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Gymnazisté z Broumova doučovali romské děti, získali cenu VIA BONA. 
     Praha/Broumov - Premiérovou Cenu za školní dobročinnost, podporovanou fondem miliardáře Petra 

Kellnera, získali studenti broumovského gymnázia z východních Čech, kteří ve volném čase pomáhají romským 

dětem. 

     Úspěch mladých studentů z Broumova byl jedním z vrcholů letošních cen VIA BONA, které již patnáct let 

pořádá Nadace VIA, poslední roky společně s Nadací The Kellner Family Foundation (KFF) a již tradičně ve 

spolupráci s Velvyslanectvím USA. 

     Dvacet studentů broumovského gymnázia společně s paní učitelkou Šárkou Rambouskovou neváhali svůj 

volný čas věnovat romským a dalším dětem ze zdejších sociálně vyloučených rodin. Porota je za to odměnila 

cenou VIA BONA v nově zavedené kategorii školní dobročinnost. 

     "Často je to poprvé, kdy se o děti někdo zajímá, mohou o sobě někomu vyprávět, svěřovat se. Zůstává v nich 

úplně nový zážitek. Jeden prvňáček dokonce navrhoval, že by rád propadl, aby za ním jistá slečna z tercie mohla 

dál docházet," vypráví učitelka Šárka Rambousková, která stála u zrodu celého počinu. "Vítězný projekt v sobě 

kombinuje dobročinnost, vzdělávání a podporu minoritním skupinám. Je to projekt odvážný a nevšední", 

dodává Jan Leiner z Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, která iniciovala tuto novou školní kategorii. Na 

projektu se podílí společně s nadací VIA. Ceny předají ve čtvrtek večer v pražském Kaiserštejnském paláci pod 

záštitou velvyslance Spojených států amerických pana Normana Eisena. 

 

 

 

 

http://www.idnes.cz/
http://www.idnes.cz/
http://zpravy.idnes.cz/
http://aktualne.centrum.cz/domaci/prijimaci-zkousky/gymnazium-broumov/
http://aktualne.centrum.cz/tema/broumov_27084/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/kellner-petr/
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/gladiator-x8-v-twin-efi-nova-zabava-pro-vas-volny-cas/11046541?rtype=V&rmain=7842461&ritem=11046541&rclanek=13663916&rslovo=430222&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/kvalitne-pro-rodinu-10998376/10998376?rtype=V&rmain=7833186&ritem=10998376&rclanek=13663916&rslovo=421011&showdirect=1
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Vlídná tvář Gymnázia v Broumově vede k úspěchům jeho studentů 
a přispívá k dobrému jménu regionu 

 
(http://nase.broumovsko.cz/blog/vlidna-tvar-gymnazia-v-broumove-vede-k-uspechum-jeho-studentu-a-
prispiva-k-dobremu-jmenu-regionu.html) 
 
NEDĚLE, 24 BŘEZEN 2013 00:43 JINDRA HORKEL  

 

     Symfonický orchestr studentky Petry Soukupové, výborné výsledky 
bývalého studenta Matouše Ringela ve Švýcarsku. To jsou jen ty 
nejmarkantnější příklady skvělých výsledků studentů a absolventů 
broumovského gymnázia a mimo jiné důkaz, že zde studenti mají 
prostor pro tvořivý rozvoj a možnost získat dobrý základ pro uplatnění   
v praxi. 

     K přednostem gymnázia v Broumově patří výborné zázemí, které 
tato škola má v občanech města i širokého okolí, vesnické prostředí 
v tom nejlepším slova smyslu, kde jako poměrně malá škola se všichni 
znají, není místo pro šikanu, a dokonce ani rozdíly mezi primány a   
oktavány, jak to mnohdy naprosto přirozeně bývá. 

     U nás i v zahraničí dnes žijí stovky lidí, kteří dostali výborný základ 
pro svůj růst, nastartovali svoji kariéru právě na gymnáziu v Broumově. 
V tomto směru navázala tato škola i na úspěchy gymnazistů 
benediktinského klášterního gymnázia v Broumově, které poskytovalo 
vzdělání někdy od začátku 17. století. 

     Účast žáků na celé řadě zájmových aktivit i mimo školu, jejich výsledky v různých soutěžích ale i třeba 
v pomoci malým kamarádům v rámci projektu „Odstraňujeme bariéry“ na Masarykově základní škole 
v Broumově rozhodně nevypovídá o ztracených letech pro tyto děti a dospívající mladé lidi. V porovnání se 
středními školami jiného typu v regionu, ale platí to o gymnáziích a ostatních středních školách v celé republice, 
vychází gymnázium jako škola sice s vyššími nároky na své žáky, zato však s lepšími výsledky jak u maturit, ale 
zejména pak v praxi, o studiu na vysokých školách nemluvě. Úspěchy mnoha absolventů ukazují, že se v životě 
neztratili a dokázali najít mnozí výborné uplatnění. Vždyť dnes téměř polovinu profesorského sboru na této 
škole tvoří její bývalí absolventi. A co teprve setkání s těmi, co přicházejí jednou za čas do Broumova 
zavzpomínat na svá studentská léta při příležitosti různých výročí místního gymnázia. To všechno svědčí o faktu, 
že děti zde neztrácejí své mládí, nemarní zbytečně čas, ale i v dnešní době devastace hodnot, mezi které 
vzdělání patří, získávají nenahraditelné devizy pro svoji budoucnost. A je možno litovat, že v posledních letech 
děti z Police, jakoby se rodiče zhlédli ve velkém městě, odcházejí raději do Náchoda. Jsou zde však studenti 
z Hronova, z Teplic, Meziměstí a z ostatních obcí celého regionu Broumovska a Policka. 

     Jak zdůraznila v rozhovoru profesorka češtiny Šárka Rambousková „téměř každý Broumovák má nějakou 
vazbu na Vebu (tradičně největší zaměstnavatel v regionu) a téměř každý na gymnázium. Význam školy pro náš 
region je nenahraditelný“. Gymnázium zůstalo v Broumově poslední ze středních škol. Ve městě na česko-
polských hranicích, odkud je všude daleko, má jeho existence i zásadní demografický význam. Už tak je velice 
tristní pohled na autobusy, které ráno vyvážejí mladé lidi z Broumova směrem kamsi do vnitrozemí, pryč. A 
vracejí se až večer. 

     Po maturitě odcházejí mnozí studovat na vysoké školy. Je radostné a také naděje pro Broumovsko v tom, že 
se budou stále více vracet domů. Bylo by dobře, kdybychom všichni mysleli na to, aby se sem měli možnost 
vrátit i třeba po nějaké době v cizině, poté co nabudou zkušenosti. A přispějí k rozvoji našeho kraje. Z čisté lásky 
a altruismu se vrátí málokdo. Dokonce dnes ani rodinný majetek, dům, tátův podnik nejsou dostatečně velká 
lákadla. Krása prostředí, ale zejména životní podmínky, úroveň a lukrativní práce pro vzdělané lidi, to může 
dohromady vytvářet bohatství.  Prvé potřebujeme zachovat, další budovat. To je nesmírný úkol nejen 
regionálních politiků. Měli bychom na to myslet každý. 

http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=ab7ad1fb2884ad4580937c85891a3eeb7e963407
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=ab7ad1fb2884ad4580937c85891a3eeb7e963407
http://nase.broumovsko.cz/blog/vlidna-tvar-gymnazia-v-broumove-vede-k-uspechum-jeho-studentu-a-prispiva-k-dobremu-jmenu-regionu/pdf.html
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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 

 Telefon: 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 dle RVP: 

  1.  79-41-K/41    Gymnázium (denní forma vzdělávání; čtyřleté; kapacita oboru 136) 

  2.  79-41-K/81    Gymnázium (denní forma vzdělávání; osmileté; kapacita oboru 264) 

1.7   Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 

 Datum zahájení činnosti: 19. 6. 1996 

1.8   Školská rada: zřízena 7. 2. 2006, předseda Mgr. Marek Lengál 

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

 Nadační fond Gymnázia v Broumově 

1.10   Koordinátoři tvorby 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 Koordinátor ICT: Mgr. Jiří Ringel 

 
1.15 Celkové údaje o škole: 
 

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

11 306 27,8 12,7 
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1.16  Charakteristika školy (záměry, orientace, předpoklady a trendy vývoje, problémy) 

     Gymnázium Broumov je školou s dlouholetou tradicí a s výbornými výsledky ve výchovně-vzdělávací práci se 

žáky. Má to, co každá škola pro své dobré fungování potřebuje: dobré materiální zázemí, skvělé učitele, kvalitní 

žáky a sebereflexi na základě kvalitní evaluace. Avšak i přesto, že ve SWOT analýze Gymnázia v Broumově 

převažují silné stránky a škola vyvíjí maximální úsilí k minimalizaci rizik a slabých stránek, od školního roku 

2011/2012 se potýká s existenčními potížemi. Počet žáků školy klesl za poslední 3 roky z 350 na 300 žáků. 

Hlavní příčinu celkového neblahého stavu v oblasti počtu žáků spatřujeme v dramatickém úbytku populace, 

který je na Broumovsku obzvláště silný. Gymnázium v Broumově získává žáky ze tří oblastí - Broumovsko, 

Policko, Hronovsko. Rozhodující „náborovou“ oblastí je Broumovsko, uchazeči z Policka a z Hronovska více 

tíhnou k Náchodu. Na Broumovsku je 5 úplných základních škol, ze kterých v roce 2003 vycházelo 202 žáků 9. 

tříd, v roce 2012 130 žáků a v roce 2013 pouze 107 žáků. Obdobná situace je i v 5. třídách, kde poklesl počet 

žáků z 219 v roce 2003 na 161 v roce 2013.  

     Škola, zřizovatel i sociální partneři si uvědomují, že udržení poslední střední školy v Broumově je podmínkou 

udržitelného rozvoje celého regionu Broumovska. Škola při koncipování programu svého rozvoje měla toto vždy 

na paměti a vycházela ze specifické regionální situace Broumovska. Broumovsko je v rámci Královéhradeckého 

kraje oblastí odlehlou a zajistit jeho trvale udržitelný rozvoj není a nikdy nebude jednoduché. Základem trvale 

udržitelného rozvoje je práce s lidskými zdroji a ta začíná u mladých lidí a v jejich vzdělanosti. Vzdělávací 

nabídka v oblasti středních škol na Broumovsku je však špatná. Z původně pěti středních škol na Broumovsku 

zůstaly jen dvě. Konkrétně ve městě Broumově byly tři střední školy - nyní zde zůstalo pouze gymnázium, což 

pro žáky základních škol z Broumova a z okolí znamená minimalizaci nabídky oborů středního vzdělání. Škola se 

proto rozhodla pro změnu názvu na Gymnázium a Střední odborná škola (což jí bylo zřizovatelem povoleno) a 

následně pro zavedení nových oborů vzdělání. Škola by tím dostala šanci získat více žáků a žákům základních 

škol na Broumovsku by se tím rozšířila vzdělávací nabídka. Vzhledem k dosavadnímu všeobecnému charakteru 

školy se může jednat jen o všeobecnější odborné obory, které nejsou náročné na výkon praxe ani na zajištění 

teoretické výuky odbornými učiteli. A dále jsme se rozhodli zacílit tyto obory na dívky, protože ty, pokud nejdou 

na gymnázium nebo na hotelovou školu v Teplicích, mají další možnosti vzdělávání až v Náchodě (střední školy 

v Hronově a ve Velkém Poříčí jsou spíše pro chlapce). A protože populace na Broumovsku stárne více než kde 

jinde a je zde hodně zařízení pro seniory (LDN Broumov, Domov důchodců Broumov, Dům s pečovatelskou 

službou Broumov, Domov důchodců Teplice nad Metují, Domov důchodců Police nad Metují, Dům s 

pečovatelskou službou Police nad Metují), zdál se nám nejvhodnější obor sociální činnost - pečovatelství. 

Protože však nemůžeme předpokládat, že bychom do jediného oboru SOŠ získali ekonomicky únosný počet 

žáků (alespoň 25), rozhodli jsme se pro školní rok 2014/2015 zatím nový obor neotevírat a hledat možnosti 

povolení dalšího oboru SOŠ, který by byl blízký oboru pečovatelství. Pak by „stačilo“ do každého oboru získat i 

méně než 20 žáků a pro výuku všeobecně-vzdělávacích předmětů je spojovat do jedné třídy. Problém však 

spočívá v tom, že oborů blízkých pečovatelství (např. obory sociálně-právní či ekonomické) je v 

Královéhradeckém kraji mnoho, takže by mohly nastat potíže jednak s uplatnitelností absolventů na trhu práce 

a jednak již se schvalováním takového oboru.     

     Škola se snaží situaci s nedostatkem žáků řešit všemožnými způsoby, v žádném případě však zatím nenastává 

to, že by gymnázium mělo být do budoucna nahrazeno střední odbornou školou. Pro školu i pro její sociální 

partnery zůstává prioritou udržet gymnaziální obory jako základ středního školství na Broumovsku, SOŠ je 

pouze doplňkem a koneckonců i důkazem toho, jak agilně se škola snaží řešit svou momentálně nelehkou 

situaci. Proto i nadále je cílem výuky podpora všestranného rozvoje žáka, motivace k celoživotnímu učení, 

výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Prioritou je budovat školu se 

spokojenými žáky a jejich učiteli. Profesionalizovat práci učitelů a žáky chápat jako klienty školy. V rámci 

všeobecného zaměření klade škola důraz na výuku cizích jazyků a na výuku informačních a komunikačních 

technologií. Školní vzdělávací program nenabízí různá konkrétní zaměření, ale individuální přístup a řešení 

problémů podle okamžité situace v jednotlivých ročnících. Možnost větší profilace žáka nastává od úrovně 
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třetího ročníku zařazením tří dvouhodinových volitelných předmětů do ŠUPu a vytvořením co nejširší nabídky 

těchto předmětů. Cílem školy je motivovat žáky ke studiu na vysoké škole a k tomuto studiu je připravovat. 

 

Část II. 

Učební dokumenty 

2.1  Učební plán:  
Všechny ročníky nižšího stupně osmiletého gymnázia (tj. prima, sekunda, tercie, kvarta) dle ŠUP pro ZV. 

Všechny ročníky vyššího stupně osmiletého gymnázia (tj. kvinta, sexta, septima, oktáva) dle ŠUP pro gymnázia. 

Všechny ročníky čtyřletého gymnázia (tj. 1. A, 2. A, 3.A, 4. A) dle ŠUP pro gymnázia. 

 

2.2  Učební osnovy: 
Všechny ročníky nižšího stupně osmiletého gymnázia (tj. prima, sekunda, tercie, kvarta) dle ŠVP pro ZV. 

Všechny ročníky vyššího stupně osmiletého gymnázia (tj. kvinta, sexta, septima, oktáva) dle ŠVP pro gymnázia. 

Všechny ročníky čtyřletého gymnázia (tj. 1. A, 2. A, 3.A, 4. A) dle ŠVP pro gymnázia. 

 

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 1 1 2 6 

31 - 40 let 5 6 11 32 

41 - 50 let 3 8 11 32 

51 - 60 let 5 4 9 24 

61 a více let 1 1 2 6 

celkem 15 20 35 100 

Průměrný věk zaměstnanců: 45 

Průměrný věk učitelů: 45 

 

3.2  Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
vzdělání dosažené muži z toho neped. ženy z toho neped. celkem % 

základní 1 1 0 0 1 3 

vyučen 0 0 0 0 0 0 

střední všeobecné 0 0 0 0 0 0 

střední odborné 1 1 2 2 3 8 

vyšší odborné 0 0 1 1 1 3 

vysokoškolské 13 0 17 0 30 86 

celkem 15 2 20 3 35 100 
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3.3  Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace 
splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 

celkem celkem 

přepočtených 
% nekvalifikovaných 

učitel střední školy 25 5 30 24 18 

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 75 

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 0 

Výtvarná výchova 100 

Tělesná výchova 100 

Celkem 96 

 

     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  

3.5   Další vzdělávání pedagogických pracovníků v 1. pol. 2012/2013 
     Vzdělávání se realizovalo v rámci projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogů na Gymnáziu Broumov“ 

(informace o tomto projektu dále v textu). 

                     486 

Apr. = ------------------ x 100 = 96% 

       506  

 



 

11 

 

 

3.6   Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve 2. pol. 2012/2013 
Druh studia, kurzu apod. Počet účastí 

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

aprobací 
3 

Descartes Brno 2 

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

Univerzita Ostrava - rozšíření kvalifikace na SŠ 1 

Funkční studium ředitelů 1 

Jiné 2 

Celkem účastí  10 

Průměrná účast na 1 učitele  0,41 

 

3.7  Komentář k části 3.1 - 3.6 

3.7.1  Výchozí stav 
     Personální podmínky byly ve školním roce 2012/2013 stabilní. Ve škole pracovalo celkem 35 zaměstnanců 

včetně provozních. Podařilo se zajistit plně kvalifikovaného učitele francouzštiny a vyřešit situaci vzniklou 

odchodem kvalifikované angličtinářky a češtinářky na mateřskou dovolenou. Jediným problémem tak zůstala 

výuka hudební výchovy po odchodu kvalifikované učitelky na mateřskou dovolenou. Výuka byla zajištěna 

nekvalifikovanou učitelkou, protože sehnat kvalifikovanou sílu na půlúvazek hudební výchovy je v Broumově 

nemožné. Pro příští školní rok se na částečný úvazek z rodičovské dovolené vrátí plně kvalifikovaná učitelka 

hudební výchovy a zajistí výuku ve vyšším gymnáziu. Výuku výtvarné výchovy definitivně převzal plně 

kvalifikovaný učitel. Komplikovaná byla výuka němčiny a latiny kvůli odchodu kvalifikované učitelky na 

mateřskou dovolenou. Proto 9 hodin němčiny učila nekvalifikovaná učitelka. Na latinu se podařilo sehnat 

plně kvalifikovaný zástup, ovšem tato učitelka pro příští školní rok také odchází na mateřskou dovolenou a 

výuku latiny patrně převezme nekvalifikovaný učitel - student latiny na vysoké škole.  

     Pět učitelů nesplňuje kvalifikaci pro střední školu: 

1 učitel s kvalifikací pro 2. stupeň základní školy 

1 učitel bez kvalifikace (střední odborné vzdělání) 

1 učitel s kvalifikací pro 1 stupeň základní školy 

2 učitelé 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 - absolvoval specializační studium; 

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

f) environmentalista - neabsolvoval specializační studium. 

3.7.2  Výhled do roku 2015 

3.7.2.1   Kvalifikace 

     Cílem je dosáhnout co nejvyšší kvalifikovanosti pedagogického sboru. 

     Učitelka němčiny bez kvalifikace zastupovala plně kvalifikovanou učitelku, která je na mateřské dovolené. 

Zastupující učitelka měla smlouvu na dobu určitou a vyučovala 9 hodin týdně. 

     Učitelka hudební výchovy, s kvalifikací pro 1. stupeň základní školy, zastupovala plně kvalifikovanou 

učitelku, která je na mateřské dovolené. Zastupující učitelka měla smlouvu na dobu určitou a vyučovala 8 
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hodin týdně. 

     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. Učila pouze v jedné třídě 4 hodiny ruštiny a ještě ve školním roce 

2013/2014 bude v této třídě učit, aby dovedla žáky k maturitě. Potom působení na naší škole ukončí. 

     Učitelka latiny bez kvalifikace zastupovala plně kvalifikovanou učitelku, která je na mateřské dovolené. 

Zastupující učitelka měla vysokoškolské vzdělání - latinu a češtinu neučitelského směru. Měla smlouvu na 

dobu určitou a vyučovala 4 hodiny týdně. 

     Učitel informatiky, který je kvalifikován pro výuku na základní škole, učí částečný úvazek s převahou na 

nižším gymnáziu. Momentálně má smlouvu na dobu určitou. Rozšiřuje si kvalifikaci pro střední školy v oblasti 

ICT studiem na vysoké škole. Během školního roku 2013/2014 by měl studium dokončit a stát se plně 

kvalifikovaným. 

     Kvalifikovanost pedagogického sboru byla pro školní rok 2012/2013 82% a do budoucna ji chceme opět 

zýšit na 90%. Problémy s kvalifikovaností způsobují především mateřské a rodičovské dovolené stálých 

kvalifikovaných učitelek.       

3.7.2.2  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 2013/2014 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 2 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. 

3.7.2.3  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 pedagogických pracovníků (přednost mají akreditované akce z NIDV a z 

CV KHK). Ředitel školy doporučil učitelům orientovat samostudium na přípravu a realizaci školního 

vzdělávacího programu, na přípravu ke státní maturitě a na moderní metody a formy výuky. Pro účast na 

akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ředitel školy stanovil kritérium absolvovat alespoň jeden 

jednodenní seminář za školní rok. Semináře si učitelé vybírají na začátku školního roku v rámci osobního 

plánu sebevzdělávání, koordinují jejich výběr s učiteli stejné aprobace a konzultují účast na nich s ředitelem 

školy. Ředitel školy potom sestavuje plán vzdělávacích akcí na příslušný školní rok. Učitel, který se nezúčastní 

žádného semináře, musí řediteli školy doložit písemný plán sebevzdělávání.  

     V tomto školním roce se ve škole realizoval projekt z EU - OPVK: „Podpora profesního rozvoje pedagogů 

na Gymnáziu Broumov“. Předkladatelem projektu je gymnázium, zpracovatelem firma Tempo training & 

Consulting. Projekt jsme v roce 2012 získali a v témže roce byl realizován, skončil v prosinci 2012. Výše 

podpory 1 079 695,87 Kč. 

Klíčové aktivity byly: 

 DVPP se zaměřením na využívání ICT ve výuce a zvyšování znalostí. 
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 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární 

reformy. 

 DVPP se zaměřením na jazykové kompetence využitelné při výuce předmětů. 

     Projekt byl zaměřen na další vzdělávání našich pedagogů. Cílovou skupinu tvořili naši pedagogové v počtu 

25. V rámci projektu bylo nastaveno 10 kurzů akreditovaných MŠMT pro DVPP. Náplň kurzů vycházela ze 

zjištěných potřeb účastníků a podporovala profesní rozvoj pedagogů ve využívání ICT ve výuce, v oblasti 

kurikulární reformy a výuky cizích jazyků. Součástí projektu bylo i vytvoření e-learningového kurzu, který byl 

určen k akreditaci MŠMT pro DVPP. Tři dvoudenní a tři jednodenní kurzy byly realizovány ve vhodných 

prostorách našeho gymnázia, kde probíhala i výuka 2 kurzů AJ . Dva jednodenní kurzy spojené do 

dvoudenního bloku byly realizovány výjezdní formou s ubytováním a stravováním. Při vzdělávání byl kladen 

důraz na moderní výukové metody, aktivní zapojení pedagogů do výuky a jejich samostatnou i týmovou práci 

tak, aby byl zajištěn přínos vzdělávání a nabyté zkušenosti byly následně uplatněny v pedagogické praxi.   

3.8  Oblast ICT 
     Momentálně neběží žádný speciální vzdělávací program pro učitele zaměřený na oblast ICT. Učitelé se v 

této oblasti rozvíjejí dle vlastního uvážení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Po získání tří  

interaktivních tabulí přípravu zaměřujeme na využití těchto tabulí ve výuce. Vzdělávání v oblasti ICT bylo 

výrazně podpořeno projektem uvedeným v odstavci výše a dále tvorbou dumů v rámci projektu šablony. 

3.9  Oblast první pomoci 
     Po několika letech našla škola peníze na obnovu kurzu první pomoci pro všechny zaměstnance školy. 

Kromě toho čtyři vyučující absolvovali kurz zdravotníka zotavovacích akcí s trvalou platností. V rámci výuky 

témat Ochrany obyvatelstva za mimořádných situací dbá škola též na rozvíjení žáků v oblasti první pomoci. 

Zájemcům potom zprostředkováváme kurz první pomoci organizovaný na naší škole ČČK. Škola jako 

partnerská vstoupila do dvou projektů z OPVK zaměřených na oblast první pomoci. Pokud budou tyto 

projekty realizovány, budou všichni zaměstnanci během dalších dvou let znovu proškoleni v oblasti první 

pomoci. 

3.10  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). 
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Část IV. 

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

vzdělávání žáků za školní rok 2012/2013 

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/81 Gymnázium 27 31 32 28 31 28 29 28 234 8 

 z toho dívek 10 16 17 16 22 16 16 14 127 - 

 

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

žáků 

Tříd 

celkem 

79-41-K/41 Gymnázium  13 0 29 30 72 3 

 z toho dívek 8 0 19 20 47 - 

 

Žáků za školu celkem: 306, z toho dívek 174. 

4.2   Počty přijatých žáků do prvních ročníků pro školní rok 2013/2014 
Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo poč. přij. 

celkem 

dalo 

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

79-41-K/41 Gymnázium 45 30 2 2 32 27 

79-41-K/81 Gymnázium 21 21 5 5 26 24 

 

4.3  Komentář k 4.1 a 4.2 
     Oproti předcházejícím dvěma rokům jsme byli úspěšní v naplnění čtyřletého gymnázia. Naopak poněkud 

horší situace nastala v osmiletém oboru. Stav žáků se i přesto podařilo udržet těsně pod hranicí 300 žáků, což 

je pro financování mzdových prostředků školy stále ještě únosné. Ve školním roce 2012/2013 byl průměrný 

počet žáků na třídu 27,8, ve školním roce 2013/2014 klesne na 27. Kritická hranice je 25 žáků na třídu. 

 

4.4  Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

4.4.1   Celkové hodnocení žáků – prospěch 
 

79-41-K/81                                                                                                                                            

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 

P 27 17 10 0 0 

S 31 22 9 0 0 

T 32 17 15 0 0 

Kr 28 17 11 0 0 

Kt 31 10 21 0 0 

Sx 28 6 22 0 0 

Sp 29 14 15 0 0 

Ok 28 17 11 0 0 

celkem 234 120 114 0 0 
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79-41-K/41                                                                                                                                            

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 

1. A 13 3 10 1 0 

2. A - - - - - 

3. A 29 7 22 0 0 

4.A 30 11 19 1 0 

celkem 72 22 51 2 0 

 

Průměrný prospěch na škole:   1,61 

 

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/41 
Gymnázium 

všeobecné 
30 1 10 19 1 

79-41-K/81 
Gymnázium 

všeobecné 
28 0 22 6 0 

 

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 dva žáci neprospěli. Jeden ze školy odešel a druhý úspěšně vykonal opravnou zkoušku. Průběhu studia 

odpovídají i výsledky maturitních zkoušek a výsledky přijímacího řízení na vysoké školy.  

