
Úspěšnost našich maturantů je vyšší než celostátní průměr gymnázií. 
 
 
 

Celkové výsledky státní maturity jsou stejně jako vloni pro Gymnázium Broumov dobré. Státní maturity se v 

republice zúčastnilo 90 496 žáků. Na naší škole bylo k maturitě připuštěno 57 žáků, jeden žák MZ konal v 

podzimním termínu. Jeden žák neuspěl u ústní zkoušky společné části MZ v českém jazyce, jeden žák neuspěl v 

profilové zkoušce ze ZSV. 

U opravné zkoušky oba uspěli. Žák konající MZ v podzimním termínu neuspěl u profilové zkoušky z matematiky. 

Úspěšnost školy ve složení maturitní zkoušky je 95 procent (pro jarní termín). 

 

Srovnání podle průměrné úspěšnosti v procentech 

 
Počet žáků Průměrná úspěšnost 

Předmět 4.A Ok ČR Gymnázia G 4letá G 8letá Škola 4.A Ok 

ČJL 29 28 71 81 79 83 85 82 87 

AJ 23 18 80 89 87 92 89 85 93 

NJ 2 0 67 85 82 89 72 72 x 

M 4 10 55 75 71 81 82 69 87 

Průměr Bez výsledků NJ 69 82 79 85 85 79 89 

  
        

Přesnější pohled na výsledky naší školy dává srovnání s průměrnou úspěšností v republice.  Průměrná 

úspěšnost v ČR (z matematiky, z češtiny a z angličtiny) byla 69. Průměrná úspěšnost gymnázií byla 82. Naše 

škola dosáhla průměrné úspěšnosti 85, tedy lepší než byl průměr gymnázií. Žáci čtyřletého studia dosáhli 

stejného výsledku jako žáci čtyřletého studia v republice. Velmi nás potěšili žáci osmiletého studia, kteří byli 

lepší než žáci osmiletého studia v republice. Tohoto výsledku si velmi ceníme, protože ne vždy jsou naši 

"osmiletí" žáci lepší než jejich vrstevníci z republiky, jelikož na naši školu vzhledem k malému regionu je do 

osmiletého studia mnohem menší výběr uchazečů, než je tomu běžně v republice. Naše škola se dlouhodobě v 

celorepublikových srovnáváních umisťuje v průměru nebo ve slabším průměru, což odpovídá možnostem 

našich žáků. Skončili-li jsme ve státní maturitě v lepším průměru gymnázií, můžeme s tímto výsledkem být velmi 

spokojeni.  
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