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Přišlo na adresu školy: Vážený pane řediteli, dovolte mi tímto poděkovat 
Vám za Vaši pomoc a báječný přístup při natáčení filmu Bastardi při 
uvolnění Vašich studentů z výuky. Jsem si vědom toho, že natáčení do 
značné míry narušilo učební plán daných studentů, a tím spíše jsem Vám 
vděčen za Vaši vstřícnost a pochopení. Poděkování v titulcích je 
samozřejmostí. Děkuji za vše, s přátelským pozdravem - Jan Lengyel, 
producent filmu.  
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Část I.  

Základní charakteristika školy 

 
1.     Identifikační údaje  

1.1   Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 

        Sídlo školy: Hradební 218, 550 01 Broumov 

        Právní forma: právnická osoba 

        Forma hospodaření: příspěvková organizace 

        IČO: 48623679      

        IZO: 102 266 239     

        IZO RED: 600012107 

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

        Tel.: 491 521 276, 731 159 961 

        Fax: 491 423 253 

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

                                        IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546    

                                        Právní forma: územní samosprávní celek 

                                        Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

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

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

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

                                     Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. 

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

1.5  Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. 

        Právnická osoba vykonává činnost těchto škol: 

        1. Střední škola - kapacita 400 žáků 

        Druh školy: 

        Střední škola - gymnázium 

1.6  Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 

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

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

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

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

1.7  Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 

        Datum zahájení činnosti: 19. 6. 1996 

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

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

        Nadační fond Gymnázia v Broumově 

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

1.11  Školní metodička prevence: Mgr. Šárka Rambousková 

1.12  Výchovný poradce: RNDr. Aleš Prchal 

1.13  Environmentalista: Mgr. Ludmila Lorencová 

1.14  Celkové údaje o škole: 

 

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

12 354 29,5 14,4 

 

 



 

6 

 

 

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

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

broumovského gymnázia je uspokojit potřebu po všeobecném středním vzdělání s maturitní zkouškou na 

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

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

školy. Dále je posláním školy rozvíjet žákovské kompetence (k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální 

a personální, občanské, pracovní a k podnikavosti) důležité pro osobní rozvoj jedince a poskytovat žákům 

obsahově širší všeobecné vzdělání. Škola též musí vytvářet předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský 

život, samostatné získávání informací a celoživotní učení. Domníváme se, že tohoto cíle nejlépe dosáhneme 

posilováním základních žákovských gramotností - pro absolventa gymnázia jsou důležité především: 

gramotnost čtenářská a informační, jazyková a komunikační, matematická a přírodovědná, finanční a právní. Ve 

školním roce 2009/2010 jsme se zaměřili na rozvoj čtenářské gramotnosti včetně evaluace jejího rozvoje. 

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

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

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

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

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

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

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

věnujeme již několik let. Ve stále komplikovaném přijímacím řízení se nám pro školní rok 2010/2011 podařilo 

získat 30 žáků do primy nižšího gymnázia (z nichž 28 mělo v 5. třídě základní školy studijní průměr 1,0) a 30 žáků 

do 1. ročníku vyššího gymnázia (z nichž pouze jediný neměl na základní škole v pololetí 9. třídy vyznamenání).  

Do budoucna, bude-li škola i nadále kvalitně pracovat, je předpoklad, že i přes klesající populaci se bude dařit 

naplňovat třídy kvalitními žáky ze základních škol. 

     Ke splnění výše uvedených cílů je nutná autoevaluace školy. Škola jako jedna z mála zpracovala vlastní 

hodnocení školy již za školní rok 2004/2005 a 2005/2006. Ve školním roce 2010/2011 začneme zpracovávat již 

třetí vlastní hodnocení školy, které bude jistým završením úsilí školy o vytvoření komplexního evaluačního 

systému. Dnes můžeme konstatovat, že škola má zmapované slabé i silné stránky a pokouší se o nastartování 

řízených procesů změn, které povedou k naplňování cílů kurikulární reformy. Předpokládáme, že na základě 

výše uvedených zkušeností zpracujeme koncepci autoevaluace školy.        

     Ve výchovně-vzdělávacím procesu se škola soustředila na zavádění ŠVP ve vyšším gymnáziu včetně 

autoevaluace tohoto procesu v prvních ročnících vyššího gymnázia. Zároveň jsme pokročili s realizací ŠVP pro 

nižší gymnázium do tercie a ve školním roce 2010/2011 uzavřeme tento cyklus v kvartě včetně závěrečné 

evaluace a případných změn v ŠVP pro nižší gymnázium. Zavádění ŠVP do výukové praxe zůstává jednou z 

priorit naší školy.         

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

potřebami. Řídíme se při tom školní koncepcí péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáky 

handicapované dispenzarizujeme a výchovný poradce jim věnuje individuální péči. V přiměřené míře jsou s 

výsledky jeho práce seznamováni všichni vyučující. Do systému péče o znevýhodněné žáky je také zapojena 

školní metodička prevence, která úzce spolupracuje s výchovným poradcem. V roce 2007/2008 jsme také začali 

budovat systém práce s talentovanými žáky, který jsme v následujících dvou školních rocích rozvinuli do 

systematické podoby. Ke zkvalitnění práce v těchto oblastech přispělo také vybudování samostatného kabinetu 

výchovného poradenství a prevence. I prevence rizikového chování žáků má na naší škole systematický 

charakter. Náš projekt „Žít zdravě není peerko“ byl jako vzorový prezentován v celokrajském měřítku. 

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

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

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

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

získávání grantů. V rámci grantové politiky školy jsme konečně získali dvě interaktivní tabule, které výrazně 
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napomohly modernizaci vyučovacího procesu a realizaci dlouhodobého záměru školy na posilování zájmu žáků 

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

Svépomocí jsme vybudovali výše zmíněný kabinet výchovného poradenství a další multimediální učebnu, 

tentokrát pro výuku hudební výchovy. Chceme-li mít „nový“ nábytek, tak si ho prostě sami natřeme, chceme-li 

teleskopickou tyč na upevnění dataprojektoru, tak ji nekoupíme za 10 000,- Kč, ale vyrobí ji školník z lešeňové 

trubky. Někdy to ani nevypadá, že jsme vyspělou zemí OECD. Všechno se však „na koleně“ dělat nedá, a tak 

musíme konstatovat, že materiálně-technická základna školy se rozhodně nerozvíjí tak, jak by to bylo potřebné 

pro zavádění ŠVP do výukové praxe. Naprosto kritický je morální i fyzický stav počítačů v obou učebnách ICT. 

Nové počítače opravdu nemůže vyrábět školník. O moderních učebních pomůckách a výukových programech si 

můžeme nechat zdát. Stejně tak je velmi špatný technický stav budovy a její vybavenosti. Do některých šatních 

skříněk by si určitě nedali montérky ani dělníci z Ukrajiny, některá okna již nelze otevírat, protože by vypadla, 

tělocvična připomíná hladomornu ...  Krajský úřad  však považuje za nejdůležitější, aby na škole byla tabulka s 

logem Královéhradeckého kraje, aby všichni viděli, komu chátrající majetek patří. Jestli je čím se chlubit, toť 

opravdu sporné.  

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

optimismem.   

     Stejně jako v loňské výroční zprávě i v této musíme zdůraznit, že trvalým problémem materiálně-technického 

vybavení školy zůstává tělocvična. Díky dotacím KÚ se v uplynulých letech sice podařilo provést nejzákladnější 

sanace (izolace bočních venkovních stěn, čímž se snížila vlhkost a následně i prašnost), ale celkově špatný 

technický stav přetrvává (podlaha, sociální zařízení, odvětrávání, nářadí). Z pohledu hygieny zůstává tělocvična 

nevyhovující. Opravy tělocvičny jsou natolik nákladné, že je škola v žádném případě nemůže financovat z 

běžných provozních prostředků, natož třeba ze sponzorských darů. Škola je tak při řešení této situace zcela 

závislá na svém zřizovateli, se kterým ředitel jedná a příslušné úředníky a zastupitele průběžně informuje. Akce 

na opravu tělocvičny jsou zařazeny do PIO a ředitel doufá, že KÚ tak jako dosud i v budoucnu finanční 

prostředky na opravu tělocvičny Gymnázia v Broumově najde, a ředitel tak nebude muset tento odstavec 

kopírovat do mnoha a mnoha dalších výročních zpráv.  

 

 

Část II. 

Učební dokumenty 

2.1  Učební plán:  

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

1. ročník čtyřletého gymnázia (tj. 1.A) a 5. ročník osmiletého gymnázia (tj. kvinta) dle ŠUP pro gymnázia. 

4., 6., 7., 8. ročník osmiletého gymnázia (tj. kvarta, sexta, septima, oktáva) a 2., 3., 4. ročník čtyřletého 

gymnázia (tj. 2.A, 3.A, 4.A) dle generalizovaného učebního plánu  20 594/99-22, schváleného MŠMT dne 5. 5. 

1999 s platností od 1. 9. 1999 ve znění pozdějších úprav (zvl. Změna učebních dokumentů č.j. 8 413/2007-23 ze 

dne 6. 4. 2007). 

2.2  Učební osnovy: 

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

1. ročník čtyřletého gymnázia (tj. 1.A) a 5. ročník osmiletého gymnázia (tj. kvinta) dle ŠVP pro gymnázia. 

4., 6., 7., 8. ročník osmiletého gymnázia (tj. kvarta, sexta, septima, oktáva) a 2., 3., 4. ročník čtyřletého 

gymnázia (tj. 2.A, 3.A, 4.A) dle učebních osnov pro gymnázia schválených MŠMT dne 5. 5. 1999, č.j. 20 596/99-

22 s platností od 1. 9. 1999. 