4.4.4  Úspěšnost absolventů při přijímání na vysoké školy 

Třída Počet žáků Přihlášeni na VŠ Přijati na VŠ 
Procento úspěšnosti z 

přihlášených 

Oktáva 28 27 26 96 

4.A 30 27 25 93 

Celkem 58 54 51 94 

 

4.4.5  Komentář k 4.4.4 
1. Škola věnuje zjišťování úspěšnosti absolventů velkou pozornost, neboť to považuje za důležitou 
zpětnovazebnou informaci. Škola má tyto informace od roku 1997. U vedení školy jsou k dispozici podrobnější 
analýzy uplatnění žáků po odchodu ze školy (např. informace o druzích vysokých škol, na které absolventi 
odcházejí, odchody na VOŠ, odchody do zaměstnání, práce v zahraničí apod.). 
2. K dalším formám studia se hlásí většina absolventů, přímo do zaměstnání jich odchází velmi málo. To svědčí o 
dobré „motivační“ práci školy se studenty - škola je svým přístupem od dalšího vzdělávání neodradí, ba naopak. 
3. Úspěšnost absolventů při přijímání na VŠ a VOŠ je dlouhodobě vysoká a stabilní. 

4.4.6  Počet vyloučených nebo podmíněně vyloučených žáků 
     Ve školním roce 2012/2013 nebyl žádný žák vyloučen ani podmíněně vyloučen.   
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4.4.7  Počet omluvených / neomluvených hodin 

třída počet omluvených 

hodin na žáka 

počet neomluvených 

hodin ve třídě celkem 

P 70 0 

S 65 0 

T 118 0 

Kr 85 0 

Kt 143 0 

Sx 194 12 

Sp 162 0 

Ok 112 0 

1. A 109 1 

2. A - - 

3. A 143 4 

4. A 81 0 

celkem 116 17 

 

4.4.8  Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování Počet % z celku 

1 306 100 

2 0 0 

3 0 0 

 

4.4.9   Výchovná opatření – pochvaly          

třída 
pochvala třídního učitele nebo 

ředitele školy 

P 10 

S 5 

T 1 

Kr 3 

Kt 10 

Sx 7 

Sp 4 

Ok 2 

1. A 1 

2. A - 

3. A 4 

4. A 13 

celkem 60 
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4.4.10  Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

třída 
napomenutí třídního 

učitele 
důtka třídního učitele důtka ředitele školy 

P    

S    

T  1  

Kr 3   

Kt    

Sx   2 

Sp 2   

Ok   1 

1. A 1 1  

2. A    

3. A 1   

4. A    

celkem 7 2 3 

 

 

                4.4.11 Vývoj absence 

Třída Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin celkem 
  08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

  1.p. cel. 1.p. cel. 1.p. cel. 1.p. cel. 1.p. cel. 1.p. cel. 1.p. cel. 1.p. cel. 1.p. cel. 1.p. cel. 

P 20 70 44 91 26 68 10 34 30 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 43 98 39 76 34 72 40 101 26 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 34 80 66 129 29 95 35 99 44 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kr 34 74 49 88 58 139 54 117 40 85 0 0 0 0 36 110 0 0 0 0 

Kt 40 70 42 81 36 100 53 132 67 143 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Sx 37 87 53 91 48 120 52 120 84 194 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 

Sp 44 120 63 134 43 96 67 138 74 162 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Ok 81 141 55 106 44 101 62 102 61 112 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

1. A 34 76 27 71 37 101 x x 50 109 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 

2. A 46 96 51 102 40 83 46 114 x x 6 36 3 3 5 5 0 0 0 0 

3. A 58 121 53 125 45 111 50 118 76 143 0 0 77 77 2 2 0 0 0 4 

4. A 47 87 64 108 51 106 63 107 49 81 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 43 93 50,5 100 41 99 48 107 55 116 10 41 80 82 43 119 1 5 12 4 

 

4.4.12  Komisionální přezkoušení žáků 

     Ve sledovaném období konal 1 žák komisionální přezkoušení.  Jednalo se o opravnou zkoušku. 

 

4.4.13  Opakování ročníku 
     Ve sledovaném období žádný žák neopakoval ročník.  

4.4.14  Komentář ke 4.4.6 - 4.4.13 
     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. V poslední době má omluvená absence tendenci 

mírně stoupat. V některých případech to je dáno dlouhodobými nepřítomnostmi z důvodu nemoci, ale spíše to 
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souvisí s mírně klesající sociální úrovní přijímaných žáků. Škola od školního roku 2013/2014  přijme opatření na 

důslednější sledování a omlouvání absence. Cílem je, aby absence dále nestoupala, tedy aby nepřekročila 

průměrných 120 omluvených hodin na žáka za rok. V oblasti neomluvené absence je pozitivní to, že ani při 

přísnějším posuzování se nezvyšuje.   

     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 (vyrušování, nevhodné chování, neplnění žákovských povinností) . Důtky ředitele školy byly 

uloženy za neomluvené hodiny.   

 

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 základního 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. 

             +      

 

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 čtyřleté vnitřní (evaluační kniha) i vnější (Scio - Vektor) evaluace výuky podle RVP G je zřejmé, 

že sestavit ŠVP pro vyšší gymnázium bylo sice těžší než pro nižší (V některých předmětech /např. matematika, 

biologie, němčina, angličtina/ se nedařilo zvládat stanovené učivo a naplňovat výstupy a kompetence. Velkým 

problémem byla a je rozdílná úroveň žáků čtyřletého a osmiletého studia.), ale díky operativně provedeným 

změnám (cca 30 změn), které jsme do ŠVP postupně zapracovali, se plnění cílů vyplývajících z RVP G daří.  

Svědčí o tom zejména výsledky žáků v testech Scio (viz níže) a v testech státní maturity. K obdobným závěrům 

došla i hlubší evaluace prvního čtyřletého cyklu výuky podle ŠVP ve vyšším gymnáziu (viz dále v textu). 
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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 čtyřleté vnitřní (evaluační kniha) i vnější (Scio - Vektor) evaluace výuky podle ŠVP G je zřejmé, 

že sestavit ŠVP pro vyšší gymnázium bylo sice těžší než pro nižší (V některých předmětech /např. matematika, 

biologie, němčina, angličtina/ se nedařilo zvládat stanovené učivo a naplňovat výstupy a kompetence. Velkým 

problémem byla a je rozdílná úroveň žáků čtyřletého a osmiletého studia.), ale díky operativně provedeným 

změnám (cca 30 změn), které jsme do ŠVP postupně zapracovali, se plnění cílů vyplývajících z ŠVP G daří.  

Svědčí o tom zejména výsledky žáků v testech Scio (viz níže) a v testech státní maturity. K obdobným závěrům 

došla i hlubší evaluace prvního čtyřletého cyklu výuky podle ŠVP ve vyšším gymnáziu (viz dále v textu). 

 

Část VI. 

Výsledky výchovy a vzdělávání v porovnání celorepublikovém i 

školním 
     Pro objektivizaci výsledků výchovy a vzdělávání se škola zapojuje do nejrůznějších celorepublikových 

srovnávání a provádí i vlastní šetření. Především využíváme oficiální ministerské akce typu přípravné testy ke 

státní maturitě, projekt NIQES a přípravné testy k němu a pod. Tyto akce jsou však zaměřeny jen na určité 

skupiny žáků (a navíc v některých školních rocích nejsou vůbec vyhlášeny), proto škola kupuje testy od 

soukromých firem (Kalibro, Scio), které však můžeme kvůli nedostatku finančních prostředků využívat jen 

omezeně. Hledáme proto další evaluační možnosti, které by byly do jisté míry standardizované a zároveň 

dávaly celorepublikové srovnání. Např.: výzkumy vysokých škol, pilotní testy Cermatu a Scia, IQ testy Databoxu, 

projekt CLOSE. V souvislosti  s realizací ŠVP ve víceletém i v čtyřletém studiu začínáme testování orientovat 

kompetenčně. Za poslední dva roky došlo k ustálení evaluačních činností školy, a lze konstatovat, že škola má 

relativně ucelený systém vnitřní i vnější evaluace (viz Koncepce evaluace školy). 
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Evaluační systém školy 

  

Indikátor 
Test 

KK 

Škola a 

já - 

rodiče 

IG 

(Gepard, 

Tigr) 

Fingr  NIQES IQ  
Vektor 

1A 

Jaké to 

tady 

je?  

ČG - 

PRO23- 

SCATE 

KK - 

PRO23-

SCATE 

Vektor 

4A 

1. V A                       

2. V   A A                   

3. V       

 

A zruš.               

4. V A     A   A             

5. V             A A A       

1. A             A A A       

6. V                         

2. A                         

7. V A                   A   

3. A A                 A     

8. V                       A 

4. A                       A 

 

 

 

 

 

Náplň evaluačního systému školy - přehled dotazníkových šetření a testování za školní rok 2012/2013: 

 Třída 2012/2013 Autor 

1. V Indikátor spokojenosti se školou Ředitel 

2. V Testy Klíčových kompetencí Scio 

 
Škola a já (dotazníkové šetření rodičů) Kalibro 

3. V Fingr - test finanční gramotnosti - zrušeno Sciem Scio 

4. V Test čtenářské gramotnosti - zrušeno Sciem Scio 

 
Gepard - test informační gramotnosti Scio 

 
Indikátor spokojenosti se školou Ředitel 

 
NIQES ČŠI 

5. V IQ - testy rozumových schopností Databox - Mensa 

 
Jaké to tady je? Dotazníkové šetření - ředitel nestihl. Ředitel 

 
Vektor 1A Scio 

1.A IQ - testy rozumových schopností Databox - Mensa 

 
Jaké to tady je? Dotazníkové šetření Ředitel 

 
Vektor 1A Scio 

3. A Indikátor spokojenosti se školou Ředitel 

 
SCATE Scio 

7. V Indikátor spokojenosti se školou Ředitel 

 
SCATE Scio 

8. V Vektor 4A, maturitní trénink Scio 

4. A Vektor 4A, maturitní trénink Scio 
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Výsledky dotazníkových šetření a testování: 

A. Testování žáků: 

A1 Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání - NIQES - výsledky kvarty z roku 

2011/2012 

 

Testy byly dvouúrovňové - po absolvování společné základní části byli někteří žáci podle výsledku přeřazeni do těžší 

varianty. 

          Testy: český jazyk, anglický jazyk, matematika. 

      

           Počty žáků 

      Čeština Angličtina Matematika 

      Základní Těžší Základní Těžší Základní Těžší 

    Republika 74 738 63 213 70 310 51 585 75 120 41 192 

    Škola 27 27 28 23 32 31 

    

           Z této tabulky je zřejmé masivní zapojení žáků v republice, a tudíž relevantnost srovnání.  

  Dále stojí za povšimnutí, že v českém jazyce všichni žáci kvarty postoupili do těžší varianty, v matematice dosáhlo 

na těžší variantu 31 žáků z 32 a v anglickém jazyce 23 z 28 žáků.  

    

           

           Průměrná úspěšnost školy v jednotlivých předmětech 

         Základní spol. část Těžší část 

         Škola Republika Škola Republika 

     Čeština   88% 70% 88% 72% 

     Angličtina   76% 52% 75% 58% 

     Matematika   72% 57% 64% 56% 

     Celkem   79% 60% 76% 62% 

     

           V žádném předmětu ani v jeho části nebyla škola horší než republikový průměr. 

A2  Výsledky státní maturity - jarní termín 2012 
   Celkové výsledky státní maturity jsou stejně jako vloni pro školu dobré. Státní maturity se v republice zúčastnilo 

95 204 žáků. Na naší škole byli k maturitě připuštěni všichni žáci - 56. Tři žáci neuspěli v profilové zkoušce z 

českého jazyka a literatury, jeden neuspěl v ústní části společné zkoušky z českého jazyka a literatury a jeden 

neuspěl v ústní části společné zkoušky z anglického jazyka. V opravném podzimním termínu již uspěli všichni. 

  
      

Srovnání podle průměrného republikového K-Skóru 

  Počet žáků K-Skór   

Předmět 4.A Ok ČR Gymnázia Škola 4.A Ok 

ČJL - Z 30 26 70 78 82 78 85 

M - Z 14 12 56 74 74 64 86 

M-V 0 2 64 65 62 - 62 

AJ - Z 16 12 75 84 84 82 88 

Průměr - - 66 75 76 75 80 

  
      

K-Skór = percentil.       

Přesnější pohled na výsledky naší školy dává srovnání s průměrným K-Skórem. Průměrný K-Skór v ČR (z 

matematiky, z češtiny a z angličtiny) byl 66. Průměrný K-Skór gymnázií byl 75. Naše škola dosáhla průměrného 
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K-Skóru 76, tedy lepšího než byl průměr gymnázií. 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 spokojeni.  

A3  Beta 12 - Cermat - Prima, Sekunda - Únor 2012 - Šk. rok 2011/2012 

    „Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) připravilo na únor a březen testování žáků 6., 7. a 9. 

ročníků základních škol a paralelních ročníků osmiletých gymnázií (primy, sekundy a kvarty). Pracovní název 

tohoto šetření je BETA 12. Jedná se o regionální šetření ve třech krajích, a to v Ústeckém, Královéhradeckém a 

Středočeském. Po dohodě s vedením odborů školství jednotlivých krajských úřadů oslovujeme v těchto krajích 

postupně všech 52 osmiletých gymnázií a vybraných 50 základních škol s nabídkou účasti na šetření. Tímto 

oslovujeme i Vás. Pro úplnost dodávám, že testování nijak nesouvisí s chystaným šetřením 5. a 9. ročníků 

základních škol, které realizuje MŠMT a ČŠI.  

     Testování BETA 12 bude probíhat z předmětů: český jazyk a literatura, matematika a krátký test studijních 

předpokladů. Délka obou prvních (předmětových) testů je 60 minut, test studijních předpokladů trvá 30 minut. 

Specifikace, náročnost a obsah testů odpovídá zhruba požadavkům přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia (6. 

a 7. ročníky vybraných ZŠ a primy a sekundy osmiletých gymnázií) a na čtyřleté obory středních škol (9. ročník 

ZŠ a kvarty vybraných osmiletých gymnázií). Předpokládaný celkový počet testovaných žáků by se měl 

pohybovat mezi 1,5-1,8 tisíci. 

     Školy, které se šetření BETA 12 zúčastní, obdrží do 5 pracovních dnů ode dne testování rychlou signální 

zprávu s výsledky svých jednotlivých žáků a po ukončení šetření ve všech školách, tj. do 15. března, tzv. školní 

zprávu. Ta umožní vedení škol, žákům i jejich učitelům porovnat úroveň testovaných dovedností  a znalostí 

s ostatními školami a identifikovat silné a slabé stránky v daném předmětu. V kombinaci s testem studijních 

předpokladů pak škola získá údaj, který naznačí využití studijního potenciálu žáků. Pro kraj bude zpracována 

analytická zpráva, která však nebude obsahovat adresné výsledky jednotlivých škol.“ Tolik z oslovovacího 

dopisu Cermatu. 

     Přesný smysl testování ředitel nezná, i když se na Cermatu dotazoval. Možná je to další pokus o diskreditaci 

víceletých gymnázií. Dlouho po konání měla škola jen výsledky jednotlivých žáků, Cermat dlouho nedodal 

výsledky celorepublikové. 

     Jistým ukazatelem pro hodnocení z pohledu školy jako celku by mohl být Index studijních předpokladů ku 

předmětovým testům. Čím je hodnota indexu vyšší, tím byl výsledek žáka v předmětovém testu lepší ve 

srovnání s jeho výsledkem z testu studijních předpokladů. Hodnota 100 znamená, že žák dopadl v 

předmětovém testu zhruba dle očekávání, daného výsledkem testu studijních předpokladů. Index tedy 

naznačuje, do jaké míry žák využívá svého studijního potenciálu, resp. do jaké míry žák předčil (hodnoty vyšší 

než 100), nebo nenaplnil (hodnoty menší než 100) očekávání, vyjádřená výsledkem v testu studijních 

předpokladů.     

     V primě 15 žáků mělo výsledek lepší než 100, v sekundě taktéž. Index nižší než 50 měli v primě 4 žáci, v 

sekundě byl nejhorší výsledek 55. 

     Školní zpráva nepřišla do 15. března 2012, jak bylo slibováno, ale v prosinci 2012. Třídy zatím postoupily o 

ročník výš. Školní zpráva ovšem neposkytla srovnání celorepublikové, ale pouze s vybranými školami v 

Královéhradeckém kraji. Jednalo se o 8 prim a 8 sekund v kraji. Vedle tříd gymnázií byly testovány ještě tři šesté 

třídy a tři sedmé třídy základních škol. 

Výsledky primy: 

     V českém jazyce skončili žáci primy na 8. místě s průměrným skórem (poměr vyřešených a nevyřešených 

úloh, čím vyšší průměrný skór, tím lepší výsledek) 65. Nejlepší prima měla skór 81, sedmá 68, průměrný skór byl 

73. Nejlepší zúčastněná 6. třída ZŠ měla skór 64.   

     V matematice skončili žáci primy na 5. místě s průměrným skórem 58. Nejlepší prima měla skór 72, osmá 50, 

průměrný skór byl 62. Nejlepší zúčastněná 6. třída ZŠ měla skór 47.   

     V testu studijních předpokladů skončili žáci primy na 8. místě s průměrným skórem 41. Nejlepší prima měla 

skór 55, sedmá 42, průměrný skór byl 48. Nejlepší zúčastněná 6. tříd měla skór 44.  
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Komentář: Ve výsledcích primy se odráží menší zájem o víceleté studium v posledních letech. Ten je dán jednak 

úbytkem populace na Broumovsku, jednak zvýšenou aktivitou základních škol v boji proti odcházení žáků z 

pátých tříd na víceleté gymnázium. Nižší zájem znamená, že mezi přijatými do primy jsou i „slabší“ žáci, jejichž 

výsledky v republikových srovnáváních jsou i přes naši rozvíjející péči slabší. 

Výsledky sekundy: 

     V českém jazyce skončili žáci sekundy na 7. místě s průměrným skórem (poměr vyřešených a nevyřešených 

úloh, čím vyšší průměrný skór, tím lepší výsledek) 64. Nejlepší sekunda měla skór 72, osmá 62, průměrný skór 

byl 65). Nejlepší zúčastněná 7. třída ZŠ měla skór 57.   

     V matematice skončili žáci sekundy na 2. místě s průměrným skórem 48. Nejlepší sekunda měla skór 51, 

osmá 36, průměrný skór byl 43. Nejlepší zúčastněná 7. třída ZŠ měla skór 38.   

     V testu studijních předpokladů skončili žáci sekundy na 1. místě s průměrným skórem 53. Nejhorší sekunda 

měla skór 40, průměrný skór byl 49. Nejlepší zúčastněná 7. tříd měla skór 45.  

Komentář: Výsledky sekundy jsou odpovídající. 

A4  Testy klíčových kompetencí v sekundě (Scio) 

        
Test ověřoval kompetence komunikativní 

sociálně-

personální 
k učení 

k řešení 

problémů 
občanské pracovní 

 
       

 Žáků v sekundě 28 

  
   

 Žáků v ČR 5 249 

  
   

 Z toho žáků gymnázií 465 

  
   

 

        

  
Percentil 

Skupinový 

percentil 
Skóre Úspěšnost 

   Celkový průměrný výsledek 67 40 21 62 

   
     

   Průměrný percentil gymnázií 70 
   

   Průměrnýn percentil ZŠ 48 
   

   
         

        

Percentil:  Číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100. Čím vyšší, tím lepší. Lze 

ho též interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl.    

Skupinový percentil: V rámci stejného typu škol, tedy jen určité skupiny žáků. 

Skóre: Součet bodů za test. Za správnou odpověď 1 bod, za žádnou 0 bodů, za špatnou se část bodu odečítá v 

závislosti na počtu možných odpovědí u dané otázky; např. u otázky se čtyřmi možnostmi odpovědí se za chybu 

odečítá jedna třetina bodu, se třemi možnostmi jedna polovina bodu atp. 

Úspěšnost: Poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním počtem bodů. 

Zhodnocení: V rámci šesti let účasti v projektu KEA jsme opět dosáhli kvalitního výsledku. Zdánlivě je výsledek 

stejný jako v předcházejících letech. V rámci všech zúčastněných škol jsme podle percentilu v první třetině, v 

rámci gymnázií těsně za polovinou. Ovšem takového percentilu jako naše škola dosáhlo jen velmi málo škol, 

takže patříme mezi 20% nejúspěšnějších škol. Dle komentáře společnosti Scio jsou klíčové kompetence našich 

žáků nadprůměrné. Lepší než naše sekunda byli jen žáci některých víceletých gymnázií a několika málo 

základních škol. V průměrném percentilu jsme se vyrovnali ostatním gymnáziím, což je z dlouhodobého 

pohledu vynikající výsledek. 
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Srovnání výsledků kompetenčních testů Scio 

  

sekunda 

07/08 

sekunda 

08/09 

sekunda 

09/10 

sekunda 

10/11 

sekunda 

11/12 

sekunda 

12/13 

Percentil 69 61 75 81 75 67 

Průměrný perc. gymnázií 70 76 78 80 76 70 

Skupinový percentil 42 28 45 51 47 40 

 

A5  Test informační gramotnosti v kvartě - GEPARD (Scio)  

Žáků Žáků v ČR Z toho G Tříd v ČR Tříd v ročnku Tříd gymn. 

26 18 550 1 280 742 407 46 

      
     Účastnili se žáci 5. až 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.  Jednalo se o 

projekt firmy Scio hrazený z ESF. Prostředkem pro dosažení cílů projektu bylo vytvoření moderního 

širokopásmového testu informační gramotnosti, konstruovaného s použitím postupů CAT (počítačové 

adaptivní testování). Počítač předkládá každému žákovi „jedinečnou“ verzi testu, kde se volba položek odvíjí 

podle úspěšnosti odpovědí na položky předcházející, umožňuje porovnat výsledky žáků i v případě, že jejich 

test obsahoval různé úlohy. Pomocí postupů CAT tak dokážeme v daném čase změřit kvality žáka mnohem 

přesněji a podrobněji (dobrý žák neztrácí čas řešením pro něj příliš snadných úloh a naopak slabý žák se 

netrápí úlohami, které nejspíš stejně nevyřeší). Jednou z velkých výhod tohoto postupu je, že každý žák a 

dokonce stejný žák v jiném čase má jiný test, což znemožňuje opisování a umožňuje testování opakovat. 

     Firma Scio tentokrát nevyhodnocovala výsledky percentilově. Škola obdržela informaci o svém pořadí v 

rámci všech zúčastněných škol, v rámci daného ročníku a v rámci gymnázií.     

     Žáci byli hodnoceni v oblastech: vyhledávání informací, práce s informacemi, hodnocení informací, 

komunikace, bezpečnost a informační gramotnost jako celek. Výsledné hodnocení bylo vyjádřeno kategoriemi: 

profik, znalec, uživatel, průzkumník, začátečník, a to s popisem, jakou úroveň ovládání informačních 

technologií tyto kategorie v jednotlivých oblastech znamenají.   

Výsledky žáků školy: 

   Profik: 16x 
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Znalec: 6x 

    Uživatel: 4x 

    Začátečník: 0x 

    

      

 

Pořadí školy 

 

v rámci všech zúčastněných tříd (742) 25. 

 

v rámci tříd svého ročníku (407) 

 

25. 

 

v rámci tříd gymnázií (46) 

 

23. 

       

A6  Vektor 1A v kvintě a v 1. A (Scio)  

VEKTOR 12/13 - 1.A, Kt 

          

   Zapojeno:  všechny školy 6 118 ž. 119 škol 

     gymnázia 4 108 ž.   

     gymnázia čtyřletá 2 264 ž.   

     gymnázia víceletá 1 844 ž.   

   

       

 

67% žáků bylo z gymnázií 

     

       
    1.A 

celostátní 

průměry 
Kt 

celostátní 

průměry 

 Předmět           

 ČJ úspěšnost 53 57 61 64 

 (1.A - 12 ž.) percentil 50 49 62 49 

 (Kt  - 31 ž.) skup.perc.  43 56 42 68 

 AJ úspěšnost 32 53 63 71 

 (1.A - 11 ž.) percentil 31 50 62 50 

 (Kt  - 31 ž.) skup.perc. 25 52 35 70 

 M (rozšířená) úspěšnost 20 34 42 43 

 (1.A - 11 ž.) percentil 21 49 57 49 

 (Kt  - 29 ž.) skup.perc. 24 45 48 57 

 OSP úspěšnost 51 55 59 65 

 (1.A - 11 ž.) percentil 44 50 58 50 

 (Kt  - 30 ž.) skup.perc. 37 54 38 68 

 Průměrný percentil (bez OSP) 34 49 60 49 

 Průměrný skup. perc. (bez OSP) 30 51 42 65 

 

       Skupinové percentily jsou zvlášť za 4leté g. a 8leté g.  

Celostátní úspěšnost je skupinová.  

Matematiky rozšířené se zúčastnilo 2 958 ž., G4 1 481 ž., G8 1 338 ž.      

     Výsledky projektu Vektor 1  2012/2013 se mohou za školu jevit trochu slabší než v jiných letech. Ve 

čtyřletém studiu jsme tento výsledek očekávali. Do třídy 1.A bylo přijato pouze 12 žáků, a to většinou z konce 

výsledkové listiny. Nicméně jsme zvyklí, že žáci našeho regionálně okrajového gymnázia se v podobných 

celostátních srovnáních (a testy Scio patří k nejtěžším) umísťují v lepší části druhé třetiny žáků.  

     Umístění žáků 1.A v dolní části druhé třetiny je zcela odpovídající výsledkům, se kterými přišli na naši školu. Z 

analýzy firmy Scio vyplývá, že navíc tito žáci málo využívají svůj studijní potenciál, takže jsou šance je na naší 

škole rozvíjet. Z jiných analýz firmy Scio ale zároveň vyplývá, že úroveň přijatých žáků z devátých tříd základních 
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škol se za posledních několik let příliš nemění. Scio poskytlo srovnání tzv. standardizovaného skóre (to je 

výsledek v testu přepočtený na stupnici společnou pro roky 2009 a 2012) a srovnalo úroveň žáků 1.A v těchto 

letech. V OSP byli letošní žáci lepší o 9 procentních bodů, v češtině horší o 5 procentních bodů, v matematice 

horší o 1 procentní bod a v angličtině o 3 procentní body lepší.  

     Výsledky třídy kvinty se na první pohled jeví trochu slabší, než jsme u víceletého studia zvyklí. Zvláště se 

jedná o průměrný percentil. Ten je sice o 10 percentilových bodů lepší než celostátní průměr, ale mívali jsme 

výsledky ještě lepší. Ve skutečnosti však tento výsledek tak špatný není. Jde totiž o to, že klesá počet žáků 

zapojených do projektu Vektor. Ve školním roce 2009-2010 to bylo např. 11 tisíc žáků, v roce 2011-2012 již jen 

8 tisíc žáků a letos 6 tisíc žáků. Na tomto poklesu se nejvíce podílejí žáci odborných škol, takže procentuelně pak 

v rámci daného vzorku zúčastněných žáků stoupá procento gymnazistů. Letos gymnazisté tvořili skoro 70% 

všech zúčastněných. Tím jako by pro naši školu stoupá konkurence, výsledky se jako by zhoršují a sbližuje se 

percentil s percentilem skupinovým. Takže i v rámci všech zúčastněných se zase vlastně poměřujeme převážně 

s gymnázii. Např. u 1.A, která měla percentily slabé, v češtině před námi byla jen gymnázia, v matematice 

převážně gymnázia a jen v jazycích nás předstihly i jiné typy škol. Ve třídě kvintě se před námi ani v jednom z 

testovaných předmětů neumístili žáci z jiných typů škol než z gymnázií. U žáků třídy kvinty nás obzvláště 

potěšilo, že dle analýzy firmy Scio je ve všech testovaných předmětech velmi dobře využíván studijní 

potenciál žáků. Jejich výsledky jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, 

učitelé s nimi tedy zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. 

