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Vážený pane řediteli,  

chtěla bych velmi poděkovat za spolupráci Vašich studentů a paní učitelky Kroupové na akci "Vítání 

jara 2016". Asi nenajdu vhodnější slova, než že "byli úžasní", a to všichni. Akce se velmi vydařila, jak 

část módní přehlídky, tak hudební vystoupení skupiny "Wajnot?". Opravdu díky moc.  

Těším se na případnou příští spolupráci a až budu mít k dispozici videozáznam z akce, který rovněž 

zpracovává student Gymnázia Broumov, určitě se s Vámi o něj také podělím.  

S pozdravem a přáním pěkného dne  

Monika Mrštinová 

 

Komentáře   

 +4 # P. 2016-04-11 08:06  

Dějí se na tom gymplu skvělé věci. Jako rodinné stříbro by škola zasloužila speciální dotace z kraje i města. 

Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat  

  

 +2 # Petr 2016-04-11 18:14  

Byli jsme na módní přehlídce, která byla celá se studenty broumovského gymnázia a za sebe i za manželku 

říkám - bravo!!! 

http://nase.broumovsko.cz/component/jcomments/feed/com_content/5285
http://nase.broumovsko.cz/component/jcomments/feed/com_content/5285
http://nase.broumovsko.cz/hudba/gymnazialni-hudebni-skupina-wajnot-miri-do-nemecka.html#comment-4247
http://nase.broumovsko.cz/
http://nase.broumovsko.cz/
http://nase.broumovsko.cz/
http://nase.broumovsko.cz/hudba/gymnazialni-hudebni-skupina-wajnot-miri-do-nemecka.html#comment-4248
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Vzpomínky jim nikdo nevezme. Studenti gymnázia se 
rozloučili se školou a spolužáky  
PONDĚLÍ, 25 DUBEN 2016 04:03 RENÉ HERZÁN  

 
Strana 1 z 21 

Poslední zvonění, symbolicky poslední den 

studentů ve škole. Na oko radost, ale vkrádá 

se nostalgie. Něco krásného končí, něco 

lákavého začíná. V pátek se studenti oktávy a 

4. ročníku Gymnázia Broumov loučili se 

studiem. Oktaváni k tomu pro své mladší 

spolužáky přidali i své vydařené vystoupení v 

havajském stylu ze stužkovacího plesu. A 

někteří hodnotili a dívali se do budoucnosti. 

 

Jakých bylo těch osm let? 

Pavla Hajpišlová: „Těch osm let na broumovském gymnáziu, v úžasném prostředí, bylo úplně skvělých. Myslím 

si, že tu je hodně dobrá atmosféra a hodně dobří učitelé. Nelituji toho, že jsem na gymnázium šla. Potkala jsem 

tu suprové lidi, a bylo to prostě skvělé. Myslím, že těch osm let byla lepší volba, než kdybych sem šla z deváté 

třídy a prožila tu jen čtyři roky. Děkuji všem, kteří se mnou ty roky sdíleli.“ 

Denisa Valášková: „Bylo to úžasné, budu na to vzpomínat jen v tom nejlepším. Pobyt na gymnáziu mi dal 

spoustu věcí.“ 

Barbora Hovorková: „Na těch osm let budu vzpomínat krásně. Bude se mi moc stýskat.“ 

Pavlína Hartmanová: „Osm let bylo naprosto úžasných. Myslím si, že když je student na škole tak dlouho, od 

primy do oktávy, tak na té škole vyrůstá a vytvoří si k ní velmi hluboký vztah, že se mu potom ani nechce 

odcházet.“ 

Jan Pilař: „Bylo to úžasné, máme super kolektiv, jsem spokojený, nemohl bych si přát víc.“ 

Monika Prchalová: „Byly to naprosto nezapomenutelné roky. To je vše, co k tomu mohu říci.“ 

Až budeš mít své vlastní děti, dáš je studovat na broumovské gymnázium? 

Pavla Hajpišlová: „Uvidím, jestli děti budu mít. Ale jestli bych se vrátila s partnerem ze studií do Broumova, tak 

by to byla jediná volba, kam bych je dala. Ale rozhodně bych jim nebránila v nějakém rozletu, kdyby chtěly jít 

jinam.“ 

Barbora Hovorková: „Určitě, když budu bydlet v Broumově, tak je tam dám.“ 

Denisa Valášková: „Já mám v plánu tady rozhodně bydlet, takže moje děti budou studovat na gymnáziu.“ 

Klára Blümlová: „Nehodlám tady pracovat, ale jednou bych se chtěla vrátit. Pokud bych tu byla, tak bych děti na 

gymnázium určitě dala.“ 

Jan Pilař: „Tak to uvidím v budoucnosti, jestli nějaké budu mít, samozřejmě. Rozhodně ale gympl je dobrá 

volba.“ 

Pavlína Hartmanová: „Pokud bych se někdy vrátila, tak gymnázium považuji za nejlepší volbu z českých škol. 

Pokud bych tedy žila na Broumovsku, tak tedy určitě.“ 

Monika Prchalová: „Stejná odpověď, pokud se vrátím, tak je to stejná možnost ke schválení.“ 

Co ty gympl dal a co vzal? 

Barbora Hovorková: „Nevzal mi nic a dal mi spoustu věcí, od vědomostí až po kamarády.“ 

Klára Blümlová: „Určitě mi dal spoustu přátel, dost zkušeností, a možná, že mi vzal nějaké iluze.“ 

Monika Prchalová: „Vzal mi osm let života (smích), ale dal mi domácí prostředí, do kterého, i přes ranní 

vstávání, jsem se vždy těšila, protože této školy jsem se nikdy nebála.“ 

 

http://nase.broumovsko.cz/magazin/vzpominky-jim-nikdo-nevezme-studenti-gymnazia-se-rozloucili-se-skolou-a-spoluzaky.html
http://nase.broumovsko.cz/magazin/vzpominky-jim-nikdo-nevezme-studenti-gymnazia-se-rozloucili-se-skolou-a-spoluzaky.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=e912fa6bee6ba93af10a9a2fe96b324fe133dac6
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=e912fa6bee6ba93af10a9a2fe96b324fe133dac6
http://nase.broumovsko.cz/magazin/vzpominky-jim-nikdo-nevezme-studenti-gymnazia-se-rozloucili-se-skolou-a-spoluzaky/pdf.html
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Část I.  

Základní charakteristika školy 
(§7, odst. 1, pís. a), b) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 

 

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    
Zástupce ředitele 
školy: 

Mgr. Jiří Ringel, Broumov, Pionýrská 367  (zástupce statutárního orgánu) 

1.5    Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. 

 Právnická osoba vykonává činnost těchto škol:   1. Střední škola - nejvyšší povolený počet žáků: 400 

 Druh školy: Střední škola - gymnázium 

1.6   Obory vzdělávání dle RVP: 

  1.  79-41-K/41    Gymnázium (denní forma vzdělávání; čtyřleté; kapacita oboru 124) 

  2.  79-41-K/81    Gymnázium (denní forma vzdělávání; osmileté; kapacita oboru 248) 

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. Jiří Šleis 

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

 Nadační fond Gymnázia v Broumově 

1.10   Koordinátoři tvorby ŠVP: 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. Vojtěch Horák 

 

1.15 Celkové údaje o škole: 
 

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

12 322 26,8 12,6 
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1.16 Učební dokumenty 
1.16.1  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. 

1.16.2  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. 

 

1.17  Charakteristika školy (záměry, orientace, předpoklady a trendy vývoje, problémy) 

     Zaměření školy vychází 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 špatná. Z původně pěti středních škol 

na Broumovsku zůstaly jen dvě. Konkrétně ve městě Broumově byly tři střední školy - nyní zde zůstalo pouze 

gymnázium. Pro školu to sice znamená snížení konkurence při získávání nových žáků, ale pro žáky základních 

škol z Broumova a z okolí to znamená minimalizaci nabídky oborů středního vzdělání.  

     Proto se škola rozhodla pro všeobecné zaměření, aby její vzdělávací nabídka vyhovovala co největšímu počtu 

žáků základních škol Broumovska. Škola se tak pro ně chce stát „otevřenou“ (jak lze číst v názvu ŠVP  pro nižší 

gymnázium) a splnit každému alespoň část představ o jeho dalším osobně vzdělávacím rozvoji. Škola však chce 

být „otevřenou“ i pro všechny další zájemce o různé vzdělávací aktivity, neboť si uvědomuje, že je poslední 

středoškolskou vzdělávací institucí v Broumově. Všestrannou péčí o žáky-klienty chceme během jejich studia ve 

vyšším gymnáziu dosáhnout toho, aby školu přijali za svou. Tedy aby se ze školy pro ně „otevřené“ stala škola 

„jejich“ - proto název ŠVP pro vyšší gymnázium „Moje škola“. 

     V rámci všeobecného zaměření klade škola důraz na výuku cizích jazyků, matematiky a na výuku 

informačních a komunikačních technologií. Škola podporuje přírodovědně a technicky orientované žáky. 

     Cílem výuky je 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. 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 třetího ročníku zařazením 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. 

     Škola se chce dále prezentovat jako škola zdravá. Nejedná se nám jen o péči o zdraví jakožto prevenci 

nemocí,  ale jde o komplexní pohled na zdraví člověka, o zdravý životní styl, o pohodu prostředí, zdravé učení 

atp. Z obecné charakteristiky gymnaziálního vzdělávání vyplývá jistá akademičnost a s tím spojená náročnost 

tohoto typu vzdělávání -  je náročné pro psychiku žáků i učitelů, je náporem na duši, což může ohrožovat i tělo. 

Škola proto dlouhodobě hledá možnosti kompenzace těchto rizik širokou nabídkou kompenzačních aktivit pro 

žáky i pro učitele.   

     Během uplynulých tří let byl definitivně usoustavněn evaluační systém školy. Na tom základě byla provedena 

podrobná SWOT analýza školy, jejíž výsledky jsou uvedeny níže. 

     Gymnázium v Broumově stojí na čtyřech pilířích: materiální zázemí, učitelé, žáci a evaluace. Každá škola totiž 

pro dobré fungování potřebuje dobré materiální zázemí, skvělé učitele, kvalitní žáky a sebereflexi. A to vše 

Gymnázium v Broumově má. Avšak i přesto, že na Gymnáziu v Broumově převažují silné stránky a škola vyvíjí 

maximální úsilí k minimalizaci rizik a slabých stránek, bude dlouhodobě existenčně ohrožena vzhledem k 

dramatickému demografickému úbytku žáků na Broumovsku a vzhledem k převisu nabídky volných míst na 

středních školách. Po několika letech hledání   Od té doby jsme hledali a vyzkoušeli různé koncepční záměry k 
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překonávání těchto obtíží. Po několika letech hledání a zkoušení různých variant řešení můžeme konstatovat, 

že pro koncepční rozvoj školy je nejdůležitější: 

1. úzká spolupráce školy, zřizovatele, místní samosprávy, místních komunit a místní podnikatelské sféry; 

2. stabilní učitelský sbor schopný týmové práce; 

3. úzká spolupráce se základními školami, a to nejenom při získávání nových žáků, ale i v jiných aktivitách; 

4. pojetí žáka jako klienta a partnera školy; 

5. příznivé psychosociální klima školy; 

6. udržování „gymnaziální“ struktury oborů; 

7. kvalitní materiálně-technické zázemí školy. 

 

     Z těchto 7 koncepčních záměrů vycházejí strategické i dílčí cíle rozvoje školy, které jsou pro jednotlivé oblasti 

rozvoje školy rozpracovány. Plnění těchto cílů je vyhodnocováno v rámci evaluačních činností školy a pravidelně 

probíráno na pracovních poradách a zvláště na pedagogických radách. 

 

 

Koncepce Gymnázia v Broumově 

 

                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                              

                                                                                                                                          

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                           

 

                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Žák = klient 

Rozvoj vzdělanosti na Broumovsku  

Rodinné gymnáziu 

Budova: estetika, technika, pohodlí. 

Sbor: jsme tým profesionálů i nadšenců. 
Žáci: umíme se učit, řešit problémy a chovat 
se lidsky.  
Rodiče: podporujeme školu v jejím snažení. 
Město: takovou školu tu chceme. 

Zřizovatel: i v odlehlých koutech kraje může 
být dobrá škola. 
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Část II. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
(§7, odst. 1, pís. c) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 

2.1  Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 1 0 1 2 

31 - 40 let 2 8 10 28 

41 - 50 let 2 8 10 28 

51 - 60 let 7 6 13 36 

61 a více let 2 0 2 6 

celkem 15 23 36 100 

 

  Průměrný věk zaměstnanců: 45 

Průměrný věk učitelů: 45 

 

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

základní 1 1 0 0 1 2 

vyučen 0 0 0 0 0 0 

střední všeobecné 0 0 0 0 0 0 

střední odborné 1 1 1 1 2 6 

vyšší odborné 0 0 0 0 0 0 

vysokoškolské 10 0 23 2 33 92 

celkem 12 2 24 3 36 100 

 

2.3  Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace 
splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 
celkem 

celkem 

přepočtených 
% nekvalifikovaných 

učitel střední školy 30 1 31 25 0,5 

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 1 0 1 1 - 

koordinátor ICT 0 1 1 1 - 

 

2.4   Tzv. aprobovanost výuky 
předmět % 

Český jazyk 100 

Anglický jazyk 100 

Německý jazyk 100 

Francouzský jazyk 100 

Ruský jazyk 100 
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Latina 100 

Občanská výchova 100 

Základy spol. věd 100 

Dějepis 100 

Zeměpis 100 

Matematika 100 

Deskriptivní geometrie 100 

Fyzika 100 

Chemie 100 

Biologie 100 

Informatika 100 

Hudební výchova 100 

Výtvarná výchova 100 

Tělesná výchova 100 

Celkem 100 

 
         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  

 

Část III. 

Údaje o přijímacím řízení a počty žáků  
(§7, odst. 1, pís. d) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 

3.1  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 30 31 24 27 30 31 28 30 231 8 

 z toho dívek 19 15 13 9 15 17 16 22 126  

 

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

žáků 

Tříd 

celkem 

79-41-K/41 Gymnázium  26 30 25 10 91 4 

 z toho dívek 14 20 16 7 57  

 
Žáků za školu celkem: 322, z toho dívek 183. 

3.2   Počty přijatých žáků do prvních ročníků pro školní rok 2016/2017 
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 48 30 0 0 30 20 

79-41-K/81 Gymnázium 52 30 0 0 30 30 

                   521 

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

      521 
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3.3  Komentář k 3.1 a 3.2 

     Stejně jako vloni jsme i letos byli úspěšní především v naplnění osmiletého gymnázia. Celkem se do tohoto 

oboru hlásilo 52 uchazečů, což se projevilo i na kvalitě přijatých a nastoupivších žáků. Do primy bylo přijato 30 

žáků. Jejich průměrný prospěch v pololetí 5. třídy ZŠ byl 1,04. Do čtyřletého gymnázia se hlásilo 48 uchazečů, 

přijato bylo 30, ale zápisový lístek si dalo na konec jen 20 žáků. To bylo pro školu trochu zklamání, vzhledem k 

počtu uchazečů jsme počítali alespoň s 25 nastoupivšími. Nižší počet nastoupivších byl zapříčiněn tím, že do 

čtyřletého gymnázia základ uchazečů tvoří žáci z Police nad Metují a z Hronova, kteří byli letos velmi úspěšní u 

přijímacích zkoušek na náchodské gymnázium a mnozí se také rozhodli tam nastoupit. I tak jsme získali kvalitní 

žáky: z 20 přijatých mělo 13 žáků v pololetí 9. třídy ZŠ vyznamenání, celkový studijní průměr měli 1,36.  

     Celkový počet žáků školy bude v příštím školním roce 328, takže i přes menší počet žáků v 1.A se podařilo 

zajistit mírný nárůst počtu žáků školy. 

     Získávat kvalitní žáky je jedním z hlavních, trvalých a dlouhodobých úkolů školy. Škola ho chápe jako jeden 

ze svých strategických cílů. Jeho naplňování je těžké a vyžaduje koordinaci mnoha akcí zvláště během prvního 

pololetí příslušného školního roku. Nezbytné je zapojení všech zaměstnanců školy, jejich aktivita a kreativita. 

     V KHK vychází z 9. tříd ZŠ necelých 4 200 žáků, volných míst na středních školách je 8 500. Počet 

vycházejících žáků začne stoupat v roce 2018 a kulminovat bude v roce 2023, kdy bude v KHK vycházet 6 500 

žáků. Pokud nebude provedena optimalizace sítě škol, bude trvalý velký převis nabídky volných míst na 

středních školách a každá škola včetně nás se bude muset snažit nějaké žáky získat. Přitom pokles populace na 

Broumovsku je větší než v republice.   

     Aktivity školy směřující k získávání kvalitních žáků základních škol: 

 Dobře učit a dělat co nejvíce akcí, abychom měli spokojené žáky a abychom se měli čím prezentovat před 

novými uchazeči. 

 PR školy - zúročit propagačně každou sebemenší aktivitu. Všechno dávat na web, psát do novin atp. Náš 

web a fc jsou velmi sledované, a to právě díky tomu, že tam jsou stále nové informace. 

 Krásné vnitřní prostředí školy, aby se uchazečům o studium a jejich rodičům u nás líbilo. Škola má nyní 

krásné vnitřní prostředí a velmi dobré materiální vybavení. Využít vše pro potřeby výuky a vést současné žáky k 

tomu, aby se v této krásné škole také krásně chovali. 

 Návštěvy žáků 9. tříd ZŠ na naší škole - „Jeden den na gymnáziu“.  

 Den otevřených dveří. 

 Návštěvy ředitele na neúplných ZŠ. 

 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.  

 Propagace konkrétních akcí. Tuto propagaci zajišťuje vedení školy, výchovný poradce, PR manažer školy, 

hospodářka. Nejvíce se jedná o propagaci DOD: inzerát v MF Dnes (zvláštní příloha vzdělávání), inzerát v 

Náchodském deníku (zvláštní příloha vzdělávání), 60 reklamních spotů v radiu Magic, inzeráty v místních 

novinách a webech, plakáty do všech okolních škol, účast na náborových akcích na ZŠ, plakát na škole, čekárny 

dětských lékařů a osobní angažovanost všech zaměstnanců školy. 
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Část IV. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného 

stupně vzdělání 
(§7, odst. 1, pís. e) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 

 

4.1  Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

4.1.1   Celkové hodnocení žáků – prospěch 

79-41-K/81                                                                                                                                            

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 

P 30 20 10 0 0 

S 31 14 17 0 0 

T 24 11 13 0 0 

Kr 27 10 17 0 0 

Kt 30 9 20 1 0 

Sx 31 16 15 0 0 

Sp 28 12 15 1 0 

Ok 30 5 25 0 0 

celkem 231 97 132 2 0 

 

79-41-K/41                                                                                                                                            

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 

1. A 26 5 21 0 0 

2. A 30 9 21 0 0 

3. A 25 4 20 1 0 

4.A 10 3 7 0 0 

celkem 91 21 69 1 0 

 
Průměrný prospěch na škole:   1,677 

 

4.1.2  Výsledky maturitních zkoušek (jarní a podzimní termín 2016) 

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 
10 0 4 6 0 

79-41-K/81 
Gymnázium 

všeobecné 
30 0 16 14 0 

 

4.1.3  Komentář k 4.1.1 a 4.1.2 
     Z uvedených tabulek vyplývá, že žáci školy nemají žádné vážnější prospěchové problémy. Ve sledovaném 

období tři žáci neprospěli, všichni vykonali opravnou zkoušku, takže žádný žák neopakuje ročník. Průběhu 

studia odpovídají i výsledky maturitních zkoušek a výsledky přijímacího řízení na vysoké školy.  
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4.1.4  Úspěšnost absolventů při přijímání na vysoké školy 

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

přihlášených 

Oktáva 30 28 26 93 

4.A 10 8 7 88 

Celkem 40 36 33 92 

 

4.1.5  Komentář k 4.1.4 
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. 

4.1.6  Počet vyloučených nebo podmíněně vyloučených žáků 
     Ve školním roce 2015/2016 nebyl žádný žák podmíněně vyloučen ani vyloučen ze školy.  

 

4.1.7  Počet omluvených / neomluvených hodin 

třída počet omluvených 

hodin na žáka 

počet neomluvených 

hodin ve třídě celkem 

P 65 0 

S 86 0 

T 84 0 

Kr 78 0 

Kt 89 3 

Sx 121 1 

Sp 153 0 

Ok 82 0 

1. A 84 0 

2. A 104 0 

3. A 126 15 

4. A 110 0 

celkem 99 19 

 

4.1.8  Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování Počet % z celku 

1 321 99,7 

2 1 0,3 

3 0 0 
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4.1.9   Výchovná opatření – pochvaly          

třída 
pochvala třídního učitele nebo 

ředitele školy 

P 0 

S 5 

T 7 

Kr 0 

Kt 4 

Sx 3 

Sp 0 

Ok 0 

1. A 0 

2. A 9 

3. A 7 

4. A 0 

celkem 35 

 

 

4.1.10  Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

třída 
napomenutí třídního 

učitele 
důtka třídního učitele důtka ředitele školy 

P 0 0 0 

S 2 1 0 

T 7 0 0 

Kr 0 0 0 

Kt 0 2 0 

Sx 0 0 0 

Sp 0 0 0 

Ok 0 0 0 

1. A 0 0 0 

2. A 0 0 0 

3. A 0 0 2 

4. A 0 0 0 

celkem 9 3 2 
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4.1.11  Vývoj absence 

Třída Počet omluvených hodin na žáka 

  09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

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

P 44 91 26 68 10 34 30 70 25 73 28 66  18 65 

S 39 76 34 72 40 101 26 65 35 84 26 69  34 86 

T 66 129 29 95 35 99 44 118 32 75 30  77 33 84 

Kr 49 88 58 139 54 117 40 85 40 96 36  70 32 78 

Kt 42 81 36 100 53 132 67 143 59 107 34  91 32 89 

Sx 53 91 48 120 52 120 84 194 48 108   117  53 121 

Sp 63 134 43 96 67 138 74 162 96 233 67  130 67 153 

Ok 55 106 44 101 62 102 61 112 64 117 85  157 51 82 

1. A 27 71 37 101 x x 50 109 49 116 34  94 34 84 

2. A 51 102 40 83 46 114 x x 70 133 51  118 44 104 

3. A 53 125 45 111 50 118 76 143 x x 44  139 52 126 

4. A 64 108 51 106 63 107 49 81 65 105 x x 67 110 

Celkem 50,5 100 41 99 48 107 55 116 53 113 39 103 43 99 

               Třída Počet neomluvených hodin celkem 

  09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

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

P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

Kr 0 0 36 110 0 0 0 0 0 26 0  0 0 0 

Kt 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0  0 0 3 

Sx 0 2 0 0 0 0 12 12 0 0 0  0 1 1 

Sp 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0  0 0 0 

Ok 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3  0 0 0 

1. A 0 0 0 0 x x 1 1 2 19 0  0 0 0 

2. A 3 3 5 5 0 0 x x 39 58 0  0 0 0 

3. A 77 77 2 2 0 0 0 4 0 0 0  45 0 15 

4. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x  x 0 0 

Celkem 80 82 43 119 1 5 13 17 45 107 3  48 1 19 

 

 

4.1.12  Komisionální přezkoušení žáků 
     Ve sledovaném období konali 3 žáci komisionální přezkoušení.  Jednalo se o opravnou zkoušku, u které 

všichni uspěli. 

 

4.1.13  Opakování ročníku 
     Ve sledovaném období žádný žák neopakoval ročník.  

4.1.14  Komentář ke 4.1.6 - 4.1.13 
     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. Od školního roku 2010/2011 začala omluvená 

absence ve škole mírně stoupat. Od školního roku 2013/2014 jsme přijali opatření na důslednější sledování a 

omlouvání absence. Cílem je, aby absence dále nestoupala, tedy aby nepřekročila průměrných 120 omluvených 

hodin na žáka za rok. Výsledkem důslednějšího sledování a vyhodnocování absence byl návrat k původním 
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hodnotám. Ani s neomluvenou absencí nemá škola vážnější problémy. Počet neomluvených hodin je 

každoročně velmi nízký a podílí se na něm vždy jen několik málo žáků,  s nimiž je absence důsledně řešena.   

     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, porušení pravidel morálky a neplnění žákovských 

povinností). Trojka z chování byla za nevhodné chování vůči pedagogickému pracovníkovi. 

4.2   Plnění cílů vzdělávacích programů 

4.2.1  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. 

       +       

4.2.2  Plnění cíle základního vzdělávání v nižším gymnáziu (§ 44 školského zákona) 

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. 

              +   

 

                                                 
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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4.2.3  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. 

              + 
 

 

4.2.4  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  +  

 

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

Scio a dotazníků Kalibro). 
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4.2.5  Plnění cíle středního vzdělávání ve vyšším gymnáziu (§ 57 školského zákona) 

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. 

             +      

4.2.6  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. 
+ 

 
 

4.2.7  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 soustavné vnitřní (evaluační kniha) i vnější (Scio - Vektor) evaluace výuky podle RVP G je 

zřejmé, že naplňovat ŠVP pro vyšší gymnázium je těžší než pro nižší, ale díky operativně prováděným změnám  

které do ŠVP postupně zapracováváme, se plnění cílů vyplývajících z RVP G daří.  Svědčí o tom zejména výsledky 

žáků v testech Scio (viz níže) a v testech státní maturity.  
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4.3  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). 

 

Evaluační systém školy 15-16 

  
Indikátor 

Škola a já 

- rodiče 
IQ  

Stonožka 

(Č,M,OSP) 
Vektor 1A Scate AJ Vektor 4A 

Maturitní 

trénink 

    Kalibro Databox Scio Scio Scio Scio   

1. V A               

2. V   A   A         

3. V                 

4. V 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 A 

4. A             A A 

 

Náplň evaluačního systému školy - přehled dotazníkových šetření a testování za školní rok 2015/2016: 

 Třída 2015/2016 Autor Realizace 

1. V Indikátor spokojenosti se školou Ředitel Hotovo 

2. V Stonožka:  Č, M, OSP Scio Hotovo 

 
Škola a já (dotazníkové šetření rodičů) Kalibro Hotovo 

3. V -----   

4. V Stonožka:  Č, M, OSP, Scate Scio Hotovo 

 
Indikátor spokojenosti se školou Ředitel Hotovo 

 CLOSE PF UK Praha Hotovo 

5. V IQ - testy rozumových schopností Databox - Mensa  

 
Vektor 1A - Č, M, OSP Scio Hotovo 

 Indikátor spokojenosti se školou Ředitel Hotovo 

1.A IQ - testy rozumových schopností Databox - Mensa  

 
Vektor 1A - Č, M, OSP Scio Hotovo 

 Indikátor spokojenosti se školou Ředitel Hotovo 

6.V -----   

2.A -----   

7.V Indikátor spokojenosti se školou Ředitel Hotovo 
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SCATE Scio Hotovo 

3.A Indikátor spokojenosti se školou Ředitel Hotovo 

 
SCATE Scio Hotovo 

8. V Vektor 4A - Č, M, OSP Scio Hotovo 

4. A Vektor 4A - Č, M, OSP Scio Hotovo 

8. V Maturitní trénink Scio Individuálně 

4. A Maturitní trénink Scio Individuálně 

8. V NSZ - pilotní testy Scio Individuálně 

4. A NSZ - pilotní testy Scio Individuálně 

 

Výsledky dotazníkových šetření a testování: 

A. Testování žáků: 

A1  Výsledky státní maturity - jarní termín 2016 

 

Celkové výsledky státní maturity jsou stejně jako vloni pro školu dobré. Státní maturity se v republice zúčastnilo 

70 tis. žáků. Na naší škole bylo k maturitě připuštěno 40 žáků, žádný žák nekonal MZ v podzimním termínu.  

Všichni žáci uspěli ve společné i v profilové části maturitní zkoušky. 
    

  
        

Úspěšnost pro jarní termín: 4.A  100% Ok   100% škola  100% 
    

Průměrná úspěšnost všech škol v republice byla 81%, průměrná úspěšnost gymnázií byla 93%. 
  

  
        

Srovnání podle průměrného procentního skóru (společná) 

  Počet žáků Průměrný procentní skór 

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

ČJL 10 30 70 80 78 83 83 87 85 

AJ  9 22 78 89 87 91 83 89 86 

NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RJ 0 1 - - - 87 - 93  - 

M 1 7 54 71 67 77 70 79 74,5 

Průměr   67 80 77 84 79 85 81 

  
        

Přesnější pohled na výsledky naší školy dává srovnání s průměrným procentním skórem. Průměrný procentní 

skór je podíl dosaženého počtu bodů z max. dosažitelného vynásobený stem. PPS v ČR byl 67, naše škola 

dosáhla 81. Průměr gymnázií byl 80. Tyto výsledky jsou lepší, než by se dalo očekávat podle dlouhodobě 

dosahovaných výsledků našich žáků v různých národních srovnávacích testech. Výsledky našich žáků se 

nejčastěji pohybují kolem republikových průměrů, letošní maturanti však celorepublikový průměr výrazně 

předčili a dokonce o jeden procentní bod byli lepší než ostatní gymnazisté z republiky.    

 

A2  SCIO - Stonožka - srovnávací testy Č, M, OSP pro 7. třídy ZŠ a sekundy. Sekunda 

2015/2016. 
     Třída sekunda dosáhla výborných výsledků, které odpovídají tomu, že tato třída byla vybrána z většího 

počtu uchazečů o studium. V rámci všech zúčastněných žáků (5 668)se naše škola umístila mezi 10% nejlepších 

škol jak v češtině, tak i v matematice. V rámci gymnázií jsme skončili v polovině, což je pro naši školu v 

konkurenci větších gymnázií solidní výsledek. Žáci také vyplňovali dotazník o hodnocení výuky a školy. S výukou 

matematiky i češtiny jsou žáci spokojeni, považují ji za přiměřenou a pestrou. Žáci jsou spokojeni se školou jako 

s celkem, cítí se zde dobře a bezpečně, mezi sebou mají dobré vztahy. Školu by doporučili svým kamarádům.  
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Souhrnné výsledky podle průměrných percentilů*     

                                                        Průměrný percentil     

  Obecné studijní předpoklady Č M     

Sekunda                    83 75 77     

Gymnázia                    82 75 77     

ZŠ                    49 48 47     

        

 

        

Prům. čist. úsp. v ČR 

        

ZŠ G 

  

Žáků 

(S=31 ž.) 
Žáků v ČR Z toho G Percentil 

Skupinový 

percentil 

 Průměrné 

skóre 

Čistá 

úspěšnost 

  OSP 30 

5 668 333 

83 49 42 70 41 69 

ČJ 27 75 49 26 66 43 66 

M 29 77 46 22 74 48 75 

            Průměrný percentil 

        OSP Č M 

      Sekunda 83 75 77 

      Gymnázia 82 75 77 

      Základní š. 49 48 47 

      

          Testy jsou konstruovány tak, že průměrný žák by měl dosáhnout percentilu 50. 

  Na percentily naší školy dosáhlo jen velmi málo zúčastněných škol. 

   

          *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.   

Čistá úspěšnost: poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním počtem bodů. Vyjadřuje vlastně 

úspěšnost žáka v testu.     

                ČJ M OSP 

    Max. možné skóre:     40 30 60 

    Průměrné skóre   ZŠ 17 15 25 

        G 26 22 42 
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A3  SCIO - Stonožka - srovnávací testy Č, M, OSP, Scate pro 9. třídy ZŠ a kvarty. Kvarta 

2015/2016. 
     Třída kvarta dosáhla velmi dobrých výsledků. V rámci všech zůčastněných žáků skončila mezi 10% 

nejúspěšnějších škol. Předstihli jsme většinu základních škol a před námi byli jen žáci kvart víceletých gymnázií. 

V rámci skupiny žáků víceletých gymnázií jsou naše výsledky standardní pro naši školu - ve všech předmětech 

jsme skončili v polovině nebo těsně za polovinou. Nutno však připomenout, že účast žáků víceletých gymnázií 

byla nízká. Nutno také upozornit na využívání studijního potenciálu žáků - podle hodnocení firmy Scio učitelé v 

kvartě využívají studijní potenciál svých žáků optimálně. Výsledky žáků v testech odpovídají jejich studijním 

předpokladům. Dále je nutno zmínit výsledky žáků v adaptivním testování Scate. 15 žáků má již na začátku 

kvarty úroveň A2, což je úroveň, kterou RVP očekává na konci 9. třídy. Úroveň B1 má 5 žáků a jeden dokonce 

B2. Klasifikace učitelů velmi přesně odpovídá výsledkům žáků v testech.          

     Žáci také vyplňovali dotazník o hodnocení výuky a o hodnocení školy. S výukou matematiky i češtiny jsou 

žáci spokojeni, považují ji za přiměřenou a pestrou. Žáci jsou spokojeni se školou jako s celkem, cítí se zde 

dobře, bezpečně a doporučili by ji i svým kamarádům. 

        

Prům. čist. úsp. v ČR 

        

ZŠ G 

  
Žáků Žáků v ČR Z toho G Percentil 

Skupinový 

percentil 

Čistá 

úspěšnost 
Skóre 

  OSP 26 

18 471 707 

77 43 59 36 40 64 

ČJ 27 75 51 53 29 53 73 

M 26 66 34 62 19 45 74 

           

      ČJ M OSP 

Max. možné skóre:     40 30 60 

Průměrné skóre   ZŠ 22 14 24 

    G 29 22 38 

Průměrná úspěšnost    ZŠ 54 45 40 

    G 73 75 64 

 

Scate  

V republice se zůčastnilo 18 893 žáků. 

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

  A0 A1 A2 B1 B2 C1 

Kr (25 ž.) 0 4 15 5 1 0 

       A0 

      A1 Úroveň A1 očekává RVP na konci 5. třídy. 

   A2 Úroveň A2 očekává RVP na konci 9. třídy. 

   B1 Vychází z ní maturitní zkouška. 

   B2 Vychází z ní maturitní zkouška. 

   C1 Pro střední školu nadstandardní. 
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A4  Vektor 1A v kvintě a v 1. A (Scio) 

 

Zapojeno:  všechny školy 3 995 ž. 84 škol 

     gymnázia 2 617 ž.   

     gymnázia čtyřletá 1 304 ž.   

     gymnázia víceletá 1 313 ž.   

   

       

 

65% žáků bylo z gymnázií 

     

       
    1.A 

celostátní 

průměry G4 
Kt 

celostátní 

průměry GV 

celostátní 

průměry všech 

Předmět             

ČJ úspěšnost 41 50 47 56 43 

(1.A - 29 ž.) percentil 47 58 53 66 50 

(Kt  - 26 ž.) skup.perc.  36   33     

M 

(rozšířená) 
úspěšnost 44 47 48 57 51 

(1.A - 26 ž.) percentil 40 45 45 57 49 

(Kt  - 30 ž.) skup.perc. 45   36     

OSP úspěšnost 46 54 59 64 49 

(1.A - 26 ž.) percentil 45 56 62 69 50 

(Kt  - 30 ž.) skup.perc. 37   38     

Průměrný percentil 44 53 53 64 50 

Průměrný skup. perc. 39   36     

       

       Matematika byla rozšířená verze = těžší.     

     Výsledky žáků 1. ročníků v projektu Vektor jsou odpovídající možnostem naší školy i možnostem žáků. Žáci 

čtyřletého studia se v rámci všech zúčastněných žáků v republice nacházejí těsně za lepší polovinou, v rámci své 

skupiny žáků čtyřletých gymnázií se nacházejí na konci druhé třetiny. Žáci víceletého studia jsou lepší než 

ostatní žáci z republiky a mírně zaostávají za průměrem žáků víceletých gymnázií. Scio letos také poskytlo 

převod výsledků na školní známky - žádný náš žák neměl horší známku než 3. 

     Žáci naší školy dále vyplňovali dotazník, ale nic převratného z nich nevyplynulo. Na naši školu šli převážně z 

vlastního rozhodnutí. Největší dojem na ně udělala osobní návštěva školy, její dobrá pověst a skvělá propagace. 

Též připomínají dobrou pověst školy. Od gymnázia očekávají, že jim předáme maximum znalostí a že je dobře 

připravíme na maturitní zkoušku. Ve způsobu výuky očekávají převážně poslouchání a zapisování látky a také 

diskutování nad probíranou látkou. Ve škole jsou podle nich důležité dobré klima a dobré vztahy s učiteli a se 

spolužáky a spravedlivé hodnocení. Ve škole se učí věci nazpaměť, kterým ani nerozumí, jen výjimečně. Většina 

chce studovat na vysoké škole. 
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A5  Vektor 4A v oktávě a ve 4.A (Scio) 

 

Zapojeno:  celkem 4 543 ž. 93 škol   

     gymnázia 4 1696 ž.     

     gymnázia 8 1561 ž.   
 

   
     

   Podíly testovaných žáků dle typu školy v % 
 

 G4 G8 SOŠ OA SPŠ SOU 

  37 35 21 5 1 1 

  
     

   
     

   
    Ok 

Celostátní 

průměry GV 
4.A 

Celostátní 

průměry G4 
Za školu 

Celostátní 

průměry všech 

Předmět               

ČJ percentil 59 65 47 53 53 49 

(Ok - 26 ž.) skup.perc. 41 x 40 x 41 x 

(4.A - 9 ž.) rel. pos./skup.r.p. -2/-11 x -4/-10 x x x 

M* percentil 38 57 27 42 33 49 

(Ok - 25 ž.) skup.perc. 30 x 34 x 32 x 

(4.A - 10 ž.) rel. pos./skup.r.p. -27/-32 x -5/+3 x x x 

OSP percentil 58 67 44 52 63 50 

(Ok - 28 ž.) skup.perc. 39 x 40 x 40 x 

(4.A - 10 ž.) rel. pos./skup.r.p. +6/-5 x +10/+10 x x x 

Průměrný percentil  52 63 39 49 50 49 

Průměrný skup. perc. 37 x 38 x 38 x 

Prům. rel. posun/skup.rel.posun -7/-18 x 0/1 x x x 

        * Matematika rozšířená varianta 

       

     Výsledky letošního testování v projektu Vektor byly ovlivněny klesající účastí škol a stoupajícím podílem žáků 

z gymnázií, kteří tvořili 66% zúčastněných. Ve většině testovaných oblastí dosáhli naši žáci lepších výsledků, než 

byly celostátní výsledky všech zúčastněných. Průměrný účastník testování měl percentil 49, náš průměrný 

účastník měl percentil 50. Průměrný percentil žáka střední průmyslové školy byl 23. Školy, které se umístily 

před námi, byly téměř výhradně gymnázia. Ve skupinových percentilech se naši žáci ocitali mírně za polovinou. 

Relativní posuny byly nulové nebo mírně záporné, což též odpovídá průměrným posunům běžného účastníka 

testování. Také je nutno 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. 
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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 

13-14 Skupinový percentil za vše bez OSP 33 52             

  Skupinový percentil OSP 31 42             

14-15 Skupinový percentil za vše bez OSP 57 67           29 

  Skupinový percentil OSP 49 56           33 

  Relativní skupinový posun               -31 

15-16 Skupinový percentil 39 36         38 37 

  Relativní skupinový posun             +1 -18 
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A6  Scate Septima a 3.A (Scio)  

Zapojeno:  všechny školy 11 973 ž.   

     gymnázia 3. roč. 2 000 ž.   

     gymnázia čtyřletá 
neuvedeno 

     gymnázia víceletá 

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

  A0 A1 A2 B1 B2 C1 

3.A (20 ž.)   0 6     30% 8     40% 4   20% 2    10% 

Sp (21 ž.)   0 2     10% 8     38% 7   33% 4    19% 

škola   0 8     20% 16    39% 11   27% 6    14% 

republika - 3. ročník 

gymnázií 
  3% 21% 44% 22% 10% 

všechny školy   9% 33% 38% 13% 7% 

       
     Výsledky našich žáků v adaptivním testování anglického jazyka jsou z pohledu naší školy velmi dobré. 

Nejenomže výrazně předstihujeme průměrné výsledky všech zapojených žáků 3. ročníků z republiky, ale naši 

žáci jsou mírně lepší než žáci 3. ročníků gymnázií. 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 (66%). Žádný žák neskončil v kategorii A0 ani v A1. Naopak 6 žáků se dostalo do kategorie C1.  

     V těchto třídách již druhým rokem běží při výuce angličtiny experiment členění žáků podle úrovně znalostí do 

4 skupin. Byli bychom rádi, kdyby dobré výsledky v projektu Scate s tím souvisely. Zvláště nám oproti minulým 

letům stoupl počet žáků úrovně C1, což může být výsledek toho, že vynikající žáci jsou soustředěni do jedné 

skupiny. 

 

Vývoj výsledků Scate AJ 3. ročníky 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016   

  3.A Sp   Sp 3.A Sp 3.A Sp   

A0 0 0   0 0 0 0 0   

A1 1 ž. 0   0 0 0 0 0   

A2 56% 13%   10 1 6 6 2   

B1 33% 57%   11 7 14 8 8   

B2 7% 17%   2 0 5 4 7   

C1 0 13%   2 0 2 2 4   

 

 

A7  Scio - národní srovnávací zkoušky - pilotní testy 
     Škola se zapojila do ověřování testů firmy Scio. Žáci měli možnost si vyzkoušet přijímačkové testy na vysoké 

školy z různých předmětů, a to zdarma. Souhrnné výsledky firma Scio škole neposkytla. 

 

A8  Scio - Maturitní trénink 
     Škola umožnila žákům hromadnou objednávkou pro zájemce zapojit se do cvičného testování k maturitní 

zkoučce. Souhrnné výsledky firma Scio škole neposkytla. 

 

A9  CLOSE 
     Vážená paní ředitelko/vážený pane řediteli, 

v roce 2012 jste laskavě souhlasili se zapojením Vaší školy do longitudinálního výzkumu (CLoSE – Czech 

Longitudinal Study in Education), který je financován Grantovou agenturou České Republiky (číslo projektu 

P402/12/G130) a jehož hlavním cílem je zkoumat dopady struktury vzdělávacího systému (vysoké a časné 

diferenciace) na výsledky vzdělávání. 
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     V rámci tohoto výzkumu byly žákům Vaší školy, kteří ve školním roce 2010/2011 docházeli do 4. ročníku a 

zúčastnili se šetření TIMSS a PIRLS, zadány v 5. ročníku dotazníky týkající se přechodu na 2. stupeň, respektive 

víceleté gymnázium a v 6. ročníku testy z matematiky, českého jazyka a čtenářské gramotnosti. Z obou šetření 

jste od nás obdrželi podrobnou zprávu. 

     Na počátku druhého pololetí tohoto školního roku (únor – březen 2016) bychom tyto žáky rádi testovali ještě 

jednou s cílem vyhodnotit jejich vzdělávací pokrok mezi 4., 6. a 9. ročníkem. Zároveň s tím sledujeme vývoj 

vědomostí a dovedností ve víceletých gymnáziích, do kterých odešli někteří žáci po ukončení 5. ročníku. Spolu s 

testy sbíráme dotazníková data od žáků i učitelů, abychom mohli při vyhodnocování pokroku zohlednit rodinné 

zázemí žáků, přístupy pedagogů i změny, ke kterým došlo ve Vaší škole ve sledovaném období. 