Výuka cizích jazyků ve 4. ročníku nižšího gymnázia (tj. v kvartě) dle učebních osnov vzdělávacího programu 

základní škola, č.j. 16 847/96-2, s platností od 1. 9. 1996, ve znění pozdějších úprav. 
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Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

3.1  Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 2 2 6 

31 - 40 let 2 9 11 32 

41 - 50 let 4 6 10 29 

51 - 60 let 5 4 9 27 

61 a více let 1 1 2 6 

celkem 12 22 34 100 

 

Průměrný věk zaměstnanců: 45 

Průměrný věk učitelů: 45 

3.2  Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

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

základní   2 2 2 6 

vyučen       

střední všeobecné       

střední odborné 1 1 1 1 2 6 

vyšší odborné   1 1 1 3 

vysokoškolské 11 0 18 0 29 85 

celkem 12 1 22 4 34 100 

 

3.3  Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 

celkem celkem 

přepočtených 

% nekvalifikovaných z 

přepočtených 

učitel střední školy 25 4 29 25 16 

z toho:      

výchovný poradce 1 0 1 1 - 

školní metodik prevence 1 0 1 1 - 

koordinátor environmentální 

výchovy 

0 1 1 1 - 

koordinátor tvorby ŠVP 0 2 2 2 - 

koordinátor ICT 0 1 1 1 - 

 

3.4  Tzv. aprobovanost výuky 

předmět % 

Český jazyk 100 

Anglický jazyk 100 

Německý jazyk 100 

Francouzský jazyk 100 

Ruský jazyk 100 

Latina 100 

Občanská výchova 100 
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Základy spol. věd 100 

Dějepis 100 

Zeměpis 100 

Matematika 100 

Deskriptivní geometrie 100 

Fyzika 100 

Chemie 100 

Biologie 100 

Informatika 100 

Hudební výchova 100 

Výtvarná výchova 0 

Tělesná výchova 100 

Celkem 98 

 

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

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

Výpočet aprobovanosti: 

 

  Týdenní počet hodin,                                                   

                             které se učí ve škole aprobovaně 

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

  Týdenní počet hodin  

 

3.5  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Druh studia, kurzu apod. Počet účastí 

CV Hradec Králové - jednodenní vzdělávací kurzy pro učitele v rámci jejich aprobací 10 

CV Hradec Králové - specializační studium školních metodiků prevence 1 

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

CV Jičín - jednodenní vzdělávací kurzy pro učitele v rámci jejich aprobací 1 

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

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

Descartes HK 2 

Goetheinstitut Praha 1 

Jiné 12 

Školení ke státní maturitě 20 

Celkem účastí  51 

Průměrná účast na 1 učitele  2 

 

3.6  Komentář k části III. 

     Z výše uvedeného vyplývá, že největší procento učitelů je ve věku od 30 do 50 let. Průměrný věk učitele je 

44 let. V posledních dvou letech se podařilo zastavit „stárnutí“ sboru, ovšem věkový průměr 45 let není nijak 

                     546 

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

       558  
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lichotivý. Není třeba příliš rozebírat všeobecně známou skutečnost, že mladí učitelé se do škol nehrnou, a tím 

méně učitelé - muži. A do Broumova už vůbec ne. Přesto se podařilo sehnat mladého učitele francouzštiny a 

také relativně mladého učitele dějepisu.  

     Na gymnáziu v Broumově pracuje 29 učitelů, z toho 6 na částečný úvazek. Přepočtených učitelů je 25. 

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

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

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

neznamená, že by se jim bránilo v dalším vzdělávání. 

     Kvalifikovanost (z pohledu zákona o pedagogických pracovnících) se již několik let drží na stejné úrovni. 

Čtyři učitelé nesplňují odbornou kvalifikaci pro střední školu. Z toho jeden má kvalifikaci na 2. stupeň základní 

školy, jedna učitelka má vysokoškolské vzdělání pro 1. stupeň základní školy, jedna učitelka má vysokoškolské 

vzdělání, ale ne v oboru pedagogických věd a jeden učitel má bakalářské vzdělání neučitelského směru.  

     Učitel chemie, který má kvalifikaci na 2. stupeň základní školy, kromě aprobačního studia pro ZŠ (Bi - CH) 

též vystudoval VŠCHT. Soustavně navštěvuje semináře k problematice výuky chemie. Ve škole vede kroužky 

chemie a připravuje žáky na chemickou olympiádu, v níž se svými žáky dosahuje velmi dobrých umístění.  

Vzhledem k dlouholeté praxi na střední škole a vzhledem k dobrým pracovním výsledkům lze tohoto učitele 

považovat za kvalifikovaného.  

     Učitel výtvarné výchovy, který ve škole vyučuje 12 hodin tohoto předmětu, má vysokoškolské bakalářské 

vzdělání v oboru dějiny umění. Nesplňuje tím sice požadovanou kvalifikaci, ale jeho již tak dobrá odborná 

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

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

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

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

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

     Jedním z koncepčních záměrů rozvoje školy bylo rozšířit nabídku cizích jazyků o francouzštinu. Ve školním 

roce 2006/2007 nastoupila na školu vysokoškolsky vzdělaná rodilá mluvčí angličtiny a francouzštiny. Tato 

učitelka však po dvou letech ze školy odešla do komerční sféry. Na její místo ředitel přijal učitelku s kvalifikací 

pro 1. stupeň základní školy, protože kvalifikovaného francouzštináře nesehnal. Tato učitelka působila na 

škole pouze ve školním roce 2009/2010. Pro další školní rok se podařilo zajistit kvalifikovaného učitele.  

     Učitelka angličtiny s vysokoškolským vzděláním nepedagogického směru působila ve škole 2 roky jako 

zástup za mateřskou dovolenou. Na konci školního roku 2009/2010 ze školy odešla. Na její pozici se podařilo 

sehnat plně kvalifikovanou učitelku angličtiny.  

     Kvalifikovanost sboru hodnotí ředitel jako velmi vysokou, od příštího školního roku budou ve škole působit 

pouze dva nekvalifikovaní učitelé. Obdobně i aprobovanost výuky je velmi dobrá. Koncepčním záměrem školy 

je tato pozitiva udržet.  

     Funkční a specializační studia 

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

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

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

cennější než funkční studium. 

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

rámci tohoto studia získal také kvalifikaci školního metodika prevence. 

     Školní metodička prevence v roce 2010 úspěšně ukončila specializační studium.  

     Koordinátorka EVVO funkční studium neabsolvovala. EVVO na škole funguje dobře a vzhledem k tomu, že 

naše planeta je modrá, ne zelená, nebude ředitel koordinátorku EVVO do specializačního studia nutit.   

     Koordinátorem ICT je učitel s aprobací matematika - fyzika, který se dlouhodobě věnuje ICT. Jeho pracovní 

výsledky jsou vynikající jak v práci se žáky, tak v oblasti koordinace ICT. Účastní se vzdělávacích akcí podle 

svého odborného uvážení a ředitel školy vzhledem k pracovním výsledkům ho nebude nutit do 

specializačního studia. 
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     Koordinátorkou  tvorby ŠVP je zástupkyně ředitele. Absolvovala v této oblasti potřebná školení a v 

problematice tvorby a realizace ŠVP se dobře orientuje. Ředitel tedy nepovažuje za nutné, aby absolvovala 

specializační studium. Ředitel zavedl ještě pozici technického koordinátora ŠVP, který pomáhá hlavní 

koordinátorce udržovat v elektronické podobě dva rozsáhlé ŠVP a zajišťuje technický servis pro vyučující v 

oblasti ŠVP. 

    Ostatní vzdělávání pedagogických pracovníků; kritéria pro výběr akcí, organizace 

    Škola má zpracovanou koncepci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (k dispozici u vedení školy).   

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 ze 

Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK). Ředitel školy doporučil učitelům 

orientovat samostudium v uplynulém období na realizaci školního vzdělávacího programu ve vyšším 

gymnáziu a na přípravu k výkonu různých funkcí u státní maturitní zkoušky. 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, koordinují jejich výběr s učiteli 

stejné aprobace a konzultují účast na nich s ředitelem školy. Ředitel školy potom sestavuje plán vzdělávacích 

akcí na 1. a  2. pololetí příslušného školního roku. Učitel, který se nezúčastní žádného semináře, musí řediteli 

školy doložit písemný plán sebevzdělávání.             

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

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

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

náročnost, počet akcí, jichž se již žadatel zúčastnil. Přihlášky na akce vyplňují učitelé samostatně v písemné 

nebo v elektronické podobě. Storno bezdůvodně zaviněné učitelem hradí on sám. O proběhlé akci 

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

     Ve druhém pololetí školního roku 2009/2010 musel ředitel výrazně omezit účast vyučujících na akcích 

dalšího vzdělávání. Bylo totiž nutné většinu vyučujících proškolit na výkon různých funkcí ke státní maturitě. I 

když tato školení byla zdarma, škola musela hradit ze svého rozpočtu ostatní cestovní náhrady a vzhledem k 

velké dojezdové vzdálenosti z Broumova do školících center cestovní náhrady na tato školení „spolykala“ 

většinu rozpočtu na vzdělávání pedagogických pracovníků. 

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

zprávy školy a vlastního hodnocení školy. 

 

Část IV. 

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

vzdělávání žáků za školní rok 2009/2010 

4.1  Počty žáků podle oborů a tříd 

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

žáků 

Tříd 

celkem 

79-41-K/801 
Gymnázium 

všeobecné 
- - - 30 30 26 28 28 142 5 

79-41-K/81 Gymnázium 29 32 28 - - - - - 89 3 

 z toho dívek 15 23 13 16 13 15 14 17 126  
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Kód oboru Název oboru 1. A 2. A 3. A 4.A 
Celk. počet 

žáků 

Tříd 

celkem 

79-41-K/401 Gymnázium všeobecné  32 29 33 94 3 

 z toho dívek  24 22 24 70  

79-41-K/41 Gymnázium  29    29 1 

 z toho dívek 20    20  

 
Žáků za školu celkem: 354, z toho dívek 216. 

 

4.2   Počty přijatých žáků do prvních ročníků 

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

celkem   poč. přihl. poč. přij. poč. přihl. poč. přij. 

79-41-K/81 Gymnázium 44 30 nebylo - 30 

79-41-K/41 Gymnázium všeobecné 65 30 nebylo - 30 

 

4.3  Komentář k 4.1 a 4.2 

     Z uvedených tabulek vyplývá, že počet žáků školy je stabilní a pohybuje se kolem 350. To odpovídá kapacitě 

školy i ekonomickým požadavkům. Průměrná naplněnost tříd je 29,5 žáka. Nejméně žáků je ve vyšších třídách 

víceletého gymnázia, což je dáno přirozeným úbytkem žáků během osmi let studia. Na škole je větší počet 

dívek, zvláště ve čtyřletém studiu. Je to dáno všeobecným charakterem studia, který více vyhovuje dívkám. 