A7  Vektor 4A ve třídě 4.A (Scio) 
 

VEKTOR 12/13 - 4.A (Ok nepsala) 
           
 Zapojeno:  celkem 9 107 ž. 160 škol   

   gymnázia 4 2 955 ž. 51 škol   

   gymnázia 8 2 041 ž. 34 škol 
 

 
     

 Podíly testovaných žáků dle typu školy v %   

G4 G8 SOŠ OA SPŠ SOU 

32 22 27 11 6 2 

     
 Skupinové percentily jsou zvlášť za čtyřletá a víceletá gymnázia. 

  
 

   
    

     4. A Ok Za školu 

 Předmět         
 ČJ percentil 53 (64)*     

 (4.A - 29 ž.) skup.perc. 43 (52)     

   rel. pos./skup.r.p. -14/-15     

     

  

  

 M percentil 54 (39)     

 (4.A - 29 ž.) skup.perc. 45 (29)     

   rel. pos./skup.r.p. +19/+14     

     

  

  

 AJ percentil 45 (40)     

 (4.A - 28 ž.) skup.perc. 35 (33)     

   rel. pos./skup.r.p. +4/+3     

           

 OSP percentil 47 (44)     

 (Ok - 29 ž.) skup.perc. 36 (30)     
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  rel. pos./skup.r.p. +3/+8     

          

   
   

  

 Průměrný percentil (bez OSP) 50 (48)     

 Průměrný skup. perc. (bez OSP) 41/38     

 Relativní posun/skup.rel.posun +3/+2     

 

      * V závorce je uveden percentil ze vstupního testování 09/10. 

   

     Žáci maturitní 4.A dosáhli v projektu Vektor klasických výsledků, které odpovídají možnostem naší školy. V 

rámci všech zúčastněných škol dosáhli percentilu 50. K tomu je nutno dodat, že 54% všech zúčastněných tvořili 

žáci gymnázií. V rámci skupiny žáků čtyřletých gymnázií dosáhli žáci 4.A percentilu 38.  Za čtyři roky studia na 

naší škole došlo v této třídě k relativnímu kladnému posunu ve srovnání se všemi zúčastněnými žáky +3, v 

rámci skupiny čtyřletých gymnázií pak k posunu +2.    

     Překvapivý pro nás byl pouze záporný posun v českém jazyce. Dle analýzy dovedností žáků podle 

jednotlivých částí testu (mluvnice a sloh, literatura, znalosti, porozumění, aplikace) však nebyly v jednotlivých 

částech žádné výrazné výkyvy, a nelze tedy jednoznačně usoudit, co bylo příčinou tohoto poklesu. Navíc Scio 

uvádí, že výsledky žáků v českém jazyce odpovídají jejich studijním předpokladům. Vzhledem k tomu, že 

výsledky z českého jazyka a literatury v různých srovnávacích testech byly dosud vždy dobré, nebude škola 

zatím přijímat žádná opatření, ale budeme sledovat vývoj výsledků z češtiny v dalších testech.  

     Přitom je třeba upozornit, že slova kladný a záporný zde mají relativní význam. Je zřejmé, že za roky 

strávené ve škole odcházejí žáci vzdělanější, avšak někdo více a někdo méně. Situace, kdy žák dosáhne ve 

výstupním testování horších výsledků než ve vstupním testování, a jeho relativní posun je tedy záporný, 

znamená, že žák má horší výsledek z výstupního testování vzhledem  k ostatním žákům (referenční skupině), 

než tomu bylo u vstupního testování. Ostatní se toho naučili více, a proto se zhoršila jeho pozice. Záporný 

relativní posun neznamená, že žákovy znalosti z daného předmětu jsou horší než před třemi roky, ale bohužel  

v některý případech to tak být může.       

     Dále je nutno upozornit na zajímavý údaj ze žákovských dotazníků v oblasti vzdělání rodičů. Z těchto údajů  

vyplývá výrazně horší vzdělanostní struktura rodičů našich žáků než tomu je v republice. Např. rodičů bez 

maturity máme o 10% více, rodičů vysokoškoláků o 5% méně.                                                            

     Zajímavé byly také odpovědi našich žáků na otázku: "Stává se vám, že se něco učíte nazpaměť, přestože 

ani příliš nevíte, co to znamená?" Odpověď "Ne, nikdy" u nás zvolilo téměř 3x více žáků, než byl republikový 

průměr.           
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Vektor - vývoj výsledků 

Šk. rok Ukazatel 1. A Kt 2.A Sx 3. A Sp 4.A Ok 

05-06 Skupinový percentil za vše bez OSP 52 55 48 52         

  Skupinový percentil OSP 61 56 36 49         

  Využití studijního potenciálu - - + +         

06-07 Skupinový percentil za vše bez OSP         47 53     

  Skupinový percentil OSP         34 68     

  Využití studijního potenciálu         + -     

  Relativní skupinový posun         +4 0     

07-08 Skupinový percentil za vše bez OSP 39 51     46 53     

  Skupinový percentil OSP 30 45     46 53     

  Využití studijního potenciálu + +     x x     

  Relativní skupinový posun         -15 +7     

08-09 Skupinový percentil za vše bez OSP 32 55             

  Skupinový percentil OSP 25 59             

  Využití studijního potenciálu +3 -6             

09-10 Skupinový percentil za vše bez OSP 52 nepsala             

  Skupinový percentil OSP 54               

  Využití studijního potenciálu +19               

10-11 Skupinový percentil za vše bez OSP             52 57 

  Skupinový percentil OSP             45 49 

  Využití studijního potenciálu             +5 -1 

  Relativní skupinový posun             +13 +22 

11-12 Skupinový percentil za vše bez OSP nebyla 34         35 45 

  Skupinový percentil OSP nebyla 30         32 50 

  Využití studijního potenciálu nebyla +4             

  Relativní skupinový posun nebyla           -4 12 

12-13 Skupinový percentil za vše bez OSP 30 42         41 napsala 

  Skupinový percentil OSP 37 38         36 napsala 

  Relativní skupinový posun             +2 napsala 

 

A8  SCATE - adaptivní testování anglického jazyka 3. A a Sp (Scio - projekt PRO23) 

Scate AJ 3.A, Sp  2012/2013 

Zapojeno:  všechny školy 8 765 ž. 209 škol    

 gymnázia 1532 ž.     

 gymnázia čtyřletá 
neuvedeno 

   

 gymnázia víceletá    

       

 Dosažená úroveň dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky (%) 

 A0 A1 A2 B1 B2 C1 

3.A (27 ž.) 0 4 (1 žák) 56 33 7 0 

Sp (24 ž.) 0 0 13 57 17 13 

škola 0 2 34,5 45 12 6,5 

republika - 3. ročník 

gymnázií 

5 3 28 43 17 5 

 

Výsledky našich žáků v adaptivním testování anglického jazyka jsou pro školu potěšující. Dosud jsme měli o 

úrovni jazykových kompetencí našich žáků mírné pochybnosti, neboť ve většině testování od firmy Scio byly 

výsledky z angličtiny vždy až za češtinou a matematikou a také mírně zaostávaly za celostátními průměry. V 
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tomto testu se však ukázalo, že žáci septimy a 3.A dosáhli naprosto rovnocenných výsledků jako žáci 

odpovídajících třetích ročníků gymnázií a lepších výsledků než žáci ostatních typů škol. Ve srovnání s evropským 

referenčním rámcem pro jazyky by se žáci třetího ročníku gymnázia měli pohybovat v kategorii B. V této 

kategorii na naší škole skončilo nejvíce žáků (57%). Žádný žák neskončil v kategorii A0 a pouze jeden byl v 

kategorii A1. Naopak 3 žáci se dostali do kategorie C1.    

A9  Maturitní trénink ve 4.A a v oktávě, jaro a podzim 2012/2013, Scio 
Podzim: 

         
 Zapojeno:  celkem 14 272 ž.   

 
   gymnázia 4 2 540 ž.   

 
   gymnázia 8 1 822 ž.   

 
 Počet vyplněných 

testů: 
  A                6 877 Č            12 248 

 

   M               5 425   
 

 
     

 Skupinové percentily jsou zvlášť za čtyřletá a víceletá gymnázia. 
 

 Skóre - počet bodů, které žáci v testu získali. Za každou správnou odpověď získali plný počet bodů, za 

špatnou se neodečítalo. 

Čistá úspěšnost: dosažené skóre / maximální skóre - vyjadřuje, na kolik procent žák daný test 

zvládl.  

 

Percentil: 

Číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 

až 100.  Čím vyšší, tím lepší. Lze ho též interpretovat jako počet 

procent ostatních, které účastník předstihl. 

 Skupinový percentil: V rámci stejného typu škol, tedy jen určité skupiny žáků. 

  

      Průměrná republiková čistá úspěšnost: Č 60 

  

  

A 58 

  

  

M 35 

  

      Scio letos nově stanovilo u každého předmětu hranice úspěšnosti a podle nich byly žákům přiřazeny známky. 

   
    

 

Předmět       Za školu 

Průměrná 

republiková 

úspěšnost 

ČJ   4. A (23 ž.) Ok (11 ž.)   

   percentil 58 70 64 

   skup.perc. 38 45 42 

   čistá úspěšnost 66 73 70 60 

  známka 3 2 3 

           

     4. A (6 ž.) Ok (1 ž.)   

 M percentil 42 98 70 

   skup.perc. 29 91 60 

   čistá úspěšnost 32 82 57 35 

  známka 4 2 3 

           

     4. A (18 ž.) Ok (8 ž.)   

 AJ percentil 59 76 68 
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  skup.perc. 46 53 50 

   čistá úspěšnost 66 78 72 58 

  známka 3 2 3 

           

 Průměrný percentil 53 81 67 

 Průměrný skup. perc. 38 63 51 

      Maturitní trénink byl pro naše žáky zcela dobrovolný. Škola žákům pouze zprostředkovala účast. Zúčastnila 

se menší polovina žáků. Žáci mohli testy vyplňovat i doma. Přesto je z výsledků zřejmé, že k testování 

přistoupili zodpovědně. Výsledky totiž odpovídají dlouhodobým výsledkům, které v testováních společnosti 

Scio dosahujeme. Žáci víceletého studia jsou v rámci všech zúčastněných žáků výrazněji vpředu, v rámci své 

skupiny jsou v polovině nebo ve slabší polovině. Naopak žáci čtyřletého oboru jsou v rámci všech žáků v 

polovině (a někdy ani to ne), v rámci své skupiny jsou na začátku poslední třetiny. I když srovnáme-li výsledky 

žáků čtyřletého oboru s průměrnými republikovými výsledky (např. s průměrnou republikovou úspěšností), 

zjistíme, že v rámci všech zúčastněných jsou naši čtyřletí žáci stále spíše mírně nadprůměrní. Též se známkami, 

přidělenými Sciem, jsou naši žáci v republikových průměrech. Tedy známky, které obdrželi, byly zároveň 

nejčastější v dané skupině žáků. 

Jaro: 

Zapojeno:  celkem 8 252 ž.     

    gymnázia 4 1 374 ž.     

    gymnázia 8 1 067 ž.   
 

  Počet vyplněných 

testů: 
  A                3 467 Č            6 826 

 

    M               3 047   
 

  
     

  Skupinové percentily jsou zvlášť za čtyřletá a víceletá gymnázia. 
 

  Skóre - počet bodů, které žáci v testu získali. Za každou správnou odpověď získali plný počet bodů, za špatnou se 

neodečítalo. 

Čistá úspěšnost: dosažené skóre / maximální skóre - vyjadřuje, na kolik procent žák daný 

test zvládl.  

  

Percentil: 

Číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 

až 100.  Čím vyšší, tím lepší. Lze ho též interpretovat jako počet 

procent ostatních, které účastník předstihl. 

 Skupinový percentil: V rámci stejného typu škol, tedy jen určité skupiny žáků. 

  Průměrná republiková čistá úspěšnost 

(%): Č 59 

   

  

A 57 

   

  

M 40 

   Scio letos nově stanovilo u každého předmětu hranice úspěšnosti a podle nich byly žákům přiřazeny 

známky. 

 
   

    

  

Předmět       Za školu 

Průměrná 

republiková 

úspěšnost 

 ČJ   4. A (13 ž.) Ok (18 ž.)   

    percentil 67 81 74 

    skup.perc. 53 56 55 

    čistá úspěšnost 69 78 74 59 

   známka 2,8 2,1 2,5 
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    4. A (6 ž.) Ok (7 ž.)   

  M percentil 65 94 80 

    skup.perc. 51 83 67 

    čistá úspěšnost 51 82 67 40 

   známka 3,6 1,6 2,6 

            

      4. A (8 ž.) Ok (11 ž.)   

  AJ percentil 56 63 60 

    skup.perc. 47 41 44 

    čistá úspěšnost 59 65 62 57 

   známka 3 2,7 2,9 

            

  Průměrný percentil 63 79 71 

  Průměrný skup. perc. 50 60 55 

   

A10  IQ - testy rozumových schopností v 1.A a v Kt 
     Vedení školy se rozhodlo k testování studentů z několika důvodů: 

1. Zjistit úroveň rozumových schopností žáků vstupního ročníku vyššího gymnázia. 

2. Naučit žáky pracovat s různými testy, protože s testováním se budou během studia i během života setkávat 

neustále. 

3. Vést žáky k reálnému sebehodnocení. 

4. Prakticky seznámit žáky s měřením IQ jakožto se součástí učební látky psychologie. 

     Výsledky testování IQ žáků jsou pro školu příznivé. Všichni testovaní žáci (299) se nacházejí v obecném 

průměru IQ (90 - 120). Dokonce žádný žák neměl horší výsledek než 100. Tento fakt jednoznačně svědčí o tom, 

že na školu vstupují žáci s dobrými inteligenčními předpoklady ke studiu na gymnáziu, i když by se podle počtu 

hlásících se uchazečů ke studiu mohlo zdát, že zájem je relativně malý, a že tedy „úroveň“ přijímaných žáků 

bude nižší. Uchazečů o studium je sice méně, ale stále to jsou ti nejlepší žáci základních škol na Broumovsku. 

     Zajímavé je porovnání výsledků mezi čtyřletým a víceletým studiem. Žáci prvních ročníků čtyřletého studia se 

jeví vyrovnaněji, rozdíl v průměrných hodnotách IQ mezi třídami za čtyři sledované roky je pouze 2. Také rozdíly 

mezi nejlepším a nejhorším žákem nejsou velké - pohybují se do 20. Zároveň však ve čtyřletých třídách je málo 

žáků s „nadstandardním“ IQ nad 125. Kdežto v kvintách kolísal průměr IQ tříd od 112 až do 121 a také rozdíl 

mezi nejlepším a nejhorším žákem byl až 36. Zároveň je zde však i více žáků s IQ nad 125 a občas i nad 130.  

Potvrzuje se tím náš názor, že vybrat kvalitní žáky (z pohledu IQ) z 5. tříd je problém. Každoročně přijmeme do 

primy žáky velmi kvalitní, ale i slabší. To se však projeví až v pozdějších ročnících studia. Navíc jít studovat na 

gymnázium je často u žáků 5. tříd rozhodnutím rodičů a ti do svých dětí často promítají své, někdy přehnané, 

ambice. A pokud s dítětem nacvičí typové příklady přijímací zkoušky, může se na školu dostat i žák, který se v 

průběhu studia jeví jako tzv. slabší. Škola zatím nenašla úplné řešení tohoto problému. Chtěli jsme využít 

přijímacích testů firmy Scio, ale uchazeči o studium se toho zalekli a přihlásilo se jich v tom roce ke studiu jen 

22. Proto škola od tohoto záměru upustila. Zařadili jsme alespoň do testu z matematiky příklady ověřující 

obecnou inteligenci, zvláště logické uvažování. Také zohledňujeme při přijímání do víceletého gymnázia 

prospěch ze ZŠ a konzultujeme vhodnost uchazečů s učitelkami 5. tříd ZŠ. Kdežto do čtyřletého gymnázia chodí 

žáci již vyzrálejší, zpravidla na základě vlastního rozhodnutí, kteří si uvědomují své předpoklady ke studiu na 

gymnáziu. Proto jsou v oblasti IQ vyrovnanější. 

     V porovnání průměrného IQ obou typů studia jsou mírně lepší žáci víceletého gymnázia. Průměr IQ za tři 

roky zde činil 118, kdežto u studia čtyřletého 116. Tento rozdíl lze přičítat tomu, že žáci víceletého studia mají 

ve vybraných třídách nižšího stupně gymnázia za čtyři roky více možností osobního rozvoje, než žáci v 

odpovídajících třídách základních škol. Lze v tom i spatřovat dobrou práci školy se žáky mimořádně nadanými.  
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Vývoj výsledků IQ testů 

Třída a školní rok 
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1. A        2007-2008           102 128 126 107 109 129 117 

Kvinta    2007-2008 96 127 119 102 111 119 112 

1. A       2008-2009           99 126 119 109 108 127 115 

Kvinta    2008-2009 104 131 127 110 115 131 120 

1. A       2009-2010 104 128 122 108 111 130 117 

Kvinta    2009-2010 109 130 128 113 116 131 121 

1. A       2010-2011 101 127 123 108 111 128 116 

Kvinta    2010-2011 105 131 125 112 110 133 119 

Kvinta (+1.A) 2011-2012 109 128 124 111 112 131 121 

1. A           2012-2013   125     98   111 

Kvinta      2012-2013 103 128 126 110 97 127 115 

                

Průměr IQ 1.A             115 

Průměr IQ kvinta             118 

                

Průměr IQ celkem             118 

 

B. Dotazníková šetření - klima školy 

B1  Škola a já - dotazníkové šetření rodičů od firmy Kalibro o vztazích rodičů ke škole 

 (Dotazník vyplňovali rodiče žáků sekundy ve šk. roce 2012/2013.) 

           Rodičovský dotazník vyplnilo v republice cca 2 500 rodičů, ve třídě sekundě 25 rodičů. Jejich odpovědi 

byly z pětistupňové škály převedeny na procenta tak, že čím je procento vyšší, tím je odpověď pro školu 

příznivější. Dále uvádím jednotlivé otázky a odpovědi rodičů převedené na procenta v porovnání s odpověďmi 

rodičů z republiky. Z pohledu autoevaluace je důležité, že stejný dotazník vyplňují rodiče žáků sekundy již šestý 

rok po sobě, takže je nyní možné srovnat jejich hodnocení školy. V tabulce proto uvádím i výsledky dotazníků z 

předcházejících školních roků.      

     Výsledky dotazníku jsou pro školu potěšující. 79% spokojenost rodičů se školou považujeme za vynikající. 

Vysoce rodiče hodnotili to, jak se k nim a k jejich dětem zaměstnanci školy chovají a jak škola bere zřetel na 

jejich názory. Např. k 96% spokojenosti s tím, jak se k rodičům chovají zaměstnanci školy, není co dodat. 

     Nejvíce nás těší, že hodnocení školy rodiči v oblasti výchovy a vzdělávání je stále velmi dobré a dlouhodobě 

stabilní. Až na výjimky se neobjevuje kolísání v hodnocení výuky rodiči podle toho, který učitel daný předmět 

vyučuje. To svědčí o kvalitě  pedagogického sboru. Pozitivně rodiče vnímají rozvoj svých dětí v jednotlivých 

kompetencích a gramotnostech. Přiměřeně stabilní je i dojem rodičů, že škola učí žáky něčemu, co nebudou v 

životě potřebovat. Jsme rádi, že většina žáků nezažívá kvůli škole strach. 

     Celkové procento rodičovské spokojenosti mírně převyšuje celorepublikový průměr a odpovídá i 

spokojenosti rodičů z minulých let. Zřejmě oprávněně můžeme konstatovat, že škola je rodiči vnímána 

dlouhodobě stabilně kladně. 
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Oblast otázek a jednotlivé otázky 

Odpovědi rodičů žáků sekundy Odpovědi 

rodičů z 

republiky 2011 
04/05 07/08 09/10 10/11 11/12 12/13 

1.    Spokojenost        

Jste spokojeni s prostředím učebny a školy svého dítěte? 80 78 90 78 86 81 82 

Jste spokojeni s výukou svého dítěte? 73 73 75 72 83 81 79 

Doporučili byste tuto školu svým přátelům? 80 80 85 82 89 86 79 

2.    Výchova a vzdělávání        

Dodává škola vašemu dítěti sebedůvěru? 68 71 86 70 83 82 71 

Jste spokojeni s výukou mateřského jazyka? 85 92 93 77  95  92  85 

Jste spokojeni s výukou matematiky? 72 89 57 86  85  89  82 

Jste spokojeni s výukou cizího jazyka? 75 83 74 75  80 78  74 

Jak často se vaše dítě učí ve společenskovědních předmětech 

něco, co mu podle vás bude v životě k  ničemu? 
50 51 49 58 59 52 51 

Jak často se vaše dítě učí v přírodovědných předmětech něco,        

co mu podle vás bude v životě k  ničemu? 
52 55 45 54 61 54 51 

Jste spokojeni s tím, jak škola rozvíjí estetické cítění vašeho dítěte 

a jeho schopnost vnímat umělecká díla? 
53 57 71 55 76 74 69 

Zažívá vaše dítě ve škole nebo kvůli ní strach? 88 85 89 80 80 81 78 

Vede škola vaše dítě k tomu, aby se umělo učit a bavilo je to? 54 72 80 71 71 67 69 

Učí škola vaše dítě, jak se vyznat v nových situacích a zvládat je? 54 65 73 61 76 68 70 

Rozvíjí škola schopnost vašeho dítěte vyjádřit své myšlenky a 

porozumět ostatním? 
68 72 93 75 84 80 75 

Jak často dostává vaše dítě ve výuce příležitost spolupracovat 

s ostatními, a uvědomovat si tak své i jejich přednosti a 

nedostatky? 

54 65 71 57 68 67 67 

Učí škola vaše dítě žít tak, jak žije svobodný a zodpovědný člověk? 67 68 85 75 86 77 76 

Snaží se škola, aby vaše dítě bylo podnikavé a tvořivé?           59 67 73 66 83 77 67 

Odpovídá nabídka předmětů a jejich náročnost zájmům a 

schopnostem vašeho dítěte? 
74 75 84 83 86 79 78 

Jste spokojeni s tím, jak škola připravuje vaše dítě na další        

vzdělávání, případně na práci v oboru, který si zvolilo? 
77 78 86 83 90 81 76 

3.    Vztahy        

Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají učitelé a ostatní 

zaměstnanci školy? 
86 92 99 95 95 96 87 

Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu dítěti chovají učitelé a ostatní 

zaměstnanci školy?   
80 78 94 84 90 87 82 

Znepokojuje vás chování některých žáků školy k vašemu dítěti? 83 67 83 72 78 81 67 

Jste spokojeni s vlivem, který mají na vaše dítě jeho spolužáci a 

ostatní žáci školy? 
61 59 78 64 83 63 62 

 Jste spokojeni s prací třídního učitele? 91 57 98 93 81 88 88 

4.    Váha vašeho slova        

Zajímají vedení školy názory, pocity a přání vás rodičů? 83 75 90 83 88 84 78 

Jste spokojeni s tím, jak vás škola informuje o chování a prospěchu 

vašeho dítěte? 
78 83 94 70 80 89 86 

Jste spokojeni s tím, jak vás škola informuje o dění ve škole? 76 84 93 83 91 87 83 

Vyhovují vám pravidla, která ve škole platí a dotýkají se přímo vás? 86 88 96 93 94 93 87 

Jste ochotni škole pomoci? 89 88 95 100 95 91 88 

5.    Zázemí        

Jste spokojeni se školní jídelnou? 58 59 49 38 35 25 74 

Jste spokojeni s nabídkou doplňkových aktivit? 59 60 76 63 89 68 77 

6.    Váš vzkaz autorům        

Ptali jsme se na to, co je pro vaši spokojenost se školou důležité?                                                                     82 81 86 75 89 90 82 

        

Celkové procento rodičovské spokojenosti 72 75 81 74 82 79 73 
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B2  Indikátor spokojenosti   

  Zúčastnili se Zúčastnili se  Zúčastnili se  Zúčastnili se  Zúčastnili se  

  P, S, T, Kr, Kt, Sx, 2.A, 3.A P P, T, 3.A, Sp P, T, 3.A, Sp P, Kr, 3.A, Sp 

  07/08 08/09 09/10 11/12 12/13 

    NG VG 4 Cel   NG VG 4 Cel   NG VG 4 Cel   NG VG 4 Cel   NG VG 4 Cel 

Velmi spokojen   13 2 6 21   16     16   14 0 2 16   20 3 7 30   24 6 5 35 

Spokojen   85 39 36 160   10     10   24 12 15 51   29 14 14 57   26 12 13 51 

Spokojen, ale   0 6 0 6   3     3   10 8 4 22   9 4 4 17   0 4 4 8 

Mírně nespokojen   7 3 5 15   0     0   3 0 0 3   1 2 0 3   0 0 0 0 

Velmi nespokojen   1 0 0 1   0     0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 

Šikana NG 
Ne 101       Ne 28       Ne 49       Ne 59       Ne 50       

Ano 5       Ano 1       Ano 2       Ano 0       Ano 0       

Šikana VG 
Ne 97       Ne x       Ne x       Ne x       Ne x       

Ano 0       Ano x       Ano x       Ano x       Ano x       

Respondentů celk.         203         29         92         107         94 

 

B3  Jaké to tady je 
1.A.: průměrná známka 1,6 

Kt: nebyla 

Výsledky byly projednány s třídními učiteli a jsou k dispozici u ředitele. 

 

Část VII. 

Další vzdělávací a výchovné aktivity  

7.1  Olympiády, soutěže a SOČ 

7.1.1  Humanitní a umělecké předměty 
Školní kolo olympiády v českém jazyce (všechny kategorie). 

Okresní kolo olympiády v českém jazyce (nižší gymnázium): V okresním kole Olympiády v českém jazyce v 

konkurenci 29 účastníků obsadila skvělé 2. místo Anežka Harušťáková, na 4. místě skončila Valentina Ringelová, 

obě z kvarty.  

Krajské kolo olympiády v českém jazyce (nižší gymnázium). 

Okresní kolo olympiády v českém jazyce (vyšší gymnázium). 

Školní kolo v recitační soutěži (nižší gymnázium). 