     Školám nabízíme porovnání v rámci celé České republiky, co se týče aktuálních výsledků i studijního pokroku 

žáků mezi 4., 6. a 9. ročníkem. Zaměřujeme se nejen na vědomosti a dovednosti, ale i na motivaci žáků k 

dalšímu vzdělávání. V případě, že se výzkumu ve Vaší škole zúčastnilo více tříd, poskytneme porovnání za celou 

školu i za jednotlivé třídy. Vzhledem k tomu, že podrobně mapujeme rodinné zázemí žáků i podmínky, ve 

kterých škola pracuje, a budeme je zohledňovat při výpočtu přidané hodnoty, můžeme poskytnout Vaší škole 

zcela unikátní informace, které nemůžete získat z jiných dostupných zdrojů (SCIO, Kalibro, testování ČŠI). 

Zároveň nabízíme individuální pomoc při interpretaci dat a výsledků Vaší školy. 

     Výsledky Vaší školy poskytneme pouze Vám. Pro výzkumné účely, tedy pro statistické sledování průchodu 

žáků vzdělávacím systémem budou data anonymizována tak, že nebude možno identifikovat jednotlivé školy a 

žáky. 

     Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, doufáme, že s námi v projektu vytrváte a umožníte nám sběr dat 

ve Vaší škole provést. Sběr dat sestává z elektronické administrace učitelských dotazníků a písemných testů a 

dotazníků pro žáky. Učitelské dotazníky bychom rádi administrovali v lednu roku 2016 elektronicky. Na začátku 

nového roku se na Vás obrátíme s prosbou o distribuci přístupových kódů několika učitelům, kteří vyučovali v 

testovaných třídách. 

     Následně se Vám ozveme s informacemi týkajícími se testování v 9. třídách. Stejně jako před 4 lety, i 

tentokrát ho budou provádět tazatelé agentury STEM/MARK, kteří se s Vámi domluví na takovém termínu 

testování, který Vám bude vyhovovat, testování bude probíhat v březnu 2016. 

     Za spolupráci Vám nabízíme odměnu 3000 Kč. Prosíme o vyplnění dohody o provedení práce, kterou 

naleznete v příloze, podle přiloženého vzoru. Dohodu prosím 2x vytiskněte, podepište (na každém formuláři 

jsou 2 podpisy) a zašlete do 30.11.2015 na adresu Petra Vnuková, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, 

Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 7, 110 00. 

     Testování v projektu CLOSE proběhlo, ale PF UK zatím nedodala výsledky. 

    

A10  IQ - testy rozumových schopností v 1.A a v Kt  
     Komentář k výsledkům školního roku 2014/2015 (firma dodává pozdě výsledky)-      

     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 (403) se nacházejí v obecném 

průměru IQ (90 - 120). Žádný žák neměl nikdy horší výsledek než 100. Zároveň vždy několik žáků přesáhlo 

úroveň 130 bodů. 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. 

     V porovnání průměrného IQ obou typů studia jsou mírně lepší žáci víceletého gymnázia. Průměr IQ zde činí 

119, 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 
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1. A        2007-2008           109 128 126 129 102 107 117 

Kvinta    2007-2008 111 127 119 119 96 102 112 

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

Kvinta    2008-2009 115 131 127 131 104 110 120 

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

Kvinta    2009-2010 116 130 128 131 109 113 121 

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

Kvinta    2010-2011 110 131 125 133 105 112 119 

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

1. A           2012-2013 98 125         111 

Kvinta      2012-2013 97 128 126 127 103 110 115 

1. A           2013-2014 98 128 123 128 103 108 115 

Kvinta      2013-2014 102 131 126 131 105 111 118 

1. A           2014-2015 117 130 129 133 107 115 122 

Kvinta      2014-2015 118 133 132 130 107 114 122 

1. A           2015-2016        

Kvinta      2015-2016        

        

Průměr IQ 1.A             116 

Průměr IQ kvinta             119 

Průměr IQ celkem             117,5 

 

 

A11  Výsledky centrálních přijímacích zkoušek pro školní rok 2016-2017 

Výsledky uchazečů pro školní rok 2016-2017 Centrum zatím nedodalo. 

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 2015/2016) 

     Rodičovský dotazník vyplnilo v republice cca 2 500 rodičů, ve třídě sekundě 27 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 sedmý rok po 

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

předcházejících školních roků.      
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Oblast otázek a jednotlivé otázky 

Odpovědi rodičů žáků sekundy Odpovědi 

rodičů z 

republiky  

07/ 

08 

09/ 

10 

10/ 

11 

11/ 

12 

12/ 

13 

13/ 

14 

14/

15 

15/ 

16 

1.    Spokojenost          

Jste spokojeni s prostředím učebny a školy svého dítěte? 78 90 78 86 81 87 91 90 82 

Jste spokojeni s výukou svého dítěte? 73 75 72 83 81 88 87 86 79 

Doporučili byste tuto školu svým přátelům? 80 85 82 89 86 94 96 93 79 

2.    Výchova a vzdělávání          

Dodává škola vašemu dítěti sebedůvěru? 71 86 70 83 82 81 74 83 71 

Jste spokojeni s výukou mateřského jazyka? 92 93 
77  
Vl 

95  
Ku 

92 
Mo 

93 
Vl 

90 
Mo 

91  

Vl 
85 

Jste spokojeni s výukou matematiky? 89 57 
86  
Vd 

85  
Čt 

89  
Vd 

85 
Pr 

75 
Sa 

89 

Vd 
82 

Jste spokojeni s výukou cizího jazyka? 83 74 
75 

Ka-He 
80 

Ka/He 

78 
He/He 

85 
Sl/He 

93 
Sm 

85  

Sl 
74 

Jak často se vaše dítě učí ve společenskovědních předmětech 

něco, co mu podle vás bude v životě k  ničemu? 
51 49 58 59 52 50 50 46 51 

Jak často se vaše dítě učí v přírodovědných předmětech něco,        

co mu podle vás bude v životě k  ničemu? 
55 45 54 61 54 52 54 40 51 

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

a jeho schopnost vnímat umělecká díla? 
57 71 55 76 74 74 78 78 69 

Zažívá vaše dítě ve škole nebo kvůli ní strach? 85 89 80 80 81 91 87 72 78 

Vede škola vaše dítě k tomu, aby se umělo učit a bavilo je to? 72 80 71 71 67 74 75 74 69 

Učí škola vaše dítě, jak se vyznat v nových situacích a zvládat je? 65 73 61 76 68 79 72 74 70 

Rozvíjí škola schopnost vašeho dítěte vyjádřit své myšlenky a 

porozumět ostatním? 
72 93 75 84 80 93 83 82 75 

Jak často dostává vaše dítě ve výuce příležitost spolupracovat 

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

nedostatky? 

65 71 57 68 67 66 65 69 67 

Učí škola vaše dítě žít tak, jak žije svobodný a zodpovědný člověk? 68 85 75 86 77 89 82 79 76 

Snaží se škola, aby vaše dítě bylo podnikavé a tvořivé?           67 73 66 83 77 88 76 78 67 

Odpovídá nabídka předmětů a jejich náročnost zájmům a 

schopnostem vašeho dítěte? 
75 84 83 86 79 93 88 83 78 

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

vzdělávání, případně na práci v oboru, který si zvolilo? 
78 86 83 90 81 90 86 88 76 

3.    Vztahy          

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

zaměstnanci školy? 
92 99 95 95 96 99 97 92 87 

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

zaměstnanci školy?   
78 94 84 90 87 98 92 86 82 

Znepokojuje vás chování některých žáků školy k vašemu dítěti? 67 83 72 78 81 81 80 72 67 

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

ostatní žáci školy? 
59 78 64 83 63 77 71 75 62 

 Jste spokojeni s prací třídního učitele? 57 98 93 81 88 98 87 94 88 

4.    Váha všeho slova          

Zajímají vedení školy názory, pocity a přání vás rodičů? 75 90 83 88 84 91 88 87 78 

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

vašeho dítěte? 
83 94 70 80 89 88 79 80 86 

Jste spokojeni s tím, jak vás škola informuje o dění ve škole? 84 93 83 91 87 96 96 92 83 

Vyhovují vám pravidla, která ve škole platí a dotýkají se přímo vás? 88 96 93 94 93 99 96 96 87 

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

5.    Zázemí          

Jste spokojeni se školní jídelnou? 59 49 38 35 25 41 47 50 74 

Jste spokojeni s nabídkou doplňkových aktivit? 60 76 63 89 68 78 72 79 77 

6.    Váš vzkaz autorům          

Ptali jsme se na to, co je pro vaši spokojenost se školou důležité?                                                                     81 86 75 89 90 89 87 90 82 

          

Celkové procento rodičovské spokojenosti 75 81 74 82 79 84 80 79 73 
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Komentář  

     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 

92% 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 převyšuje celorepublikový průměr a odpovídá i spokojenosti rodičů z 

minulých let. Zřejmě oprávněně můžeme konstatovat, že škola je rodiči vnímána dlouhodobě stabilně kladně.  

 

 

B2  Indikátor spokojenosti   
     Žáci vybraných tříd odpovídají (dobrovolně) na otázku - Se školou/ve škole jsem: a) velmi spokojen, b) 

spokojen, c)spokojen, ale ..., d) mírně nespokojen, protože ..., e) velmi nespokojen, protože ...   Žáci nižšího 

gymnázia se dále ještě vyjadřují k šikaně. 

 

Indikátor za školu    

 
Zúčastnili se Zúčastnili se Zúčastnili se Zúčastnili se Zúčastnili se Zúčastnili se 

 
P, T, 3.A, Sp P, T, 3.A, Sp P, Kr, 3.A, Sp P, Kr, Kt, 1.A P, Kr, Kt, 1.A, 3.A, Sp P, Kr, Kt, 1.A, 3.A, Sp 

 
09/10 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

    NG VG 4 Cel 
 

NG VG 4 Cel 
 

NG VG 4 Cel 
 

NG VG 4 Cel 
 

NG VG 4 Cel 
 

NG VG 4 Cel 

Velmi 

spok.   
14 0 2 16 

 
20 3 7 30 

 
24 6 5 35 

 
24 2 13 39 

 
26 6 13 45 

 
11 9 7 27 

Spokojen   24 12 15 51 
 

29 14 14 57 
 

26 12 13 51 
 

20 24 11 55 
 

27 28 21 76 
 

23 30 26 79 

Spokojen, 

ale   
10 8 4 22 

 
9 4 4 17 

 
0 4 4 8 

 
5 7 1 13 

 
4 10 3 17 

 
6 10 9 25 

Mírně 

nespok.   
3 0 0 3 

 
1 2 0 3 

 
0 0 0 0 

 
0 0 1 1 

 
0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

Velmi 

nespok.   
0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

Šikana 

NG 

Ne 49 
   

Ne 59 
   

Ne 50 
   

Ne 44 
   

Ne 57 
   

Ne 40 
   

Ano 2 
   

Ano 0 
   

Ano 0 
   

Ano 0 
   

Ano 0 
   

Ano 0 
   

Šikana 

VG 

Ne x 
   

Ne x 
   

Ne x 
   

Ne x 
   

Ne x 21 26 
 

Ne 45 
   

Ano x 
   

Ano x 
   

Ano x 
   

Ano x 
   

Ano x 0 0 
 

Ano 0 
   

Respon. 

celk.     
92 

    
107 

    
94 

    
108 

    
138 

    
131 

 

Zápisy o důvodech nespokojenosti, šikaně apod. jsou v evaluačním šanonu. 
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4.4  Další vzdělávací a výchovné aktivity  

4.4.1  Olympiády, soutěže a SOČ 

4.4.1.1  Humanitní a umělecké předměty 

Český jazyk: 

Olympiáda v českém jazyce - školní, okresní, krajské kolo. 

Školní kolo Olympiády v českém jazyce:  V okresním kole soutěže budou naši školu zastupovat studenti, kteří 

se umístili na prvním a druhém místě.  Výsledky první kategorie: 1. místo Štěpán Chládek (kvarta); 2. místo 

Josef Pelán (kvarta); 3. místo Karolína Soukupová (kvarta); 4 – 5. místo Miroslav Kuře (tercie), Jiří Rambousek 

(tercie);  Výsledky druhé kategorie: 1. místo David Švorčík (3. A); 2. místo Pavlína Hartmanová (8. V); 3. místo 

Anežka Harušťáková (7. V); 4. místo Jitka Uhnavá (5. V); 5. místo Dominik Pánek (1. A).   (mk) 

Okresní kolo Olympiády v českém jazyku: Cenný bronz Davida Švorčíka. 

I. kategorie: 31 soutěžích - 6. místo - Štěpán Chládek (kvarta), 19. místo - Josef Pelán (kvarta); II. kategorie: 13 

soutěžících - 3. místo - David Švorčík (3. ročník), 11. místo - Pavlína Hartmanová (oktáva).  ( Z.Valášková) 

Mezi nejlepšími studenty v kraji je i broumovská Klára Ištoková. 

Setkání vítězů krajských kol předmětových soutěží a jejich organizátorů s představiteli Královéhradeckého kraje 

je každoročním vyvrcholením soutěže. Mezi oceněnými studenty byla i oktavánka Klára Ištoková, vítězka 

Krajského kola Olympiády v českém jazyku a sedmá v Ústředním kole. (mk) 

Recitační soutěž. 

Ve středu 3. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže určené pro žáky primy a sekundy. V okresním 

kole budou naši školu reprezentovat Kateřina Nigrinová (sekunda), Marie Mádlová (prima) a Nicola Sidney 

(sekunda). Blahopřejeme postupujícím a ostatním recitátorům děkujeme za účast.  (Z. Valášková, J. Smolíková) 

Recitace: Mádlová a Špreňarová do krajského kola. 

V recitační soutěži Dětská scéna - okresní kolo, která se konala 17. 3. 2016 v Náchodě, recitovali úspěšně naši 

studenti. Ve třetí kategorii bojovaly studentky Marie Mádlová (1. V) a Kateřina Nigrinová (2. V), do krajského 

kola postoupila Marie Mádlová. Čtvrté kategorie se zúčastnili Anna Špreňarová a Martin Přibyl ze 3. V., do kraje 

se probojovala Anna Špreňarová.  Blahopřejeme.  (AM) 

Poděkování Anně Špreňarové z tercie a Marii Mádlové z primy za reprezentaci školy. Anna Špreňarová ze 3. V 

a Marie Mádlová z 1.V  skvěle reprezentovaly naše gymnázium v Krajské přehlídce dětských recitátorů. 

Finálového klání se zúčastnilo dvacet nejlepších recitátorů z kraje. Porota vybrala dva 

postupující, ostatní pořadí neurčovala.   (Alice Maťátková, Jitka Smolíková) 

Dějepisná olympiáda - školní, okresní, krajské kolo. 

Dějepisná olympiáda: „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou."  

Školní kolo dějepisné olympiády: 1. Chládek 73 bodů, 2. Salaba 66 bodů, 3. Václavík 62 

bodů, 4. Rambousek 61 bodů, 5. Beranová 59 bodů. Mimo kvartána Chládka všichni 

ostatní z tercie. Maximum bylo 80 bodů, k postupu do okresního kola stačilo 48, bohužel 

z jedné školy je počet postupujících omezen jen na 3 účastníky. Všem děkuji za skvělé 

dějepisné znalosti a prvním třem blahopřeji k postupu do okresního kola. (mk) 

Naprosto famózní výkon kvartána Štěpána Chládka. 

Štěpán Chládek vybojoval postup do Krajského kola Dějepisné olympiády. Postoupil mezi 

nejlepších 29 studentů kraje s druhým nejlepším výsledkem - v okresním kole měl dobře 

91 % otázek, více měl jen student ze sousedního okresu Trutnov. V okresním kole byl Štěpán suverénně nejlepší 

a jede jako jeden z favoritů do krajského kola. V Hradci Králové mu 21. března 2016 budeme držet palce.  (mk) 

Štěpán Chládek: Bramborová medaile. 

V konkurenci 26 účastníků vybojoval Štěpán Chládek z kvarty broumovského gymnázia 

výborné 4. místo v Dějepisné olympiádě - krajské kolo. Děkujeme za skvělou 

reprezentaci školy.  (mk) 

Hudební výchova. 

Krajské kolo soutěže smyčcových souborů: Dvě první místa našich studentů. 
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Kvintet se studentkami Kateřinou Karpfovou, Barborou Volákovou, Klárou Ištokovou a Alenou Justovou získal 1. 

místo. Další kvintet ZUŠ Police nad Metují, ve kterém hrají studenti Anna Novotná, Max Vik a Karolína 

Soukupová, vyhrál 1. místo s postupem do celostátního kola. (mk) 

4.4.1.2  Cizí jazyky 

Německý jazyk: 

Soutěž Němčinář roku proběhne 20. ledna 2016. Cílem soutěže je poskytnout zpětnou 

vazbu a porovnání s dalšími školami v celé České republice. Test bude sestaven na úrovni 

B1-B2 dle evropského referenčního rámce. Mohou se ho zúčastnit všichni studenti bez 

rozdílu věku a ročníku studia. Po přihlášení do testu má student přesně 60 min. na jeho 

vypracování. V testu se objeví gramatika, poslech a orientace v textu. Zájemci se mohou 

hlásit u vyučujících německého jazyka do 8. ledna 2016.   (ValZuz) 

Němčinář roku: Tři naši studenti v první třetině. 

Soutěže se zúčastnilo 1.736 studentů ze 113 škol z celé ČR. V první třetině výsledkové 

listiny se umístili i tři studenti z našeho gymnázia - Filip Chládek ze septimy (419. místo), Petr Pacner z oktávy 

(461. místo) a Ondřej Hofman ze septimy (499. místo).   (ValZuz) 

Anglický jazyk: 

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině pro nižší a vyšší gymnázium. 

Konverzační soutěž - anglický jazyk: Postupuje Sidney a Chládek. 

Ve školním kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce zvítězili v kategorii I.B Nicole Sidney ze sekundy a v 

kategorii II.B Štěpán Chládek z kvarty. Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme. Vítězům gratulujeme a 

držíme palce v okresním kole. (Sl) 

Dva cenné bronzové kovy. 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce:  Nicola Sidney ze sekundy a Štěpán Chládek z kvarty se zúčastnili 

Okresního kola Konverzační soutěže v AJ, kde oba skončili ve svých 

kategoriích na pěkném třetím místě. Děkujeme za reprezentaci naší 

školy a blahopřejeme.  (Sl)  

Olympiáda z anglického jazyka - kat. III.B - postupuje Heinzel. 

Školní kolo Olympiády z anglického jazyka vyhrál Josef Heinzel ze 

sexty. Na velmi pěkném druhém a třetím místě se dále umístily B. 

Szulcová (septima) a Z. Faberová (3.A). Všem zúčastněným 

děkujeme a vítězi přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.  (AM) 

Angličtinář roku. 

Angličtinář roku 2015/2016 - online soutěž pro studenty středních 

škol a gymnázií, při které si studenti naší školy mohou ověřit své jazykové dovednosti; v tomto ročníku budou 

mít žáci poprvé možnost změřit své znalosti se studenty ze zahraničí, kde bude organizována pod názvem Best 

in English;  test, sestavený na úrovni B1-C1, bude probíhat online; zájemci se mohou hlásit do 25.1. u 

vyučujících angličtiny.   (JS) 

Angličtinář roku: Vynikající výsledky, excelentní Josef Heinzel. 

V tomto roce se soutěže zúčastnilo celkem 10 985 studentů z celého světa. V rámci ČR to bylo 8 744 studentů. 

Tato statistika je na místě proto, abyste si při čtení výsledků uvědomili, jak výborných výsledků dosáhli studenti 

našeho gymnázia. Pořadí našich nejlepších deseti je následující: 1. Josef Heinzel - 39. v ČR a 84. na světě; 2. 

David Švorčík - 312. + 591. 3. Martin Frömmel - 431. + 790.; 4. Pavlína Hartmanová - 438. + 803.; 5. Jan Pipota - 

709.; 6. Šimon Zahradník - 1251.; 7. Ondřej Hofman - 1309.; 8. Barbora Szulcová - 1372. 9. Tomáš Mrština - 

1445.; 10. Zuzana Fáberová – 1520. Do první poloviny na světě se dostalo 13 z 26 studentů. Ráda bych všem 

poděkovala za účast. Blahopřeji ke krásným výsledkům. Pro mě jsou dostatečným důkazem toho, že jazyky jsou 

potřeba a že se je lze výborně naučit i na malé škole v pohraničí.   (Jitka Smolíková) 
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4.4.1.3  Přírodovědné předměty 

Matematická olympiáda - školní, okresní, krajské kolo. 

Matematická olympiáda - okres: 1. Ondřej Volák. 

Kvartán Ondřej Volák je nejlepším matematikem okresu. 

Blahopřejeme. Kompletní výsledková listina je na našem facebooku. 

(mk)  

Čtyři hodiny čistého času, tři úlohy, maximum 18 bodů, 17 účastníků. Tak se dá charakterizovat školní kolo 

matematické olympiády v kategoriích B a C. Úspěšnými řešiteli na naší škole se stali:  V kategorii B – Eliška 

Jandová (11b.) - 6.V;  V kategorii C – Karolína Zenknerová (17 b.) - 5.V, Jakub Zima (16 b.) - 1.A, Tomáš 

Zimmermann (10 b.) - 1.A.  Pochvala patří všem účastníků, neboť i ti, kteří nedosáhli na nejvyšší příčky, vyšli ze 

soutěže se ctí.   (H. Vodňanská) 

Naši žáci opět zabodovali v matematice! 

Do okresního kola Matematické olympiády, které se uskutečnilo 5. 4. 2016 v Náchodě, postoupilo z naší školy 

celkem 10 žáků, kteří soutěžili ve třech kategoriích. Z primy v kategorii Z 6 nejlépe zabodoval Zdeněk Hartman – 

dosáhl na 4. - 5. místo. Ze sekundy v kategorii Z 7 byl nejlepší Václav Kopřiva, obsadil 9. - 12. místo. Krásné 1. -5. 

místo vybojoval v kategorii Z8 Martin Přibyl z tercie. Blahopřejeme.   (H. Vodňanská) 

Broumovská gymnazistka Karolína Zenknerová výborná v matematice. 
Krajské kolo - Matematická olympiáda. Do elitní krajské třicítky se vešli čtyři naši studenti - Jandová ze sexty, 

Zimmermann a  Zima z 1. A a především na výborném 11. místě Karolína Zenknerová ze sexty. (Milan Kulhánek) 

Mezinárodní soutěž Matematický KLOKAN (všechny kategorie nižšího i vyššího gymnázia). 

Matematický klokan: Sedm studentů v okresní desítce.  

Matematický klokan - výsledky okresu Náchod: kategorie Kadet - 4. Martin Přibyl (tercie); 

kategorie Junior - 5. Anežka Krejcarová, 8. Petr Bigas, Josef Heinzel (všichni sexta); 

kategorie Benjamin - 3. Václav Kopřiva (sekunda), 7. Štěpánka Novotná, Mariana Štrofová 

(obě prima).   (mk) 

Václav Kopřiva v Matematickém klokanovi 3. v okrese v kategorii Banjamin. 

 

 

Fyzikální olympiáda. 

Studenti gymnázia se neztratili - dva v okresní desítce. 

Ve středu 23. března se konalo v Náchodě Okresní kolo Fyzikální olympiády. Studenti z tercie broumovského 

gymnázia Martin Přibyl a Vojtěch Salaba se zařadili mezi úspěšné řešitele. Martin skončil celkově na čtvrtém 

místě, Vojta na sedmém. Blahopřejeme!   (Jiří Šleis) 

Biologická olympiáda - školní, okresní, krajské kolo. 

Biologická olympiáda - školní kolo - výsledky: Kategorie D: 1. Sidney Nicol; 2. Klugová Anna; 3. Wehrichová 

Kristýna; 4. Kollertová Simona; 5. Cvrkalová Amélie; Kategorie C: 1. Přibyl Martin; 2. Špreňarová Anna; 3. Riabec 

Dominik; 4. Beranová Anna; 5. Kuře Miroslav. Děkujeme za účast a vítězům gratulujeme. První tři v každé 

kategorii postupují do okresního kola.   (Lorencová)  

Výsledky školního kola BiO kat. A: 1. Renata Faltová 3.A; kat. B: 1. Petr Bigas sexta úspěšný řešitel; 2. Anežka 

Schönová kvinta úspěšný řešitel; 3. Vojtěch Procházka kvinta.  Děkuji za účast a úspěšným řešitelům přeji hodně 

úspěchů v krajském kole.  (Zdena Cikrytová) 

Skvělý Petr Bigas ze sexty. 

Petr Bigas ze sexty výborně reprezentoval naši školu v krajském kole Biologické olympiády kategorie B, kde 

obsadil vynikající 6. místo, a tak se zařadil mezi 8 úspěšných řešitelů z 36 soutěžících. Blahopřejeme. Krajského 

kola BiO se zúčastnila také Anežka Schönová z kvinty, která zatím ve středoškolské soutěži sbírá zkušenosti. 

Děkuji oběma za vzornou reprezentaci školy.  (Z. Cikrytová) 

Biologická olympiáda: Tři naši studenti v okresní desítce. 

Biologická olympiáda - okresní kolo: kategorie D: 4. Anna Klugová, 7. Nicol Sidney (obě sekunda), 15. Kristýna 

Wehrichová (prima); kategorie C: 10. Martin Přibyl, 12. Anna Špreňarová, 16. Dominik Riabec (všichni tercie).   

(mk)  
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Poznávání přírodnín. 

Poznávání přírodnin: Nikola Marešová z 1.ročníku nejlepší na okrese. 

Okresní kolo soutěže Poznávání přírodnin bylo ve znamení úspěchů našich 

studentek. V kategorii A vybojovaly první dvě místa. Kategorie A - 1. Nikola 

Marešová (1. A), 2. Anežka Schönová (5. V) - z 9 účastníků. Kategorie C - 12. 

Anna Špreňarová (3. V) - z 29 účastníků. Kategorie D - 7. Doubravka Čápová (1. 

V), 8. Nikola Sidney, 8. Anna Klugová (obě 2. V) - z 30 soutěžících. Blahopřejeme 

k výborné reprezentaci našeho gymnázia.  (mk) 

Astronomická olympiáda.  

Krajský úspěch sextána Petra Bigase.  

Petr Bigas obsadil výborné 2. místo v Krajském kole Astronomické olympiády. (mk) 

 

4.4.1.4  Jiné soutěže. 

Jitka Smolíková: Úspěch v soutěži Face2Art 2015. 

Septimánka Jitka Smolíková získala ocenění v soutěži FaceArt2015 v kategorii fotografie. Blahopřejeme. (mk) 

4.4.1.5  Sport 

4.4.1.5.1  Akce pořádané AŠSK při Gymnáziu v Broumově 

Okresní kolo basketbal - kategorie dívek. 

Basketbalové klání v broumovské sportovní hale. 

Ve čtvrtek 5.11.2015 jsme byli pořádající školou Okresního kola v basketbalu - kategorie DV. Po odhlášení 

gymnazistek z Jaroměře se basketbalové klání zúžilo na 2 týmy z Jiráskova gymnázia v Náchodě a 2 domácí 

týmy. Přestože náš tým A byl v utkání s náchodským basketbalový týmem A 

rovnocenným partnerem, závěr hry se nezdařil. Příčinou bylo trestné střílení za faul a 

po něm následoval nešťastný koš ze hry. V dalším utkání proti náchodskému týmu B 

jsme bojovali, ale tentokrát nás opustilo střelecké štěstí. V utkání našich 2 týmů byl 

střelecky úspěšnější tým A, který získal celkově 3. místo. Přeborníkem okresu se stal 

tým A z Jiráskova gymnázia v Náchodě. 

Děkujem hráčkám: M. Therová (4.A), M. Vítová (3.A), K. Mrštinová (8.V), A. 

Harušťáková (7.V), H. Dušková, P. Blažková, E.J andová (všechny 6.V), K. Machková, U. 

Vojtěchová, A. Pouznarová, L. Šilhánová, E. Hamáčková, A. Tomková (všechny 5.V) za reprezentaci školy a 

rovněž druhému rozhodčímu F. Jirmanovi (5.V) a časoměřičům Chládkovi a Světlíkovi (oba 7.V) za 

organizátorskou pomoc.    Za sekci TV: K. Strašilová a P. Trenčanský. 

 

4.4.1.5.2  Účast na soutěžích jiných pořadatelů 

Minikopaná. 

Zlatí hoši. 

Senzační 1. místo v okrskové kvalifikaci minikopané katapultovalo naše družstvo starších žáků do okresního 

finále, které se bude konat příští středu na náchodských Hamrech. Na překvapivém úspěchu našeho týmu se 

kromě disciplinovaných výkonů hráčů podílel i kouč týmu 

Trenčanský (na fotografii pátý zleva v poslední řadě) společně 

s rozhodčími turnaje Filipem Chládkem a Janem Světlíkem 

(oba septima). Fotografie z průběhu turnaje i závěrečné foto 

hráčů a realizačního týmu si můžete prohlédnout ve 

fotogalerii. Za vzornou reprezentaci školy děkuje sekce TV 

těmto studentům:   Jakub Čihák (kvarta), Dominik Pancner 

(kvarta), Martin Bureš (kvarta), Matyáš Dvořáček (kvarta), 

Miroslav Kuře (tercie), Martin Přibyl (tercie), Vojtěch Rusin 

(sekunda). Za sekci TV Pavel Trenčanský. 

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okresni-kolo-basketbal--kategorie-dv.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/kopana--okrskove-finale--102015.html
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Na náchodských Hamrech jsme vykovali bronz. 

Ve čtvrtek 22.10.2015 se naše družstvo zapsalo do historických análů Gymnázia v 

Broumově, když obsadilo třetí místo v Okresním finále kopané starších žáků. 

Poděkování patří všem, kteří se na zisku cenného kovu podíleli: Matyáš Dvořáček, 

Miroslav Kuře, Daniel Hypšman, Martin Bureš, Martin Přibyl, Jakub Čihák, Dominik 

Pancner, Vojtěch Rusin. Za sekci TV Pavel Trenčanský. 

Kopaná. 

Krev, pot a slzy. 
Stalo se již milou podzimní tradicí zúčastnit se na běloveském umělém trávníku fotbalového Poháru Josefa 

Masopusta středních škol. Nemilosrdný los nám přisoudil účinkování v A skupině smrti. Hra se přelévala z jedné 

poloviny hřiště na druhou, často došlo i na autové vhazování, nebo dokonce 

rohový kop. Nezřídka jsme na soupeřovu branku vyslali jedovatou střelu, 

zřídkakdy se nám podařilo vsítit gól. Každou chvíli jsme hráli s jiným soupeřem. 

Prázdné ochozy se zatajeným dechem sledovaly naše lišácké střídání v průběhu 

hry nebo kvalitu zpracování a barevné provedení školních dresů. Nikdo se 

nezranil, nikdo se ve velkém městě neztratil. Za obé je třeba poděkovat 

následujícím studentům: Filip Chládek (septima), Jan Světlík (septima), Martin 

Dostál (septima), Šimon Marek (3. A), Tomáš Bitnar (sexta), David Hampl (sexta), 

Martin Riabec (sexta), Jiří Ježek (sexta), Jan Melichar (1. A), Jáchym Šošovička (1. 

A), Vojtěch Brych (kvinta).   Ta sekci TV Pavel Trenčanský. 

 
Přespolní orientační běh. 

Zlato a stříbro na polických polích. 

Více než běh připomínala naše účast na přespolním běhu v 

Polici nad Metují těžbu drahých nerostů. V kategorii H V 

(chlapci – střední školy) naše družstvo vyfáralo se stříbrnou 

medailí a v kategorii H III (mladší žáci) rovnou s hroudou 

zlata. Absolutním vítězem se v této kategorii (H III) stal 

dokonce Daniel Hypšman ze sekundy. Další podrobnosti na facebooku školy.  Za 

sekci TV Pavel Trenčanský.  

Orientační běžci z Gymnázia Broumov reprezentovali 
Českou republiku na Středoevropském poháru dorostu  
PÁTEK, 08 DUBEN 2016 04:15 RENÉ HERZÁN  

Studenti Gymnázia Broumov, Ondřej Volák z kvarty a Jan Rusin z kvinty, 

reprezentovali o víkendu Českou republiku na Středoevropském poháru 

dorostu v orientačním běhu. Středoevropský pohár dorostu (Central 

European Youth Orienteering Cup) se konal v Olomouckém kraji. První 

ročník tohoto poháru ovládla česká reprezentace, která vyhrála všechny 

kategorie v závodě jednotlivců i štafet. Na startu byli závodníci z pěti 

zemí (ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Německo). V sobotu byla 

krátká trať v Hranicích na Moravě, mladé závodníky čekaly tratě ve 

smíšeném lese severského typu (velké množství terénních detailů – kupky, údolíčka, bažinky), kde byla místy 

snížená viditelnost a střední hustota cest. V kategorii H16 měl vítěz velký náskok, Michal Bořánek nechal za 

sebou o více než tři minuty druhého Ondřeje Voláka, třetí byl Maďar Ferenc Jónás, následoval Jan Rusin, Maďar 

Bujdosó a Filipek. V neděli se běžely štafety na hradě Helfštýn, tratě byly připraveny ve smíšeném lese v 

kopcovitém terénu s hustou sítí cest, množstvím erozních rýh, ve svahu k hradu pak byl hodně kamenitý 

podklad, místy v hustnících byla snížená viditelnost. Český dorost deklasoval své soupeře. Trenéři postavili 

vyrovnané štafety a ve všech kategoriích tak naše týmy obsadily první dvě místa. V kategorii H16 jasně vyhrál 

tým ve složení Filipek, Čech, Rusin, se ztrátou 4 minut doběhla štafeta Volák, Gajda a Bořánek, na třetím místě 

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okres-kopana--starsi-zaci--102015.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/prespolni-beh--police-nad-metuji.html
http://nase.broumovsko.cz/ostatni-sporty/orientacni-bezci-z-gymnazia-broumov-reprezentovali-ceskou-republiku-na-stredoevropskem-poharu-dorostu.html
http://nase.broumovsko.cz/ostatni-sporty/orientacni-bezci-z-gymnazia-broumov-reprezentovali-ceskou-republiku-na-stredoevropskem-poharu-dorostu.html
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minutu a půl za druhým místem byli Maďaři. "Blahopřejeme Ondrovi Volákovi a Janu Rusinovi k nominaci do 

reprezentace České republiky v orientačním běhu a k dosaženým výsledkům. Jako bývalý orientační běžec TJ 

Start Náchod vím, co to je za dřinu. Nikdy jsem ale nedosáhl výkonnostní úrovně našich studentů. Orientační 

běh považuji za jeden z nejkrásnějších sportů vůbec - běháte většinou v lese, vždy v jiné krajině, a potřebujete 

také fungující hlavu. Pokud neumíte dokonale číst mapu, tak vám fyzická kondice je k ničemu," komentoval 

úspěch učitel Gymnázia Broumov Milan Kulhánek.   Foto archiv Ondřeje Voláka a Jana Rusina 

 

Broumovská gymnazistka třetí v republice  

Bára Jirásková z primy se umístila na třetím místě na Mistrovství ČR na krátké trati 3,5 MHz v 

rádiovém orientačním běhu v kategorii dívek do 14 let.   (mk) 

 

 
Florbal. 

Klopotný postup do okresu. 

Infarktový závěr okrskové kvalifikace ve florbalu prožili naši starší žáci, když o 

celkovém vítězi turnaje musela rozhodnout až šestá série samostatných nájezdů 

proti ZŠ Meziměstí. V ní zachoval chladnou hlavu a krásným gólem do pravého 

horního rohu soupeřovy branky nám zajistil postup do okresního finále Jaroslav 

Hypšman. Velké poděkování však zaslouží celý tým: Dominik Pancner (nejlepší 

brankář turnaje), Jakub Čihák (nejlepší střelec turnaje), Miroslav Kuře, Tomáš 

Kubeček, Maik Šubrt, Dominik Riabec, Martin Přibyl, Jiří Rambousek.  Za sekci TV 

Pavel Trenčanský. 

Drtivá nadvláda mladších žáků. 

Spíše než kvalifikaci na okresní finále připomínalo okrskové kolo ve florbalu mladších 

žáků spíše nedělní partii whistu v britském čajovém klubu opuštěných dam. Do role 

komparzistů naši borci odsoudili prakticky všechny soupeře, na které narazili, a s 

přehledem postoupili do okresního finále. Podrobnější informace a seznam 

reprezentantů najdete na našem facebooku.   Pavel Trenčanský za sekci TV. 

 

Dita Škvrnová nejlepší brankářkou. 

Okresní přebory ve florbalu dívek - mladší dívky 4. místo, starší dívky bez medaile. Útěchou je 

vyhlášení Dity Škrvnové z tercie nejlepší brankářkou turnaje. Podrobnější zprávy o turnajích 

najdete v textech Květy Strašilové na našem facebooku, fotografie v nových fotogaleriích. (mk) 

 

Pavel Trenčanský: Nadúroda brambor na školním florbalovém záhumenku. 

Tři čtvrtá místa - v kategoriích D III, H III a H IV - to je letošní okresní bilance našich florbalistů. 

Podrobnosti v bilancujícím textu Pavla Trenčanského na školním facebooku, fotografie v nové fotogalerii.  (mk) 

 

Cenný bronz z okresního kola: Florbal starších dívek. 

Zakletá bramborová umístění z roku 2015 byla prolomena hráčkami v 

Okresním kole SŠ, kategorie D-V. Florbalový výběr dívek vybojoval 3. místo. 

 Poděkování za skvělou reprezentaci školy patří K. Mrštinové (8.V), I. 

Valešové, E. Šváblové, V. Ringelové, A. Harušťákové (všechny 7.V), H. 

Duškové a M. Jansové (obě 6.V) a P. Ledvinové (5.V).     Květa Strašilová 

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okrsek-florbal-starsi-zaci--10--2015.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okrsek--florbal-mladsi-zaci--102015.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okresni-kolo--florbal--d-iv--11--2015.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okresni-finale-florbal--122015.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okresni-kolo-florbal-divky--leden-2016.html
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Basketbal. 

Basketbal? Ano, umíme! 

Neočekávaný bronz přivezli naši studenti z Okresního finále středních škol v 

basketbalu. Nestává se často, abychom v okresním měřítku pod vysokými koši 

zářili podobným způsobem, o to je dosažený výsledek cennější. Za super výkon 

děkujeme: Ondřeji Gašparovi, Nikolasi Waldeckerovi, Tomáši Bitnarovi, Šimonu 

Machovi, Michalu Doubravovi, Filipu Jirmanovi, Vojtěchu Brychovi, Martinu 

Burešovi.  Za sekci TV Pavel Trenčanský. 

 

Stříbrná horečka pod plhovskými koši. 

Úterý 27. 10. se stalo šťastným dnem pro naši 

basketbalovou reprezentaci v Okresním kole 

košíkové. Zcela nečekaně se naši borci prosadili proti 

domácím týmům Plhova a Jiráskova gymnázia. I přes 

mimořádné úsilí se však nepodařilo zdolat vítězné 

družstvo Jaroměře,a odvezli jsme si tak domů cenné 

stříbro. Nepočetná stříbrná sestava našeho all star 

týmu ve složení Martin Bureš, Jakub Čihák, Dominik 

Pancner, Matyáš Dvořáček a Dante Burdych si tak zaslouží velkou pochvalu.     (Lengál) 

Minulý týden (12.11.2015) proběhla další okresní basketbalová soutěž - DIV. 

Tentokrát předvedly v Jaroměři své amatérské basketbalové dovednosti dívky z 

tercie a kvarty. Přestože poprvé hrály na regulérním basketbalovém hřišti zvládly 

driblink, přihrávky a také ve střelbě potrápily zúčastněná družstva. Nejlepší výkon 

podaly proti domácímu družstvu ZŠ B. Němcové Jaroměř, kdy přišly o bronzové 

umístění z důvodu trestního střílení v poslední minutě za čtvrtý faul našeho 

družstva. Přeborníkem okresu se stalo družstvo Gymnázia Jaroměř. Dík za ochotu 

předvést své kvality si zaslouží hráčky: A. Špreňarová, K. Burdychová, D+D.Škvrnová, 

T. Vodochodská - všechny tercie a L. Ištoková + A. Leppeltová  z kvarty.   Za sekci TV: 

K. Strašilová 

Přehazovaná. 

Okresní kolo přehazovaná: Mladší žákyně ze sekundy na 5. místě. 

Turnaj proběhl 6.4.2016 v Broumově a pořadatelem byla ZŠ Hradební. Hrálo se ve 

2 skupinách, kde měla 3 družstva stejný počet bodů, ale na skóre jsme skončili 3. 

ve skupině, což znamenalo hrát proti 3. družstvu ze 2. skupiny o 5. - 6. místo. 

Útěchou pro nás je nejlepší umístění ze tří broumovských škol.  Dík za 

reprezentaci školy patří: N. Čejchanové, A. Freiwaldové, K. Jandové, N. Házové, Š. 

Novotné, N. Sidney, A. Valentové a L. Plešingerové.  K. Strašilová 

 

 

 

Atletika. 

Tradiční atletické závody O Pohár rozhlasu. 

Podrobné informace o účasti našich studentek na 

atletických závodech v Novém Městě nad Metují 

najdete na školním facebooku v textu Květy Strašilové 

 

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okresni-kolo-basketbal--102015.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okresni-kolo-prehazovana-mladsich-zakyn--duben-2016.html
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4.4.2  Program Exelence pro střední školy 
Čtyři naši žáci pronikli se svými výsledky i do programu Exelence. Jsme rádi, že kromě ústředního kola 

olympiády v českém jazyce to byla také chemická olympiáda a středoškolská odborná činnost. 

 

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

4.5.1   Dějepis 

Připravujeme zájezdy 2016: Řím s Vatikánem - Paříž s Versailles. 

Na jaře - 13. - 17. dubna 2016 - pojedeme do Říma a Vatikánu, na podzim 

navštívíme Paříž a královský zámek Versailles. Přihlášky do Říma a podrobnosti 

od 1. 10. v kabinetě dějepisu.  (mk) 

 

 Poslední letošní hodinu dějepisu v sekundě můžeme označit jako 

vánoční. Prezentace studentek o vánočních zvycích a o historii 

Vánoc (Kateřina Nigrinová, Nicola Sidney a Natálie Roudná), 

hudební vystoupení (Jakub Škoda), společné zpívání klasických 

koled a foto na závěr. Užili jsme si to všichni.  (mk) 

 

 

 

Pozdě, ale přece: Výlet 3.A do předvánoční židovské Prahy. 

 

V pondělí 21.12.2015 navštívili studenti 3.A Židovské muzeum v Praze. Měli tak 

možnost si z návštěvy synagog (Maiselovy, Španělské, Pinkasovy, Klausové, 

Staronové), Obřadní síně, Starého židovského hřbitova a působivého výkladu 

průvodkyně utvořit celistvý obraz o životě a historii Židů na území Čech a Moravy. 

  (H.Vodňanská) 

 

 

4.5.2  Společenské vědy 

Beseda s Romanem Chládkem - absolventem z roku 1990. 

Ve středu 9. 3. 2016 jsme ve škole přivítali ředitele pobočky Komerční banky v 

Broumově pana Romana Chládka. Pro studenty septimy si připravil velmi 

zajímavou přednášku o bankovnictví. I když se v úvodu věnoval i historii vzniku 

peněz a bank, větší část přednášky byla o fungování současné moderní banky a o 

úloze bank v ekonomice i v životě každého z nás. Zvláště zajímavá byla část o 

půjčování peněz. Studenti se dozvěděli, jak postupovat, aby získali půjčku 

výhodnou, ale aby přitom zároveň nenaletěli podvodníkům. 