Škola se při získávání nových žáků zaměřuje na chlapce, ale dlouhodobě se zřejmě poměr mezi chlapci a 

dívkami nepodaří vyrovnat. V poslední době sílí v kraji tlaky upřednostňovat odborné vzdělávání. Kraj tak činí 

Public Ralations činností, zkvalitňováním materiálního zázemí odborných škol a finančním zvýhodňováním žáků 

některých oborů odborných škol. Též se objevují tlaky státu za podpory krajů na snížení finančního normativu 

pro gymnázia v oblasti mzdových prostředků. Nutno zde konstatovat, že tyto tendence se negativně promítají 

do práce školy, a budou-li pokračovat, nebude na naší škole možné úspěšně realizovat školní vzdělávací 

programy.  

 

4.4  Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

4.4.1   Celkové hodnocení žáků – prospěch 

 

79-41-K/801                                                                                                                                           

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 

Kr 30 18 12 0 0 

Kt 30 15 15 0 0 

Sx 26 12 14 0 0 

Sp 28 10 18 0 0 

Ok 28 7 21 0 0 

celkem 142 62 80 0 0 

 

79-41-K/81                                                                                                                                            

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 

P 29 22 7 0 0 

S 32 24 8 0 0 

T 28 11 17 0 0 

celkem 89 57 32 0 0 
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79-41-K/401                                                                                                                                           

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 

2. A 32 7 24 1 0 

3. A 29 13 16 0 0 

4. A 33 5 28 0 0 

celkem 94 25 68 1 0 

 

79-41-K/41                                                                                                                                            

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 

1. A 29 6 23 0 0 

celkem 29 6 23 0 0 

 

Průměrný prospěch na škole:   1,6 

 

4.4.2  Výsledky maturitních zkoušek 

        

Kód oboru Název oboru 
Počet ž. 

celkem 

Počet ž. 

nepřipuštěn 

Počet ž. 

s vyznamen. 

Počet ž. 

prospěl 

Počet ž. 

neprospěl 

79-41-K/401 
Gymnázium 

všeobecné 
33 2 8 21 2 

79-41-K/801 
Gymnázium 

všeobecné 
28 1 15 13 0 

 

4.4.3  Komentář k 4.1 a 4.2 

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

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

maturitních zkoušek a výsledky přijímacího řízení na vysoké školy.  

 

4.4.4  Počet vyloučených nebo podmíněně vyloučených žáků 

     Ve školním roce 2009/2010 byl jeden žák podmíněně vyloučen. Podmínce vyhověl a pokračoval ve studiu.  

 

4.4.5  Komentář k 4.4.4 

Z uvedeného vyplývá, že žáci školy nemají vážné problémy s chováním a s dodržováním školního řádu, což 

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

 

4.4.6  Počet omluvených / neomluvených hodin 

 

třída počet omluvených 

hodin na žáka 

počet neomluvených 

hodin ve třídě 

P 90 0 

S 78 0 

T 129 0 

Kr 89 0 

Kt 81 0 

Sx 91 0 

Sp 134 0 

Ok 102 0 

1. A 70 0 
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2. A 102 3 

3. A 125 72 

4. A 108 0 

celkem 99 75 

 

4.4.7.  Komentář k 4.4.6 

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

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

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

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

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

posuzování se nezvyšuje neomluvená absence. 72 neomluvených hodin ve 3. A připadá pouze na jednoho žáka, 

který opakovaně během jednoho týdne chodil za školu. Škola včas tuto situaci zachytila a vyřešila, takže se 

vícekrát neopakovala.                                   

 

4.4.8  Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování Počet % z celku 

1 353 99,7 

2 1 0,28 

3 0 0 

 

4.4.9   Výchovná opatření – pochvaly          

třída 
pochvala třídního učitele 

nebo ředitele školy 

P 12 

S 13 

T 8 

Kr 11 

Kt 29 

Sx 9 

Sp 1 

Ok 4 

1. A 2 

2. A 6 

3. A 6 

4. A 7 

celkem 108 

 

4.4.10  Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

třída 
napomenutí třídního 

učitele 
důtka třídního učitele důtka ředitele školy 

P 13 4 0 

S 6 1 0 

T 5 1 0 

Kr 2 0 0 

Kt 1 1 0 

Sx 0 0 0 

Sp 1 1 0 
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Ok 0 0 0 

1. A 0 0 1 

2. A 0 0 0 

3. A 0 0 3 

4. A 1 0 0 

celkem 29 8 4 

 

4.4.11  Komentář ke 4.4.8, 4.4.9 a 4.4.10 

     Z uvedeného vyplývá, že ve škole se více chválí, než trestá. I když podle názoru vedení školy by se mohlo 

chválit ještě více. Napomenutí a důtky se týkaly převážně problémů s docházkou nebo s jejím omlouváním, 

případně drobnějších přestupků proti školnímu řádu. Důtky ředitele školy byly uloženy za svévolné opuštění 

budovy školy, za záškoláctví a za podvod při písemné práci. Nejednalo se o problémy ve vztazích mezi žáky 

nebo mezi žáky a učiteli. Výjimkou je jediná dvojka z chování, která byla kromě jiného uložena také za hrubé 

chování ke spolužákům.  

 

4.4.12  Komisionální přezkoušení žáků 

     Ve sledovaném období konalo 6 žáků komisionální přezkoušení.  Vždy se jednalo o opravnou zkoušku. 

 

4.4.13  Opakování ročníku 

     Ve sledovaném období žádný žák neopakoval ročník. 

 

 

Část V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 
5.1  Plnění obecných cílů vzdělávání podle 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 +   

                                                 
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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vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a 
ochraně zdraví. 

 

5.2  Plnění cíle základního vzdělávání v nižším gymnáziu 

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie 
učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se 
učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a 
spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a 
životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným 
kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné 
možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a 
dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním 
uplatnění. 

              +   

5.3  Plnění cílů vyplývajících z RVP ZV  

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

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

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

+   

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

4. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a 
duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.  

 +      

5. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a 
v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 
prostředí i k přírodě.  

 +      +  

6. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a 
být za ně odpovědný.  

 +  

7. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a 
úspěchy vlastní i druhých. 

 +      +  

8. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné 
a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své 
povinnosti. 

+ 
 

 

9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s 
reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a 
dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 

              + 
 

 

 
5.4  Plnění cílů vyplývajících z ŠVP ZV  

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

1. Kompetence k učení + +  

2. Kompetence k řešení problémů + +  

3. Kompetence komunikativní +   

4. Kompetence sociální a personální  +      +  

5. Kompetence občanské  +      +  

6. Kompetence pracovní   +     +       

Pozn.: Dle výsledků vnitřní i vnější evaluace se naplňování kompetencí zlepšuje (viz zvl. výsledky testů Scio a 
dotazníků Kalibro). 
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5.5  Plnění cíle středního vzdělávání ve vyšším gymnáziu  

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a 
hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj 
jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání a upevňuje 
jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady 
pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací 
a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro 
výkon povolání nebo pracovní činnosti. 

             +      

 

5.6  Plnění cílů vyplývajících z RVP G 

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

1. Vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni, kterou předpokládá 
RVP G.  +  

2. Vybavit žáky širokým vzdělanostním základem na úrovni, kterou 
popisuje RVP G.  

+  

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

 +  

Pozn.: Vzhledem k tomu, že máme za sebou teprve první rok výuky podle RVP GV, nelze dělat rozsáhlejší závěry 
o naplňování cílů vyplývajících z RVP G. Škola nemá dostatek evaluačních podkladů.  Zatím je zřejmé, že existuje 
(někde i výrazný - např. jazyky) rozdíl mezi žáky víceletého a čtyřletého studia.  
 

5.7  Plnění cílů vyplývajících z ŠVP G 

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

1. Kompetence k učení  +  

2. Kompetence k řešení problémů  +  

3. Kompetence komunikativní 
 

+  

4. Kompetence sociální a personální  +  

5. Kompetence občanské  +  

6. Kompetence k podnikavosti  +  

Pozn.: Vzhledem k tomu, že máme za sebou teprve první rok výuky podle RVP GV, nelze dělat rozsáhlejší závěry 
o naplňování kompetencí v rámci výuky podle ŠVP G. Škola nemá dostatek evaluačních podkladů.   
 

 

Část VI. 

Další vzdělávací a výchovné aktivity  

6.1  Olympiády, soutěže a SOČ 

6.1.1  Humanitní předměty 

Školní kolo olympiády v českém jazyce (všechny kategorie). 

Okresní kolo olympiády v českém jazyce 2. kategorie - 2. místo. 

Školní a okresní kolo v recitační soutěži. Z okresního kola postoupili dva naši zástupci do krajského kola, kde 

jsme získali čestné uznání.  

Naše žákyně obstála v krajském kole recitační soutěže Wolkerův Prostějov a postoupila do kola celostátního. 

Školní a okresní kolo dějepisné olympiády. 

Pravidelná účast na dějepisné mezinárodní soutěži v rámci Dnů česko-polské kultury na gymnáziu v polských 

Žabkowicích o pohár generálního konzula České republiky v Polsku a pohár generálního konzula Polské 
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republiky v Praze na téma "Husitství v Čechách a ve Slezsku". (1. místo) 

6.1.2  Cizí jazyky 

Německý jazyk: 

Školní kolo, okresní kolo (2. místo) a krajské kolo (5. místo) konverzační soutěže v německém 

jazyce. 

V letošním školním roce jsme se také zúčastnili soutěže v předčítání v němčině - náš zástupce 

se propracoval až do krajského kola (5. místo). 

Anglický jazyk: 

Školní a okresní kolo (2. a 3. místo) konverzační soutěže v anglickém jazyce. 

Latina: 

 

Ve velmi náročné soutěži v latině (Certamen latinum) jsme v zemském kole 

obsadili 4. místo a v kole celostátním jsme byli ještě o stupínek lepší - 3. 

místo.  

 

Náš student Tomáš Weissar vpravo dole. 

 

 

6.1.3  Přírodovědné předměty 

Školní kolo matematické olympiády - všechny kategorie. 

Matematická olympiáda - okresní kolo kat. Z9 - 5. místo. 

Matematická olympiáda - krajské kolo kat. Z9 - 2. místo. 

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

Matematická olympiáda - krajské kolo kat. C - 1. místo. 

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

Pythagoriáda - školní kolo (P až T), okresní kolo (1. a 2. místo). 