Okresní kolo v recitační soutěži „Dětská scéna 2013“ - v kategorii nižších gymnázií jsme získali dva postupy do 

krajského kola (Matěj Soulek - sekunda, Alžběta Pelánová - kvarta) a jedno čestné uznání a v krajském kolo jsme 

získali čestné uznání. V kategorii vyšších gymnázií naše žákyně postoupila až do celostátního kola v uměleckém 

přednesu Wolkerův Prostějov.  

Školní a okresní kolo dějepisné olympiády.   

Pohár konzula zůstal v Broumově - excelentní Vojtěch Strnad! 

Ve Vědomostní soutěži o Česku a Polsku - O pohár konzula České 

republiky v Polsku a konzula Polské republiky v ČR, tentokráte na 

téma Geografická charakteristika Orlické a Jesenické oblasti 

Krkonošsko-jesenické subprovincie na území Česka a Slezska, zvítězil 

v české sekci Vojtěch Strnad, student kvinty. V absolutním pořadí v 

konkurenci 39 účastníků z 13 polských a 2 českých škol skončil na 

vynikajícím 3. místě. Vojtovi zdárně sekundovala Iva Hlaváčková z 
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oktávy, 2. v české sekci a 11. v absolutním pořadí, a Jan Gol - 3. místo v české sekci. Pohár konzula zůstal tedy 

opět tam, kam patří, na Gymnáziu Broumov. Vojtovi ještě jednou blahopřejeme a přejeme mu, aby si hlavní 

cenu digitální fotoaparát a sportovní stan co nejvíce užil. Účast studentů na soutěži finančně podpořila Rada 

Města Broumova, které tímto děkujeme. Soutěž se odehrává v rámci Euroregionu Glacensis, což je nadnárodní 

dobrovolné zájmové sdružení měst a obcí a dalších právnických osob na území okresů  Náchod, Rychnov nad 

Kněžnou, Hradec Králové, Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Jeseník a Šumperk  na 

české straně a sdružení měst a obcí okresů Kłodzko, Ząbkowice, Wałbrzych, Strzeliń a Dzierżoniow na polské 

straně. Jeho hlavním úkolem je podpora česko-polské přeshraniční spolupráce a rozvoje příhraničního území, 

která jsou spjata úzkými geografickými a historicko-politickými vazbami. 

 

Ve středu 27. března se tým studentů našeho gymnázia zúčastnil debatní soutěže 

Cestou do parlamentu. V krajském kole debatních klání se v ostré konkurenci umístil 

na 2. místě, když v základní skupině vyřadil družstvo úpického gymnázia, v semifinále 

pak předčil reprezentanty ze Dvora Králové. Ve vyrovnaném finále nakonec naši 

studenti podlehli skvěle připraveným Náchoďákům. Tereza Šváblová se stala nejlepší 

řečnici krajského kola. Více na: http://www.agora-ce.cz/studentska-agora/ 

 

 

 

7.1.2  Cizí jazyky 
Německý jazyk: 

Školní kolo Soutěže v německém jazyce. 

Okresní kolo Soutěže v německém jazyce: Pavla Palhounová ze septimy zvítězila v okresním kole Soutěže v 

německém jazyce a postoupila do krajského kola.  

Krajské kolo Soutěže v německém jazyce - 7. místo. 

Soutěž v předčítání v němčině - školní kolo. 

Anglický jazyk: 

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině. 

Okresní kolo Konverzační soutěže v angličtině (kat. I. A - nižší gymnázium): V okresním kole Soutěže v anglickém 

jazyce zvítězil v kategorii 1.A Šimon Zahradník ze sekundy. 

Okresní kolo Konverzační soutěže v angličtině (kat. II. B - nižší gymnázium): V okresním kole Soutěže v 

anglickém jazyce v kategorii 2.B obsadila Jitka Smolíková z kvarty 2. místo.   

Okresní kolo Konverzační soutěže v angličtině (kat. III. A - vyšší gymnázium): Pavla Palhounová uspěla i v 

okresním kole Soutěže v anglické konverzaci. Výborným 2. místem vybojovala postup do krajského kola.   

Krajské kolo Konverzační soutěže v angličtině (kat. III. A - vyšší gymnázium) - 7. místo. 

7.1.3  Přírodovědné předměty 
Školní kolo matematické olympiády - všechny kategorie. 

Okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z9 - 4. místo. 
Okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z8 - 4. místo. 
Okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z7 - 3. a 4. místo. 
Krajské kolo matematické olympiády kategorie C - 4. místo, kategorie B - 8. místo. 

Mezinárodní soutěž Matematický KLOKAN (všechny kategorie nižšího i vyššího gymnázia - okresní kolo): 

kategorie Benjamín - 9. místo, kategorie Kadet - 8. místo, kategorie Junior - 10. místo, kategorie Student - 5. 

místo. 

Pythagoriáda - školní kolo. 

Pythagoriáda - okresní kolo: kategorie Z6 - 3. místo, kategorie Z7 - 2. místo, kategorie  Z8 - 3. místo. 

Logická olympiáda - školní kolo pro primu. 

http://www.agora-ce.cz/studentska-agora/
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Školní, okresní a krajské kolo v chemické olympiádě: Tereza Šváblová z 

broumovského gymnázia je nejlepší studentkou chemie Královéhradeckého 

kraje. Studentka septimy na gymnáziu v Broumově Tereza Šváblová zvítězila v 

krajském kole chemické olympiády. Na 5. místě skončila další septimánka 

Pavla Palhounová. Obě broumovské studentky připravil na soutěž dlouholetý 

učitel chemie Rudolf Martinec. 

(http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/tereza-svablova-z-broumovskeho-

gymnazia-je-nejlepsi-studentkou-chemie-kralovehradeckeho-kraje.html) 

Školní kolo biologické olympiády - všechny kategorie.  

Biologická olympiáda - školní kolo ve všech kategoriích. 

Biologická olympiáda - okresní kolo (P až Kr): kategorie kat. C - 2. místo, kategorie 

D - 1. místo. V okresním kole Biologické olympiády kategorie D zvítězila v 

konkurenci 29 účastníků Anežka Schönová ze sekundy. Skvěle ji doplnila 7. 

místem Pavlína Ledvinová, také sekundánka.  

Biologická olympiáda - kategorie A, B, C, D - účast v krajském kole: V konkurenci 

38 studentů obsadila Petra Svobodová z 1. 

ročníku výborné 11. místo, Patrik Radvanovský ze 

sexty skončil na 13. místě.   

Poznávání přírodnin - školní kolo ve všech kategoriích. 

Poznávání přírodnin - okresní kolo: kategorie A - střední školy: 1., 3. a 4. místo. 

Poznávání přírodnin - krajské kolo: kategorie A - střední školy: 7. místo. 

Poznávání rostlin a živočichů - okresní kolo: kategorie A - 2., 3. a 4. místo, 

kategorie D - 2. a 3. místo.  

Fantastický úspěch broumovských gymnazistů - přírodovědců. 

V prestižní soutěži žáků základních škol a 

víceletých gymnázií Přírodovědný klokan 

dosáhli studenti broumovského gymnázia 

skvělého úspěchu - v kategorii Kadet (8. a 9. 

třída + tercie a kvarta) obsadili v okresní 

části všechna medailová místa. Petr Bigas z 

tercie a Natálie Lorencová z kvarty se dělili o 1., na 3. místě se umístila Anežka Harušťáková z kvarty. 

V krajské části se Bigas s Lorencovou dělili o 2. - 3. místo, lepší byl pouze Jan Tomeš z Gymnázia Vrchlabí. 

 

7.1.4  SOČ 
I přes velké úsilí se nám nepodařilo zapojit se s nějakou žákovskou prací do SOČ. Ale již druhým rokem několik 

žáků maturitního ročníku obhajovalo u maturity maturitní práci, které je obdobou prací SOČ. 

7.1.5  Sport 

7.1.5.1  Akce pořádané AŠSK při Gymnáziu v Broumově 

Pořádali jsme Okresní finále basketbalu dívek.  

 

AŠSK Gymnázia Broumov uspořádala okresní finále basketbalu 

středních škol dívek. Akce se zúčastnily týmy čtyř středních škol - 

Jiráskova Gymnázia Náchod, Evangelické akademie Náchod, 

Gymnázia a SOŠ Jaroměř a Gymnázia Broumov. Do krajského kola si 

zajistilo postup Jiráskovo gymnázium Náchod. Náš amatérský tým i 

přes velkou bojovnost nestačil po technické a střelecké stránce a 

obsadil 4. místo.    

 

http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/tereza-svablova-z-broumovskeho-gymnazia-je-nejlepsi-studentkou-chemie-kralovehradeckeho-kraje.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/tereza-svablova-z-broumovskeho-gymnazia-je-nejlepsi-studentkou-chemie-kralovehradeckeho-kraje.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/tereza-svablova-z-broumovskeho-gymnazia-je-nejlepsi-studentkou-chemie-kralovehradeckeho-kraje.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/tereza-svablova-z-broumovskeho-gymnazia-je-nejlepsi-studentkou-chemie-kralovehradeckeho-kraje.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/tereza-svablova-z-broumovskeho-gymnazia-je-nejlepsi-studentkou-chemie-kralovehradeckeho-kraje.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/tereza-svablova-z-broumovskeho-gymnazia-je-nejlepsi-studentkou-chemie-kralovehradeckeho-kraje.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/tereza-svablova-z-broumovskeho-gymnazia-je-nejlepsi-studentkou-chemie-kralovehradeckeho-kraje.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okresni-finale--basketbal-ss-divek--19.2.2013-broumov.html
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7.1.5.2  Účast na soutěžích jiných pořadatelů 

Okrskové a okresní přebory:  

Přespolní běh: 

Naši závodníci opět nezklamali v Okresním přeboru v přespolním 

běhu v Polici nad Metují. Starší žákyně vybojovaly 1. místo a 

postoupily do krajského kola. V dalších kategoriích získaly naše 

žákyně 3. místo (kategorie  D-V) a 4. místo (kategorie  D-III).  

 

Na Mistrovství republiky v orientačním běhu žáků zvítězil východočeský tým s broumovským členem Janem 

Rusínem.  

Na Mistrovství České republiky žákovských družstev v orientačním běhu 

v Březině u Brna zvítězilo družstvo z východočeské oblasti, za které 

startoval Jan Rusín z Broumova. Mistrovství se zúčastnilo 28 družstev 

z celé republiky a družstva byla složena ze tří děvčat a tří chlapců. Další 

družstvo, ve kterém startoval Ondřej Volák, se umístilo na třinácté 

příčce. Jak Honza Rusín, tak i Poličák Ondřej Volák studují na 

broumovském gymnáziu.  

 

Okrskové kolo ve florbalu mladších žáků. 

Okrsek kořistí našich žáků. 

 

Náš skvělý výkon na florbalovém turnaji mladších žáků byl tentokrát 

postaven na disciplinovaném přístupu hráčů ke všem ofenzivním i 

defenzivním činnostem, bezchybné kombinační hře a propracovaném 

herním systému 2 + 3. Lišáckou hrou ze zabezpečené obrany jsme 

soupeřům nedali nejmenší šanci a postoupili z 1. místa do okresního 

finále (5. místo).  

 

 

Okresní finále nám uteklo pod rukama. 

 

Okrskové kolo ve florbalu starších žáků skončilo historickým úspěchem 

našeho družstva, které obsadilo 2. místo. Nad naše síly byl pouze celek 

ZŠ Meziměstí postupující z první příčky do okresního finále.  

 

 

 

 

 

 

Okresní kolo florbal starších žákyň - 5. místo. 

 

Starší žákyně obsadily v okresním kole ve florbalu v Polici nad Metují v 

konkurenci 7 družstev slušné 5. místo.  

 

 

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/ostatni-sporty/na-mistrovstvi-republiky-v-orientacnim-behu-zaku-zvitezil-vychodocesky-tym-s-broumovskym-clenem-janem-rusinem.html
http://nase.broumovsko.cz/ostatni-sporty/na-mistrovstvi-republiky-v-orientacnim-behu-zaku-zvitezil-vychodocesky-tym-s-broumovskym-clenem-janem-rusinem.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Florbal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Florbal
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okresni-kolo--florbal--starsi-zakyne--112012.html
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Skvělé 2. místo v okresním kole stolního tenisu družstev získaly v 

kategorii D-V Pavlína Hartmanová a Klára Mrštinová z kvinty 

broumovského gymnázia. Od 1. místa a postupu do krajského finále je 

dělily dva míčky ve čtyřhře.                                         

 

 

 

 

 

 

Stolní tenis - okresní kolo:  Okresní finále kořistí našich chlapců.  

V okresním finále stolního tenisu SŠ obsadilo naše družstvo chlapců 

1. příčku a postoupilo do krajského finále v Jičíně. 

Před branami republiky. 

V okresním kole stolního tenisu středních škol obsadilo naše 

družstvo chlapců 1. příčku v kategorii H-V.  V krajském finále v Jičíně 

jsme pak zůstali pověstný stupínek před postupem do 

republikového kola, když jsme se umístili na 2. místě.  

 

Okresní kolo ve stolním tenise starších žáků.  

Okresní kolo ve fotbale SŠ ve fotbale chlapců. 

 

 

 

Středoškolský pohár v atletice družstev - pohár Corni - medailová 
místa: 
chlapci vybojovali skvělé 3.místo, dívky byly ještě o stupínek 

úspěšnější - získaly stříbrnou medaili.  

 

 

 

 

 

Zúčastnili jsme se Poháru Českého rozhlasu v atletice v Novém Městě nad Metují.  

 

Miroslav Peška a Jiří Sedláček šachovými králi gymnázia.  

 

Šachový oddíl Slovanu Broumov ve spolupráci s naší školou 

uspořádal soutěž O krále školy. Zúčastnilo se 47 hráčů z nižšího 

gymnázia a základní školy a 17 studentů vyššího gymnázia. Králi se 

stali Miroslav Peška z kvarty a Jiří Sedláček z oktávy.   

 

Šachisté na výborném 2.místě - Okresní kolo ZŠ a SŠ. 

V okresním kole základních a středních škol Náchodska v královské 

hře šachy vybojovali skvělé 2. místo (v konkurenci 10 týmů) naši 

studenti - Jan Gol, Jiří Sedláček, Tomáš Hofman (všichni z oktávy) a 

Jan Stejskal z kvinty.  

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stoln%C3%AD_tenis
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achy
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achy
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Okresní kolo ve volejbale dívek SŠ. 

Okresní kolo ve volejbale chlapců SŠ. 

 

 

 

V Okresním kole basketbalu mladších žákyň obsadily naše dívky v 

konkurenci 6 družstev výborné 3. místo.  

 

 

 

 

 

 

Primánci do krajského finále - vybíjená. 

 

V okresním finále vybíjené 6. tříd vybojovaly dívky z primy 4. místo, 

chlapci dokonce zvítězili a postoupili do kola krajského.  

 

 

 

 

 

 

Okresní finále nad naše síly. 

Dne 30. května se na Okresní finále v minifotbale žáků v Náchodě vydala 

i desetičlenná ekipa reprezentantů nižšího gymnázia. Nechyběla ani 

Veronika Dvorská z kvarty, čerstvá reprezentantka ČR. Po příjemně 

překvapivém, zároveň však i trochu šťastném postupu z okrskového 

kola, které bylo odehráno v Meziměstí systémem 4+1 na umělé trávě, 

nás na Hamrech tentokrát čekala přírodní tráva a systém 6+1. Snad, 

nebo možná i právě proto jsme nevyzráli na nikoho ze soupeřů a se 

čtyřmi prohrami jsme obsadili konečné 5. místo.  

 

Máme okresní přebornice - přehazovaná. 

 

Družstvo našeho  gymnázia vybojovalo 1. místo v okresním finále 

mladších žákyň v přehazované - kategorie D-III.  

 

 

 

 

 

 

Pod vysokými sítěmi se nám daří! 

Naše starší žákyně navázaly na první místo těch mladších z úterý a v okresním finále v přehazované obsadily 2. 

a 3. příčku.   

 

 

 

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okresni-finale--vybijena--52013.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okresni-finale-minifotbal--52013.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okresni-finale--prehazovana-divek--4.6.2013.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okresni-finale-prehazovana-starsich-divek62013.html
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Královna sportu vydala bronz. 

Krásného úspěchu dosáhli naši borci na 8. ročníku prestižního 

středoškolského závodu ve skoku vysokém – Hronovské 

středoškolské laťce, kde obsadili výtečné 3. místo. Za skvělou 

reprezentaci děkujeme Pavlu Gajdošovi a Vojtěchu Jirkovi ze 

septimy. Zvláštní poděkování si ale zaslouží Mirek Mádle, 

vyučující tělesné výchovy, který na závod oba naše borce 

připravil. Je vidět, že mravenčí prací lze i v poněkud dřevních 

podmínkách broumovské atletiky vychovat skvělé závodníky.  

 

 

 

Krajské přebory: 

Starší žákyně na solidním 5. místě - krajské kolo. 

 

V krajském kole přespolního běhu kategorie IV-D vybojovaly naše studentky 

slušné 5. místo. 

Krajské kolo stolního tenisu SŠ chlapců v kategorii H-V - 2. místo.    

Krajské finále ve vybíjené 6. tříd.  

 

 

Různé:  

Malá cena Velké Verandy - 20. ročník lesního krosu v Chocni - kategorie žáci: 4. místo - Ondřej Volák (prima), 9. 

místo Jan Rusín (sekunda) - 35 účastníků. 

Michal Jarkovský v širší reprezentaci ČR. 

Michal Jarkovský z kvinty byl nominován do širší reprezentace ČR v boxu ve své 

kategorii. Na právě probíhajícím soustředění v Děčíně má šanci se dostat i do 

uzšího reprezentačního výběru.  

Úspěšní terciáni! 

Hana Dušková byla opět nominována do reprezentačního družstva 

Královéhradeckého kraje pro tenisové soutěže her VI. Olympiády dětí a 

mládeže, které se uskuteční v červnu ve Zlíně.   

 

Lyžařský výcvik kvinty a 1. ročníku.  

 

Občas bylo zamračeno, ale to bylo asi jediné, co nebylo na kurzu ideální. 

Výborné sněhové podmínky, vynikající strava, bezproblémové chování 

studentů. Poděkování za zdárný průběh patří instruktorům Lengálovi, 

Mádlovi a Trenčanskému, ale především paní Strašilové, která kurz 

zajistila organizačně.  

 

 

Sportovní kurz na fotografiích Pavla Trenčanského. 

Poslední týden v květnu se navzdory propršenému počasí uskutečnil 

v nádherném prostředí Českého ráje a okolí sportovní kurz pro 3.A a 

septimu.  

Vánoční sportovní den. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Skok_do_v%C3%BD%C5%A1ky
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/prespolni-beh--krajske-kolo--3.10.2012.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/lyzarsky-vycvik--kvinta--1.rocnik--22013.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/vodacky-kurz--52013.html
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7.1.6  Program Exelence pro střední školy 
     Čtrnáct našich žáků proniklo se svými výsledky i do programu Exelence. Za úspěch považujeme, že 12  z nich 

v přírodovědných předmětech (5x matematika, 4x chemie, 3x biologie). 

7.2  Odborné přednášky a exkurze na doplnění výuky, netradiční formy práce 

7.2.1   Dějepis 
Osvětim - jednodenní zájezd. 

 

V úterý 20. listopadu 2012 se uskutečnil jednodenní zájezd do 

koncentračního tábora Osvětim v Polsku. Základ tvořili žáci kvinty. 

 

 

 

 

 

 

„Dějiny a reálie Prahy v angličtině“ - předvánoční návštěva Prahy. 

 

Dne 17. 12. 2012 se třídy 3.V a 4.V zúčastnily 

několikahodinové prohlídky prostor Pražského hradu. 

Žáci viděli katedrálu sv.Víta a královskou hrobku, Starý 

královský palác, Vladislavský sál a stálou  expozici 

Příběh Pražského hradu, Mihulku a stálou expozici 

Hradní stráže, Zlatou uličku s Daliborkou a baziliku sv. 

Jiří. Pobyt v Praze zakončili procházkou z Pražského 

hradu na Staroměstské náměstí, kde probíhají vánoční 

trhy.   

 

 

7.2.2  Společenské vědy 
Studentské volby 2012 jsou součástí vzdělávacího 

programu Jeden svět na školách, konkrétně projektu 

Kdo jiný? zaměřeného na podporu aktivní účasti 

mladých lidí v občanské společnosti. 

Cílem je: 

 přiblížit studentům základní demokratické 

principy, 

 seznámit studenty s volebním systémem České republiky, 

 podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí jak mezi studenty, tak mezi 

nimi a jejich pedagogy, 

 zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách, 

 

     Ve čtvrtek 6. září se v naší škole uskutečnily studentské volby v rámci projektu společnosti Člověk v tísni. 

Všichni naši studenti starší patnácti let si mohli v učebně ZSV zvolit svého kandidáta do podzimních voleb a 

později i prezidentských.  

 

 

 

http://www.auschwitz.pl/
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Výchova k občanství - učebnice 21.století. 

Dne 12. - 13. 9. 2012 proběhly  na nižším gymnáziu  projektové dny 

realizované Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Projekt 

je zaměřen na zkvalitnění výuky a zpracovává některá témata OV pro 

6. - 9. ročník. Studentky univerzity Kristýna Teichmanová 

(absolventka gymnázia) a Soňa Žaloudková pro žáky připravily ukázky 

aktivit z učebnic, které škola obdrží pro každého zapojeného žáka (v 

hodnotě 700 Kč/kus) a pro každou třídu přivezly fotoaparát Olympus. 

 

 „ Sociální politika státu“ - beseda. 

 

V sekundě proběhla v rámci výuky občanské výchovy 

beseda s Michaelou Soulkovou na téma Sociální politika 

státu. Bývalá absolventka našeho gymnázia vysvětlila 

žákům základní pojmy a zodpověděla velké množství 

otázek.  

 

 

 

 

„Reprodukční zdraví dívek“ s návštěvou gynekologické ordinace. 

Dívky z tercie a kvarty se zúčastnily besedy se zdravotní sestrou gynekologické ordinace MUDr. Kleprlíka paní D. 

Winterovou, která je poučila o preventivních prohlídkách, metodách antikoncepce, pohlavních chorobách a 

možnostech očkování proti papilomavirům. 

Beseda s panem Pitašem. 

Studenti oktávy a kvinty besedovali s panem Stanislavem Pitašem 

v rámci projektu Příběhy bezpráví, který připravuje organizace 

Člověk v tísni a do kterého se naše gymnázium zapojuje už osmý 

rok. Jak ukázalo nedávné šetření, více než polovina studentů 

považuje život v socialistickém Československu ve srovnání se 

současností za lepší nebo srovnatelný. Proto je velmi potřebné, že 

takoví lidé jako pan Pitaš jsou ochotní nezištně a hlavně poutavě, 

bez populistických příkras mladým lidem ukázat, jaká byla 

opravdová realita nesvobodné země.  

 

 

„Vánoční tradice“ - exkurze žáků sekundy do Prahy. 

Exkurze žáků společensko-vědního semináře do RIAPSu - kontaktního centra pro závislé v Trutnově. 

„Beseda o kultuře v Broumově“ pro žáky sekundy se konala v broumovském Infocentru. 
„Trh práce“ - návštěva podniku Veba - možnosti zaměstnání na Broumovsku.  
„Jsme to, co jíme“ - beseda o zdravé výživě pro žáky tercie a kvarty.  
Studenti tercie a kvarty se v rámci občanské výchovy zúčastnili besedy s výživovou poradkyní, která vysvětlila 

zásady správné výživy, rozdělila základní složky potravy a fundovaně zodpověděla otázky týkající se zdravých a 

nezdravých potravin.  

Exkurze do Dětského domova Broumov. 

Žáci primy se zúčastnili exkurze do Dětského domova Broumov. Ředitelka 

domova paní Židová jim ukázala byty, ve kterých děti žijí, a vysvětlila 

některé základní pojmy související s pěstounskou péčí a adopcí. Sdělila 

jim také svoje názory na problematiku umísťování dětí do domovů.    

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/projekt--vychova-k-obcanstvi--ucebnice-21.stoleti.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/beseda-s-panem-pitasem.html
http://www.jedensvetnaskolach.cz/download/pdf/jsnspdfs_520.pdf
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Martina Polcerová - beseda o drogách. 

 

Slečna M.Polcerová z oktávy, která vypracovala maturitní 

práci na téma Drogová problematika, besedovala  o této 

práci  se studenty tercie. Seznámila je s výsledky 

sociologického průzkumu, který provedla na třech 

gymnáziích ČR, a odpovídala na otázky studentů. 

 

 

 

 

„Předsudky jsou out“ - program v sekundě. 

Žáci 3.A (A. Lněničková, K. Lokvencová, L. Lexmanová a M. 

Vaněk), kteří pracovali na projektu Předsudky jsou out, 

uspořádali pro žáky sekundy v rámci OV besedu na toto 

téma. Vysvětlili, jaká témata zpracovávali, jaká byla 

spolupráce s tzv. menšinami, kde svoji práci prezentovali a 

jaký byl ohlas společnosti. Uvedli také, jak projekt změnil 

jejich pohled na  Romy, Vietnamce a homosexuály.  

 

 

 

„Nezaměstnanost na Broumovsku“. 

 

Toto téma probrala se žáky kvarty paní Dýmová, vedoucí broumovského 

kontaktního pracoviště Úřadu práce v Náchodě. Porovnala 

nezaměstnanost v rámci ČR a EU, poradila, po kterých oborech je 

největší poptávka, přinesla seznam nabídek volných pracovních míst a 

formuláře potřebné k registraci na úřadu práce. 

 

„Život seniorů“ - exkuzre do Domova důchodců Broumov pro žáky nižšího gymnázia. 

„Příběhy bezpráví“ (Člověk v tísni) - beseda pro žáky 4.A a oktávy.  

„Bankovnictví“ - přednáška v rámci ZSV a SVS. 

„Člověk a psychologie“ - beseda s psychologem (3.A, septima). 

„Policie a trestní odpovědnost mladistvých“ - beseda pro žáky nižšího gymnázia. 

 „Náboženství, sekty, kostely“ - cyklus přednášek a exkurzí pro žáky společensko-vědního semináře.  

Projekt „Odstraňujeme bariéry“: 

Studenti 3.A a septimy se v rámci SVS opět zapojili do projektu Odstraňujeme bariéry, v rámci kterého 

pomáhají žákům ZŠ Masarykova. Více viz kapitola VIII. Projekty. 

 

7.2.3  Český jazyk a literatura, mediální a dramatická výchova 
Jaroslav Špulák besedoval se studenty. 

     V rámci projektu Broumov čte dětem se na půdě naší školy 

konala beseda s Jaroslavem Špulákem, spisovatelem a 

hudebním publicistou. Zapojili jsme se i do vlastního projektu 

„Celé Česko čte dětem“.   

V roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou 

organizaci Celé Česko čte dětem®, která šestým rokem úspěšně 

realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice.   

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/beseda-s-jaroslavem-spulakem.html
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Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské 

gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině 

prostřednictvím společného čtení.  

