vyřešit největší hygienické nedostatky v tělocvičně školy. Především byly provedeny 

venkovní izolace, které zabraňují pronikání vlhkosti do suterénní tělocvičny, dále se nainstalovala nová 

vzduchotechnika, která zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu, a opravila se dřevěná podlaha a vymalovalo se. 

Škola z vlatních zdrojů zajistila vizuální renovaci tělocvičného nářadí. Žáci se snad konečně budou v tělocvičně 

cítit jako v tělovýchovném zařízení a ne jako v hladomorně. A až se ještě zrekonstruuje hygienicky zcela 

nevyhovující sociální zařízení, bude mít Gymnázium Broumov nejlepší tělocvičnu ze všech středních škol v 

Broumově.  

     Celkově však stav školní budovy není dobrý. V plánu investic a oprav vyčíslil ředitel školy náklady na uvedení 

budovy do dobrého a všem předpisům vyhovujícího stavu na 7 mil. korun. Některé věci stav budovy neohrožují 

- třeba zateplení půdy za 1 mil. korun požaduje energetický audit (byť by zateplení finančně škole prospělo), ale 

jiné věci jsou dosti kritické a blíží se havarijnímu stavu - jedná se především o již neexistující izolace ve dvorním 

traktu budovy (vlhkost způsobuje rozpadání zdiva, a ohrožuje statiku budovy) a špatný stav oken též ve 

dvorním traktu budovy - některá je třeba vyměnit, některá natřít. Ostatně natřít by potřebovala všechna okna.  
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Část II. 

Učební dokumenty 

2.1  Učební plán:  

1., 2., 3. a 4. ročník osmiletého gymnázia (tj. prima, sekunda, tercie, kvarta) dle ŠUP pro ZV. 

1. a 2. ročník čtyřletého gymnázia (tj. 1.A, 2.A) a 5. a 6. ročník osmiletého gymnázia (tj. kvinta a sexta) dle ŠUP 

pro gymnázia. 

7. a 8. ročník osmiletého gymnázia (tj. septima, oktáva) a 3. a 4. ročník čtyřletého gymnázia (tj. 3.A a 4.A) dle 

generalizovaného učebního plánu  20 594/99-22, schváleného MŠMT dne 5. 5. 1999 s platností od 1. 9. 1999 ve 

znění pozdějších úprav (zvl. Změna učebních dokumentů č.j. 8 413/2007-23 ze dne 6. 4. 2007). 

2.2  Učební osnovy: 

1., 2., 3 a 4. ročník osmiletého gymnázia (tj. prima, sekunda, tercie a kvarta) dle ŠVP pro ZV. 

1. a 2. ročník čtyřletého gymnázia (tj. 1.A, 2.A) a 5. a 6. ročník osmiletého gymnázia (tj. kvinta a sexta) dle ŠVP 

pro gymnázia. 

7. a 8. ročník osmiletého gymnázia (tj. septima, oktáva) a 3., 4. ročník čtyřletého gymnázia (tj. 3.A, 4.A) dle 

učebních osnov pro gymnázia schválených MŠMT dne 5. 5. 1999, č.j. 20 596/99-22 s platností od 1. 9. 1999. 

Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

3.1  Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 2 2 6 

31 - 40 let 4 8 12 34 

41 - 50 let 6 6 12 34 

51 - 60 let 3 5 8 23 

61 a více let 1 0 1 3 

celkem 14 21 35 100 

 

Průměrný věk zaměstnanců: 43 

Průměrný věk učitelů: 43 

3.2  Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

vzdělání dosažené muži z toho neped. ženy z toho neped. celkem % 

základní   2 2 2 6 

vyučen       

střední všeobecné       

střední odborné 1 1 1 1 2 6 

vyšší odborné   1 1 1 3 

vysokoškolské 13 0 17 0 30 85 

celkem 14 1 21 4 35 100 
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3.3  Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 

celkem celkem 

přepočtených 

% nekvalifikovaných z 

přepočtených 

učitel střední školy 29 1 30 27 4 

z toho:      

výchovný poradce 1 0 1 1 - 

školní metodik prevence 1 0 1 1 - 

koordinátor environmentální 

výchovy 

0 1 1 1 - 

koordinátor tvorby ŠVP 0 2 2 2 - 

koordinátor ICT 0 1 1 1 - 

 

3.4  Tzv. aprobovanost výuky 

předmět % 

Český jazyk 100 

Anglický jazyk 100 

Německý jazyk 100 

Francouzský jazyk 100 

Ruský jazyk 100 

Latina 100 

Občanská výchova 100 

Základy spol. věd 100 

Dějepis 100 

Zeměpis 100 

Matematika 100 

Deskriptivní geometrie 100 

Fyzika 100 

Chemie 100 

Biologie 100 

Informatika 100 

Hudební výchova 100 

Výtvarná výchova 0 

Tělesná výchova 100 

Celkem 98 

 

Aprobovanost výuky není v právních normách přesně definována. Ve většině případů ředitel školy stanoví 

správně aprobovanost podle vysokoškolského diplomu pedagogického pracovníka a jeho dalšího vzdělávání. 

Výpočet aprobovanosti: 

 

  Týdenní počet hodin,                                                   

                             které se učí ve škole aprobovaně 

Aprobovanost = ----------------------------------------- x 100 

  Týdenní počet hodin  

 

 

 

 

 

                     523 

Apr. = ------------------ x 100 = 98% 

       535  
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3.5  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Druh studia, kurzu apod. Počet účastí 

CV Hradec Králové - jednodenní vzdělávací kurzy pro učitele v rámci jejich aprobací 5 

CV Náchod - jednodenní vzdělávací kurzy pro učitele v rámci jejich aprobací 2 

NIDV HK - jednodenní vzdělávací kurzy pro učitele v rámci jejich aprobací 1 

Univerzita Pardubice - vzdělávání učitelů chemie (jednodenní kurzy 4x za šk. rok) 1 

Jiné 2 

Školení ke státní maturitě 68 

Celkem účastí  79 

Průměrná účast na 1 učitele  2,6 

 

3.6. Komentář k části III. 

3.6.1 Výchozí stav 

     Na gymnáziu v Broumově pracuje 30 učitelů, z toho 10 na částečný úvazek. Přepočtených učitelů je 27. 

Učitelé s plným úvazkem zde již pracují delší dobu a je předpoklad, že v dohledné době nebudou měnit 

zaměstnání. Tyto učitele je tedy vhodné zařadit do plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Do 

plánu dalšího vzdělávání nejsou zahrnuti důchodci a učitelé s nižším než polovičním úvazkem, což 

neznamená, že by se jim bránilo v dalším vzdělávání. 

     Dva učitelé nesplňují kvalifikaci pro střední školu: 

- 1 učitel bez kvalifikace (vysokoškolské vzdělání úrovně bakalář neučitelského směru) 

- 1 učitelka bez kvalifikace (vysokoškolské vzdělání nepedagogické) 

     Funkční studia: 

     a) ředitel - absolvoval funkční studium; 

     b) zástupkyně ředitele - neabsolvovala funkční studium; 

     c) výchovný poradce - absolvoval specializační studium; 

     d) školní metodik prevence - absolvovala specializační studium; 

     e) koordinátor ICT a správce sítě - neabsolvoval specializační studium; 

     f) environmentalista - neabsolvovala specializační studium. 

3.6.2  Výhled do roku 2015 

3.6.2.1  Kvalifikace 

     Cílem je dosáhnout co nejvyšší kvalifikovanosti pedagogického sboru. 

     Učitel výtvarné výchovy, který má středoškolské vzdělání s maturitou, vystudoval na vysoké škole 

bakalářský obor dějiny umění. Nezískal tím sice požadovanou kvalifikaci, ale jeho již tak dobrá odborná 

zdatnost se tím ještě prohloubila. Tento učitel je pro výuku výtvarné výchovy zapálený, věnuje se žákům 

individuálně, zapojuje je do různých výtvarných soutěží, připravuje je ke studiu výtvarných oborů a dějin 

umění na vysoké škole, vytváří si vlastní učební pomůcky a výukové programy, připravuje se žáky projekty, 

propaguje školu navenek a práce pro školu nad rámec běžných pracovních povinností není pro něj problém. 

Ředitel ho písemně upozornil, že neplnění kvalifikace je výpovědním důvodem. Protože učitel výtvarné 

výchovy nepokračuje ve studiu magisterském, může dojít k ukončení pracovního poměru, a to zvláště i proto, 

že od školního roku 2010/2011 ředitel přijal do školy mladšího učitele s aprobací D - VV, který by měl ve škole 

učit především dějepis, ale v případě potřeby může nahradit i nekvalifikovaného učitele výtvarné výchovy.  

     Učitelka ruštiny, která vyučuje ruštinu v jedné třídě, má vysokoškolské vzdělání neučitelského směru 

(defektologie), které absolvovala v Rusku. Dlouhodobě pracovala v PPP, nyní působí jako učitelka na základní 

škole. Má státní zkoušku z ruského jazyka.  
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     Jedním z koncepčních záměrů rozvoje školy je rozšiřovat nabídku cizích jazyků a zajistit kvalitní výuku 

informatiky. Systematickou personální prací se podařilo zajistit kvalifikované učitele na výuku angličtiny, 

francouzštiny, němčiny, ruštiny a latiny. S výjimkou učitele francouzštiny se jedná o učitele perspektivní s 

dlouhodobou vazbou na Broumov. Učitel francouzštiny má pracovní smlouvu do konce šk. roku 2011/2012, 

potom se rozhodne, zda na škole zůstane. Jeho případný odchod by mohl znamenat omezení výuky 

francouzštiny. Také informatiku vyučují kvalifikovaní učitelé. Jeden sice nemá pro informatiku aprobaci, ale 

výuce informatiky se věnuje dlouhodobě a soustavně se v této oblasti vzdělává. Druhý učitel aprobaci pro 

informatiku má, ale s kvalifikací na základní školu. Proto zatím učí převážně na nižším gymnáziu. Pracovní 

smlouvu má na dobu určitou, a pokud by mu byla prodloužena, musel by zahájit kvalifikační studium.  

     Kvalifikovanost pedagogického sboru je pro školní rok 2011/2012  94% a i do budoucna by neměla 

klesnout pod 90%.  

3.6.2.2  Funkční a specializační studia 

     Ředitel školy absolvoval funkční studium. Pro zástupkyni ředitele není funkční studium povinné, bude 

záležet na ni, zda se pro takové studium rozhodne. Zástupkyně absolvovala studium koordinátorů tvorby 

školních vzdělávacích programů a této oblasti se také intenzivně věnuje, což je pro školu momentálně 

cennější než funkční studium. Práci zástupkyně ředitele zvládá velmi dobře. 

     Výchovný poradce v roce 2007 úspěšně ukončil funkční studium výchovných poradců na vysoké škole a v 

rámci tohoto studia získal také kvalifikaci školního metodika prevence. 

     Školní metodička prevence ve školním roce 2009/2010 ukončila specializační studium. 

     Koordinátorka EVVO zahájí ve školním roce 2011/2012 specializační studium. 

     Koordinátor ICT neabsolvoval specializační studium a zatím o něm neuvažuje. Jeho odborné znalosti i 

pracovní výsledky jsou vynikající, takže ani vedení školy nemá zatím potřebu ho do specializačního studia 

nutit. 

     Koordinátorkou  tvorby ŠVP je zástupkyně ředitele. V době tvorby ŠVP pro nižší i vyšší gymnázium 

absolvovala patřičná školení a získala mnoho zkušeností. Ředitel nepovažuje za nutné, aby se věnovala 

specializačnímu studiu. Vzhledem k tomu, že koordinátorka tvorby ŠVP v časovém horizontu 5 let bude 

odcházet do důchodu, vytvořil ředitel ve škole ještě funkci druhého koordinátora ŠVP, do které jmenoval 

mladšího učitele. Ten bude sbírat zkušenosti a postupně bude schopen převzít funkci koordinátora ŠVP. 

Potom bude možné uvažovat o jeho případném specializačním studiu. 

3.6.2.3  Ostatní vzdělávání pedagogických pracovníků; kritéria pro výběr akcí, organizace 

    Další vzdělávání pedagogických pracovníků se realizuje v rámci sebevzdělávání a prostřednictvím akcí 

různých zařízení dalšího vzdělávání ped. pracovníků (přednost budou mít akreditované akce z NIDV a z CV 

HK). Ředitel školy doporučil učitelům orientovat samostudium pro příští období na realizaci školního 

vzdělávacího programu v nižším i ve vyšším gymnáziu. Další priority jsou: vzdělávání v oblasti přípravy na 

státní maturitní zkoušku, využívání ICT ve výuce, moderní vyučovací metody a formy. Ve školním roce 

2010/2011 se z finančních důvodů realizovalo téměř výhradně jen vzdělávání ke státní maturitě. Vzhledem k 

nutnosti na mnohá školení dojíždět i opakovaně do okresního či krajského města, nezbyly na jiné akce dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků peníze. 

     Vzhledem ke stále se snižujícím finančním prostředkům na vzdělávání ze strany státu bude škola hledat 

jiné možnosti vzdělávání - zvláště zapojením do grantů a rozvojových programů.  