(Karel Výravský) 

Aleš Jaluška - zajímavá beseda. 

Studenti společenskovědního semináře se v pátek setkali v klubu ROK s knězem Církve 

československé husitské, horolezcem, překladatelem z hebrejštiny a bývalým kaplanem 

valdické věznice v jedné osobě – dr. Alešem Jaluškou. Aleš Jaluška svým svérázným a 

velmi upřímným projevem vybočuje z běžných představ lidí o tom, jak vypadá a chová 

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/zidovska-praha--vylet-3.a.html
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se kněz. Chodí oblečený v obyčejné košili a džínách, místo moralistických proslovů jde přímo k věci, k čemuž 

používá i velmi jadrný slovník. Povídali jsme si o „hluboce lidských činech“ – míněno o zločinech – o trestu 

smrti, o tom,že někteří vrazi jsou vlastně slušní lidé, kteří jen neunesli krizovou situaci ve svém životě, o tom, 

kdo všechno by měl sedět na lavici obžalovaných spolu s konkrétním vrahem, jak je složité komunikovat s vrahy 

dětí, jak rychle ztrácí člověk ve vězení schopnost mluvit pravdu, jak ve vězení člověk nikdy není sám, jak je těžké 

se vrátit do běžného života.   (ŠáRa) 

Gymnázium Broumov spolupracuje s 
Univerzitou Hradec Králové  
STŘEDA, 23 BŘEZEN 2016 04:51 RENÉ HERZÁN  

 
 

V rámci nově se rozvíjející spolupráce Gymnázia Broumov s Filozofickou fakultou 

Univerzity Hradec Králové navštívil v pondělí 21. března 2016 broumovskou školu Mgr. 

Jan Prouza, Ph.D., vedoucí katedry politologie. "Pro naše studenty ze sexty a ze 2.A měl 

připravenou skvělou přednášku "Jak z toho ven", ve které netradičním způsobem 

představil politologii jako vědu. Hovořil o jejím vzniku, vývoji a o jejích základních 

otázkách. Ukázal politologii jako praktickou vědu a na příkladech z minulosti i ze 

současnosti vysvětlil studentům možnosti politologie pro řešení problémů současné 

společnosti," uvedl ředitel Gymnázia Broumov Karel Výravský. 

 

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek nám nabídl 

možnost navštívit Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.  

26. dubna jsme tuto možnost se sextou využili. 

Prohlédli jsme si Thunovský palác, navštívili sněmovní sál, prošli se po 

kuloárech, vyslechli přednášku o historii a současnosti českého 

parlamentarismu. V majestátním a zároveň lehce neklidném prostředí 

sextáni obstáli s noblesou a vzorně. Paní průvodkyně konstatovala, že takto 

výjimečnou (rozuměj slušnou, empatickou a zvídavou) skupinu dlouho a 

dlouho neprováděla. Sexto, děkuji :o).    (ŠáRa) 

 

 

Vytřískejte že života co nejvíce, říká Stanislav Pitaš. 

Sexta navštívila undergroundový klub Eden. 

Sextáni zakončili letošní výuku ZSV v undergroundovém klubu Eden. Jeho 

majitel pan Stanislav Pitaš studenty po klubu provedl a převyprávěl jim svůj 

poněkud nestandardní životní příběh, spojený 

s komunistickou nesvobodou, s vězením, 

s podpisem Charty 77, s opravdovými přáteli, 

s Olgou a Václavem Havlovými, s „Magorem“, 

s undergroundem… 

„Vytřískejte ze života co nejvíc -  plňte si sny, vzdělávejte se, poznávejte svět a buďte 

sebevědomí, važte si svobody a věřte, že i zlé je v životě nutné a lze si z něj nakonec 

vybrat to dobré“, vzkazuje Standa všem.   (ŠáRa) 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/gymnazium-broumov-spolupracuje-s-univerzitou-hradec-kralove.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/gymnazium-broumov-spolupracuje-s-univerzitou-hradec-kralove.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=0868941c43cf4f254ba4c819a2d26b068feb98de
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=0868941c43cf4f254ba4c819a2d26b068feb98de
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/gymnazium-broumov-spolupracuje-s-univerzitou-hradec-kralove/pdf.html
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4.5.3  Český jazyk a literatura, mediální a dramatická výchova 

 

Zkažený moučník: Křest Almanachu. 

Pátek 11. září bude mezníkem v tvorbě skupiny 

Zkažený moučník. Podrobnosti o plánovaném křtu 

Almanachu tvůrčí skupiny složené z našich studentů 

najdete na facebooku či kliknutím na odkaz. Bývalým 

studentům - Jakub Voves, Adéla Lněničková, i těm současným - Jitka Smolíková, Pavel 

Suchomel, přejeme úspěšnou akci. (mk) 

Zkažený moučník: Almanach je tady. 

Umělecká skupina Zkažený moučník složená převážně ze studentů našeho gymnázia 

vydala svůj první almanach. Můžete si ho zakoupit u studentky Jitky Smolíkové ze 

septimy za 120 Kč. Kvalitní fotografie, výborné texty. Více na našem facebooku.  (mk) 

Zkažený moučník: Příspěvky do almanachu Zrcadlo do 10. ledna. 

Kdo má zájem přispět do druhého almanachu umělecké skupiny Zkažený moučník 

(současní i bývalí studenti), tak si pospěšte - uzávěrka je 10. ledna. Podrobnosti na 

facebooku. (mk) 

POZOR, POZOR!!!  Své příspěvky do druhého vydání Almanachu ZM "Zrcadlo" můžete 

posílat do 10. 1. 2016. Na všechny se moc těšíme!  

P.S.: Pokud budete mít během vánočních svátků chvíli volného času, můžete se 

zamyslet nad tím, co pro Vás zrcadlo znamená, a své krátké či delší úvahy nám také 

posílejte, budeme moc rádi!  

Více na facebooku Zkaženého moučníku ( pro nezasvěcené - Zkažený moučník je 

umělecká skupina tvořená současnými i bývalými studenty naší školy, v roce 2015 vydala první úspěšný 

almanach.  (mk) 

Divadlo. 

V pondělí 21. 9. jsme oficiálně zahájili již 20. (!) divadelní sezonu. Studenti kvarty, 4.A a septimy 

navštívili dopolední představení Klicperova divadla v Hradci Králové. Jednalo se o variaci na 

slavnou Shakespearovu tragédii Romeo a Julie. Podrobnosti na facebooku.  (ŠáRa) 

 

 

Kvartán Štěpán Chládek v Parlamentu ČR. 

Štěpán Chládek z kvarty se zúčastnil vernisáže výstavy„Úryvky ze studentských prací", 

která se uskutečnila v pondělí 14. září v předsálí jednacího sálu Poslanecké sněmovny 

ČR. Jsou zde vystaveny úryvky nejlepších prací vyhodnocených v rámci Literární 

soutěže o nejlepší studentskou esej. Podrobnosti na facebooku.  (mk) 

Vernisáž výstavy „Úryvky ze studentských prací" se uskutečnila v pondělí 14. září v 

předsálí jednacího sálu Poslanecké sněmovny ČR.. Jsou zde vystaveny úryvky 

nejlepších prací vyhodnocených v rámci Literární soutěže o nejlepší studentskou esej. 

Soutěž byla vyhlášena pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny ČR Jana Hamáčka na konci loňského roku a 

byla určena pro studenty středních škol jako připomenutí listopadových událostí z roku 1989. Před účastníky 

vernisáže, kteří měli možnost prohlédnout si jednací sál Poslanecké 

sněmovny, vystoupil s projevem předseda této komory Parlamentu ČR 

Jan Hamáček. Soutěže se účastnilo 110 účastníků z celé ČR., témata se 

týkala např. možnosti větší účasti občanů na státní moc. (Štěpán 

Chládek) 

 

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/kralovehradecky-kraj/nachod/4986-32953-zkazeny-moucnik-bude-krtit-almanach.html
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GTV Broumov/Digináves rozšiřuje své řady. 

Chcete-li i vy patřit do řad úspěšných kameramanů, střihačů, 

redaktorů a reportérů, neváhejte se přihlásit osobně nebo na mail 

pracovni.ph@gmail.com studentce oktávy Pavle Hajpišlové. Váš 

zájem budeme s kolegou Zavadilem evidovat do konce září, poté 

uděláme první společný briefing a můžeme to roztočit!    (ph) 

 

 

Pavla Hajpišlová z Gymnázia Broumov se setkala se zpravodajskými televizními esy.  
STŘEDA, 21 ŘÍJEN 2015 04:29 RENÉ HERZÁN  

 

Pavla Hajpišlová, oktavánka z Gymnázia Broumov, se o víkendu v 

Příbrami zúčastnila setkání školních televizních týmů. Na přednáškách se 

zde setkala s významnými osobnostmi televizního zpravodajství, např. s 

Taťánou Míkovou, Robertem Zárubou, Jakubem Železným, Markem 

Wollnerem nebo Václavem Moravcem. 

 

 

Deník redaktorky 

Čtvrtek 15. říjen 2015 

Jako snaživá, průměrná studentka se zabaleným zavazadlem docházím před osmou hodinou do gymnaziálních 

útrob a věnuji se čtyřem hodinám výuky, po kterých nasednu do vlaku a vydávám se ze Sudet do metropole. 

Cestou mě již prostřednictvím sociálních sítí kontaktují někteří z mých kolegů z ostatních školních televizí, za 

nimiž se v pátek ráno z Prahy vydám do nedaleké Příbrami, která se stane na dva dny hostitelkou štábů školních 

televizí z celé republiky. Po plynulé cestě vlakem se vydávám na malé dámské nákupy, abych mohla lépe a 

sebevědoměji reprezentovat naši školu, která mě vždy ráda vyšle na setkání jak v rámci projektu Televize v 

televizi, tak i na setkání Jak se dělá televize, na které jsem před třemi lety vyrazila poprvé. Poté ve večerních 

hodinách mířím na část interaktivního festivalu Signal. Městkou hromadnou dopravou se přesouvám na ubikaci 

v centru města. 

Pátek 16. říjen 2015 

Ranní zamračená Praha se probouzí a spolu s ní okolo sedmé hodiny i já. S laskavou pohostinností své příbuzné 

doplním energii a směřuji na tramvajovou zastávku směr Palmovka. Odtamtud již podzemní dráhou přejíždím 

na stanici Anděl, odkud vyhlídkovou jízdou přes pražskou Chuchli cestuji do Příbrami do prostor tamního 

gymnázia. Ve foyer školy jsem přivítána domácími členy školní televize GymPb. Ve srovnání s naší redakcí, dnes 

už GTV Broumov, čítá jejich základna okolo třiceti členů. Jsem ubytována, shodou okolností, do třídy oktávy, 

odkud budu mířit na přednášky s osobnostmi, které na setkání v rolích hostů z Prahy dorazí – jmenujme 

například Taťánu Míkovou, Roberta Zárubu, Jakuba Železného, Marka Wollnera nebo Václava Moravce. 

Přede mnou je slavnostní zahájení celého setkání, kde se bude promítat i promo video naší školní redakce. 

Ještě před promítnutím, stejně tak jako ostatní pozvaní zástupci školních televizí, představím naše gymnázium, 

redakci, její historii a něco z naší budoucnosti. 

Po prezentaci naší školy a televize od hlavního stolu vstává vedoucí školní televize z Příbrami, pan učitel Josef 

Fryš a nečekaně, ale naprosto spontánně děkuje za mnoholetou spolupráci s naší Diginávsí/GTV Broumov a 

oceňuje naši vytrvalost, která se projevuje i ve funkčnosti celého týmu, který čítá pouze dva členy. Za velikého 

potlesku odcházím s úsměvem na tváři mezi své kolegy z TV Kolín. Také tento tým je služebně stejně starý jako 

ten náš, jenž byl založen roku 2007 Lucií Vyčichlovou a Tomášem Vlčkem. 

Celý příjemný první den zakončuje moderátor a přednášející na UK, pan Václav Moravec. I ten jako ostatní 

jmenovaní hosté naráží na celosvětovou politiku a námi známé krize, ale možná jako jediný je zcela otevřen 

všem našim dotazům, rád žertuje o jeho dílech Otázek. 

http://nase.broumovsko.cz/magazin/pavla-hajpislova-z-gymnazia-broumov-se-setkala-se-zpravodajskymi-televiznimi-esy.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=b568b7084fc2966257b5385846fbe4b3225fc464
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=b568b7084fc2966257b5385846fbe4b3225fc464
http://nase.broumovsko.cz/magazin/pavla-hajpislova-z-gymnazia-broumov-se-setkala-se-zpravodajskymi-televiznimi-esy/pdf.html
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Sobota 17. říjen 2015 

Sobotní ráno se vinulo v poklidném rytmu a před námi byl výběr z několika přednášek. Na víkendové dopoledne 

přijal pozvání pan Tomáš Drahoňovský a Petr Kopecký. Mé kroky po snídani směřovaly k panu Petru 

Kopeckému, dramaturgovi pořadu Zprávičky. Na setkání s ním jsme probrali všechny novinky, změny na webu 

pořadu, abych mohla všechny důležité informace předat novému týmu, který je v plenkách a pomalu se dere na 

svět. 

Setkání s Jakubem Železným pomalu zakončuje celé dvoudenní setkání Jak se dělá televize. 

Nezbývá, než zabalit svých pár nezbytností a vydat se na cestu zpět, do domoviny. 

Vše, co děláme s energií a láskou má smysl. Každá krize se dá přečkat a možná je i k dobrému. "Jsme jako olivy. 

Jen když jsme drceni, vydáme ze sebe to nejlepší." 

 

Školní knihovna opět v provozu pro vás. 

Vážení učitelé a studenti našeho gymnázia! Rády bychom Vás pozvaly do naší školní 

knihovny, která se nachází hned vedle kantýny. Otevírací doba se nějak výrazně nemění. 

Otevřeno tedy bude:  Po, St, Pá - 9:40 - 9:55 (velká přestávka); Út, Čt - 13:30 - 14:15 (7. 

vyučovací hodina).  S pozdravem Váš nový kolektiv (studentky 6.V): Eliška Trnková, Hana 

Dušková, Anna Škodová, Lucie Koubová a Eliška Hartmanová. 

Studentský deník bude pro vás.  

Regionální Deníky připravují projekt Studentský deník a hledají budoucí redaktory. Pokud se chcete přidat k 

septimánkám Jitce Smolíkové, Barboře Chalupové a oktavánce Kláře Blümlové, tak dejte zítra vědět do kabinetu 

dějepisu.  (mk) 

Studentský deník vzniká díky podpoře společnosti RWE. Východní Čechy - Studentský deník je projektem 

Deníku, nabízejícím studentům východočeských středních škol možnost poznat podstatu novinářské profese, 

ovládnout základní zpravodajské a publicistické žánry a zejména přímo se zapojit do tvorby novin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hradecky.denik.cz/z-regionu/studentsky-denik-vznika-diky-podpore-spolecnosti-rwe-9-20141207.html
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Terciány poezie nezabila. 

V pátek 23. října navštívila studenty tercie se svými polskými hosty 

Barbarou Pachurou a Antonim Matuszkiewiczem Věra Kopecká, básnířka a 

pořadatelka festivalu Dnů poezie. Jmenovaní představili studentům vlastní 

básnickou tvorbu ve svém rodném jazyce, přičemž polskou poezii doplnila 

paní Kopecká svými překlady. Studenti tak měli možnost porovnat 

originální text s jeho českým překladem. Překladatelské činnosti se týkaly 

rovněž i otázky studentů, které zazněly v závěrečné diskuzi. Během ní se 

studenti dověděli od Antoniho Matuszkiewicze například to, že každý 

překlad básně je zároveň její interpretací. Celý program zpříjemnila 

Barbara Pachura hrou na kytaru a zpěvem.    (A.M.) 

Noc divadel 2015. 

Noc divadel je součástí evropského projektu European Theatre Night, který 

prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou 

sobotu již od roku 2008. Letos přispěla pomyslnou kapkou do mlýna také naše 

sekunda (viz fotoalbum z broumovského divadla).  (ek) 

Okopírovaná stínohra s překvapivým koncem. 

V rámci Noci divadel vzniklo rovněž video studenta Honzy 

Kovaříka. Stínoherní představení bylo převzato, ale v 

rukou sekundánů doslova vybuchl původní scénář.  (ek) 

 

Se septimou po roce v Praze. 

Po loňské jednodenní Praze obrozenecké to tentokrát byla Praha 

dvoudenní bezdomovecká, divadelní a břevnovská. Ale po pořádku. 

Ve čtvrtek odpoledne nám bezdomovec Petr ukázal, kde se schovat 

nebo přespat, když je ošklivé počasí, jak se najíst nebo osprchovat, 

když nejsou peníze, jak se odrazit ode dna, když má člověk trochu 

štěstí, a že se na ulici nepije pivo, ale víno. Zajímavé, leč 

nenásledováníhodné. Večer to byla jiná krabice – totiž jiná káva - 

Stavovské divadlo a excelentní představení s velkými hereckými 

osobnostmi – hra současné izraelské autorky Hadar Galron s 

názvem Mikve. Úžasné a doporučujeme. Páteční dopoledne jsme 

strávili v krásném a vlastně domácím prostředí – totiž v břevnovském klášteře - přivítali nás 

opravdu jako „své“. Velmi milé přijetí, noblesní pan průvodce s dokonalou češtinou, co víc si 

přát? Studentům septimy a kolegyni Hyťhové chci poděkovat za dva velmi příjemně strávené 

adventní dny.                (ŠáRa) 

Sekunda v předvánočním Hronově.  

Třída sekunda vyrazila v předvánoční pondělí do Hronova, kde navštívila domek Aloise Jiráska s 

tematickou výstavou perníčků. Tam jim podala zajímavý výklad bývalá studentka gymnázia Alina 

Petričenko. Zbytek dopoledne sekundáni probruslili na zimním stadionu, který měli celý pro 

sebe. Sl 

Studenti prvního ročníku Gymnázia Broumov středověkými písaři a iluminátory. 

Dne 15. 4. 2016 absolvovali studenti 1. A vzdělávací program 

„Scriptorium" v prostorách broumovského kláštera. Bližší 

informace o aktivitě najdete na našem facebooku.   (Maťátková) 

 

http://gybroumov.rajce.idnes.cz/Noc_divadel_2015
https://youtu.be/fO9oCgelMjk
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Studenti tercie středověkými písaři. 

Dne 13. 6. 2016 absolvovali studenti 3. V vzdělávací program „Byl 

jednou jeden písař“ v prostorách broumovského kláštera. Nejprve si 

poslechli přednášku o vývoji písma, poté si podle středověkých 

receptů vyzkoušeli výrobu inkoustu a barev, přičemž používali pouze 

přírodní látky, např. vajíčko, sušené rostliny, ale také arabskou gumu. 

Poté se přemístili do místnosti zařízené po vzoru středověké písárny a 

tam usedli ke dřevěným písařským stolkům. Každý ze studentů získal 

od lektorky kopii středověké listiny a samozřejmě také husí pero a dal 

se do opisování. Na závěr zhlédli naši písaři krátký dokument o 

přípravě inkoustu z duběnek a dubového listí a o výrobě pergamenu 

z telecích kůží. Sami si pak mohli osahat pergamen, jehož původ 

prozradil specifický pach, byl totiž vyroben z kozí kůže.   (Maťátková) 

 

Studenti Gymnázia Broumov zvou veřejnost na představení Déjà-vu. 

Déjà-vu 

Studenti Gymnázia Broumov zvou veřejnost na původní hudebně-divadelní představení, které přiblíží život 

renesančního spisovatele, bohéma a ikony pozdějších moderních básníků Francoise Villona. Inscenace 

nahlédne do několika dnů v životě F. Villona. Zajímavé je propojení současnosti s životními mezníky básníka. 

Představení bude možné zhlédnout 13. a 14. června od 19 hodin v prostoru Dřevníku. Vstupné na místě: 50 Kč 

Pořádá: kapela Wajnot?, Gymnázium Broumov, město Broumov 

 

Proč je prima občas zajet do Náchoda? 

12.05.2016 15:45:37 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Sekunda navštívila náchodský festival umělecké tvořivosti. 

Mají štěstí, narodil se jim tam prima spisovatel Josef Škvorecký. Na rodný 

Náchod často pamatoval i ve svých knihách a stvořil pro něj literární 

postavu Danny Smiřického. Prima studenta, na jehož odkaz už 19. rokem 

navazují současní "Náchodští" festivalem umělecké tvořivosti Náchodská 

Prima sezóna (pojmenovaný rovněž po jedné z knih autora). Právě tento 

týden (9.–14. 5.) zde můžete nasát ony výjimečné inspirativní jazzové tóny, 

verše, divadelní kusy a jiné mladistvé radovánky. Neváhejte a vyrazte! 

Doporučuje: sekunda a ek. 

 

Hranice - divadelní představení v klášterní zahradě. 

Inscenace HRA-NIC-e je hra, která vznikala v režii Radovana Lipuse od 11. srpna do 25. srpna v broumovském 

klášteře a jejíž text napsala Renata Putzlacher, polská básnířka, překladatelka a dramaturgyně. Hra se zabývá 

historií Broumova a jeho okolí od středověku až po současnost, nicméně není to žádný dějepisný kus, vše je v 

textu podáno poněkud odlehčenější formou. Hrají v ní jak profesionální herci z divadel po republice, tak i místní 

ochotníci. 
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Studenti broumovského gymnázia uvedou hudebně-
divadelní představení Déjà-vu  
ÚTERÝ, 24 KVĚTEN 2016 04:43 EVA KROUPOVÁ A DÁŠA ŽIDOVÁ  

 
 

Déjà-vu se možná přihodilo většině z nás, i když jsme si to třeba takto nepojmenovali. "To už jsem přece viděl, 

zažil, cítil, slyšel... Zdálo se mi to, nebo to byla skutečnost?" Podobně bilancují i mladí lidé z naší hry. Trochu 

současnost – trochu polovina 15. století. Francois Villon se svými přáteli i nepřáteli – parta lidí, kapela Wajnot?. 

Trochu hospodská legrace – trochu milostných či tragických scén. Zápletky ovšem nadčasové – vlastní místo v 

životě, opravdová láska, přátelství, možnost vyjádřit se podle svého, vzepřít se proti zavedenému řádu, obhájit 

pravé hodnoty. Herecké výkony studentů v představení doplní množství písní v podání kapely Wajnot? i 

charizmatický hlas Pavla Nováka (broumovského rodáka, který v současnosti působí jako herec v Brně). Taneční 

čísla připravila Bára Hovorková a výtvarně se na inscenaci podílela Jitka Smolíková či Dáša Zbořilová. Světla a 

zvuk zajistí Jakub Šleis. Projekt vznikl za podpory NF Gymnázia v Broumov, města Broumova, Agentury pro 

rozvoj Broumovska, BSS, firmy Z-trade či Bohouškovy pálenice Martínkovice. Srdečně vás zveme do sálu 

Dřevníku klášterní zahrady 13. nebo 14. června od 

19 hodin. 

Šibenice v Broumově? Že by Déjà vu? 

09.06.2016 06:36:40 | autor: PaedDr. Milan 

Kulhánek 

Po Broumově vyrostly malé šibenice jako 

upoutávka na studentské hudebně-divadelní 

představení Déjà vu. Tato inscenace bude uvedena 

v následujících dnech – v pondělí 13. a úterý 14. 

června od 19 hodin v sále Dřevníku klášterní 

zahrady. 

 Šibenice jako provokativní symbol budila emoce 

v každé době. V současnosti budí „broumovské 

šibenice“ zejména zvědavost polských a 

německých turistů. Budeme ovšem rádi, pokud 

probudí zvědavost a touhu zhlédnout některé 

představení i u občanů našeho města… 

Ukázka: 

Soud: 

Paříž, advent 1462. Po právu a ve jménu božím 

odsuzuje se František, řečený Villon, k trestu smrti 

oběšením. Tím prohlašuji proces za uzavřený. – 

Odveďte Villona! 

Všichni: 

Fran-tiš-ku-už-tě-ne-po-tě-ší- 

Že-Fran-couz-jsi-a-ze-vsi-zdej-ší- 

Teď-o-prát-ku-ti-na-krk-vě-ší- 

Ať-po-znáš-oč-je-za-dek-těž-ší 

Soud: 

Soud se brzy sejde a vynese opravný rozsudek – šibenici unikne. Vždyť ta si počká na další rebely, revolucionáře 

a pisálky, co chtějí mluvit o pravdě. 

Régnier: 

Bude omilostněn? 

Soud: 

http://nase.broumovsko.cz/divadlo/studenti-broumovskeho-gymnazia-uvedou-hudebne-divadelni-predstaveni-deja-vu.html
http://nase.broumovsko.cz/divadlo/studenti-broumovskeho-gymnazia-uvedou-hudebne-divadelni-predstaveni-deja-vu.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=ee9e9fe3e75329db39e7ea9ae8125a2c93a45a2f
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=ee9e9fe3e75329db39e7ea9ae8125a2c93a45a2f
http://nase.broumovsko.cz/divadlo/studenti-broumovskeho-gymnazia-uvedou-hudebne-divadelni-predstaveni-deja-vu/pdf.html
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Ovšem. 

Régnier: 

Propuštěn? 

Soud: 

Ovšem. Rozsudek bude znít – vyhnanství z Paříže. 

Régnier: 

Ne! Nemůžete ho pohřbít zaživa! 

Soud: 

Nepohřbíme! Umlčíme! 

Margot: 

Jestli ten chlívák ztratí Paříž, tak už z něj nedostanete vůbec nic. 

Kateřina: 

Slovo mu vylétne z rukou a talent mu s řinčením ujede. 

Régnier: 

Bude žít, ale nenapíše ani řádku. Tomu já říkám hrdelní trest… 

Autor: Dáša Židová a Eva Kroupová, skupina Wajnot? 

Foto: Jitka Smolíková (viz příloha) 

Manželé Kosovi besedovali s našimi studenty o Jaroslavu Seifertovi. 
30.05.2016 08:15:14 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Eva a Jan Kosovi představili studentům svoji vzpomínkovou knihu Býti s básníkem. 

V pátek jsme se spolu se septimány a třeťáky setkali s manželi Kosovými – 

osobními přáteli básníka Jaroslava Seiferta, jehož 115. výročí narození a třicáté 

výročí smrti si v letošním roce připomínáme. Manželé Eva a Jan Kosovi představili 

svou vzpomínkovou knihu Býti s básníkem (pozorní studenti jistě pochopili – 

parafráze názvu Seifertovy knížky :o)), zhlédli jsme dva krátké filmy – autentické 

záběry z předávání Nobelovy ceny ve Stockholmu v roce 1984, také z posledního 

rozloučení s básníkem v lednu 1986, ale hlavně si povídali. Paní Kosová velmi 

poutavě vyprávěla, jaké bylo být tak blízko člověku, kterého nezlomil žádný 

politický režim, člověku důstojnému, citlivému, hravému i vážnému a vlastně 

velmi nenápadnému. Kosovi nám věnovali dvě výše zmíněné knihy a CD 

s nahrávkami. Děkujeme a těšíme se na příště. (Domluvili jsme se na setkání 

s Ivanem Klímou – tak si držme palce, ať to vyjde).   (ŠáRa) 

 

 

Studenti 3.ročníku navštívili Státní okresní archiv Náchod. 

Studenti 3. A ze semináře Český jazyk a literatura se 9. 6. 

vypravili do Státního okresního archivu Náchod, kde zhlédli 

dokumenty související s prusko-rakouskou válkou na 

Náchodsku a listinu vydanou Karlem IV. Poté si vyslechli 

přednášku PhDr. Jaroslava Čápa, ředitele náchodského 

archivu, o činnosti této instituce. Během přednášky mohli 

nahlédnout do různých dokumentů pocházejících z 

broumovského gymnázia.  (AM) 
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„TOP 10“ BĚHEM 760 LET BROUMOVA. 

U příležitosti oslav 760 let od první zmínky o našem městě si 

studenti Gymnázia Broumov připravili výstavu o jedinečnostech 

Broumovska. Velkoformátová expozice nesoucí název „TOP 10“ 

během 760 let Broumova představuje výjimečná místa, osobnosti, 

události a podniky, které se významně podílely na chodu 

broumovských dějin a citelně zasáhly do vývoje města. 

Autoři se Vám pokusili přiblížit velmi zajímavou a mnohdy 

veřejnosti skrytou historii 

Broumova, za kterou by 

se nemuselo stydět 

nejedno větší město. 

Věděli jste, že Broumov během své letité existence sehrál významnou 

roli v chodu evropských dějin nebo že se může pyšnit jednou 

z nejdelších tradic vzdělávání v Čechách? To a mnoho dalších 

zajímavostí se můžete dozvědět z velkoformátových informačních 

panelů, které budou vystaveny uprostřed Mírového náměstí od 24. 

června 2016 po dobu letních prázdnin. 

Výstavu připravili studenti kvinty pod vedením třídní učitelky Evy 

Kroupové ve spolupráci s Městskou knihovnou Broumov, IC Broumov, 

Muzeem Broumovska, společností VEBA, textilní závody a.s. a 

grafickým studiem a reklamní agenturou PINstudio Jana Záliše. 

Zajímavostí pro všechny účastníky bude jistě i samotný materiál 

tištěné expozice – vebský brokát. Jak jinak v kraji soukeníků… 

Všichni místní občané i turisté jsou ke zhlédnutí výstavy srdečně zváni. 

Anna Tomková a Matěj Soulek, studenti kvinty Gymnázia Broumov 

 

Broumovsky specifická vernisáž TOP 10 aneb Přijel i traktor. 

24.06.2016 06:32:53 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Text Evy Kroupové o zahájení výstavy TOP 10, na které se podíleli 

studenti kvinty. Informace najdete i na facebooku školy.  

„Dovolte mi, abych zahájila několika slovy výstavu nazvanou TOP 10 

BĚHEM 760 LET BROUMOVA. První písemný záznam o našem městě 

pochází z roku 1256. Letos uběhlo tedy právě 760 let od první zmínky o 

Broumovu. Na toto konto jsme se pokusili v rámci užší pracovní skupiny 

studentů kvinty Gymnázia Broumov vytvořit výstavu, která se snaží 

alespoň částečně zmapovat některé historicky významné a regionálně 

specifické mezníky, osobnosti či podněty, které se podílely v průběhu 

těchto let na vytvoření současné podoby, atmosféry tohoto místa. 

Protože se jedná o výstavu připravovanou k oslavám města, rozhodli jsme se ji pojmout celkem slavnostně a 

vyzdvihnout právě ty momenty a hodnoty, ke kterým je třeba se hlásit dále. Někteří z nás tu žijí, jiní se tu pouze 

vzdělávají, ale všichni zde trávíme velké množství času. Je myslím dobré, že jsme se pokusili vytvořit také něco 

pro město, které nám toto zázemí poskytuje…“ 

V tomto svátečním duchu jsem 23. června pronášela úvodní slovo třídní učitelky při příležitosti otevření výstavy 

Top 10 během 760 let Broumova, situované do venkovního prostoru Mírového náměstí. Studenti kvinty GB, 

kteří tuto výstavu připravovali, se snažili svým pokyvováním podpořit vážnost okamžiku, když vtom se zjevil 

mezi vystavenými velkoformátovými panely traktor s vlečkou. Chvíli jsme váhali, zda se jedná pouze o kropicí 

vůz s vodou či jinou náplní a zda tedy zůstat na místě, či raději závlaze uhnout. Vydrželi jsme na místech a 

bránili panely vlastními těly. Vůz nakonec (zřejmě pod tlakem) změnil směr a namířil si to z náměstí ven, kamsi 

do broumovských luk. Vážnost vernisáže byla lehce ohrožena, ale hudební produkce studentek Jitky Uhnavé a 

Anny Tomkové program pozvolna vracela do původních kolejí. Když však přišli na tento soukromý, uzavřený 
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program i další „nezvaní hosté“ a snažili se nás během hudební vsuvky tak nějak roztančit, rozhodli jsme se, že 

si zajdeme do „Mlíčky“ na zmrzlinu a tuto broumovsky specifickou vernisáž tak stylově uzavřeme… 

I přes to všechno (anebo právě proto) máme naše město rádi a doufáme, že si výstavu užijete i vy! 

(Eva Kroupová) 

Strašidelné broumovské pověsti. 
Dramatická výchova sekundy probíhala ve sklepech naší školy.  

Sklep gymnázia je neprobádané a prozatím nevyužité zázemí v rámci naší školy. 

Jednou by tam ale mohl byl skvělý studentský klub. Pokusili jsme se oživit tento 

prostor už dnes, část dramatické výchovy třídy sekundy tu inscenovala úryvky 

broumovských pověstí. Diváci s baterkami sloužili coby osvětlovači a afterparty 

v rukou sekundánu byla nadějná... VAU!   (ek) 

 

 

Divadlo: Pěna dní. 

Do třetice všeho nejlepšího - po Labutím jezeře a Evženu Oněginovi jsme v Klicperově 

divadle včera zhlédli další lahůdku režisérské dvojice SKUTR – představení Pěna dní. 

Pokud jste si mysleli, že Vianova nejznámější kniha vlastně do divadelní podoby převést 

nejde, ošklivě jste se mýlili, jde -  a zatraceně dobře (leknín vykvétající na pravé plíci, 

sněžného krtka, pianoctail a ještě dvě věčná témata  - lásku a smrt si díky včerejšímu 

zážitku můžete „zapsat do paměti“ a  v den své maturitní zkoušky následně vyvolat, 

myslím, že by to neměl být problém, byl to nezapomenutelný zážitek). 

P.S. Do seznamu četby už jsem knihu doplnila:o)    (ŠáRa) 

 

4.5.4  Estetická výchova výtvarná a hudební 

Kvinta ve stávce.  

Pokud se ptáte, co to dnes bylo na chodbách během výuky za randál, mohu vám 

dát odpověď. Studenti 5.V měli na hudební výchově netradičně představit 

kulturu Francie, životní styl a mentalitu místních obyvatel. Pojali to velmi 

kreativně a zrealizovali malou studentskou stávku. Myslím, že i rodilí Francouzi 

by bledli závistí, jak akční dokážete být, když se jedná o „společnou věc", 

narušování výuky.   (ek) 

School Band: Letní koncertování školní kapely. 

Posíláme  několik fotografií z letního koncertování školní kapely. Tak se mrkněte 

a sem s dalšími akcemi :).  (ek)   P.S. Přijímáme návrhy na nový název skupiny (ve 

hře jsou prozatím: GB, GB...Why not?, Wajnot?, Vainot?). 

 

Kvinta otevřela Třicet osmičku. 

Studenti kvinty uspořádali včera o velké přestávce kolaudaci nově 

upravené hudebny (38Hv). Ta prošla velkou akustickou rekonstrukcí 

v době letních prázdnin. Během těch podzimních se v ní „usadila" 

parta sprejerů v čele s bývalým gymnazistou Martinem Hrnčířem a 

dala jí novou výtvarnou tvář.  Děkuji všem zúčastněným, sponzorům 

(Hobra Školník, Veba, BSS) a také studentům hudebníkům za to, že 

hrají, prezentují a reprezentují.   (ek) 

http://gybroumov.rajce.idnes.cz/leto_2015
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Školní kapela Wajnot? 

Zveme všechny na páteční podvečer - 27.11. - do sálu IC Broumov na akci Fotbalové 

legendy. Program začíná v 18 hodin, hlavní hudební část cca v 19.30 h. Vystoupí i naše 

školní kapela.  (ek) 

 
 

 
(Nejen) vánoční koncert Gymnázia Broumov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nejen) vánoční koncert byl důstojným rozloučením s rokem 2015. Děkujeme všem zpěvákům, hercům a 

hudebníkům, a samozřejmě režisérce Evě Kroupové.  (mk) 

 

Zahrajme to spolu 2016: "Hey! Teachers! Leave them kids alone..."  

SOBOTA, 27 ÚNOR 2016 04:55 EVA KROUPOVÁ - UČITELKA HUDEBNÍ VÝCHOVY NA GB  

Studenti Gymnázia Broumov opět po roce přizvali ke spolupráci žáky Základních škol Masarykova a Hradební a 

ve středu 24. února společně rozezněli prostor Konferenčního 

sálu IC Broumov. Druhý ročník interaktivního hudebního 

programu určeného žákům 8. a 9. tříd zaměstnal zpěvem i 

rytmickým doprovodem na tělo nejen účinkující, ale i 

posluchače. Prolínání rolí hudebníků a diváků stejné věkové 

kategorie v průběhu představení bylo totiž hlavní 

myšlenkou tohoto projektu. Studenti připravili představení, 

které se snažilo "naše mladé" spojit. Rozhodně tomu napomohl i 

legendární antischool song Another Brick In The Wall. 

Ostatně, který žák by si na školní akci rád nezakřičel: Hej! Učitelé! Nechte ty děti být! Organizace akce probíhala 

z velké části v režii studentů a žáků – vše probíhalo hladce za úsměvu přihlížejících učitelů. 

Samostatnost a aktivita. Že by i toto byla jedna z dalších možných cest současného vzdělávání? 

 

Módní přehlídka a.s. VEBA v podání studentů Gymnázia Broumov. 

V sobotu 26. března 2016 od 18 hodin se v Konferenčním sále IC Broumov 

můžete těšit na početnou skupinu našich studentů, studentek, tedy 

modelů a modelek předvádějících slušivé róby na nápadité choreografie 

Báry Hovorkové za hudební podpory školní kapely Wajnot?. Těšíme se.   

(Eva Kroupová) 

 

http://www.gybroumov.cz/upload/20160326-vitani-jara.pdf
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Gymnaziální hudební skupina Wajnot? míří do 
Německa  
PONDĚLÍ, 11 DUBEN 2016 04:20 EVA KROUPOVÁ, UČITELKA HUDEBNÍ VÝCHOVY GB  

 

Hudebníci z Wajnot? se na pozvání spřáteleného gymnázia v Rohru 

chystají na společný koncert s německými kapelami. Vystoupení je 

plánováno na 22. dubna 2016 v prostoru Johannes-Nepomuk 

Gymnasiums in Rohr. Místní koncertní aula pojme i 700 posluchačů, což 

je pro naše hudebníky dozajista výzva. "Těším se, takový počet diváků, 

to už je celkem megakoncert," komentuje přípravy kytarista Tomáš 

Mrština. Tato sedmičlenná studentská banda brázdí již rok regionální 

hudební vody. Stihla 14 koncertů v rámci hudebních festivalů, 

městských akcí či školních projektů. V uskupení můžete slyšet Kláru 

Bartoníčkovou a Terezu Vodňanskou, obě v rolích zpěvaček, za piano 

zasedl Pavel Suchomel, za bicí potom Michaela Jansová. Hlavní kytaru 

obstarává Tomáš Mrština, basovou kytaru Pavlína Ledvinová, saxofon a violoncello střídá Jakub Šafář. Popřejme 

tedy studentům, aby si koncert užili a aby se jim ze židlí podařil zvednout co největší 

počet diváků. Pro místní fanoušky Wajnot? zahrají například 27. května na 8. 

Gymplfestu, 13. - 14. června na studentském muzikálovém představení Déjà-vu a 25. 

června na oslavách 760 let první zmínky o městu Broumovu. 

Výstava studentských výtvarných prací - 6.-23.5. 

Vážení přátelé,  dovolte mi, abych Vás pozval na výstavu studentských výtvarných 

prací, která bude instalována ve 2. patře budovy gymnázia, kde bude k vidění ve 

dnech 6. – 23. 5. 2016. Budou zde zastoupeny různé výtvarné techniky (kresba, 

malba, grafika) i žánry.  Tímto bych chtěl poděkovat všem studentkám a studentům, 

kteří svými krásnými pracemi přispěli k uskutečnění této akce.     (Marek Lengál) 

Výstava výtvarných prací našich studentů ve 2. patře budovy. 

12.05.2016 16:26:43 | autor: 

PaedDr. Milan Kulhánek 

Poděkování Marku Lengálovi za 

organizaci výstavy.  

K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené jen 

oči. K tomu je třeba otevřít i srdce.“ P. Cézanne 

... jak otevřeli své srdce studenti našeho gymnázia se 

můžete přesvědčit ve 2. patře školy. Až do 23.května zde 

bude probíhat výstava výtvarných prací našich studentů. 

Poděkování kolegovi Marku Lengálovi za organizaci 

výstavy.  (mk) 

Zdařilá kresba Kyly Burdych z tercie.  Také cítíte barvy Jižní 

Afriky? 

8. Gymplfest. 

15.05.2016 20:11:47 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Studentská hudba tentokrát na „Kosteláku“ 

Nebaví vás při pátečním odpoledni jen mačkat čudlík na vašem 

domácím počítači, televizi, myčce, pračce, žehličce, 

rychlovarné konvici? Chcete si tuto exkluzivní část víkendu 

řádně užít? Není nic jednoduššího, než abyste otevřeli dveře 

vašeho doupěte a přišli za námi. V pátek 27. května 2016 

http://nase.broumovsko.cz/hudba/gymnazialni-hudebni-skupina-wajnot-miri-do-nemecka.html
http://nase.broumovsko.cz/hudba/gymnazialni-hudebni-skupina-wajnot-miri-do-nemecka.html
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pořádáme pro nás všechny 8. Gymplfest, festival kapel studentů Gymnázia Broumov. Koná se na čerstvém 

vzduchu Kostelního náměstí od 17 do 22 hodin. V případě velmi špatného počasí se přesuneme na sál Střelnice, 

ale i tak o nic z programu nepřijdete. Můžete se těšit na cool&young kapely: Vivian, Bez Šance, Wajnot?, 

Kapela… a Mini Rambo Band. Celá akce je zdarma a pro mlsnější chystáme i občerstvení. Přijďte si posedět, 

poslechnout, zatrsat, zazpívat nebo zakřičet. Klidnější relaxaci v rámci nadupaného programu Vám potom zajistí 

výstava Zkaženého moučníku. 

Těšíme se na vás! Těšte se na nás! Hudebníci Gymnázia Broumov 

 

4.5.5  Cizí jazyky 

Třída 2.A navštívila Londýn.  

Druháci úspěšně přežili nástrahy Londýna a pořádně si 

to užili. 

Navštívili jsme mnoho známých památek (Tower Bridge, 

Westminster, Greenwich...), muzeí a strávili několik 

večerů nejen se skvělými anglickými hostiteli, ale také 

několik hodin v anglické škole, kde se jak studenti, tak i 

jejich učitelé museli snažit,aby si navzájem porozuměli. 

Nesmíme samozřejmě zapomenout na Brighton či 

londýnskou část City, kde jsme si každý z nás nakoupil, 

co chtěl, a utratil poslední libry. To vše by se nemohlo 

uskutečnit bez našich řidičů ,a hlavně bez průvodců Jitky 

a Tomáše z CK Jana Hudková. Touto cestou bychom 

chtěli poděkovat jednak jim, jednak pedagogickému 

dozoru (Slováková,Lorencová), a také samozřejmě všem účastníkům zájezdu, protože bez nich by to nebylo 

ono.   Za 2.A Martin Lelek 

Představení v angličtině: Půjdeme 20.října. 

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM: PŘEDSTAVENÍ:THE DETECTIVES.  

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM: PŘEDSTAVENÍ:FRANK NOVOTNÝ 

HRAJE SOUBOR THE BEAR EDUCATIONAL THEATRE. 

 
 

 

eTwinning. 

Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko,    

rádi bychom Vás informovali o tom, že pan/ paní martina salašová z Vaší školy, pracuje na mezinárodním 

eTwinningovém projektu s názvem: Getting to know each other. Bezpečné prostředí online komunity škol 

eTwinning www.etwinning.net, která je určena výhradně školám a učitelům, je prioritou aktivity eTwinning, 

proto ověřujeme u každého projektu identitu učitele a oznámení o zapojení do projektu je zasíláno i řediteli 

školy. Aktivita eTwinning je iniciovaná Evropskou komisí a je do ní k dnešnímu dni zapojeno přes 300 000  

učitelů z více než 140 000 škol, které společně pracují v různých vzdělávacích projektech na portále 

www.etwinning.net. Veškeré služby aktivity eTwinning jsou školám poskytovány zdarma. Velmi si vážíme toho, 

že se další český učitel zapojil do mezinárodní online spolupráce škol eTwinning a předem Vám děkujeme za 

podporu, kterou učitelům při práci na vzdělávacích projektech poskytujete. V případě jakýchkoli dotazů při 

realizaci projektu se kdykoli obraťte na naše podpůrné středisko etwining@dzs.cz., případně navštivte webové 

stránky www.etwinning.cz, kde naleznete také přehled aktuálních metodických seminářů a dalších akcí. Věříme, 

že práce na mezinárodních vzdělávacích projektech eTwinning bude pro Vaši školu přínosem a že se s Vámi brzy 

setkáme na některé z našich akcí.  

Za eTwinning tým Martina Nebeská, Národní podpůrné středisko pro eTwinning | European Schoolnet.  

 

http://www.gybroumov.cz/cs/www.thebeartheatre.com
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Angličtina: Kvarta má kamarády v Rumunsku, Turecku a Polsku. 

Celý eTwinningový projekt probíhal v angličtině. Kvarta si vedla velmi dobře. 

 

Osm měsíců byli studenti kvarty v kontaktu s novými kamarády z 

Polska, Turecka a Rumunska. Vyměňovali si prezentace a kvízy o 

své zemi, o škole, posílali si vánoční přání, hlasovali o 

nejatraktivnějším místě, kde trávit prázdniny. Celý eTwinningový 

projekt probíhal v angličtině, což kvartě nedělalo nejmenší 

problémy:-).  (Sl) 

 

   

 

Den latiny. 

V listopadu se zájemci z různých tříd zúčastnili Dne latiny v Praze. 

 

The Canterville Ghost - zájezd na divadlo v angličtině. 

The Canterville Ghost  (Oscar Wilde): Zájezd do Východočeského divadla Pardubice na divadelní představení 

společnosti American Drama Groupe Europe v angličtině se uskuteční dne 22.3.2016. Cena: 300,- (160,- 

vstupenka+ 140,- Kč jízdné) Odjezd: 8.00 z parkoviště pod gymnáziem.  Návrat: 17.00 Více info: www.english – 

theatre.cz   Přihlášky: p.Smolíková    ( JS) 

Na Gymnáziu Broumov bude příští školní rok při výuce 
angličtiny působit americká asistentka  
 
NEDĚLE, 10 DUBEN 2016 04:28 RENÉ HERZÁN  

 

V celém příštím školním roce bude na Gymnáziu Broumov působit 

asistentka ve výuce angličtiny Lianna Havel z USA, která se přihlásila 

do Fulbrightova stipendijního programu. Studenti školy budou mít 

jedinečnou možnost procvičit si reálnou angličtinu, rozšířit slovní 

zásobu, získat přehled o anglicky mluvících zemích nebo se dozvědět 

zajímavosti ze života běžných Američanů. 

"Ráda bych doplnila jednu důležitou informaci k působení asistentky 

při hodinách angličtiny v příštím školním roce. Zásluhu na tom, že ze 

166 žádostí bylo mezi 22 vybranými školami také naše gymnázium, 

má paní učitelka Martina Salašová, která se o možnosti dozvěděla, zkontaktovala školy, které byly se žádostí 

úspěšné v minulých letech, sepisovala, vymýšlela, na co lektorku nalákat, vše dávala dohromady. Chtěla jsem 

poděkovat za studenty a kolegyně alespoň touto cestou," komentovala tuto událost učitelka anglického jazyka 

na Gymnáziu Broumov Jitka Smolíková. 

"To je další důkaz toho, že naši učitelé často rádi dělají i něco extra nad rámec výuky, což je skvělé a studenty to 

motivuje. Navíc, pokud tato možnost asistentky vznikla jen díky aktivitě a práci navíc paní Salašové, tak klobouk 

dolů - na gymnáziu máme báječné učitele!" dodala studentka školy Pavlína Hartmanová. 

Lianna Havel se těší na naše gymnázium 

Americká lektorka Lianna Havel posílá všem našim studentům pozdrav z USA a těší se na svoji práci.  

Hello! My name is Lianna Havel and I will be coming to your school next year as an English Teaching Assistant 

with the Fulbright Program. I am so incredibly excited to get to meet all of you! I hope you have a wonderful 

summer and I look forward to learning more about Broumov and getting to know each of you as one of your 

English teachers, next year. See you soon! 

 

http://www.english-theatre.cz/
http://nase.broumovsko.cz/zahranici/na-gymnaziu-broumov-bude-pristi-skolni-rok-pri-vyuce-anglictiny-pusobit-americka-asistentka.html
http://nase.broumovsko.cz/zahranici/na-gymnaziu-broumov-bude-pristi-skolni-rok-pri-vyuce-anglictiny-pusobit-americka-asistentka.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=655f5e53e1b9e706a7b9a53375cca4ec35b0dd43
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=655f5e53e1b9e706a7b9a53375cca4ec35b0dd43
http://nase.broumovsko.cz/zahranici/na-gymnaziu-broumov-bude-pristi-skolni-rok-pri-vyuce-anglictiny-pusobit-americka-asistentka/pdf.html
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A můžeme maturovat... 

Studenti oktávy měli dnes příležitost zopakovat si fakta o Velké Británii díky 

zajímavé přednášce, kterou si připravila dobrovolnice European Voluntary 

Service Charlotte. Podobnou přednášku měla Charlotte i se studenty kvarty, 

kteří se s ní po prezentaci pustili do diskuze.  (Sl) 

 

4.5.6  Biologie, ekologie, chemie 

Víte,co jsou houby vřeckovýtrusné? 

A víte, že do této skupiny patří kvasinky? A kde jinde se dozvědět 

zajímavosti o kvasinkách než v pivovaře? Proto sexta vyrazila 20.10. na 

exkurzi do Pivovaru Broumov. Po zhlédnutí dokumentu o místním pivovaru 

si prohlédli provoz a nakonec navštívili muzeum. Děkujeme vedení pivovaru 

za skvělý zážitek.   (L.L.) 

 

 

 

 

Seminář: Cesta do hlubin studia chemie. 

Přírodovědecká fakulta UK v Praze pořádala pro studenty se zájmem o chemii 

seminář CESTA DO HLUBIN STUDIA CHEMIE. Akce se zúčastnily i tři naše studentky 

septimy - Barbora Szulcová, Anežka Harušťáková a Barbora Chalupová. Měly 

možnost si v praxi vyzkoušet řadu zajímavých pokusů a zároveň obhlédnout místo 

jejich možného dalšího studia.    (MČ) 

 

 

4.5.7  Zeměpis 

Seminář ze zeměpisu: Čína dnes. 

V rámci spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové navštívil naší školu ve středu 30.3.2016 

Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D., odborný asistent katedry politologie. Pro naše studenty semináře zeměpisu a 

další zájemce měl připravenou přednášku „Čína dnes", ve které seznámil žáky s dnešní Čínou jako moderním, 

ale i tradičním státem, kde se snoubí socialistický i kapitalistický svět.  (AP) 

 

4.5.8  Fyzika 

Oktaváni na strojírenském veletrhu. 

Studenti Michal Jarkovský, Ondřej Hornych a Petr Pacner 

přijali pozvání strojírenské firmy BRONAS s.r.o. a navštívili 

společně s jejími zaměstnanci Mezinárodní strojírenský veletrh 

v Brně.  (Jiří Šleis) 

 

 

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/sexta-v-pivovaru--rijen-2015.html
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4.5.9  Tělesná výchova 

Cyklisticko-turistický kurz.  

Třída 2.A se zúčastnila 6.11. cyklisticko-turistického kurzu v 

Pasekách nad Jizerou. I když nám počasí moc nepřálo, 

"cyklisťák" jsme si užili.     Dana Slováková 

 

 

 
 
 
 

 
Sexta po stopách zapadlých vlastenců 2015. 

Druhý zářijový týden strávila sexta sportovními aktivitami pod vedením 

svých mentálních a fitness koučů Pavla Trenčanského a Marka Lengála. 

Kurz byl již tradičně zasazen do krásného a sluncem zalitého prostředí 

západních Krkonoš a Jizerských hor. Studenti a studentky obdivovali 

nejen zručnost harrachovských sklářů nebo kvádrovou odlučnost žuly, 

ale mohli okusit i harrachovského Mamuta, stejně jako řadu jiných 

zdejších pamětihodností.  Mnozí si kurz skutečně užili, a posunuli tak 

své fyzické i mentální limity zase o pomyslný stupínek výše.  Zvláštní 

poděkování pak patří Pavlu Trenčanskému, vedoucímu kurzu, který nás 

povzbuzoval svým pověstným humorem, celé třídě za účast a Hance 

Duškové za fotodokumentaci. Jak jsme se měli, posuďte sami... 

(M. Lengál a P. Trenčanský) 

 

Javoří důl patřil kvintě a 1. ročníku. 

Studenti kvinty a 1.A byli na lyžáku v Peci pod Sněžkou. I přes kruté mrazy si skvěle zalyžovali, něco se i naučili a 

zažili spoustu legrace. Na programu byl i tradiční závod ve slalomu a závěrečný karneval. Obě třídy se vracely 

domů s pěknými zážitky.  (AM) 

Lyžák 1.A + 5.V pohledem Krakonoše. 

Krakonoš odměnil letošní účastníky lyžařského kurzu skvělými sněhovými podmínkami,sluníčkem,také mrazem 

i sněžením.  Některé potrápil pády, a tak nastalo fotografování místo lyžování. Mnohdy se realizační 

tým(učitelé, kuchařky) musel vypořádat s nenadálými problémy. Většina účastníků vyzkoušela své lyžařské 

dovednosti na náročnějších sjezdovkách v Peci pod Sněžkou. Na běžkách jsme (kromě Sněžky) poznávali další 

hory a kopce. Závěrem týdne byl uspořádán tradiční závod ve slalomu. Přiložena fota od mluvčí Krakonoše K. 

Strašilové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/lyzarsky-vycvik-kvinty-a-1.a--leden-2016.html
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Sekunda na horách. 

Žáci sekundy si užili týden v Krkonoších na lyžařském výcviku, kde se zdokonalovali se ve sjezdovém i běžeckém 

lyžování. Proběhl také karneval a závody ve slalomu. Za bezvadnou organizaci patří dík vedoucí kurzu Mgr. 

Květě Strašilové. Více fotografií na fb.  (Sl) 

Sportovní kurz. 

Tento týden tráví studenti septimy a 3.ročníku na sportovním 

kurzu. Jan Světlík ze septimy nám poslal fotografii z cesty na 

Malou Skálu: 

 

 

 

 

 

 

 
Plavání v resortu Veba: Bude následovat vyhodnocení. 

09.07.2016 17:04:37 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V závěru školního roku absolvovali studenti primy, sekundy a tercie plavecký výcvik. Po analýze vedení školy 

rozhodne o možnosti plaveckého výcviku i další rok. Alena Michálková se vrací v textu k závěrečným závodům 

tercie. 

 
 

Jak si vedly dívky z tercie na plaveckých závodech? 

Posledních 90 minut plavání tohoto školního roku věnovaly dívky tercie závodům. Po rozplavbách, zajímavých 

hrách pod vodou i na vodě si změřily své síly v závodě na 25 metrů jakýkoliv stylem. Nejlépe si vedla Anna 

Špreňarová, 2. místo obsadila Denise Nosková, bronzovou medaili pak získala Kyla Burdych. Nutno dodat, že 

všechna děvčata obdržela "mokré vysvědčení", které jistě bude pěknou vzpomínkou na hodiny strávené v 

bazénu. Věřím, že plavecké kurzy byly nejen prospěšné, ale že si je i všichni zúčastnění velmi užili.  (AM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://puntan.rajce.idnes.cz/Sekunda_lyzarsky_vycvik_14.-19.2.2016/
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4.5.10  Jiné 

4.5.10.1 Podněty a podněcování ke studiu 

Dobrý den, 

rádi bychom vám připomněli, že Knihovna Václava Havla i letos vyhlašuje soutěž o nejlepší studentský esej. 

Téma 7. ročníku zní: Je v České republice prostor pro lidi jiných kultur a náboženství? Texty, psané v českém 

jazyce, v rozsahu do 9 000 znaků (pět normostran), opatřené jménem autora, datem narození a názvem střední 

školy, zasílejte v elektronické podobě na adresu esej@vaclavhavel-library.org, nejpozději do 31. října 2015. 

 Na všechny texty se těší naše odborná porota, která vítěze vyhlásí na slavnostním večeru v polovině prosince. 

Přejeme Vám pěkný vstup do nového školního roku. Vaše Knihovna Václava Havla. 

 

Kam po maturitě - časopis pro budoucí maturanty. 

Před učebnou 48D (dějepis) máte volně k dispozici poslední číslo časopisu 

Kam po maturitě. Najdete v něm informace, kam po gymnáziu, jaké  jsou 

vysoké školy, jak se dělají přijímací zkoušky a další zajímavé informace.  

(mk) 

 

 

Ladislav Záliš prostě vždycky uměl. 
26.05.2016 06:05:10 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Studenti SKA ze septimy se setkali s absolventem (2009) našeho 

gymnázia Ladislavem Zálišem. 

Studenti SKA ze septimy se setkali s absolventem (2009) našeho 

gymnázia p.Ladislavem Zálišem.Tématem besedy byly jeho zkušenosti 

se studiem v zahraničí a důvodem,proč jsem Láďu pozvala,bylo 

motivovat studenty.Ke studiu jazyků - Láďovu výbornou angličtinu jsme 

poslouchali tři hodiny a bylo to opravdu intenzivní.K touze po poznání – 

zemí,lidí,jídel,…K touze se nebát – a spát třeba týdny v dodávce, aby 

zbyly peníze na školu.Bylo to velmi milé setkání s člověkem,který umí, 

umí se chovat a umí si získat posluchače (a posluchačky především). 

 

 

Vědění mladým. 

Vážená paní, vážený pane, 

píši Vám ohledně konference středoškolských studentů VĚDĚNÍ MLADÝM, která se uskuteční dne 12. listopadu 

2015 v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice. Konference se studenti mohou zúčastnit s příspěvkem i 

bez něj. Seznam již přihlášených prací včetně dalších informací lze nalézt na webových stránkách 

http://bravo.upce.cz/pozvanky/vedeni15.html. Vzhledem k velkému množství prací z biologie a chemie bychom 

byli rádi též za práce například z fyziky, elektroniky či humanitních oborů. Jako pozorovatelé se mohou zúčastnit 

i žáci základních škol s jejich učiteli. Na konferenci je možné vypravit i celou třídu v rámci tzv. exkurze. 

Přihlašování příspěvků a pozorovatelů bylo prodlouženo do 15. října nebo do vyčerpání kapacity konference. 

Prosím Vás o předání informace dál, studentům či pedagogům, kteří by o konferenci mohli mít zájem. Více 

informací připojuji též do přílohy. V případě jakýchkoli dotazů se na mě neváhejte obracet. 

S pozdravem Ing. Patrik Čermák,  Univerzita Pardubice 

 

Veletrh vysokoškolského vzdělávání Gaudeamus Brno. 
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Johns Hopkins Univerzity. 

Nepromeškejte skvělou příležitost - 10. ledna 2016 končí registrace do jarního 

semestru celosvětově uznávaných online kurzů z americké Johns Hopkins 

Univerzity. Hlásit se mohou studenti nižšího i vyššího gymnázia - dle nabídky kurzů. 

Kurzy probíhají v angličtině a jsou náročné studijně, časově i částečně finančně 

(nadace AFCSLS však hradí až 70 % původní ceny), ale 3-6 měsíční studium vám dá 

skutečně nadstandardní znalosti a zkušenosti. Osobně jsem absolvovala jeden 

sedmiměsíční kurz a mohu se zaručit za vynikající organizaci, českého 

zprostředkovatele i nápomocné lektory. Kurzy jednoznačně doporučuji. Je to 

výzva, ale to je na tom nejlepší, ne? Zájemcům mohu poskytnout více informací o 

průběhu kurzů a organizaci. Neváhejte! 

(Pavlína Hartmanová, studentka oktávy) 

 

Telegraficky pro ambiciózní studenty. 

- Desítky online kurzů z nejlepších světových univerzit - najdi si ten svůj! Pro 

všechny věkové kategorie - celoroční registrace na https://www.coursera.org/ a 

https://www.edx.org/. 

 - Do 29.ledna přihlášky na CodeCamp: "Code Camp je dlouhodobý intenzivní 

kurz pro vybrané nadšence, kteří se chtějí výrazně zlepšit v programování a mít 

možnost získat práci na zajímavém projektu." http://codecamp.cz/. 

- Do 15.ledna přihlášky do jarního semestru iCollege: "iCollege je prakticky 

zaměřená vzdělávací instituce, která formou jednosemestrálních kursů učí to, co 

potřebujete pro úspěšné podnikání v jednadvacátém století." 

http://www.icollege.cz/. 

- Do 20.ledna: Máš nějaký IT projekt a chceš s ním jít do soutěže? I pro žáky základních škol - kategorie 

programování počítačových her. Nyní máš šanci na http://studnet.cz/. 

Coursera - Free Online Courses From Top Universities | Coursera 

 

Studuj ve světě. 

Přihlášky do výběrového řízení na studium na školách United World Colleges 

mohou studenti 16-18 let podávat až do 15. ledna a získat tak stipendium na 

prestižní dvouletý studijní program mezinárodní maturity IB na školách po 

celém světě - USA, Costa Rica, Německo, Nizozemí, Itálie... Do prvního kola 

se každoročně přihlásí přibližně 70 studentů - máte tedy poměrně velkou 

šanci na úspěch, proto neváhejte a začněte pracovat na přihlášce ještě dnes. Je to skutečně velká příležitost, 

nenechte si ji uniknout. Více informací na http://www.uwc.cz/. V případě zájmu Vám mohu klidně s čímkoliv 

ohledně přihlášky či úvah poradit a pomoci.  

(Pavlína Hartmanová, oktáva) 

UWC Česko. Hnutí UWC (United World Colleges) je mezinárodní hnutí čtrnácti 

škol, národních komisí ve více než 130 zemích světa a mladých lidí, kteří věří, že 

vzdělání je nejlepším prostředkem ke sjednocování lidí, národů a kultur.  

 
 

Pro maturanty: K dispozici Atlas školství. 

Před kabinetem dějepisu si můžete vyzvednout Atlas školství (obsahuje seznam 

vysokých, vyšších odborných a jazykových škol) pro školní rok 2016/2017.   (mk) 

Atlas školství, s kompletním přehledem český vysokých škol, vyšších odborných i 

jazykových škol, si můžete stáhnout také jako aplikaci do svého mobilního 

telefonu. (mk) 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.uwc.cz%2F&h=XAQFTYVDf&enc=AZOLk-wJoHzNxrEbLSgp_hzEYMT0JWsFpv1Lh5fBllLr8Tjezewo181PyePZ5V2ePPzM5kEREcTjRk2NrhhgcO43aF6HV7YrEnYuU4B1mswtVYX2x2CUFcmPHrkO3aG_I6zx4YD4OqQBO5viCksDqGl5RaaJPh5SrkVz_dk7FvwwH8maAVJc7GnutLV-FfMB6GadTlBkUM7MBgAPjSUIhvUr&s=1
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Veletrh práce. 

Dobrý den,  

zveme Vaší školu a zejména Vaše studenty na Veletrh práce, který se koná v Městském 

divadle Dr.Josefa Čížka v Náchodě v termínu 31.3.2016. Tento projekt je pořádán ve 

spolupráci s Úřadem práce a zejména s významnými i menšími zaměstnavateli celého 

regionu. Hlavní cílovou skupinou návštěvníků veletrhu jsou studenti, absolventi 

středních a vysokých škol, kteří hledají brigádu, praxi, stáž či již své budoucí 

zaměstnaní. Součástí veletrhu práce bude bohatý doprovodný program doplněný 

zajímavými přednáškami, prezentacemi různých zaměstnavatelů, módní show 

apod.Tento program Vám zasíláme v příloze.Celým dnem nás bude provázet garant 

tohoto projektu moderátorka, modelka a MISS 2009 Iveta Vítová (Lutovská). 

 

 

Nový portál vhodný ke studiu českého jazyka. Nepřehlédněte tuto užitečnou pomůcku: 

http://www.nechybujte.cz/ 

Czech language portal | Lingea s.r.o. 

Komplexní portál o češtině pro školy i veřejnost. Obsahuje pravidla českého pravopisu, výkladový slovník, 

slovník synonym a antonym a gramatiku českého jazyka. Dílo kolektivu Lingea s.r.o. 

nechybujte.cz 

 

Pro naše nové studenty - přečtěte si informace o historii naší školy. Studujete v městě, kde tradice 

gymnaziálního vzdělávání je již od roku 1624, delší gymnaziální tradice je pouze v Chebu a Žatci. (mk) 

Více zde: http://www.gybroumov.cz/cs/z-historie-skoly.html 

 

Zkuste si maturitní testy. 

 

Barbora Veselá o studiu v USA. 
Studentka našeho gymnázia Bára Veselá při hodinách SKA v 7.V hovořila o 

svých zkušenostech a zážitcích ze svého téměř ročního pobytu v Coloradu. 

Svoje vyprávění v angličtině doplnila fotografiemi. 

Tento školní rok studenti septimy besedovali s Bárou, p.Zálišem a Kylou 

Burdych a měli tak možnost  porovnat i vzdělávací systémy různých zemí. 

A uvědomit si třeba to, jak přísná nařízení ohledně používání toalet při 

hodinách, používání mobilů nebo oblečení  platí jinde ve světě.   (JS) 

 

 

4.5.10.1 Úplně jiné 

Sekunda zahájila výletní sezonu. 

29.05.2016 13:31:41 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Informace Martiny Salašové o školním výletě sekundy. 

Fotografie z akce na školním facebooku. 

Třida sekunda se letos vydala na školní výlet do Lesa 

Království. Zde měli studenti jedinečnou příležitost 

nahlédnout do nitra této přehradní nádrže se zajímavým 

výkladem, během kterého se jim poštěstilo zahlédnout 

kriticky ohrožený druh netopýra vrápence malého. Další 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nechybujte.cz%2F&h=FAQGhKB1xAQEqifaEePwEiPYzUvrrWNL3yF03owCwvGCa4Q&enc=AZO8umGouIv0LaWsbyg_2VppgewUCwMdasypbI-4cLyBfkz-TacTgA-qCEDh1zCKgtSVai-faVkL--Hz_EE65jX6g3dwa14jB3rUASE3VF3ePBXsW0xkt3BvlJZkpnoZVetE8vaeeMy1mH-hRFnrnzvAKyJUJ_Er86S76FSnZwLAlBfsPzXD7QXlfmcO6rYwfFdp8RuXUS4vaxXQ78Z2PH2T&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nechybujte.cz%2F&h=-AQGGSdt2&enc=AZNySx0BmDDlzslByZM9xi78JRUypBDzhc1kvNffyXxWy9wnwl1HuHqAKhW4JK1Be6UIfC2dbx7GEcoR-GiHQGVnIFhYwHx9eVWgKjVaGixW8Z8WvcR1PQCjzULA7NnpIcqJSSGqV9iAr7raDAK-BiDhn5rMquqLs-7phK5YIIIjwBrcVcyR4tgwsxOTEtkFGsPonECZPk8yE-jAeBqk0nFC&s=1
http://www.novamaturita.cz/zadani-pisemnych-zkousek-1404038149.html
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den navštívili Pecku, seznámili se s historií hradu, prošli mučírnou, sklepy, lázněmi, černou kuchyní a nakonec se 

mohli zaposlouchat do melodií orchestrionu. Na výletě nechyběla ani tradiční stezka odvahy, kterou zdolali 

všichni nebojácní sekundáni:-).  Sl 

 

Zážitky mají být silné: Školní výlet primy. 

13.06.2016 05:58:22 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

O tom, jak prima řádila na školním výletě, se můžete dočíst 

v textu třídní učitelky Lídy Lorencové.  

Zážitky mají být silné, je jedno jakého druhu. To si primáni 

vyzkoušeli na prvním společném výletě. Vyrazili pěšky z 

Křinic, přes Hvězdu, Slavný, Zaječí rokli, Kamennou bránu 

do Božanova. První zkouška odolnosti byla na Slavném. 

Místo svačiny přišel déšť, kroupy a bouřka. Ze Slavného šli 

všichni svižným krokem, mokří a zmrzlí. Po ubytování v 

Božanově v Arkádě u pana Davida mohli sledovat stříhání 

oveček. Potom místo zaslouženého odpočinku šli na hřiště 

hrát míčové hry. Večer je čekala stezka odvahy. Podepsat se 

na hřbitově je jen pro silné jedince, pokud vedle vás stojí 

mnich a za zády vám pobíhá bílá paní, tak to už chce hodně 

odvahy. Zvládli to všichni, jen některým se trochu klepala ruka :). Druhý den si dali limonádu na Chatě pod 

Korunou a prohlédli si oboru v Martínkovicích. Po očištění bot od h.... se vrátili unavení, špinaví, ale spokojení 

autobusem do Broumova. 

Děkujeme za odvoz batohů panu Cirklovi a panu Holubovi a za krásné ubytování a vstřícnost panu Davidovi 

(mimochodem je to absolvent našeho gymnázia).  (LL) 

 

Výlet tercie. 

14.06.2016 08:33:22 | autor: Mgr. Jiří Ringel 

Tři dny života ve westernovém městečku. 

Letos se žáci třídy tercie stali na tři dny obyvateli westernového 

městečka umístěného kdesi mezi Los Zapadacos a texaským 

Laredem (asi 3 km severovýchodně od Boskovic). Noci přežívali v 

kanadských srubech (někteří odvážní i pod hvězdnou oblohou), 

přes den byli svědky koňské show, demonstrace pistolnického 

umu s kolty a nebezpečného umění s honáckými biči a na závěr 

shlédli divadelní představení Sedm statečných znovu zasahuje. 

Aby zahnali přicházející tmu a dravé šelmy, společnými silami 

rozkřesali oheň za použití pouze přírodních materiálů. Dalšího 

dne se vydali na speleologický průzkum Sloupsko-šošůvských jeskyní, v jejichž mrazivých teplotách strávili 

nejdelší prohlídkovou trasou v ČR bezmála dvě hodiny a kromě miliony let starých krápníků v podzemí potkali i 

jeho okřídlené rezidenty. Pěší pochod zpět do tábořiště potom završil celé putování. Mnoho chvilkových 

zlatokopek, honáků, kovbojů, speleologů a speleologyň dobrodružství vyčerpalo natolik, že prospali celý další 

den. Vzpomínky na trávou porostlé střechy mohutných srubů, čarokrásnou pistolnici, prach westernového 

města, hutné ticho jeskynních propastí a palčivé jiskry křesadla ale jistě zůstanou! Michal Hnyk 

(fotogalerie http://www.gybroumov.cz/cs/f/vylet-tercie-1) 

 

Jedna noc ve škole. 

Během páteční noci dne 11. 3. 2016 se škola nepohroužila do obvyklé temnoty a její chodby vyplňovalo víc než 

jen obvyklé hrobové ticho. Ba naopak, čilý ruch tu panoval do pozdních večerních hodin. Připraveny byly 

rozličné dílny vedené samotnými žáky, kde se účastníci mohli rozvíjet tělesně i duševně - například Moderní 

Dobyvatelé (turnaj ve vědomostní hře), Jóga s Andě, Sebeobrana či Přibyla nám tu improvizace (improvizační 

hry) a další. Uprostřed hluboké noci pak vypuklo překvapení dvou děvčat - napínavá noční pátrací hra. Sobotní 

http://www.gybroumov.cz/cs/f/vylet-tercie-1
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ráno přineslo druhý běh dílen, aby si každý mohl vyzkoušet co možná nejvíce aktivit. Po uvedení školy do 

původního stavu zbývalo ponaučeným a vytrénovaným účastníkům Jedné noci ve škole doplnit to jediné, čeho 

se jim během akce nedostalo - spánek.  (Michal Hnyk) 

 

Golfový green plný sekundánů. 

Sekunda strávila příjemný den na golfovém hřišti Grosshof, 

kde si pod odborným vedením paní Bitvarové a pana Berana 

zkusili patování a odpalování s různými holemi. Už také ví, co 

je to týpko nebo co všechno s sebou Matyáš nosí na golf ve 

svém bagu. Sl 

 

 

 

 

Kvinta - jízda na čemkoliv. 

Kvinta zakončila stylově školní rok - jízdou... 

Kvintáni si to v úterý brousili po cyklostezce na rozličných 

dopravních prostředcích. Nechyběly tu koloběžky, kola, 

brusle, skateboardy, jedna kobylka a „živý rychlovlak". Příští 

rok by se mohl přidat i zbytek gymnázia... (ek) 

 

 

Sexta putovala krajem slunce, vína a komárů. 

Ve dnech 23. – 25. 6. se komorní výběr sexty zúčastnil školního výletu na Pálavu. 

Ve dnech 23. – 25. 6. se komorní výběr sexty zúčastnil 

školního výletu na Pálavu. První den jsme navštívili moravskou 

metropoli Brno, kde jsme zavítali do Kapucínské hrobky, která 

studentům připomněla pomíjivost lidské slávy, abychom se 

vzápětí zchladili v příjemném prostředí špilberských kasemat. 

Zde nás výřečná slečna průvodkyně seznámila se zajímavými 

fakty i záměrem Němců vybudovat zde protiatomový kryt. 

Nevynechali jsme ani vyhlídkovou věž staré radnice, která 

nám poskytla netradiční výhled na Brno a široké okolí. Druhý 

den nás čekal Mikulov s jeho romantickým židovským 

hřbitovem, se kterým jsme se rozloučili vyhlídkou ze strážné 

věže na Kozím hrádku. Po té jsme si dopřáli příjemných 8 stupňů celsia v jeskyni na Turoldu, abychom se 

připravili na výheň, která na nás čekala při přechodu Pavlovských vrchů. Z Děviček jsme pak sestoupili do 

Pavlova, kde jsme přechod zakončili návštěvou nedávno otevřeného archeoparku, který v některých 

studentech evokoval deskriptivní geometrii. Poslední den už znamenal pouze odjezd a saunování se společností 

České dráhy, která nás v pořádku přepravila až do Broumova. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za 

bezproblémový průběh a také známému odborníkovi na Pálavu, kolegovi Trenčanskému, který nám byl 

nápomocen cennými radami,a Elišce Palhounové za krásné fotografie.    (Marek Lengál, třídní učitel sexty) 
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4.6  Výchovné poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami   

4.6.1  Výchovné poradenství 
     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.  

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

2015/2016: 

Účast na akcích a prezentace školy: 

Září: 

- příprava s preventistkou Mgr. Šárkou Rambouskovou „seznamovacího víkendu primy a prvního ročníku. Tato 

akce proběhla v Křinicích 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 

 Říjen: 

Výstava středních škol  Náchod – příprava materiálů a realizace výstavy 

- zajištění a distribuce dostatečného množství Učitelských novin s přehledem VŠ – zajištěno  52 kusů   

- příprava materiálů pro DOD a nábory na ZŠ 

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

průběh státních maturit a využití OSP v přijímání na VŠ, VOŠ a o možnostech studia v zahraničí. Tyto materiály 

byly po přetřídění dány k dispozici studentům maturitních i předmaturitních ročníků 

- Seminář VP a preventistů v PPP Náchod 

- Propagace školy a nábory na ZŠ 

 Listopad:  

- zajištění a distribuce Učitelských novin s přehledem VŠ   

- spolupříprava zájezdu a účast na veletrhu vzdělávání "GAUDEAMUS 2015"  v Brně 

- příprava a organizace „Dne otevřených dveří Gymnázia Broumov“ 

- prezentace gymnázia na ZŠ – ZŠ Hradební Broumov, ZŠ Teplice nad Metují 

- Zajištění Maturita na nečisto – scio 

- Školení Děti s ADD, ADHD – PPP Náchod 

Prosinec: 

- kontrola vyšetření pro státní maturit z PPP Náchod   

- Seminář „projekt správným směrem“ – pořadatel Národní protidrogová centrála 

- Hlavní pořadatel Dne otevřených dveří Gymnázia Broumov 

Leden: 

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

Náchod, hromadné testování za státní peníze již nelze. 

- příprava nových IVP a kontrola již vedených IVP 

- organizace besedy k NZS se zástupcem firmy SCIO     

Únor: 

- individuální konzultace s žáky ZŠ, druhé kolo získávání žáků ke studiu 

- přípravný kurz pro budoucí studenty 

Březen:  

- získání možnosti Testů profesní orientace  

- zajištěno pro 12 studentů sexty prostřednictvím ÚP Náchod a to zcela zdarma 

- zajištění besedy –„Umístění absolventů na trhu práce“ Úřad práce v Náchodě 
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Duben: 

- testy profesní orientace včetně rozboru a pohovoru s psychologem 

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

- Spolupříprava a účast na zájezdu dětí do družební školy v Rohru  

Květen: 

- kontrola a doplnění povinné dokumentace 

Červen: 

- připomenutí studentům  na vyšetření v PPP pro specifické úpravy na  státní maturity     

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

P.Trenčanským – prevence sociálněpatologických jevů 

  

Průběžně: 

 - 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 

- průběžné vypracování IVP dle žádostí zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

  

Poskytování poradenských služeb 

1/ jeden VP – devatenáctý rok ve funkci 

2/ učitel, muž, stáří 58 let 

3/ VŠ učitelské vzdělání  

 

Při návštěvě pracovnic Speciálního centra pro postižené v Jánských lázních byl velmi kladně hodnocen přístup 

celé školy /vedení, učitelů i dětí/ k Danielu Trojanovi. 

  

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

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

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

 

Broumov 22.6.2016   RNDr.Aleš Prchal – VP  

 

 

4.6.2  Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

4.6.2.1 Vymezení pojmů 

     Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen ŽSVP) se rozumí osoba, která k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními 

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání 

odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. Žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou.  
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     Za nadaného či mimořádně žáka (dále jen ŽMN) se považuje žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve 

srovnání s vrstevníky vysokou či mimořádnou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v 

pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

     Škola je otevřená všem žákům, tedy i těm se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola se tak snaží v 

maximální míře dbát rovného přístupu ke vzdělávání. Limitujícím faktorem může být pouze nedostatek 

finančních prostředků či personální odborná kvalifikace zaměstnanců (např. výuka v Braillově písmu). 

     Škola bude každý požadavek na úpravu vzdělávacích podmínek řešit individuálně.  

4.6.2.2  Vyhledávání a dispenzarizace ŽSVP a ŽMN 

Vyhledávání ŽSVP a ŽMN se děje na základě:  

- výstupních hodnocení žáků ze základních škol; 

- informací od zákonných zástupců; 

- informací ze školských poradenských zařízení; 

- projevů žáků při výchovně vzdělávací činnosti školy; 

- u ŽMN také na základě IQ testů. 

Veškerá péče o ŽSVP a ŽMN je podmíněna informovaným souhlasem žáka a zákonných zástupců. 

Na vyhledávání ŽSVP a ŽMN se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci; svoje zjištění předávají třídním 

učitelům. 

Třídní učitel: 

- systematizuje informace o ŽSVP a ŽMN v osobní dokumentaci žáků (zvl. zprávy ze školských poradenských    

zařízení, lékařské posudky apod.); 

- dle povahy speciální vzdělávací potřeby informuje jednotlivé vyučující nebo celou pedagogickou radu; 

- o složitějších případech informuje výchovného poradce a spolupracuje s ním na jejich řešení. 

Výchovný poradce: 

- vede souhrnnou evidenci o ŽSVP a ŽMN a o IVP; 

- dle vlastního odborného posouzení přebírá do dispenzární péče zvlášť složité případy; 

- vede o nich vlastní dokumentaci; 

- dle potřeby informuje příslušné vyučující, třídní učitele, ředitele a pedagogickou radu. 

4.6.2.3  Péče o ŽSVP a úprava podmínek jejich vzdělávání 

Všichni pedagogičtí pracovníci: 

- respektují a využívají podpůrná opatření dle vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a podle doporučení školského poradenského pracoviště; 

- uplatňují princip diferenciace a individualizace výchovně-vzdělávacího procesu, zvl. při organizaci činností, při 

stanovování obsahu, forem a metod výuky; 

- umožňují žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební materiály 

přizpůsobené jeho individuálním potřebám; 

- zohledňují druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků ŽSVP. 

Třídní učitel: 

- koordinuje péči o ŽSVP na úrovni třídy; 

- soustavně sleduje vzdělávací podmínky a výsledky ŽSVP a na základě toho navrhuje opatření v péči o ŽSVP pro 

jednotlivé vyučující, případně konzultuje s výchovným poradcem; 

- spolupracuje s rodiči a zajišťuje vzájemnou informovanost.  

Výchovný poradce: 

- koordinuje péči o ŽSVP na úrovni školy; 

- zajišťuje spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a s orgány sociální péče; 

- zajišťuje spolupráci se základními školami, ze kterých přišli ŽSVP; 

- ve složitějších případech, které sám řeší, spolupracuje se zákonnými zástupci; 

- poskytuje konzultační  činnost pro pedagogické pracovníky, pro žáky i pro jejich zákonné zástupce. 

Ředitel: 

- povoluje a organizačně zajišťuje individuální vzdělávací plány pro ŽSVP;  
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- podporuje připravenost pedagogických pracovníků pro práci s ŽSVP; 

- spolupracuje s výchovným poradcem na řešení složitých případů; 

- zabezpečuje potřebné architektonické a jiné změny a úpravy školy a učeben. 

 

4.6.2.4  Podpůrná opatření 

Podpůrná opatření 1. stupně 

     Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka, u nichž je možné 

prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení; zahrnují také 

podporu žáků z důvodů akcelerovaného vývoje školních dovedností. Obtíže žáka jsou dále vyvolané zejména 

aktuálně nepříznivým zdravotním nebo psychickým stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy malého 

rozsahu a intenzity.  

     Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují a realizují pedagogičtí pracovníci, přitom spolupracují s výchovným 

poradcem a zletilým žákem nebo zákonným  zástupcem žáka.  Škola zohledňuje sociální status, vztahovou síť 

žáka a jeho sociální a rodinné prostředí. Podpůrná opatření směřují k naplňování speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka, které nevyžadují opatření s normovanou finanční náročností, přitom pokud jsou účelné, mohou 

podporovat žáka v celém průběhu jeho vzdělávání.  

     Pokud přímá podpora žákave výuce nepostačuje ke kompenzaci žákových obtíží a ty vyžadují součinnost více 

pedagogických pracovníků, lze v rámci podpůrných opatření 1. stupně vytvořit plán pedagogické podpory. 

Podpůrná opatření 2. - 5. stupně 

     Tato opatření se poskytují podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání  žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, a podle konkrétního doporučení školského poradenského pracoviště. 

Plán pedagogické podpory ŽSVP 

     Plán pedagogické podpory (PLPP) zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

podpůrná opatření, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. PLPP sestavuje třídní 

učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou 

podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. 

metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín 

přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným,  zodpovídá 

za vyhodnocování PLPP a za jeho aktualizaci v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Při 

využívání plánu pedagogické podpory se postupuje podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání  žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a podle konkrétního doporučení školského poradenského 

pracoviště.  

Individuální vzdělávací plán ŽSVP 

    Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. 

Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.  

     IVP sestavuje výchovný poradce ve spolupráci s učiteli konkrétních vyučovacích předmětů. IVP má písemnou 

podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. 

metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín 

přípravy IVP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným,  zodpovídá za 

vyhodnocování IVP a za jeho aktualizaci v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Při využívání 

IVP se postupuje podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných, a podle konkrétního doporučení školského poradenského pracoviště.  

 

4.6.2.5  Péče o ŽMN   

Všichni pedagogičtí pracovníci: 

- uplatňují princip diferenciace a individualizace výchovně-vzdělávacího procesu, zvl. při organizaci činností, při 

stanovování obsahu, forem a metod výuky; 

- doplňují, rozšiřují a prohlubují vzdělávací obsah; 

- zadávají specifické úkoly; 

- zapojují ŽMN do odborných exkurzí, do rozsáhlejších samostatných prací a projektů (např. soutěže, SOČ). 
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Třídní učitelé a výchovný poradce: 

- v případě předpokládaného mimořádného nadání žáka informují ředitele školy a organizují se souhlasem žáka 

a jeho zákonných zástupců zjištění tohoto nadání ve školském poradenském zařízení; 

- vedou příslušnou dokumentaci. 

Ředitel: 

- vytváří vhodné vzdělávací nabídky na podporu nadání a talentu ŽMN. 

- určuje individuální vzdělávací plány pro ŽMN; 

- povoluje přeřazení mimořádně nadaného nezletilého žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího 

ročníku (s písemným doporučením školského poradenského zařízení) nebo zletilého žáka na jeho žádost; 

- v učebních plánech dbá na dostatečný počet volitelných a nepovinných předmětů a umožňuje vznik i takových 

předmětů, o které je menší zájem, ale podporují žáky přírodovědně a technicky orientované; 

- podporuje vznik zájmových kroužků a volnočasové aktivity. 

Plán pedagogické podpory ŽMN 

     Plán pedagogické podpory (PLPP) zahrnuje zejména popis nadání žáka, popis nástrojů rozvoje jeho nadání, 

podpůrná opatření, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. PLPP sestavuje třídní 

učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou 

podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími. Výchovný poradce 

stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem 

samotným,  zodpovídá za vyhodnocování PLPP a za jeho aktualizaci v souladu s vývojem nadání žáka. Při 

využívání plánu pedagogické podpory se postupuje podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání  žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a podle konkrétního doporučení školského poradenského 

pracoviště.  

Individuální vzdělávací plán ŽMN 

     Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola, je-li to v zájmu podpory či rychlejšího rozvoje nadání 

žáka. Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka 

ŽMN, přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.  

     IVP sestavuje výchovný poradce ve spolupráci s učiteli konkrétních vyučovacích předmětů. IVP má písemnou 

podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími. Výchovný poradce 

stanoví termín přípravy IVP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem 

samotným,  zodpovídá za vyhodnocování IVP a za jeho aktualizaci v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích 

potřeb ŽMN. Při využívání IVP se postupuje podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání  žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a podle konkrétního doporučení školského poradenského pracoviště.  

 

4.6.2.5.1  Systém práce se žáky mimořádně nadanými 

     Škola ve snaze systematizovat práci se žáky nadanými vyhledává talenty pomocí IQ testů2. Výsledky však 

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

hodnocených školních roků dosáhlo výsledku 130 šest 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 

                                                 
2
 Tyto 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.  
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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. 

 

A.  Rozvíjecí aktivity v oblasti přírodovědné:  

A.1  Projektové formy výuky (viz výroční zprávy). 

A.2  "Matematika bude první".  Hlavní cíl projektu: 

 Posílit význam matematiky v ŠVP. 