Podporou hlasitého předčítání pomáháme utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Naše aktivity jsou 

určeny nejen dětem, zapojujeme všechny generace. 

   

„Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, 

je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité čtení a radikální omezení televize."  

 

Jim Trelease, autor The Read-Aloud Handbook (Učebnice předčítání). 

 

 

 „Studenti čtou a píší noviny“.  

Studenti našeho gymnázia se již tradičně zúčastňují projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny, a to 

podzimního i jarního kolo.  

 

Téma 1. kola:  

Já za 20 let (jak plánujete prožít svůj život, jak si představujete úspěch, do jaké míry jsou 

vyšší ambice zdravé, kdy škodí, kde chcete být za 20 let, potřebujete ke štěstí dobrou 

práci, může člověk bez rodiny prožít spokojený život, dá se dobrého uplatnění 

dosáhnout bez protekce?). V rámci 2. kola projektu Studenti čtou a píší noviny vyhlásila 

MF Dnes soutěž - Vyfoť se se svým seniorem! Studenti se mohou vyfotit se svou 

babičkou, dědečkem apod. v co nejzajímavějším interiéru/exteriéru.  

Husa na provázku - divadelní představení Brno (4.A). 

„Manon Lescaut“ - divadelní představení našich žáků pro naše žáky pod patronací Ulity 

Broumov.  

„Současné divadlo“- exkurze oktávy do Prahy (divadelní představení a beseda ve Studiu 

Ypsilon). 

„Dny poezie“ pro žáky sekundy ve škole, pro žáky sexty v kreslírně Broumovského 

kláštera.  

„Studentská agora - cestou do parlamentu“ Více viz kapitola VIII. 

Projekty. 

„Jak se dělají noviny“ - beseda s redaktory MF Dnes. 

V rámci informatické výchovy navštívila prima Městskou knihovnu v 

Broumově, kde je ředitel knihovny seznámil s posláním a organizací 

knihovny.  

Školní časopis - sborník povídek z období totality.  

„Regionální literatura“ - beseda pro žáky semináře z českého jazyka a 

literatury. 

 

 

http://www.gybroumov.cz/obrazek.php?obrazek=874
http://www.gybroumov.cz/obrazek.php?obrazek=874
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„Školní reportérské týmy“ - seminář v Příbrami pro reportéry školních televizí.  

7.2.4  Estetická výchova výtvarná a hudební 
„Moderní architektura a fotografie“ - exkurze oktávy do Prahy.  

„Rock“ - vystoupení dánské hudební skupiny + beseda s hudebníky v angličtině pro žáky vyššího gymnázia.  

„Stvoření tance - jak se dělá tanečník“ - představení Tanečního centra Praha pro žáky tercie a kvarty.  
„Moderní umění“- zájezd do galerie v Hradci Králové. 

7.2.5  Cizí jazyky 
 „Rock“ - vystoupení - dánské hudební skupiny + beseda s hudebníky v angličtině pro žáky vyššího gymnázia.  

Divadelní představení v anglickém jazyce pro žáky septimy - „ Gulliver´s travels“ v  Pardubicích. 

Oliver Twist - divadlo v angličtině. 

 

V úterý 12. 3. 2012 navštívili studenti gymnázia vynikající představení 

v anglickém jazyce OLIVER TWIST ve Východočeském divadle Pardubice. 

Soubor American Drama Groupe Europe vystupuje v divadle pravidelně.  

 

 

 

 

„Mládež v akci“ beseda v agličtině v rámci projektu EU. 

Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové - exkurze (3.A). 

Zájezd žáků do Londýna. 

7.2.6  Biologie a ekologie 
Beseda s Bedřichem Moldanem o životním prostředí pro žáky vyššího gymnázia.  

Projekt Alejka: žáci kvinty organizovali ve spolupráci s Ulitou Broumov ekologický program pro žáky 1. stupně 

základních škol v Broumově.  

„Reprodukční zdraví dívek“ s návštěvou gynekologické ordinace. 

Dívky z tercie a kvarty se zúčastnily besedy se zdravotní sestrou gynekologické ordinace MUDr. Kleprlíka paní D. 

Winterovou, která je poučila o preventivních prohlídkách, metodách antikoncepce, pohlavních chorobách a 

možnostech očkování proti papilomavirům. 

„Jsme to, co jíme“ - beseda o zdravé výživě pro žáky tercie a kvarty.  

 

Studenti tercie a kvarty se v rámci občanské výchovy zúčastnili besedy s výživovou poradkyní, která vysvětlila 

zásady správné výživy, rozdělila základní složky potravy a fundovaně zodpověděla otázky týkající se zdravých a 

nezdravých potravin.  

„Sběratelé kostí“ - exkurze do Hrdličkova muzea v Praze a na PřF UK - organizované praktikum.  

Výstava hub - 1.A, 2.A, Sx. 

„Globální problémy“ - ekologický program DDM Ulita Broumov. 

„Reprodukční zdraví dospívajících žen“ - beseda pro dívky z 1.A a z kvinty. 

„Čas proměn“ - beseda pro dívky nižšího gymnázia. 

Projekty: „ Doprava“, „Les“, „Voda“, „Město“, „Odpady“ v primě. 

„Lomem Rožmitál“ - naučná stezka pro žáky primy, kvarty a sexty. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oliver_Twist
http://www.gybroumov.cz/obrazek.php?obrazek=847
http://www.gybroumov.cz/obrazek.php?obrazek=847
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Projekt: „Lidské tělo“, „Domácí mazlíčci“ v tercii.  

„Samovyšetření prsu“- Liga proti rakovině - beseda pro dívky  Kt, Sx, Sp, 1.A, 3.A. 
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. 

7.2.7  Zeměpis: ----- 

7.2.8  Fyzika: ----- 

7.2.9  ICT a informační výchova: ----- 

7.3  Prevence rizikového chování, výchovné poradenství, péče o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky mimořádně nadané  

7.3.1  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: 

Exkurze žáků společensko-vědního semináře do RIAPSu - kontaktního centra pro závislé v Trutnově. 

„Jsme to, co jíme“ - beseda o zdravé výživě pro žáky tercie a kvarty.  
Martina Polcerová - beseda o drogách. 

„Předsudky jsou out“ - program v sekundě. 

„Život seniorů“ - exkuzre do Domova důchodců Broumov pro žáky nižšího gymnázia. 

„Příběhy bezpráví“ (Člověk v tísni) - beseda pro žáky 4.A a oktávy.  

„Bankovnictví“ - přednáška v rámci ZSV a SVS. 

„Člověk a psychologie“ - beseda s psychologem (3.A, septima). 

„Policie a trestní odpovědnost mladistvých“ - beseda pro žáky nižšího gymnázia. 

 „Náboženství, sekty, kostely“ - cyklus přednášek a exkurzí pro žáky společensko-vědního semináře.  

Projekt „Odstraňujeme bariéry“. 

„Reprodukční zdraví dívek“ s návštěvou gynekologické ordinace. 

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

 „Dospívání a reprodukční zdraví ženy“ - besedy pro dívky primy a kvinty a 1.A. 

„Čas proměn“ - beseda pro dívky nižšího gymnázia. 

Uklid města a klášterního prostranství (3.A, Sp). 

„Bojíte se snášet?“ projekt organizace Jeden svět. 

7.3.2  Výchovné poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami   

7.3.2.1  Výchovné poradenství 

     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), 

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. Výchovný poradce a školní metodička prevence mají svou samostatnou výchovně-

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

2012/2013: 

A. Účast na akcích a prezentace školy: 

Září: 

- 4.9. a 5.9. 2012 - 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 

vykonán kus práce při prevenci sociálněpatologických jevů. Akce velmi kladně hodnocena dětmi i rodiči. 

- kontrola a doplnění povinné dokumentace 

- zajištění besedy pro maturanty o  možnostech studia na VŠ 

- 27.9. až 29.9. 2012 účast na vzdělávací exkurzi do Krakowa a Vieličky 

 Říjen: 

- zajištění a distribuce dostatečného množství Učitelských  novin s  přehledem VŠ - zajištěno  74 kusů   

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

- příprava materiálů pro DOD a nábory na ZŠ 

- 8.10. až 13.10.2012 spolupořádání a účast na zájezdu studentů do gymnázia v Rohru  

- zajištění besedy „Studenti studentům“ - studenti VŠ ve spolupráci s CERMATEM vysvětlovali studentům 

průběh státních maturit a využití OSP v přijímání na VŠ 

- prezentace gymnázia na ZŠ Teplice nad Metují neproběhla - byl nám oznámen špatný termín 

- dne  30.10.2012 jsem se již tradičně zúčastnil veletrhu vzdělávání "GAUDEAMUS 2012" 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. 

Listopad: 

- spolu s preventistkou Mgr. Šárkou Rambouskovou na setkání preventistů a VP v PPP Náchod - práce v sekcích 

a skupinách 

- 7.10.2012 - účast na otvírací konferenci „Profesní vzdělávání v rámci aurikulární reformy“ na KÚ Hradec 

Králové 

- prezentace gymnázia na ZŠ  - 27.11.2012 - ZŠ Hradební Broumov 

- 22.10.2012 setkání VP v HK 

Prosinec: 

- 1.12.2012 - 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 

- kontrola vyšetření pro státní maturit z PPP Náchod   

Leden:  

- zjišťování možností testů profesní orientace pro předmaturitní ročníky - lze provést individuálně - PPP Náchod, 

hromadné testování za státní peníze již nelze,  projekt do kterého jsme se zapojili, potichu skončil. 

- příprava nových IVP a kontrola již vedených IVP 

Únor: 

-  12.2.2013 - seminář Komisařů ke statní maturitě v NIDV HK - změny v technice a legislativě maturitní zkoušky 

-  14.2.2013 - setkání starostů, ředitelů ZŠ a starostů na půdě Gymnázia Broumov 

 Březen:  

-   příprava „přípravných kurzů“ pro budoucí studenty z matematiky 

Duben: 

-   příprava „přípravných kurzů“ pro budoucí studenty z matematiky 

- 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     
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- jeden den se studenty kvarty na dnech „Ekologické výchovy“ - jako geograf spolu s biologem Mgr. P. 

Trenčanským – prevence sociálněpatologických jevů 

- jeden den se studenty sexty na dnech „Ekologické výchovy“ - jako geograf spolu s biologem ing. Zdenou 

Cikrytovou - prevence sociálně-patologických jevů 

    

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, orientace na 

internetových portálech zajišťujících informace o studiu na 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 - sedmnáctý rok ve funkci 

2/ učitel, muž, stáří 54 let 

3/ VŠ učitelské vzdělání  

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

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

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

Dalších 15 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.  

7.3.2.2  Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

     Škola má zpracovanou koncepci péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je otevřená všem 

žákům, tedy i těm se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola se tak snaží v maximální míře dbát rovného 

přístupu ke vzdělávání. Zároveň však je nutno konstatovat, že materiální a personální podmínky škole  

nedovolují upravovat vzdělávací podmínky pro všechny druhy a stupně speciálních vzdělávacích potřeb. Např. 

zajištění bezbariérového přístupu by stálo řádově několik desítek milionů korun, které škola nemá. Obdobně 

škola nemá finanční prostředky na zajištění výuky např. v Braillově písmu apod. Takže i když zákon ukládá 

zajistit rovný přístup ke vzdělávání, škola svými silami není schopna ho v plném slova smyslu realizovat.   

     V momentálních možnostech školy je zajistit vzdělávání pro následující kategorie žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami: 

     Tělesné postižení: žáci s tělesným postižením různé etiologie, kteří mají mírné až vážnější obtíže se čtením 

běžného textu a jejichž písemný projev jako fyzická aktivita je důsledky postižení ovlivněn mírně až vážně. Škola 

nemůže zajistit vzdělávání imobilních žáků. 

     Zrakové postižení: žáci se zrakovým postižením různé etiologie, kteří mají mírné nebo vážnější obtíže se 

čtením běžného textu a jejichž písemný projev není důsledky postižení ovlivněn nebo jen mírně.  
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     Sluchové postižení: žáci se sluchovým postižením různé etiologie, kteří komunikují v mluvené češtině (tj. 

rozumějí mluvené češtině bez odezírání). Žáci nemající obtíže (nebo jen mírné) se čtením a porozuměním 

běžnému textu (bez úprav) a jejichž písemný projev není důsledky postižení ovlivněn, nebo je ovlivněn mírně. 

Dále žáci se sluchovým postižením,  kteří komunikují v mluvené češtině, k porozumění však musejí odezírat a 

potřebují též využívat technické prostředky podpory sluchu.        

     Specifické poruchy učení a ostatní poruchy: žáci se specifickou poruchou učení (dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie či jejich kombinace), žáci s dyspraxií, žáci dlouhodobě nemocní a žáci s lehčími zdravotními 

poruchami popsanými v doporučení školského poradenského zařízení (poruchy pozornosti, projevy 

hyperaktivity, hypoaktivity, impulzivity apod.).  

     Škola řeší každý požadavek na úpravu vzdělávacích podmínek individuálně.  

 

7.3.2.3  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 

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.  

     Pro tyto činnosti využíváme portál Proškoly.cz (firmy Databox), který nabízí školám ucelenou řadu testů 

rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby 

povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro 

žáky, jejich učitele i rodiče. 

     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. 

1.  Rozvíjecí aktivity v oblasti přírodovědné:  

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.  

                                                 
2
 Tyto testy produkuje firma DATABOX, s. r. o., Liberec. 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  se zaměřuje na problematiku péče o mimořádně nadané děti v naší republice.  



 

52 

 

 

1.2  "Matematika bude první".  Hlavní cíl projektu: V návaznosti na nový ŠVP, který zavádí v předmětu 

matematika dělení žáků při výuce na skupiny podle matematických schopností a vytváří dostatečný časový 

prostor, vytvořit materiální podmínky pro rozvoj matematického nadání žáků prostřednictvím aktivit a činností 

založených na moderních technologiích. Dílčí cíle projektu: V souladu s novým ŠVP poskytnout učitelům i žákům 

nezbytné materiální podmínky v oblasti matematiky. Projekt umožní matematicky nadané žáky systematicky 

vyhledávat, zapojit je do aktivit rozvíjejících jejich nadání a vytvoří podmínky pro individuální práci s nimi. 

Vytvořením internetového školního wiki portálu motivovat nadané žáky (v první fázi cíleně v matematice) k 

zapojení do aktivit při jeho vytváření a prostřednictvím činností spojených s jeho praktickým provozem využívat 

a dále rozvíjet jejich specifické nadání v  přírodovědných i společenských oborech. Získané zkušenosti 

poskytnout ostatním zájemcům ze škol. Půlených hodin využít k seznámení žáků s grafickými kalkulátory, s 

moderním matematickým SW a k systematickému vyhledávání nadaných žáků. Po rozdělení do skupin od 

druhého ročníku podle matematických schopností intenzivně využívat moderní technologie při výuce vybraných 

studentů, a tím je motivovat k zapojení do dalších aktivit - cílená příprava na soutěže, korespondenční 

semináře, vytváření a správa matematické části internetového wiki portálu školy jako informačního zdroje. 

Vytvořit ve školní knihovně zázemí pro individuální práci s matematickými talenty včetně možnosti jim půjčovat 

veškerý materiál. Získané zkušenosti následně aplikovat na další vzdělávací oblasti a poskytnout je zájemcům z 

ostatních škol.  

1.3  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  

Matematická olympiáda - programování 

Pythagoriáda  

Matematický klokan  

Fyzikální olympiáda  

FYKOS  

Chemická olympiáda   

Biologická olympiáda   

Poznávání přírodnin 

Poznávání živočichů 

Přírodovědný klokan 

Archimediáda  

Logická olympiáda 

1.4  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“, „Les“, „Voda“, 

„Doprava“, „Město“, „Odpady“ aj.) 

„Co by bylo kdyby aneb paragrafy a ryby“ 

„Ekologická stopa“ 

„Komu chutná prales“ 

„Broumov - město stromů“ - pomoc DDM Ulita při organizaci akce pro děti ZŠ a MŠ. 

„Naučná stezka“ - Lom Rožmitál (prima). 

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

2. Rozvíjecí aktivity v oblasti humanitní: 

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: 
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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  

Public Speaking Competition 

Olympiáda v latině 

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. 

„Psychologie v praxi“  

„Kurz paměti“ 

„Ekonomie v praxi“  

 „Vkus, nevkus, kýče“  

„Významné osobnosti etiky 20. století“  

„Náboženství, sekty, kostely“  

„Švýcarsko - německy mluvící země“ 

„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  

„WebQuests“ 

„Život ve starověkém Řecku“ 

„Broumov a jeho významné historické památky“ 

 „Kraków - město historie“ 

„Židovské město“ - exkurze oktávy do Prahy 

„Jak se dělá animovaný film“ 

„Studenti čtou a píší noviny“ 

„Dny poezie“ 

Vydávání školního časopisu 

 

3. Rozvíjecí aktivity v oblasti výtvarné a hudební: 

GVUN - projekty dle nabídky 

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 

 

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  
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Turnaje a přebory v přehazované  

Turnaje a přebory ve vybíjené 

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  

 

5.  Rozvíjející aktivity další: 

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. 

5.2  Projektová prezentace školy na webových stránkách školy - školní žákovské televizní studio: škola v roce 

2008 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 natáčeli reportáže z 

Broumovska a Čt je publikovala na svém webu Čt24 (www.diginaves.ct24.cz/broumov/) a také v některých 

pořadech na 2. programu. Tento projekt byl v roce 2012 utlumen, ale naše škola v podobných aktivitách 

pokračuje. Žáci se ve školním televizním studiu učí mnoho nových dovedností, od ovládání techniky, přes 

zpracování reportáže v počítačové střižně až po vystupování na veřejnosti. Je to mediální výchova a rozvíjení 

talentů v praxi. Zakoupili jsme kvalitní digitální kameru, aby souběžně mohlo pracovat více reportážních týmů.  

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., zástupkyně 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  

„GMO“ - geneticky modifikované organismy - přednáška JČU  

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

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

„Bankovní systém“ - přednáška M. Pírkové 

„Sekty a náboženské společnosti v ČR“ - přednáška a beseda ThMgr. Kitty 

„Psychologie v praxi“ - přednáška Mgr. Středové 

„Paměť - přednáška Mgr. Neumannové 

Etika - „Významné osobnosti etiky 20. století“ - cyklus přednášek J. Wienerové 

„Náboženství, sekty, kostely“ - cyklus přednášek a exkurzí - ThMgr. Wienerová (CČSH), ThMgr. Kitta 

(Evangelická církev), ThMgr. Lanži (Katolická církev), MUDr. Asbahi (Islám)    

 

7.4  Ochrana člověka za mimořádných situací 
     Výuka předmětu ve školním roce 2012/2013 probíhala už pouze v prvních čtyřech ročnících osmiletého 

gymnázia (prima až kvarta). V ostatních ročnících jsou témata předmětu rozdělena v rámci ŠVP do různých 
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předmětů (biologie, chemie, zeměpis) 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. 

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

7.5  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
V tomto školním roce se uskutečnily tyto akce: 

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

  kolo kategorie A,B,C,D 

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

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

- přírodovědný klokan – zájemci z T, Kr, Kt, Sx, 2.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 

- Čas proměn – beseda s ženskou sestrou 

- projekt Doprava, projekt Les; Voda; Doprava; Město; Odpady  ( prima) 

- naučná stezka – Lom Rožmitál – prima, sexta, kvarta 

- projekt Lidské tělo, Domácí mazlíčci  (tercie) 

- zdravá výživa (tercie, kvarta) 

- kurz environmentální výchovy – ekosystémy Broumovska (kvarta) 

- návštěva kamenictví – geologie Broumovska ( kvarta) 

- herbář ( kvinta) 

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

- ekologický kurz (sexta, 2. roč.) 

- GMO – geneticky modifikované organismy – přednáška JČU - 4.A, oktáva 

-první pomoc  (tercie, 3. r., septima) 

- třídička odpadů ( 3. r., septima) 

- Hrdličkovo muzeum Praha 

- „ Hledači kostí“ – antropologické cvičení  

- Broumov – Město stromů – pomoc DDM Ulita při organizaci akce pro děti ZŠ a MŠ 

- zdravý životní styl – všechny ročníky 

- třídění odpadů ve škole, nástěnka k třídění odpadů 

- výstavky přírodnin, přírodovědné vycházky 

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, pokud některou  akci nebylo možno uskutečnit byla nahrazena jinou, 

podobně zaměřenou akcí. 

(Zpracovala Mgr.  Ludmila Lorencová,  koordinátorka EVVO)        

7.6  Výchova proti rasismu, xenofobii a násilí; multikulturní výchova 
Osvětim - jednodenní zájezd. 

Studentské volby 2012.  

Beseda s panem Pitašem. 

„Vánoční tradice“ - exkurze žáků sekundy do Prahy. 

Exkurze žáků společensko-vědního semináře do RIAPSu - kontaktního centra pro závislé v Trutnově. 

http://www.auschwitz.pl/
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/beseda-s-panem-pitasem.html
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Exkurze do Dětského domova Broumov. 

„Předsudky jsou out“ - program v sekundě. 

„Nezaměstnanost na Broumovsku“. 

„Život seniorů“ - exkuzre do Domova důchodců Broumov pro žáky nižšího gymnázia. 

„Příběhy bezpráví“ (Člověk v tísni) - beseda pro žáky 4.A a oktávy.  

 „Policie a trestní odpovědnost mladistvých“ - beseda pro žáky nižšího gymnázia. 

 „Náboženství, sekty, kostely“ - cyklus přednášek a exkurzí pro žáky společensko-vědního semináře.  

Projekt „Odstraňujeme bariéry“: 

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

Adoptované indické dítě Arwine. 

7.7  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 a do Krakova. 

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 - pokračuje: 

 

Ve dnech 8. 10. až 12. 10. 2012 se 32 našich žáků spolu se dvěma 

pedagogy zúčastnilo zájezdu do družebního gymnázia v Rohru. 

Poznávání pamětihodností i půldenní společný program 

s německými studenty se i přes nevlídné počasí vydařil a všichni 

jsme se vrátili plni nově získaných dojmů. Aleš Prchal 

 

 

 

 

„Výchovou k udržitelnému rozvoji - tvoření ekoklubů“.  

     Dohoda o partnerství k tomuto projektu byla podepsána v červnu 2012. Projekt by měl být realizován v 

letech 2013 - 2014 a bude navazovat na podobný projekt z let 2008 - 2010. Garantem projektu je gymnázium v 

Lodži, naše škola společně s gymnáziem v Nové Rudě jsou školami partnerskými. Projekt je určen mládeži ve 

věku 14-18 let. Ekokluby působí v Evropě, v Azii a Americe (celkem ve 28 zemích). Projekt má připravit mládež 

pro působení v oblasti ekologických aktivit v místních společenstvích a v oblasti propagace udržitelného 

rozvoje.  

„Megabaterie”. 

     V tomto projektu jsme partnerskou školou. Jedná se o projekt v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce.   

Nositelem projektu je nadace Prototyp z Wroclavi. Všeobecným cílem projektu je představit obyvatelům 

pohraničních terénů exaktní vědu. Chce ukázat, že technická věda ne pouze učí, ale může být také zdrojem 

nových, zajímavých zážitků. Projekt „Megabaterie” je zaměřen na představení otázek spojených se skladováním 

elektrické energie, elektrickým proudem, napětím. Hlavní důraz bude kladen na elektrochemické metody 

hromadění elektrické energie. Projekt se bude skládat z cyklu 6 jednodenních setkání. Během každého dne 

přednášky pro účastníky budou trvat asi 7 hodnin. Jedné akce se zúčastní 20 osob (10 z Polska a 10 z Česka). 

Celého projektu se zúčastní  120 osob. Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 13+. Během přednášek, kromě 

seznámení se s  teorií, účastníci budou také vykonávat experimenty s jednoduchými buňkami, buňkami 

složenými a s potenciálem, který dávají spojené složené buňky, které je možné využít k napájení např. 

Diodového nápisu.  
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7.8  Veřejně prospěšné akce, charita 
     Dobré jméno škole dělají studenti, kteří se zapojují do veřejně prospěšných prací a do charitativních 

finančních sbírek na pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům.  

 

Dne 4. prosince jsme opět prodávali červené stužky, symbol 

boje proti HIV a AIDS. Celkem jsme vybrali 1768 Kč. Výtěžek je 

věnován Domu světla v Praze, který pomáhá lidem HIV+, 

případně AIDS nemocným, vyrovnat se s osudem, poskytnout 

jim péči a pomoc. Za účast v prodeji má naše škola možnost 

uspořádat bezplatnou besedu na téma AIDS a HIV+. Je 

zajímavé, že se studenti setkali i spíše s negativní reakcí 

obyvatel města. Na AIDS prý Broumováci přispívat nebudou...  

 

 

 

Srdíčkový den (duben, září, prosinec). 

Světluška (září). 

Červená stužka - Den boje proti AIDS. 

Kytičkový den - Liga proti rakovině (květen). 

Uklid města a klášterního prostranství (3.A, Sp). 

Adoptovaný chlapec Arwin. 

Z dalekého indického státu Karnátaka přišlo vysvědčení Arwina. Arwin je adoptované 

indické dítě (narozen 2000), kterému studium sponzorovala bývalá oktáva. Ve třídě 7TH 

měl v minulém roce samá áčka (naše jedničky). Arwinovo studium může pokračovat!  

 

Indický chlapec Arwin 

Noel (od září adoptivní 

syn kvinty) může i díky 

Vašemu příspěvku 

studovat další rok. 

Velké poděkování patří 

panu Ibrahimovi za 

velkorysý příspěvek 

5000 Kč. Celkově bylo 

na účet Arcidiecézní 

charity Praha odesláno 

6219 Kč.  
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7.9  Zájmové kroužky 
     Kroužek silové gymnastiky, kroužek historického šermu, biologické kroužky, kroužek chemie, kroužek 

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

počítači, dramatický kroužek. 

7.10  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 nejenom svého regionu, ale i v rámci České republiky a Evropy vůbec. K takovým aktivitám patřily 

například následující akce: 

o žákovská dopolední představení v Klicperově divadle v Hradci Králové (např. Figarova svatba, Richard III.), 

o LONDON 2012 - zájezd do Londýna, Oxfordu a Windsoru, 

o HUSA na provázku - Brno, 

o Muzeum čokolád Praha - vánoční tradice, 

o Divadelní představení Gulliver´s travels, Pardubice, 

o Sen noci svatojánské, Pardubice, 

o Medvěd - Divadlo Broumov, 

o Strašidlo Cantervilské - divadlo Broumov, 

o „Manon Lescaut“ - divadelní představení našich žáků pro naše žáky pod patronací Ulity Broumov, 

o „Současné divadlo“ exkurze oktávy do Prahy (divadelní představení a beseda ve Studiu Ypsilon), 

o Oliver Twist - divadlo v angličtině. 