     Pro účast na akcích dalšího vzdělávání ped. pracovníků ředitel školy stanovil kritérium absolvovat alespoň 

jeden jednodenní seminář za školní rok. Semináře si učitelé vybírají na začátku školního roku, koordinují jejich 

výběr s učiteli stejné aprobace a konzultují účast na nich s ředitelem školy. Ředitel školy potom sestavuje 

plán vzdělávacích akcí na 1. a  2. pololetí příslušného školního roku. Učitel, který se nezúčastní žádného 

semináře, musí řediteli školy doložit písemný plán sebevzdělávání.             

     Informace o akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků získávají učitelé z nabídkových katalogů 

příslušných institucí, z internetu a z nástěnky ve sborovně, kam různé nabídky vyvěšuje zástupkyně ředitele. 

Povolení jednotlivých akcí provádí ředitel s přihlédnutím k: potřebnost pro školu, finanční náročnost, časová 

náročnost, počet akcí, jichž se již žadatel zúčastnil. Přihlášky na akce vyplňují učitelé samostatně v písemné 
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nebo v elektronické podobě. Storno bezdůvodně zaviněné učitelem hradí on sám. O proběhlé akci 

pedagogický pracovník informuje ředitele školy a podle charakteru tématu i kolegy z předmětové komise.  

     Souhrnné údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků za příslušný školní rok jsou součástí výroční 

zprávy školy a vlastního hodnocení školy. 

3.6.2.4  Oblast ICT 

     Práce s ICT již dnes není pro vyučující problémem, takže není třeba, aby absolvovali základní kurzy 

ovládání počítače apod. Vzdělávání v této oblasti je cíleně zaměřeno na využívání ICT pro výuku jednotlivých 

předmětů. Vzhledem k tomu, že škola disponuje již dvěma interaktivními tabulemi, přednost mají vzdělávací 

akce zaměřené k využívání interaktivní tabule ve výuce. 

3.6.2.5  Oblast první pomoci 

     Ředitel dlouhodobě usiloval o to, aby všichni vyučující měli absolvovaný základní kurz první pomoci. 

Tohoto cíle bylo ve školním roce 2009/2010 dosaženo díky tomu, že se podařilo zajistit kurz první pomoci 

sponzorskou formou. Ředitel předpokládá opakování kurzu po 5 letech - škola se jako partnerská zapojí do 

příslušného grantu. 

     Udržujeme stav, aby učitelé tělesné výchovy měli absolvovaný a aktálně platný kurz zdravotníka 

zotavovacích akcí - vzhledem k nové možnosti získat osvědčení s celoživotní platností bude prioritou školy 

účast na kurzech, které absolventům poskytnou právě takové osvědčení. 

3.6.2.6  Oblast BOZP 

     Školení jsou prováděna dle platné legislativy a v zákonných termínech. Většinu školení zajišťují osoby 

odborně způsobilé v oblasti BP a PO, některá školení provádí ředitel (např. vstupní školení nových 

zaměstnanců). 

 

Část IV. 

Počty žáků, údaje o přijímacím řízení a přehledné údaje o výsledcích 

vzdělávání žáků za školní rok 2010/2011 

4.1  Počty žáků podle oborů a tříd 

Kód oboru Název oboru P S T Kr Kt Sx Sp Ok 
Celk. počet 

žáků 

Tříd 

celkem 

79-41-K/801 
Gymnázium 

všeobecné 
- - - - - - 26 28 54 2 

79-41-K/81 Gymnázium 31 28 33 28 30 29 - - 179 6 

 z toho dívek 16 15 23 13 16 12 15 14 124  

 

 

Kód oboru Název oboru 1. A 2. A 3. A 4.A 
Celk. počet 

žáků 

Tříd 

celkem 

79-41-K/401 Gymnázium všeobecné - - 31 29 60 2 

 z toho dívek - - 23 22 45  

79-41-K/41 Gymnázium  31 29 - - 60 2 

 z toho dívek 20 20 - - 40  

 
Žáků za školu celkem: 353, z toho dívek 209. 
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4.2   Počty přijatých žáků do prvních ročníků pro školní rok 2011/2012 

Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo poč. přij. 

celkem 

dalo 

ZL   poč. přihl. poč. přij. poč. přihl. poč. přij. 

79-41-K/81 Gymnázium 42 30 nebylo - 30 30 

79-41-K/41 Gymnázium všeobecné 33 30 nebylo - 30 13 

 

4.3  Komentář k 4.1 a 4.2 

     Ve stále komplikovaném přijímacím řízení se nám pro školní rok 2011/2012 podařilo získat 30 žáků do primy 

nižšího gymnázia (42 přihlášených, z 30 přijatých 28 mělo v 5. třídě základní školy studijní průměr 1,0). Horší 

situace však nastala ve čtyřletém studiu. Přihlášku podalo 37 uchazečů, k přijímací zkoušce přišlo 33 uchazečů, 

přijato bylo 30. Zápisový lístek však dalo pouze 13 žáků. Ředitel školy se po zvážení všech okolností rozhodl 

první ročník čtyřletého studia neotevřít. Tento negativní fakt byl způsoben několika faktory: 

 celkový pokles populace; 

 zavedení povinné přijímací zkoušky až ke konci „náborového“ období, a to pouze na gymnázia; 

 přijímání většího počtu žáků z 5. tříd broumovských škol do víceletého studia. 

     Jedním z hlavních úkolů školy se tak pro příští školní rok stává znovuotevření prvního ročníku čtyřletého  

studia. Ředitel školy připraví ekonomickou situaci školy tak, aby mohla být otevřena třída i s 15 žáky. Jedinou 

variantou, jak toho dosáhnout, je mít ve škole co nejvíce žáků a méně učitelů. Ředitel proto převedl část 

uchazečů o čtyřleté studium do paralelní kvinty studia víceletého. V kvintě tak bude 33 žáků. I v ostatních 

třídách se počet žáků pohybuje kolem třiceti. Průměrný počet žáků na třídu bude ve školním roce 2011/2012 

30. Odchodem některých učitelů do důchodu a ukončením smluv na dobu určitou se sníží také stav učitelů a  

zároveň bude omezen počet odučených hodin, aby se co nejvíce snížily nadúvazkové hodiny. Tato opatření 

jsou sice povětšině v rozporu s pedagogickými zásadami, ale v současné kritické situaci ve financování škol 

jediné možné, jak zajistit další životaschopnost školy. Samozřejmě pro získání nových žáků je též nezbytné 

udržet vynikající image školy. Školní rok 2011/2012 se z pohledu vedení školy jeví jako zlomový - nezaložení 

dalšího prvního ročníku čtyřletého studia by pro další existenci školy mohlo mít fatální následky. 

 

4.4  Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

4.4.1   Celkové hodnocení žáků – prospěch 

 

79-41-K/801                                                                                                                                           

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 

Sp 26 11 15 0 0 

Ok 28 6 22 0 0 

celkem 54 17 37 0 0 

 

79-41-K/81                                                                                                                                            

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 

P 31 20 11 0 0 

S 28 18 10 0 0 

T 33 14 19 0 0 

Kr 28 8 20 0 0 

Kt 30 9 20 1 1 

Sx 29 18 10 1 0 

celkem 179 87 90 2 0 
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79-41-K/401                                                                                                                                           

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 

3. A 31 5 25 1 1 

4. A 29 8 21 0 0 

celkem 60 13 46 1 0 

 

79-41-K/41                                                                                                                                            

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 

1. A 31 6 24 1 0 

2. A 29 7 21 1 0 

celkem 60 13 45 2 0 

 

Průměrný prospěch na škole:   1,6 

 

4.4.2  Výsledky maturitních zkoušek 

        

Kód oboru Název oboru 
Počet ž. 

celkem 

Počet ž. 

nepřipuštěn 

Počet ž. 

s vyznamen. 

Počet ž. 

prospěl 

Počet ž. 

neprospěl 

79-41-K/401 
Gymnázium 

všeobecné 
29 0 12 14 1 

79-41-K/801 
Gymnázium 

všeobecné 
28 2 15 12 1 

 

4.4.3  Komentář k 4.4.1 a 4.4.2 

     Z uvedených tabulek vyplývá, že žáci školy nemají žádné vážnější prospěchové problémy. Ve sledovaném 

období jeden žák neprospěl. Bylo mu povoleno opakování ročníku. Průběhu studia odpovídají i výsledky 

maturitních zkoušek a výsledky přijímacího řízení na vysoké školy.  

 

4.4.4  Počet vyloučených nebo podmíněně vyloučených žáků 

     Ve školním roce 2010/2011 nebyl žádný žák vyloučen ani podmíněně vyloučen.   

 

4.4.5  Počet omluvených / neomluvených hodin 

 

třída počet omluvených 

hodin na žáka 

počet neomluvených 

hodin ve třídě celkem 

P 68 0 

S 72 0 

T 95 0 

Kr 139 110 

Kt 100 0 

Sx 120 0 

Sp 96 0 

Ok 101 2 

1. A 101 0 

2. A 83 5 

3. A 111 2 

4. A 106 0 

celkem 99 119 



 

15 

 

 

4.4.6  Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování Počet % z celku 

1 350 99,2 

2 3 0,8 

3 0 0 

 

4.4.7   Výchovná opatření – pochvaly          

třída 
pochvala třídního učitele 

nebo ředitele školy 

P 7 

S 16 

T 13 

Kr 6 

Kt 3 

Sx 17 

Sp 13 

Ok 6 

1. A 9 

2. A 2 

3. A 8 

4. A 15 

celkem 115 

 

4.4.8  Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

třída 
napomenutí třídního 

učitele 
důtka třídního učitele důtka ředitele školy 

P 1 1 0 

S 9 3 0 

T 0 3 4 

Kr 1  7 

Kt 7 0 0 

Sx 0 0 4 

Sp 0 0 0 

Ok 0 0 0 

1. A 2 0 0 

2. A 0 0 2 

3. A 0 4 0 

4. A 0 2 1 

celkem 20 13 18 

 

4.4.9  Komentář ke 4.4.4 - 4.4.8 

     Absence na jednoho žáka za školní rok se dlouhodobě pohybuje kolem 100 hodin. Má-li se žák učit 33 hodin 

týdně, pak to znamená, že jeden žák se neúčastnil výuky v rozsahu cca tří týdnů, což se dá považovat za 

přiměřené vzhledem k tomu, že v nižším gymnáziu žáci podléhají častěji „dětským“ chorobám, ve vyšším 

gymnáziu zase mají hodně „mimoškolních“ zájmů a aktivit. Další snižování absence by bylo pozitivní, ale není 

příliš reálné, proto budeme usilovat o udržení současného stavu. Pozitivní je také to, že ani při přísnějším 

posuzování se nezvyšuje neomluvená absence. Výjimečný exces 115 neomluvených hodin v kvartě připadá na 
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vrub několika žáků, kteří dlouhodoběji chodili za školu. Toto bylo včas zachyceno a vyřešeno ve výchovné 

komisi. 

     Z uvedeného dále vyplývá, že žáci školy nemají vážné problémy s chováním ani s dodržováním školního řádu, 

což svědčí o dobré výchovné práci školy (a rodiny) a o ujasněnosti a jednotnosti výchovných požadavků. Ve 

škole se více chválí, než trestá. I když podle názoru vedení školy by se mohlo chválit ještě více. Napomenutí a 

důtky se týkaly převážně problémů s docházkou nebo s jejím omlouváním, případně drobnějších přestupků 

proti školnímu řádu. Důtky ředitele školy byly uloženy za nevhodné chování vůči spolužákům a učitelům, za 

opakované pozdní příchody, za neomluvenou absenci a za neplnění žákovských povinností při výuce. Dvojky z 

chování byly uloženy za neomluvenou absenci a za opakované drobné kázeňské přestupky.   

 

4.4.10  Komisionální přezkoušení žáků 

     Ve sledovaném období konali 4 žáci komisionální přezkoušení.  Vždy se jednalo o opravnou zkoušku. 

 

4.4.11  Opakování ročníku 

     Ve sledovaném období 1 žákyně opakovala ročník.  

 

 

Část V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 
5.1  Plnění obecných cílů vzdělávání podle § 2 odst. 2 školského zákona 

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

1. Rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a 

sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní 

a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání 

informací a učení se v průběhu celého života. 

      +
1
   

2. Získání všeobecného vzdělání. +   

3. Pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, 

základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro 

sociální soudržnost. 

             +  
 

4. Pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti.  +     +  

5. Utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, 

národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého. 
 +     + 

 

6. Poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, 

pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace 

jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku. 

            +   

7. Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně 

vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a 

ochraně zdraví. 

       +    +   

 

                                                 
1
 Znaménko plus /+/ v daném poli tabulky označuje, do jaké míry je cíl (úkol atd.) plněn. Umístění uprostřed znamená 

standardní míru plnění, posun vlevo znamená větší míru plnění (v kolonce neplnění menší míru), posun vpravo znamená 
menší míru plnění (v kolonce neplnění větší míru). Je-li v kolonkách pro vyjádření míry plnění uvedeno více znamének a 
jsou-li některá z nich uvedena tučně, pak právě tato jsou aktuální pro hodnocené školní roky. Ostatní znaménka zachycují 
stav z minulých období. Z tohoto systému je zřejmý posun ve vývoji sledovaného jevu. 
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5.2  Plnění cíle zákl. vzdělávání v nižším gymnáziu (§ 44 školského zák.) 