Matematická korespondenční soutěž  LUMEN - organizují studentky kvinty pro žáky základních kol a víceletých 

gymnázií z celé republiky. 

Školní, okresní (2. místo v kategorii 9. tříd) a krajské kolo (1. místo) v chemické olympiádě. Tradičně se 

účastníme všech kategorií. 

Školní kolo biologické olympiády - všechny kategorie.  

Okresní kolo biologické olympiády - všechny kategorie. 

Školní kolo v poznávání přírodnin. V okresním kole jsme získali 1., 2. i 3. místo a 

postoupili jsme do kola krajského. 

Fyzikální olympiáda (okresní kolo 9. tříd - 2. a 4. místo) v krajském kole čestné uznání. 

6.1.4  SOČ 

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

6.1.5  Sport 

6.1.5.1  Akce pořádané AŠSK při Gymnáziu v Broumově 

Broumovský HOBIT aneb  a  - vánoční běh do schodů broumovského 

gymnázia (soutěž třídních štafet) - 3. ročník.  

Sekce TV uspořádala okresní kolo středních škol v basketbalu dívek.    

6.1.5.2  Účast na soutěžích jiných pořadatelů 

Okrskové a okresní přebory:  

Sálová kopaná - okresní finále starších žáků (2. místo a cena pro nejlepšího 

střelce turnaje). 

Okrskové kolo v sálové kopané starších žáků - 2. místo.  

Okrskové kolo v sálové kopané mladších žáků - 4. místo. 

Stolní tenis  - 1. místo v kat. D III, 2. místo v kat. H IV, 4. místo v kat. H III. 



 

20 

 

 

Okresní kolo ve volejbale SŠ - dívky - 3. místo. 

Basketbal starších žáků - okresní finále. 

Školní turnaj ve florbale. 

Florbal - mladší žáci - okrskové kolo 5. místo. 

Florbal - starší žáci - okrskové kolo 1. místo a účast v okresním finále. 

Okresní kolo ve florbale středních škol - 3. místo. 

V okresním finále v přespolním běhu družstev v Polici nad Metují získaly naše dorostenky 1. místo, dorostenci 

2. místo, starší žáci 3. místo. V kategorii dorostenek jsme navíc získali titul nejlepší jednotlivec.  

Okresní finále atletického čtyřboje - mladší žákyně 5. místo. 

Minifotbal - účast v okresním finále kategorie H IV. 

Corny pohár v lehké atletice družstev (2. místo dívky). 

Krajské přebory: 

Účast v přespolním běhu v kategorii dorostenců i dorostenek. 

Různé: 

1. místo smíšených štafet na slavnostním otevření sportovního hřiště ZŠ Masarykova. 

Šachy: v krajském kole družstev jsme obsadili 5. místo. 

 

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

6.2.1   Dějepis 

Zimní prohlídka Kuksu - historická exkurze (Sx). 

Klodsko - historie a současnost - exkurze. 

Historická Wroclaw - návštěva historických památek (Sx). 

Historická Praha (Sx). 

Řím - představení souboru Perštýni (P, S). 

Zájezd do Osvětimi - návštěva nacistického vyhlazovacího tábora (Kr). 

V rámci semináře dějepisu navštívili studenti 3. A a septimy Okresní 

archiv Náchod. Studenti si mohli prohlédnout originály cenných listin, 

např. povýšení Broumova na město z doby Karla IV., třídní výkazy církevního gymnázia z 19. století, 

nebo dokonce útrpnou knihu města Náchoda.    

6.2.2  Společenské vědy 

Život seniorů - exkuzre do Domova důchodců. 

Bankovnictví - přednáška ředitele pobočky KB v Broumově v rámci ZSV pro 3. A. 

Beseda s psychologem. 

Beseda s bývalým ministrem a předsedou Legislativní rady vlády diplomatem 

Pavlem Svobodou. 

Úloha náboženství v současném světě - řada besed s představiteli jednotlivých 

církví. 

Náhradní výchova - návštěva Dětského domova v Broumově. 

Studentské volby - projekt Člověka v tísni. 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda o drogách - Policie ČR (T, Kr). 

Gender - rovné příležitosti žen a mužů - přednáška a beseda (spolupráce s FSS Masarykovy univerzity  Brno). 
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6.2.3  Český jazyk a literatura 

 

Žáci septimy, oktávy a 4. A se podíleli na: „Výroba, distribuce a význam samizdatů“, 

výstavě v prostorách Městského muzea v klášteře v Broumově. Vernisáž zahájil 

vydavatel VOKNA František Čuňas Stárek. Bylo k vidění: samizdatové publikace, 

rozmnožovací technika, praktická ukázka tisku, fotografie, dokumenty na DVD. 

Výstavu doplnili zajímaví hosté z oblasti UNDERGROUNDu a literatury.  

 

 

 

 

 

 

Dny poezie - beseda s autory knih. 

Žáci 2. A a sexty se opět na jaře i na podzim zapojili do projektu MF Dnes "Studenti čtou a píší noviny". Získali 

jsme několik celostátních ocenění.  

Broumov ve filmu - práce na 

projektu (Sp). 

Pamětnice - filmové představení a 

beseda s herci. 

Beseda s režisérem - Jak se dělá 

film. 

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

knihovny seznámil s posláním a organizací knihovny.  

Projekt "Jak se dělají noviny" - beseda s redaktory MF Dnes. 

6.2.4  Estetická výchova výtvarná a hudební 

Australská hudba v činnostech - dvoudenní projekt v hudebním semináři druhých ročníků - ve dnech 24. a 25. 

září byl pro studenty sexty a 2. ročníku připraven seminář na téma Australská hudba v činnostech. Studenti měli 

možnost vyrobit si a ozdobit vlastní didgeridoo, naučit se základy hry na tento původní australský nástroj, 

vyzkoušet si rytmická cvičení na džembe a dozvědět se něco víc o australské hudbě.   

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

Komix Mládek Band - otevřená výstava - výtvarný projekt tercie. 

Žijeme, zpíváme a vaříme v Evropě - projekt v rámci hudební výchovy pro 1. A a kvintu. 

Graffiti a hip-hopová kultura: hudebně-výtvarný projekt tercie. 

Předvánoční Vídeň - historické památky a výstava děl světových 

impresionistů. 

Vánoční ladění - živý betlém a hudební vystoupení žáků školy. 

Vystoupení pěveckého sboru Gymnázia v Náchodě. 

Noc na Karlštejně - muzikálové vystoupení žáků kvinty. 

Marimba - show rytmických nástrojů. 

Roztančená zahrada - nácvik a prezentace vlastních úprav písní J. 

Nohavici + vystoupení žáků ZUŠ Broumov. 

„Muzikálek“ - vystoupení souboru Ne.Div.Se. Junior. 

Pátý ročník Gymplfestu proběhl tradičně v rytmu studentského dovádění za hudebního 

doprovodu mladých kapelek. V areálu Dětského 

hřiště nás pohodově naladily kapely: Iskejp, Špína, Undying 

Spite, Asy-metri, G-Point, Masterpiece a Svěží zelenina. 

Děkujeme. EK Motto: "Chceme zůstat 100% amaterským fesťákem :-))))))))))))))." 

6.2.5  Cizí jazyky 

Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové - exkurze pro 3. A a septimu. 
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6.2.6  Biologie a ekologie 

Keramika - práce s přírodními materiály (P, S). 

Národní muzeum, Hrdličkovo muzeum Praha - exkurze pro žáky tercie. 

Život dinosaurů - přednáška a beseda - spolupráce s JČU České Budějovice (3.A, Sp, SB) 

Původ člověka - přednáška a beseda - spolupráce s JČU České Budějovice (3.A, Sp, SB). 

Invazní rostliny - přednáška a beseda - spolupráce s JČU České Budějovice (Kt, 1.A). 

Žáci tercie dlouhodobě vytvářeli v hodinách biologie projekt Lidské tělo a projekt Domácí mazlíčci. 

Budiž voda - ekologický program sdružení Violka. 

Globální problémy - ekologický program DDM Ulita. 

Pro kvartu jsme realizovali týdenní ekologický kurz.  

Zasaď strom - výsadba stromů v rámci projektu Proměny Alejky (P, S). 

Proměny Alejky - beseda k provoznímu řádu. 

Slavnost Alejka - organizace výstavy a výstava prací žáků primy a sekundy; 

                          -  organizace soutěží; 

                          -  vystoupení žáků v rámci dramatické výchovy; 

                          -  prezentace filmu o proměnách Alejky (DIGINÁVES). 

Den Země pohledem primy - projekt ve spolupráci s ekoklubem v Nové Rudě. 

     V rámci cyklu přednášek Gymnaziální akademie - pořádá Nadační fond GB s přispěním Města Broumova - 

jsme přivítali 24. listopadu 2009 další významnou osobnost. V dopoledních hodinách přednášel Jiří Kopecký 

(člen České speleologické společnosti, přírodovědec, ochránce a znalec přírodního prostředí Broumovska) 

žákům ZŠ Hradební. Následující přednáška na téma Geologická stavba a reliéf Broumovska se uskutečnila na 

gymnáziu pro studenty 1. ročníku a kvinty. Přednášku pana Kopeckého doplňoval nádhernými fotografiemi pan 

Oldřich Jenka.   

     S novým školním rokem jsme v rámci mezinárodního projektu Ekokluby vstoupili do druhého roku 

spolupráce s Gymnáziem Nowa Ruda. Tématem úvodního workshopu byla problematika znečišťování životního 

prostředí, v rámci níž naše studentky prezentovaly výsledky svých pozorování stavu znečištění ovzduší v okolí 

Broumova pomocí lišejníkové škály. V prosinci se uskutečnilo další setkání mezinárodního Ekoklubu na 

gymnáziu v Nowe Rudě. Účastníci workshopu se tentokráte zabývali 

problematikou třídění odpadu z domácnosti. Tématem lednového 

setkání mezinárodního Ekoklubu na Gymnáziu Nowa Ruda byla 

problematika šetrného využívání přírodních zdrojů. V závěru 

workshopu si každý z účastníků vlastoručně designoval svou zaručeně 

ekologickou tašku. Členové mezinárodního Ekoklubu nezaháleli 

ani v únoru a na dostaveníčku v Nowe Rudě si z přivezených surovin 

připravili nefalšované zdravé jídlo. I v improvizovaných podmínkách 

školní učebny si lze podomácku vyrobit ze znečištěné vody vodu (téměř) pitnou. Důkazem toho budiž březnové 

setkání mezinárodního Ekoklubu v Nowe Rudě, kterého se zúčastnili i studenti našeho gymnázia.  