Po Paříži a Římě navštívili  studenti broumovského  gymnázia 

další významnou světovou metropoli Londýn. Účast na 

interpelacích  v britském parlamentu, britské korunovační 

klenoty v Toweru, katedrála sv. Pavla, Tower Bridge, Trafalgar 

Square, Buckingham Palace, královská kaple sv. Jiří ve 

Windsoru, jízda tunelem pod kanálem La Manche a desítky 

dalších zážitků, to všechno patřilo k poznávací cestě. 

 

 

 

7.11  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). 

Vánoční sportování. 

Na úrovni druhých ročníků nabízíme žákům cyklo-ekologicko-geologický kurz v Krkonoších: 

Lyžařské kurzy pro první ročníky a pro sekundu. 

Outdoorový kurz Malá Skála. 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oliver_Twist
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Část VIII. 

Projekty financované z cizích zdrojů a projekty vůbec 

8.1  Projekty Královéhradeckého kraje:  

8.1.1„Ve fyzice jako doma“ 
Projekt KHK pro střední školy 

Projektový záměr pro oblast: „Materiální neinvestiční podpora středních škol v oblasti přírodovědného a 

technického vzdělávání podporující realizaci kurikulární reformy“ 

Cíle projektu: 

     Hlavním cílem je zlepšení celkového postoje žáků k učivu předmětu fyzika zvláště v nižších ročnících 

víceletého gymnázia, ale i ve vyšším gymnáziu. Žákům se často zdá učivo fyziky vzdálené jejich každodenní 

zkušenosti. My je chceme prostřednictvím projektu přesvědčit o opaku. Výsledkem projektu bude podpora 

realizace výuky podle ŠVP, a tím i podpora realizace kurikulární reformy na Gymnáziu v Broumově. 

Dlouhodobým výsledkem by měl být zvýšený zájem žáků o přírodovědné a technické obory.  

Popis projektu: 

     Při studiu fyziky se žáci většinou setkávají se speciálními žákovskými či demonstračními soupravami. Na nich 

sice bývá zkoumaný jev dobře pozorovatelný, ale s běžnými předměty denní potřeby moc společného nemají. 

Navíc tyto specializované pomůcky bývají velmi drahé. Podle tohoto projektu by měl učitel i žáci k dispozici 

pestrou směs předmětů, které každý může znát ze své domácnosti. Na nich by si mohli pod vedením učitele 

vyzkoušet, k čemu je vlastně ta fyzika dobrá a jak je nám ve skutečnosti blízko. Svými poznatky by se jistě 

pochlubili i při používání těchto předmětů doma, což by mohlo potěšit jejich rodiče. I jejich vztah ke škole by se 

tím ještě zlepšil. 

     Jako zúročení nabytých zkušeností by mohl být vydán soubor návodů či videí pro uskutečněné pokusy, který 

bude prezentován na internetu, v případě zájmu i osobně.  Tím by byl zajištěn přenos výsledků projektu na další 

školy bez regionálního omezení. Výběr a popis vhodných pokusů by byl nejprve ověřen v naší škole a dále ve 

spolupráci s učiteli a žáky ZŠ Hradební Broumov. 

Materiální vybavení: 

K realizaci projektu je třeba školu vybavit předměty (pomůckami), které jsou běžnou součástí vybavení 

domácností a lze na nich vyzkoušet různé fyzikální principy. Drobné předměty by byly pořízeny většinou v počtu 

15 ks pro práci ve dvojicích. Nákladnější přístroje by byly pořízeny v jednom exempláři jako demonstrační. Vždy 

by se jednalo buď o drobný hmotný neinvestiční majetek, nebo o spotřební materiál.  

Spotřební materiál - např.: 

Pružiny, kuchyňské odměrky, kelímky, kuchyňské váhy, vodováhy, magnety, kompasy, metry, stopky, 

teploměry, dynama, žárovky, objímky, tlačítka, elektromotorky, bzučáky, vodiče, multimetry, kleště, 

šroubováky, pravítka, zrcátka, lupy, různé míčky, hustoměry, autíčko, automobilový manometr, ponorný vařič 

apod.  

Drobný hmotný neinvestiční majetek - např.:   

Laserová ukazovátka, dětské vysílačky, minichladnička, mikrovlnná trouba, indukční vařič,akvárium, fotoaparát, 

hodiny, váha osobní, kytara, elektronická meteorologická stanice, tavná pistole, sada nářadí apod. 

Rozpočet: 

Spotřební materiál:                                                                           100 000,- Kč 

Drobný hmotný neinvestiční majetek:                                          100 000,- Kč 

Na realizaci projektu by se podílely dvě osoby, jedna v rozsahu 0,3, jedna v rozsahu 0,5.  

O tento projekt jsme žádali, ale do globálního grantu KHK jsme nebyli zařazeni. 
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8.2  Projekty z OPVK 

8.2.1„Podpora profesního rozvoje pedagogů na Gymnáziu Broumov“. 
OPVK, oblast podpory 1.3 - další vzdělávání pedagogických pracovníků. Předkladatelem projektu je 

gymnázium, zpracovatelem firma Tempo training & Consulting.  

Projekt jsme v roce 2012 získali a v témže roce bude realizován. Výše podpory 1 079 695,87 Kč 

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 

Projekt je zaměřen na další vzdělávání našich pedagogů. Cílovou skupinu tvoří naši pedagogové v počtu 25. V 

rámci projektu je nastaveno 10 kurzů akreditovaných MŠMT pro DVPP. Náplň kurzů vycházející ze zjištěných 

potřeb účastníků podporuje profesní rozvoj pedagogů ve využívání ICT ve výuce, v oblasti kurikulární reformy a 

výuky cizích jazyků. Součástí projektu je i vytvoření e-learningového kurzu, který bude určen k akreditaci MŠMT 

pro DVPP. Tři 2-denní a tři 1-denní kurzy budou realizovány ve vhodných prostorách našeho gymnázia, kde 

bude probíhat i výuka 2 kurzů AJ . Dva 1-denní kurzy spojené do 2-denního bloku budou realizovány výjezdní 

formou s ubytováním a stravováním. Při vzdělávání bude kladen důraz na moderní výukové metody, aktivní 

zapojení pedagogů do výuky a jejich samostatnou i týmovou práci tak, aby byl zajištěn přínos vzdělávání a 

nabyté zkušenosti byly následně uplatněny v pedagogické praxi. Projekt bude realizován v období 10 měsíců, 

bez spolupráce s partnerem. Z projektu získáme také ICT techniku (interaktivní tabule s příslušenstvím pro 

zapojení, notebook vč. Operačního systému MS Windows, softwarový balíček, který bude obsahovat SW plně 

kompatibilní s: MS Office 2007 professional CZ, AutoCAD LT, Corel Draw pro Grafics Suite X5 CZE, Adobe 

Photoshop CS5 WIN CZ) v ceně cca 220 tis. Kč). 

 

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ 

 

Podpora profesionálního rozvoje pedagogů na Gymnáziu Broumov 

Projekt OP VK, Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.43/01.0016 

Dne 19. 1. 2012 došlo k podepsání Smlouvy o realizaci GP mezi Gymnáziem Broumov a Královéhradeckým 

krajem. Touto Smlouvou získalo naše gymnázium dotaci na projekt v rámci operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost „Podpora profesionálního rozvoje pedagogů na Gymnáziu Broumov“, který je 

financován ze státního rozpočtu ČR a z fondů ESF. 

Tento náš projekt je realizován od 1. 2. 2012 a jeho konec je plánován na 30. 11. 2012. Primárně se zaměřuje 

na vzdělávání a profesionální rozvoj svých 25 pedagogických pracovníků absolvováním kurzů akreditovaných 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro DVPP. 

Cílem projektu je podpořit profesní rozvoj těchto zapojených pedagogů, zdokonalit a prohloubit jejich znalosti 

ve využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce - interaktivní tabule. Naučit pedagogy 

zpracovávat podklady a materiály pro výuku v programech MS Excel, Adobe Photoshop, CorelDRAW a 

AutoCAD. Rozvinout a vylepšit jejich jazykové dovednosti v angličtině. Naučit pedagogy techniky zvládání 

stresových situací a vyvarování se syndromu vyhoření, naučit je aktivně naslouchat a jednat asertivně. 

Rozvinout využívání i jiných způsobů komunikace se studenty než jen přímým kontaktem. Kurzy realizované v 

rámci projektu budou přínosem k zatraktivnění vyučování na gymnáziu, čímž přispějí např. k vyššímu zapojení 

studentů do výuky či efektivnější komunikaci. 
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Konkrétní cíle projektu jsou rozděleny do čtyř výukových bloků. První blok se specializuje na profesní rozvoj 

pedagogických pracovníků v oblasti kurikulární reformy, druhý oddíl je zaměřený na výuku cizích jazyků, třetí se 

zaměřuje na oblast využívání ICT ve výuce. Součástí projektu je i vytvoření e-learningového kurzu, který bude 

určen k akreditaci MŠMT pro DVPP. Tento tvoří poslední výukový blok. 

Vedení Gymnázia Broumov si uvědomuje nutnost modernizace výukových postupů a potřebu stálého 

zdokonalování za účelem kvalitnější a kreativnější formy studia a současně podporovat pozitivní vztahy mezi 

pedagogy, což zapříčiní účinnější přiblížení informací studentům, kteří budou lépe připravení do budoucích 

studijních let. 

V rámci projektu dojde k realizaci dvou výběrových řízení, a to na technické vybavení a na samotné zajištění 

vzdělávání, která se uskuteční hned v začátku projektu. 

8.2.2  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 

středních školách - „šablony“.  
Doba trvání projektu: 01.05.2012 -  30.04.2014 

Rozpočet projektu celkem: 1 160 761,00 

Jedná se o zjednodušené čerpání podpory z OPVK. Oblasti čerpání: rozvoj ICT ve vzdělávání, čtenářská a 

informační gramotnost, cizí jazyky, matematika, finanční gramotnost  a mentoring.  

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na 

střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým 

vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním 

nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena 

zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních 

tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při 

vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke 

vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo 

absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.  

Škola z projektu získá kompletní nové vybavení počítačové učebny, notebooky a dataprojektory nebo 

interaktivní tabuli.  

 

ŠABLONY GYMNÁZIUM BROUMOV 

 

Šablony Gymnázium Broumov,  

Projekt OP VK, Reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0219 

Dne 30. 1. 2012 vydalo MŠMT Rozhodnutí oposkytnutí dotace na projekt v rámci operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost „ Gymnázium Broumov“, který je financován ze státního rozpočtu ČR a z 

fondů ESF (tzv. Šablony). 

Projekt je realizován od 1. 5. 2012 a jeho konec je plánován na 30. 4. 2014 a jeho rozpočet je celkem 1.160.761 

Kč. 

Klíčovými aktivitami je Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, Inovace a zkvalitnění výuky směřující k 

rozvoji matematické gramotnosti žáků, Metodický kurz pro učitele cizích jazyků a Vzdělávání pedagogických 

pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků. 
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Vedení Gymnázia Broumov si uvědomuje nutnost modernizace výukových postupů a potřebu stálého 

zdokonalování za účelem kvalitnější a kreativnější formy studia, což zapříčiní účinnější přiblížení informací 

studentům, kteří budou lépe připravení do budoucích studijních let. 

V rámci projektu dojde k realizaci několika výběrových řízení, a to na technické vybavení a na samotné zajištění 

vzdělávání. První výběrové řízení bude na nový server gymnázia a jednu kompletní učebnu pc. 

8.3  Partnerské projekty 
     Škola se v letech 2012 - 2013 jako partnerská podílí na následujících projektech: 

8.3.1  „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. 

8.3.2  „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.   

8.3.3  „Odstraňujeme bariéry.“ 
     Gymnázium Broumov je partnerem projektu Odstraňujeme bariéry. Registrační číslo projektu: 

CZ.1.07/1.2.21/02.0011. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. Realizátorem  projektu  je Masarykova základní škola Broumov.  Účast v projektu zpopularizuje naši 

školu mezi žáky Masarykovy školy (důležité pro získávání nových žáků pro gymnaziální studia) a význam to bude 

mít také pro naše žákyně usilující o studium speciální pedagogiky apod. - získají praxi. Celkem asi 20 studentů se 

zapojilo do inkluzivního vzdělávání žáků národní školy ZŠ Masarykova. Absolvovali kurz práce se sociálně 

zanedbanými dětmi a nyní s nimi pracují (povídání si, malování, drobné aktivity). 

     „Studenti septimy a 3. A zahájili spolupráci s prvním stupněm ZŠ Masarykova. V rámci společenskovědního 

semináře docházejí do jednotlivých tříd a pomáhají dětem ze znevýhodněného prostředí  adaptovat se na 

kolektiv třídy, zapojit se do života třídy. Studentky a studenti si rozdělili jednotlivé žáčky a po dohodě s třídními 

učitelkami jim pomáhají s úkoly, připravovat náplň volného času, hrát si, malovat a povídat si. Malým žákům tak 

usnadní cestu životem ve škole a sobě zajistí praxi v oblasti, které by se v budoucnu chtěli profesionálně 

věnovat.  Budoucí učitelé, psychologové, speciální pedagogové si v praxi ověří, zda zvolili správně, nebo jestli 

nakonec nepodají přihlášku na úplně jinou školu...“    Mgr. Šárka Rambousková, koordinátor projektu 

 

 

 

Gymnazisté z Broumova doučovali romské děti, získali cenu VIA BONA. 

Praha/Broumov - Premiérovou Cenu za školní dobročinnost, podporovanou fondem miliardáře Petra Kellnera, 

získali studenti broumovského gymnázia z východních Čech, kteří ve volném čase pomáhají romským dětem. 

Úspěch malých studentů z Broumova byl jedním z vrcholů letošních cen VIA BONA, které již patnáct let pořádá 

Nadace VIA, poslední roky společně s Nadací The Kellner Family Foundation (KFF) a již tradičně ve spolupráci s 

Velvyslanectvím USA. 

Dvacet studentů broumovského gymnázia společně s paní učitelkou 

Šárkou Rambouskovou neváhali svůj volný čas věnovat romským a 

dalším dětem ze zdejších sociálně vyloučených rodin. Porota je za to 

odměnila cenou VIA BONA v nově zavedené kategorii školní 

dobročinnost. 

"Často je to poprvé, kdy se o děti někdo zajímá, mohou o sobě někomu 

vyprávět, svěřovat se. Zůstává v nich úplně nový zážitek. Jeden 

prvňáček dokonce navrhoval, že by rád propadl, aby za ním jistá slečna 

z tercie mohla dál docházet," vypráví učitelka Šárka Rambousková, která stála u zrodu celého počinu. "Vítězný 

http://www.idnes.cz/
http://www.idnes.cz/
http://zpravy.idnes.cz/
http://aktualne.centrum.cz/domaci/prijimaci-zkousky/gymnazium-broumov/
http://aktualne.centrum.cz/tema/broumov_27084/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/kellner-petr/
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/gladiator-x8-v-twin-efi-nova-zabava-pro-vas-volny-cas/11046541?rtype=V&rmain=7842461&ritem=11046541&rclanek=13663916&rslovo=430222&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/kvalitne-pro-rodinu-10998376/10998376?rtype=V&rmain=7833186&ritem=10998376&rclanek=13663916&rslovo=421011&showdirect=1
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projekt v sobě kombinuje dobročinnost, vzdělávání a podporu minoritním skupinám. Je to projekt odvážný a 

nevšední", dodává Jan Leiner z Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, která iniciovala tuto novou školní 

kategorii. Na projektu se podílí společně s nadací VIA. Ceny předají ve čtvrtek večer v pražském Kaiserštejnském 

paláci pod záštitou velvyslance Spojených států amerických pana Normana Eisena. 

8.3.4 „Megabaterie”. 
     V tomto projektu jsme partnerskou školou. Jedná se o projekt v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce.   

Nositelem projektu je nadace Prototyp z Wroclavi. 

    Všeobecným cílem projektu je představit obyvatelům pohraničních terénů exaktní vědu. Chce ukázat, že 

technická věda ne pouze učí, ale může být také zdrojem nových, zajímavých zážitků.  

     Projekt „Megabaterie” je zaměřen na představení otázek spojených se skladováním elektrické energie, 

elektrickým proudem, napětím. Hlavní důraz bude kladen na elektrochemické metody hromadění elektrické 

energie.  

     Projekt se bude skládat z cyklu 6 jednodenních setkání. Během každého dne přednášky pro účastníky budou 

trvat asi 7 hodnin. Jedné akce se zúčastní 20 osob (10 z Polska a 10 z Česka). Celého projektu se zúčastní  120 

osob. Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 13+. 

     Během přednášek, kromě seznámení se s  teorií, účastníci budou také vykonávat experimenty 

s jednoduchými buňkami, buňkami složenými a s potenciálem, který dávají spojené složené buňky, které je 

možné využít k napájení např. Diodového nápisu.  

8.3.5 „Výchovou k udržitelnému rozvoji - tvoření ekoklubů“.  
     Dohoda o partnerství k tomuto projektu byla podepsána v červnu 2012. Projekt by měl být realizován v 

letech 2013 - 2014 a bude navazovat na podobný projekt z let 2008 - 2010. Garantem projektu je gymnázium v 

Lodži, naše škola společně s gymnáziem v Nové Rudě jsou školami partnerskými. Projekt je určen mládeži ve 

věku 14-18 let. Ekokluby působí v Evropě, v Azii a Americe (celkem ve 28 zemích). Projekt má připravit mládež 

pro působení v oblasti ekologických aktivit v místních společenstvích a v oblasti propagace udržitelného 

rozvoje.  

8.4  Jiné projekty 

8.4.1     „Studenti čtou a píší noviny“. MF Dnes organizuje již poněkolikáté projekt Studenti čtou a píší 

noviny. Do projektu se každoročně hlásí stovky škol z celé republiky. Projekt probíhá 6 týdnů, každý den je v 

celostátním vydání otištěno pouze pět prací. Mezi nejlepší v celé ČR se pravidelně dostávají i žáci naší školy. 

Škola po dobu projektu získává zdarma denní vydání MF Dnes pro všechny zúčastněné třídy. Projekt má velké 

přínosy v oblasti mediální a slohové výchovy. 

8.4.2 „Studentská Agora - Cestou do parlamentu“. 
Agora CE, o.p.s., Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4, IČ: 278 85 348 

     Debatní projekt Studentská Agora se snaží zlepšit debatní prostředí v ČR a prosadit debatování jako 

výukovou metodu na středních školách. Cílovou skupinou projektu jsou studenti středních škol, kteří mají zájem 

o veřejné dění a zároveň se chtějí zdokonalit v umění debatovat. Pro studenty je debatování přitažlivé, zároveň 

se ale při něm učí používat správné a věcné argumenty, vyhledávat informace, naslouchat a reagovat na 

partnera v diskusi a přesvědčit ostatní o svých názorech. Důležitá je také neverbální komunikace. 

     Debatování vede studenty k zamyšlení nad veřejnými problémy současnosti. Diskutována jsou zejména 

témata týkající se problematiky dodržování lidských a občanských práv, mezigenerační problémy, politické 

uspořádání společnosti a další podstatné společenské a politické otázky. Soutěž učí studenty zamýšlet se nad 

tématy z více úhlů pohledu. Studenti si musí vyhledat informace ke každému tématu tak, aby dokázali hájit 

názor pro i proti tvrzení, do něhož je téma formulováno. Tím se učí zaujímat informovaný postoj k 

diskutovaným tématům a tříbit si vlastní názor na věc. Studenti se o dané problematice spontánně informují a 

výsledkem je oproti pasivnímu naslouchání frontálnímu nesrovnatelně hlubší znalost tématu a informovaný 

postoj respektující odlišné názory. 



 

64 

 

 

     Projekt je vázán na školní rok a sestává z podzimní a jarní části. V podzimní části probíhají interaktivní 

semináře pro studenty na středních školách, na jaře se koná samotná soutěž, do které se zapojí studenti 

vybraní do debatních týmů, jež reprezentují školy na krajských a celorepublikovém kole soutěže. Do soutěže 

zapojujeme nejen gymnázia, ale i odborně zaměřené střední školy, například obchodní akademie či sportovní 

střední školy. Důležitým předpokladem soutěže je dobrovolnost účasti. Dochází také k setkávání studentů 

napříč třídami i ročníky. 

     Agora CE již uskutečnila osm ročníků soutěže, kterých se celkem zúčastnilo cca 5200 studentů. Letos probíhá 

devátý ročník. Soutěž se u studentů, pedagogů i vedení škol těší velkému zájmu a účast v soutěži je pro ně 

prestižní záležitostí. Projekt je průběžně upravován směrem k větší profesionalizaci lektorů/porotců. Na základě 

poznatků z již proběhlých ročníků je upravován i formát soutěže. 

    Tereza Šváblová nejlepší řečnicí kraje. Ve středu 27. března 2013 se tým studentů našeho gymnázia zúčastnil 

debatní soutěže Cestou do parlamentu. V krajském kole debatních klání se v ostré konkurenci umístilo na 2. 

místě, když v základní skupině vyřadil družstvo úpického gymnázia, v semifinále pak předčil reprezentanty ze 

Dvora Králové. Ve vyrovnaném finále nakonec naši studenti podlehli skvěle připraveným Náchoďákům. 

Gratulujeme týmu ve složení Schusser, Čech, Šafářová, Gocníková, Lazorová, Soukupová, Doležal, Jirka, Kozár  a 

především pak Tereze Šváblové, která získala cenu za nejlepší řečnici krajského kola.                  F. Dobrovolný 

8.4.3  Výchova k občanství 
 

 

 

 

 

Celonárodní síť pro podporu výchovy k lidským právům a aktivnímu občanství - Centrum občanského vzdělávání 

(CZ.1.07/1.2.00/14.0084) 

Základní údaje projektu: 

Trvání: od 1. 4. 2010 do 31. 12. 2012. 

Financován: z OPVK prostřednictvím ESF a státního rozpočtu ČR. 

Smysl: Smyslem projektu je zavedení systematické podpory občanského vzdělávání na ZŠ, GYM a SOŠ v 13 

krajích České republiky. 

Cílové skupiny: vedoucí a pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, žáci a studenti 39 pilotních škol v celé 

České republice. 

Cíle projektu: 

 Identifikovat podstatná témata z hlediska oblasti lidských práv a občanského vzdělávání a zajistit o nich co 

nejefektivnější komunikaci se školskou veřejností. 

 Tvorba strategických materiálů pro politiku občanského vzdělávání a stanovení měřítek kvality pro 

konkrétní fungování občanského vzdělávání v České republice. Zformulování srozumitelného a nosného 

étos občanství pro školní výuku a práci s mládeží. 

 Nastartovat dlouhodobou spolupráci mezi organizacemi (včetně zahraničních) a školami, které se 

tématem zabývají. Utřídit a pomáhat dále koncepčně rozvíjet stávající zkušenosti, kvalitní výukové 

materiály a vzdělávací semináře. Vyvinout tak kompletní servis v oblasti občanského vzdělávání založený 

na celonárodní síti spolupracujících subjektů (páteří sítě krajští koordinátoři). 

Postup v rámci projektu + rámcový harmonogram: 

 analýza dostupných materiálů, výzkumů, aktivit a vzdělávacích nabídek (duben - září 2010) 

 navázání spolupráce se školami (ZŠ, GYM, SOŠ) v každém kraji – vždy 2 učitelé (do konce roku 2010) 
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 3 víkendová setkání krajských koordinátorů – připomínkování a dotváření vzdělávacího programu pro 

učitele; navazování partnerství s dalšími organizacemi, kulatý stůl, tvorba sítě partnerů (do konce roku 

2010) 

 vzdělávání pedagogů a společná příprava tematických plánů - 3 dvojdenní setkání (1. půle 2011) 

 pilotní výuka na 39 školách - 13 krajů ČR - implementace a dotváření temat. plánu (školní rok 2011/2012) 

 školení dalších učitelů formou námětových dílen, zapojení dalších subjektů (září - prosinec 2012) 

Výstupy projektu: 

 vzdělávací program pro učitele vytvořený a vyzkoušený v rámci pilotní výuky 

 konference o občanském vzdělávání zaměřené na školskou veřejnost 

 informační a komunikační webový portál pro všechny zúčastněné 

 sborník dobré praxe shrnující zkušenosti a příklady 

 přeložené a adaptované vybrané materiály Rady Evropy 

Základní principy projektu: 

 Nesnaží se vytvářet opět "novou iniciativu" a vymýšlet věci již několikrát někým jiným vymyšlené, ale 

propojuje všechny dosavadní, které měly již dříve poctivý a profesionálně zvládnutý záměr. 

 Pomáhá již fungujícím organizacím koncepčně šířit jejich vzdělávací a metodickou nabídku - materiály a 

zkušenosti mohou být prezentovány v rámci 80-ti hodinového kurzu pro učitele (organizace se tak mohou 

prezentovat a nabídnout své kvalitní materiály v návaznosti na celkovou koncepci vzdělávání a výchovy k 

občanství). 

 Využívá již vytvořené know-how, fixuje ho v systému využitelném pro budoucnost a hledá ideální formu 

podpory vyhovující potřebám a podmínkám konkrétních škol. 

 Využívá synergického efektu dřívějších a nově vzniklých programů a projektů, aby maximálně přispěl k 

výchově vzdělaných a svobodně myslící občanů. 

Škola z tohoto projektu získá nové učebnice občanské výchovy do nižšího gymnázia a čtyři digitální fotoaparáty. 

8.4.4  „Moderní česká knihovna“.  
     Knihovna školy se nachází v příliš malých prostorách, a nemůže proto dostatečně rozvíjet svou činnost ani 

zvětšovat své fondy. Na digitalizaci knihovny nejsou lidské ani finanční zdroje. Podařilo se však sehnat sponzora 

na nákup nové české literatury po roce 1989. Vznikl projekt „Moderní česká knihovna“, který začíná do 

knihovny přitahovat žáky i učitele. Provedla se reorganizace knižního fondu, aby se získaly prostory na nové 

knihy. Žáci připravují počítačový program na evidenci knih. 

Sponzor ročně věnuje škole na rozšiřování knižního fondu 10 až 20 tisíc korun. 

Zpráva o stavu školní knihovny.  

Vážený pane Ungere (sponzor - pozn. red.), 

jako vedoucí školní knihovny jsem dostal za úkol podat Vám zprávu o jejím fungování. Mám radost z  toho, že 

knihovna díky nákupu nových knih ožila. Získala nové čtenáře, několik studentů se aktivně zapojilo do jejího 

chodu, půjčují knížky ostatním studentům, vytvářejí webové stránky knihovny, malují plakáty, aby nalákali další 

čtenáře. Knihovna nově získala ze školního fundusu pohodlné kanape, a tak je dosaženo téměř dokonalého 

komfortu. 