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie 

učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se 

učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a 

spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a 

životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným 

kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné 

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a 

dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním 

uplatnění. 

              +   

 

5.3  Plnění cílů vyplývajících z RVP ZV  

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

1. Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro 

celoživotní učení.  
+ +  

2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 

problémů.  
+   

3. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.  +   

4. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a 

duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.  
 +      

5. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a 

v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 

prostředí i k přírodě.  

 +  

6. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a 

být za ně odpovědný.  
 +  

7. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a 

úspěchy vlastní i druhých. 
 +  

8. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné 

a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své 

povinnosti. 

+ 
 

 

9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s 

reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a 

dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 

              + 
 

 

 
5.4  Plnění cílů vyplývajících z ŠVP ZV  

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

1. Kompetence k učení + +  

2. Kompetence k řešení problémů + 
 

 

3. Kompetence komunikativní +   

4. Kompetence sociální a personální  +  

5. Kompetence občanské + +  

6. Kompetence pracovní 
 

        +     
+ 
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Pozn.: Dle výsledků vnitřní i vnější evaluace jsou kompetence naplňovány velmi dobře (viz zvl. výsledky testů 

Scio a dotazníků Kalibro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5  Plnění cíle středního vzdělávání ve vyšším gymnáziu (§ 57 školského zák.) 

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a 

hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj 

jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání a upevňuje 

jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady 

pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací 

a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro 

výkon povolání nebo pracovní činnosti. 

             +      
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5.6  Plnění cílů vyplývajících z RVP G 

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

1. Vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni, kterou předpokládá 

RVP G. 
 +  

2. Vybavit žáky širokým vzdělanostním základem na úrovni, kterou 

popisuje RVP G.  
+  

3. Připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i 

osobnímu uplatnění. 
+ +  

Pozn.: Na základě dvouleté vnitřní (evaluační kniha) i vnější (Scio - Vektor) evaluace výuky podle RVP G je 
zřejmé, že sestavit ŠVP pro vyšší gymnázium je těžší než pro nižší. V některých předmětech (např. matematika, 
biologie, němčina, angličtina) se nedaří zvládat stanovené učivo a naplňovat výstupy a kompetence. Velkým 
problémem je rozdílná úroveň žáků čtyřletého a osmiletého studia. Zatím bylo navrženo provedení cca 25 
změn, které postupně do ŠVP zapracováváme. Zatím také máme poměrně málo výsledků z vnější evaluace - 
důležité budou výsledky čtyřletého cyklu projektu Vektor.   

 

5.7  Plnění cílů vyplývajících z ŠVP G 

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

1. Kompetence k učení  +  

2. Kompetence k řešení problémů  +  

3. Kompetence komunikativní 
 

+  

4. Kompetence sociální a personální  +  

5. Kompetence občanské  +  

6. Kompetence k podnikavosti  +  

Pozn.: Na základě dvouleté vnitřní (viz evaluační kniha) i vnější (Scio - Vektor) evaluace výuky podle RVP G je 
zřejmé, že sestavit ŠVP pro vyšší gymnázium je těžší než pro nižší. V některých předmětech (např. matematika, 
biologie, němčina, angličtina) se nedaří zvládat stanovené učivo a naplňovat výstupy a kompetence. Velkým 
problémem je rozdílná úroveň žáků čtyřletého a osmiletého studia. Zatím bylo navrženo provedení cca 25 
změn, které postupně do ŠVP zapracováváme. Zatím také máme poměrně málo výsledků z vnější evaluace - 
důležité budou výsledky čtyřletého cyklu projektu Vektor.   
 

 

Část VI. 

Další vzdělávací a výchovné aktivity  

6.1  Olympiády, soutěže a SOČ 

6.1.1  Humanitní a umělecké předměty 

Školní kolo olympiády v českém jazyce (všechny kategorie). 

Okresní kolo olympiády v českém jazyce (nižší gymnázium; 4. místo). 

Okresní kolo olympiády v českém jazyce (vyšší gymnázium; 2. místo). 

Postup do krajského kola. 

Školní kolo v recitační soutěži (nižší gymnázium). 

Okresní kolo v recitační soutěži (nižší gymnázium) - postup do krajského 

kola (čestné uznání). 

Zuzana Rainová, studentka sexty broumovského gymnázia, postoupila do celostátního kola Wolkerova 
Prostějova v uměleckém přednesu. Zuzana navázala na úspěch z minulého roku, kdy také postoupila do 
celostátního kola. 
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Školní a okresní kolo dějepisné olympiády. V konkurenci 33 účastníků se naši studenti neztratili. V okresním 
kole Dějepisné olympiády skončila Jarmila Nyklíčková ( kvarta) na vynikajícím 4. místě, Vojtěch Strnad ( tercie ) 
uzavíral první desítku. -mk 

V polských Zabkowicích se konal již 15. ročník mezinárodní 
vědomostní soutěže (turistické zajímavosti česko-polského 
pohraničí) „O pohár honorárního konzula ČR a o pohár 
generálního konzula Polské republiky“. Soutěží se vždy v 
české a v polské sekci. V české sekci zvítězili naši studenti již 
osmkrát. Nikdy se ale ještě nestalo, aby český student zvítězil 
i v absolutním pořadí. Podařilo se to až Kateřině Vlčkové, 
která s přehledem zvítězila v konkurenci 52 studentů polských 
a českých škol. Skvělý úspěch doplnila v absolutním pořadí 5. 
místem (v české sekci 2.) Kristýna Šanderová a 12. Eva 
Vodochodská. Výsledky studentek septimy ocenila i konzulka 
Polské republiky. 

Natálie Lorencová, studentka sekundy, získala za práci Na stole 1. místo v oboru 
koláž, objekt v kategorii Děti 7-15 let v 5. ročníku soutěže Naše galerie - Tady a teď. 
Soutěžní práce si můžete prohlédnout v Galerii výtvarného umění Náchod.  

V Národní soutěži ZUŠ (okresní kolo) ve hře na klavír vybojovala Anežka Šikutová 
výborné 3. místo, stejné místo vybojoval také její bratr Dominik. Magdalena 
Troutnarová z tercie ve své kategorii zvítězila a postoupila do krajského kola této 
prestižní soutěže, kde opět zvítězila.  

 

 

6.1.2  Cizí jazyky 

Německý jazyk: 

V okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce středních škol zvítězil Jaroslav Kejzlar ze septimy, 

Jakub Schusser ze stejné třídy obsadil výtečné 4.místo. V kategorii nižších gymnázií skončila Radka Chudomská z 

kvarty na 2. místě.  

V letošním školním roce jsme se opět zúčastnili soutěže v předčítání v němčině - náš zástupce se propracoval až 

do krajského kola. 

Anglický jazyk: 

V okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce  se v kategorii středních 

škol umístil na výborném 2. místě Petr Kujal ze septimy. V kategorii nižších 

gymnázií skončila Jarmila Nyklíčková z kvarty na 3. místě a Anežka Harušťáková  

ze sekundy na 2. místě. 

Petr Kujal ze sexty vybojoval v krajském kole konverzační soutěže v anglickém 

jazyce skvělé 4. místo.  

 

 

Latina: 

Ve velmi náročné soutěži v latině (Certamen latinum) jsme v zemském kole obsadili 4. místo a postoupili jsme 

do celostátního kola, kde náš zástupce získal také 4. místo. 

6.1.3  Přírodovědné předměty 

Školní kolo matematické olympiády - všechny kategorie. 

Matematická olympiáda - okresní kolo kat. Z6 -2. místo. 

Matematická olympiáda - okresní kolo kat. Z7 - 1. místo. 

Matematická olympiáda - okresní kolo kat. Z8 - 1. místo. 

Matematická olympiáda - krajské kolo kat. B - 4. místo. 

Mezinárodní soutěž Matematický  KLOKAN (všechny kategorie nižšího i vyššího gymnázia). 
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Pythagoriáda - školní kolo a okresní kolo. 

Školní, okresní (kategorie D 1. místo) a krajské kolo (v kategorii D jsme získali 4. 

místo, v kategorii C 6. místo) v chemické olympiádě.  

Školní kolo biologické olympiády - všechny kategorie.  

Okresní kolo Biologické olympiády - kategorie C - skvělý úspěch studentů našeho 

gymnázia: 2. Patrik Radvanovský (kvarta), 4. 

Markéta Kulichová (tercie), 6. Marcela Ledvinová 

(tercie). 26 soutěžících. 

Krajské kolo biologické olympiády (kategorie C - 8 místo). 

Školní a okresní kolo v poznávání přírodnin (okresní kolo - kategorie A 4., 5. a 

7. místo; kategorie C - 2. a 5. místo; kategorie D - 5. a 6. místo; krajské kolo - 

kategorie C - 7. místo; kategorie A, D – účast). 

 

Fyzikální olympiáda školní kolo. 

Fyzikální olympiáda okresní kolo:    

Ondřej Hofman a Josef Rýdl nejlepší fyzikové okresu. 

Kategorie G: 1. místo. 

Kategorie F: 1. místo.      

6.1.4  SOČ 

I přes velké úsilí se nám nepodařilo zapojit se s nějakou žákovskou prací do SOČ. 

6.1.5  Sport 

6.1.5.1  Akce pořádané AŠSK při Gymnáziu v Broumově 

Okresní finále basketbalu dívek na půdě našeho gymnázia 

 

Okresní finále v basketbalu dívek (kategorie D - VI.A ) se konalo 25. 10. 2010 
na půdě naší školy. V konkurenci čtyř družtev si postup do krajského finále 
vybojovalo družstvo Gymnázia a SOŠ Jaroměř.  

 

 

 

Broumovský HOBIT aneb  a  - vánoční běh do schodů broumovského gymnázia (soutěž třídních štafet) - 4. 

ročník.  

6.1.5.2  Účast na soutěžích jiných pořadatelů 

Okrskové a okresní přebory:  

Basketbal chlapců pro základní školy a víceletá gymnázia - kategorie starší žáci - 4. místo.   

Volejbal dívek SŠ - 5. místo. 

Florbal chlapci SŠ:                               Úspěch našich florbalistů - 2. místo v okresním finále 

 

Chlapci kvinty, sexty a prvního ročníku vybojovali v okresním finále ve florbalu 

v Náchodě skvělé 2. místo. Ve finále, které soudcovali rozhodčí z řad 

pořádajícího gymnázia ..., podlehli týmu JG Náchod až při nájezdech. David 

Kašpar byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje.  

 

 

Florbal dívky - starší žákyně 4. místo. 

Florbal - okrsková kola: mladší žáci 2. místo, starší žáci 4. místo. 

Vybíjená dívek 6. tříd - 1. místo, postup do kraje - 5. místo. 

Přespolní běh – mladší žáci a mladší žákyně - 3. místa.  

Přespolní běh středních škol: družstvo chlapců - 2. místo, družstvo dívek - 2. místo.  
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Halový fotbal SŠ. 

Minifotbal starších žáků - okrsek - 4. místo. 

Běh mládeže - kategorie dorostenců 1 500 m, kategorie starších žáků 1 500 m. 

Středoškolský pohár v atletice - družstvo chlapců - 5. místo. 

Atletický čtyřboj mladších žáků. 

Krajské přebory: 

 

 

V krajském finále přespolního běhu obsadili naši závodníci v konkurenci osmi 

družstev pěkné 4. místo. Dívky skončily na 5. místě. Zajímavé bylo originální 

startování závodů členem polických dělostřelců.   

 

 

 

 

 

 

  

Různé: 

Gymnázium Broumov zvítězilo v okresním kole družstev (šachy - střední školy). Daleko za našimi borci skončili 

gymnazisté z Náchoda i studenti SPŠ Nové Město nad Metují, SPŠ Hronov a SŠHP Hronov. Školu reprezentoval 

Majdiak z oktávy a sextáni Hofman, Gol a Sedláček. Blahopřejeme a děkujeme za šíření dobrého jména naší 

školy. 
V Hronově dne 16. prosince 2010 
Děkujeme,  
že jste vyslali své žáky do okresního přeboru družstev základních a středních škol Náchodska v šachu. Žáci se snažili podat své nejlepší 
výkony a po celou dobu turnaje dobře reprezentovali svou školu. Musím pochválit jak jejich šachové dovednosti, tak i příjemné a slušné 
chování, kterým se prezentovali po celou dobu pobytu na naší škole. Prosím, poděkujte žákům i jejich doprovodu ještě jednou i za mne. 
Mgr. Karel Šimek 
zástupce ředitele školy pro teoretickou výuku 
 Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o. 
Čapkova 193 
549 31 Hronov 
 

Krajském kole družstev šachu jsme obsadili 5. místo. 

 

Hana Dušková z Broumova je na cestě k velké tenisové kariéře  

Východočeský oblastní tenisový svaz nominoval Hanu Duškovou, studentku primy na gymnáziu v Broumově, do 

širšího výběru reprezentačního družstva mladšího žactva 

Královéhradeckého kraje. Z tohoto výběru vzejde konečná 

sestava pro V. letní Olympiádu dětí a mládeže 2011 v Olomouci. Je to 

obrovský úspěch a důkaz, že v Broumově vyrůstá nadějná tenistka. 