Ekokluby mládeže jsou celosvětová záležitost, naše buňka je zřejmě první v republice. 

6.2.7  Zeměpis 

Bělorusko očima Veroniky Hrdé - přednáška s fotografiemi. 

6.2.8  Mediální výchova 

V rámci dlouhodobého projektu Digináves se naše digitýmy zúčastnily výcviku školních reportážních týmů v 

Příbrami.  

Multimediální dny - exkurze do televizního studia Brno. 

Bastardi - pomoc při natáčení nového filmu. 

 

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

potřebami a o žáky mimořádně nadané  

6.3.1  Prevence rizikového chování      
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     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: 

Relaxační kurz - hra na tibetské mísy (Sx, 2.A). 

Policie a trestní odpovědnost mladistvých - beseda. 

Beseda o drogách: Setkání s každým profesionálem je pro naše studenty 

vždy přínosem. Nejinak tomu bylo v pátek 21. května 2010, kdy se studenty 

tercie a kvarty hovořila o drogové problematice poručice Lenka Špačková, 

odbornice z Policie ČR Trutnov.  

„Začínáme spolu“ - seznamovací víkend pro 1. ročník a primu na 

Janovičkách. 

Beseda s ženskou sestrou  - „Čas proměn - zdraví ženy“ (dívky z primy), „Dospívání, hygiena a reprodukční zdraví 

ženy“ (dívky z 1. A  a z kvinty). 

6.3.2  Výchovné poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami   

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

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

kterou realizuje ve funkčním systému výchovného poradenství, jež se již dávno neomezuje na pouhé profesní 

poradenství, ale jedná se skutečně o komplexní poradenské služby včetně dispenzarizace žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Kvalitě práce výchovného poradce a školní metodičky prevence jistě přispěje 

samostatná výchovně-poradenská místnost, kterou se podařilo vybudovat v závěru školního roku. 

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

2009/2010: 

Září: 

- 10. 9. a 11. 9. 2009 – příprava s preventistkou Mgr. Šárkou Rambouskovou „seznamovacího víkendu primy a 

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

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

byl vykonán kus práce při prevenci rizikového chování žáků. Akce velmi kladně hodnocena dětmi i rodiči. 

- kontrola a doplnění povinné dokumentace; 

 Říjen: 

- zajištění a distribuce dostatečného množství Učitelských novin s přehledem VŠ – zajištěno 92 kusů;   

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

- příprava materiálů pro DOD a nábory na ZŠ; 

- dne 20. 10. 2009 jsem se zúčastnil veletrhu vzdělávání "GAUDEAMUS 2009" v Brně, odkud jsem přivezl 

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

byly po přetřídění dány k dispozici studentům maturitních i předmaturitních ročníků. 

- prezentace gymnázia na ZŠ – 14. 10. 2009 – Teplice nad Metují; 

- „PRO FUTURO – výstava středních škol regionu Kladské Pomezí“ – Náchod – 1. 10. a 2. 10. 2009, materiály 

připravovány ve spolupráci se zástupkyní ředitele, účast škol velmi hojná, naše prezentace se vydařila. I díky 

velmi dobré reprezentaci školy studentkou Lucií Rohanovou. 

- zahájení studia na NIDV HK – Práce s postiženými žáky –  během školního roku celkem 10x v celkovém počtu 

63 hodin; 

Listopad: 

- prezentace gymnázia na ZŠ  - 19. 11. 2009 – Masarykova ZŠ Broumov; 

- prezentace gymnázia na ZŠ  - 24. 11. 2009 – ZŠ Meziměstí; 

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

školy, připravované akce Mensy; 
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- 28. 11. 2009 – příprava a organizace „Dne otevřených dveří Gymnázia Broumov“ – akce se velmi vydařila, 

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

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

- výzkum pro nový vzdělávací portál Královehradeckého kraje – zaměstnavatelé – asi 40 hodin. 

Prosinec: 

- prezentace gymnázia na ZŠ  - 2. 12. 2009 – ZŠ Hradební Broumov;                                             

Leden:  

- zjišťování možností testů profesní orientace pro předmaturitní ročníky; 

Únor: 

-  18. 2. 2010  setkání VP středních škol okresu Náchod v SVP Kompas Náchod; 

Březen:  

-  řešení problémů ve druhém ročníku – docházka; 

Duben: 

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

Květen: 

- kontrola a doplnění povinné dokumentace; 

  Červen: 

- přihlášení tří studentů 3. A na vyšetření v PPP pro specifické úpravy na generálku státní maturity;     

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

Trenčanským – prevence rizikového chování; 

Průběžně: 

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

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

studentů budoucí primy; 

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

seminářů vzhledem k budoucímu zaměření studentů a k maturitě; 

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

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

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

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

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

VOŠ, pomoc při vyhledávání informací na internetu;   

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

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

- byly stanoveny konzultační hodiny, žáci 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;  

Poskytování poradenských služeb: 

1/ jeden VP – čtrnáctý rok ve funkci; 

2/ učitel, muž, stáří 51 let; 

3/ VŠ učitelské vzdělání.   

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

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

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

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

dys - poruch).     

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

                        Broumov   19. 6. 2010   Dr. Aleš Prchal   
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6.3.3  Péče o žáky mimořádně nadané 

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

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

nedosáhl výsledku nad 130). Není tedy ani důvod více spolupracovat s PPP a nechat některé žáky 

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

v lepším průměru a že tedy stojí zato rozvíjet tyto žáky nejen v rámci individuálního přístupu během vlastní 

výuky, ale zvláště nabídkou dalších aktivit, které by mohly jejich nadání podchytit, rozvíjet a usměrňovat. S tím 

však souvisí další problém - výsledky IQ testů nelze zveřejňovat, nelze žáky nutit nechat si diagnostikovat 

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

rozvíjet. Rozhodli jsme se proto začít budovat pro žáky systém nadstandardních aktivit (povinně-školních i 

mimoškolních), do kterých budeme žáky nenásilně zapojovat, aby si sami mohli uvědomit, že mají pro něco 

mimořádné nadání a aby se v té oblasti chtěli rozvíjet. V souvislosti s tím také žákům nabízíme  testy profesní 

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

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

COMDI včetně individuální interpretace výsledků psychologem. Nyní jsme sehnali sice jednodušší variantu 

profesních testů, ale zdarma, takže je budeme moci nabídnout všem žákům. 

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

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

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

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

6.3.3.1  Rozvíjecí aktivity v oblasti přírodovědné:  

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

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

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

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

inspirací pro matematické talenty v kvartě, kteří sami přišli s myšlenkou založit vlastní „matematickou 

olympiádu“. Ve spolupráci s vyučující matematiky to zvládli a již druhým rokem u nás funguje školní 

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

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

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

Matematická olympiáda;  

Pythagoriáda;  

Matematický klokan;  

Fyzikální olympiáda;  

FYKOS;  

Chemická olympiáda;   

Biologická olympiáda;   

Poznávání přírodnin; 

Archimediáda. 

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

„Biologická praktika v klášterní zahradě“ 

                                                 
2

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

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

„Poznáváním přírodnin v okolí Broumova“ 

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

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

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

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

6.3.3.2  Rozvíjecí aktivity v oblasti humanitní: 

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

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

Dějepisná olympiáda;  

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

kultury na gymnáziu v polských  Žabkovicích;     

Recitační soutěž;  

Olympiáda v českém jazyce;  

Soutěž v anglické konverzaci;  

Soutěž v německé konverzaci;  

Soutěž ve francouzské konverzaci;  

Public Speaking Competition; 

"Mistr Playback" - hudební soutěž pro žáky nižšího gymnázia. 

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

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

politologie ve třetích ročnících; 

„Švýcarsko - německy mluvící země“  

„Webquests“  

„Osobnosti německy mluvících zemí“  

„Města a cestování v německy mluvících zemích“  

„Broumovsko v angličtině“ - projekt ve spolupráci Agenturou pro rozvoj Broumovska;  

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

„Ma famille“  

Partnerství škol přes E-twinning.net v rámci EU;  

Partnerství škol přes globalgateway.com;  

„Život ve starověkém Řecku“ ; 

„Broumov a jeho významné historické památky“. 

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

6.3.3.3  Rozvíjecí aktivity v oblasti výtvarné a hudební: 

Výtvarná soutěž v rámci Dnů španělské kultury v Náchodě;  

Školní hudební sbor;  

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

svých prací pro broumovskou veřejnost. 

6.3.3.4  Rozvíjecí aktivity v oblasti sportu: 

Turnaje a přebory v basketbalu;  

Turnaje a přebory v softbalu;  

Turnaje a přebory ve volejbale;  

Turnaje a přebory ve florbalu;  

Turnaje a přebory v přehazované;  

Turnaje a přebory v ringu;  

Turnaje a přebory ve stolním tenise;  

Turnaje a přebory v halovém fotbalu;  

Turnaje a přebory v šachu;  

Turnaje a přebory v atletice;  
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Přespolní běh;  

Hronovská středoškolská laťka;  

Týdenní outdoorový pobyt.  