Pokud jde o nákupy knížek, ze začátku jsem se soustředil na současné české autory (Topol, Hůlová, Urban, 

Ajvaz, Soukupová, Rudiš, Ryšavý, Wernisch) a také na autory dříve zakázané (Jirous, Bondy, Havel, Kundera, 

Vaculík). Poslední dobou jsem nákupy rozšířil o autory nejnovější světové literatury (Murakami, McCarthy, 

Pamuk, Maslovská, Eco). V posledním nákupu jsem fond knihovny rozšířil také o několik antikvárních kousků, a 

to hlavně u knih, které jsou v běžné distribuci dlouhodobě rozebrané (některé Škvoreckého a Hrabalovy texty, 

Sartre, Camus, Burroughs, Kerouac, Orwell. Výběrově nakupuji také komiksy (Lefèvre, Guibert: Fotograf, 

Lomová: Divoši, album historických komiksů Ještě jsme ve válce) a vybrané literární časopisy a revue (Host, 

Labyrint revue, Revolver revue). 

Do budoucna plánuji pokračovat v nákupu současné literatury (tj. od druhé sv. války do dneška), uvažuji také o 

tzv. „simplified reading books“. Mou ambicí je, aby to byly knihy co nejkvalitnější a zároveň využitelné ve výuce, 
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mým přáním pak je, aby zaujaly co nejvíce studentů a aby počet čtenářů (aktuálně jich máme kolem osmdesáti) 

stále rostl. 

Závěrem bych Vám rád poděkoval za Vaši velkorysost. 

Filip Dobrovolný, vedoucí školní knihovny Gymnázia Broumov. 

8.4.5  „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.   

8.4.6   „Adaptační pobyt“. 
Škola každoročně získává grant od města Broumova na adaptační pobyt žáků prvních ročníků 10 000,- Kč. 

8.4.7  „Studentské volby“. 

8.4.8  „Broumov čte dětem“. 

8.4.9  „Příběhy bezpráví“. 

8.4.10  „Jeden svět 2013 aneb Bojíte se snášet?“ 

Ve středu 13. března 2013 se studenti gymnázia zúčastnili 

promítání filmů v rámci festivalu Jeden svět.  

Romové, přišroubované sedačky a Zrní v Kolárově divadle. 

„Patnáctý ročník mezinárodního filmového festivalu dorazil i do 

polického Kolárova divadla. Jeden svět je projektem jedné z 

největších neziskových organizací  u nás, tedy organizace Člověk 

v tísni, jejímž cílem je už přes 20 let pomáhat v krizových 

oblastech světa a podporovat dodržování lidských práv. Projekt 

má podtitul Festival dokumentárních filmů o lidských právech. 

Jako tradičně byl Jeden svět zahájen 4. března v Praze v Lucerně a až poté se rozjel téměř do čtyřiceti koutů 

České republiky. Pro Polici nad Metují, která promítala jednotlivé snímky od 21. do 24. března, to může být čest 

rovnat se městům, jako je Brno, Znojmo, Olomouc či Hradec Králové, a to díky týmu, který se podílí na 

kulturním dění na Policku. Jedním článkem tohoto týmu je i Filip Dobrovolný, učitel broumovského gymnázia, 

který nám poskytl kratičký rozhovor o podrobných přípravách: "Tento festival jsem už před pár lety měl 

možnost zhlédnout v Praze a zaujal mě. Říkal jsem si, že by nebylo od věci něco takového zprostředkovat 

divákům i zde, jak místní říkají, na konci světa. S festivalem nám hodně pomohl Člověk v tísni a právě díky němu 

letos už pořádáme druhý ročník." Zeptali jsme se také, proč se festival letos koná v Kolárově divadle, a nikoli v 

Pellyho domech, jako tomu bylo minulý rok. "Ano, minulý ročník se konal v Pellyho domech, ale atmosféra 

divadla se nám zdála vhodnější volbou pro takovouto příležitost a myslím si, že i pro diváky to bude lepší 

prostředí." 

     Jeden svět v Polici nad Metují byl oficiálně zahájen čtvrtečním večerem. Předskokanem dokumentů byl 

krátkometrážní snímek španělských režisérů Malé mužstvo, který nejednomu diváku dodal naději, že není nikdy 

nic ztraceno. Poté už následoval film Chudoba cti netratí, příběh o třech chudých ženách starajících se o své 

děti, od režisérky Daniely Gébové, která měla vést po filmu debatu s diváky. Ano, Jeden svět umožnil se setkat i 

s některými protagonisty filmů osobně a klást jim své otázky. Pro všechny diváky byla ale velkým zklamáním 

zpráva, že režisérka nedorazí. 

     Filmy pořízené severskými státy světa vévodily pátečnímu večeru. Jako první přišel na scénu obraz ruské 

„demokracie" - snímek Polibek od Putina. Film byl jakousi sondou do rozpolcené ruské politiky a zvláštní zájem 

věnoval putinovskému hnutí Naši. Ústřední postavou byla mladá ambiciózní Máša Drokovová, která se stala 

asistentkou komisaře Našich, a kamera zde podrobně zachycuje manipulování s mladými lidmi. Tento film, ale i 

debata, která po něm následovala, ke konci sklidily nemalý potlesk. Ze dveří propojujících sál od foyer bylo 

slyšet jednu starší paní komentující svůj zážitek slovy: "Pěkný film, dost dobře natočený, ale postavit se proti 

Putinovi znamená docela veliké problémy. Rozhodně bych tam žít tedy nechtěla, zlatý Broumov." 

http://nase.broumovsko.cz/blog/romove-prisroubovane-sedacky-a-zrni-v-kolarove-divadle.html
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     Kdo zůstal v sále čekat na další projekci, rozhodně neprohloupil. Těm, co byli zděšení ze situace v Rusku, 

vyvstal určitě i malý úsměv na tváři nad dokumentem norských režisérů Na sever od slunce, jenž pojednával o 

dvou mladých dobrodruzích, kteří se rozhodli strávit nějaký čas na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska 

daleko za polárním kruhem. Zima, jakou tam museli přežít, doléhala i na diváky v sále a nejednomu z nás bylo 

chladno. Nejenže si chtěli užít dobrodružství a surfování, ale navíc si svůj pobyt spojili se sbíráním naplavených 

odpadků. K poslední zvláštnosti jejich výpravy patří to, že nakupovali pouze potraviny s prošlým datem 

spotřeby. 

     Ve 22 hodin završila páteční večer skupina Zrní, jejíž vystoupení zvedlo (i přes sedačky k podlaze pevně 

přidělané) část publika. Zrní kombinuje prvky všech stylů, takže od rocku až po folklor. Skupina sklidila veliký 

úspěch a o přídavky se dlouho prosit nemuselo. "Bylo to úžasné, opravdu, nic tak skvělého jsem předtím 

neslyšela," komentovala koncert jedna z posluchaček: "Není co tomu vytknout, škoda, že už je konec." 

Třetí festivalový den, který byl ve znamení romské problematiky, otevřel snímek režisérky Kristýny Bartošové 

nesoucí název Pod lampou je tma. Tento krátkometrážní studentský film přibližuje napětí mezi majoritou a 

romskou menšinou v Josefově, malém městě nedaleko Hradce Králové. Po uvedení filmu následovala poměrně 

ostrá diskuze režisérky filmu a vedoucí odboru sociálních věcí v Jaroměři Petrou Šilhánovou Hajpišlovou. Jeden 

z diváků podotkl, že režisérce filmu docházely argumenty a často si protiřečila, zatímco druhá strana, velmi 

detailně a objektivně popsala celou situaci. 

     Program pokračoval snímkem Na divokém severu, který režíroval David Vondráček. Film mapuje tristní 

sociální situaci ve šluknovském výběžku na severu Čech, kde je soužití tamních většinových obyvatel a Romů 

velkým dlouho neřešeným problémem. Většina diváků na filmu ocenila především jeho nestrannost a 

objektivitu, někteří diváci jej však naopak označili za silně neobjektivní, neboť se podle nich zaměřoval pouze na 

názory několika málo pracujících Romů a Čechy plošně označil za netolerantní rasisty. O dané problematice 

měli diváci možnost diskutovat s manželi Doušovými. V tomto případě se již dle reakcí diváků jednalo o velmi 

příjemnou a věcnou debatu, kde Doušovi velmi autenticky popsali, jak situaci na Šluknovsku, tedy v místě jejich 

bydliště, vnímají. 

     V 19 hodin byl uveden nejnovější časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové Vojta Lavička: Nahoru a 

dolů, který nám představil uplynulých šestnáct let života mladého romského hudebníka, novináře a aktivisty 

Vojtěcha Lavičky, s nímž měli diváci v Polici možnost diskutovat o romské problematice. Vojtěch Lavička vyjádřil 

ve filmu i následné diskuzi hrdost na svůj romský původ, na druhou stranu ale také znepokojení nad situací 

romské menšiny v České republice, kde mají Romové mnohem horší postavení než v ostatních zemích, 

především pak v Kanadě, kam spousta jeho známých v posledních letech odešla. Kritizoval jak situaci v 

postkomunistickém Československu a Česku, tak současný systém, který se podle něj již nedá ani označit za 

demokratický. Po těchto prohlášeních plných rezignace, ale zároveň i skryté naděje, přišel koncert, na kterém 

sám Lavička účinkoval. Zazněla působivá romská hudba plná radosti i skrytého smutku a vystupující si vysloužili 

zasloužený potlesk, který byl odměněn přídavkem. 

     Pro příznivce nočního promítání byl přichystán film Je to jen vítr, jehož kvalitu potvrzuje zisk druhé nejvyšší 

ceny v soutěži Berlinale 2012. Je to jen vítr zachycuje jeden den života romské rodiny kdesi na okraji malého 

městečka v Maďarsku. "Velice působivé a nepřikrášlené vykreslení členů romské komunity - žádné idealizování 

či moralistický apel," hodnotila jedna z divaček tento snímek. Umně vytvořené napětí v průběhu filmu, které 

směřuje k očekávanému tragickému konci, zanechalo na divácích velký dojem a pro řadu z nich to byl nejlepší 

snímek letošního ročníku festivalu. 

     Poslední den festivalu uvedl v 10 hodin film Šmejdi od Silvie Dymákové. Příběh zachycuje jednání se seniory 

při tzv. „předváděcích zájezdech". Syrový dokument, natočený převážně skrytou kamerou, ukazuje manipulaci, 

ponižování a nátlak. Zajímavým zjištěním je ovšem to, že senioři na tyto akce jezdí opakovaně, aby se necítili 

příliš sami. 

     Po obědě následoval film z německé školy, kde se setkávají osmileté děti, které si samy řeší situaci ve třídě a 

samy nachází dohodu při řešení problémů. Vzdělávají se tu děti bez rozdílu věku, rasy či handicapu. Obrázek 

německé školy ukazuje, jak vypadá moderní vzdělávání a co se stane, když i ti znevýhodnění dostanou šanci 

zapadnout mezi ty „normální." 
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     Předposledním dokumentárním filmem byl napínavý příběh uprchlíků z KLDR do Jižní Korey. Hlavním hrdinou 

je Songgook a jeho žena, jejíž rodina je ještě stále v Severní Koreji. I oni jsou uprchlíky a snaží se pečlivě 

propracovaným plánem dostat rodinu k nim. Na diváka působí velice napínavý a místy až dramatický děj. Přes 

všechny překážky se nakonec rodina setkává v Jižní Koreji živá a zdravá a i diváci si oddychnou, že se celý plán 

vydařil. 

     Festival zakončil snímek Fenomén/Duševní komfort Jurije Petroviče, zabývající se vnitřní svobodou Jurije a 

životem jeho samotného v přírodě. Poetický snímek okouzlil diváky natolik, že i odtržení od jejich sedaček bylo 

namáhavé. Tento film byl však již v letošním festivalu Jeden svět tím posledním, ale fanoušci festivalu se již 

mohou těšit na ročník příští. 

Jiří Pitrmuc a Barbora Hrdá, studenti broumovského gymnázia. 

8.5  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.  

„Dějiny a reálie Prahy v angličtině“, „Trh práce“, „Jsme to, co jíme“, Martina Polcerová - beseda o drogách, 

„Předsudky jsou out“, „Nezaměstnanost na Broumovsku“, „Život seniorů“, „Příběhy bezpráví“, „Člověk a 

psychologie“, „Náboženství, sekty, kostely“,  „Dny poezie“,  „Jak se dělají noviny“, „Regionální literatura“, 

„Moderní architektura a fotografie“, „Rock“, „Moderní umění“, Projekt „Alejka“, „ Doprava“, „Les“, „Voda“, 

„Město“, „Odpady“, „Lomem Rožmitál“, „Lidské tělo“, „Domácí mazlíčci“, Ekologický kurz.  

 

  

Část IX. 

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.  

     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 
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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 zájemce o studium jsme také pořádali přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. 

      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).  

     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.  

     Již čtvrtým 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 přispívá 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. 

       Broumovská veřejnost také zná naše turistické akce po Čechách, na 

Slovensko i do Alp a poznávací zájezdy po Evropě. 

       Na malém městě lze školu dobře zviditelnit i v komunální politice: Mgr. 

Jiří Ringel, učitel našeho gymnázia, získal největší důvěru v komunálních 

volbách a je radním města Broumova. V zastupitelstvu zasedá i Mgr. Šárka Rambousková.   

 

     Ve školním roce 2012/2013 se nám podařilo navázat úzkou spolupráci s největším 

zaměstnavatelem v regionu - s podnikem Veba, a.s. Byla vytvořena koncepce 

spolupráce Veby s Gymnáziem Broumov a první aktivity se již začaly realizovat. 

     Podnik Veba ve svých personálních činnostech usiluje o dlouhodobou 

individuální práci s potenciálními zaměstnanci tak, aby byli pro práci ve firmě motivováni, dobře připraveni a 

mohli zde podávat kvalitní pracovní výkony. Takto je možno přistupovat i k budoucím zaměstnancům, kteří by 

případně vzešli z řad studentů gymnázia. Firma by získala kvalitní zaměstnance, Broumovsko dlouhodobé 

obyvatele a gymnázium renomé, že jeho absolventi mohou mít konkrétní uplatnění u perspektivního 

zaměstnavatele. Přitom není nutné, aby škola „produkovala“ vyučence či maturanty v konkrétních oborech, 

jako jsou textilní technik nebo výrobce textilií, ale může v rámci svého všeobecného charakteru podporovat 

přírodovědně a technicky zaměřené studenty (zároveň dobře jazykově vybavené), kteří by se s podporou 
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podniku Veba orientovali na takové vysokoškolské obory, jejichž absolventy Veba zejména potřebuje - ICT, 

textilní technologie, chemie.  

     Obě strany dále vyjádřily následující: 
1. Základem spolupráce během jednotlivých školních roků budou pravidelně se opakující akce pro žáky 
gymnázia (a potažmo i pro jejich učitele):  
1.1  V období říjen - listopad hromadná návštěva žáků druhých ročníků v podniku Veba za účelem obecného 
seznámení s firmou. 
1.2  V období listopad - prosinec individualizované návštěvy skupin žáků čtvrtých ročníků, kteří se právě v této 
době rozhodují o své další profesní dráze. Jednalo by se o žáky navštěvující v rámci školní výuky semináře 
technicky a přírodovědně orientované - především seminář ICT, seminář chemie a seminář fyziky. Veba by 
těmto žákům ukázala konkrétní možnosti uplatnění, pokud by tito žáci šli na vysoké školy studovat obory 
zaměřené na ICT, textil a chemii.  
1.3  V období březen - duben individualizované návštěvy skupin žáků třetích ročníků. Jednalo by se o žáky 
navštěvující v rámci školní výuky semináře technicky a přírodovědně orientované - především seminář ICT, 
seminář chemie a seminář fyziky. Veba by těmto žákům ukázala konkrétní možnosti uplatnění, pokud by tito 
žáci šli na vysoké školy studovat obory zaměřené na ICT, textil a chemii.  
2. Pokud by z individualizovaných návštěv žáků třetích a čtvrtých ročníků vzešli vážnější zájemci o budoucí 
uplatnění v podniku Veba, ta by se jim dále individuálně věnovala a hledala by v nich své budoucí zaměstnance. 
Konkrétní formy těchto činností by již byly v režii podniku Veba (např. možnost studentských brigád, náměty na 
seminární či absolventské práce, stipendijní podpora během vysokoškolského studia aj.).  
3. Škola při výše uvedených aktivitách poskytne patřičnou součinnost (pedagogický dozor, vytipování žáků, 
kontakt se žáky, popularizaci firmy v rámci školy atp.) 
4. Firma Veba zajistí při výše uvedených aktivitách obecně informační činnost ve vztahu ke všem studentům 
gymnázia a individuální personální činnosti ve vztahu k zájemcům o budoucí uplatnění ve firmě. 
5. Firma Veba vytvoří informační panel (nástěnku), který bude umístěn na vhodném místě v budově školy a 
který bude přinášet základní informace o podniku a také o možnostech uplatnění absolventů gymnázia - 
vysokoškoláků v něm. Tento informační panel by měl být zrealizován do konce září 2013. 
6. Obě strany se shodly, že je také potřebná informovanost rodičů. Konkrétní formy práce s rodiči zatím nebyly 
dohodnuty. Předběžně by se mohlo jednat např. o návštěvu zástupců Veby na rodičovských schůzkách, o 
návštěvu rodičů ve firmě apod. Obě strany se shodly, že s informovaností rodičů o možnostech uplatnění jejich 
dětí v podniku Veba by mohla pomoci Školská rada Gymnázia v Broumově. Ředitel školy bude v tomto duchu se 
školskou radou jednat. 
Závěr: Obě strany věří v prospěšnost vzájemné spolupráce nejen pro sebe, ale i pro celý region Broumovska. 
Zároveň si však uvědomují, že jsou teprve na začátku a že výsledky se nemusí dostavit hned. Proto by jejich 
spolupráce měla být dlouhodobá a v budoucnu může nabýt i jiných podob. Jisté však již nyní je, že firma Veba 
nabízí pro své zaměstnance jistou budoucnost a Gymnázium Broumov kvalitní absolventy. 

Střípky z některých výrazných PR akcí: 

Hejtman Lubomír Franc zahájil školní rok na broumovském gymnáziu  

(Pondělí, 03 Září 2012 07:46 René Herzán, Naše Broumovsko) 

Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc první den 

nového školního roku navštívil Gymnázium Broumov. 

Pohovořil s pedagogy, navštívil maturitní třídu a prohlédl si 

budovu školy, kde během prázdnin došlo k rekonstrukci 

některých prostor. 

Studentům gymnázia v Broumově, ale i žákům základní školy 

už slouží opravené umývárny a toalety, kde rekonstrukce za 5 

milionů korun proběhla. "Nevyhovující sociální zařízení v 

budově, která pochází z roku 1911, už provozu školy 

nevyhovovala, kapacita byla už léta nedostatečná. Hygienické 

předpisy v gymnáziu nesplňovaly také úklidové komory. U 

tělocvičny se dosud mohli studenti mýt jen studenou vodou. To vše právě skončená oprava vyřešila," uvedl 

Lubomír Franc. Stavba na broumovském gymnáziu začala již v červnu pracemi na venkovních nástavbách. 

http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/hejtman-lubomir-franc-zahajil-skolni-rok-na-broumovskem-gymnaziu.html
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"Všechny práce v interiérech jsou hotovy, během září se budou dokončovat ještě fasády. Rekonstrukce vyřešila 

především nedostatečné kapacity na toaletách pro dívky, kterých je ve škole více než chlapců a dosavadní 

podmínky tomu zcela neodpovídaly," doplnil ředitel broumovského gymnázia Karel Výravský. 

Lubomír Franc poté poskytl rozhovor pro školní televizi a odjel navštívit stavební průmyslovku v Náchodě a 

střední odborného učiliště v Jaroměři. 

Poděkování studentům kvinty. 

 

Do školy přišlo poděkování od paní Zbořilové (Ulita) studentům kvinty 

za pomoc při organizaci kulturního programu v parku Alejka.  

 
 
 
 
 
 

 
Studenty roku broumovského gymnázia se stali Klára Ištoková a Petr Kujal.  

 

Klára Ištoková z kvarty a Petr Kujal ze septimy byli vyhlášeni 

nejlepšími studenty nižšího a vyššího stupně Gymnázia 

Broumov za školní rok 2011/2012. Ocenění si včera ve staré 

radnici v Broumově převzali z rukou sponzorů, profesorů 

školy a členů Nadačního fondu gymnázia v Broumově. 

Klára Ištoková byla oceněna za vynikající studijní výsledky 

po celou dobu studia na nižším gymnáziu a za mimořádně 

kvalitní výsledky při SCIO testech čtenářské gramotnosti. 

Zvítězila v okresním kole olympiády z českého jazyka a 

zúčastnila se kola krajského. Během roku byla členkou 

úspěšného družstva starších žákyň v přehazované a s polickým orchestrem Archi piccoli zvítězila v Národní 

soutěži smyčcových orchestrů. 

     Také Petr Kujal vykazoval vynikající studijní výsledky po celou dobu studia na nižším i vyšším gymnáziu. 

Zvítězil v krajském kole v konverzační soutěži v anglickém jazyce a zúčastnil se kola celostátního. Petr také 

zvítězil v okresním kole olympiády v českém jazyce. 

     Na slavnostním vyhlášení si přítomní připadali jak při vyhlašování filmových Oskarů. Moderátorka Pavla 

Hajpišlová vždy přečetla v jednotlivých kategoriích nominované studenty a jméno vítězného studenta se vzápětí 

objevilo promítnuté na stěně. 

     Mezi kolektivy ocenění převzali studenti 3. A a septimy za dobrovolnickou práci se žáky ze znevýhodněného 

prostředí. Ve svém volném čase se během půlroku věnovali vybraným žákům ze ZŠ Masarykova v Broumově. 

Pomáhali jim s přípravou na vyučování, procvičovali potřebné záležitosti pro výuku a naplňovali jejich volný čas 

hrami. Za svoji činnost broumovští studenti v září převzali ocenění Via Bona v Praze. 

     V kategorii kultura, humanitní obory a společenské vědy si uznání, grafický list a finanční odměnu odnesl 

Martin Ptáček za 1. místo v celostátní soutěži ZUŠ ve hře na trubku a za organizační vedení kapely Odmocnina 

z Pomeranče. 

     Kategorii přírodních věd dominoval Jindřich Pilař. Jindřich je vítěz a jediný úspěšný řešitel krajského kola 

matematické olympiády kategorie programování, účastník celostátního kola a především je spoluautorem 

maturitní práce Školní informační systém – pro potřeby studentů a učitelů, která by měla být v budoucnu 

využívána na škole. 

http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/studenty-roku-broumovskeho-gymnazia-se-stali-klara-istokova-a-petr-kujal.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/uspechy-studentu-broumovskeho-gymnazia.html
http://nase.broumovsko.cz/hudba/smyccovy-orchestr-zus-police-nad-metuji-archi-piccoli-vystoupi-na-koncertu-vitezu-concerto-bohemia-2012-na-prazskem-zofine.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/nadacni-fond-gymnazia-broumov-udelil-studentum-oceneni.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/studenti-gymnazia-broumov-v-televiznim-poradu.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/studenti-gymnazia-broumov-v-televiznim-poradu.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/jednu-z-cen-via-bona-prevzali-studenti-broumovskeho-gymnazia.html
http://nase.broumovsko.cz/hudba/trumpetista-martin-ptacek-zvitezil-v-celostatnim-kole-ve-hre-na-dechove-a-bici-nastroje.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/uspechy-studentu-broumovskeho-gymnazia-2.html
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     Za úspěšné výsledky v cyklistice byl v kategorii sport oceněn Jan Podstata, který je zároveň členem Velkého 

dechového orchestru z polické umělecké školy, se kterým hrál na celostátní přehlídce vítězů rozhlasové soutěže 

Concerto Bohemia. 

     V kategorii publicistika, propagace školy a regionu byla vyhlášena Petra Soukupová. Petra dosáhla hudební 

úspěchy v ZUŠ Police nad Metují s orchestrem Archi piccoli a je spoluzakladatelka orchestru Police Symphony 

Orchestra. Mimo toho je Petra autorkou celostátně otištěných textů v MF Dnes v rámci projektu Studenti čtou 

a píší noviny, kde postoupila do užšího finále o nejlepší článek. 

     Vybrat nejlepší studenty bylo těžké rozhodování. Jak po vyhlášení připustil jeden z profesorů školy Milan 

Kulhánek: "Ocenění by si zasloužili všichni nominovaní." 

 

 

Zájemci o studium zaplnili broumovské 

gymnázium.  

(Prosinec 2012 René Herzán, Naše Broumovsko) 

Budoucí zájemci o studium na gymnáziu v 

Broumově v sobotu dopoledne zaplnili budovu 

školy. Návštěvníci Dne otevřených dveří si mohli 

zkusit angličtinu na počítači, matematiku na 

interaktivní tabuli, zahrát si na buben či kytaru, podívat se na učebnice dějepisu a 

zeměpisu, stát se účastníky fyzikálního pokusu, objevit kouzlo chemické laboratoře, 

ba dokonce i nakrmit hada v učebně biologie. 

V příštím školním roce otvírá gymnázium jednu třídu víceletého gymnázia a jednu třídu čtyřletého gymnázia. 

"Pro talentované děti a pro děti, které mají tah na branku, je gymnázium se širokou nabídkou společenských 

předmětů, přírodovědných předmětů a cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština, latina) dnes 

nezbytností," uvedl jeden z profesorů školy Milan Kulhánek. 

 

Gymnázium Broumov zvítězilo v soutěži 

GymplRoku.cz.  

(Úterý, 12 Únor 2013 00:00 René Herzán Naše 

Broumovsko) 

     Broumovské gymnázium zvítězilo v anketě 

GymplRoku.cz o nejlepší gymnázium 

Královéhradeckého kraje. 

     "Impulsem ke vzniku projektu GymplRoku.cz bylo, 

že v České republice neexistuje žádný žebříček, který 

by srovnával gymnázia podle kritéria z pohledu 

studenta. Pohled studenta na svoji školu je podle nás 

zásadní a vypovídá o kvalitě daného gymnázia. Posouzení kvality školy z pohledu studentů je i kritérium, podle 

kterého by se měli řídit budoucí studenti, nyní žáci základních škol," uvádí důvody vzniku ankety zástupci České 

studentské unie. 

     Hlasování probíhalo tři měsíce prostřednictvím sociální sítě Facebook a prostřednictvím SMS zpráv z 

mobilního telefonu. Za broumovskou školou obsadila druhé místo škola z Nového Bydžova. Na 3. místě skončilo 

Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové. 

"Je to milé a příjemné zvítězit v jakékoli anketě. Vypovídá to o dobrém vztahu studentů ke své 

škole," komentoval vítězství v anketě profesor broumovského gymnázia Milan Kulhánek.  

 

 

http://nase.broumovsko.cz/hudba/dva-policke-orchestry-vystoupi-na-koncertu-vitezu-concerto-bohemia-2011-na-prazskem-zofine.html
http://nase.broumovsko.cz/hudba/sourozenci-15leta-a-17lety-zalozili-pred-dvema-lety-50clenny-symfonicky-orchestr.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/zajemci-o-studium-zaplnili-broumovske-gymnazium.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/zajemci-o-studium-zaplnili-broumovske-gymnazium.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/gymnazium-broumov-zvitezilo-v-soutezi-gymplroku-cz.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/gymnazium-broumov-zvitezilo-v-soutezi-gymplroku-cz.html
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Únorové setkání na gymnáziu. 