Hana Dušková ( *1999 ) vzala tenisovou raketu poprvé do ruky ve 4 

letech a hned na svém prvním turnaji v roce 2006 v kategorii 

minitenis zvítězila. Hanka trénuje pod vedením svého otce na 

kurtech Slovanu Broumov. Teď v zimních měsících využívá pro 

trénování 2x týdně Sportovní halu v Teplicích nad Metují. Při 

turnajích družstev hostuje v klubu Tenis Centrum Hradec Králové 

v kategorii mladších žákyň a v Profistavu Litomyšl v kategorii 

starších žákyň. K tomu ještě objíždí turnaje jednotlivců. Jejím vzorem je mužská tenisová legenda Roger 

Federer. Hanka je sportovně velmi všestranná ( hrála fotbal za žáky Martínkovic ), ale také ráda maluje, zahraje 

si počítačové hry a ráda hraje na klavír.  
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6.2  Odborné přednášky a exkurze na doplnění výuky, netradiční formy práce 

6.2.1   Dějepis 

Klášter známý i neznámý - prohlídka broumovského kláštera pro žáky kvarty. 

„Pražské památky“ - dějepisná exkurze do Prahy pro žáky primy. 

„Procházka historickou Prahou“ - dějepisná exkurze pro žáky tercie. 

„Židovské město“ - odborná exkurze do Prahy za židovskými památkami pro žáky sexty. 

„50. léta na Broumovsku“ - přednáška a beseda pro žáky 2. A a sexty. 

6.2.2  Společenské vědy 

Bankovnictví - přednáška ředitele pobočky KB v Broumově v rámci ZSV pro 

3.A. 

„Kurz paměti“ pro účastníky společenskovědního semináře. 

Ekonomie a odborné vzdělávání - exkurze do Škoda auto Kvasiny pro žáky 

septimy. 

Účast v projektu finančního vzdělávání žáků středních škol MojeFamilie. 

„Policie a trestní odpovědnost mladistvých“ - beseda s příslušníky PČR. 

„Člověk a psychologie“ - beseda s psychologem. 

Úloha náboženství v současném světě - řada besed s představiteli 

jednotlivých církví. 

 

 

S oktávou a 4. A v rámci Příběhů 

bezpráví, které pořádá Nadace Člověk 

v tísni, besedoval se studenty český 

básník Ivan Martin Jirous. Naši školu navštívil již podruhé v krátkém 

čase. 

 
 
6.2.3  Český jazyk a literatura, mediální a dramatická výchova 

Projekt „Čtení na internetu“ pro žáky sekundy. 

Filmové odpoledne pro žáky sekundy. 

„Studenti čtou a píší noviny“ - žurnalistický projekt MF Dnes pro žáky druhých ročníků: 

STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY - ÚSPĚCHY STUDENTEK GYMNÁZIA BROUMOV 

 

MF Dnes organizuje již poněkolikáté projekt Studenti čtou a píší noviny. Do 

projektu se příhlásilo 835 tříd z 398 středních škol, tj. 25 050 studentů. Projekt 

probíhá 6 týdnů, každý den je v celostátním vydání otištěno pouze pět prací. Mezi 

nejlepší v celé ČR se dostaly i texty studentek a studentů našeho gymnázia - 

Venduly Hamplové z 2. ročníku, Martina Hrnčíře ze 3. ročníku a Ivy Hlaváčkové ze 

sexty.  

Dny poezie - beseda s autory knih. 

Jak se dělá animovaný film - pro účstníky předmětu mediální výchova. 

„Roztančená zahrada“ -  vystoupení žáků sekundy pro žáky primy a základních škol.  

„Jak funguje kino“ - odborná exkurze do kina Centrál v Hradci Králové pro žáky 2. A. 

V rámci informatické výchovy navštívily prima, sekunda a 1. A  Městskou  knihovnu v Broumově,  kde  je ředitel 

knihovny seznámil s posláním a organizací knihovny.  

Projekt "Jak se dělají noviny" - beseda s redaktory MF Dnes. 
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„Jičín - město pohádky“ - vystoupení žáků tercie v rámci dramatické výchovy: 

 
 

Ve čtvrtek 9. 9. 2010 odjeli studenti gymnázia do Jičína, aby svými 
pohádkami přispěli k milé čapkovské atmosféře toho dne. Studentky 
dramatické výchovy z tercie předvedly své autorské představení: Jak vzniká divadelní hra - na pohádce o 
loupežníku Lotrandovi. Soubor Ne.Div.Se. pod Ulitou Broumov složený opět ze studentů gymnázia (současných i 
bývalých) předvedl veselou Doktorskou pohádku. Mladší studenti ze souboru Ne.Div.Se. junior předvedli 
Pošťáckou pohádku a Povídání o pejskovi a kočičce.  
 

   
 
 
 
 
Konečně po dlouhé době se objevil studentský časopis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2.4  Estetická výchova výtvarná a hudební 

„Starověká kultura“ - beseda pro účastníky uměleckých seminářů. 

Čajování - beseda o čajových kulturách v rámci hudebního semináře pro sextu a 2. A. 

6.2.5  Cizí jazyky 

Exkurze do Ruského centra vědy a kultury v Praze pro žáky studující ruský jazyk. 
 

 

Studenti našeho gymnázia si mohli procvičit angličtinu na besedě s 

panem Melem Chancym z Nového Mexika v USA.  

 

 

 

 

6.2.6  Biologie a ekologie 

„Trocha antropologie nikoho nezabije“ - exkurze do Hrdličkova muzea v Praze pro žáky tercie. 

Projekt „Výroba posterů“: minerály a znamení; obratlovci; domácí mazlíčci; zdravý životní styl. 

Hygiena ústní dutiny - přednáška pro všechny žáky. 

Projekt „Geologické děje“. 

Projekt „Zdravá výživa“. 
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Projekt „Rostlinné čeledi“. 

Projekt „Živočišné řády“. 

Projekty v primě: „Les“, „Spotřeba vody v domácnosti“, „Doprava“, „Městský park“. 

Účast v projektu Nadace Partnerství „Město stromů“. 

Výstava hub. 

„Orli, supi, sokoli“ - ukázka dravců. 

Keramika - práce s přírodními materiály pro žáky primy a sekundy. 

Pro kvartu jsme realizovali týdenní ekologický kurz „Týden ekologické výchovy“ s vycházkami do okolí 

Broumova. 

Pro 2. A a pro sextu jsme realizovali týdenní ekologický kurz v Krkonoších. 

„Den Země“ - projektový den v klášterní zahradě. 

6.2.7  Zeměpis 

Izrael - přednáška. V rámci společenskovědního semináře pro maturitní třídy přednášela o své cestě do Izraele a 

následně o tematice holocaustu Mgr. Jindra Vašáková. 

ČR - země známá i neznámá - projekce v divadle pro primu, tercii, sextu a 2. A. 

6.2.8  Fyzika 

Exkurze do fyzikálního ústavu: 

Dne 5. 11. 2011 vyrazili studenti fyzikálního semináře s Mgr. Jiřím Šleisem na Den otevřených dveří Fyzikálního 

ústavu a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v Praze. Navštívili špičkové výzkumné laboratoře a pozorovali např. 

materiály s tvarovou pamětí, magnetickou levitaci supravodiče, krystaly měnící barvu světla, tekuté krystaly, 

plazmové hořáky, vysokovýkonovou laserovou laboratoř PALS, tokamak Compass. Exkurze byla sice velmi 

náročná (od 9 h do 16.30 h v areálu ústavu), ale jedinečný pohled pod pokličku vědeckého výzkumu za  to stál. 

 

6.3  Prevence rizikového chování, výchovné poradenství, péče o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a o žáky mimořádně nadané  

6.3.1  Prevence rizikového chování      

     Škola má zpracovanou koncepci prevence rizikového chování žáků (k dispozici u vedení školy). Tato koncepce 

je konkretizována v minimálním preventivním programu (k dispozici u vedení školy), který je v každém školním 

roce aktualizován a vyhodnocován. V rámci koncepce prevence rizikového chování žáků má škola zpracován 

také krizový plán prevence (k dispozici u vedení školy) a program proti šikanování (k dispozici u vedení školy). 

Kromě začlenění preventivních témat do běžné výchovně-vzdělávací práce při výuce dle ŠVP škola v uplynulém 

školním roce realizovala následující preventivní akce: 

Policie a trestní odpovědnost mladistvých - beseda. 

Pro 3. A a septimu byla uspořádána beseda na téma AIDS. Pozvání přijal HIV pozitivní lektor Libor Matula z 

české společnosti AIDS pomoc. Beseda se konala jako poděkování naší škole za to, že pátým rokem prodáváme 

v Broumově a okolí červené stužky. Výtěžek z prodeje využívá AIDS pomoc na provoz Domu světla – azylového 

domu pro HIV.  

„Začínáme spolu“ - seznamovací pobyt pro nové žáky v primě a v 1. A. 

6.3.2  Výchovné poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami   

     S prevencí rizikového chování žáků souvisí i výchovné poradenství, i když činnosti výchovného poradce 

zasahují i do jiných oblastí. Škola má zpracovanou koncepci poradenských služeb (k dispozici u vedení školy) a 

koncepci péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (k dispozici u vedení školy), kterou realizuje ve 

funkčním systému výchovného poradenství, jež se již dávno neomezuje na pouhé profesní poradenství, ale 

jedná se skutečně o komplexní poradenské služby včetně dispenzarizace žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Kvalitě práce výchovného poradce a školní metodičky prevence přispělo vybudování samostatné 

výchovně-poradenská místnosti.  

     Rozsah práce výchovného poradce je nejlépe zřejmý z jeho závěrečné zprávy o činnosti za školní rok 

2010/2011: 
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Září: 

- 2. 9. a 3. 9. 2010 – příprava s preventistkou mgr. Šárkou Rambouskovou „seznamovacího víkendu primy a 

prvního ročníku“. Tato akce proběhla na Janovičkách a velmi výrazně pomohla k vzájemnému poznání dětí, 

které se staly novými studenty naší školy v tomto školním roce. Při hrách byly podchyceny problémové děti a 

byl vykonám kus práce při prevenci sociálně-patologických jevů. Akce velmi kladně hodnocena dětmi i rodiči. 

- kontrola a doplnění povinné dokumentace; 

 Říjen: 

- zajištění a distribuce dostatečného množství Učitelských novin s přehledem VŠ – zajištěno 102 kusů;   

- soukromé konzultace v Kompasu Náchod o možnostech, jak působit na problémové děti; 

- příprava materiálů pro DOD a nábory na ZŠ; 

- prezentace gymnázia na ZŠ – 13.10.2010 – Teplice nad Metují; 

- „PRO FUTURO – výstava středních škol regionu Kladské Pomezí“ – Náchod – 4.10. a 15.10.2010, materiály 

připravovány ve spolupráci se zástupkyní ředitele, školu zastupoval PaedDr.Milan Kulhánek, v této době jsem se 

jako podílel na generálce MZ a jako sčítací komisař jsem se účastnil voleb, proto jsem nebyl osobně na výstavě; 

- 20. 10. 2010 – kunzultace s mgr. Šedivou ze Speciálního centra pro neslyšící – předávání informací o našich 

neslyšících žácích;  

Listopad: 

- dne  2. 11. 2010 jsem se zúčastnil veletrhu vzdělávání "GAUDEAMUS 2010" v Brně, odkud jsem přivezl 

množství tištěných materiálů i CD o možnostech studia na VŠ, VOŠ a o možnostech studia v zahraničí. Tyto 

materiály byly po přetřídění dány k dispozici studentům maturitních i předmaturitních ročníků; 

- 10. 11.2010 – cesta do Prahy spolu s mgr. Šárkou Rambouskovou pro obrazy – začátek přípravy vernisáže 

obrazů a fotografií bývalých i stávajících studentů a učitelů naší školy; 

- konference – „Mensa pro děti“ – Praha, Novodvorská – kongres o vzdělávání nadaných dětí v prostředí české 

školy, připravované akce Mensy; 

 - 27. 11.2 010 – příprava a organizace „Dne otevřených dveří Gymnázia Broumov“ – akce se velmi vydařila 

měla velmi dobrý vliv a ohlas mezi veřejností a značný zájem ze strany rodičů a dětí, po několikaletých 

zkušenostech hladký a velmi zdárný průběh za přispění všech členů učitelského sbor; 

- prezentace gymnázia na ZŠ  - 30.11.2010 – ZŠ Hradební Broumov; 

Prosinec: 

- kontrola vyšetření pro státní maturitu z PPP Náchod a Speciálního centra pro sluchově postižené v Hradci 

Králové;   

Leden:  

- zjišťování možností testů profesní orientace pro předmaturitní ročníky; 

- příprava nových IVP a kontrola již vedených IVP; 

  Únor: 

-  16.2.2011  setkání VP středních škol okresu Náchod v SVP Kompas Náchod, odpoledne; 

Březen:  

-   účast na „Národní konferenci projektu VIP kariéra II.“ v Praze; 

Duben: 

- podána přihláška na besedu firmy SCIO – příprava ke studiu na VŠ ; 

Květen: 

- kontrola a doplnění povinné dokumentace; 

  Červen: 

- přihlášení  studentů   na vyšetření v PPP pro specifické úpravy na  státní maturity;     

- dva dny se studenty kvarty na dnech „Ekologické výchovy“ – jako geograf spolu s biologem Mgr.  