6.3.3.5.  Rozvíjející aktivity další: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

redaktorská centra si Čt vytváří i v jiných okrajových regionech ČR. Žáci se učí mnoho nových dovedností - od 

ovládání techniky, přes zpracování reportáže v počítačové střižně až po vystupování na veřejnosti. Je to 

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

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

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

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

Nadačního fondu Gymnázia v Broumově „Gymnaziální 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. Uspořádat jednorázovou přednášku takových lidí není až zase tak velký problém, 

ale získat je pro pravidelnější spolupráci je těžké. Zatím se nám daří v oblasti biologie a chemie. Navázali jsme 

dlouhodobější spolupráci s Ing. Ivou Pichovou, CSc., zástupkyní ředitele Ústavu organické chemie a biochemie 

AV ČR (prof. Antonín Holý), která umí velmi poutavě hovořit o vývoji nových léků, a s Prof. RNDr. Janem 

Žďárkem, DrSc., odborným pracovníkem AV ČR, který zná dopodrobna říši hmyzu. S těmito odborníky budeme 

spolupracovat i nadále a pokusíme se získat i další. Samozřejmě že školu navštěvuje více odborníků z praxe, ale 

zpravidla jednorázově: 

„Život dinosaurů“ - přednáška a beseda - spolupráce s JČU České Budějovice (3.A, Sp, SB) ; 

„Původ člověka“ - přednáška a beseda - spolupráce s JČU České Budějovice (3.A, Sp, SB); 

„Invazní rostliny“ - přednáška a beseda - spolupráce s JČU České Budějovice (Kt, 1.A); 

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

V rámci cyklu přednášek Gymnaziální akademie s přispěním Města Broumova jsme přivítali 24. listopadu další 

významnou osobnost. V dopoledních hodinách přednášel Jiří Kopecký (člen České speleologické společnosti, 

přírodovědec,  ochránce a znalec přírodního prostředí Broumovska) žákům ZŠ Hradební. Následující přednáška 

na téma Geologická stavba a reliéf Broumovska se uskutečnila na gymnáziu pro studenty 1. ročníku a kvinty. 

Přednášku pana Kopeckého doplňoval nádhernými fotografiemi pan Oldřich Jenka.   

 

6.4  Ochrana člověka za mimořádných situací 

     Výuka předmětu ve školním roce 2009/2010 probíhala ve dvanácti ročnících (prima až oktáva osmiletého 

gymnázia a 1. až 4. ročník čtyřletého gymnázia). Hodinová dotace do každého ročníku činila šest hodin. Učivo 

bylo rozděleno do pěti témat: I. Základy první pomoci, II. Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí, III. 

Živelní pohromy, IV. Havárie s únikem nebezpečných látek, V. Radiační havárie. Počet hodin připadajících na 

jednotlivá témata byl upraven takto: Téma I. – dvě hodiny, téma II. - jedna hodina, téma III.  - jedna hodina, 

téma IV. - jedna hodina, téma V. – jedna hodina. 

     V letošním školním roce se nás citelně dotkla absence didaktických materiálů (DVD, odborné publikace), 

kterými nás v uplynulých letech tak štědře zahrnovaly nejrůznější státní instituce zabývající se zajišťováním 

ochrany člověka za mimořádných událostí. Je škoda, že stát  v době doznívající ekonomické krize šetří lidskými a 

finančními zdroji v tak zásadní oblasti, jakou je problematika OČMU. 
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     Škole se opět podařilo zajistit odbornou přednášku člena Sboru dobrovolných hasičů pana Vosyky spojenou 

s ukázkami hasicích přístrojů, hasebních technik a vyprošťovacích prací, kde byl důraz kladen zejména na 

prevenci vzniku požárních rizik. Přínosem byla taktéž účast našich žáků na prezentaci práce Integrovaného 

záchranného systému. Jednalo se o celodenní ukázku obsahující různé oblasti práce IZS (hašení požáru, 

vyprošťování, evakuace apod.) v areálu HZS v Olivětíně. Akce se zúčastnili žáci 1.A a kvinty.  

     V některých ročnících se  hodinovou dotaci (6 hodin) nepodařilo zcela dodržet. Důvodem byla velká časová 

zaneprázdněnost vyučujícího tohoto předmětu v důsledku vyššího počtu nadúvazkových hodin a účasti na 

školních akcích souvisejících s výukou TV (kurzy, soutěže). Tato nepříznivý stav je řešen zařazováním takových 

témat, která v daném ročníku ještě nezazněla. Nemůže tedy dojít k situaci, aby kterákoliv maturitní třída 

opouštěla školu a nebyla obeznámena s obsahem všech pěti témat.   

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

 

6.5  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

V tomto školním roce se uskutečnily tyto akce: 

- „Den Země pohledem primy“ - projekt ve spolupráci s ekoklubem v Nowe Rudě; 

- zjišťování klimatických dat pro mezinárodní projekt GLOBE; 

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

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

  kategorie C, D;  

- „Budiž voda“ - ekologický program sdružení Violka; 
- zapojení do celospolečenských aktivit vedoucích k toleranci k lidem – pomoc při veřejných sbírkách Srdíčkový 

den, Světluška, Červená stužka, Liga proti rakovině; 

- účast v mezinárodním ekoklubu, spolupráce se školou v Nowe Rudě v Polsku; 

- spolupráce se středisky ekologické výchovy a DDM Ulita; 

- „Globální problémy“ - ekologický program DDM Ulita; 
- zapojení školy do programu MRKEV;  

- Čas proměn – beseda s ženskou sestrou; 

- projekt „Doprava“ a projekt „Park“  (prima); 

- projekt „Lidské tělo“ a „Domácí mazlíčci“  (tercie); 

- kurz environmentální výchovy – ekosystémy Broumovska (kvarta); 

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

- projekt „Rostlinné čeledi“  (1.r., kvinta); 

- beseda „Invazivní rostliny“  (1.r., kvinta); 

- beseda „Důkazy evoluce“  (3.r., septima); 

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

- výstavky přírodnin, přírodovědné vycházky; 

- biologický kroužek; 

- účast v programu „Proměny Alejky“ (Zasaď strom - výsadba stromů; beseda k provoznímu řádu; Slavnost 

Alejka - organizace výstavy a výstava prací žáků primy a sekundy, organizace soutěží, vystoupení žáků v rámci 

dramatické výchovy, prezentace filmu o proměnách Alejky). 

     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 (beseda o 

AIDS), byla nahrazena jinou, podobně zaměřenou akcí (Červená stužka). 

(Zpracovala Mgr.  Ludmila Lorencová,  koordinátorka EVVO)        

 

6.6  Výchova proti rasismu, xenofobii a násilí; multikulturní výchova 

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

Náhradní výchova - návštěva Dětského domova v Broumově. 
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Život seniorů - exkuzre do Domova důchodců. 

Zájezd do Osvětimi - návštěva nacistického vyhlazovacího tábora (Kr). 

Gender - rovné příležitosti žen a mužů - přednáška a beseda (spolupráce 
s FSS Masarykovy univerzity  Brno). 
Australská hudba v činnostech - dvoudenní projekt v hudebním semináři 

druhých ročníků - ve dnech 24. a 25. září byl pro studenty sexty a 2. 

ročníku připraven seminář na téma Australská hudba v činnostech. 

Studenti měli možnost vyrobit si a ozdobit vlastní didgeridoo, naučit se 

základy hry na tento původní australský nástroj, vyzkoušet si rytmická 

cvičení na džembe a dozvědět se něco víc o australské hudbě.   

Žijeme, zpíváme a vaříme v Evropě - projekt v rámci hudební výchovy pro 1. A a kvintu. 

Graffiti a hip-hopová kultura: hudebně-výtvarný projekt tercie. 

Bělorusko očima Veroniky Hrdé - přednáška s fotografiemi. 

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

 

6.7  Mezinárodní projekty a rozvojové programy, mezinárodní spolupráce 

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

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

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

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

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

     Školní rok 2009/2010 byl druhým rokem projektu „Výchovou k udržitelnému rozvoji - tvoření ekoklubů“, 

který je realizován od června 2008 do června 2010. Garantem projektu je gymnázium v Lodži, naše škola 

společně s gymnáziem v Nové Rudě jsou školami partnerskými. Projekt je určen mládeži ve věku 14 - 18 let. 

Ekokluby působí v Evropě, v Asii a v Americe (celkem ve 28 zemích). Projekt má připravit mládež pro působení v 

oblasti ekologických aktivit v místních společenstvích a v oblasti propagace udržitelného rozvoje. V rámci 

tohoto projektu jsme založili ekoklub a zúčastnili jsme se různých workshopů: např. znečišťování životního 

prostředí (pozorování stavu znečišťění ovzduší v okolí Broumova pomocí lišejníkové škály), třídění odpadu z 

domácnosti, šetrné využívání přírodních zdrojů, příprava zdravého jídlo, výroba vody.  

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

učitelů.   

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

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

 

6.8  Veřejně prospěšné akce 

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

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

školním roce 2009/2010 jsme zajišťovali prodej předmětů pro veřejné sbírky:  „Květinový den“ Ligy proti 

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

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

„Červená stužka“ (Den boje proti AIDS). 

     Žáci vyššího gymnázia pomáhali s úklidem města a klášterního prostranství.  

     Účast v programu „Proměny Alejky“ (Zasaď strom - výsadba 

stromů; beseda k provoznímu řádu; Slavnost Alejka - organizace 

výstavy a výstava prací žáků primy a sekundy, organizace 

soutěží, vystoupení žáků v rámci dramatické výchovy, 

prezentace filmu o proměnách Alejky). 
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6.9  Zájmové kroužky 

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

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

češtiny na počítači, dramatický kroužek. 

 

6.10  Kultura 

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

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

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

Celoroční činnost žákovského divadelního souboru Ne.Div.Se. 

Divadelní představení - Brno (zájezd). 

Exkurze do Prahy a návštěva Národního divadla - Lucerna. 

Pamětnice - filmové představení a beseda s herci. 

Beseda s režisérem - Jak se dělá film. 

Příprava a vernisáž výstavy Význam samizdatu do r. 1989 (septima). 

Předvánoční Vídeň - historické památky a výstava děl světových impresionistů (zájezd). 

Vánoční ladění - živý betlém a hudební vystoupení žáků školy na náměstí pro broumovské občany. 

Hamlet - zájezd na divadelní představení - Pardubice (2.A). 

Vystoupení pěveckého sboru Gymnázia v Náchodě. 

Za to může jabko - představení souboru Ne.Div.Se. 

Divadelní zájezd do Hradce Králové „Věc Makropulos“. 

Noc na Karlštejně - muzikálové vystoupení žáků kvinty. 

Marimba - show rytmických nástrojů. 

Roztančená zahrada - nácvik a prezentace vlastních úprav písní J. 

Nohavici ve spolupráci se žáky ZUŠ Broumov. 

„Muzikálek“ - vystoupení souboru Ne.Div.Se. Junior. 

Džes kráčí městem - zájezd hudebního semináře do Hradce Králové. 

Oživená historie Alejky - program pro ZŠ a mateřské školy. 

 

6.11  Sport 

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

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

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

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

2x do měsíce nabízíme žákům zájezdy do plaveckého bazénu v Nové Rudě. 

Na úrovni druhých ročníků nabízíme žákům cyklistický kurz v Krkonoších. 