 Vytvořit materiální podmínky pro rozvoj matematického nadání žáků prostřednictvím aktivit a činností 

založených na moderních technologiích.  

 Zapojit nadané žáky do aktivit rozvíjejících jejich nadání a vytvářet podmínky pro individuální práci s nimi. 

Využíváním webových aplikací motivovat nadané žáky a dále rozvíjet jejich specifické nadání v  

přírodovědných i společenských oborech.  

 Půlených hodin využít k seznámení žáků s grafickými kalkulátory, s moderním matematickým SW a k 

systematickému vyhledávání nadaných žáků.  

 Využívat moderní technologie při výuce vybraných studentů, a tím je motivovat k zapojení do dalších 

aktivit - cílená příprava na soutěže a korespondenční semináře.  

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

půjčovat veškerý materiál.   

A.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  

Astronomická olympiáda 

Chemická olympiáda   

Biologická olympiáda   

Poznávání přírodnin 

Poznávání živočichů 

Přírodovědný klokan 

Archimediáda  

Logická olympiáda 

A.4  Exkurze na dny otevřených dveří přírodovědeckých fakult a na Den otevřených dveří do Fyzikálního ústavu 

AV v Praze a do Ústavu fyziky plazmatu.  

 

B. Rozvíjecí aktivity v oblasti humanitní: 

B.1  Pro rozvoj nadání žáků jsou důležité soutěže. Proto žákům nabízíme co nejširší výběr soutěží a snažíme se 

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

Dějepisná olympiáda  

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

kultury na gymnáziu v polských  Žabkovicích     
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Recitační soutěž  

Olympiáda v českém jazyce  

Angličtinář roku 

Soutěž v anglické konverzaci  

Olympiáda z anglického jazyka 

Soutěž v německé konverzaci  

Němčinář roku 

Public Speaking Competition 

Olympiáda v latině 

B.2  Velký význam v práci s talenty přikládáme projektovým formám výuky (viz výroční zprávy). 

 

C. Rozvíjecí aktivity v oblasti výtvarné a hudební: 

Projektové formy výuky (viz výroční zprávy školy). 

 

D.  Rozvíjecí aktivity v oblasti sportu: 

Turnaje a přebory v basketbalu  

Turnaje a přebory v softbalu  

Turnaje a přebory ve volejbale  

Turnaje a přebory ve florbalu  

Turnaje a přebory v přehazované  

Turnaje a přebory ve vybíjené 

Turnaje a přebory v ringu  

Turnaje a přebory ve stolním tenise  

Turnaje a přebory v halovém fotbalu  

Turnaje a přebory a minikopané a v kopané 

Turnaje a přebory v šachu  

Turnaje a přebory v atletice  

Přespolní a orientační běh  

Týdenní outdoorový pobyt  

 

E.  Rozvíjející aktivity další: 

E.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. 

E.2  Projektová prezentace školy na webových stránkách školy - školní žákovské televizní studio. 

Údaje o konkrétních akcích jsou ve výročních zprávách školy. 

E.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.  

Údaje o konkrétních akcích jsou ve výročních zprávách školy. 

 

Příklady některých aktivit pro mimořádně nadané žáky ze školního roku 2015/2016. 

Monika Prchalová (oktáva) absolvovala krátkou stáž v deníku Právo. Zde je její 

výstup: 

Daniel Landa představí nové album Žito na Velekoncertě. 
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Zpěvák Daniel Landa se po šesti letech vrací s novým albem Žito, které bude uvedeno do prodeje 12. září v den 

Velekoncertu, jenž se bude odehrávat v Praze-Letňanech. Předprodeje vstupenek hovoří o tom, že by mohlo 

přijít přibližně třicet tisíc návštěvníků. Na Velekoncertu se bude podílet symfonický orchestr a celá show potrvá 

přes dvě hodiny. „Bude to velký příběh poskládaný z nejzásadnějších písní mé celoživotní tvorby 

v megalomanské produkci,“ prohlásil hudebník. Na tiskové konferenci také uvedl, že koncert odstartuje písní 

1968 a zazní na něm dvě skladby z nového alba, na němž jich je dvanáct. Ze starších písní dojde na Krále Karla, 

Neklidné nebe, Českou krajinu, Lagu, Uruze, Kaidó nebo koncertní verzi hitu Šmouha a Modrá obálka. Landa 

zazpívá i duet s Václavem Noidem Bártou, kterého si na album přizval jako spoluautora jedné písně. 

Velekoncert by se mohl dle Landy stát návodem, jak chápat Žita. Zpěvák dále prohlásil, že by rád pokračoval 

v projektu Žito a do dvou let chce natočit hraný film. Lístky na Velekoncert jsou stále v předprodeji od 490 do 

1990 korun.   Monika Prchalová, Právo  

 

Logická olympiáda. 

Vážená paní, vážený pane, 

rádi bychom pozvali žáky Vaší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda 2015 pořádané Mensou ČR. Tato 

soutěž je určena dětem a mládeži z celé České republiky. V roce 2015 proběhne již 8. ročník. Do soutěže se v 

roce 2014 zaregistrovalo 49 035 žáků a studentů z 2 056 škol z celé České republiky. Cílem soutěže je doplnit 

nabídku oborových olympiád o soutěž zaměřenou na logiku, o soutěž, která nevychází jen ze znalostí nabytých 

při školní docházce, ale podporuje samostatné myšlení dětí. Daří se nám přivést děti a mládež blíže k logickým 

úlohám a významným úspěchem bývá i odhalování skrytých talentů. 

S pozdravem tým Logické olympiády. 

 

Pavla Hajpišlová z Gymnázia Broumov se setkala se zpravodajskými televizními esy.  

Pavla Hajpišlová, oktavánka z Gymnázia Broumov, se o víkendu v 

Příbrami zúčastnila setkání školních televizních týmů. Na přednáškách se 

zde setkala s významnými osobnostmi televizního zpravodajství, např. s 

Taťánou Míkovou, Robertem Zárubou, Jakubem Železným, Markem 

Wollnerem nebo Václavem Moravcem. 

 

 

Seminář: Cesta do hlubin studia chemie 

01.12.2015 

 

Přírodovědecká fakulta UK v Praze pořádala 

pro studenty se zájmem o chemii seminář 

CESTA DO HLUBIN STUDIA CHEMIE. Akce se 

zúčastnily i tři naše studentky septimy - 

Barbora Szulcová, Anežka Harušťáková a 

Barbora Chalupová. Měly možnost si v praxi 

vyzkoušet řadu zajímavých pokusů a zároveň 

obhlédnout místo jejich možného dalšího 

studia.    (MČ) 

 

 

 

 

http://www.pravo.cz/
http://nase.broumovsko.cz/magazin/pavla-hajpislova-z-gymnazia-broumov-se-setkala-se-zpravodajskymi-televiznimi-esy.html
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Eseje. 

Katedra filosofie Univerzity Pardubice i tento rok tradičně vypisuje soutěž o 

nejlepší esej pro nadané studenty středních škol. Vybraná témata mají na 

jedné straně filosofickou relevanci, na straně druhé však mohou sloužit 

jako nácvik maturitní písemné práce. Doufáme, že studenty a studentky 

budou motivovat i zajímavé a hodnotné ceny pro vítěze. Termín zaslání 

soutěžních textů je do 29. února 2016. V příloze zasíláme plakát a přihlášku 

do soutěže, oba dokumenty naleznete rovněž na webových stránkách 

filosofie.upce.cz. 

Katedra financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty Slezské 

univerzity v Karviné ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním 

městem Karviná pořádá již 8. ročník celostátní soutěže pro středoškolské 

studenty. Úkolem je zpracovat esej na odborné téma, které letos zní "Je 

finanční gramotnost předpokladem nebo výsledkem bohatství?". Cílem soutěže je podpořit jak povědomí 

středoškoláků o aktuálních ekonomických a finančních problémech, tak i přispět k rozvoji jejich finanční 

gramotnosti. 

 

Dobrý den, 

rádi bychom pozvali Vaše mimořádně nadané studenty do Centra podpory talentů Náchod. Nabízíme 

společenské a vzdělávací aktivity pro mládež ve věku 13 - 19 let. Bylo by prosím možné sdílet pozvánku na 

vašem FB, popřípadě vyvěsit letáček v učebně zaměřené na vědu nebo techniku? 

 

 
Letní akademie Discover 

Letní akademie Discover je 

vzdělávací projekt s 

odvážným podtitulem 

"Nejlepší týden tvého léta", 

který vedou studenti či 

absolventi nejprestižnějších 

univerzit světa. Student si bude moct na týden vyzkoušet studium vysokoškolských oborů, 

přičemž může vybírat z rozmanitého množství od robotiky přes medicínu po právo či výtvarné umění. Zároveň 

bude moct absolvovat širokou škálu workshopů, loni to bylo např. jaké to je pracovat v Google, jaké to je 

pracovat pro tajnou službu, jaké to je studovat na Harvardu nebo třeba tajemný workshop "psychologie zla". 

Účastnit se jí bude s dalšími asi 100 aktivními a zapálenými studenty z celé ČR a SR. Zájemci o další informace se 

obrátí do 26.2. na zástupce.   (Rn) 

 

Dobrý den, pane řediteli, 

dnes jsem obdržela certifikát a závěrečné hodnocení z kurzu Centra 

pro talentovanou mládež. Děkuji za Vaší ochotu při registracích a 

Nadačnímu fondu Gymnázia Broumov za finanční prostředky na 

učebnici, kterou dle dohody v nejbližších dnech doručím na 

gymnázium, kde bude dostupná vyučujícím anglického jazyka. 

Znalosti získané z kurzů psaní From Structure to Style a programování 

AP Computer Science v rámci programu CTY Online mi nejen velmi 

usnadnily výuku na gymnáziu, ale především otevřely dveře k 

univerzitnímu studiu. Absolvování libovolného kurzu z Centra pro 

talentovanou mládež rozhodně studentům všech věkových kategorií 

http://discover.sda.sk/co-je-discover/?lang=cz
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(nabídka kurzů je od primy do oktávy) doporučuji. Od května je otevřená registrace k podzimnímu semestru 

kurzů a v zájmu ostatních ambiciózních studentů bych byla velmi ráda, kdybyste je mohl o této skvělé 

možnosti nadstandardního online studia několika slovy informovat. Více užitečných informací na stránkách 

http://www.ctm-academy.cz/o-nas. Je tu také možnost stipendia pro včasně přihlášené: Registrujte se co 

nejdříve do CTM Online programu a uhraďte svoji část kurzovného. Tímto si zajistíte stipendium ve výši 5.000 

Kč z grantu MŠMT pro nadané středoškoláky ve věku 13 - 19 let v CTM Online programu. 

S pozdravem Pavlína Hartmanová 

 

Probuďte svůj talent - Studium CTYOnline. 

  

Probuďte svůj talent!  

Naším cílem je probudit, motivovat a všestranně podporoval výjimečně nadané ambiciozní děti a studenty ze 

základních a středních škol, kteří svými studijními předpoklady a výsledky patří mezi nejlepší.  

Systém podpory nadaných žáků a studentů vzniká na základě spolupráce nadace American Fund for Czech and 

Slovak Leadership Studies (AFCSLS) www.afcsls.org a Center for Talented Youth (CTY), Johns Hopkins University 

cty.jhu.edu. Partnerem pro registrace studentů do programů CTYOnline, přípravu a realizaci víkendových 

prezenčních programů je občanské sdružení Nadané dítě o.s.  

  

CTY - centrum pro talentovanou mládež bylo založeno v roce 1979 jako nezisková organizace při univerzitě 

Johns Hopkins v USA. CTY je všeobecně uznávano jako jedno z nejlepších na světě. Od svého vzniku se zaměřuje 

na systematické špičkové vzdělávání nadaných studentů a rozvoj jejich nadání a schopností. Mezinárodní síť 

CTY zahrnuje řadu zemí od Irska po Hong Kong.  

Pilotní fáze CTY v České a Slovenské republice začala v lednu 2011 a zaměřila se na studenty špičkových 

gymnázií, a to dva až tři roky před maturitou. AFCSLS poskytl studentům stipendium na studium v (i) letních 

programech CTY v USA a centrech mezinárodní sítě CTY a (ii) CTYOnline kurzy zaměřené na matematiku, fyziku, 

chemii, biologii a angličtinu. V průběhu uplynulých čtyř let se do programu zapojilo různou formou přes 600 

studentů. Řada z nich dosáhla vynikajících výsledků. Hodnocení studentů jsou uveřejňovány na Facebooku.  

Účast v programech CTY je skvělým doporučením pro prestižní univerzity. Ty zajímá nejen to, jak dopadla 

nějaká zkouška nebo s jakými výsledky jste studovali, ale také, jak se váš talent projevoval, jak jste na rozvoji 

svého nadání a osobnosti dlouhodobě pracovali, jak jste aktivní a motivovaní, zda si před sebe kladete náročné 

cíle a zda jich dokážete dosahovat. Specifickou výhodou CTY je, že pochází z USA, takže pro americké univerzity 

je posouzení kvalit absolventa kurzů CTY snadnější, než je tomu u řady jiných národních programů, i když jsou 

vynikající. Programy CTY tak představují líheň talentů pro nejlepší světové univerzity, ať už v USA nebo jinde.  

 

 

 

 

 

 

http://www.afcsls.org/up2u/objevitelske%20soboty%20starsi%20zaci.jpg
http://www.afcsls.org/up2u/objevitelske%20soboty%20starsi%20zaci.jpg
http://www.afcsls.org/
http://cty.jhu.edu/
http://cty.jhu.edu/summer
http://cty.jhu.edu/summer
http://cty.jhu.edu/summer
http://www.facebook.com/afcsls
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Pro zvídavé studenty. 

http://www.iheartintelligence.com/2014/01/18/beat-the-system-40-

free-educational-websites/ 

Beat The System With This List Of 40 Free Educational Websites 

www.iheartintelligence.com 

According to www.webometrics.info, there are more than 17 000 

universities in the world, but getting a degree in many of them is 

quite costly. Many stud 

 

 

Kvartán Štěpán Chládek v Parlamentu ČR. 

Štěpán Chládek z kvarty se zúčastnil vernisáže výstavy„Úryvky ze studentských prací", která se 

uskutečnila v pondělí 14. září v předsálí jednacího sálu Poslanecké sněmovny ČR. Jsou zde 

vystaveny úryvky nejlepších prací vyhodnocených v rámci Literární soutěže o nejlepší 

studentskou esej. Podrobnosti na facebooku.  (mk) 

 
Školní studentská kapela. 

Projekt Gymplfest. 

Projekt Dé jà vu. 

 

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

- účast v biologické olympiádě- kategorie B,C,D - školní, okresní, krajské                

  kolo  

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

   A, D, krajské kolo kategorie 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 

- dívky z Venuše, chlapci z Marsu– beseda o problémech dospívání (Kt, 1.A) 

- S Tebou o Tobě - o reprodukčním zdraví dívek (P) 

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

- naučná stezka – Lom Rožmitál –  sexta, kvarta 

- návštěva farmy WENET(prima) 

- projekt Lidské tělo, Domácí mazlíčci  (tercie) 

- zdravá výživa (tercie, kvarta) 

- kurz environmentální výchovy – ekosystémy Broumovska (kvarta) 

- návštěva farmy daňků Martínkovice (prima) 

- herbář ( kvinta, 1.A, prima) 

- geomorfologická exkurze – (sexta, 2. roč.) 

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

- zdravý životní styl –všechny ročníky 

- výstavky přírodnin, přírodovědné vycházky 

- dobrovolnictví – „72 hodin“ – dobrovolný úklid města 

- JEDEN  SVĚT – zapojení do projektu – projekce, moderování 

- jeden svět – promítání filmů pro NG, VG 

- návštěva ZOO Praha (sexta, 2.A a účastníci přír. soutěží) 

 

http://www.iheartintelligence.com/2014/01/18/beat-the-system-40-free-educational-websites/
http://www.iheartintelligence.com/2014/01/18/beat-the-system-40-free-educational-websites/
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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. 

                                                                                  Ludmila Lorencová    koordinátorka EVVO        

 

4.8  Výchova proti rasismu, xenofobii a násilí; multikulturní výchova 

 
Jeden svět - festival dokumentárních filmů o lidských právech. 

Gymnázium Broumov tradičně podporuje festival  Jeden svět na školách. Najdou se dobrovolníci i letos? 

 
Projekce Jednoho světa 2016 pro studenty gymnázia. 

Ve středu 6. dubna zhlédli studenti vyššího gymnázia film „Můj džihád“, snímek o mladých belgických 

muslimech, kteří se nechali zlákat radikální ideologií tzv. Islámského státu a odjeli bojovat svou „svatou válku“, 

a o muslimské komunitě, která se snaží další potenciální radikály od tohoto rozhodnutí odradit. Po filmu se 

studenty besedoval Petr Tůma, velvyslanec v Sýrii. Ve čtvrtek se pro nižší gymnázium promítal soubor krátkých 

dokumentů s uprchlickou tematikou. Zde je na místě vysvětlit nedorozumění, ke kterému došlo. Film Malory, 

který se měl původně promítat, je bohužel vázán autorskými právy, není tudíž vysílatelný jakkoli a kdekoli, 

proto jsme museli sáhnout k náhradě. Ta však nebyla jistě o nic horší. Film Malory studenti naší školy uvidí, na 

to se můžete spolehnout.  (ŠáRa) 

 

Jeden svět - poděkování našim studentům. 

Všichni studenti, kteří během festivalu pomáhali, zaslouží velké 

díky. Školu reprezentovali v dobrém světle .. Přispěli k tomu, že 

se opravdu povedl, lidí chodí víc a víc..  Děkuji Monice Prchalové, 

Kláře Ištokové, Barboře Volákové, Jitce Smolíkové, Květě 

Vídeňové, Pavlíně Hartmanové, Ondrovi Hornychovi, Pavlovi 

Suchomelovi, Kláře Mrštinové.     (Marie Hornychová) 

 

 

 

Náš adoptivní syn oslavil již patnáctiny.  

 

Arwin Noel, indický chlapec, kterého naši studenti sponzorují již od roku 2006, 

oslavil již 15. narozeniny. Od září bude studovat ve třídě 1ST na Saint Theresa 

College Belthangady. Pokud chcete přispět na studium jakoukoliv částkou 

(třeba 10-20 Kč), stavte se v kabinetě dějepisu 48D.   (mk) 

 

https://www.facebook.com/jedensvetnaskolach/
https://www.facebook.com/jedensvetnaskolach/
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4.9  Zájmové kroužky 
     Škola zřizuje zájmové kroužky podle zájmu žáků. 

4.10  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. Akce tohoto charakteru jsou 

popsány v kapitole 4.5 Odborné přednášky a exkurze na doplnění výuky, netradiční formy práce, v 

podkapitolách 4.5.3 Český jazyk a literatura, mediální a dramatická výchova a  4.5.4  Estetická výchova výtvarná 

a hudební. 

 

4.11  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). 

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. 

Spolupořádáme sportovní akce pro žáky základních škol v Broumově.  

     Přehled sportovních aktivit školy je v kapitole 4.5 Odborné přednášky a exkurze na doplnění výuky, 

netradiční formy práce, v podkapitole 4.5.10  Tělesná výchova. 

 

 

Část V.  

Prevence rizikového chování 

(§7, odst. 1, pís. f) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 
     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: 

 

Adaptační kurz nových studentů 

 

Adaptační kurz proběhl 

3.-4. 9. v Křinicích. . 

Tentokráte se seznamovali studenti 1.A a primy dohromady. Ve 

čtvrtek ráno jsme vyšli pěšky od školy a s dobrou náladou 

dorazili do Křinic, kde pro nás bylo připraveno ubytování. Po 

krátké pauze a nutném občerstvení jsme se pustili do 

připravených aktivit. Studenti se vzájemně poznávali při různých 

hrách, kdy spolupracovali ve skupinách nebo dvojicích a svoji 

fantazii a výtvarný talent projevili při malování triček, která se 
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jim mimochodem velmi povedla. Nechyběla ani noční stezka odvahy. Při závěrečném zhodnocení většina 

studentů uvedla, že se jim v Křinicích líbilo a jediným nedostatkem bylo, že kurz trval jen dva dny. Také bychom 

chtěli poděkovat paní Rusínové a ostatním zaměstnancům za skvělé jídlo a ostatní servis a panu učiteli 

Prchalovi a paní učitelce Hejtmánkové za odvoz zavazadel.   (Za primu a 1.A MČ a LL) 

 

Jedna noc ve škole. 

Během páteční noci dne 11. 3. 2016 se škola nepohroužila do obvyklé temnoty a její chodby vyplňovalo víc než 

jen obvyklé hrobové ticho. Ba naopak, čilý ruch tu panoval do pozdních večerních hodin. Připraveny byly 

rozličné dílny vedené samotnými žáky, kde se účastníci mohli rozvíjet tělesně i duševně - například Moderní 

Dobyvatelé (turnaj ve vědomostní hře), Jóga s Andě, Sebeobrana či Přibyla nám tu improvizace (improvizační 

hry) a další. Uprostřed hluboké noci pak vypuklo překvapení dvou děvčat - napínavá noční pátrací hra. Sobotní 

ráno přineslo druhý běh dílen, aby si každý mohl vyzkoušet co možná nejvíce aktivit. Po uvedení školy do 

původního stavu zbývalo ponaučeným a vytrénovaným účastníkům Jedné noci ve škole doplnit to jediné, čeho 

se jim během akce nedostalo - spánek.  (Michal Hnyk) 

 

Pojďte k nám studovat - šikana u nás rozhodně nehrozí. 

"Naše škola je malá, všichni studenti a učitelé se navzájem známe, rodiče se školou spolupracují, je proto jasné, 

že žádné „velké" a „zásadní" kauzy řešit nemusíme. Tím v žádném případě neříkám, že je řešit neumíme! 

Naopak, studenti vědí, že se mohou v případě, že jim je ubližováno nebo se cítí nekomfortně, kdykoli obrátit na 

třídního učitele, preventistu, výchovného poradce či jakéhokoli vyučujícího, a ti jim vždy pomohou.  Oblast 

prevence je velmi zásadní, neznamená jen jednou za rok „pobesedovat" s příslušným odborníkem a máme 

splněno. Také není možné zavírat oči před jakýmkoli oznámením. Pokud student cítí, že je něco v nepořádku, 

nemůže, respektive nesmí nad tím učitel mávnout rukou. Vše je nutné probrat, zapojit potřebné instituce a 

bezodkladně studentovi pomoci. Ředitel školy pravidelně ve všech třídách zjišťuje pomocí dotazníku, zda jsou 

studenti ve škole spokojeni, zda se necítí ohroženi, případně zda nemají jiné problémy." 

Šárka Rambousková, Gymnázium Broumov 

 

Liga proti rakovině - přednáška. 

 

Část VI. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
(§7, odst. 1, pís. g) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 

Škola má zpracovanou koncepci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Přehled vzdělávacích akcí za školní rok 2015/2016: 

Druh studia, kurzu apod. Počet účastí 

CV KHK - jednodenní vzdělávací kurzy pro učitele v rámci jejich aprobací 3 

NIDV - vzdělávání ke státní maturitě 3 

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

Oxford university press - metodika angličtiny 2 

Studium koordinátorů ICT a koordinátorů EVVO 2 

UK Praha 4 
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Jiné 5 

Celkem účastí  20 

Průměrná účast na 1 učitele  0,8 

 

Komentář 

Výchozí stav 

         Na gymnáziu v Broumově pracovalo 31 učitelů, z toho 8 na částečný úvazek. Přepočtených učitelů bylo 25. 

Personální situace pedagogického sboru je dlouhodobě stabilní. Většina učitelů pracuje ve škole delší dobu a 

zároveň bydlí v Broumově, takže je předpoklad, že nebudou v dohledné době měnit zaměstnání. Věkový 

průměr zaměstnanců je 45 let. Všichni učitelé jsou zařazeni do plánu dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků.  

     Jeden učitel nesplňuje kvalifikaci pro střední školu:  - 1 učitelka (středoškolské vzdělání). 

Funkční studia: 

a) ředitel - absolvoval funkční studium; 

b) zástupce ředitele - absolvoval funkční studium pro ředitele; 

c) výchovný poradce - absolvoval specializační studium; 

d) školní metodik prevence - absolvoval specializační studium; 

e) koordinátor ŠVP - absolvoval specializační studium; 

e) koordinátor ICT a správce sítě - zařazen ve specializačním studiu; 

f) environmentalista - zařazen ve specializačním studiu. 

 

Výhled do roku 2017 

Kvalifikace 

     Cílem je dosáhnout co nejvyšší kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagogického sboru. 

     Kvalifikovanost sboru byla 99,6%. Všechny předměty se učí tzv. aprobovaně. Jedinou nekvalifikovanou 

učitelkou byla učitelka němčiny na zástup za rodičovskou dovolenou - jednalo se o 4 hodiny němčiny.  

     Problémy s kvalifikovaností způsobují především mateřské a rodičovské dovolené stálých kvalifikovaných 

učitelek.       

Funkční a specializační studia 

     Ředitel školy absolvoval funkční studium.  

     Zástupce ředitele absolvoval funkční studium pro ředitele škol.  

     Výchovný poradce absolvoval funkční studium výchovných poradců a v rámci tohoto studia získal také 

kvalifikaci školního metodika prevence. 

     Školní metodička prevence absolvovala specializační studium. 

     Koordinátor tvorby ŠVP ukončil ve školním roce 2014/2015 specializační studium.   

     Koordinátor ICT zahájil ve školním roce 2015/2016 specializační studium.  

     Koordinátorka EVVO zahájila ve školním roce 2015/2016 specializační studium. 

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 HK). 

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.  

     Učitelé hodnotí a plánují sebevzdělávání v rámci svých pracovních portfolií. 

Oblast ICT 
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     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 postupné 

instalaci interaktivních tabulí (v současné době 7) přípravu zaměřujeme na využití těchto tabulí ve výuce. 

Vzdělávání v oblasti ICT bylo podpořeno tvorbou dumů v rámci projektu šablony. 

Oblast první pomoci 

     Kurz první pomoci pro všechny zaměstnance školy se opakuje přibližně v pětiletých cyklech. Kromě toho čtyři 

vyučující absolvovali kurz zdravotníka zotavovacích akcí s trvalou platností. V rámci ŠVP dbá škola též na 

rozvíjení žáků v oblasti první pomoci. Zájemcům potom zprostředkováváme kurz první pomoci organizovaný na 

naší škole ČČK.  

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). 

Vzdělávání nepedagogických zaměstnanců 

     U dělnických profesí je vzdělávání zaměřeno na bezpečnost práce, u technicko-hospodářských pracovníků na 

aktuální profesní novinky a na legislativní změny. Účetní i hospodářka studují dálkově na vysoké škole v 

bakalářském a v magisterském programu v oblasti svých odborností. 

 

Studijní pobyt na Maltě. 

Vyučujíí anglického jazyka Jitka Smolíková a Alena Michálková tráví 13 dní na 

studijním vzdělávacím pobytu na ostrově Malta. Pobyt je financován z 

evropských fondů. Podrobnosti na facebooku. (mk) 

 

 

 

 

Část VII. 
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

(§7, odst. 1, pís. h) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 

          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. Škola má PR 

manažera z řad učitelů, který koordinuje PR aktivity školy. 

     Veřejnosti školu pravidelně představujeme na veletrhu středních škol okresu Náchod stejně jako na Dnu 

otevřených dveří.  Pro zájemce o studium pořádáme akci „Jeden den na gymnáziu“ a přípravné kurzy k 

přijímacím zkouškám. 

      Za reprezentativní záležitost lze také označit tradiční stužkovací ples maturitních ročníků a slavnostní 

předávání maturitních vysvědčení na Staré radnici v Broumově ve spolupráci s Nadačním fondem či v 

prostorách kláštera. 

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

popularitu si získal nově otevřený facebook a máme také vlastní kanál na YouTube.  

     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.  

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

finančních sbírek na pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům.  



 

77 

 

 

Pečeme pro Arwina - pondělí, středa a pátek. 

 

Arwin Noel, indický chlapec, kterého naši studenti sponzorují již od 

roku 2006, oslavil již 15.narozeniny. Od září bude studovat ve třídě 

1ST na Saint Theresa College Belthangady. V pondělí 14.září a poté ve 

středu a pátek vždy o velké přestávce budou studentky oktávy nabízet 

svoje koláče a další dobroty. Výtěžek z akce jde na studium Arwina v 

Indiii. Za případné další příspěvky děkujeme.  (mk)  

 

 

 

Arwin Noel může studovat další rok.  

Díky Vašemu zakoupení dobrot, které pekly dívky z oktávy, může i 

další rok studovat náš adoptovaný indický chlapec Arwin Noel. 

Všem, kteří si zakoupili laskominu, děkujeme.  (mk) 

 

"Lepší zapálit svíčku než proklínat temnotu" Konfucius 

 Arwin Noel, adoptovaný indický chlapec, může díky Vám všem, 

kteří si zakoupili "výrobky" studentek oktávy, studovat další školní 

rok. Peníze jsou odeslány na účet Arcidiecézní charity, která poté 

celou částku přeposílá indickému partnerovi. Peníze slouží na nákup školní uniformy, učebnic, školních 

pomůcek a na školné. V dnešní uprchlické krizi se jedná sice o zdánlivě malou částku, ale pro jednoho 

konkrétního člověka má velký význam.  Děkujeme ještě jednou všem, kteří koupí koláče či jiné dobroty 

podpořili dobrou věc, také děkujeme za finanční příspěvek manželům Grunerovým a studentkám maturujícím 

roku 2012 - Martině Grunerové, Kateřině Vlčkové a Evě Vodochodské. A ještě jednou samozřejmě všem 

studentkám oktávy, které upekly již zmíněné sladkosti. (mk) 
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Postavme školu v Africe. 

V Polici nad Metují se již tuto sobotu v dopoledních hodinách uskuteční další ročník 

sbírky Postavme školu v Africe nadace Člověka v tísni. Přijďte si dopoledne vyrobit 

náramek z hliněných korálků, ozdobu z papíru nebo zaběhnout závod. Nebudou 

chybět ani pečené placky, prodejní stánek s tradičními černoušky a sbírkové 

kasičky. 

Od 19:00 se bude konat beseda o dobrovolných lékařích v Malawi očima a 

fotoaparátem Jiřiny Mužíkové. Jestli chcete vědět, jaké to je vstoupit do dosud 

neznámé vesnice nebo jak se lékaři každý den v Malawi pohybovali, přijďte do 

polického kláštera. Vstupné dobrovolné. Všechny vybrané peníze poputují na konto 

sbírky. 

Monika Prchalová, oktáva 

 

Úklid. 

Zase se budu opakovat, ale zkrátka to tak je. Studenti naší školy jsou 

výborní, tentokrát jde o maturanty. Obě třídy – a FAKT – úplně 

všichni - v úterý odpoledne dokonale uklidili Schrollův park. Je 

pravda, že práce nebyla úplně nezištná, odpracovali si totiž 

pronájem sálu Střelnice pro své plesy, které se konají 21. 11. – to je 

4.A – a 12.12 – to je Ok. Ale přišli všichni, neodflákli to a je to vidět. 

Takže díky. 

Tímto děkujeme Městu Broumov, Technickým službám za nářadí a 

čaj.    (ŠáRa) 

 

Studenti prodávali Červenou stužku - symbol boje proti A.I.D.S. 

1. prosinec je Mezinárodním dnem boje proti AIDS. V boji proti šíření viru HIV a nemoci 

AIDS naše škola také pomáhá – již jedenáctý rok. Studenti septimy (Jan Světlík, Filip 

Chládek, Pavel Chudomský, Ondřej Hofman a Barbora Szulcová) a kvinty (Jakub Šafář, 

Jaroslav Rosa) prodávali červenou stužku. Výtěžek – a velmi solidní – 3202 Kč jsme zaslali na účet Domu světla. 

Studentům patří velký dík, protože prodávat stužku není v našich končinách jednoduché, předsudky a strach 

hrají velkou roli, takže reakce lidí jsou i nehezké.     (ŠáRa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Gymn%C3%A1zium-Broumov/214643055350706?ref=nf
https://www.facebook.com/pages/Gymn%C3%A1zium-Broumov/214643055350706?ref=nf
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Naši studenti se zapojili do sbírky Ligy proti rakovině Květinový den. 

 

 

Připomenutí některých PR akcí a událostí: 
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Píšeme o sobě, píší o nás. 
 

Nejčtenější internetové médium Broumovska: Facebook Gymnázia Broumov. 

Náš web sleduje měsíčně v průměru kolem 3500 lidí, facebook dosáhl textem o úspěchu Jana Pipoty rekordní 

sledovanost, v té době byl bezesporu nejsledovanějším internetovým médiem Broumovska - text četlo v 

okamžiku psaní tohoto příspěvku neuvěřitelných 9842 lidí. Zachovejte nám nadále přízeň, děkujeme.  (mk) 

Kdo nás četl v Nigérii? 

Sledovanost gymnaziálních médií je na vzestupu, v prosinci jsme měli čtenáře v 39 zemích světa, poprvé se 

objevila Nigérie. Nevíte, o koho by se mohlo jednat, zda tam není nějaký náš student na stáži? Minule se nám 

po výzvě ozvala bývalá studentka z Japonska. Web má měsíčně průměrně kolem 3500 originálních přístupů, 

texty zde na facebooku mají sledovanost od 400, 500 až po 3000 čtenářů, senzací je sledovanost textu o 

úspěchu Jana Pipoty - ten v tuto chvíli vidělo neuvěřitelných 9842 čtenářů - tj.v tomto okamžiku jsme byli 

nejčtenějším internetovým broumovských médiem. Sledovanost úspěšného webu NašeBroumovsko je zhruba 

poloviční. Zachovejte nám nadále přízeň. Děkujeme. (mk) 

Duben: Rekordních 4053 unikátních přístupů na náš web. 

Máme nové responzivní webové stránky. 

12.05.2016 19:12:04 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Poděkování firmě dkLAB. 

Gymnázium Broumov má od pátku 13.května nové webové responzivní stránky. Jedná se o způsob stylování 

HTML dokumentu, které zaručí, že zobrazení stránky bude optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších 

zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety atd.). Především díky vlastnosti Media Queries, která je zahrnuta 

ve specifikaci CSS3, lze rozpoznat vlastnosti zařízení, na kterém je stránka prohlížena a přizpůsobit tak 

samotnou stránku a její obsah. Stránky vyrobila se 70% slevou firma dkLAB. Stejná firma (majitelem bývalý 

absolvent Daniel Kulhánek) udělala již dvakrát pro naši školu předcházející webové stránky zcela zdarma. Touto 

cestou firmě dkLAB děkujeme.      

Psali o nás: Broumovské noviny - srpnové číslo. 

V srpnovém čísle Broumovských novin si můžete přečíst nejen text Evy 

Kroupové o jedinečném vystoupení našich dvou studentek s Českou 

filharmonií (Karolína Soukupová, Anna Novotná), ale také čtyři texty o kulturním dění v našem 

městě z pera maturantky z roku 2014. Autorka Tereza Šafářová dnes studuje katedru Teorie a 

kritiky Divadelmí akademie múzických umění Praha.  (mk) 

Broumovské noviny: Dvojstrana o našem gymnáziu. 

Nezapomeňte si koupit únorové Broumovské noviny s řadou textů o našem gymnáziu.  

Broumovské noviny: Šest textů o naší škole. 

V říjnových Broumovských novinách najdete šest textů o naší škole. Noviny jsou ještě v prodeji. (mk) 

Broumovské noviny - duben: Texty o naší škole. 

Nové číslo Broumovských novin v prodeji - dvojstrana věnovaná našemu gymnáziu. 

Broumovské noviny s výraznou gymnaziální stopou - v nových srpnových Broumovských novinách 

najdete řadu informací o naší škole. 

Broumovské noviny: Čtyři texty ze života naší školy. 

V červencovém čísle Broumovských novin najdete dva texty Evy Kroupové ( divadelní představení a výstava na 

náměstí), článek ředitele školy Karla Výravského o testování Scate na našem gymnáziu a text Milana 

Kulhánka Gymnázium Broumov je opět Gymplem roku. Aktuality ze života naší školy můžete také 

pravidelně sledovat v Polickém měsíčníku, na webu města Broumova a v internetovém zpravodaji 

Naše Broumovsko. (mk) 

 

http://www4.isol.cz/awstats/awstats.pl?month=12&year=2015&output=main&config=gybroumov.cz&framename=index
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Školní televizni tým opět v akci: Reportáž v České televizi. 

Nenechte si ujít novou reportáž osvědčeného týmu Pavla Hajpišlová a Jan Zavadil (oba 

oktáva) - pořad České televize Zprávičky. (mk) 

Tým školní televize - redaktorka Pavla Hajpišlová, kamera Jan Zavadil (oba od září oktáva) - 

natočil reportáž pro Českou televizi.(mk) 

 Zprávičky, od 3:36.   http://www.ceskatelevize.cz/…/10265744641-…/215411000160812/ 

 

Nová posila pedagogického sboru: Michal Hnyk. 

 

Novým učitelem fyziky a matematiky bude od září Mgr.Michal Hnyk. Profil naše 

kolegy najdete na facebooku školy. (mk) 

 

 

Nadační fond Gymnázia Broumov: Poslední hrnečky v prodeji. 

Chcete-li si zakoupit hrneček s logem své školy a současně podpořit Nadační fond Gymnázia 

Broumov, máte poslední šanci u hospodářky školy. Cena hrnečku je 100 Kč.  (mk) 

 

 

Ocenění za studijní úspěchy míří na Gymnázium Broumov a na Základní školu Bukovice.  

ČTVRTEK, 24 ZÁŘÍ 2015 04:36 RENÉ HERZÁN  

Klára Ištoková z Gymnázia Broumov a Kateřina Trojtlová ze 

Základní a mateřské školy Bukovice byly za své studijní 

úspěchy oceněny na krajském úřadě v Hradci Králové. 

Studentka gymnázia Klára Ištoková byla oceněna za svůj 

úspěch na Olympiádě v českém jazyce, žačka 4. třídy 

Základní a mateřské školy Bukovice Kateřina Trojtlová za 

soutěž Matematický klokan v kategorii Cvrček.  

"Je dobře, že byla oceněna právě Klára Ištoková. Klára má 

logické myšlení, je vysoce inteligentní, ale i pracovitá. Je to 

takový přírodní talent, je vynikající jak v přírodovědných, 

tak i humanitních předmětech, koneckonců 1. místo v Krajském kole Olympiády v českém jazyce a 7. místo v 

Ústředním kole je toho dokladem," potvrdil správnost udělení ceny Kláře Ištokové učitel Gymnázia Broumov 

Milan Kulhánek. 

Setkání vítězů krajských kol předmětových soutěží a jejich organizátorů s představiteli Královéhradeckého kraje 

je každoročním vyvrcholením soutěží. Královéhradecký kraj zajišťuje oblast práce s talentovanými dětmi a 

mládeží zejména organizováním okresních a krajských kol předmětových, uměleckých a sportovních soutěží 

vyhlašovaných MŠMT. Tuto oblast podporuje částkou 1,8 miliónů korun. Žákům a studentům, kteří obsadili v 

daných soutěžích první místo, byla odměnou účast na slavnostním setkání, při kterém obdrželi dárkový poukaz 

na zboží firmy Husky z rukou krajského radního Josefa Lukáška. V letošním roce bylo oceněno celkem 85 žáků a 

studentů, kteří prokázali vítězstvím své velké znalosti a schopnosti, dále také 27 organizátorů těchto soutěží. 

Program hudebně doprovodilo vystoupení žáků Základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové, kteří zahráli 

na saxofony známé melodie. 

 

 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/215411000160812/
http://fyzikamh.wz.cz/about.php
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/oceneni-za-studijni-uspechy-miri-na-gymnazium-broumov-a-na-zakladni-skolu-bukovice.html
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School Band : Letní koncertování školní kapely. 

Posíláme  několik fotografií z letního koncertování školní kapely. Tak se 

mrkněte a sem s dalšími akcemi :). ek   P.S. Přijímáme návrhy na nový 

název skupiny (ve hře jsou prozatím: GB, GB...Why not?, Wajnot?, 

Vainot?). 

 

 

 

 

Pavla Hajpišlová z Gymnázia Broumov se setkala se zpravodajskými televizními esy.  

STŘEDA, 21 ŘÍJEN 2015 04:29 RENÉ HERZÁN  

Pavla Hajpišlová, oktavánka z Gymnázia Broumov, se o víkendu v 

Příbrami zúčastnila setkání školních televizních týmů. Na přednáškách se 

zde setkala s významnými osobnostmi televizního zpravodajství, např. s 

Taťánou Míkovou, Robertem Zárubou, Jakubem Železným, Markem 

Wollnerem nebo Václavem Moravcem. 

 

 

 

Den otevřených dveří. 

V sobotu 28.listopadu máme od 8 do 12 hodin Den otevřených dveří pro 

budoucí studenty, ale i pro příznivce naší školy. Na Den otevřených dveří 

Vás zve také filmová producentka Pavla Kubečková,  nositelka Českého lva. 

 (mk) 

 

 

 

 

 

 

V Náchodě se konala prezentace škol a zaměstnavatelů. Význam setkání ocenil i hejtman Lubomír Franc.  

PONDĚLÍ, 26 ŘÍJEN 2015 04:05 RENÉ HERZÁN  

V Náchodě se v pátek a v sobotu konala další ze série pěti výstav středních škol a firem, které mají rodičům a 

žákům základních škol pomoci při výběru vhodné střední školy. Výstavy 

pořádá Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora 

Královéhradeckého kraje. Význam těchto setkání ocenil i hejtman 

Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. 

"Já jsem velmi rád, že Královéhradecký kraj tuto akci pořádá. Kraj má střední 

školství ve své gesci, a proto se snažíme, aby sepětí se zaměstnavateli bylo co 

nejužší. Má to logiku, protože zaměstnavatelé si chtějí vybrat své pracovníky 

a rodiče a žáci mají zájem na tom, aby pracovali ve firmě, která má 

perspektivu. Takže toto setkání má velký význam pro obě strany," uvedl při 

http://gybroumov.rajce.idnes.cz/leto_2015
http://nase.broumovsko.cz/magazin/pavla-hajpislova-z-gymnazia-broumov-se-setkala-se-zpravodajskymi-televiznimi-esy.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/v-nachode-se-konala-prezentace-skol-a-zamestnavatelu-vyznam-setkani-ocenil-i-hejtman-lubomir-franc.html
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zahájení Lubomír Franc a zmínil, že to není jediná aktivita v této oblasti: "Královéhradecký kraj podepsal za 

poslední dva roky dvě sektorové dohody, které určují způsob dlouhodobé spolupráce mezi zaměstnavateli a 

školami. A myslím si, že tyto věci začínají fungovat a začínají být ku prospěchu. 

O prezentaci byl nebývalý zájem z obou stran. Svůj stánek v náchodské Sokolovně mělo více než 60 středních 

škol a firem, nechyběl samozřejmě ani stánek Gymnázia Broumov, a už od rána si sem cestu našly stovky 

budoucích studentů a rodičů. "Přeji dnešním i zítřejším účastníkům, aby se dozvěděli co nejvíce informací, 

abychom se dostali v budoucnu k tomu, že firmy budou mít možnost si vybrat mezi uchazeči a na druhou 

stranu, že tam přijdou lidé, kteří pro ně budou dobře pracovat," uvedl při zahájení dvoudenní výstavy v 

Náchodě Lubomír Franc. 