P.Trenčanským – prevence sociálně-patologických jevů; 

 

 

 

 



 

27 

 

 

Průběžně: 

- náborové akce na nižší gymnázium byly po dohodě s vedení školy v tomto školním roce  opět obnoveny, 

vedením školy bylo rozhodnuto o jejich opětovném zavedení z důvodu získání dostatečného množství kvalitních 

studentů budoucí primy; 

- v průběhu rodičovských schůzek byl rodičům studentům předmaturitních ročníků vysvětlen   systém výběru 

seminářů vzhledem k budoucímu zaměření studentů a maturitě; 

- v průběhu rodičovských schůzek byla rodičům studentům maturitního ročníků vysvětlena   strategie při 

přijímání na VŠ/výběr školy při souběhu více termínů přijímacích zkoušek; 

- zajišťování studijních materiálů pro studenty – především Učitelských novin a materiálů z VŠ; 

- poskytování informací o studiu na VŠ a VOŠ studentům maturitního ročníku i studentům  nižších ročníků, 

konzultací se žáci účastnili individuálně i ve skupinách dle dohody, kontrola a potvrzování přihlášek na VŠ a 

VOŠ, pomoc při vyhledávání informací na internetu;   

- poskytování informací o možnostech přestupu na jiné SŠ, SOŠ a SOU; 

- pro potřeby žáků vedeny a průběžně aktualizovány tři nástěnky ve druhém patře budovy; 

- byly stanoveny konzultační hodiny, žáci a rodiče však více využívají možnost sejít se v předem domluveném 

čase, který není shodný s konzultačními hodinami; 

- pohovory se studenty, kteří se jeví jako problémoví jak chováním, tak i prospěchem; 

- plán práce VP průběžně plněn a kontrolován a doplňován;  

 Poskytování poradenských služeb: 

1/ jeden VP – patnáctý rok ve funkci 

2/ učitel, muž, stáří 52 let 

3/ VŠ učitelské vzdělání  

Práce výchovného poradce se řídí vyhláškami 72/2005 O poskytování poradenských služeb ve školách i 

školských zařízeních a 73/2005 O vzdělávání dětí se specifickými výchovnými potřebami.  

V naší škole jsou čtyři děti se sluchovým postižením, ke kterým je přihlíženo při výuce.   

Dalších 10 žáků má platná vyšetření a doporuční z PPP Náchod ohledně specifických poruch učení(většinou tzv. 

dys- poruch).     

Učitelé byli seznámeni s poruchami těchto žáků a způsoby výuky vhodnými pro tyto žáky.  

 

Broumov 19.6.2011   Dr. Aleš Prchal – VP  

 

6.3.3  Péče o žáky mimořádně nadané 

     Škola ve snaze systematizovat práci se žáky nadanými vyhledává talenty pomocí IQ testů
2
. Výsledky však 

ukázují, že mezi žáky prvních ročníků (1.A, Kt) žádný výrazně IQ nadprůměrný žák není (za čtyři dosud 

hodnocené školní roky dosáhlo výsledku 130 pět žáků). Není tedy ani důvod více spolupracovat s PPP a nechat 

některé žáky diagnostikovat pro potvrzení výrazného talentu. Na druhou stranu se ukazuje, že mnoho žáků je s 

hodnotou IQ v lepším průměru a že tedy stojí zato rozvíjet tyto žáky nejen v rámci individuálního přístupu 

během vlastní výuky, ale zvláště nabídkou dalších aktivit, které by mohly jejich nadání podchytit, rozvíjet a 

usměrňovat. S tím však souvisí další problém - výsledky IQ testů nelze zveřejňovat, nelze žáky nutit nechat si 

diagnostikovat nadání a nelze jim říkat, ty máš podle výsledků IQ testů matematický talent a my tě nyní 

                                                 
2
 Tyto testy slouží k prověření a k rozvíjení schopností a nadání u dětí a studentů v oblasti duševních aktivit.  

Jsou vhodné pro děti od 7 - 19 let. Obsahem jsou testy, které prověří schopnosti logické (318 otázek), matematické (438 
otázek), verbální (373 otázek), prostorovou (297 otázek) i plošnou (312 otázek) představivost a vnímání (457 
otázek). Většina testů je generovaných (na jeden test se generuje cca 20-30 otázek), a proto slouží nejen k jednorázovému 
testování, ale i k opakovanému procvičování, zdokonalování a rozvíjení dětských schopností. Testy vznikly ve spolupráci s 
MENSOU ČR pod vedením pana Václava Fořtíka, který je významným českým autorem v oblasti IQ testů, psychotestů, kvízů, 
logických her apod. Na svém kontě má již více než 40 úspěšných titulů. V současné době je také předsedou Mensy ČR a 
Dětské Mensy ČR a zaměřuje se na problematiku péče o mimořádně nadané děti v naší republice. Testy produkuje firma  
DATABOX, s. r. o., Liberec. 
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budeme v matematice rozvíjet. Rozhodli jsme se proto začít budovat pro žáky systém nadstandardních aktivit 

(povinně-školních i mimoškolních), do kterých budeme žáky nenásilně zapojovat, aby si sami mohli uvědomit, 

že mají pro něco mimořádné nadání a aby se v té oblasti chtěli rozvíjet. V souvislosti s tím také žákům nabízíme  

testy profesní orientace, které mohou být prvním krůčkem k poznání své osobnosti. Zatím jsme tyto testy z 

finančních důvodů nabízeli jen žákům vyšších ročníků (s ohledem na výběr vysoké školy). Jednalo se o testy v 

pracovní diagnostice COMDI včetně individuální interpretace výsledků psychologem. Nyní jsme sehnali sice 

jednodušší variantu profesních testů, ale zdarma, takže je nabízíme všem žákům. 

     Níže uvedený systémový přehled rozvíjecích aktivit pro tzv. žáky mimořádně nadané (a zvláště normálně 

nadané) je poměrně podrobný a obsahuje výčet konkrétních aktivit, které měly u žáků pozitivní ohlas a které 

bychom proto chtěli v nějaké podobě opakovat. Jejich uvedení však neznamená, že je budeme všechny každý 

rok realizovat. Samozřejmě též předpokládáme, že přijdou i aktivity nové či jednorázové 

6.3.3.1  Rozvíjecí aktivity v oblasti přírodovědné:  

6.3.3.1.1  Matematický korespondenční seminář pro žáky 6.-9. tříd ZŠ a příslušných tříd víceletých gymnázií  - 

KoKoS, který organizuje skupina studentů matematických tříd na Gymnáziu M. Koperníka v Bílovci. Snaží se  

zábavnou formou ukázat řešitelům zajímavá zákoutí matematiky. Řešením neobvyklých příkladů si žáci  rozvíjejí 

své vědomosti a schopnosti a dodržováním termínů i smysl pro zodpovědnost. Účast v tomto semináři se stala 

inspirací pro matematické talenty zvláště ve víceletém gymnáziu, kteří sami přišli s myšlenkou založit vlastní 

„matematickou olympiádu“. Ve spolupráci s vyučující matematiky to zvládli a již několik let u nás funguje školní 

matematická olympiáda - Lumen, v níž „matematické talenty“ vymýšlejí zajímavé příklady pro své spolužáky i z 

jiných škol.  

6.3.3.1.2  Pro rozvoj nadání žáků jsou důležité soutěže. Proto žákům nabízíme co nejširší výběr soutěží a 

snažíme se je pozitivně motivovat, aby se do těchto soutěží zapojovali dobrovolně: 

Matematická olympiáda  

Pythagoriáda  

Matematický klokan  

Fyzikální olympiáda  

FYKOS  

Chemická olympiáda   

Biologická olympiáda   

Poznávání přírodnin 

Archimediáda  

6.3.3.1.3  Velký význam v práci s talenty přikládáme projektovým formám výuky: 

„Biologická praktika v klášterní zahradě“ 

„Týden ekologické výchovy v okolí Broumova“ 

„Poznáváním přírodnin v okolí Broumova“ 

„Práce s přírodními materiály“  - ve spolupráci s DDM Ulita 

Drobné projekty v rámci výuky jednotlivých předmětů (např. „Projektová soutěž“ o nejnápaditější výrobek ze 

samých hranolů, „Rostlinná stanoviště“, „Systém rostlin“, „Živočichové známí i neznámí“ aj.) 

6.3.3.1.4  Exkurze na Den otevřených dveří do Fyzikálního ústavu AV v Praze a do Ústavu fyziky plazmatu.  

6.3.3.2. Rozvíjecí aktivity v oblasti humanitní: 

6.3.3.2.1  Pro rozvoj nadání žáků jsou důležité soutěže. Proto žákům nabízíme co nejširší výběr soutěží a 

snažíme se je pozitivně motivovat, aby se do těchto soutěží zapojovali dobrovolně: 

Dějepisná olympiáda  

Dějepisně-zeměpisná soutěž O pohár generálního konzula ČR v Polsku v rámci Dnů česko-polské křesťanské 

kultury na gymnáziu v polských  Žabkovicích     

Recitační soutěž  

Olympiáda v českém jazyce  

Soutěž v anglické konverzaci  

Soutěž v německé konverzaci  

Soutěž ve francouzské konverzaci  
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Public Speaking Competition 

Olympiáda v latině 

6.3.3.2.2  Velký význam v práci s talenty přikládáme projektovým formám výuky: 

„Založ si politickou stranu“  - zakládání fiktivních politických stran, volební kampaň a volby v rámci výuky 

politologie ve třetích ročnících. 

„Švýcarsko - německy mluvící země“ 

„Webquests“ 

„Osobnosti německy mluvících zemí“  

„Města a cestování v německy mluvících zemích“ 

„Broumovsko v angličtině“   

„Římská kuchyně“ žáci sexty a 2.A vaří jídla starých Římanů v rámci výuky latiny 

„Ma famille“ 

Partnerství škol přes E-twinning.net v rámci EU  

Partnerství škol přes globalgateway.com  

„Život ve starověkém Řecku“ 

„Broumov a jeho významné historické památky“ 

„Jak se dělá animovaný film“ 

„Kurz paměti“ 

6.3.3.2.3 Školní divadelní soubor NE.DIV.SE.(ve spolupráci se ZŠ) 

6.3.3.3 Rozvíjecí aktivity v oblasti výtvarné a hudební: 

Výtvarná soutěž v rámci Dnů španělské kultury v Náchodě  

Školní hudební sbor  

"Mistr Playback" - hudební soutěž pro žáky nižšího gymnázia 

Projekt „Zahrada“ - žáci v delším období kreslí v plenéru klášterní zahrady a následně zde uspořádají výstavu 

svých prací pro broumovskou veřejnost. 

6.3.3.4  Rozvíjecí aktivity v oblasti sportu: 

Turnaje a přebory v basketbalu  

Turnaje a přebory v softbalu  

Turnaje a přebory ve volejbale  

Turnaje a přebory ve florbalu  

Turnaje a přebory v přehazované  

Turnaje a přebory v ringu  

Turnaje a přebory ve stolním tenise  

Turnaje a přebory v halovém fotbalu  

Turnaje a přebory v šachu  

Turnaje a přebory v atletice  

Přespolní běh  

Hronovská středoškolská laťka  

Týdenní outdoorový pobyt  

6.3.3.5  Rozvíjející aktivity další: 

6.3.3.5.1 Dobrou půdou pro získávání talentů je také činnost zájmových kroužků. Předpokládáme (dle zájmu 

žáků) činnost těchto kroužků: kroužek silové gymnastiky, kroužek historického šermu, biologické kroužky, 

kroužek chemie, kroužek výpočetní techniky, kroužek programování, kroužek němčiny a německé konverzace, 

kroužek dějepisu, kroužek češtiny na počítači, kroužek moderního tance, kroužek náboženství, mykologický 

kroužek, kroužek řečtiny, šachový kroužek, kroužek arabštiny a další dle zájmu žáků. 

6.3.3.5.2  Projektová prezentace školy na webových stránkách školy: škola získala zcela novou formu 

prezentace školy na internetu - projekt České televize „Digitální náves“. Čt poskytla škole potřebnou techniku a 

provedla školení redaktorů. Tito redaktoři-studenti natáčejí reportáže z Broumovska a Čt je publikuje na svém 

webu Čt24 (www.diginaves.ct24.cz/broumov/) a také v některých pořadech na 2. programu. Obdobná 

redaktorská centra si Čt vytváří i v jiných okrajových regionech ČR. Žáci se učí mnoho nových dovedností, od 
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ovládání techniky, přes zpracování reportáže v počítačové střižně až po vystupování na veřejnosti. Je to 

mediální výchova a rozvíjení talentů v praxi. Chceme v tomto projektu pokračovat, dokud ho bude Česká 

televize zajišťovat. Zakoupili jsme kvalitní digitální kameru, aby souběžně mohlo pracovat více reportážních 

týmů. Po ukončení tohoto projektu hodláme v obdobné činnosti pokračovat sami. 