Na úrovni třetích ročníků nabízíme žákům sportovní kurz zaměřený na outdoorové sporty.  

Lyžařské kurzy pro první ročníky a pro sekundu. 

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

V červenci jsme pro žáky a zájemce z širší veřejnosti uspořádali turistickou akci „Tatry z české i z polské strany“.  

 

Část VII. 

Projekty financované z cizích zdrojů a projekty vůbec 
7.1  Projekty Královéhradeckého kraje 
    "Matematika bude první".  Dvouletý grantový program KHK, požadováno 120 000, přiděleno  80 000,- Kč. 
     Hlavní cíl projektu: V návaznosti na nový ŠVP, který zavádí v předmětu matematika dělení žáků při výuce na 
skupiny podle matematických schopností a vytváří dostatečný časový prostor, vytvořit materiální podmínky pro 
rozvoj matematického nadání žáků prostřednictvím aktivit a činností založených na moderních technologiích.        
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     Dílčí cíle projektu: V souladu s novým ŠVP poskytnout učitelům i žákům nezbytné materiální podmínky v 
oblasti matematiky. Projekt umožní matematicky nadané žáky systematicky vyhledávat, zapojit je do aktivit 
rozvíjejících jejich nadání a vytvoří podmínky pro individuální práci s nimi. Vytvořením internetového školního 
wiki portálu motivovat nadané žáky (v první fázi cíleně v matematice) k zapojení do aktivit při jeho vytváření a 
prostřednictvím činností spojených s jeho praktickým provozem využívat a dále rozvíjet jejich specifické nadání 
v  přírodovědných i společenských oborech. Získané zkušenosti poskytnout ostatním zájemcům ze škol. 
Půlených hodin využít k seznámení žáků s grafickými kalkulátory, s moderním matematickým SW a k 
systematickému vyhledávání nadaných žáků. Po rozdělení do skupin od druhého ročníku podle matematických 
schopností intenzivně využívat moderní technologie při výuce vybraných studentů, a tím je motivovat k 
zapojení do dalších aktivit - cílená příprava na soutěže, korespondenční semináře, vytváření a správa 
matematické části internetového wiki portálu školy jako informačního zdroje. Vytvořit ve školní knihovně 
zázemí pro individuální práci s matematickými talenty včetně možnosti jim půjčovat veškerý materiál. Získané 
zkušenosti následně aplikovat na další vzdělávací oblasti a poskytnout je zájemcům z ostatních škol.  
     „Gymplfest V“. Krajský grant v oblasti  zájmové práce se žáky mimo vyučování. Požadováno 13 000,- Kč, 
přiděleno 10 000,- Kč.  
     Gymplfest je hudební přehlídka studentských kapel. Věnuje pozornost zejména středoškolským regionálním 
kapelám, dává prostor všem hudebním žánrům, cílovou skupinou jsou teenageři na jevišti i v hledišti. 
     Letos proběhl  již pátý ročník tohoto festivalu v areálu Dětského hřiště v Broumově. Tradičně byl hudební 
program doplněn divadelními vsuvkami v duchu studentských majálesových oslav. Studenti gymnázia se stali 
hlavními organizátory akce, dále připravili hudební průvod městem, vlastní hudební představení na zahájení 
akce, divadelní vsuvky a moderování.  
     Do festivalu se každoročně zapojí velké množství mládeže, účast na minulých ročnících se pohybovala na 
hranici 300 mladých návštěvníků a 70 účinkujících. Do organizačních prací se letos dobrovolně zapojilo okolo 40 
studentů gymnázia, vlastní hudební představení připravovali zejména studenti hudebních seminářů (40) v rámci 
svého volného času za podpory vyučují hudební výchovy. 
     Celá akce svým charakterem doplňuje výuku hudební výchovy podle ŠVP pro gymnázia, snaží se u studentů 
rozvíjet kompetence sociální a personální, kompetence k řešení problémů a zejména kompetence k 
podnikavosti. 
     Cíle projektu - Pomoc při realizaci vlastních studentských projektů - studenti jsou nejen účinkujícími a diváky, 
ale také hlavními pořadateli. Podporuje zejména regionální kapely, které začínají svoji vlastní hudební 
prezentaci a nemají mnoho příležitostí, aby mohly vystoupit před publikem.  
     Působnost projektu - mikroregionální - okresní. 
     Partneři - Nadační fond Gymnázia v Broumově,  město Broumov. 
     „Posilováním ke zdravému životnímu stylu“. Program podpory a rozvoje zdravého životního stylu. 
Požadováno 30 000,- Kč, přiděleno 15 000,- Kč.  
     Škola je druhým rokem zařazena v síti škol podporujících zdraví a plní podmínky programu „Škola podporující 
zdraví“ (ŠPD).  Jedním z pilířů naší práce v programu ŠPD je rozvoj školních i mimoškolních tělovýchovných 
aktivit žáků, i přesto že škola nemá pro tyto aktivity zrovna ideální podmínky. Tělovýchovné aktivity jsou totiž 
jednoznačně jedním z nejdůležitějších nástrojů včasné primární prevence rizikového chování a také prevence 
civilizačních chorob. V rámci programu ŠPD ve škole funguje posilovna, která je využívána jak při výuce tělesné 
výchovy, tak pro volnočasové aktivity žáků. Posilovna je využívána žáky gymnázia, žáky základní školy, která je v 
budově gymnázia v pronájmu, a učiteli obou škol. V době mimo vyučování využívá posilovnu pravidelně 40 
žáků. Škola chce v rámci rozvoje ŠPD získat pro posilování ještě další žáky, k tomu však potřebuje vybavit 
posilovnu vedle základních posilovacích strojů také něčím atraktivním. A právě spinning je v současné době 
atraktivní forma posilování, která určitě škole umožní získat pro posilovací pohybové aktivity více žáků. Spinning 
je atraktivní především proto, že trénink je založený na vyšších frekvencích s nižším odporem zátěže, kopírující 
polohu těla jezdce a nastavení kola jako při jízdě v terénu proti odporu vzduchu. Spinning je tedy stavěný 
především pro cyklisty, a těch je mezi našimi žáky hodně. Spinningové kolo lze však také využít pro zdravotní 
účinky vlastního cvičení (indoor cycling).                 
     Zakoupením spinningového stroje do posilovny školy tedy dojde ke zlepšení podmínek pro posilovací aktivity 
při tělesné výchově i při volnočasových aktivitách žáků.  
     „Univerzální hlasovací systém“. Krajský grant v oblasti Projektové vyučování. Celkové náklady 64 000,- Kč,          
požadováno: 44 000,- Kč. 
     Dva hlavní cíle projektu: V rámci naplňování školního vzdělávacího programu vytvořit podmínky ke zvýšení 
efektivity a smysluplnosti výuky využitím potenciálu hlasovacího zařízení jako originální zpětné vazby při 
využívání moderních vyučovacích metod spojených s využitím interaktivní tabule. Využít hlasovací zařízení 
k aktivnímu zapojení studentů i vyučujících do činností navázaných na hlasovací zařízení včetně jeho využití při 



 

32 

 

 

autoevaluaci školy. Grant nám nebyl přidělen. 

7.2  Partnerské projekty 

     Škola se v letech 2009 - 2010 jako partnerská podílí na následujících projektech: 
      „Učíme interaktivně“ - multiregionální projekt z OPVK  (Prioritní osa 1, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování 
kvality ve vzdělávání). Zastřešující školou je Obchodní akademie v Jičíně. V projektu jde o vytváření výukových 
materiálů pro interaktivní tabule v oblasti výuky cizích jazyků. 
      „Výchovou k udržitelnému rozvoji - tvoření ekoklubů“. Projekt je realizován od června 2008 do června 
2010. Garantem projektu je gymnázium v Lodži, naše škola společně s gymnáziem v Nové Rudě jsou školami 
partnerskými. Projekt je určen mládeži ve věku 14-18 let. Ekokluby působí v Evropě, v Asii a v Americe (celkem 
ve 28 zemích). Projekt má připravit mládež pro působení v oblasti ekologických aktivit v místních společenstvích 
a v oblasti propagace udržitelného rozvoje. V rámci tohoto projektu jsme založili ekoklub a zúčastnili jsme se 
různých workshopů. 
     „Globe“. Škola je zapojena v dlouhodobém mezinárodním projektu GLOBE na sledování klimatu – celoroční 
zaznamenávání teplot v místě sídla školy a následné odesílání dat k celosvětovému zpracování do NASA.   
 

7.3  Jiné projekty 
     „Broumov ve filmu“ - Dva cíle projektu:  1. Připravit brožuru na téma „Broumov ve filmu“, kde by se 

stručnou formou čtenář dozvěděl o filmových a televizních aktivitách, které 

v Broumově ve 20. století proběhly. Brožura se bude sestávat z fotografií, 

zápisů pamětníků a aktérů filmů. Menší část bude věnována filmové 

kritice. 2. Ve druhé fázi pak formou klubu připravit projekce vybraných 

filmů. 

     Student se naučí vyhledávat informace, kontaktovat pamětníky, 

sestavovat brožuru, pracovat s informací, komunikovat, prezentovat 

svou práci. 

     Projekt financuje Agentura pro rozvoj Broumovska. 

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

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

zúčastnit i žáci jiných ročníků. Žáci vytvářejí publicistické texty na zadaná témata (např. „Chaos,nebo běžná 

demokracie?“, „ Jak si Češi vládnou“, „Politika zblízka“) a nejlepší práce jsou otištěny v celostátním deníku. 
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    7.4  Vlastní projekty  

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

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

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

uvedené projekty jsou popsány výše v textu. 

„Studentské volby“  

„Výroba, distribuce a význam samizdatů“ 

„Dny poezie“ 

„Jak se dělá film“ 

"Jak se dělají noviny"  

„Australská hudba v činnostech“  

„Komix Mládek Band“  

„Žijeme, zpíváme a vaříme v Evropě“ 

„Graffiti a hip-hopová kultura“ 

„Vánoční ladění“ 

„Noc na Karlštejně“ 

„Roztančená zahrada“ 

„Muzikálek“  

„Keramika - práce s přírodními materiály“ 

„Lidské tělo“ 

„Domácí mazlíčci.“ 

„Budiž voda“ 

„Den Země pohledem primy“ 

„Doprava“  

„Park“  

„Rostlinné čeledi“         

 

 

Část VIII. 