Ve čtvrtek 14. 2. 2013 se na Gymnáziu v 

Broumově sešli zástupci základních škol z 

Broumovska a z Policka a zástupci 

zřizovatelů těchto škol s vedením 

gymnázia. Setkání inicioval ředitel Gymnázia 

v Broumově, který chtěl s řediteli základních škol a se 

starosty měst a obcí jakožto zřizovateli základních škol řešit 

otázku výrazného poklesu počtu žáků v 5. a v 9. třídách 

základních škol na Broumovsku a na Policku. 

 

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám se konají 21. 3. 2013 a 4. 4. 2013 V 

tyto dny v době od 14.00 do 16.00 si můžete v budově Gymnázia v 

Broumově vyzkoušet, jak budou vypadat přijímací zkoušky do čtyřletého i 

do osmiletého gymnázia. Učitelé českého jazyka a matematiky s vámi 

formou příkladů proberou nejdůležitější části učební látky základní školy, 

kterou byste měli k přijímacím zkouškám ovládat. Zjistíte tak, co byste se 

případně měli k přijímacím zkouškám ještě doučit, a u skutečné přijímací 

zkoušky budete mnohem klidnější. PaedDr. Karel Výravský, ředitel školy 

 

 

Dobrý den pane řediteli, 

     ve dnech 22.5.2013 a 23.5.2013 vykonávala třída 3.A a septima veřejně prospěšné práce pro město. Vím, že 

práci vykonávaly obě třídy výměnou za ochotu města při odpuštění nájemného za pronájem sálu na Střelnici k 

pořádání maturitních plesů, ale neboť jsem s mladými pracovníky byla velmi spokojena, považovala jsem za 

vhodné Vás informovat nejen o jejich postoji k práci, ale zároveň Vás i  požádat, zda byste moji spokojenost 

studentům netlumočil. Z pracovních důvodů jsem již neměla možnost je po dokončení činností pochválit 

osobně. Jejich úkoly spočívaly v plošných úklidech městských parků, terénních úpravách ve Schrollově parku a 

úklidu skladovacích prostor u střediska TS. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, že není zcela jednoduché udržet 

pořádek na veřejných prostranstvích i to, jak si mnozí spoluobčané neváží práce ani úsilí druhých.  

     Pevně věřím, že Vaši studenti jsou ke studiu zodpovědní stejně jako k fyzické práci na čemž má samozřejmě 

svůj podíl vedení školy i profesorský sbor, který je po několik let směřuje k zodpovědnosti a správným životním 

postojům. 

    Na dva dny jsem se stala jejich „šéfovou“ a spokojenost snad panovala na obou stranách. Jediné, co mladým 

pracantům chybělo, byly reflexní vesty. Není třeba vypisovat, z jakého důvodu po nich toužili – celá diskuze byla 

velmi vtipným zpestření při rozdělování pracovních úkolů a já se pokusím vesty zajistit pro další ročníky. 

    Občané města si pracovního úsilí gymnazistů všímali a po telefonu mi sdělují samé pozitivní informace, což 

mě těší. 

    Zdraví       

 

Bc. Dana Hejnišová  

  

ředitelka Technických služeb města Broumova  

e-mail : technicke.sluzby@broumov-mesto.cz  

mobil :  725 778 959  

tel. + 420 491 521 206 

mailto:technicke.sluzby@broumov-mesto.cz
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Také je dobré sledovat úspěšné současné žáky či bývalé absolventy školy a trochu se pochlubit 

„cizím peřím“: 

Bývalí absolventi v diplomatických službách!!! 

 

Bývalý absolvent našeho gymnázia Aleš Ottmár pracuje od 

podzimu jako diplomat na ambasádě České republiky v 

Afghánistánu. Další absolvent Jaromir Vejrych, maturant z roku 

2005, nastupuje od 10. ledna 2013 jako diplomat na 

velvyslanectví v Libanonu. Blahopřejeme k profesním úspěchům.  

 

 

 

Studentský klub ROK 

 

Šárka Burešová z oktávy vystavuje ve studentském klubu ROK. 

 

 

 

Monika Prchalová z kvinty o Švédsku - studentský klub ROK. 

 

 

 

Mud From Heaven - borci z našeho gymplu!!! 

 

V novém čísle Broumovských 

novin je článek Petra Cirkla o 

kapele složené ze studentů 

našeho gymnázia. MUD 

FROM HEAVEN (Bláto z 

nebes) hraje ve složení 

Vojtěch Vašák (kytara,zpěv), 

Ondřej Červený (kytara), Jan 

Gol (basová kytara) a 

Miroslav Remeš (bicí).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1bul
http://cs-cz.facebook.com/pages/Mud-From-Heaven/148655721867373
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Františel Langer zdraví z brazilské Curitiby. 

 

František Langer, maturant z roku 2009, zdraví učitelský sbor a zejména pana 

učitele Martince z měsíční lékařské klinické stáže v nemocnici v městě 

Curitiba, stát Paraná - Brazílie.  

 

Magdaléna Troutnarová mezi absolutní špičkou ČR ve hře na klavír 

 

O tom, že na naší škole je spousta skvělých hudebníků, jsme již několikrát psali. 

Rádi to zopakujeme. Magdaléna Troutnarová, studentka kvinty,  se svým 

klavírním kvintetem získala v celostátní soutěži 1. místo a sama dostala cenu za 

mimořádný výkon ve hře na klavír. Ve stejné soutěži obsadil kvartet se sestrami 

Soukupovými skvělé 2. místo. 

 

 

 

 

Ladislav Záliš pozdravuje z jihokorejského Soulu. 

 

Absolvent našeho gymnázia z roku 2009 Ladislav Záliš zdraví 

učitelský sbor z Letní školy v Soulu - Jižní Korea. 

 

 

 

 

Úspěšný selfmademan - absolvent našeho gymnázia. 

Mezi absolventy našeho gymnázia patří i jeden z 

nejúspěšnějších podnikatelů 90.let - ing.Vladislav Židek. 

Programátor Židek se dal se svou ženou Renatou do 

podnikání po roce 1989. Postupně se dopracoval k 

továrně na dětské plenky, která zaměstnávala více než 

150 lidí - Zisoft Bobi. V roce 1996 prodal firmu koncernu 

Kimberly-Clark. Základní jmění firmy tehdy dosahovalo 

čtvrt miliardy korun. Dnes má Vladislav hotel na ostrově Bora Bora ve Francouzské Polynésii.  

 

Veronika Dvorská z Broumova je členkou dívčí fotbalové reprezentace České republiky  

(http://nase.broumovsko.cz/fotbal/veronika-dvorska-z-broumova-je-clenkou-divci-fotbalove-reprezentace-

ceske-republiky.html) 

 

 

Čtrnáctiletá Veronika Dvorská, studentka kvarty na gymnáziu v 

Broumově, byla nominovaná do dívčí fotbalové reprezentace České 

republiky kategorie U 16. Veronika v neděli odletěla s českou 

výpravou do irského Dublinu na mezinárodní turnaj hráček do 16 let 

Development tournament. Mateřským týmem talentované studentky 

je Slovan Broumov, ligové zápasy hraje za FC Hradec Králové. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Curitiba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soul
http://ekonomika.idnes.cz/hotel-eden-beach-na-ostrove-bora-bora-na-prodej-f4p-/ekonomika.aspx?c=A130421_220001_ekonomika_neh
http://nase.broumovsko.cz/fotbal/veronika-dvorska-z-broumova-je-clenkou-divci-fotbalove-reprezentace-ceske-republiky.html
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Skvělé 2. místo v Belgii. 

Na mezinárodním hudebním festivalu European Music Festival for 

Youth Neerpelt v Belgii obsadil ve své kategorii soubor ZUŠ Police nad 

Metují (ve spolupráci s Rychnovem nad Kněžnou - flétny) skvělé 2. 

místo (v konkurenci souborů nejen z Evropy, ale i z Hong-Kongu, 

Pekingu atd.). My jsme rádi, že členy tohoto úspěšného tělesa jsou 

studenti našeho gymnázia:  Barbora Voláková, Klára Ištoková, Petr 

Pacner, Petra Soukupová, Karolína Soukupová a Magdalena 

Troutnarová.  

 

 

Pozdě, ale přece: Michal Jarkovský má bronz z republiky. 

Michal Jarkovský dosáhl před měsícem na Mistrovství ČR v boxu juniorů skvělý 

úspěch. V kategorii do 81 kg vybojoval bronzovou medaili. Skromnost Michalovi 

bránila informovat nás o úspěchu dříve. Dodatečně blahopřejeme a přejeme 

studentovi kvinty další sportovní úspěchy. Jak Michal boxuje zjistíte kliknutím na 

odkaz.  

 

 

 

 

 

 

 

Za úspěchy náchodského mažoretkového sportu stojí Broumovačka, absolventka místního gymnázia, Monika 

Bergerová.  (http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/za-uspechy-nachodskeho-mazoretkoveho-sportu-stoji-

broumovacka-absolventka-mistniho-gymnazia-monika-bergerova.html) 

Přes dvacet let vede a trénuje mažoretky v Náchodě. V neděli se pod 

jejím dohledem konalo semifinále Mistrovství České republiky v tomto 

výhradně dívčím sportu. K řadě úspěchů přivedla svoji dceru Annu a 

celou řadu dalších svěřenkyní. Monika Bergerová, původem z 

Broumova, absolventka místního gymnázia. 

"Začínala jsem před 20 lety se skupinkou dvanáci holčiček. Teď už z nich 

jsou dospělé ženy," vzpomíná Monika Bergerová a nespouští přitom oči 

z plochy Zimního stadionu v Náchodě. Co chvíli nás někdo vyruší s 

nějakým dotazem nebo malým zádrhelem, který se musí řešit. Monika 

Bergerová je sice zástupkyní ředitele mistrovství, ale vše se tu točí kolem ní. "Startují tu mé svěřenkyně i dcera 

Anička, tak jsem nechtěla být moc na očích," říká na vysvětlenou. 

     Její dcera Anna je už několikanásobnou mistryní České republiky a Evropy. Je kapitánkou seniorské skupiny 

mažoretek, kterou za sebou přivedla i zde, v Náchodě. V současné době si doléčuje zranění ramene, a tak v 

jednotlivkyních z toho bylo kvůli jednomu pádu hůlky "jen"druhé místo. Samozřejmě ale postup do finále, kde 

bude chtít vybojovat opět titul. Že bere svůj sport vážně dokazuje ranní příhoda. "Anička ráno přijela na skútru, 

ale bez helmy. Strážníkovi Městské policie u vjezdu ke stadiónu vysvětlovala, že si nemůže helmou zničit účes. 

Já myslela, že ji přetrhnu," říká Monika Bergerová. 

     Semifinále dopadlo pro náchodské mažoretky velmi dobře. Většinu startů proměnily na madaile a postup do 

republikového finále. "Jsme jedny z mála, nebo možná už jediné v republice, které soutěží ve čtyřech věkových 

kategoriích, s hůlkou i s třásněmi a každoročně se nominují na Mistrovství Evropy. Už více jak desetkrát," říká 

pyšně Monika Bergerová a utíká blíže k ploše stadiónu. Nastupují mažoretky z občanského sdružení MONA 

Náchod. 

http://www.flickr.com/photos/emjfestival/sets/72157633404315185/
http://www.youtube.com/watch?v=QLk7BxwxzWs
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/za-uspechy-nachodskeho-mazoretkoveho-sportu-stoji-broumovacka-absolventka-mistniho-gymnazia-monika-bergerova.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/za-uspechy-nachodskeho-mazoretkoveho-sportu-stoji-broumovacka-absolventka-mistniho-gymnazia-monika-bergerova.html
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Náš absolvent bude pískat mistrovství světa.  

 

Jan Krtička, absolvent našeho gymnázia, bude koncem června 

rozhodovat na Mistrovství světa ve volejbale juniorek v Brně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěšní absolventi: Alexandra Nosková. 

 

O tom, že naše absolventy najdete na významných pozicích, 

jsme psali již mnohokrát. Dalším příkladem je maturantka z roku 

2001 Alexandra Nosková. Alexandru můžete vidět na 

obrazovkách České televize, zejména na informačním kanálu ČT 

24, jako úspěšnou moderátorku a redaktorku.   

 

 

 

 

Rozhovor se studentem, učitelem, varhaníkem a průvodcem broumovského kláštera Tomášem Weissarem, 

absolventem broumovského gymnázia.  

Tomáš Weissar je varhaník v kostele svatého Václava v Machově, 

student Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor 

historie a latinský jazyk a zároveň také průvodce broumovského 

kláštera. Je absolventem Gymnázia v Broumově a v současnosti 

tam působí jako učitel latiny. 

Tomáši, kde tě všude můžeme slyšet hrát na varhany?  

Na stálo jsem varhaníkem v Machově a občas hraju v Polici a v 

Broumově. 

Jak jsi se dostal ke hře na varhany? Přeci jen to není zcela běžný 

hudební nástroj? 

V Polické ZUŠ jsem začal hrát na klávesy u pana Pastorka. A 

vlastně současně jsem se učil hrát na varhany v Machově, kde je 

varhanicí moje teta. Chvíli jsem také chodil k panu Šikutovi 

do Teplic nad Metují a v létě pravidelně jezdím na varhanní kurzy 

do Tachova. Ohromným přínosem pro mne je, že se tam učí nejen 

praxe, ale i teorie. Dá se říci, že na varhany hraji už od roku 2001. 

Jak ti „zní" varhany ve „společnosti" jiného nástroje? Vnímáš je 

jako sólový nástroj, nebo se nebráníš nějaké „spolupráci"? 

Určitě lze varhany kombinovat s jiným hudebním nástrojem. Za nejhezčí kombinaci považuji varhany s trubkou, 

obzvlášť když se to všechno odehrává v nádherném prostoru, jako je třeba klášterní kostel svatého Vojtěcha 

v Broumově. V roce 2004 jsi byl nominovaný na Zlatý oříšek. (pozn. soutěž „Zlatý oříšek" vyhledává a 

všestranně podporuje aktivní, nadané a úspěšné děti z ČR. Jedinečnost soutěže spočívá v tom, že nemá žádné 

kategorie.) Dostal jsem se do finále mezi třicet nejlepších. Byl jsem tehdy nominovaný paní ředitelkou 

machovské základní školy. Ale oříšek jsem nakonec nezískal. 

Jak ses dostal k latině? Další, ne zcela běžná věc v současné době? 

http://nase.broumovsko.cz/magazin/ucitelske-povolani-vymenil-za-zivot-rozhodciho-volejbalu.html
http://nase.broumovsko.cz/magazin/rozhovor-se-studentem-varhanikem-a-pruvodcem-broumovskeho-klastera-tomasem-weissarem.html
http://nase.broumovsko.cz/magazin/rozhovor-se-studentem-varhanikem-a-pruvodcem-broumovskeho-klastera-tomasem-weissarem.html
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Na gymnáziu v Broumově jsem stál před volbou předmětu. Buď deskriptivní geometrie nebo latina. Latina měla 

dvě skupiny – pasivní a aktivní s gramatikou. Já si vybral pasivní skupinu, jenže paní učitelka Janoušková mi pak 

oznámila, že mne přepsala do druhé skupiny. Dodnes jsem ji za to vděčný. Dva roky byla latina povinná a potom 

jsem se s ní domluvil na individuálních hodinách. Ale čas na mě měla pouze před začátkem vyučování. Dneska 

už nechápu, jak jsem mohl dobrovolně tak brzo vstávat. (smích) 

Co ty a internetové stránky http://www.latina-zdarma.cz/? 

Stránky vytvořila paní Lenka Jedličková z Jižních Čech. Když jsem se začal o latinu vážně zajímat, stránky zrovna 

vznikaly. Tak mě napadlo, že bych se mohl trochu připojit a nakonec jsem se stal jejím kolegou. Nejvíc jsem psal 

chorály, články z církevního prostředí – tedy texty, které tam podle mě chyběly. A pak pohádky, které myslím 

hodně pomáhají, když člověk začíná s latinou. A nejen s latinou, ale s jakýmkoliv cizím jazykem obecně. 

Myslíš, že dnešní člověk by měl umět základy latiny? 

Každý asi ne, je to dost složitý jazyk. Ale povědomí o slovech, které z ní pocházejí určitě, pasivní znalost není 

k zahození. Myslím si, že nemůže nikomu uškodit, kdyby měl za sebou rok pasivní latiny. To podstatné je, že 

s latinou je spojená i kultura starověkého Říma, tedy i odkaz antiky, ze které dodnes čerpáme. To když člověk 

pochopí, líp chápe i dnešní společnost. No a samozřejmě literatura, vždyť latinsky je psaná veškerá středověká 

literatura. Někdo by ji pořád měl dobře ovládat, je to přeci jen důležitý pramen. 

Kromě latiny studuješ historii. Které období ti je nejbližší? 

Určitě nepřekvapí, že středověk. 

A co cíle? 

Rád bych jednou dělal tvůrčí práci. Vždycky se mi líbila taková funkce kantora v 19. století, kdy učil děti, zároveň  

byl varhaníkem a kulturní duší celé obce. Taková všestrannost by se mi líbila. Jenže dnešní svět je postaven 

trochu jinak. 

Momentálně je možné tě potkat v Broumově, kde jsi průvodcem v broumovském klášteře. 

To byla dlouhá cesta. Asi dva roky jsem se pokoušel dostat se tam na brigádu. Teď se mi to podařilo. Díky 

Lotrandovi. 

Kdo je Lotrando? 

Lotrando je postava z pohádky Karla Čapka, která se ve filmové podobě jmenuje Lotrando a Zubejda. A mladý 

Lotrando – jako syn bohatého loupežníka, který chtěl mít vychovaného a inteligentního potomka – studoval 

v klášteře. A protože pan Čapek sídlo loupežníků situoval do Jestřebích hor, tak nejbližším klášterem, kde mohl 

Lotrando studovat, je klášter v Broumově. 

Prohlídka je vlastně postavená na tom, aby se návštěvník dozvěděl co nejvíc o životě v klášteře a průvodcem je 

samotný Lotrando. Prioritně je prohlídka určena pro děti – ale samozřejmě, že ne pouze pro ně. Součástí je 

prázdninová hra pro celou rodinu, kdy za vyplněnou kartu získá návštěvník klíč a na dalších vybraných 

památkách může získat další v rámci projektu "Otevřte 13. komnatu", který si klade za cíl zatraktivnit prohlídku 

zatím deseti vybraných památek v celé ČR. 

Co varhaník poslouchá? 

To, co hrajou v rádiu. (smích) 

Posloucháš doma vážnou hudbu? 

To si raději zajdu na koncert. 

Hraješ v Polickém symfonickém orchestru. Jak vznikla tahle spolupráce? 

Když se připravoval projekt Polického symfonického orchestru, oslovil mě Kuba Soukup, takže jsem členem od 

začátku. Hraju na klávesy. Je úžasné sledovat, jak se těleso neustále rozrůstá – teď už nám nestačí normální 

autobus. Je to skvělé, jen to všechno skloubit s ostatními aktivitami. U mě se zas až tak nejedná o cvičení doma 

– nejnáročnější jsou společné zkoušky. Jednou za 14 dní celé dopoledne – ale když se pak povede koncert, tak 

se na všechnu tuhle dřinu zapomene. Nejbližší akcí bude na konci léta zájezd do Dánska. Už se moc těším. 

Říkal jsi, že je těžké to skloubit s ostatními aktivitami. Které to jsou? 

Třeba s divadelním souborem NE.DIV.SE. v Broumově, který je pod Ulitou. Hrajeme pohádky pro děti. Třeba 

Doktorskou pohádku od Čapka. Už máme za sebou i dvě večerní představení. Teď připravujeme slavnostní 

otevření divadélka Rok, pásmo scének pod režijním vedením Dáši Židové.  

 Ptali se Martina Váňová a Pavel Frydrych. 
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Část X. 

Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí 

     Ve školním roce 2012/2013 neprovedla Česká školní inspekce ve škole žádnou inspekční činnost.  

 

Část XI. 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

     Škola v kalendářním roce 2012 ukončila hospodaření s kladným hospodářským výsledkem 91 989,66 Kč,, 

který také pokrývá daňovou úsporu. Hospodářský výsledek je trochu vyšší než je u naší školy obvyklé, což 

vzniklo díky zmatkům kolem automatické regulace topení DIRC - do poslední chvíle nebylo jasné, jaká spotřeba 

plynu vlastně bude, takže bylo třeba v provozním rozpočtu nechat větší finanční rezervy než obvykle. 

     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 XII. 

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. 

"Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím za rok 2012 

 

GYMNÁZIUM  BROUMOV 
1. Podané písemné žádosti o informace Počet:   0 

2. Vydaný rozhodnutí o odmítnutí žádosti Počet: 

3. Podaná odvolání proti rozhodnutí Počet: 

4. Poskytnuté výhradní licence Počet: 

5. Stížnosti na Postup při vyřizování žádosti o informace Počet: 

6. Opis podstatné části rozsudku, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí 
poskytnutí informace (neuvádějí se osobní údaje): 
 

7. Další informace vztahující se k uplatnění zákona 106/1999 Sb. 
 
 

5. Zodpovídá  Zpracoval  
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Část XIII. 

Závěr 

13.1  Celková úroveň výsledků práce školy 

     Vysoké procento kvalifikovaných učitelů a stabilita pedagogického sboru se pozitivně odrážejí v úrovni výuky 

většiny předmětů. Výuka většiny předmětů má velmi dobrou úroveň. Učitelé postupně přecházejí od tradičních 

metod a forem výuky k moderním aktivizujícím způsobům práce nejen v nižším gymnáziu, ale také ve vyšším 

gymnáziu. Uplatňování těchto způsobů výuky bylo podpořeno úspěšnou realizací ŠVP v nižším i ve vyšším 

gymnáziu. Vzhledem k jisté teoretičnosti gymnaziálního vzdělávání budou ve vyšším gymnáziu mít tradiční 

metody a formy práce stále důležité místo, zároveň je však nutno v jejich rámci nebo souběžným využitím 

jiných metod a forem podporovat aktivní účast žáků ve výuce.        

     Prioritou v řídicí práci vedení školy je sledování a vyhodnocování výchovně-vzdělávací práce, které je 

založeno na systematické evaluační činnosti. Vysoká četnost hospitací v hodinách učitelů, jejich analýza a z ní 

vyvozované závěry a opatření včetně pracovního hodnocení učitelů umožňují průběžné zkvalitňování výchovně-

vzdělávacího procesu školy. Ředitel spolupracuje s vedoucími předmětových komisí i s jednotlivými učiteli 

individuálně. Vedení školy podporuje další vzdělávání všech učitelů. Vedení školy je otevřené pro názory žáků a 

jejich rodičů a spolupracuje s různými sociálními partnery. Výchovný poradce školy kvalitně koordinuje odborné 

poradenské služby, a to v úzké spolupráci se školní metodičkou prevence. Vedení školy používá různé nástroje 

pro zjišťování výsledků vzdělávání a hodnocení školy vůbec a tyto výsledky následně analyzuje. Vytváří se tím 

postupně autoevaluační systém školy. Snahou vedení školy je, aby se do autoevaluace více zapojovali vyučující. 

K tomu je však třeba jim nabídnout vhodné a snadno použitelné autoevaluační nástroje, které podle mínění 

školy zatím v ČR chybějí. Přesto se po několika letech v podstatě usoustavnil evaluační systém školy, který 

dostal řád, pravidla i termíny.  

     Škola se řídí platnými rámcovými vzdělávacími programy jednak pro základní vzdělávání a jednak pro 

gymnázia. Učivo stanovené těmito programy je dodržováno a školní výstupy jsou přiměřeně dosahovány. Ve 

školním učebním plánu je vyváženě zastoupeno vzdělávání jazykové, přírodovědné i humanitní s akcentem na 

angličtinu a ICT. Nabídka volitelných předmětů umožňuje dostatečnou profilaci žáků. Povinná dokumentace 

školy je vedena v plném rozsahu. Větší část pedagogické dokumentace je vedena elektronicky. Interní 

dokumenty školy jsou zpracovány přehledně a účelně a jsou velmi dobrým základem pro kvalitní řízení školy.  

     Vedení školy postupuje koncepčně při zkvalitňování materiálních podmínek výuky a celkového materiálně-

technického zázemí školy. Díky zřizovateli, díky zapojení školy do evropských fondů a díky úspěšnému využívání 

mimorozpočtových zdrojů se podařilo dosáhnout standardní úrovně především v oblasti ICT, nicméně jejich 

rozvoj i nadále zůstává prioritou, neboť tato technika rychle zastarává. Poněkud horší je situace v běžných 

učebních pomůckách, neboť jejich fond se kvůli výrazně sníženému přídělu financí ze strany státu téměř 

neobnovoval ani nerozvíjel. Některé učební pomůcky povinné ze zákona škola dofinancovávala z provozních 

peněz (např. učebnice pro žáky nižšího gymnázia), jiné jsme zajišťovali z projektů nebo ze sponzorských darů 

(např. školní knihovnu). V roce 2013 stát zvýšil normativní příděl finančních prostředků, což jsme okamžitě 

využili pro obnovu fondu běžných učebních pomůcek (mapy, výukové obrazy, pomůcky do laboratoře fyziky a 

chemie, učebnice pro učitele, pomůcky na tělocvik apod.). Dlouhodobým úsilím vedení školy se podařilo zlepšit 

stavebně-technický stav budovy, aby nedocházelo k ohrožení zdraví žáků ani zaměstnanců. Některé rizikové 

faktory však v této oblasti ještě zůstávají (především stav oken ve dvorním traktu budovy, dále vysoká vlhkost 

zdiva v tzv. malé budově, zastaralá elektroinstalace v některých částech budovy, havarijní stav sklepů atd.). Tyto 

problémy nelze řešit z běžných provozních peněz, ale ani z evropských peněz či sponzorských darů. Škola může 

jen čekat, zda jí zřizovatel přidělí mimořádné dotace. Veškeré podklady má zřizovatel k dispozici.   

     Vzhledem k tomu, že za dob fungování školy jako krajské instituce zpracovala škola 10 výročních zpráv a 3 

vlastní hodnocení, je možno konstatovat, že kromě některých částí materiálně-technického zázemí došlo ve 

většině hodnocených oblastí ke zlepšení (nebo alespoň ne ke zhoršení), což je v rámci současného stavu 

českého školství a ubývající populace docela úspěch. 
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13.2  Formality 

 

Výroční zprávu zpracoval ředitel školy PaedDr. Karel Výravský.  

Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci školy na pracovní poradě dne 2. 10. 2013. 

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou Gymnázia v Broumově. 

 

 

 

V Broumově dne 1. 10. 2013 

 

 

                                                                                          PaedDr. Karel Výravský 

                                                                                                     ředitel školy                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