6.3.3.5.3  Program osobnosti a kapacity do školy. Tento program realizujeme v rámci dlouhodobého projektu 

Nadačního fondu Gymnázia v Broumově „Studentská akademie“. Dobrou motivací, jak vést žáky k zájmu o 

rozvoj svého talentu, je získat do školy významné vědecké kapacity, které umí srozumitelně a se zápalem o 

svém oboru před žáky hovořit. S některými odborníky se nám podařilo navázat dlouhodobější spolupráci a 

jejich přednášky se na naší škole staly tradicí. Přednášky zpřístupňujeme také veřejnosti.  

„Vývoj nových léků“ - Ing. Iva Pichová, CSc., zástupkyní ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR; 

„Říše hmyzu“ - Prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc., odborný pracovník AV ČR;  

„Život dinosaurů“ - přednáška a beseda - spolupráce s JČU České Budějovice; 

„Původ člověka“ - přednáška a beseda - spolupráce s JČU České Budějovice; 

„Invazní rostliny“ - přednáška a beseda - spolupráce s JČU České Budějovice ; 

„Gender - rovné příležitosti žen a mužů“ - přednáška a beseda - spolupráce s FSS Masarykovy univerzity  Brno; 

„Geologie Broumovska“ - Jiří Kopecký, člen České speleologické společnosti.    

 

6.4  Ochrana člověka za mimořádných situací 

     Výuka předmětu ve školním roce 2010/2011 probíhala v osmi ročnících (prima až kvarta, septima a oktáva 

osmiletého gymnázia a 3. a 4. ročník čtyřletého gymnázia). V ostatních ročnících jsou témata předmětu 

rozdělena v rámci ŠVP do různých předmětů tématicky souvisejících s danou problematikou.  Hodinová dotace 

do každého ročníku by měla činit šest hodin. Učivo bylo  rozděleno do pěti témat: I. Základy první pomoci (nové 

téma) II. Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí, III. Živelní pohromy, IV. Havárie s únikem 

nebezpečných látek, V. Radiační havárie. Počet hodin připadajících na jednotlivá témata byl upraven takto: 

Téma I. - dvě hodiny, téma II. - jedna hodina, téma III.  - jedna hodina, téma IV. - jedna hodina, téma V. - jedna 

hodina. 

     Škole se na příští školní rok podařilo zajistit odbornou přednášku člena Sboru dobrovolných hasičů pana 

Vosyky spojenou s ukázkami hasicích přístrojů, hasebních technik a vyprošťovacích prací, kde je důraz kladen 

zejména na prevenci vzniku požárních rizik.  

     V části ročníků se  hodinovou dotaci (6 hodin) nepodařilo zcela bezezbytku dodržet (většinou o tři hodiny). 

Tato opakující se situace je řešena zařazováním takových témat, která v daném ročníku ještě nezazněla. 

Nemůže tedy dojít k situaci, aby kterákoliv maturitní třída opouštěla školu a nebyla obeznámena s obsahem 

všech pěti témat.  Zcela ojedinělá situace tradičně nastala ve 3.A, kde se z organizačních důvodů nepodařilo 

realizovat ani jednu hodinu OČMU.  Poslední šancí, jak připravit žáky tohoto ročníku na zvládnutí mimořádných 

událostí v reálném životě, je poslední ročník jejich studia. Celková „odučenost“ v předmětu OČMU letos činí 

44%. 

 (Zpracoval Mgr. Pavel Trenčanský, vyučující ochrany obyvatelstva za mimořádných situací.)     

 

6.5  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

V tomto školním roce se uskutečnily tyto akce: 

- zjišťování klimatických dat pro mezinárodní projekt GLOBE 

- účast v biologické olympiádě školní kolo kategorie A, C, D, okresní kolo kat. C a D, krajské                

  kolo kategorie C, A 

- účast v soutěži poznávání přírodnin školní kolo kategorie A, C, D, okresní kolo kategorie  

   A, C, D, krajské kolo kategorie C, A 

- zapojení do celospolečenských aktivit vedoucích k toleranci k lidem – pomoc při veřejných  

  sbírkách Srdíčkový den, Světluška, Červená stužka, Liga proti rakovině 

- spolupráce se středisky ekologické výchovy a DDM 

- zapojení školy do programu MRKEV  
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- účast na projektu Výpravy za poznáním neživé přírody Broumovska 

- Čas proměn – beseda s ženskou sestrou 

- projekt Doprava, Park , Spotřeba vody v domácnosti, Les ( prima) 

- projekt Lidské tělo, Domácí mazlíčci  (tercie) 

- kurz environmentální výchovy – ekosystémy Broumovska, horniny v okolí (kvarta) 

- zdravý životní styl – beseda s ženskou sestrou  (1.r., kvinta) 

- projekt Rostlinné čeledi  (1.r., kvinta) 

- beseda Invazivní rostliny  (1.r., kvinta) 

- týden ekologické výchovy (2.r, sexta) 

- beseda Důkazy evoluce  (3.r., septima) 

- hygiena ústní dutiny ( Zdravá škola) (všechny ročníky) 

- úklid veřejného prostranství  (3.r., septima), třídění odpadů ve škole 

- výstavky přírodnin, přírodovědné vycházky 

- biologický kroužek 

Práce byla zaměřena na vytváření pozitivního vztahu žáků k přírodě. Žáci byli vedeni k pochopení vzájemných 

ekologických vztahů, k vytváření postojů a odpovědnosti za stav životního prostředí v současné době i 

v budoucnosti.  Plán práce se dařilo plnit.                                                                                                                             

 (Zpracovala Mgr.  Ludmila Lorencová,  koordinátorka EVVO)        

 

6.6  Výchova proti rasismu, xenofobii a násilí; multikulturní výchova 

Úloha náboženství v současném světě - řada besed s představiteli jednotlivých církví. 

Adopce na dálku - sponzorství indického chlapce Arwina (sexta). 

Beseda s nevidomými studentkami konzervatoře + jejich hudební vystoupení v rámci akce Světluška. 

„Židovské město“ - odborná exkurze do Prahy za židovskými památkami pro žáky sexty. 

Beseda s arabským studentem. 

 

6.7  Mezinárodní projekty a rozvojové programy, mezinárodní spolupráce 

     Škola příležitostně spolupracuje s Gymnáziem v Nové Rudě a s Gymnáziem v Žabkovicích v Polsku. V rámci 

této spolupráce pořádáme společné akce, zvl. soutěže (např. dějepisná mezinárodní soutěž na gymnáziu 

v polských Žabkowicích o pohár generálního konzula České republiky v Polsku a pohár generálního konzula 

Polské republiky v Praze). Do Polska pořádáme pravidelné výchovné zájezdy do Osvětimi. Pravidelně 

zapojujeme studenty do Dnů česko-polské křesťanské kultury na Broumovsku.  

     Dlouhodobá spolupráce s Gymnáziem Jana Nepomuckého v bavorském městě Rohr - výměnné pobyty žáků i 

učitelů: 

 

Víte, jak chutná Leberkäse Semmel nebo pravé bavorské „Bia“?  

Studenti, kteří se zúčastnili zájezdu do Rohru ve dnech od 20.9. do 

25.9.2010, už to vědí. Kromě toho také poznali krásy historických 

německých měst, jako jsou Nürnberg, München či Regensburg. Dále 

se seznámili s prostředím prestižního německého gymnázia a 

poznali jeho studenty, se kterými strávili dopoledne v rámci 

projektového dne. Poslední den si prohlédli zámek stavěný podle 

vzoru francouzského Versailles na ostrově, který leží uprostřed jezera 

Chiemsee. Pomyslnou třešničkou na dortu byla návštěva Salzburgu, 

města W. A. Mozarta. Velké díky patří paní  Hanuschové a panu 

Mohelníkovi za perfektní organizaci.   Mirka Soldánová + Tomáš 

Weissar, studenti 4.A 
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Návštěva z Rohru na našem gymnáziu 

 

V terminu od 14.-17.10. 2010 proběhla návštěva studentů, rodičů 

a učitelů z partnerského gymnázia v bavorském Rohru u nás v 

Broumově. Přijelo 37 žáků ve věku od 12 do 15 let, kteří se mimo 

jiné zúčastnili projektového vyučování s našimi studenty v pátek 

odpoledne, sobotní večer byl vyhrazen společenským hrám a 

navazování kontaktů mezi Čechy a Němci. Další programem byl 

kulturně-poznávací (Adšpašské skály, náchodský zámek, 

broumovský klášter).    

Mgr. Magda Hanuschová, garant spolupráce. 

 

 

 

 

     Škola je zapojena v dlouhodobém mezinárodním projektu GLOBE na sledování klimatu – celoroční 

zaznamenávání teplot v místě sídla školy a následné odesílání dat k celosvětovému zpracování do NASA.   

 

6.8  Veřejně prospěšné akce 

     Dobré jméno škole dělají studenti, kteří se zapojují do veřejně prospěšných prací a do charitativních 

finančních sbírek na pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům. Nejvíce pomáhají přímo v Broumově. Ve 

školním roce 2010/2011 jsme zajišťovali prodej předmětů pro veřejné sbírky:  „Květinový den“ Ligy proti 

rakovině, „Srdíčkový den“ (sbírka Občanského sdružení Život dětem na dovybavení transplantační jednotky 

kostní dřeně ve FN Motol Praha), „Světluška“ (sbírka na pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým) a  

„Červená stužka“ (Den boje proti AIDS). 

 

Studenti gymnázia v Broumově získali pro Oblastní charitu Hradec Králové 7632 korun  

Středa, 08 Červen 2011 15:55 René Herzán  

 

 

Studenti gymnázia Broumov uspořádali 

v prostorách zahrady nového klubu ROK na 

Masarykově třídě v Broumově benefiční 

koncert ROK fest a pro Oblastní charitu Hradec 

Králové získali 7 632 korun.  

Koncert se konal 3. června pod záštitou Domu 

dětí a mládeže Ulita Broumov. 

Celé odpoledne zněly různé hudební žánry 

přilehlými broumovskými ulicemi. Studenti pozvali muzikanty a kapely především z řad svých broumovských 

přátel Odmocninu z pomeranče , Freebree, Iskejp, Asy-metri, Anthropoid Jana Hamerského, Kryštofa Meiera a 

přespolní kapely P.L.H. z  Náchoda a Svěží zeleninu z Prahy. Všichni muzikanti hráli bez nároku na honorář . 

Ředitel DDM Ulita Mirek Frömmel k tomu řekl: "Myšlenka benefičního koncertu uzrávala téměř dva roky a jsme 

velmi rádi, že můžeme říci, že uzrála v podobu velmi pohodového koncertu a navíc s výtěžkem 7 632 korun, 

který byl zaslán Oblastní charitě Hradec Králové, konkrétně Domu Matky Terezy." 

Se zaměstnanci tohoto azylového domu se studenti gymnázia setkali v pátek dopoledne na besedě. Hovořilo se 

o jejich práci, o azylových domech i o osudech lidí bez domova, o které se oba Michal Hledík a Petr Macl 

v Hradci Králové starají. Besedou se také v prostorách klubu ROK otevřela výstava fotografií Anety a Petra 
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Maclových Hosté na zemi, která bude otevřená celý červen. Aneta a Petr Maclovi jsou nadšení fotografové a 

oba pracují pro Oblastní charitu v HK. Svoji výstavou představují konkrétní osudy lidí bez domova. 

"Veliké poděkování patří studentkám Evě Vodochodské, Marušce Cvikýřové a Zuzce Valáškové, které benefiční 

koncert vymyslely a zorganizovaly, Anetě Outratové , Borisovi Hübnerovi, Markovi Dlouhému a Kátě Vlčkové, 

kteří se zapojili ve svém volném čase do příprav zahrady klubu ROK i do příprav koncertu, Ašimovi Michalovi 

Sedláčkovi, nadšenému fotografovi a velikému příznivci klubu ROK, také za velkou podporu a pomoc a Pavle 

Hajpišlové a Pepovi Dittrichovi za celofestivalový doprovod slovem. Děkujeme Nadačnímu fondu gymnázia 

Broumov za finanční podporu a Městu Broumov za zapůjčení laviček a pódia a panu Zdeňku Hajpišlovi za skvělý 

bezchybný celovečerní zvuk," hodnotí po koncertě Dáša Zbořilová z DDM Ulita. 

"Bylo to milé letní setkání mladých lidí, kteří si užili dobrou muziku, letní počasí a ještě dokázali, že v Broumově 

je co zažít a prožít, když se chce," dodává Mirek Frömmel. 

Světluška  

 

Dne 17. 9. 2010 se na naší škole uskutečnila beseda se třemi nevidomými 

studentkami pražské Konzervatoře Jana Deyla. Dívky ochotně odpovídaly na 

všechny zvídavé otázky, ukázaly pomůcky pro nevidomé a předvedly vlastní 

hudební tvorbu. Nakonec došlo i na vyprávění o sbírce Světluška, kterou každým 

rokem v Broumově zajišťují žáci gymnázia. Studenti se zajímali i o projekt Kavárna 

potmě (otevřena byla v sobotu 18. 9. 2010 v Ulitě). Na vlastní oči jsme se mohli 

přesvědčit, že peníze z veřejné sbírky putují do správných rukou. Moc děkujeme 

všem, kteří přispěli.  Eva Vodochodská, septima 

 

 

6.9  Zájmové kroužky 

     Kroužek silové gymnastiky, kroužek historického šermu, biologický kroužky, kroužek chemie, kroužek 

výpočetní techniky, kroužek ICT, kroužek němčiny a německé konverzace, kroužek latiny, kroužek češtiny na 

počítači, dramatický kroužek. 