Přítomen byl i místostarosta Náchoda Tomáš Šubert: "Vy se dnes rozhodujete o svém budoucím zaměření. Já 

vám přeji, aby to bylo rozhodování správné. Protože touto současnou volbou nerozhodujete o budoucích 

čtyřech nebo několika letech, ale o svém zbytku života." 

K budoucím studentům promluvil i předseda rady oblasti Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje 

pro oblast Náchod Radek Jakubský: "My si velmi vážíme podpory kraje a možnosti spolupráce na organizaci této 

akce, která je v České republice naprosto unikátní. Hospodářská komora sdružuje nejvýznamnější 

zaměstnavatele v kraji, kteří by rádi představili svoje výroby a pozice, které nabízejí. A uchazeči o této pozice 

právě zde mají možnost si vybrat školu, která jim následně nabídne další budoucnost. Rozhodujte se správně, 

důsledně a pečlivě. Je to na celý život." 

Královéhradecký kraj je zřizovatelem více než osmdesáti škol a školských zařízení. Od roku 2008 podporuje 

některé učňovské obory, o které nebyl zájem, stipendii, například za školní rok 2014/2015 vyplatil studentům 

těchto oborů 5,8 milion korun. V kraji podle odhadů nastoupilo letos v září na střední školy zhruba 6600 žáků. 

Střední školy pro letošní školní rok nabízely zhruba 10 tisíc volných míst. Pro příští rok kraj 

nepředpokládá zásadní změny v počtech absolventů základních škol ani v kapacitě 

středních škol. 

"Volte uvážlivě, nejen školy, které jsou třeba méně náročné. Vždycky náročnější a tvrdší je 

pro život prospěšnější, než to lehké a mírné," poradila na závěr krajská radní pro oblast 

školství Táňa Šormová. 

Ve dnech 23.10 a 24.10.2015 se naše škola zúčastnila výstavy "Prezentace středních škol 

a zaměstnavatelů Náchod", kde naše expozice patřila mezi nejnavštěvovanější. Tímto 

děkuji za excelentní reprezentaci naší školy na výstavě studentkám čtvrtého ročníku 

Vendule Chvílové a Dominice Čečetkové . (AP) 

 

Karel Výravský: Výsledky centrálních přijímacích zkoušek - Gymnázium Broumov opět skvělé.  

PÁTEK, 30 ŘÍJEN 2015 04:22 KAREL VÝRAVSKÝ, ŘEDITEL GYMNÁZIA BROUMOV  

Letos v dubnu proběhly přijímací zkoušky na střední školy. Žáci, kteří se jich zúčastnili, 

nyní již studují v prvních ročnících. Přijímací zkoušky měly letos poprvé formu 

centrálně zadávaných zkoušek z českého jazyka a z matematiky. Tyto jednotné testy 

připravilo Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání Praha. Teprve nyní Centrum 

zveřejnilo celostátní a krajské výsledky. Výsledky uchazečů o studium na Gymnáziu v 

Broumově odpovídají dlouhodobé úrovni přijímaných žáků. Odpovídají i výsledkům 

žáků během testování v průběhu dalšího studia a výsledkům u maturitní zkoušky. Žáci školy se v různých 

celostátně srovnatelných testováních umísťují v polovině nebo v lepší polovině testovaných. Percentil vyšší než 

50 považuje naše škola vždy za úspěch. Výsledky prvních centrálně srovnatelných zkoušek potvrzují, že úroveň 

přijímaných žáků je z pohledu celorepublikového opět mírně nadprůměrná. Velmi potěšitelné však jsou pro naši 

školu výsledky uchazečů v rámci Královéhradeckého kraje, a to zvláště u uchazečů o čtyřleté studium. V 

Královéhradeckém kraji se do centrálních přijímaček zapojilo 54 škol, z toho 10 gymnázií. Uchazeči o studium na 

Gymnáziu Broumov byli v matematice druzí nejlepší v kraji za Gymnáziem Jičín a v češtině byli na 6. místě. Tyto 

výsledky nejsou zásluhou naší školy (svědčí o dobré práci základních škol), ale jsou důkazem toho, že i malé 

http://nase.broumovsko.cz/nazory/karel-vyravsky-vysledky-centralnich-prijimacich-zkousek-gymnazium-broumov-opet-skvele.html


 

85 

 

 

gymnázium s menším převisem uchazečů dokáže získat ke studiu opravdu skvělé žáky základních škol a že se 

umí dobře prezentovat na veřejnosti. 

 

Doma není nikdo prorokem? Skvělé výsledky testování Scio studentů broumovského gymnázia.  

PONDĚLÍ, 23 PROSINEC 2013 03:56 PAEDR. MILAN KULHÁNEK  

Při jarním maturitním tréninku na státní maturitu byla bývalá 4.A 

broumovského gymnázia lepší než 83% zapojených škol v českém jazyce, lepší 

než 75% škol v matematice a lepší než 62% škol v angličtině. Tyto velmi dobré 

výsledky ovšem vybledly ve srovnání s bývalou oktávou - ta byla lepší než 99% 

škol v matematice, 97% škol v českém jazyce a 75% škol v angličtině. Do 

testování bylo zapojeno 8252 studentů z 225 škol. Zveřejněny byly také 

výsledky testování klíčových kompetencí - dovedností pro život. Zapojeno bylo 

celkem 5249 žáků ze 166 základních škol a víceletých gymnázií. Současná tercie předstihla 90% zúčastněných 

škol. Ve srovnávacím testování po základní škole (nebo po nižším gymnáziu) byla současná sexta lepší než 76% 

škol v českém jazyce, než 74% škol v matematice, než 67% škol v obecných studijních předpokladech a než 74% 

škol v angličtině. Testování se zúčastnilo 6192 studentů ze 121 škol. Výsledky našich studentů jsou nejlepším 

argumentem pro věčné místní kritiky gymnázia, kteří se řídí informacemi "jedna paní povídala". Inu, doma není 

nikdo prorokem. 

Jak jsme se stužkovali. 

V úterý v podvečer se studenti 4.A stali oficiálními maturanty. V přítmí 

klášterní knihovny pod portrétem důstojného opata Jakuba Chmela jim 

stužky připnula jejich třídní učitelka. Ze své vlastní zkušenosti vím, jak velký 

neklid doprovází studijní úsilí. Jak snadné je v množství intelektuálních 

otázek ztratit orientaci nebo se nechat znechutit. Přeji jim proto světlo pro 

jejich rozum a sílu pro jejich vůli. Aby se ctí ukončili svá studia na našem 

gymnáziu a s pokorou se vydali na další cestu za poznáním. Za profesionální 

fotografie děkujeme Jitce Smolíkové ml. Za laskavé svolení prožít si tuto 

výjimečnou chvíli v inspirujícím a krásném prostoru klášterní knihovny děkujeme správci kláštera panu 

Přemyslu Sochorovi.   (ŠáRa) 

 

Jeden den na gymnáziu.  

STŘEDA, 18 LISTOPAD 2015 04:36 KAREL VÝRAVSKÝ, ŘEDITEL GYMNÁZIA BROUMOV  

Gymnázium Broumov se dlouhodobě otevírá žákům základních 

škol, aby se mohli s naší školou dobře seznámit, dříve než se 

rozhodnou jít k nám studovat. Naše škola pro ně pořádá různé 

akce, jako je den otevřených dveří, přípravné kurzy na přijímací 

zkoušky a společné projekty. K nejoblíbenějším akcím tohoto 

druhu se zařadil dnes téměř již tradiční Jeden den na gymnáziu. 

Žáci 9. tříd základních škol z blízkého i vzdáleného okolí mohou 

na naší škole strávit jeden běžný výukový den za doprovodu 

svých učitelů ze ZŠ. Prohlédnou si školu, navštíví výuku 

některých předmětů, o přestávkách mohou pohovořit se svými 

kamarády, kteří zde již studují, a dopoledne zakončí besedou s 

ředitelem o významu gymnaziálního vzdělávání a o podmínkách přijímacího řízení. Letos naši školu 11. a 12. 

listopadu 2015 navštívilo celkem 38 žáků ze základních škol Hronov, Police nad Metují, Teplice a Broumov. 

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/nazory/doma-neni-nikdo-prorokem-skvele-vysledky-testovani-scio-studentu-broumovskeho-gymnazia.html
http://nase.broumovsko.cz/blog/jeden-den-na-gymnaziu.html
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Den otevřených dveří. 
 

Hana Lundiaková zve na Den otevřených dveří.  

V sobotu 28.listopadu máme od 9 do 12 hodin Den otevřených dveří pro budoucí studenty, ale i 

pro příznivce naší školy. Na Den otevřených dveří Vás zve také Hana Lundiaková, úspěšná 

spisovatelka, textařka a hráčka na akordeon. Hana maturovala na našem gymnáziu v roce 1997.  

Jana Murugunathan Strausová zve na Den otevřených dveří.  

V sobotu 28.listopadu máme od 9 do 12 hodin Den otevřených dveří pro 

budoucí studenty, ale i pro příznivce naší školy. Na Den otevřených dveří 

Gymnázia Broumov zve také Jana Murugunathan Strausová, ředitelka ADC College 

London. Jana maturovala v roce 2004. 

Jan Vysoký zve na Den otevřených dveří.  

V sobotu 28.listopadu máme od 9 do 12 hodin Den otevřených dveří pro budoucí 

studenty i pro naše příznivce. Všechny Vás zve také teoretický fyzik Jan Vysoký,který za 

svoje bádání v geometrických metodách v teoretické fyzice získal v roce 2014 Čestné 

uznání Ceny Milana Odehnala. Jan maturoval v roce 2006.  

 

 

 

 

V sobotu 28. listopadu máme  od 9 do 12 hodin Den otevřených dveří pro budoucí 

studenty i pro naše příznivce. Všechny Vás zve také kariérní diplomat Aleš Ottmár, toho 

času diplomat v Ruské federaci. Aleš maturoval v roce 2002.   

 

Pavla Kubečková zve na Den otevřených dveří.  

V sobotu 28.listopadu máme od 9 do 12 hodin Den otevřených dveří pro budoucí studenty, ale i 

pro příznivce naší školy. Na Den otevřených dveří Vás zve také filmová producentka Pavla 

Kubečková,  nositelka Českého lva. Pavla maturovala na našem gymnáziu v roce 2005.   

 

Hitem letošního dne otevřených dveří na broumovském gymnáziu bylo slaňování. 

Fyzikální a chemické pokusy, interaktivní vyučovací programy, netradiční výuka 

jazyků, minikoncerty školní skupiny Wajnot, školní kroniky, kresby současných 

studentů i bývalých, řešení matematických kvízů a hlavolamů, beseda s 

ředitelem školy o možnostech studia v příštím školním roce, krmení korálovky i 

morčete, vyzkoušení mikroskopu, práce v chemické laboratoři, pohodová 

atmosféra, výstavky učebnic, školní knihovna, ale třeba i dobré chlebíčky či 

párek v rohlíku.... a mnoho jiného. To byl letošní tradičně netradiční Den 

otevřených dveří Gymnázia Broumov v sobotu 28. listopadu. Novinkou a 

skutečným hitem bylo letos slaňování. Doufejme, že budoucí studenti se s 

úskalími gymnaziálního studia vyrovnají stejně zdatně jako s horolezeckým 

lanem.   (mk) 
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Nadační fond Gymnázia Broumov vyhlásil nejlepší studenty.  

PONDĚLÍ, 16 LISTOPAD 2015 04:19 PAVLA HAJPIŠLOVÁ  

Sedmý listopad patřil na obrazovkách v druhém hlavním vysílacím čase 

slavnostnímu vyhlášení ankety soutěže Atlet roku. O pět dní později se 

podobná událost v obecnějším měřítku konala i na bývalé broumovské 

radnici, protože se jak nominovaní, tak všichni přátelé školy sešli na již 

jedenáctém ročníku Předávání ocenění Nadačního fondu Gymnázia 

Broumov nejlepším studentům, kteří reprezentují školu a tím ji dělají 

dobré renomé napříč různými kategoriemi. 

Správní rada Nadačního fondu broumovského gymnázia to každý rok nemá lehké. Nejdříve získává od 

pedagogů návrhy na nominace, poté nominované rozškatulkuje do jednotlivých kategorií (Kolektiv, 

Reprezentace školy a regionu, Humanitní obory, Kultura, Sport). Po této mravenčí práci ještě není dobojováno, 

protože z nominací je nutné vybrat jednoho, který se stane laureátem ve své kategorii za loňský školní rok. 

Tato práce je pozvaným divákům, kteří přišli 12. listopadu na předávání ocenění zcela skryta. Prostřednictvím 

moderátorky Pavly Hajpišlové a za hudebního doprovodu Václava Schöna ze septimy byla odhalena jména 

nominovaných, na kterých se správní rada usnesla. Ještě před samotným představením nominovaných 

předstoupil před diváky starosta města Broumova ing. Josef Bitnar, který prohlásil, že kdyby za jeho studia na 

broumovském gymnáziu existovalo předávání ocenění, u kterého jsme se sešli, zcela určitě by nějakého 

ocenění dosáhl, jen přesně neví kterého. 

V rámci pestrého večera, nesoucího se v lehkém, humorném hávu také vystoupil Jiří Myšák, zastupující Vebu 

a.s. Opět vyzdvihl spolupráci s gymnáziem a prosperující firmou a možností studia právě pro Vebu. Před 

vyhlášením vrcholné kategorie Student roku pronesl svůj projev ředitel gymnázia Karel Výravský. Z jeho úst se 

do myslí diváků i oceněných doslova zavrtalo mnoho silných myšlenek. Začátek hlubokomyslného projevu 

otevřela globální data o světě a dále se síto slov zužovalo až na téma školství a jeho kvalita a výsledky vůči 

úspěchu studentů. 

Dále vynesl pár hřejivých fakt, která zřejmě při přípravě projevu ohromila i jeho samotného. V průměru bylo v 

každém z jedenácti ročníků nominováno 35 studentů. I když jich tolik každý ročník nebylo, vynásobíme toto 

číslo jedenácti ročníky a jsme na čísle, kterého dosahuje počet studentů, kolik dnes škola čítá, tedy 330. Po 

vyhlášení Studenta roku se již moderátorka rozloučila s oceněnými i nominovanými studenty, sponzory, 

zástupci měst a obcí a ostatními zúčastněnými. 

Jedenáctý ročník Předávání ocenění Nadačního fondu Gymnázia Broumov opět odhalil pár zvučných jmen. 

Zcela určitě nebyla odhalena všechna jména, která by si nominaci zasloužila, ale takový život je. Důležité je 

vědět, že to, co děláme, děláme rádi a úspěch se dostaví. 

Oceněni za šk. rok 2014 / 2015 byli: 

Kolektiv: Hudební seminář p. uč Evy Kroupové (1. a 2. ročník + kvinta a sexta) 

Studentky z loňské sexty: Ivana Valešová, Valentina Ringelová, Barbora Čepelková, Aneta Klusoňová a Ivana 

Čuříková (práce ve školní knihovně) 

Kultura: Anna Novotná (koncertní mistryně orchestru Archi Piccoli ZUŠ Police nad Metují) 

Humanitní obory: Klára Ištoková (reprezentace školy v celostátním kole olympiády v českém jazyce) 

Sport: nižší gymnázium: Jindřich Novotný (STT a LAT tance s partnerkou Štěpánkou Novotnou), vyšší 

gymnázium: Štěpán Štolfa (mistr republiky v běžeckém lyžování) 

Student roku: Martin Přibyl (nejlépe hodnocený student v rámci testování společnosti Scio, vynikající umístění 

v mat. olympiádách). 

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/nadacni-fond-gymnazia-broumov-vyhlasil-nejlepsi-studenty.html


 

88 

 

 

Síň slávy broumovského fotbalu má již 25 členů. 

Výrazná stopa našeho gymnázia - hlavní organizátor René Herzán, ocenění brankáři Jiří 

Lindr a Jakub Drahorád, talent roku Veronika Dvorská (hráčka Sparty Praha), mažoretky - 

mistryně světa v čele s trenérkou Monikou Bergerovou a mažoretkou Renatou Faltovou, 

hudební skupina Wajnot s Evou Kroupovou a možná i někteří další ... všechno naši 

absolventi nebo současní studenti. Děkujeme za báječnou akci. (mk) 

 

Jak jsme se stužkovali: Oktáva.  

Po studentech 4.ročníku se i studenti oktávy stali oficiálně maturanty. Stužky jim v romantické prostředí 

"martínkovické louky" předal jejich třídní učitel Milan Kulhánek. 

„Milé studentky, vážení studenti, dovolte, abych jako váš třídní učitel zahájil dnešní stužkovací večírek. Dovolte, 

abych u příležitosti této chvíle, kterou se oficiálně stanete maturanty, pronesl několik slov. 

Jste moje třetí třída, kterou vedu úskalími gymnaziálního studia k maturitní zkoušce. Pamatuji si vás jako malé 

děti v primě, dnes přede mnou stojí mladé ženy a mladí muži. Chtěl bych v této chvíli vzpomenout kolegu Jirku 

Mohelníka, který vás provedl první polovinou vašeho studia, možná tou těžší, kdy vám musel nejen vštěpovat 

základy gymnaziálního studia, ale také musel bojovat s nástrahami pubertálního věku. Já vás vedu druhou 

polovinou a věřím, že vás zdárně dovedu až k maturitní zkoušce. Jste moje třetí třída. Někdy se říká, třikrát a 

dost. Zda bude nějaká další, nevím, to ukáže 

budoucnost. Třetí dítě bývá nejrozmazlenější, 

nejhýčkanější, nejvíce milované. Není to proto, 

že by rodiče neměli rádi stejně děti předcházející, 

je to dáno jejich většími zkušenostmi i přibývajícím 

věkem. Čím jste starší, tím více rozlišujete, co je 

podstatné a nad čím můžete mávnout rukou. 

Jste moje třetí třída, a tím jsem asi řekl vše. 

Číslice třetí, trojka, má i svoji symboliku. Je to první 

číslo, které si zasluhuje být používáno ve spojení 

se slovem celek. Rovnostranný trojúhelník 

má všechny tři strany stejně dlouhé, je 

nejstabilnějším plochým obrazcem, vůči tlaku a deformaci je dokonce odolnější než čtverec. Přeji vám v 

následujících měsících, pro vás velmi důležitých, stejnou stabilitu a stejnou odolnost. Trojka je také číslem 

životního cyklu, který má tři etapy – začátek, střed a konec. Pro vás maturitní zkouškou skončí začátek a začne 

fáze středu. Přeji vám na začátku této fáze úspěch u maturitní zkoušky a u přijímacích zkoušek na vysokou 

školu. Trojka má další významy, král mívá tři dcery, na hrdinu čekají tři zkoušky, plní tři úkoly. Popelka dostala 

tři oříšky. Křesťanská Svatá trojice – Otec, Syn a Duch svatý – je další z příkladu posvátnosti čísla tři. Trojka je 

také symbolem tvořivosti, duševních schopností a také úspěšně dokončeného díla. Já vám přeji, aby studium na 

gymnáziu bylo pro vás tím úspěšným dokončeným dílem. Na závěr vám přeji také splnění všech vašich životních 

přání. A ta také bývají tři. Nyní můžeme přistoupit k vlastnímu stužkovacímu aktu. Děkuji za pozornost.“ Milan 

Kulhánek 

 
Poděkování našim hudebníkům. 

Ráda bych poděkovala studentům našeho gymnázia Veronice Tůmové ze 4.A, Kateřině Sajfrídové z 1.A a Jiřímu 

Rambouskovi ze 3.V za krásné vystoupení. V kostele sv.Ducha zněly vánoční i nevánoční písně,které spolu s 

atmosférou kostela zpříjemnily 2. adventní neděli.  (Jitka S.) 
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PLES: Oktáva, Gymnázium Broumov, 12. 12. 2015. 

Od uživatele MartinKabrt.cz - FOTO · Aktualizováno v pondělí 

Chcete taky vidět to jejich SEXY HAFANANA?! Mrkněte do alba, kde najdete první výběr z plesu Oktávy 

broumovského gymnázia. Myslím, že jsem se trochu unáhlil, když jsem říkal, že laťka náchodského gymplu se 

bude jen těžko překonávat. Broumov potvrdil, že jeho plesy patří k těm opravdu opravdu povedeným (vždy se 

sem rád budu vracet, ač Střelák nepatří k nejhezčím prostorám v kraji, má prostě svoje kouzlo). 

No, jsem zvědav, jak se k plesům postaví další školy, protože tohle byla jedním slovem skvělá divočina (dobře, 

tak dvěma). :) Oktávo, díky za super večer, v průběhu týdne přidám ještě jeden výběr, proto nezoufejte, pokud 

se na fotkách nenajdete. Snad se budou fotky líbit. HAFANANA! 

 

 

 

 
 

(Nejen) vánoční koncert Gymnázia Broumov. 

Nejen) vánoční koncert byl důstojným rozloučením s rokem 2015. Děkujeme všem zpěvákům, hercům a 

hudebníkům, a samozřejmě režisérce Evě Kroupové. (mk) 

 

Výborné výsledky kvartánů broumovského gymnázia.  

PÁTEK, 08 LEDEN 2016 04:50 KAREL VÝRAVSKÝ, ŘEDITEL GYMNÁZIA BROUMOV  

Kvarta Gymnázia Broumov se v listopadu 2015 zúčastnila testování v 

projektu Stonožka od vzdělávací firmy Scio. Výsledky jsou opět skvělé. 

Mezi zúčastněnými 18 000 žáky z celé republiky se broumovští kvartáni 

umístili v matematice i v českém jazyce mezi 10% nejlepších žáků. V 

angličtině je většina žáků již nyní na úrovni A2, což je úroveň, kterou by 

podle rámcového vzdělávacího programu měli dosáhnout až na konci 

kvarty. Pět žáků dosáhlo úroveň B1, a jeden dokonce B2, což je úroveň 

maturanta. Důležité je i to, že podle hodnocení firmy Scio naši učitelé 

velmi dobře využívají studijní potenciál svých žáků - jejich výsledky v českém jazyce i v matematice odpovídají 

jejich výsledkům v testu obecných studijních předpokladů. A neméně nás těší, že podle výsledků dotazníků jsou 

žáci kvarty spokojeni s výukou, kterou považují za přiměřenou a pestrou, a také jsou spokojeni se školou jako s 

celkem, cítí se v ní dobře, bezpečně a doporučili by ji svým kamarádům. 

https://www.facebook.com/martinkabrt.foto/
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/560564844091857/?type=3
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/560564844091857/?type=3
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/vyborne-vysledky-kvartanu-broumovskeho-gymnazia.html
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Přípravné kurzy: čtvrtek 18.února a středa 2.března - vždy 14.00 - 16.00. 

Pro všechny budoucí studenty našeho gymnázia - přijďte si vyzkoušet přijímací zkoušky na střední školy. Ve 

čtvrtek 18.února a ve středu 2. března, vždy od 14 do 16 hodin.           -vedení školy- 

 

Zahrajme to spolu 2016: "Hey! Teachers! Leave them kids alone..."  

SOBOTA, 27 ÚNOR 2016 04:55 EVA KROUPOVÁ - UČITELKA HUDEBNÍ VÝCHOVY NA GB  

Studenti Gymnázia Broumov opět po roce přizvali ke spolupráci žáky Základních škol Masarykova a Hradební a 

ve středu 24. února společně rozezněli prostor Konferenčního sálu IC Broumov. Druhý ročník interaktivního 

hudebního programu určeného žákům 8. a 9. tříd zaměstnal zpěvem i rytmickým doprovodem na tělo nejen 

účinkující, ale i posluchače. Prolínání rolí hudebníků a diváků stejné věkové kategorie v průběhu představení 

bylo totiž hlavní myšlenkou tohoto projektu. Studenti připravili představení, které se snažilo "naše mladé" 

spojit. Rozhodně tomu napomohl i legendární antischool song Another Brick In The Wall. Ostatně, který žák by 

si na školní akci rád nezakřičel: Hej! Učitelé! Nechte ty děti být! Organizace akce probíhala z velké části v režii 

studentů a žáků – vše probíhalo hladce za úsměvu přihlížejících učitelů. 

Úspěchy broumovského gymnázia jsou založeny na kvalitě pedagogického sboru  

STŘEDA, 20 LEDEN 2016 04:06 RENÉ HERZÁN  

 Úspěchy broumovského gymnázia jsou založeny na kvalitě pedagogického sboru.  

Rozhovor s ředitelem Gymnázia v Broumově o personálním řízení školy.  

Máte dostatek nebo nedostatek učitelů?  

Ani jedno, ani druhé. Prostě je mám. O učitelích nelze hovořit jako o něčem, čeho je 

nedostatek nebo nadbytek. Učitel není zboží. Učitel je vedle žáků nejdůležitějším článkem 

školy, je její duší. Ve škole musí být právě tolik učitelů, kolik jich je potřeba a na kolik 

peníze stačí, což zní jednoduše, ale v praxi je to velmi obtížné. V každém školním roce se 

totiž odučí jiný počet úvazkových hodin, a je tedy jiná potřeba učitelské práce. A nelze 

učiteli říci, letos budeš učit trochu méně za méně peněz a za rok třeba zase nebudeš vědět 

kam dřív skočit. To vše vybalancovat je těžký úkol, ale ředitel si s tím prostě poradit musí.  

Máte na to nějaký konkrétní recept?  

Mně se osvědčila dlouhodobá koncepční personální práce. Školství projevuje dost dlouhou setrvačnost při 

zavádění a realizaci změn - na střední škole se zpravidla jedná o čtyřleté cykly. Ředitel musí dobře znát učební 

plán a předměty, které se ve škole vyučují, a mít vize, kam chce školu vést a jaké změny bude muset proto 

udělat. Musí také sledovat státní školskou politiku, aby věděl, jaké změny mu do školy případně vnese stát.  

Takže plánovací horizont jsou minimálně čtyři roky. Během té doby přijdou do školy různé nabídky od učitelů 

shánějících práci. Když vím, jaká bude potřeba učitelské práce a v jakých aprobacích, mohu s některými 

uchazeči jednat hodně dopředu, a zajistit tak pro školu kvalifikované učitele na delší časové období.  

Hodně také sázím na naše absolventy. Pokud po maturitě studují učitelství, rád jim ve škole poskytnu praxi a 

přitom sleduji, jak se jim učitelská profese daří. Jestliže se jim opravdu daří a jestliže škola by mohla časem 

jejich aprobaci využít, jednám s nimi, zda by u nás po skončení vysoké školy nechtěli pracovat.  

Trvalým problémem jsou pouze zástupy za mateřské dovolené. Těžko se shání kvalifikovaný, aprobovaný a 

dobrý učitel, když mu nemohu nabídnout dlouhodobou perspektivu.  

Kolik je nyní mezi učiteli absolventů gymnázia?  

Učitelský sbor letos čítá 30 osob. Z nich je 15 absolventů školy. Tato personální strategie se osvědčuje v tom, že 

se do školy vrací lidé, kteří k ní mají dobrý vztah, jsou ochotni dělat pro školu něco navíc a dále ji rozvíjet. Tím 

také přispívají k pozitivnímu klimatu školy.  

Také se osvědčilo mít ve škole učitele přímo z Broumova nebo z jeho blízkého okolí, kteří se tu velmi často i 

narodili a mají k našemu Broumovsku vztah. Učitelů s bydlištěm v Broumově máme momentálně 16.  

Jaká je struktura sboru?  

V pedagogickém sboru je 20 žen a 10 mužů. Nejmladšímu členovi sboru je 25 let a nejstaršímu 65. Průměrný 

http://nase.broumovsko.cz/hudba/zahrajme-to-spolu-2016-hey-teachers-leave-them-kids-alone.html
http://nase.broumovsko.cz/nazory/uspechy-broumovskeho-gymnazia-jsou-zalozeny-na-kvalite-pedagogickeho-sboru.html
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věk sboru je 45 let. Uměl bych si představit sbor o něco mladší, ale mladí absolventi učitelství, zvláště muži, se 

do školství příliš nehrnou.  

Jsou všichni učitelé pro svou práci kvalifikovaní a aprobovaní?  

Zde je třeba vysvětlit pojmy kvalifikovanost a aprobovanost. Kvalifikace je daná zákonem o pedagogických 

pracovnících, který přesně stanovuje, jaké vzdělání pro daný typ školy musí zaměstnanec mít, aby byl 

kvalifikovaný. Pro střední školu to je vysokoškolské magisterské vzdělání učitelského směru. Bez něj může 

zaměstnanec vyučovat jen ve výjimečných případech.  

Pojem aprobovanost zákon neřeší, ale běžné tím rozumíme, že vyučující učí ty předměty, které vystudoval, tedy 

takzvaně předměty své aprobace. Ve škole se ovšem vyučují různé předměty, z nichž některé ani nelze na 

vysoké škole aprobačně studovat. Například: dramatická výchova, environmentální výchova, mediální výchova 

a seminární předměty. Z tohoto pohledu by pak nebylo možno zajistit plně aprobovanou výuku. Řeší se to tak, 

že Česká školní inspekce sleduje jako závazný ukazatel kvalifikovanost sboru, a její neplnění se považuje za 

porušení zákona ze strany ředitele, kdežto u aprobovanosti inspekce sleduje, zda učitelé učí převážně předměty 

své aprobace nebo předměty blízké. Nemělo by docházet k situacím, aby češtinář učil matematiku, i když je na 

daný typ školy kvalifikován, a ředitel by vlastně žádný zákon neporušil.  

Jak je to tedy u Vás konkrétně?  

Kvalifikovanost výuky je 99%. Nekvalifikovaně se vyučují 4 hodiny němčiny - jedná se o zástup za plně 

kvalifikovanou učitelku na mateřské dovolené. Aprobovanost výuky považuji za stoprocentní a ani poslední 

komplexní inspekce k tomu neměla žádné připomínky.  

K tomu bych ještě poznamenal, že na každé škole existují specializované pracovní pozice, které vyžadují další, 

tak zvané funkční nebo specializační studium. Naše škola má všechny tyto pozice zřízené a obsazené lidmi, kteří 

příslušná studia absolvovali nebo momentálně studují:  

ředitel - absolvoval funkční studium;  

zástupce ředitele - absolvoval funkční studium pro ředitele;  

výchovný poradce - absolvoval specializační studium;  

školní metodik prevence - absolvoval specializační studium;  

koordinátor školního vzdělávacího programu - absolvoval specializační studium;  

koordinátor ICT a správce sítě - zařazen ve specializačním studiu;  

environmentalista - zařazen ve specializačním studiu.  

A jak se průběžně vzdělávají ostatní učitelé?  

Škola má zpracovanou koncepci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Realizuje se jednak v rámci 

samostudia - každý učitel má ze zákona 12 dní pracovního volna na sebevzdělávání. Toto volno čerpají učitelé o 

vedlejších prázdninách a dle vlastního uvážení využívají na své sebevzdělávání. Druhou variantou 

sebevzdělávání učitelů je účast na vzdělávacích akcích (semináře, kurzy) různých zařízení dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, jako je Národní ústav pro vzdělávání Praha nebo Školské zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. Učitelé se v těchto seminářích a kurzech 

zdokonalují v různých oblastech: rozvoj vlastní odbornosti, moderní vyučovací metody a formy, využívání ICT ve 

výuce, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jak vést zkoušení u státní maturity, jak získat a 

realizovat grant atp.  

Pro účast na akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ředitel školy stanovil kritérium absolvovat 

alespoň jeden jednodenní seminář za školní rok, ale mnozí učitelé jich absolvují více. Semináře si učitelé vybírají 

na začátku školního roku, koordinují jejich výběr s učiteli stejné aprobace a konzultují účast na nich s ředitelem 

školy. Ředitel školy potom sestavuje plán vzdělávacích akcí na 1. a 2. pololetí příslušného školního roku. Učitel, 

který se nezúčastní žádného semináře, musí řediteli školy doložit písemný plán sebevzdělávání.  

Mohou se vzdělávat i nepedagogičtí zaměstnanci školy?  

Mohou i musí. U dělnických profesí (školník, uklízečka) je vzdělávání zaměřeno na bezpečnost práce, u 

technicko-hospodářských pracovníků (účetní, hospodářka) na aktuální profesní novinky a na legislativní změny.  

Co byste o všech svých zaměstnancích řekl na závěr?  

Že mám ve škole skvělou partu lidí, kteří umí být profesionální a lidští zároveň, kteří umí vyniknout individuálně, 

ale zároveň se nebojí ani týmové spolupráce. A když k tomu přidám skvělé žáky, kterých je na naší škole také 

dost, o osud broumovského gymnázia se neobávám.  
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Vítání jara. 

Do posledního místa vyprodaný Konferenční sál Informačního centra Broumovska přivítal jaro ve velkém 

stylu  

ÚTERÝ, 29 BŘEZEN 2016 04:34 MONIKA MRŠTINOVÁ  

Druhý ročník akce a. s. VEBA a města Broumov pod názvem Vítání jara 

překonal vydařenou loňskou premiéru. Letošní novinkou bylo 

angažování čistě broumovských účinkujících. V rolích modelek, modelů, 

choreografky i kompletní živé hudební produkce se představili studenti 

Gymnázia Broumov. A byla to volba více než skvělá. Na přehlídkovém 

mole prezentovala VEBA svoje produkty v celkem čtyřech vstupech – 

VEBA – vaše pohodlí domova, VEBA na výstavě EXPO 2015, VEBA 

obléká Afriku a VEBA v Evropě – v živé a nápadité choreografii Báry 

Hovorkové. Ve foyer sálu mohli návštěvníci navíc zhlédnout i modely 

ušité z materiálů a. s. VEBA studenty SŠO v Červeném Kostelci, a to v 

rámci již druhým rokem probíhajícího projektu Africké odívání. Programem provázel moderátor Lukáš 

Hamerník, rovněž místní rodák, který si některé modely z vebské produkce během programu i sám vyzkoušel. O 

hudební vstupy se v režii Evy Kroupové v průběhu celého večera starala sedmičlenná studentská gymnaziální 

kapela Wajnot?, která při závěrečném koncertu dokázala nadšený sál roztančit. Výtěžek ze vstupného 

organizátoři věnovali obyvatelům Domova pro seniory – broumovské mládí tak svým více než dvouhodinovým 

programem přispělo na alespoň drobnou radost pro broumovské stáří. Šek z rukou personálního ředitele a. s. 

VEBA Jiřího Myšáka převzala ředitelka Centra sociálních služeb Naděje Broumov Eva Kašparová spolu se 

starostou města Jaroslavem Bitnarem.  

Všem účinkujícím i návštěvníkům letošního ročníku Vítání jara patří poděkování za skvělou atmosféru. 

Úspěchy broumovského gymnázia v programu Excelence.  

STŘEDA, 20 DUBEN 2016 04:50 KAREL VÝRAVSKÝ, ŘEDITEL GYMNÁZIA BROUMOV  

Jednou z trvalých priorit naší školy je zapojování žáků do vědomostních 

soutěží. Zapojování do soutěží je důležité především pro žáky samotné. 

Při přípravě na soutěže se učí vytrvalosti a samostatnosti, musí řešit 

různé problémy a překonávat překážky, získávají větší přehled po 

zvoleném vědním oboru. Během vědomostní soutěže se učí zvládat 

trému a řešit stresové situace. To vše nepochybně využijí během 

maturitní zkoušky, při přijímacím řízení na vysoké školy a během 

vysokoškolských studií. Dobré výsledky našich žáků v soutěžích zároveň 

zvyšují prestiž školy v očích veřejnosti. 

Ministerstvo školství hovoří v této souvislosti o práci s talentovanými 

žáky a podporuje ji rozvojovým programem "Excelence". Základním 

cílem programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování 

péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích. 

Mezi další cíle programu patří rovněž: 

• posílit zájem a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tak 

zvyšovat vědomostní úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích programů; 

• podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další vybrané předměty a vytvořit předpoklady pro přípravu 

dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech; 

• podpořit aktivity pedagogických pracovníků zaměřené na žáky, kteří jsou schopni dosahovat výborných 

výsledků, a to i v rámci mimoškolních vzdělávacích aktivit; 

• posílit personální podmínky, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků s 

ohledem na celospolečenské požadavky; 

• finančně ocenit úsilí pedagogických pracovníků středních škol při vzdělávání žáků podle výsledků v soutěžích 

vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT; 

http://nase.broumovsko.cz/hudba/do-posledniho-mista-vyprodany-konferencni-sal-informacniho-centra-broumovska-privital-jaro-ve-velkem-stylu.html
http://nase.broumovsko.cz/hudba/do-posledniho-mista-vyprodany-konferencni-sal-informacniho-centra-broumovska-privital-jaro-ve-velkem-stylu.html
http://nase.broumovsko.cz/blog/uspechy-broumovskeho-gymnazia-v-programu-excelence.html
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• všestranně využít informací o talentovaných žácích v průběhu jejich následného vysokoškolského studia, a tím 

též podpořit kvalitu a diverzifikaci vysokých škol; 

• poskytnout výrazný impuls pro zvyšování kvality vzdělávání v celém školském systému. 

Postupem podle tohoto programu ministerstvo umožňuje středním školám získat na základě podané žádosti 

finanční prostředky ze státního rozpočtu podle výsledků, kterých jejich žáci dosáhli v soutěžích vyhlašovaných a 

spoluvyhlašovaných MŠMT ve věkové kategorii nad 15 let. Soutěže jsou rozděleny do čtyř skupin podle 

významu a rozdílu v rozdělování bodů na krajské a ústřední úrovni. Poskytnuté finanční prostředky z tohoto 

programu školy začlení do fondu mzdových prostředků a jsou určeny na odměny pedagogů podílejících se na 

odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen body za výsledky v soutěži. 

Za loňský školní rok 2014/2015 přinesli broumovskému gymnáziu body do programu Excelence čtyři žáci, z toho 

tři žáci se umístili na krajské úrovni do šestého a jedenkrát jsme získali pořadí do sedmého místa na celostátní 

úrovni. Toto lze považovat za velký úspěch svědčící o dobré práci školy s tzv. talentovanými žáky. Za přidělené 

body jsme získali 23 500,- Kč na odměny učitelů, kteří se na přípravě žáků podíleli. V 

rámci kraje jsme byli na 11. místě (v kraji je asi 60 škol zřizovaných krajem). Ve 

srovnání s gymnázii jsme byli lepší než gymnázia Jaroměř, Nová Paka, Vrchlabí, 

Hostinné, Dvůr Králové n. L., Nový Bydžov. Stejný výsledek jako my mělo gymnázium 

v Hořicích. Lepší byla jen gymnázia: Náchod, Rychnov, Dobruška a Hradec Králové. 

Děkuji všem, kteří se na přípravě žáků na soutěže podílejí a kteří s nimi na soutěže 

jezdí. Děkuji všem žákům školy, kteří se vědomostních soutěží zúčastňují a dobře 

školu reprezentují na okresní, krajské i celostátní úrovni. 

 
Závěrečná rodičovská schůzka 4.A. 

Včera odpoledne „posledním zvoněním“ ukončili svou docházku do školy také rodiče 

maturantů čtvrtého ročníku. Studentům na zdraví a aby se jim dařilo nejen u 

maturity, ale i v další cestě za vzděláním, jsme společně připili a držíme palce.   

(ŠáRa) 

Gymnazisté se toulali Římem.  

SOBOTA, 23 DUBEN 2016 04:32 MILAN KULHÁNEK, PRŮVODCE ZÁJEZDU A UČITEL 

GYMNÁZIA  

Vatikánská muzea, Sixtinská kaple, chrám sv. Petra, Berniniho kolonáda, 

Hadriánovo mauzoleum, Andělský most, Piazza Navona, Campo Dei 

Fiori, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, Palazzo del 

Quirinale, fontána Di Trevi, Panthéon, Španělské schody, literární 

kavárna Greco, Piazza del Popolo, Koloseum, Palatin, Forum Romanum, 

Kapitol, císařská fóra, Trajánův sloup, San Clemente s hrobem 

Konstantina, San Pietro in Vincoli s Michelangelovým Mojžíšem. Desítky 

dalších kostelů, fontány, kašny, ruiny antických chrámů, sloupy, 

malebná zákoutí, historické uličky...kavárníčky, pizzerie, skvělé preso, 

výborné jídlo, elegantní muži, půvabné ženy, divoká doprava, vůně a 

barvy "věčného města", citronovníky, pomeranče, mně neznámé kytky a vonící keře... Tři dny bohatého 

programu v jednom z nejkrásnějších měst světa. Cesta, která vydá za desítky hodin dějepisu, literatury či 

zeměpisu. 

 
Výstava studentských výtvarných prací - 6.-23.5. 

Vážení přátelé,  dovolte mi, abych Vás pozval na výstavu studentských výtvarných prací, která bude instalována 

ve 2. patře budovy gymnázia, kde bude k vidění ve dnech 6. – 23. 5. 2016. Budou zde zastoupeny různé 

výtvarné techniky (kresba, malba, grafika) i žánry.  Tímto bych chtěl poděkovat všem studentkám a studentům, 

kteří svými krásnými pracemi přispěli k uskutečnění této akce.     (Marek Lengál) 

 

http://nase.broumovsko.cz/blog/gymnaziste-se-toulali-rimem.html
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Máte ještě dnes déjà vu? 

16.06.2016 12:14:09 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Dagmar Židová a Eva Kroupová o hudebně-divadelní hře studentů našeho gymnázia. 

"Jaký literární fantas zplodil tuhle verzi Villona? Byl to snad vizionář, který předběhl 

svou dobu – nebo prostě jen gauner, zločinec, raubíř, mafián řítící se hlava nehlava 

středověkým jízdním řádem?" 

Měli jste možnost posoudit na vlastní kůži během inscenace hudebně-divadelní hry Déjà 

vu. Studenti Gymnázia v Broumově ji odehráli v sále Dřevníku klášterní zahrady 13. a 14. 

června nejen pro veřejnost, ale pokusili se renesančního básníka, bouřliváka a bohéma 

Françoise Villona představit rovněž svým spolužákům z gymnázia i základních škol. 

Představení bylo doplněno tanečními čísly Báry Hovorkové a hudebními vsuvkami 

kapely Wajnot?, verši básníka, životopisnými daty i přesahy do současnosti. To vše mělo napomoci tomu, 

abychom se alespoň částečně dotkli složitostí osobnosti a díla Villona. Za režii doufáme, že divákům i samotným 

protagonistům hra přinesla více otázek než jednoznačných odpovědí. 

"Pokud Vás snad během celé inscenace přepadal neutuchající pocit déjà vu, bylo to zřejmě proto, že svět se točí 

dokola stále stejným směrem a život lidí, s jeho láskami, zradami, rvačkami, nesvobodami, odchody, vězeními a 

šibenicemi, je potom jedno velké déjà vu…"                              Dáša Židová a Eva Kroupová 

8. Gymplfest. 

15.05.2016 20:11:47 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Studentská hudba tentokrát na „Kosteláku“. 

Nebaví vás při pátečním odpoledni jen mačkat čudlík na vašem domácím počítači, televizi, myčce, pračce, 

žehličce, rychlovarné konvici? Chcete si tuto exkluzivní část víkendu řádně užít? Není nic jednoduššího, než 

abyste otevřeli dveře vašeho doupěte a přišli za námi. 

V pátek 27. května 2016 pořádáme pro nás všechny 8. Gymplfest, festival kapel studentů Gymnázia Broumov. 