 

6.10  Kultura 

     Škola se snaží zapojovat žáky v co nejširší míře především do kulturního dění v Broumově. Usilujeme nejen o 

pasívní zájem o kulturu, ale snažíme se žáky vést k tomu, aby měli aktivní snahu spolupodílet se na kulturním 

životě svého regionu. K takovým aktivitám patřily například následující akce: 

Jičín - město pohádky: zúčastnili jsme se s divadlem Jak se dělá divadlo (Loupežnická pohádka), vytvořili žáci 
sekundy v rámci dramatické výchovy. 
Vánoční koncert a divadlo v klášterním kostele: 

Důstojným zakončením roku 2010 byla barokní divadelní hra "Ej, 

radost velkou zvěstujeme vám" v podání souboru Ne.Div.Se. v 

klášterním kostele sv. Vojtěcha. Hra probíhající za hudebního 

doprovodu studentů našeho gymnázia byla součástí celodenního 

projektu Vánoční ladění ( společný projekt gymnázia, ZŠ Hradební a 

Ulity). Děkujeme všem účastníkům za pěknou podívanou. Dáše 

Židové a Evě Kroupové patří poděkování za výbornou přípravu celé 

akce.  

 

 
Zájezd do divadla v Pardubicích - „Hamlet“. Dopolední představení. Účast: tercie.  

Zájezd do Klicperova divadla v Hradci Králové - „Maškaráda“. Dopolední představení. Účast:  1. A.  

Divadelní představení ochotnického studentského souboru Ne.Div.Se - „Zlatíčka“ pro žáky vyššího gymnázia. 

Zájezd do Klicperova divadla v Hradci Králové - „Světáci“. Účast dle zájmu. 
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Zájezd do Klicperova divadla v Hradci Králové - „Jedlíci čokolády“. Dopolední představení. Účast:  1. A, 2. A. 

Zájezd do Klicperova divadla v Hradci Králové - „Sherlock Holmes“. Účast dle zájmu. 

Fantastické divadlo - Kytice: 

 

Skvělé, jedinečné, senzační....tak lze charakterizovat divadelní představení 

Kytice (režie Jan Holek) v podání souboru  DS Hlavy. V divadelním souboru 

působí většinou studenti našeho gymnázia. Zúčastnili se žáci 1. A, 2. A, 

kvinty, sexty a tercie.  

 

 

 

Zájezd do Paříže - „Paříž klasická a královská sídla Fontainebleau a Versailles“  

 

                                             
 

6.11  Sport 

     Kromě běžných sportovních aktivit v rámci výuky tělesné výchovy nabízíme žákům další sportovní a 

sportovně-turistické akce, které přispívají k rozvoji tělesné zdatnosti i k obecnému zájmu o sport: 

Sportovní den pro žáky nižšího gymnázia - kolektivní sporty (přehazovaná, ringo, florbal). 

Sportovní den pro žáky vyššího gymnázia - kolektivní sporty (odbíjená, softbal). 

Na úrovni druhých ročníků nabízíme žákům cyklistický kurz v Krkonoších. 

Lyžařské kurzy pro první ročníky a pro sekundu. 

Na podzim nebo na jaře nabízíme žákům třídenní turistickou akci přechod Krkonoš. 

Broumovský HOBIT aneb  a  - vánoční běh do schodů broumovského gymnázia (soutěž třídních štafet).  

Outdoorový kurz Malá Skála - květen 2011 

Již potřetí se „náš gympl“ vypravil na kole za vodou a skalami na outdoorový 

sportovní kurz do Malé Skály. Výběr studentů septimy a 3.A měl možnost 

otestovat vodu Jizery s pádlem v ruce (i jinde ) na kajaku i kánoi, na 

pískovcových skalách zkusit jištěnou cestu "via ferrata" i klasické lezení. K 

tomu přidejme pár výškových zážitků z lanového centra nebo netradiční 

bungee-running. To vše v kombinaci se slunečným počasím přispělo k tomu, že 

"adrenalin tekl proudem a tělo.... trochu bolelo."  M. Mádle, vedoucí kurzu 

 

Část VII. 

Projekty financované z cizích zdrojů a projekty vůbec 
7.1  Projekty Královéhradeckého kraje 

„Začlenění univerzálního hlasovacího systému do výuky“. Krajský grant v oblasti Inovace ve vzdělávání. 

Celkové náklady 48 000,- Kč. Požadováno: 32 000,- Kč. Projekt jsme v roce 2011 získali a začali realizovat. 

Hlavní cíle projektu: 

Začlenit univerzální hlasovací systém do výuky a všestranně ho využít při autoevaluaci školy. 

Vytvořit sady testů v různých předmětech a propojit je s univerzálním hlasovacím systémem. 

Využít navázanosti systému na interaktivní tabuli i univerzální možnosti systém používat s testy připravenými v 

Power Pointu. Okamžité získání zpětné vazby ve vyučovací hodině. 

Vytvořit sady testů vhodných k autoevaluaci školy na úrovních žák, rodič a učitel s 

poloautomatickým vyhodnocením výsledků v různých vhodných podobách. 

Hlasovací zařízení využít také jako objekt zkoumání a zapojit do procesu tvorby poloautomatického 
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vyhodnocení i studenty, především v rámci semináře z IVT. Poskytnout možnost využití hlasovacího systému k 

vyhodnocení testů vytvořených studenty v rámci seminárních prací. 

Zpracovat manuál uživatele hlasovacího zařízení ve školním prostředí a případně další metodické materiály. 

Přispět k naplňování cílů ŠVP v oblasti zvýšení efektivnosti výuky prostřednictvím okamžité zpětné vazby a 

předat zkušenosti ostatním. 

7.2  Projekty z OPVK 

„Další vzdělávání pedagogických pracovníků“. Předkladatelem projektu je Gymnázium Broumov, 

zpracovatelem firma Tempo training & Consulting.  

Klíčové aktivity budou: 

 DVPP se zaměřením na využívání ICT ve výuce a zvyšování znalostí. 

 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární 

reformy. 

 DVPP se zaměřením na jazykové kompetence využitelné při výuce předmětů. 

 

7.3  Partnerské projekty 

     Škola se v letech 2010 - 2011 jako partnerská podílí na následujících projektech: 

      „Učíme interaktivně“ - multiregionální projekt z OPVK  (Prioritní osa 1, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování 

kvality ve vzdělávání). Zastřešující školou je Obchodní akademie v Jičíně. V projektu jde o vytváření výukových 

materiálů pro interaktivní tabule v oblasti výuky cizích jazyků. 

     „Globe“. Škola je zapojena v dlouhodobém mezinárodním projektu GLOBE na sledování klimatu – celoroční 

zaznamenávání teplot v místě sídla školy a následné odesílání dat k celosvětovému zpracování do NASA.   

     „Předsudky jsou out“ - Cíle projektu:         

Snížit tendenci utváření postojů a názorů na základě zažitých stereotypů a předsudků. 

Zvýšit informovanost o situaci národnostních a etnických menšin žijících v ČR.  

Podpořit studenty v realizaci vlastních projektů, které budou v rámci boje proti rasismu a xenofobii. 

Posílit školy v naplňování průřezových témat Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova.  

Posílit školy v interaktivní, zážitkové a projektové formě výuky. 

Projekt realizuje společnost Step by Step. Projekt ma pro školu i drobný finanční efekt, ale hlavní přínos bude 

pro žáky druhých ročníků - budou se učit samostatně realizovat projekty. Lektoři i výjezdní akce budou 

financovány z projektu. 

     „Aplikace metod a forem práce se žáky podporující rovný přístup ke vzdělávání“. Realizátorem projektu je  

ZŠ Masarykova Broumov. Význam to bude mít pro naše žákyně usilující o studium speciální pedagogiky apod. - 

získají praxi. Vedoucí - Ra.  

 

7.4  Jiné projekty 

     „Studenti čtou a píší noviny“. I v letošním roce se žáci gymnázia zúčastnili projektu MF Dnes - Studenti čtou 

a píší noviny. V rámci výuky publicistického stylu se zúčastnili žáci 2. ročníku a sexty. Dobrovolně se mohou 

zúčastnit i žáci jiných ročníků. Žáci vytvářejí publicistické texty na zadaná témata (např. „Patří sexuální výchova 

do škol?“ „Alkohol: slast na houpačce“ apod.) a nejlepší práce jsou otištěny v celostátním deníku. 

 
7.5  Vlastní projekty  

     Kromě „velkých“ projektů škola každoročně realizuje celou řadu drobných projektů v rámci školních i 

mimoškolních výchovně-vzdělávacích aktivit. Tyto projekty jsou většinou bez nároků na finanční prostředky, 

případně je škola financuje z vlastních zdrojů či s přispěním Nadačního fondu Gymnázia v Broumově. Níže 

uvedené projekty jsou popsány výše v textu.  
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„Klášter známý i neznámý“, „Pražské památky“, „Židovské 
město“, „50. léta na Broumovsku“, „Kurz paměti“, 
„MojeFamilie“, „Čtení na internetu“, „Dny poezie“, „Jak se 
dělá animovaný film“, „Roztančená zahrada“, „Jak funguje 
kino“, "Jak se dělají noviny", „Starověká kultura“, „Čajování“, 
„Trocha antropologie nikoho nezabije“, „Výroba posterů“, 
„Geologické děje“, „Zdravá výživa“, „Rostlinné čeledi“, 
„Živočišné řády“, „Les“, „Spotřeba vody v domácnosti“, 
„Doprava“, „Městský park“, „Město stromů“, „Den Země“, 
„Biologická praktika v klášterní zahradě“, „Týden ekologické 
výchovy v okolí Broumova“, „Poznáváním přírodnin v okolí 
Broumova“, „Práce s přírodními materiály“, „Rostlinná 
stanoviště“, „Živočichové známí i neznámí“, „Založ si 
politickou stranu“, „Švýcarsko - německy mluvící země“, 
„Webquests“, „Osobnosti německy mluvících zemí“, „Města a 
cestování v německy mluvících zemích“, „Broumovsko v 
angličtině“, „Římská kuchyně“, „Ma famille“, „Život ve 
starověkém Řecku“, „Broumov a jeho významné historické 
památky“, „Zahrada“, „Školní televize“, „Lidské tělo“, „Domácí 
mazlíčci“. 
 

 

 

Část VIII. 

Public Relations školy 

(škola a veřejnost, spolupráce s odborovou organizací, sociální partneři, prezentace, 

odborná a publikační činnost) 
 

     Škola rozvíjí partnerství se školskou radou, s odborovou organizací, s rodiči, se zřizovatelem, s městem 

Broumovem, se základními školami, s Dětským domovem Broumov, se Speciální školou Broumov, s 

broumovskou podnikatelskou sférou, s kulturními organizacemi, se sportovními organizacemi, s nadacemi, s 

vysokými školami a s dalšími institucemi a organizacemi na Broumovsku i v celé ČR. S některými sociálními 

partnery máme navázané dlouhodobé a trvalé kontakty, s jinými spolupracujeme příležitostně. 

     Vedení školy využívá podnětů sociálních partnerů pro rozšíření nabídky ŠVP - obsahu vzdělávání a ke 

zkvalitnění vzdělávání.  

     Odbornou činnost ve vědeckém slova smyslu vyvíjí jeden učitel (výtvarné výchovy) naší školy, a to jako 

výtvarný teoretik a kurátor výstav. Jedna učitelka publikuje umělecké prozaické texty. Koordinátor ICT působí 

jako lektor v oblasti využívání ICT ve výuce matematiky.  Ředitel školy působí jako lektor Školského zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK v oblasti řízení školy.  

     Publikační činnost orientujeme na prezentaci školy pro veřejnost, k čemuž využíváme především regionální 

tisk, ve kterém zveřejňujeme krátké zprávy o dění ve škole a o úspěších našich žáků. Jeden učitel (českého 

jazyka a literatury) publikuje svoje reportáže na internetu na cestovatelském portálu Hedvábná stezka, další 

články publikuje v internetových novinách Britské listy a práci 

školy často popularizuje v okresním tisku. Je pověřen 

výkonem funkce PR manažera školy a koordinuje PR aktivity 

školy. 

Veřejnosti školu pravidelně představujeme na veletrhu 

středních škol okresu Náchod stejně jako na Dnu otevřených 

dveří.  Pro broumovskou veřejnost jsme uspořádali vernisáž 

výtvarných prací absolventů školy, mezi nimiž nechybí taková 
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jména jako např. Josef Paleček. Za reprezentativní záležitost lze také označit tradiční stužkovací ples 

maturitních ročníků a nový způsob i místo na předávání maturitních vysvědčení na Staré radnici v Broumově ve 

spolupráci s Nadačním fondem.  

     K prezentaci školy na veřejnosti slouží také naše internetové stránky (www.gybroumov.cz). V hodnoceném 

období se dále rozvíjelo zapojení školy do projektu České televize „Digitální náves“, jež nám umožňuje 

prezentovat školu na webu České televize.  

      

Štáb Zpráviček natáčí se studenty v Broumově 
(vloženo: 21. 1. 2011 13:59, autor: Pavel Beneš) 

V úterý 18. ledna natáčel štáb České televize z pořadu 

Zprávičky na Gymnáziu v Broumově reportáž se studenty, kteří 

přispívají do projektu Digináves. Šlo o první z plánovaných 

výjezdů za mladými tvůrci, jejichž reportáže o místním dění se 

kromě webu Diginávsi objevují právě i v pořadu Zprávičky. 

Studenti během natáčení sami pokračovali ve svých 

rozpracovaných projektech, takže v chystané reportáži ve 

Zprávičkách diváci uvidí například to, jakou technikou se 

příspěvky pro Digináves točí a kde je studenti stříhají. 

Na zkoušku s profesionální kamerou Součástí výjezdu byla také 

beseda několika přispěvatelských týmů z různých ročníků 

Gymnázia Broumov s Petrem Kopeckým ze Zpráviček a Pavlem 

Benešem z projektu Digináves. Zájemci navíc využili příležitost a 

seznámili se s profesionální technikou, se kterou štáb Zpráviček 

reportáž natáčel. 

     Ke kvalitě image naší školy výrazně přispívají studijní úspěchy 

našich žáků v nejrůznějším testování a také procento žáků, které 

jsme motivovali ke studiu na vysoké škole, a procento žáků k 

vysokoškolskému studiu přijatých. Škola si vede dlouhodobé 

statistiky o této oblasti.  Za poslední tři roky se úspěšnost našich 

absolventů při přijímání na vysoké školy pohybuje v rozmezí 80% - 

90%. 

     Akcí, které školu dobře prezentují na veřejnosti, pořádáme 

velké množství a jsou popisovány na mnoha místech této výroční 

zprávy. Zvláště však je třeba zmínit: 

      Veškeré aktivity školy v programu „Proměny Alejky“. Mnohé 

aktivity by nadace Proměny vůbec nemohla bez našich žáků 

realizovat. Naše škola opravdu výrazně pomohla popularizovat 

akce na obnovu starého parku Alejka a vstoupila v této souvislosti 

do povědomí broumovské veřejnosti. 

     Program osobnosti a kapacity do školy. Tento program 

realizujeme v rámci dlouhodobého projektu Nadačního fondu 

Gymnázia v Broumově „Studentská akademie“. Dobrou motivací, 

jak vést žáky k zájmu o rozvoj svého talentu, je získat do školy 

významné vědecké kapacity, které umí srozumitelně a se zápalem 

o svém oboru před žáky hovořit. S některými odborníky se nám 

podařilo navázat dlouhodobější spolupráci a jejich přednášky se 

na naší škole staly tradicí. Přednášky zpřístupňujeme také 

veřejnosti.  
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„Vývoj nových léků“ - Ing. Iva Pichová, CSc., zástupkyní ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR; 

„Říše hmyzu“ - Prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc., odborným pracovníkem AV ČR;  

„Život dinosaurů“ - přednáška a beseda - spolupráce s JČU České Budějovice; 

„Původ člověka“ - přednáška a beseda - spolupráce s JČU České Budějovice; 

„Invazní rostliny“ - přednáška a beseda - spolupráce s JČU České Budějovice ; 

„Gender - rovné příležitosti žen a mužů“ - přednáška a beseda - spolupráce s FSS Masarykovy univerzity  Brno; 

„Geologie Broumovska“ - Jiří Kopecký, člen České speleologické společnosti.    

     Již třetím rokem jsme zařazeni do sítě škol projektu Státního zdravotního ústavu "Škola podporující zdraví".   

     Dobré jméno dělají škole žáci, kteří se zapojují do charitativních akcí na podporu handicapovaných 

spoluobčanů. 

      K dobrému image školy přispěla publikace mnoha článků našich žáků v rámci projektu Studenti čtou a píší 

noviny.  

      Zvítězí-li náš žák v mezinárodní soutěži, dělám nám to určitě čest. A ve vědomostní soutěži „Co víš o 

Čechách a o Polsku“ vítězíme již několik let. 

      Velkou propagaci nám také dělá akce Oceňování 

nejlepších studentů Gymnázia v Broumově za daný 

školní rok. Akci pro školu pořádá Nadační fond Gymnázia 

v Broumově. Je veřejná a sejdou se na ní nejlepší žáci i 

absolventi školy, učitelé, rodiče a sponzoři. 

 

 
 

 

       Tradičně velmi dobře se reprezentujeme akcí 

„Vánoční ladění“ na malém kostelním náměstí. 

       Když naši žáci vystupují na celostátní divadelní 

přehlídce typu Jičín - město pohádek, je to pro nás jistě dobrá reklama. 

       Když se řekne „Gymplfest“, všichni v Broumově vědí, že tuto přehlídku amatérských kapel pořádá právě 

naše škola. 

       Broumovská veřejnost také zná naše turistické akce po Čechách, na Slovensko i do Alp. 

       Na malém městě lze školu dobře zviditelnit i v komunální politice: Mgr. Jiří Ringel, učitel našeho gymnázia, 

získal největší důvěru v komunálních volbách. V zastupitelstvu zasedne i Mgr. Šárka Rambousková a Petr 

Staněk.  

 

Také je dobré sledovat úspěšné současné žáky či bývalé absolventy školy a trochu se pochlubit „cizím peřím“: 

Judita Lorencová v reprezentaci České republiky 

 

Judita Lorencová, bývalá studentka naší školy, se svými výkony probojovala 

do cyklistické juniorské reprezentace.  

 

 

 

 

Úspěchy nás těší - Jana Štrausová manažerkou pro ČR a SR v Londýně 

Úspěchy bývalých absolventů nás vždy těší. Pokud se prosadí v zahraniční konkurenci, těší nás to ještě víc. Jana 

Štrausová maturovala na našem gymnáziu v roce 2004, poté absolvovala studium sociální a kulturní 

antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Dnes žije a pracuje v Londýně v ADC College. Je projektovou 

manažerkou EU s primární odpovědností pro Českou a Slovenskou republiku a s vedoucí odpovědností pro 

ostatní země EU.  
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Broumovák na nejvyšší hoře Jižní Ameriky 

Petr Hejduk, Broumovák, absolvent našeho gymnázia, zdolal v Argentině nejvyšší horu Jižní Ameriky Aconcaguu 

(6959 m). 

 

Lída Kuldová zdraví Broumov          

Absolventi broumovského gymnázia  jsou skutečně všude. Lída Kuldová 

(maturovala 2004 ) již druhým rokem trénuje v Norsku krasobruslení. Je hlavní 

trenérkou ve třech klubech - Moss, Fredrikstadt a Sarpsborg. "Norsko je 

země přenádherná, čistá, materiálně vyspělá, ale lidé tu mají trochu jiné zvyklosti a 

mentalitu než u nás. Norové nemají vrytou tu historii, to staleté obrušování, které 

máme my ve střední Evropě. Málo se scházejí a už vůbec ne na pivě, což je podle 

mě škoda," píše v emailu Lída,  která se vždy těší domů a vzpomíná na "konec 

světa, který ji hodně dal a kam se vždy ráda vrací".  

 

Může si učitel přát více než úspěchy svého studenta? Jára Vejrych (maturita 2006) úspěšně vystudoval 

arabistiku na Univerzitě Plzeň; na stážích poznal řadu arabských zemí (legendární výrok: "Rád se dívám z 

Golanských výšin na Izrael"); přednáší pro studenty na Univerzitě Karlově v Praze o arabském světě a tamtéž 

studuje práva; překládá z arabštiny do angličtiny...  

 

Studentky plzeňského Ústavu umění a designu ZČU bodovaly na soutěži v USA 

Velkého úspěchu dosáhly studentky Ústavu umění a designu Západočeské univerzity Plzeň Lenka Marková 

(absolventka naší školy 2010) a Lenka Karasová na celosvětové soutěži Arts of Fashion Competition 2010, 

konané v San Francisku. Lenka Marková pak získala v kategorii obuvi a doplňků jednu ze tří nejvýznamnějších 

cen. "Do finále soutěže mezinárodní porota nominovala z více jak 500 studentů z celkem 82 škol umění a 

univerzit z celého světa 42 soutěžících, kteří byli vyzváni, aby na dané téma vytvořili dva ucelené modely ze tří 

návrhů, které vybrala porota. Letos poprvé proběhla soutěž ve dvou kategoriích, a to v kategorii oděvní a v 

kategorii designu obuvi a doplňků," řekla v sobotu pro Mediafax 

Lenka Marková. Do finále se dostaly obě studentky ateliéru 

Fashion design Ústavu umění a designu Západočeské univerzity 

Plzeň. ... Modely Lenky Markové nakonec získaly cenu Jerome 

Dreyfusse, kterou je tříměsíční stáž v Paříži u designérů Julie 

Perrin a Jerome Dreyfuss pracujících pro firmu Hermés. 

 

 

 

Lenka Marková se svým modelem dámských bot.  

 

Cena za nejlepší ženský výkon: Bára Hrdá 

 

Kytice v podání souboru Hlavy slaví další úspěchy. V divadelní přehlídce 

Sítko (pořádala Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění 

Brno) získala Bára Hrdá (současná žákyně naší školy) Cenu za nejlepší 

ženský výkon.  
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Barbora Hovorková - zapamatujme si to jméno 
 
Už ve 4 letech začala tančit dnes patnáctiletá Barbora Hovorková (žákyně 

naší školy). Pod vedením Heleny Ogriščenkové se nejdříve na Základní 

umělecké škole v Broumově věnovala pohybové průpravě a společně 

s dalšími žáky i scénickému tanci. Od 5 let se přeorientovala na baletní 

přípravu a „už“ za 6 let se poprvé postavila na špičky. Na špičkách se začíná 

tancovat až po nějaké době chození do baletu, neboť musíte mít vycvičený 

kotník a vytvarovaný nárt. Balet Báru opravdu pohltil. Dnes 4x týdně 

trénuje na parketách umělecké školy. Každé léto jezdí na vzdělávací 

workshopy, které vedou zkušení profesionálové. 

Se skupinou scénického tance vystupuje na kulturních akcích na 

Broumovsku i v sousedním Polsku. V roce 2005 vystupovali s broumovskými mažoretkami v německém 

Forchheimu. Pravidelně tančí na Farním plese v Martínkovicích a v loňském roce zahajovali svým předtančením 

Ples podnikatelů v Broumově. 

Bára studuje v tercii na gymnáziu v Broumově. Původně uvažovala o studiu na střední konzervatoři v Praze, ale 

nakonec zvolila gymnázium. Její třídní učitel Jiří Mohelník o ní říká: „Bára je příjemná, má pořád dobrou náladu, 

není povrchní, je tvůrčí se spoustou nápadů, zkrátka pohodová a milá slečna. Jako žákyně je ctižádostivá, 

spolehlivá a zodpovědná.“ Hraje na housle, zpívá, ráda lyžuje. Jednou by chtěla studovat jazyky. Největším 

koníčkem ale zůstává balet. 

Bára už dosáhla několika úspěchů. Na mezinárodní soutěži Hradecká Odette v roce 2008 obsadili se skupinou 

scénického tance 3. místo. V porotě tenkrát rozhodoval Vlastimil Harapes. O rok později na stejné soutěži 

obsadila Bára 4. místo v sólovém baletu. Na soutěži O nejlepšího tanečního učitele vystoupili v Kutné Hoře a 

Helena Ogriščenková byla za svou choreografii oceněna 2. místem. 

 
 
      Na závěr „propagační“ kapitoly uvedu akci, která pro dobré jméno školy udělala v uplynulém školním roce 

nejvíce - Oslava 66. výročí založení českého gymnázia v Broumově 

 

 

Dobrý den, milý pane řediteli, 

jsem si jist, že dobré vzpomínky na skvělou atmosféru oslav výročí našeho gymnázia nám v mysli setrvají 

natrvalo. Ze srdce vám za to děkuji. Oslava mýma očima skrze skla Nikonu je na přiloženém souboru fotografií. 

Potěší mne, pokud je uveřejníte na školním webu. 

S přáním dobrých dnů       MUDr. Milan Gae. Smolej /abs.1967/ 



 

41 

 

 

Část IX. 

Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí 

     Ve školním roce 2010/2011 neprovedla Česká školní inspekce ve škole žádnou inspekční činnost.  

 

 

Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

     Škola v kalendářním roce 2010 ukončila hospodaření s kladným hospodářským výsledkem 56 983,92 Kč, 

který také pokrývá daňovou úsporu. Hospodářský výsledek je přiměřený.  

     Veškeré podstatné údaje o stavu hospodaření školy včetně hodnotících soudů a případných prognóz jsou 

obsaženy ve výročních zprávách o hospodaření školy. Tyto zprávy jsou k dispozici u vedení školy. 

 

 

Část XI. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

     Škola není autorizovanou osobou ve smyslu zákona 179/2006 Sb., nemá akreditaci na vzdělávání dospělých a 

ani o tuto akreditaci nežádala. 

 

 

Část XII. 

Závěr 
 

Výroční zprávu zpracoval ředitel školy PaedDr. Karel Výravský.  

Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci školy na pracovní poradě dne 30. 8. 2011 

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou Gymnázia v Broumově. 

 

 

 

V Broumově dne 29. 8. 2011 

 

 

 

                                                                                                         PaedDr. Karel Výravský 

                                                                                                                     ředitel školy                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