Koná se na čerstvém vzduchu Kostelního náměstí od 17 do 22 hodin. V případě velmi špatného počasí se 

přesuneme na sál Střelnice, ale i tak o nic z programu nepřijdete. Můžete se těšit na cool&young kapely: Vivian, 

Bez Šance, Wajnot?, Kapela a Mini Rambo Band. Celá akce je zdarma a pro mlsnější chystáme i občerstvení. 

Přijďte si posedět, poslechnout, zatrsat, zazpívat nebo zakřičet.  

Klidnější relaxaci v rámci nadupaného programu Vám potom zajistí výstava Zkaženého moučníku. 

Těšíme se na vás! Těšte se na nás! Hudebníci Gymnázia Broumov. 
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Na broumovském gymnáziu není maturita problémem. 

Na broumovském gymnáziu úspěšně odmaturovalo 42 studentů. 

Všichni udělali jak školní část, tak také i státní část maturitní zkoušky. Ze 

státní části dosáhla většina studentů úspěšnost kolem 90 %. Jen pro 

zajímavost - státní část neudělalo v celé České republice 23 % studentů 

z matematiky, 21% z němčiny, 8,4 % z českého jazyka a 6 % z angličtiny.  

Jsme rádi, že studenti našeho gymnázia mají takto skvělé výsledky.   

(mk) 
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 Radost na závěr školního roku . 

PÁTEK, 27 KVĚTEN 2016 04:57 KAREL VÝRAVSKÝ, ŘEDITEL GYMNÁZIA BROUMOV  

Radost na závěr školního roku nám udělali žáci sekundy svými výsledky v testování vzdělávací firmy SCIO, 

kterého se naše škola každoročně účastní. Jednalo se o testy obecných studijních předpokladů, českého jazyka 

a literatury a matematiky. Třída sekunda dosáhla výborných výsledků, které odpovídají tomu, že tato třída byla 

vybrána z většího počtu uchazečů o studium. V rámci všech zúčastněných žáků (4 429) se naše škola umístila 

mezi 10% nejlepších škol jak v češtině, tak i v matematice. V rámci gymnázií jsme skončili v polovině, což je pro 

naši školu v konkurenci větších gymnázií solidní výsledek. Žáci také vyplňovali dotazník o hodnocení výuky a 

školy. S výukou matematiky i češtiny jsou spokojeni, považují ji za přiměřenou a pestrou. Žáci jsou spokojeni se 

školou jako s celkem, cítí se zde dobře a bezpečně, mezi sebou mají dobré vztahy. Školu by doporučili svým 

kamarádům. 

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 4.A. 

29.05.2016 20:09:23 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Maturitní vysvědčení 4.A bylo slavnostně předáno v 

broumovské klášterní knihovně. 

V mnoha směrech výjimečná třída zakončila své 

studium na broumovském gymnáziu ve výjimečných 

prostorách. Tak jako jejich „spolužáci“ z dávných dob 

klášterního gymnázia, i studenti čtvrtého ročníku 

dostali svá maturitní vysvědčení   pomyslně z rukou 

broumovského opata Jakuba Chmela, pod jehož 

portrétem v klášterní knihovně se slavnostní předání 

uskutečnilo. 

Ředitel školy dr. Karel Výravský a třídní učitelka Mgr. 

Šárka Rambousková předali všem vysvědčení, 

 předsedkyně Nadačního fondu Gymnázia Broumov 

ing. Zdena  Cikrytová   ocenila studentky s vyznamenáním (Bětku, Dominiku, Sabinu a Petru) a na závěr pro 

vzpomínku a pro štěstí „přiletěl“ každé studentce i studentovi do dlaně malý křehký anděl.  Z celého srdce chci 

poděkovat panu Přemku Sochorovi, správci broumovského kláštera,za to, že jsme mohli  atmosféru  klášterní 

knihovny už podruhé takhle výjimečně a zcela svobodně zažít,  smekám před studentem 3.A  Jakubem Šafářem, 

který nám velmi ochotně pomáhal, aby ceremoniál proběhl důstojně a bez komplikací, mockrát děkuji také 

kolegovi Mgr.Michalu Hnykovi za nádherné fotografie a všem rodičům a zúčastněným za milou přítomnost.   

(ŠáRa) 

 

Scate na Gymnáziu v Broumově  

STŘEDA, 08 ČERVEN 2016 04:40 KAREL VÝRAVSKÝ, ŘEDITEL GYMNÁZIA BROUMOV  

Již čtvrtým rokem se žáci třetích ročníků Gymnázia v Broumově zúčastňují adaptivního testování v anglickém 

jazyce SCATE, které pro školy připravuje známá vzdělávací firma Scio. Adaptivní test angličtiny vychází z 

kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky je dokument Rady Evropy, který 

umožňuje vzájemně porovnávat jazykovou úroveň studentů dosaženou v 

různých zemích a v různých vzdělávacích systémech v Evropské unii. Definuje 

šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, 

B2, C1, C2. Umožňuje tak srovnávat různé jazykové zkoušky, učebnice, kurzy 

apod. Např. A1 představuje úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům 

týkajících se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou 

a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Je to úroveň žáka 5. 

třídy. Žák s úrovní B si poradí s většinou komunikačních situací a vcelku plynule 

a spontánně hovoří s rodilým mluvčím. Z úrovně B vychází státní maturitní 

http://nase.broumovsko.cz/blog/radost-na-zaver-skolniho-roku.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/scate-na-gymnaziu-v-broumove.html
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zkouška z cizího jazyka. Úroveň C1 představuje zkušeného uživatele cizího jazyka. 

Adaptivní testy SCATE jsou ověřovací. Test zkoumá znalosti každého studenta individuálně. Student nemusí 

podstoupit několik testů, které jsou obtížností svých úloh koncipovány pro jednu určitou úroveň, ale jeden test 

pokrývá všechny úrovně A0 - C1. Díky on-line formě testy využívají různé typy úloh – od interaktivních úkolů 

přes obrázky až po reálné nesouvislé texty (jízdní řády, restaurační menu atd.). Test měří dvě základní jazykové 

dovednosti, čtení a porozumění textu a poslech. Po absolvování dostane každý účastník konkrétní informaci o 

své aktuální skutečné úrovni jazykových znalostí. 

Žáci letošní 3.A a septimy dosáhli v testování SCATE skvělých výsledků. V republice se testování zúčastnilo skoro 

12 tisíc žáků středních škol. Jak je patrné z níže uvedené tabulky, naši žáci byli nejenom výrazně lepší než žáci 3. 

ročníků všech typů středních škol, ale byli lepší i než žáci 3. ročníků gymnázií. Zvláště nás těší šest žáků, kteří 

dosáhli na úroveň C1. 

Gymnázium v Broumově věnuje výuce cizích jazyků velkou pozornost, protože dobrou jazykovou vybavenost 

našich absolventů považujeme za nezbytnou pro jejich další úspěšné studium na vysoké škole i pro uplatnění v 

životě vůbec. Výuka angličtiny je hodinově posílena ve školním učebním plánu - v každém ročníku je dotována 4 

hodinami týdně, výuka druhého jazyka 3 hodinami týdně. V některých ročnících jsou žáci na výuku angličtiny 

rozděleni do skupin podle úrovně znalostí. 

Jsme rádi, že naše péče, kterou výuce angličtiny věnujeme, žákům pomáhá a přináší výsledky v podobě úspěchů 

v jazykových soutěžích a v podobě solidních výsledků v testování i u státní maturitní zkoušky. 

 

TOP 10 - 750 let Broumova. 

U příležitosti oslav 760 let od první zmínky o našem městě si studenti Gymnázia Broumov připravili výstavu o 

jedinečnostech Broumovska. Velkoformátová venkovní expozice nesoucí název „TOP 10“ BĚHEM 760 LET 

BROUMOVA představuje výjimečná místa, osobnosti, události a podniky, které se významně podílely na chodu 

broumovských dějin a citelně zasáhly do vývoje města.  (ek) 

 

Gymnázium Broumov je Gymplem roku 2016. 

13.06.2016 11:08:27 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

škola obhájila titul Gympl roku v Královéhradeckém kraji. V 

prestižní anketě jsme získali titul již počtvrté. Opakovaná vítězství 

svědčí o tom, že studenti současní i bývalí nás mají rádi. A tak to 

má být. Hlasování bylo spuštěno v únoru letošního roku a 

ukončeno 1. května. Jde o průzkum mezi studenty a absolventy 

gymnázií v České republice, jak se jim na jejich gymnáziu studuje 

nebo studovalo. Impulsem ke vzniku projektu GymplRoku.cz byly 

již v roce 2011 žebříčky českých médií, které srovnávaly různé školy 

v ČR podle různých kritérií. Na druhém místě v Královéhradeckém 

kraji se letos umístilo Gymnázium Nový Bydžov, na třetím místě 

pak Jiráskovo gymnázium Náchod. 
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Studují mezi námi. 

Studují mezi námi: Členky taneční skupiny Gold Edition.  

Na facebooku najdete informace o členkách taneční skupiny (street dance) Gold 

Edition - sestrách Lucii a Lindě Repáňových ze 2.A. Klikutím na odkaz si můžete 

přečíst i zajímavosti na jejich blogu.   

 

 

Studují mezi námi: Nikola Marešová ve finále pěvecké soutěže Little Star. 

Studentka 1. ročníku Nikola Marešová postoupila v kategorii C mezi pět finalistek renomované pěvecké soutěže 

Little Star v Liroměřicích. Ve finále budeme držet palce. Podrobnosti na našem facebooku.   

Studují mezi námi: Adéla Leppeltová. 

Adéla Leppeltová, studentka kvarty, dosahuje v letošní sezoně dobré výsledky v požárním 

sportu. Na tradičním závodě Běloveské kilo vybojovala 2. místo, v překážkovém běhu na 60m se 

stala dokonce okresní přebornicí. Adéla se zúčastnila i výtvarné soutěže "Požární ochrana očima 

dítěte" - v kraji získala 3. místo a 3.6. převezme ocenění v Ústřední hasičské škole v Bílých 

Poličanech.   

 

Studují mezi námi: Daniel Hypšman, sekunda. 

Daniel Hypšman v barvách FC Hradec Králové zvítězil v 

Ondrášovka Cupu, neoficiálním Mistrovství ČR v kopané 

v kategorii U13. Ondrášovka Cup je neoficiální 

mistrovství republiky pro kategorie U8 – U13. V minulých týdnech se 

mladí votroci probojovali třikrát do finále a všechny tři kategorie U12, 

U9 a U8 obsadily shodně druhé místo. Nyní se podařil husarský kousek 

kategorii U13, která turnaj v Ústí nad Orlicí ovládla a získala zlaté 

medaile. Hlavně sobotní den a zápasy v základní skupině byly základem 

k úspěchu. Prvních pět utkáních naše U13 zvládla na výbornou a všech 

pět duelů zvítězila. (Slovácko 3:0, Příbram 6:0, Sparta Praha 5:0, Jihlava 3:0 a 

Mladá Boleslav 5:2).   

Studují mezi námi: Anna Freiwaldová, sekunda. 

Vítězná jízda Anny Freiwaldové pokračuje. Nadějná judistka zvítězila ve 12. 

ročníku Velké ceny České Skalice.  

 

Studují mezi námi: Petra Blažková, sexta. 

Víte, že Petra Blažková úspěšně "roste" v golfu. Na "čarodějnickém turnaji" 

kategorie HCP 18,1 a vyšší obsadila cenné 2. místo. (turnaj na hřišti Grosshof v Broumově) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goldeditiondancecrew.blogspot.cz/search/label/ABOUT%20US
http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/foto-little-star-ziskala-mezinarodni-punc-20160228.html
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Studují mezi námi: Tereza Vodňanská, septima. 

 

Tereza Vodňanská  ze septimy  přivezla z Mníšku pod Brdy 2. místo 

z 16. ročníku pěvecké soutěže dětí a mládeže Brdský kos. Soutěže 

se letos účastnilo 120 zpěváků a zpěvaček, Tereza ve své kategorii 

obstála v konkurenci 20 soutěžících. Těsně pod stupni vítězů 

zůstala sextánka Klára Bartoníčková. Obě studentky 

reprezentovaly ZUŠ Broumov. 

 

 

 

Nominace na Mistrovství Evropy v orientačním běhu v Polsku: Jan Rusin a Ondřej 

Volák. 

V nominaci na Mistrovství Evropy v orientačním běhu dorostu jsou i dva naši studenti. V 

kategorii H 16 byli nominováni kvintán Jan Rusin a kvartán Ondřej Volák.  Dějištěm 

Mistrovství Evropy v orientačním běhu bude od 27.6. do 30.6. polská Jaroslaw.   

 

Studují mezi námi: Daniel Hypšman. 

Talentovaný fotbalista Daniel Hypšman ze sekundy sbírá v letošní sezoně jeden úspěch za druhým. Od září 

přestupuje do FC Hradec Králové. 

Studují mezi námi: Kvartán Štěpán Chládek v Parlamentu ČR. 

Štěpán Chládek z kvarty se zúčastnil vernisáže výstavy„Úryvky ze studentských prací", která se uskutečnila v 

pondělí 14. září v předsálí jednacího sálu Poslanecké sněmovny ČR. Jsou zde vystaveny úryvky nejlepších prací 

vyhodnocených v rámci Literární soutěže o nejlepší studentskou esej. Podrobnosti na facebooku.   

Studují mezi námi: Pavla Hajpišlová. 

Pavla Hajpišlová, oktavánka z Gymnázia Broumov, se o víkendu v Příbrami zúčastnila setkání školních 

televizních týmů. Na přednáškách se zde setkala s významnými osobnostmi televizního zpravodajství, např. s 

Taťánou Míkovou, Robertem Zárubou, Jakubem Železným, Markem Wollnerem nebo Václavem Moravcem. 

Studují mezi námi: Monika Prchalová. 

Monika Prchalová (oktáva) absolvovala stáž v deníku Právo, kde mimo jiné publikovala reportáž o Danielu 

Landovi. 

 

Studují mezi námi: Pavlína Hartmanová. 

Pavlína Hartmanová (oktáva) úspěšně absolvovala vzdělávací kurzy psaní From Structure to Style a 

programování AP Computer Science v rámci programu CTY Online Centra pro talentovanou mládež.  
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Naši zajímaví absolventi. 

Vivian bude koncertovat v Praze. 

Dobude Martin Frömmel (sexta) se svojí kapelou Vivian Prahu? Nechme se překvapit. 

Podrobnosti o kapele na našem facebooku. O kapele informují také nové Broumovské 

noviny, které jsou právě v prodeji.  (mk) 

Vivian rock'n'roll / Broumov  

 

Absolvent broumovkého gymnázia v muzikálu. 

Srdce pedagoga potěší, když dá bývalý student vědět o svém dalším 

studiu a životě. Vojta Jirka z Martínkovic odmaturoval na 

broumovském gymnáziu v roce 2014. Má za sebou první ročník 

pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Bude z něho 

učitel češtiny a ruštiny. Napsal mi letos v červenci z Ruska. Zapojil 

se do mezinárodního dětského uměleckého projektu NUCLEARKIDS. 

Jedná se o původní muzikál ruských autorů Zeptej se Rutherforda. 

Pro Vojtu to znamenalo 6 týdnů ve společnosti 100 mladých rusky 

mluvících lidí, kteří společně nacvičovali mezinárodní muzikál. Do projektu ho vybrali jako překladatele a dozor 

pro čtyři dívky z Čech, které měly v muzikálu menší role. 

V červenci probíhaly tři týdny zkoušky v Repinu (40 km od Petrohradu) a 28. července 2015 začalo turné 

premiérou v Petrohradu. Pak muzikál zavítal do několika měst v Rusku, potom do maďarského města Pakš, 8. 

srpna do Českých Budějovic a poslední představení proběhlo 14. srpna v Moskvě. 

Přijala jsem pozvání na představení tohoto muzikálu do Českých Budějovic. Na jevišti se odehrál příběh 

talentovaného chlapce, který touží po vědění, miluje matematiku, dělá všelijaké pokusy. Jeho snem je setkat se 

anglickým fyzikem Rutherfordem a stát se jeho žákem. Tento sen se mu bohužel nesplní. Ale v dospělosti se 

sám stane fyzikem. Hlavním hrdinou muzikálu je totiž Igor Kurčatov. 

Vojta v dopise sliboval vysokou úroveň celého vystoupení. Ale skutečnost předčila moje očekávání. Na jevišti 

hrálo, zpívalo a tančilo 70 talentovaných dětí převážně ve věku 10 až 17 let. Hrály s obrovskou chutí a 

nasazením. Za vystoupením však byl vidět nejen talent, ale obrovský kus práce mladých účinkujících, pedagogů, 

režisérů, choreografů a celého organizačního týmu. Vojta zúročil své ochotnické zkušenosti z Broumova a zahrál 

si také menší roli. Z rozhovoru po představení vyplynulo, že je to pro Vojtu velká životní, ale i pedagogická 

zkušenost. 

Měla jsem možnost hovořit i s dalšími členy organizačního týmu. Moc si spolupráci s Vojtou Jirkou chválili. Mne 

těší, že bývalý broumovský gymnazista obstál v mezinárodním projektu. Přeji hodně úspěchů. 

O mezinárodním projektu Nuclearkids (s naším Vojtou Jirkou) informovala v hlavních zprávách i významná 

ruská televizní stanice Rossija 24.     (Naďa Dvořáková)   

http://nuckids.ru/videos/231 

 

ЖИРКА 

ВОЙТЕХ 

Руководитель делегации Чехии 

 

 

 

 

 

 

 

http://bandzone.cz/vivian
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnuckids.ru%2Fvideos%2F231&h=wAQGWaPNWAQEeiFrLUxiYvDxTUBudN3hJA_Gm_QOQ4kSsKg&enc=AZPdNOgzy6xln7ykGGFrNn3hIWH9jIQPwwvZ00WQWViyOwoOb2tULp_7OsnSi-M9bvL8H9DoHuJuqNkOV0cyJHy6fmg3pxvewwaAUGoiVzZpfcY5_WKa_mLsKhihXoS5Oeab6XxDELuRX0zSeC2hPoH8VO-hRW18wFFeZjP2HRRYHndiBp80nwUTLdBUlThswCAVVoIdDg7tmmG_Va4IWsRm&s=1
http://nuckids.ru/
http://nuckids.ru/
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Lucie Machová zdraví z Belize. 

Osudy absolventů našeho gymnázia jsou samozřejmě velmi rozmanité, řada z nich se 

vydala hledat štěstí do světa. Pozdrav všem současným i minulým gymnazistům a všem 

učitelům poslala ze středoamerického státu Belize naše maturantka z roku 2005 a poté 

absolventka Pedagogické fakulty Technické univerzity Liberec Lucie Machová. Lucka 

přerušila svoji práci ve školství a po úspěšném konkurzu v chorvatském Zagrebu (centrála 

pro Evropu významné americké lodní společnosti) získala kontrakt na luxusní zaoceánské 

lodi. Plaví se v Karibiku, mezi hlavní zastávky patří mexický ostrov Cozumel, Belize, 

Portoriko, Bahamy, Turc a Caicos a další karibské ostrovy. Hlavně se učte cizí jazyky 

.vzkazuje naše absolventka z roku 2005 Lucie Machová z Baham. O osudech Lucky na 

americké luxusní výletní lodi Carnival Valor se můžete dočíst na našem facebooku.    (mk) 

 

Nové logo sportovního areálu - Jakub Šleis. 

Nový sportovní areál ve městě má už i své logo. Autorem náš absolvent. Do soutěže, 

která byla vyhlášena v měsíci červnu, se zapojilo celkem osm zájemců. Hodnoticí komise 

pak vybírala mezi 21 došlými návrhy. Jednomyslně všechny nejvíce zaujalo logo Jakuba 

Šleise. Jednoduchost, moderní zpracovaní, použití barev znaku města. Logo v sobě nese i 

vazbu na Emericha Ratha, významného všestranného sportovce a trampa, který v 

Broumově prožil důležitou část svého života. 

 "Dynamické křivky loga a jejich propojení dávají tušit o sportovním charakteru místa. 

Logo vychází z barev městského znaku - modré, zlaté a bílé, které přecházejí zleva doprava v sytější a výraznější 

barvy, stejně tak, jak se budou díky tomu sportovišti jistě zvedat a zviditelňovat výkony místních sportovců," 

vypovídá o svém díle sám autor. 

 Logo bude použité na městském značení u příjezdu a vstupu do sportovního areálu.  Jakub Šleis, výherce 

soutěže, byl za svou práci odměněn drobnou finanční částkou, propagačními materiály a upomínkami z města.  

 (mk) 

 

Pavel Novák členem brněnského souboru. 

 

Pavel Novák, maturant z roku 2006,  který začínal s amatérským divadlem v 

Broumově,  je  v současné době členem brněnského souboru Buranteatr.  

 

 

 

 

 

 

Pavel Novák  

herec, inspicient 

Role na repertoáru: 

Inspicient – PANÍ JORDANOVÁ, DETEKTIV, CEDULÁŘ A – 39 stupňů (John Buchan a Alfred Hitchcock)  

bachař Čeněk Petelík, bachař Václav Ladman, – Antonín Huvar (Zetel, Lukáš Rieger)  

Druhý lékař – Fernando Krapp mi napsal dopis (Tankred Dorst)  

Figurant Pavel Novák – Pán s kaméliemi (Šimon Caban, Alexandre Dumas ml.)  

Příběhy nečekaných konců (Roald Dahl – Jakub Nvota)  

Odehrané role: 

Akast, Klitandr – Misantrop (BURANTEATR podle J. B. Moliéra)  

Náhradník – Nesmrtelní aneb show o konci světa (Jiří Š. Hájek a kol.)  

starosta Lynn MacAdam – Spálená země (Michal Isteník, Adam Doležal)  

Mirek – Vesmírní lidé (Jiří Š. Hájek a kol.)  

 

http://www.buranteatr.cz/lide/pavel-novak
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Simona Martinková, maturantka z 2008, zdraví z Japonska. 

 

Simona maturovala v roce 2008, poté vystudovala fyzikální chemii na Fakultě 

chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V současné době je studentkou 1. 

ročníku doktorského studia, obor fyzikální chemie. Simona je členem skupiny prof. 

Jiřího Málka. Skupina se zabývá především viskozitním chováním a kinetikou 

krystalizace v chalkogenidových amorfních materiálech. Více se o skupině můžete 

dozvědět na webových stránkách: http://www.jiri-malek.cz/. Od dubna 2015 je na 

roční stáži v National Institute for Materials Science (NIMS) v Japonsku. Institut se nachází ve městě Tsukuba, 

prefektura Ibaraki, asi 70 km od Tokya. Město je nové (1970), uměle postavené právě pro výzkumné instituce, 

na jednom z nejbezpečnějších míst Japonska co se týče zemětřesení. 

Nicméně si jich Simona už několik užila, to největší zatím bylo kolem 6 

japonské stupnice (to je o 1.5 méně než na stupnici, která se běžně používá).  

 Z emailu Simony: "Japonsko je opravdu nádherná země. Lidé jsou tu celkem 

milí, a i kdyby například cizince neměli rádi, na místech, jako jsou obchody, 

banky se vždy chovají profesionálně, a zatím jsem nikdy nepocítila, že bych 

nebyla vítaná v jejich zemi."    (mk) 

Simona na fotografii čtvrtá zleva. 

 

Máme nositelku titulu mistr světa. 

 

Renata Faltová ze 3.A obhájila s družstvem Mona Náchod titul mistra světa 

v mažoretkovém sportu. Blahopřejeme k fantastickému úspěchu. 

 

Několik titulů mistr světa v mažoretkovém sportu - to je výsledek 

náchodských mažoretek, které trénuje absolventka našeho gymnázia z 

roku 1986 Monika Ehlová, dnes Bergerová. Blahopřejeme ke skvělým 

trenérským úspěchům. Úspěšná trenérka na fotografii úplně vpravo v 

dolní řadě.   (mk) 

 

 

 

Pozvánka: Police Symphony Orchestra v Broumově. 

 

 

Hrají Klára Blümlová, Petra Svobodová, 

Karolína Soukupová, Jana Jirásková, Ondřej 

Hofman, Barbora Voláková a bývalá 

absolventka a zakladatelka orchestru Petra 

Soukupová.   (mk) 

 

 

Spanilá jízda sourozenců Novotných pokračuje. 

Taneční pár Jindřich a Štěpánka Novotní zahájil sezónu přestupem do nového klubu 

TAK Dance Krok v Hradci Králové a v nové taneční soutěži ČSTS (Český svaz tanečního 

sportu). I v novém klubu pokračují ve výborných výsledcích. Sourozenci jezdí na 

tréninky čtyřikrát týdně a díky novým zkušenostem se Jindrovi se Štěpánkou podařilo 

získat tři bronzové, tři stříbrné a dvě zlaté medaile na soutěžích v Praskačce, Slaném, 

Praze a Liberci v kategorii Junioři II. D. Tímto umístěním si vytančili tři finále s 83 body 

ve standardu a čtyři finále se 107 body v latině. Pro postup do vyšší třídy C potřebují 

200 bodů a pět finálových umístění ve standardu i v latině. Třída C je tedy pro 

http://www.nachodske.info/ostatni-sporty/mazoretky-mona-nachod-obhajily-lonske-tituly-mistru-sveta.html
https://www.facebook.com/events/1449258348712127/
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sourozence velkou výzvou, aby v ní mohli soutěžit, musí se doučit dva nové tance. Slowfox ve standardu a v 

latině Paso doble.  (ValZuz) 

Gymnazistka vicemistryní České republiky v judu. 

Anička Freiwaldová ze sekundy broumovského gymnázia vybojovala v Jičíně o 

víkendu úžasné 2. místo na Mistrovství ČR v judu. Navázala tak na skvělý výsledek ze 

IV. mezinárodního turnaje O pohár hejtmana Královéhradeckého kraje, který se 

konal 10. října 2015 ve Sportovní hale v Broumově.   (Sl) 

Skvělé hudební výkony Josefa Hlaváčka a Tomáše Kubečka. 

V primě nám vyrůstají noví skvělí muzikanti.Josef Hlaváček (prima) a jeho spoluhráči 

Eliška Jirmanová a Tomáš Hruška od září vytvořili v ZUŠ Police nad Metují trio Junior 

Brass. Ve čtvrtek 15.10. se zúčastnili 22. ročníku interpretační soutěže Karel Ditters z 

Dittersdorfu a hudební klasicismus ve Vidnavě. Zahráli opravdu výborně, nejen že svou 

kategorii vyhráli, ale byli i vyhlášeni jako Laureáti soutěže. Této soutěže se zúčastnil i 

Tomáš Kubeček (tercie) a jejich Brass Band se ve své kategorii umístil na 1. 

místě. Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.  (Lída Lorencová) 

 

 

 

 

 

 

Senzace: Jan Vysoký - Cena Josefa Hlávky. 

Náš absolvent Jan Vysoký získal prestižní Hlávkovu cenu. Ing. Jan Vysoký, Ph.D.  byl nominován rektorem ČVUT, 

na návrh děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, na udělení Ceny Josefa Hlávky. Ocenění bylo 

nominovaným předáno dne 16.11.2015 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech. Ing. Vysoký se však předání 

nezúčastnil, neboť je na studijním pobytu v zahraničí. Ocenění mu proto bude předáno až po jeho návratu. 

Dagmar Rýdlová, tajemnice nadace.   (mk)  
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Vzpomínka na Davida Kubinu na našem facebooku. 

V městské knihovně si můžete zapůjčit katalog věnovaný našemu absolventovi, maturantovi 

z roku 1994, Davidu Kubinovi. Předčasně zesnulý David Kubina patřil k talentovaným 

výtvarníkům, bližší informace na našem facebooku.  (mk)  

 

 

 

Ondřej Volák stále válí. 

Z posledních sportovních úspěchů Ondřeje VOLÁKA :  18.10. běh Okolo Ostaše - 15. 

ročník Memoriálu Mirka Hejnyše – v kategorii mladší dorostenci (5 km) - 2. místo; 24.10. 

orientační běh - Východočeský pohár 14. kolo - v kategorii H18C (7,1km) - 3. místo; 1.11. 

orientační běh Východočeský pohár 15. kolo - v kategorii H18C (6,4 km) - 2. místo.   mk 

 

 

 

 

 

 

Máme mistra republiky: Jan Rusin.  

Orientační běžec Jan Rusin z kvinty vybojoval na Mistrovství ČR v orientačním běhu 

zlato a stříbro.   (mk)  

 

Absolvent broumovského gymnázia je jeden z organizátorů Národní potravinové sbírky.  

SOBOTA, 21 LISTOPAD 2015 04:35 RENÉ HERZÁN  

Jakub Unger maturoval na Gymnáziu Broumov v roce 1994. Je spoluzakladatel 

serveru Aktualne.cz, špičkový novinář, v současné době jeden z organizátorů 

Národní potravinové sbírky. 

Jakub Unger si zavzpomínal na svá studentská léta: "Gymnázium Broumov pro nás 

všechny, děti končící základní školu těsně po listopadové revoluci, znamenalo první 

opravdové setkání se školní svobodou. Bylo nám umožněno mnohé (a dodnes se 

někdy bavím vzpomínkami, co vše nám v těch letech za zdmi školy prošlo nebo bylo 

laskavě prominuto). Gymnázium mě naučilo postavit se svobodně na vlastní nohy a 

zároveň oběma pořád stát pevně na zemi. Když jednou, dvakrát za rok jedu 

zatáčkou pod tím důstojně vyhlížejícím a dnes i krásně opraveným domem, vždycky 

si na to vzpomenu. A taky na pomoc a přátelskou podporou mého tehdejšího 

učitele Karla Výravského, nyní ředitele gymnázia, který mi pomohl poznat, jak psát 

co nejpoctivěji. Tak, aby to lidi bavilo číst." 

Národní potravinová sbírka je společným projektem platformy Byznys pro společnost, Armády spásy a 

spolupracující České federace potravinových bank. 

"Snažíme se rozvinout diskuzi a hledat řešení letitého problému, kdy na jedné straně část občanů trpí 

nedostatkem jídla, a druhá skupina jím plýtvá. Že to v Česku s hladem není tak zlé? Podle kvalifikovaných 

odhadů žije v zemi na hranici chudoby nebo sociálního vyloučení téměř 1,5 milionu lidí!," uvádí webové stránky 

projektu. Národní sbírka potravin se pravidelně koná v listopadu, ta letošní vyšla právě na dnešní den, 21. 

listopadu. V den jejího konání mají lidé z celé České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a darovat je 

těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze. Vybrané potraviny poputují přednostně do charitativních organizací 

poskytujících pomoc zejména seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám a dětem z dětských 

domovů. 

http://nase.broumovsko.cz/ostatni-sporty/orientacni-bezec-jan-rusin-ma-zlato-a-stribro-z-mistrovstvi-ceske-republiky.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/absolvent-broumovskeho-gymnazia-je-jeden-z-organizatoru-narodni-potravinove-sbirky.html
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Sportovních úspěchů dosahuje na naší škole řada studentů. V neposlední řadě i Dominika 

Čečetková ze 4.ročníku. V soutěží Smartlabs Cup v Brně obsadila v bikini fitness výborné 

4.místo. Blahopřejeme.  (mk) 

 

 

Martin Frömmel s Vivianem vítězem Skutečné ligy. 

 

Sextán Martin Frömmel s kapelou Vivian zvítězil v hudební soutěži Skutečná 

liga 2015. Podrobnosti k úspěchu na našem facebooku.  (mk) 

 

 

 

Student Gymnázia Broumov Jan Pipota je Mistr České republiky v počítačové hře League of Legends.  

PONDĚLÍ, 11 LEDEN 2016 06:43 RENÉ HERZÁN  

Webové stránky Gymnázia Broumov nedávno informovaly, že student školy, septimán Jan 

Pipota, se v loňském roce stal Mistrem České republiky v počítačové hře League of 

Legends. Spolu s dalšími hráči v týmu však získal i další ocenění. 

Jan Pipota, hrající pod přezdívkou Piipous3k, je momentálně poloprofesionální hráč hry 

League of Legends obsazující pozici junglera pro tým Fraternitas. Prozradil, co je základem 

této hry: 

"League of Legends je strategická MOBA (multiplayer online battle arena), která je 

inspirována Dotou z Warcraftu 3. Na vyšší úrovni proti sobě vždy hrají dva týmy o pěti 

lidech na stejné mapě, a každý tým se snaží zničit základnu toho druhého. Každý hráč má 

svoji unikátní roli v týmu, kterou naplňuje, a má na výběr cca ze 130 hrdinů s jedinečnými 

schopnostmi, jež může ovládat. Výhoda se dá získat už v champion selectu před hrou právě vybráním si 

silnějších hrdinů. Jakmile se začne, tak už je to však jiná. Mapa je rozdělena na tři linie, mezi nimiž je takzvaná 

jungle, a každý tým má dva hráče na spodní linii, jednoho na střední, jednoho na vrchní a jednoho právě v 

jungli. Každá linie je jinak dlouhá a má svou jedinečnou strukturu oproti těm dvěma dalším. Na linie pravidelně 

chodí ze základny obou týmů takzvaní minioni, za jejichž zabití se dají získat peníze a za peníze je možno koupit 

si předměty. V jungli se potom objevují neutrální monstra a určité cíle, ze kterých se dá získat globální výhoda, 

ať už peněžní, tak i ve vizi po mapě či celkové síle pro tým. Prvky úspěšného týmu spočívají ve schopnosti si 

dobře vybrat kompozici, hrát podle svých sil a takticky přehrávat soupeře, na vyšší úrovni by se to prakticky 

dalo srovnávat s šachy." 

A co tvoje budoucnost? "Ještě nemám plnou představu ohledně toho, co chci dělat po absolvování gymnázia. 

Každopádně bych se chtěl nějákým způsobem stále orientovat v herní scéně. Teď se hodlám soustředit na to, 

abych si dokázal co nejvíc a dostal se co nejdál v tom, co mě baví a budoucnost zatím moc neřeším," odpověděl 

broumovský student Jan Pipota. 

Eliška Buociková má svůj první klip. Zpívala i v soutěži Superstar.  

STŘEDA, 06 LEDEN 2016 04:27 RENÉ HERZÁN  

Dvaadvacetiletá Eliška Buociková pochází z Broumova, kde v roce 2012 

absolvovala místní gymnázium. Nyní studuje Arts management na VŠE v 

Praze a vedle toho se věnuje zpěvu. Na svoji skladbu Tajný noci natočila 

klip, momentálně vydala i druhou písničku Padaly hvězdy. Mimo jiné se 

objevila i v soutěži Superstar. 

http://www.musicmap.tv/profiles/band/vivian
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/student-gymnazia-broumov-jan-pipota-je-mistr-ceske-republiky-v-poritacove-hre-league-of-legends.html
http://nase.broumovsko.cz/hudba/eliska-buocikova-ma-svuj-prvni-klip-zpivala-i-v-soutezi-superstar.html
http://bandzone.cz/eliskabuocikova
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Martin Stiller: Na kole Amerikou.  

 

Martin Stiller, absolvent z roku 1998, vás zve na besedu Na kole Amerikou. 

Martin projel na kole Kubu, Mexiko a USA. Beseda bude v broumovském IC 

22. ledna v 18 hodin.  (mk) 

 

 

Hana Dušková: Titul ve čtyřhře v tenise. 

Sextánka Hana Dušková vybojovala na celostátním dorosteneckém turnaji 

v Praze titul ve čtyřhře; ve dvouhře skončila v semifinále. Postřehy Hany 

na našem facebooku. (mk) 

 

 

Kvartán Martin Bureš: Lidé mým okem. 

 

 

Adriana Trejtnarová: Stáž na Velvyslanectví Kanady. 

Maturantka z roku 2014 Adriana Trejtnarová absolvuje v tuto dobu tříměsíční 

stáž na Velvyslanectví Kanady v Praze. Tiskovou zprávu najdete na našem 

facebooku a kliknutím na název textu. (mk) 

Tisková zpráva - Praha, 1. února 2016 

Adriana Trejtnarová, česká vysokoškolská studentka z Broumova, dnes začíná 

tříměsíční stáž na Velvyslanectví Kanady v Praze. Studentka České zemědělské 

univerzity v Praze byla vybrána v soutěži vyhlášené společně s Nadací Open 

Society Fund (OSF) Praha loni v listopadu. Stáž je zaměřena na mladé lidi ze 

sociálně znevýhodněného prostředí s hlubokou znalostí romského tématu. 

Adriana Trejtnarová bude připravovat a uvádět v praxi plán Velvyslanectví 

Kanady na podporu práv Romů a pracovat také na dalších projektech. Smyslem 

stáže je poskytnout mladému člověku ze sociálně znevýhodněného prostředí 

http://www.gybroumov.cz/obrazek.php?obrazek=1651
http://www.osf.cz/cs/?s=adriana+trejtnarov%C3%A1&searchsubmit=Search
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příležitost získat pracovní příležitost na zastupitelském úřadu a dále rozvinout program velvyslanectví na 

podporu práv Romů. Přes svůj mladý věk už má Adriana Trejtnarová bohaté zkušenosti s prací na romských 

projektech – strávila 6 let pomocí romským rodinám a dětem v neziskové organizaci Začít spolu. 

„Těšíme se na to, že se slečna Trejtnarová připojí k našemu týmu a že bude pracovat na našem programu na 

podporu práv Romů. Věřím, že to pro ni bude cenná příležitost a jsem si jistý, že to bude také užitečný 

příspěvek aktivitám velvyslanectví,“ komentoval nástup nové stážistky kanadský velvyslanec Otto Jelinek. 

„Věřím, že slečna Trejtnarová získá mnoho zajímavých zkušeností, které zlepší její pozici na trhu práce. Zároveň 

si myslím, že bude užitečná i ambasádě,“ uvedl Robert Basch, výkonný ředitel Nadace OSF. 

„Jsem šťastná, že jsem dostala tuto příležitost na kanadské ambasádě. Chci ji co nejlépe využít pro sebe, ale 

také pomoci romské komunitě prostřednictvím romských projektů velvyslanectví,“ řekla při nástupu na stáž 

Adriana Trejtnarová. 

 Petr Hejduk: Útok na dvě šestitisícovky v Chile. 

V době, kdy píši tento příspěvek, sedí náš absolvent Petr Hejduk v letadle. Po trase Vídeň-

Paříž-Atlanta-Santiago de Chile se vydává na měsíční cestu po Chile. Hlavním cílem je 

zdolání dvou šestitisícovek v Andách. Petr maturoval v roce 1993.  (mk)  

Přednáška absolventky: Iva Pichová vystoupila v klášterní kreslírně. 

Iva Pichová je biochemička z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, 

kde vede výzkum zaměřený na lidské patogeny, způsobující AIDS, 

tuberkulózu a mykotické infekce. Na našem gymnáziu maturovala pod dívčím 

jménem Iva Kudláčková v roce 1975. Na fotografii se svojí vědeckou 

skupinou. (mk) 

 

 

Martin Doležal, maturant 2014. 

Tvář a vous absolventa broumovského gymnázia dominují článku v MF Dnes  

SOBOTA, 06 ÚNOR 2016 04:13 RENÉ HERZÁN  

Fotografie Martina Doležala se objevila ve čtvrteční příloze deníku MF Dnes v 

článku o vousatých mužích. Jednadvacetiletý absolvent broumovského gymnázia 

však nevyniká jen mohutným vousem, ale širokou škálou zájmů.   

Mistr České republiky Jan Valášek. 

Jan Valášek (náš absolvent z 2006) obhájil titul Mistr České republiky v halovém akrobatickém 

létání. (Z.Cikrytová) 

 

 

Žena regionu: V kraji na 5.místě naše absolventka. 

V prestižní soutěži Žena regionu obsadila 5. místo v Královéhradeckém kraji naše maturantka 

z roku 2004 Petra Šilhánová Hajpišlová. Blahopřejeme. (mk) 

O soutěži: Celonárodní soutěž ŽENA REGIONU je vyhlašována od roku 2009 a je určena pro 

všechny ženy, se kterými se denně setkáváme a které mnohdy dosahují jedinečných výsledků 

nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají ostatním 

aj. 

http://www.uochb.cz/web/structure/187.html?lang=cz
http://nase.broumovsko.cz/magazin/tvar-a-vous-absolventa-broumovskeho-gymnazia-dominuji-clanku-v-mf-dnes.html
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Broumovská gymnazistka třetí v republice. 

Bára Jirásková z primy se umístila na třetím místě na Mistrovství ČR na krátké trati 3,5 

MHz v rádiovém orientačním běhu v kategorii dívek do 14 let.  (Milan Kulhánek) 

 

 

 

Část VIII. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
(§7, odst. 1, pís. i) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 

   V období školního roku 2015/2016 neprovedla Česká školní inspekce ve škole žádnou inspekční činnost. 

 

Část IX. 

Základní údaje o hospodaření školy 
(§7, odst. 1, pís. j) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 

     Škola v kalendářním roce 2015 ukončila hospodaření s kladným hospodářským výsledkem 44 777,93 Kč, 

který také pokryl daňovou úsporu.   

      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 X. 

Mezinárodní projekty a rozvojové programy, mezinárodní 

spolupráce 
(§7, odst. 1, pís. k) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 

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

této spolupráce pořádáme společné akce. Do Polska pořádáme pravidelné výchovné zájezdy do Osvětimi a do 

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

     Škola od roku 1990 spolupracuje s Gymnáziem Jana Nepomuckého v bavorském městě Rohr. Gymnázium 

Jana Nepomuckého je církevní gymnázium, které je přímým pokračovatelem tradic klášterního gymnázia v 

Broumově. Klášterní gymnázium bylo totiž do Rohru přesunuto po 2. světové válce v době odsunu Němců. 

Benediktinské kláštery v Rohru, v Břevnově a v Broumově úzce spolupracují a v rámci této spolupráce se 

odehrává i partnerství obou škol. Základem jsou výměnné pobyty studentů, při nichž se naši žáci rozvíjejí v 

němčině a v angličtině a poznávají německou kulturu a němečtí žáci obdivují přírodní krásy Broumovska. 

Během výměnných pobytů uskutečňujeme mnoho workshopů, 

výtvarných a hudebních projektů a sportovních a kulturních akcí. 

Realizujeme také výměnné pobytu učitelů.  

     V tomto školním roce jsme učinili první kontakt s gymnáziem v 

Holandsku. V příštím školním roce toto gymnázium navštívíme a 

budeme s vedením školy jednat o další možné spolupráci. 
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Zájezd do Rohru.  

     Od čtvrtka do neděle se třináct našich studentů v doprovodu učitelů vydalo do spřáteleného gymnázia v 

Rohru. Ve čtvrtek brzo ráno nás v Norimberku, kde jsme byli na prohlídce hradu a starého města, přivítalo 

sluníčko a provázelo nás po celý den. Večer jsme přijeli do Rohru, kde na nás čekali němečtí studenti se svou 

učitelkou a hlavní organizátorkou paní Petrou Krause. V pátek ráno začal nabitý program – prohlídka školy a 

kláštera, návštěva výuky, dvouhodinový koncert školních kapel, rychlý oběd, prohlídka nejstaršího německého 

benediktýnského kláštera Weltenburg, plavba lodí průlomem Dunaje do Kelheimu a prohlídka Walhally nad 

Kelheimem. Celý den zakončilo koupání v akvaparku Keldorádo. Další ráno jsme brzo vstali a vydali se na cestu 

do Mnichova, kde nás očekávala exkurze letiště Mnichov, návštěva filmových ateliérů včetně 4D kina a 

prohlídka BMW Welt. Po příjezdu do Rohru se konalo další muzicírování a další den už nás očekávala cesta 

zpátky do České republiky. Ráno po snídani a rozloučení jsme vyjeli, po cestě jsme se však ještě stavili na 

krátkou prohlídku města Řezna. Přes rozličné počasí a porouchaný autobus jsme se v nedělních večerních 

hodinách dopravili domů.  

     Děkuji tímto za výborný zájezd nejen žákům, ale především paní Hornychové za přípravu a průběh celé akce, 

paní Kroupové za perfektní průběh koncertu kapely Wajnot?! a paní Šolcové za tlumočení a neutuchající 

optimismus.  (AP) 

 

Gymnaziální hudební skupina Wajnot? míří do Německa.  
PONDĚLÍ, 11 DUBEN 2016 04:20 EVA KROUPOVÁ, UČITELKA HUDEBNÍ VÝCHOVY GB  

Hudebníci z Wajnot? se na pozvání spřáteleného gymnázia v Rohru chystají na společný koncert s německými 

kapelami. Vystoupení je plánováno na 22. dubna 2016 v prostoru Johannes-Nepomuk Gymnasiums in Rohr. 

Místní koncertní aula pojme i 700 posluchačů, což je pro naše hudebníky dozajista výzva. "Těším se, takový 

počet diváků, to už je celkem megakoncert," komentuje přípravy kytarista Tomáš Mrština. Tato sedmičlenná 

studentská banda brázdí již rok regionální hudební vody. Stihla 14 koncertů v rámci hudebních festivalů, 

městských akcí či školních projektů. V uskupení můžete slyšet Kláru Bartoníčkovou a Terezu Vodňanskou, obě v 

rolích zpěvaček, za piano zasedl Pavel Suchomel, za bicí potom Michaela Jansová. Hlavní kytaru obstarává 

Tomáš Mrština, basovou kytaru Pavlína Ledvinová, saxofon a violoncello střídá Jakub Šafář. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/hudba/gymnazialni-hudebni-skupina-wajnot-miri-do-nemecka.html
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Liebe Mitglieder der Schulband Wajnot! 

 

Wir, das P- Seminar „Braunau im 

Dialog“ des Johannes- Nepomuk- Gymnasiums in 

Rohr, laden Euch herzlich ein, mit uns zusammen ein 

Konzert für die Schüler und Lehrer unserer Schule zu 

geben. Dieses findet am Freitag, den 22.04.2016 von 

11:30 Uhr bis 13:00 Uhr statt. Wir würden uns freuen, 

wenn Ihr das Konzert mit uns gestalten würdet! 

Wir freuen uns auf Euch, 

Das P- Seminar Braunau im Dialog 
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Část XI. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
(§7, odst. 1, pís. l) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 

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

ani o tuto akreditaci nežádala. 

 

Část XII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
(§7, odst. 1, pís. m) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 

 

Přehled grantů a projektů v letech 2015 - 2016 
 

Adaptační pobyt. 
     Škola každoročně získává grant od města Broumova na adaptační pobyt žáků prvních ročníků 10 000,- Kč. 

 

Aktivní škola.    
     Projekt  portálu Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka 

pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před 

rozhodováním, jaký si vybrat studijní obor nebo kam se vydat ve 

své další profesní specializaci. Časem uzrál v místo, kde si žáci 

průběžně ověřují své schopnosti a spolu se svými rodiči a učiteli 

nalézají oblasti, ve kterých jsou dobří, ale i ty, na jejichž rozvoj je 

potřeba se zaměřit. V současnosti server ProŠkoly.cz nabízí Testy 

dětských schopností, Paměťové testy, Testy pro nejmenší a Test 

volby povolání. 

     Všechny testy jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze v 

prostředí www.proskoly.cz a výsledek byl vyhodnocen ihned po 

ukončení testu. Odpadá tak komplikovaná a nákladná příprava testů v papírové formě a zdlouhavé 

vyhodnocování výsledků. Testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu, tedy i z domova.  

Projekt je zcela unikátní v několika bodech: 

 grafické výstupy výsledků, možnost tisku, odeslání e-mailem, archivace; 

 možnost bezplatného opakování testů; 

 školní licence pro neomezený počet žáků; 

 testy jsou žákům dostupné kdykoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu, není nutné je 

vypracovávat při vyučování; 

 okamžité on-line vyhodnocení testů – ihned po testování možné výsledek konzultovat s učitelem, 

výchovným poradcem či rodičem. 
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Erasmus+ 

 

  

 

 

 

     

 

 Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje 

spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, 

mládeže a neformálního vzdělávání.  Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a 

dalších. 

     Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto 

programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či 

dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v 

zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok. 

     Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři 

amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích 

zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na 

reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, 

podnikatelské schopnosti a zaměstnanost. 

     Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další vzdělávací 

zařízení prostřednictvím internetu. 

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce: 

KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců 

KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů 

KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky 

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit následující země 

Programové země: 

členské státy EU – 28 zemí 

členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) 

Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

Partnerské země: 

Partnerské země sousedící s EU 

Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina 

Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko 

Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko 

Rusko 

Další partnerské země 

některé Klíčové akce programu Erasmus+ jsou otevřeny jakékoliv partnerské zemi z celého světa. 

        Gymnázium Broumov se v letošním roce zúčastnilo 

výběrového řízení projektových žádostí v rámci programu 

ERASMUS+, KA1, mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání. Z 

celkem 358 podaných žádostí z celé republiky bylo 

schváleno pouze 58 a naše škola byla zařazena mezi úspěšné 

žadatele o grant. V období 6/2015 – 5/2017 tak v rámci 

evropského programu Erasmus+,  projektu  2015-1-CZ01-

KA101-013097  vycestují do Velké Británie na dvoutýdenní 

metodologické jazykové kurzy čtyři angličtinářky. Cílem 

těchto aktivit je zkvalitnění výuky cizích jazyků a 
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modernizace výukových postupů stejně jako zkvalitnění reprezentace školy, realizace mezinárodních projektů a 

navázání kontaktů s pedagogy a studenty EU. Gymnázium Broumov dlouhodobě podporuje a vytváří podmínky 

pro další vzdělávání svých pedagogických pracovníků. Podpora mezinárodních vzdělávacích aktivit učitelů 

zapadá do koncepce rozvoje školy, která pracuje s vizí moderní respektované vzdělávací instituce s aktivními 

pedagogy, efektivními metodami výuky, motivovanými žáky a cennými mezinárodními kontakty. 

Mgr. Martina Salašová, koordinátor projektu 

 

eTwinning. 
Projekt je popsán v jiných částech textu této výroční zprávy. 

 

Gymnaziální televize - GTV Broumov. 
     Reportážní studio má na naší škole určitě již desetiletou tradici. Existovalo v různých podobách podle toho, 

jací studenti ho právě řídili. GTV Broumov pomáhá s propagací a s dokumentováním školních akcí. Školní 

televize také natočila skvělé promo video o škole. V posledních letech se činnost školního televizního studia 

dostává téměř na profesionální úroveň. Spolupracujeme s Českou televizí a publikujeme pořady ve Zprávičkách 

Čt. 

 

Gymplfest.   
Studentský hudební festival a přehlídka studentských i jiných kapel, který pořádáme každoročně pro žáky 

gymnázia, pro žáky základních škol z Broumovska a pro obyvatele Broumova. Gymplfest má každý rok jinou 

podobu. 

 

Jeden svět - Promítej i ty. 
     Program Jeden svět na školách využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovisuálních 

prostředků k oslovení mladých lidí. Dokumentární filmy nepřináší pouze informace, ale především vzbuzují 

zájem o problematiku, pomáhají získávat pozornost, vyvolávají otázky související s tématem… 

     Srdečně zveme na projekci vizuálně silného filmu Duchové moře a následné setkání s velmi zajímavou 

polskou režisérkou a horolezkyní Elizou Kubarskou (1978). Organizátoři festivalu Jeden svět Police nad Metují a 

všichni jejich pomocníci z řad studentů Gymnázia Broumov. 

 

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. Po dohodě se sponzorem se začala nakupovat i 

významná díla světové literatury. Také nám bylo umožněno nakupovat knihy  v elektronické podobě do čtečky 

knih. 

     Škole se podařilo v uplynulém školním roce sehnat peníze na prostorově materiální úpravy knihovny. Těmito 

úpravami vznikl moderní funkční a školní knihovny důstojný prostor, kde se nyní knihy pravidelně půjčují a kde 

existuje i jakási ministudovna. Knihovna je sice velmi malá, ale jsme rádi, že jsme ji do této podoby dobudovali 

a hlavně že plní svoje poslání - popularizace četby mezi žáky. 

Sponzor ročně věnuje škole na rozšiřování knižního fondu 5 až 20 tisíc korun. 

 

Patrimonie. 
     Patrimonia je interaktivní vědecký program pro studenty středních škol, zaměřený na zkoumání dějin a 

uchování kulturního dědictví, pořádaný Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.  

Věda. Patrimonia nabízí možnost zapojit se do výzkumných a dokumentačních projektů a vyzkoušet si vědeckou 

práci. Je možno se v ní naučit základům akademického bádání, vyzkoušet si vědecké postupy a podílet se na 
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smysluplném a užitečném výzkumu. Jádrem programu je webová aplikace, díky které lze spolupracovat s 

odborníky i s dalšími studenty, nacházet zajímavá fakta a nové historické souvislosti z regionu a prezentovat své 

poznatky.  

Dějiny. Program Patrimonia pomáhá při odkrývání dějin obce, města nebo kraje a při zkoumání reálií ze života 

předků.  

Kulturní dědictví. Dále je cílem Patrimonie prozkoumat odkaz našich předků a pomoci zachovat ho i pro 

budoucí generace.  

     Účastníci Patrimonie se mohou s pomocí odborníků podílet na obnově památek, zachování tradičních 

řemesel či dokumentaci vzpomínek pamětníků. Patrimonia je určena studentům všech typů středních škol. 

K přihlášení do programu stačí vytvořit profil na stránkách Patrimonie. Pomocí vlastního profilu se lze účastnit 

projektů a komunikovat s odbornými poradci nebo dalšími účastníky. Na stránkách programu se postupně 

vyhlašují odborné projekty, zaměřené na různá témata spojená s ochranou kulturního dědictví. Cílem projektů 

je vytvářet originální a užitečné vědecké poznatky za spolupráce studentů a vědců. Každý z programů obsahuje 

podrobné vymezení tématu, zdůvodnění jeho významu, zadání úloh pro účastníky a návody pro jejich 

vypracování. Práce na projektech probíhá přes webovou aplikaci programu, lze do ní zadávat výsledky, 

prohledávat databázi potřebných informací, nebo přes ni konzultovat práci s odbornými poradci.  

     Patrimonia nabízí dva druhy projektů - výzkumné a dokumentační.  

     Výzkumné projekty předpokládají dlouhodobější zaměření na téma, náročnější vědeckou práci  

a primární výzkum. Hodí se spíše pro skupiny studentů nebo třídy.  

     Dokumentační projekty se zaměřují na sběr informací o větším počtu objektů nebo předmětů  

a lze je bez problémů realizovat individuálně.  

 

Pečujeme o vzdělávání. 
     Projekt firmy Scio. Do projektu jsou zařazeny školy, které provádějí soustavnou 

evaluaci a mj. k tomu využívají testy firmy Scio. 

 

Studentský deník. 
     Regionální Deníky připravují projekt Studentský deník a hledají budoucí 

redaktory. Pokud se chcete přidat k septimánkám Jitce Smolíkové, Barboře 

Chalupové a oktavánce Kláře Blümlové, tak dejte zítra vědět do kabinetu 

dějepisu. 

Škola podporující zdraví. 
     V červnu 2009 obhájila naše škola projekt „Přírodní škola“ a byla zařazena do sítě programu „Škola 

podporující zdraví“. V roce 2013 jsme projekt inovovali a zařazení do sítě škol podporujících zdraví jsme 

obhájili. Projekt budeme podruhé obhajovat v roce 2016. 

     Co je program Škola podporující zdraví? Smyslem otevření sítě Škol podporujících zdraví je směřovat k 

naplňování vize, podle níž každé dítě a mladý člověk v Evropě má právo být vzděláván ve škole, která podporuje 

zdraví.  

     Proč zdraví patří do školy? Jedním z cílů Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva 

ČR - Zdraví pro všechny v 21. století je cíl: Zdraví mladých. Strategie péče o zdraví zahrnuje celoživotní podporu 

zdraví, jejíž složkou je výchova jedince k odpovědnosti za zdraví. Významnými aktéry procesu podpory zdraví 

dětí a mládeže jsou rodiče a pedagogové. Významnou institucí je škola, kterou prochází prakticky celá populace 

žijící v dané zemi. Filozofie podpory zdraví vychází z vědeckých poznatků o tom, že zdraví každého jednotlivce 

(ať si to uvědomujeme či ne) je výslednicí vzájemného ovlivňování všech stránek jeho bytosti a jeho vztahů k 

okolnímu světu. Bez uvědomování nezbytného vnitřního i vnějšího souladu není možné uchovat zdraví 

individuální ani zdraví světa. Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci, zdraví je výslednicí 

vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek na úrovni biologické, psychické, sociální, 

duchovní a environmentální - holistické pojetí zdraví. Chránit a posilovat zdraví znamená pozitivně působit na 

všechny jeho složky. Důležitou roli přitom hraje životní styl jednotlivce i skupiny. Životní styl a chování, které 

zdraví podporují, je třeba vytvářet již v předškolním a školním věku dítěte, kdy se návyky a postoje upevňují 
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nejtrvaleji. Nejsnáze se vytvářejí spontánně, přímou zkušeností dítěte, tzn. tím, že dítě kolem sebe vidí příklady 

zdravého chování a také tím, že žije ve zdravě utvářených životních podmínkách. Nejvýznamnějšími aktéry 

procesu podpory zdraví jsou rodiče a pedagogové. Proto je klíčovou institucí pro realizaci podpory zdraví právě 

škola. Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, z nichž největší popularitě se těší a 

efektivitu svých výsledků dlouhodobě potvrzuje evropský program Škola podporující zdraví (ŠPZ). Posláním 

tohoto programu je dosáhnout, aby každé dítě v ČR mělo možnost být vzděláváno ve škole, která veškerou svou 

činností zdraví podporuje . 

     Charakteristika programu ŠPZ. Záměrem programu ŠPZ je aplikovat strategii podpory zdraví na podmínky 

školy a přispět k její účasti na vlastní proměně a rozvoji. V praxi školy to znamená, že všechno, co se ve škole 

dělá záměrně (vyučované kurikulum, školou organizované činnosti) a rovněž všechno, co se v ní děje živelně 

(skryté kurikulum, kultura či ethos školy), se pedagogové učí promýšlet a ovlivňovat pod zorným úhlem obou 

pólů možných důsledků, jaké má působení školy na zdraví svých lidí - žáků, pedagogů, zaměstnanců, rodičů, 

spoluobčanů v obci – důsledků pozitivních (protektivních, podporujících zdraví) a negativních (rizikových, 

ohrožujících zdraví). Svým zaměřením na podporu zdraví člověka (ve všech jeho aspektech, u všech aktérů a ve 

všech složkách prostředí), poskytuje program jak eticky, tak vědecky zdůvodněný nový rozměr pro plánování, 

provádění i posuzování činnosti školy, který ve svém důsledku vypovídá o její kvalitě. 

     V čem se to konkrétně projevuje? Program ŠPZ pomáhá školám (MŠ, ZŠ a SŠ), aby si týmovou spoluprací 

stanovily dlouhodobou a vyváženou koncepci, strategii a metody řízení své kvalitativní proměny v dílnu 

zdravého způsobu života a vzdělávání. Cílem proměny je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého 

jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní. Plněním 

svého cíle, který je zaměřen pozitivně, tj. převážně na posilování a vytváření optimálních předpokladů u 

každého člověka, je program současně nástrojem včasné primární prevence civilizačních chorob, antisociálního 

chování a všech závislostí. V podmínkách současné školy však nejsou tyto cíle splnitelné v plném rozsahu. 

Strategie programu ŠPZ je proto zaměřena na tvorbu a udržení takových podmínek, které jsou pro naplňování 

stanoveného cíle určující. 

     Základní podmínka kvality školy - bezpečné a podnětné sociální prostředí. Hlavní úsilí škol je v tomto smyslu 

zaměřeno na tvorbu bezpečného a podnětného sociálního prostředí, protože jeho vliv na celkové zdraví člověka 

je podstatný a mnohostranný. Vliv bezpečného a podnětného prostředí se projevuje v tom, že: posiluje 

motivaci a zlepšuje neuropsychické předpoklady žáků i učitelů k plnění úkolů – má význam pro aktuální průběh 

výuky a učení a z dlouhodobého hlediska pro kvalitu výsledků vzdělávání; navozuje pozitivní prožívání, snižuje 

riziko aktuálního stresu a úzkostných stavů jakož i riziko interference doznívajících negativních zážitků do 

aktuálních činností a výzev; ve svém dlouhodobém důsledku posiluje sebedůvěru a vyrovnané sebevědomí 

osobnosti jako základu jejího zdravého vývoje a duševní odolnosti v dospělosti; působí na žáky i učitele 

formativně, odnášejí si do dalšího života a jiných oblastí života vzorce pro svoje sociální a pro-zdravotní chování 

v kterékoliv komunitě; zvyšuje otevřenost a spolupráci žáků, rodičů a učitelů uvnitř i vně školy a vytváří 

předpoklady pro to, aby škola dokázala řešit včas, adekvátně a na odborné i lidské úrovni výskyt takových 

nežádoucích jevů mezi dětmi a mládeží, jako jsou zdraví škodlivé návyky a sociálně patologické chování, např. 

šikanování, jehož výskytu se nevyhne žádná škola – rozdíl však bude v tom, zda je připravena šikaně čelit, nebo 

se snaží ji zakrýt.  

     Cíl programu ŠPZ - odpovědnost ke zdraví a životní kompetence. Cílem programu ŠPZ je rozvíjet životní 

kompetence každého žáka tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých 

patřily mezi jeho celoživotní priority. Klíčové životní kompetence jsou formulovány na úroveň dospělého 

člověka. U dětí a dospívajících v edukačním prostředí slouží vytýčená podoba kompetence k tomu, aby 

pedagogové mohli určit a naplánovat směr dlouhodobého výchovně-preventivního procesu již od jeho počátku. 

To zároveň vyžaduje, aby klíčové kompetence podrobně specifikovali pro jednotlivé stupně osobnostního 

vývoje žáka a našli pro ně odpovídající vzdělávací obsahy a vyučovací styly. Kompetencí člověka podporujícího 

zdraví se snaží dosahovat i pedagogové ŠPZ formami dalšího vzdělávání, výměnou zkušeností mezi pedagogy 

ŠPZ a vyhodnocováním svých pokroků. Celkovým stylem, který ŠPZ vede, jsou ovlivňováni rovněž rodiče žáků. 

Prostřednictvím svých učitelů a rodičů je každá ŠPZ přínosem pro výchovu ke zdraví a pro podporu zdraví i mezi 

populací dospělých lidí v obci. 

     Klíčové životní kompetence, kterými se člověk podporující zdraví vyznačuje: 
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a) Rozumí pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemocí. Rozumí pojetí zdraví/nemoci jako 

výsledku vzájemně se ovlivňujících složek lidské bytosti (biologické, psychické, interpersonální, sociálně- 

kulturní a environmentální) a interakce jedince s prostředím. Rozumí pojmům, které se vztahují k podpoře 

zdraví a prevenci nemocí, a dovede získat potřebné informace o zdraví, zdraví podporujících metodách, 

výrobcích a službách.  

b) Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou. Reflektuje svůj systém hodnot a přesvědčení a dává je do 

souvislosti se zdravím svým a druhých lidí, společnosti a přírody. Dovede kriticky posuzovat vliv událostí, 

nabídek médií a dalších vnějších faktorů ke zdraví.  

c) Dovede řešit problémy a řeší je. Rozhoduje se mezi alternativami, volí způsob řešení, organizuje a plánuje 

svůj život, je připraven na změnu, počítá s osobním rozvojem a celoživotním vzděláváním.  

d) Má vyvinutu odpovědnost za vlastní chování a způsob života. Dovede se chovat způsoby, kterými zlepšuje 

zdraví a snižuje rizika. Realisticky reflektuje svoje osobní možnosti a omezení, snaží se dosahovat 

optimální míry podpory zdraví v rámci svých osobních limitů.  

e) Posiluje duševní odolnost. Ovládá zásady a techniky duševní hygieny, umí si poradit se stresem, posiluje 

duševní odolnost vůči nepříznivým událostem, negativním vlivům a škodlivým závislostem.  

f) Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce. Používá je v rodině, na pracovišti, v komunitě a ve veřejnosti 

k vytváření pohody a k šíření myšlenek podpory zdraví.  

g) Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech. Svými prostředky a silami se 

aktivně spolupodílí na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví svoje, rodiny, komunity, společnosti, 

lidstva, přírody, planety.  

     ŠPZ v ČR je součástí celoevropské sítě národních sítí. Evropská síť škol hlásících se k programu Škola 

podporující zdraví (ENHPS - European Health Promoting School) začala vznikat od roku 1990. Tato síť je 

garantována třemi mezinárodními organizacemi: Světovou zdravotnickou organizací (WHO Euro v Kodani), 

Radou Evropy (CE) a Komisí Evropské unie (CEU). V současné době je do sítě programu přijato 43 zemí. V 

současné době tvoří Národní síť ŠPZ 96 mateřských škol, 112 základních škol, 6 středních škol a 7 speciálních. 

Projek dlouhodobé spolupráce s Univerzitou Hradec Králové - rozšiřování studijních 

příležitostí pro žáky GB. 
Projekt je popsán v jiných částech textu této výroční zprávy. 

Výzva 56. 
     Jednalo se o finanční podporu individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Cílem výzvy byl rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení 

konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, 

jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Dále 

rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů 

garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. 

Podporovanými aktivitami bylo: 

 podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení 

 podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. 

     Uvedené podporované aktivity byly omezeny do tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých 

požadavků v aplikaci Benefit7 vybraly.  

Šablony klíčových aktivit: 

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. 

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. 

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v 

zahraničí. 

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. 

Cílové skupiny: 

 žáci základních škol 
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 pedagogičtí pracovníci základních škol 

 žáci středních škol 

 u víceletých gymnázií patří do cílové skupiny i žáci nižšího stupně 

 pedagogičtí pracovníci středních škol. 

Omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt: 

 minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 200 000 Kč 

 maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 1 000 000 Kč. 

Doba trvání individuálních projektů:  

 2 – 6 měsíců 

 zahájení realizace projektu je možné nejdříve 1. 7. 2015 

 všechny projekty musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2015. 

 

V naší škole jsme realizovali 3 zahraniční jazykové kurzy pro učitele a 1 zahraniční 

jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Celkem jsme získali a investovali 328 tisíc Kč. 

Naše škola uspěla v získání grantových prostředků v rámci tzv. Výzvy č. 56 na podporu 

výuky cizích jazyků (zahraniční jazykový kurz pro tři učitele a zahraniční jazykově-

vzdělávací pobyt pro žáky).  Jako první do školních lavic v anglickém Exeteru usedla 

Mgr. Martina Salašová společně s dalšími jedenácti učiteli z osmi evropských zemí. 

Osvěžila si jazykové a metodické znalosti a navázala nová přátelství, která mohou být 

základem pro další spolupráci mezi školami.  

 

Studijní pobyt na Maltě. 
     Díky výzvě č.56 MŠMT jsme se mohly s kolegyní A. Michálkovou zúčastnit ve dnech 

14.- 25. 10. 2015 jazykového pobytu na Maltě. Pro svůj kurz jsme si vybraly školu Am 

Language Studio ve městě Sliema. 

     Kurz byl intenzivní, dopolední i odpolední výuka probíhala s rodilými mluvčími ve 

skupině 5 – 10 studentů z celého světa (v naší skupině Rusové, Francouz, Srbka, 

Němka, ve škole Turci, Brazilci, Japonci, …), odpolední výuka byla individuální. 

Procvičily jsme si gramatiku, hodně jsme konverzovaly, obdržely učebnici a spoustu materiálů pro aktivity v 

hodinách a dozvěděly se spoustu informací o Maltě. 

     Škola pro své studenty připravuje bohatý doprovodný program, každý den probíhaly 3 akce – sportovní 

aktivity, výlety po ostrově, kino, party ... 

     Účast na kurzu pro nás byla velmi přínosná a doporučujeme ji každému, kdo bude mít možnost. Navíc 

navštívit tento krásný ostrov, vidět jeho hlavní město Vallettu, staré hlavní město Mdinu, plout na Gozo nebo 

Comino, ochutnat výborný chléb a čokoládový dort, to vše bylo dokonalé a nezapomenutelné. 

JS+AM 

 

Jazykový pobyt třídy 2.A (hodnotí paní Slováková) 

     Výuka směřuje k ovládání angl. jazyka, k jeho praktickému používání jako komunikačního prostředku. Cílem 

je se tímto jazykem, který není jazykem mateřským, dorozumět ve všech základních situacích. Cílem je též 

motivovat žáky a podněcovat jejich zájem o samostudium a v max. míře podporovat jejich snahu a pomáhat 

překonávat překážky v mezilidské komunikaci obecně. Výuka by měla rozšiřovat faktografické znalosti žáků 

týkající se zemí, ve kterých se daným jazykem mluví a také upevňovat vědomí existence odlišných kultur a 

zároveň postupného sbližování národů nejen v rámci spojené Evropy, ale i v celosvět.měřítku. To vše bylo tímto 

pobytem naplněno. 

     Celkově hodnotím jazyk. vzděl. pobyt kladně. Mezi hlavní pozitiva patří praktické používání jazyka – škola, 

pobyt v rodině, komunikace v obchodech… Dále pak návštěva hlavních památek a muzeí v Londýně a okolí. 

     Za jediné negativum považuji 9 hodin výuky – nedostatečné množství na prohloubení jazyk. znalostí. 

 

 



 

118 

 

 

Program:   

Londýn – katedrála Sv. Pavla, most Millenia, divadlo 

Globe, Tower, Tower Bridge, čtvrť Southwark, válečná 

loď Belfast, City, Přírodovědné a Technické muzeum-

Kensington, vládní třída Whitehall, domy Parlamentu s 

věží Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský 

palác, park Sv.Jakuba, náměstí Piccadilly, Čínská čtvrť, 

Soho, London Eye 

Greenwich – nultý poledník, loď Cutty Sark, Námořní 

muzeum, plavba lodí po Temži 

Brighton – Královský pavilón, Brighton Pier 

Druháci úspěšně přežili nástrahy Londýna a pořádně si to užili. 

     Navštívili jsme mnoho známých památek (Tower Bridge,Westminster,Greenwich...), muzeí a strávili několik 

večerů nejen se skvělými anglickými hostiteli, ale také několik hodin v anglické škole, kde se jak studenti, tak i 

jejich učitelé museli snažit,aby si navzájem porozuměli. Nesmíme samozřejmě zapomenout na Brighton či 

londýnskou část City, kde jsme si každý z nás nakoupil, co chtěl, a utratil poslední libry. To vše by se nemohlo 

uskutečnit bez našich řidičů, a hlavně bez průvodců Jitky a Tomáše z CK Jana Hudková. Touto cestou bychom 

chtěli poděkovat jednak jim, jednak pedagogickému dozoru (Slováková, Lorencová) a také samozřejmě všem 

účastníkům zájezdu, protože bez nich by to nebylo ono.                     Za 2.A Martin Lelek 

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov. 
     V prostorách národní kulturní památky je Vzdělávací a kulturní centrum 

Klášter Broumov evropská kulturní instituce podněcující tvořivost, sebevědomí 

a toleranci.  Je pohostinným místem vzdělávání, umění, dialogu, setkávání a 

spolupráce. Inspiruje prohlídkou monumentální ukázky české barokní 

architektury stejně jako živým programem a kulturou. Inspiruje i svým 

současným příběhem a nechává v sobě „číst“ v duchu hesla: „Quæ sit sapientia, 

disce legendo!“, tedy: „Co je moudrost, uč se čtením!“. 

     Projekt Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov – revitalizace kláštera (VKCKB), který je podpořen z 

prostředků Integrovaného operačního programu je zatím nerozsáhlejší novodobou snahou zastavit chátrání 

nejmonumentálnější z těchto staveb a někdejšího centra Broumovska – broumovského benediktinského 

kláštera. Zároveň má tento projekt jeden podstatný rys: přibližuje tuto památku významné části jejího 

původního smyslu - kulturní a vzdělávací činnosti. Zkušenosti i odborné studie ukazují, že právě tehdy, když se 

nové využívání památek přiblíží jejich starému smyslu, je dlouhodobě udržitelné jejich bytí a zastaví se jejich 

úpadek.  

     Broumovsko je pro pestrost své krajiny a přírody i pro zajímavý vývoj historický dost možná ideální krajinou k 

interpretaci příběhů přírody a krajiny: Do divočiny pohraničního hvozdu, který je snad jen na několika místech 

poznamenán lidskou přítomností, přicházejí ve třináctém století benediktini. Zakládají dva kláštery. V běhu 

staletí komponují krajinu; největší součást její dochované kompozice je barokní. Barokní osnova se ale ještě 

později vyplňuje notami broumovských statků. Zvláštní je představa předválečné průmyslové Broumovské 

kotliny, kde většina vsí měla trojnásobný počet obyvatel oproti dnešku. Zvláštní, inspirativní a tajemné je 

současné hledání starých cest v krajině, stop jejích obyvatel, stop živlů a nacházení života v ní. Téměř každý 

moment dějin lidských lze na Broumovsku svázat nebo ilustrovat zdejší přírodou a krajinou. Všechny zdejší 

monumentální stavby jsou v nejlepším slova smyslu znamenány jedinečnými možnostmi zdejšího pískovce. 

     V prostorech kláštera zakotvil projekt Broumovsko je učebnice!, což je nabídka vzdělávacích programů pro 

základní a střední školy. Realizace významné části této nabídky je podpořena z grantových prostředků 

Královéhradeckého kraje. Nabídka je možná na první pohled podobná jiným environmentálním programům. V 

mnoha rysech ovšem jiná. Programy jsou vedeny v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, v krajině 

barokních památek nebo přímo v Národní kulturní památce Klášter Broumov. V lektorských týmech jsou lidé, 
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kteří mají profesní zkušenost z ochrany památek či přírody, z umělecké tvorby, z průmyslu, cestovního ruchu, 

marketingu a ekonomiky. 

    Podařilo se připravit nabídku, v níž se prolínají předměty humanitní s přírodovědnými a příležitosti k uvolnění 

vlastního tvůrčího potenciálu účastníků i lektorů. Imperativem, který se snaží lektoři všemi programy prolnout 

je současné podpoření dvou hodnot ducha: Svobody a zodpovědnosti. Veličin, jejichž postavení do protikladu 

přináší světu a lidské společnosti mnoho problémů. 

ArtCafé. 
     Klub přátel umění Art Café je platforma otevřená široké veřejnosti, příznivcům umění, ale nejen jim. V rámci 

Art Café, které našlo své prostory v improvizované kavárně vytvářené v Kreslírně bývalého klášterního 

gymnázia, je realizován celoroční program středečních podvečerů převážně s hudbou. Těžištěm programu je 

jazz a blues, ale i koncerty klasické, kvalitní střední proud, crossovery a zajímavé experimenty. Členové Art Café 

mají výhodnější vstupné na pořady Art Café, slevu v Café Dientzenhofer a jsou pravidelně informováni o 

programu Art Café a Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.  

     Gymnázium Broumov je partnerskou školou. 

Science/Dialog Café. 
     Cílem Science Café je otevřít skutečný prostor pro přemýšlení a dialog prostřednictvím inspirativních 

osobností ze světa vědy. Vedle ostatních programů se chceme specificky podívat do historie křesťanství a 

řeholního života a dalších témat spojených s objektem kláštera. Usilujeme o to, aby se v průběhu nedlouhého 

času stalo Science Café prostorem i pro studenty středních a vysokých škol v celém regionu Královéhradecka.  

Science Café je  

 jedinečný projekt fungující v mnoha zemích světa 

 prostor pro setkávání vědců a veřejnosti 

 pro vědce možnost, jak představit výsledky své práce 

 pro veřejnost příležitost, jak se zeptat na cokoliv, co nás ve škole nenaučili 

 platforma, kde se z vědce může stát „celebrita“ 

Science Café usiluje o: 

 prolomení bariéry mezi vědci a širokou veřejností 

 sdílení zajímavých poznatků 

 návrat vědy do naší kultury 

Jak Science Café probíhá? 

     Debatní večer v příjemných prostorách některé z kaváren otevírá vystoupení jednoho či dvou hostů na 

předem dané téma. Po stručné prezentaci hostů následuje čas pro dotazy publika – vše přitom probíhá v 

neformální atmosféře, nad šálkem kávy či sklenicí vína. Publikum se díky tomuto pohodovému prostředí 

nemusí stydět na cokoliv zeptat, třeba i na otázky, které tázající považuje za banální, ale ve skutečnosti tomu 

tak není. Diskuse trvá podle zájmu publika jednu až dvě hodiny. 

          Gymnázium Broumov je partnerskou školou. 

 

 

Zahrajme to spolu - projekt hudební spolupráce se žáky základních škol Broumova. 
Projekt je popsán v jiných částech textu této výroční zprávy. 

 

Zkažený moučník - studentské umělecké sdružení. 
Projekt je popsán v jiných částech textu této výroční zprávy. 

 

Déjà-vu  - hudebně-divadelní projekt. 

Projekt je popsán v jiných částech textu této výroční zprávy. 

 

 



 

120 

 

 

Část XIII. 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 

(§7, odst. 1, pís. n) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 

Hlavní partneři školy:  

Školská rada Gymnázia v Broumově, Základní organizace Českomoravského odborového 

svazu pracovníků školství při Gymnáziu Broumov (spolupráce s odborovou organizací se 

děje na základě kolektivní smlouvy uzavírané vždy v prosinci na další kalendářní rok), 

Nadační fond Gymnázia v Broumově, Základní škola Hradební Broumov, Masarykova 

základní škola Broumov, Město Broumov, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Veba 

Broumov, Podnikatelský klub Broumovska, Agentura pro rozvoj Broumovska, Vzdělávací a 

kulturní centrum Klášter Broumov. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Další partneři školy: 

Dětský domov Broumov, Základní škola Broumov (speciální), rodiče, kulturní organizace, sportovní organizace,  

nadace, vysoké školy, další instituce a organizace 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.  

 

     Škola dlouhodobě úzce spolupracuje s největším zaměstnavatelem v regionu - s 

podnikem Veba, a.s. Byla vytvořena koncepce spolupráce Veby s Gymnáziem 

Broumov a realizují se různé aktivity.  

     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 

podniku Veba orientovali na takové vysokoškolské obory, jejichž absolventy Veba zejména potřebuje - ICT, 

textilní technologie, chemie.  
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     Obdobné stragie spolupráce uplatňujeme i s ostatními podnikatelskými subjekty regionu, zvláště z 

Podnikatelského klubu Broumovsko, ale i s dalšími. 

 

O PODNIKATELSKÉM KLUBU BROUMOVSKA 

Podnikatelský klub Broumovska (PKB) vznikl v říjnu 2003 jako dobrovolné sdružení ekonomicky aktivních lidí a 

organizací působících v tomto regionu. Jeho posláním je podpora rozvoje podnikatelského prostředí na 

Broumovsku a naplnění vize o širší odpovědnosti firem. Členové PKB si uvědomují, že každá firma či podnikatel 

se, ať chce či nechce, účastní formování regionu a místních hospodářských podmínek, a to nejen svou vlastní 

podnikatelskou činností, ale také podporou místních nekomerčních aktivit. Cílem PKB není zajišťovat 

zaměstnanost či řešit aktuální sociální otázky. Usiluje o vybudování vhodného prostředí pro úspěšné podnikání 

dnes i v budoucnu, a tím současně o udržení a rozšíření pracovních příležitostí, ekonomický rozvoj regionu a 

místního komunitního života. Podnikatelský klub Broumovska podporuje řadu kulturních, sportovních a 

společenských projektů. Svou vlastní činnost v rámci společenské odpovědnosti ale zaměřil zejména na 

vzdělávání a podporu dětí a jejich aktivního přístupu k výběru profese. Provozuje také regionální pracovní 

portál www.prace.broumovsko.cz. 

Podnikatelský klub má aktuálně 12 stálých členů, kteří zaměstnávají na 2 tisíce zaměstnanců a jejichž finanční 

obrat dosáhl v roce 2010 přes 3 mld. korun. Členové PKB podpoří ročně společenský, sportovní a kulturní život 

regionu částkou vyšší než 3 mil. Kč. 

 ČLENOVÉ KLUBU 

    

  

        

   
   

   

   

   

   

   

   
 

http://www.prace.broumovsko.cz/
http://www.hobra.cz/
http://www.hobra.cz/
http://www.promareha.cz/
http://www.promareha.cz/
http://www.prikner.cz/cs/
http://www.prikner.cz/cs/
http://www.vkloziska.cz/
http://www.vkloziska.cz/
http://www.lutoma.cz/
http://www.lutoma.cz/
http://www.lesybroumov.cz/
http://www.lesybroumov.cz/
http://www.bsh-cz.com/
http://www.bsh-cz.com/
http://www.drevoterm.cz/
http://www.drevoterm.cz/
http://cz.cedima.eu/
http://cz.cedima.eu/
http://www.veba.cz/
http://www.veba.cz/
http://www.ztrade.cz/
http://www.ztrade.cz/
http://www.servis-cerny.cz/
http://www.cekoimport.cz/cs/
http://www.cekoimport.cz/cs/
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Část XIV. 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
 o svobodném přístupu k informacím za rok 2015 

 

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 Karel Výravský Zpracoval Jiří Ringel 

 

 

Část XV. 

Závěr 

15.1  Celková úroveň výsledků práce školy 

Na broumovském gymnáziu není maturita problémem. 

21.05.2016 06:43:28 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Maturitní zkoušky na našem gymnáziu jsou již minulostí. Zatímco v celé České republice neudělalo 23% 

studentů matematiku, 21% studentů německý jazyk, 8,6 % český jazyk a 6% angličtinu, u nás byla letošní 

maturitní zkouška stoprocentní. (mk) 
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Na Gymnáziu Broumov bude příští školní rok při výuce angličtiny působit americká asistentka.  

 
NEDĚLE, 10 DUBEN 2016 04:28 RENÉ HERZÁN  

 

V celém příštím školním roce bude na Gymnáziu Broumov působit 

asistentka ve výuce angličtiny Lianna Havel z USA, která se přihlásila 

do Fulbrightova stipendijního programu. Studenti školy budou mít 

jedinečnou možnost procvičit si reálnou angličtinu, rozšířit slovní 

zásobu, získat přehled o anglicky mluvících zemích nebo se dozvědět 

zajímavosti ze života běžných Američanů. 

"Ráda bych doplnila jednu důležitou informaci k působení asistentky 

při hodinách angličtiny v příštím školním roce. Zásluhu na tom, že ze 

166 žádostí bylo mezi 22 vybranými školami také naše gymnázium, 

má paní učitelka Martina Salašová, která se o možnosti dozvěděla, 

zkontaktovala školy, které byly se žádostí úspěšné v minulých letech, sepisovala, vymýšlela, na co lektorku 

nalákat, vše dávala dohromady. Chtěla jsem poděkovat za studenty a kolegyně alespoň touto cestou," 

komentovala tuto událost učitelka anglického jazyka na Gymnáziu Broumov Jitka Smolíková.  

 

"To je další důkaz toho, že naši učitelé často rádi dělají i něco extra nad rámec výuky, což je 

skvělé a studenty to motivuje. Navíc, pokud tato možnost asistentky vznikla jen díky aktivitě 

a práci navíc paní Salašové, tak klobouk dolů - na gymnáziu máme báječné učitele!" dodala 

studentka školy Pavlína Hartmanová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=655f5e53e1b9e706a7b9a53375cca4ec35b0dd43
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=655f5e53e1b9e706a7b9a53375cca4ec35b0dd43
http://nase.broumovsko.cz/zahranici/na-gymnaziu-broumov-bude-pristi-skolni-rok-pri-vyuce-anglictiny-pusobit-americka-asistentka/pdf.html
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Studenti kvarty broumovského gymnázia obdrželi od společnosti Scio certifikát za výborný 

výsledek v testování Stonožka.  

 

ČTVRTEK, 28 LEDEN 2016 04:13 RENÉ HERZÁN  

 
 

Kvarta Gymnázia Broumov se v listopadu 2015 zúčastnila testování v projektu Stonožka od vzdělávací firmy 

Scio. Hned čtyři studenti (z toho jeden dvakrát) obdrželi od společnosti Scio certifikát za výborný výsledek. 

Ondřej Volák získal ocenění za matematiku a český jazyk, Štěpán Chládek, Josef Pelán a Jan Dvorský byli 

oceněni za skvělý výsledek v českém jazyku. "Mezi zúčastněnými 18 000 žáky z celé republiky se broumovští 

kvartáni umístili v matematice i v českém jazyce mezi 10% nejlepších žáků," komentoval úspěch studentů 

broumovského gymnázia ředitel školy Karel Výravský a dodal: "A neméně nás těší, že podle výsledků dotazníků 

jsou žáci kvarty spokojeni s výukou, kterou považují za přiměřenou a pestrou, a také jsou spokojeni se školou 

jako s celkem, cítí se v ní dobře, bezpečně a doporučili by ji svým kamarádům." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/studenti-kvarty-broumovskeho-gymnazia-obdrzeli-od-spolecnosti-scio-certifikat-za-vyborny-vysledek-v-testovani-stonozka.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/studenti-kvarty-broumovskeho-gymnazia-obdrzeli-od-spolecnosti-scio-certifikat-za-vyborny-vysledek-v-testovani-stonozka.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=db6724adf89fd8c57f666a28c15debe115887407
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=db6724adf89fd8c57f666a28c15debe115887407
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/studenti-kvarty-broumovskeho-gymnazia-obdrzeli-od-spolecnosti-scio-certifikat-za-vyborny-vysledek-v-testovani-stonozka/pdf.html
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15.2  Formality 

Výroční zprávu zpracoval ředitel školy PaedDr. Karel Výravský.  

Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci školy na pracovní poradě 

dne 21. 9. 2016. Výroční zpráva byla schválena Školskou radou Gymnázia v 

Broumově. 

 

V Broumově dne 9. 9. 2016                                   PaedDr. Karel Výravský                                                                                               

ředitel školy       
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Zápis ze zasedání Školské rady dne - schválení VZ: 
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Naše propagační práce v praxi: 
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Jak je možné z hov... vylovit perlu. 

Minulý týden, jak všichni víme, jsme na naší škole zažili problémy s kanalizačním systémem. Dívčí 

toalety byly uzavřené a možná jen několik málo studentek bylo nadšených z možnosti výjimečně 

použít luxusní učitelské kabiny WC (běžně nedostupné). Skupina sextánů byla k ruce panu školníkovi, 

který se snažil rychlým opravářským zásahem stav zachránit. Hlavním hrdinou čtvrtečního dne se 

však pro mě osobně stal student Vojtěch Vinter, který z dolních katakomb školy zachránil úplně něco 

jiného, obraz Václava Havla. Pro některé z nás se stal symbolem pravdy a lásky, pro nás všechny se 

nově usmívá v hudebně zpoza školního piana.  Vše ostatní, co dole ve sklepě z kalamity zbylo, nechť 

zůstane raději skryto…  Eva Kroupová 

 