Public Relations školy 

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

odborná a publikační činnost) 
 

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

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

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

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

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

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

zkvalitnění vzdělávání.  

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

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

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

další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK v oblasti řízení školy.  

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

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

jazyka a literatury) publikuje svoje reportáže na internetu na cestovatelském portálu Hedvábná stezka, další 
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články publikuje v internetových novinách Britské listy a práci školy často popularizuje v okresním tisku. Je 

pověřen výkonem funkce PR manažera školy a koordinuje PR aktivity školy. 

     Veřejnosti školu pravidelně představujeme na veletrhu středních 

škol okresu Náchod stejně jako na Dnu otevřených dveří.  Pro 

broumovskou veřejnost jsme uspořádali jednodenní studentské 

slavnosti v duchu majálesu a přehlídku broumovských a jiných kapel 

„Gymplfest“. Za reprezentativní záležitost lze také označit tradiční 

stužkovací ples maturitních ročníků a nový způsob i místo na 

předávání maturitních vysvědčení na Staré radnici v Broumově ve 

spolupráci s Nadačním fondem.  

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

období se dále rozvíjelo zapojení školy do projektu České televize „Digitální náves“. Česká televize poskytla 

škole potřebnou techniku a provedla školení redaktorů. Tito redaktoři-studenti natáčejí za naše gymnázium 

reportáže z Broumovska a Česká televize je publikuje na svém webu Čt24 (www.diginaves.ct24.cz/broumov/) a 

také v některých pořadech na 2. programu. Obdobná redaktorská centra si Čt vytváří i v jiných okrajových 

regionech ČR. Žáci se učí mnoho nových dovedností, od ovládání techniky, přes zpracování reportáže ve střižně 

až po vystupování na veřejnosti. Na podporu této činnosti Nadační fond Gymnázia v Broumově věnoval škole 

novou kvalitní digitální kameru, aby souběžně mohly pracovat dva reportážní týmy.  

     Ke kvalitě image naší školy výrazně přispívá procento žáků, které jsme motivovali ke studiu na vysoké škole, 

a procento žáků k vysokoškolskému studiu přijatých. Škola si vede dlouhodobé statistiky o této oblasti.  Za 

poslední tři roky se úspěšnost našich absolventů při přijímání na vysoké školy pohybuje v rozmezí 80% - 90%. 

     Akcí, které školu dobře prezentují na veřejnosti, pořádáme velké množství a jsou popisovány na mnoha 

místech této výroční zprávy. Zvláště však je třeba zmínit: 

      Veškeré aktivity školy v programu „Proměny Alejky“. Mnohé aktivity by nadace Proměny vůbec nemohla 

bez našich žáků realizovat. Naše škola opravdu výrazně pomohla popularizovat akce na obnovu starého parku 

Alejka a vstoupila v této souvislosti do povědomí broumovské veřejnosti. 
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Pro přiblížení celého projektu vyjímám z tiskové zprávy:  
     (14. června 2010) Broumov – Slavnost parku Alejka, který byl proměněn díky grantu nadace PROMĚNY, v sobotu 12. června přilákala 

širokou veřejnost. Lidé v zrekonstruovaném parku oceňují zejména jeho nově zpřístupněnou část s dětským hřištěm. 

     Akce města Broumov a nadace PROMĚNY, jejímž cílem bylo motivovat malé i velké návštěvníky k využití obnoveného parku, se 

zúčastnilo přibližně 600 návštěvníků. Na stanovištích tematicky zaměřených na nejrůznější volnočasové aktivity si lidé mohli vyzkoušet, jak 

se mohou bavit v parku. Největší zájem byl o týmové bubnování v kruhu, vysokou lanovou překážku mezi stromy, výtvarnou dílnu a 

žonglování. Novou mlatovou cestu mohli lidé využít ke hře pétanque, prostor u hřiště zase k lukostřelbě. V České republice dosud stále 

spíše opomíjený veřejný prostor tak v sobotu v Broumově ožil, jak je to již zcela běžné v jiných evropských parcích.  

     Část stanovišť odkazovala také k bohaté historii broumovského parku. Výtvarná dílna s názvem „všichni pro park“ připomínala někdejší 

využívání louky v parku k bělení prádla. Na jejím svahu během dne postupně rostl obrovský nápis ALEJKA, skládaný z originálních vlajek, 

které malovali sami návštěvníci Slavnosti. Autoři nejzdařilejších vlajek byli v závěru programu odměněni. Stanoviště „staň se provazníkem“ 

zase symbolicky navazovalo na dobovou tradici řemesla provazníků, kteří využívali prostor aleje v parku k výrobě provazů. Zájem byl o 

historickou prohlídku parku se studenty Gymnázia Broumov v dobových kostýmech. Program doplňovalo také promítání videodokumentu 

studentů gymnázia o projektu nebo výstava o proměně parku Alejka. Park zvukově i vizuálně oživila kulturní část programu s hudebními a 

divadelními vystoupeními na nově vybudované letní scéně. 

     „Největší přínos v nadaci vidíme ve zpřístupnění nové části parku a vybudování dětského hřiště, které je již nyní velmi využíváno. Terénní 

práce v této dříve nevyužívané části parku byly také jednou z nejnáročnějších proměn v projektu,“ říká tajemnice správní rady nadace Jitka 

Přerovská, která stála u zrodu nadace i u výběru broumovského projektu v roce 2007 v grantové výzvě nadace mezi dalšími 56 žadateli 

z celé ČR. „Věříme, že právě děti jsou pro další budoucnost broumovského parku velmi důležité. Jejich sobotní nadšení z nového parku a 

pozitivní vztah k němu, který si vybudovaly díky mnoha doprovodným akcím během projektu, může podpořit jeho další udržitelnost,“ 

doplňuje Jitka Přerovská. 

     Společný projekt Města Broumov a nadace PROMĚNY byl realizován v letech 2007 až 2010. Díky němu byla náročnými terénními 

úpravami zpřístupněna jeho dosud nevyužívaná část. Děti z místních škol a blízkého sídliště zde mohou využívat nové dětské hřiště. V rámci 

projektu byly dále vybudovány nové lávky přes Liščí potok, proběhla rekonstrukce cest, výsadba nové zeleně a park byl vybaven 

moderním mobiliářem. Nově řešené centrální schodiště vytváří malou scénu pro posezení, výuku místních škol a různé kulturní akce. 

Významnou součástí projektu byla kompletní obnova aleje lemující hlavní cestu parkem. 

     „Park Alejka prošel v posledním roce proměnou. Ze smutného zanedbaného prostoru, kterému se většina lidí vyhýbala, se stalo veřejné 

prostranství nabízející dětem zábavu, seniorům klidné procházky či posezení uprostřed zeleně a současně umožňující sportování aktivním 

lidem,“ komentuje dokončení projektu JUDr. Libuše Růčková, starostka Města Broumov, a doplňuje: „Vlastně se všichni učíme Park Alejka 

užívat, protože se tomuto místu již nemusíme vyhýbat. Zkracujeme si jím cesty do práce, za nákupy, do centra města. Nabízíme Alejku 

turistům, kteří jsou ubytovaní ve městě, vodíme do ní návštěvníky Broumova, abychom se parkem pochlubili. Tento nejstarší veřejnosti 

přístupný park v Broumově vznikl před 200 lety. Letošním rokem začíná jeho nová historie.“ 

     Město Broumov přispělo na projekt částkou více než 7 milionů Kč. Nadační příspěvek na realizaci projektu dosáhl téměř 23,5 milionů 

Kč. Nadace PROMĚNY poskytla městu Broumov kromě grantu také průběžnou odbornou a komunikační podporu projektu, dále příspěvky 

na architektonickou studii a na originální informační systém 4P. Cena za stavební a zahradnické práce byla vyčíslena na 26,8 milionů korun 

včetně DPH, celkové náklady na projekt dosáhly více než 31 milionů korun včetně DPH.  

     Nadace PROMĚNY, která byla založena 21. listopadu 2005, podporuje rozvoj veřejných prostranství. V rámci svých projektů nadace 

pomáhá zakládat a udržovat městské parky, proměňuje zanedbaná a opuštěná místa v prostor pro život. Záměrem nadace je usilovat o 

utváření kladného vztahu lidí k prostředí, ve kterém žijí, a osvětovou činností ukazovat možné cesty k jeho pozitivním proměnám.  

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

Nadačního fondu Gymnázia v Broumově „Gymnaziální 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. Uspořádat jednorázovou přednášku takových lidí není až zase tak velký problém, 

ale získat je pro pravidelnější spolupráci je těžké. Zatím se nám daří v oblasti biologie a chemie. Navázali jsme 

dlouhodobější spolupráci s Ing. Ivou Pichovou, CSc., zástupkyní ředitele Ústavu organické chemie a biochemie 

AV ČR (prof. Antonín Holý), která umí velmi poutavě hovořit o vývoji nových léků, a s Prof. RNDr. Janem 

Žďárkem, DrSc., odborným pracovníkem AV ČR, který zná dopodrobna říši hmyzu. S těmito odborníky budeme 

spolupracovat i nadále a pokusíme se získat i další. Samozřejmě že školu navštěvuje více odborníků z praxe, ale 

zpravidla jednorázově: 

„Život dinosaurů“ - přednáška a beseda - spolupráce s JČU České Budějovice (3.A, Sp, SB) ; 

„Původ člověka“ - přednáška a beseda - spolupráce s JČU České Budějovice (3.A, Sp, SB); 

„Invazní rostliny“ - přednáška a beseda - spolupráce s JČU České Budějovice (Kt, 1.A); 

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

V rámci cyklu přednášek Gymnaziální akademie s přispěním Města Broumova jsme přivítali 24. listopadu další 

významnou osobnost. V dopoledních hodinách přednášel Jiří Kopecký (člen České speleologické společnosti, 

přírodovědec,  ochránce a znalec přírodního prostředí Broumovska) žákům ZŠ Hradební. Následující přednáška 

na téma Geologická stavba a reliéf Broumovska se uskutečnila na gymnáziu pro studenty 1. ročníku a kvinty.  
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     Již druhým rokem jsme zařazeni do sítě škol 

projektu Státního zdravotního ústavu "Škola 

podporující zdraví".   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

spoluobčanů. 

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

noviny.  

      Žáci školy byli v dobrém slova smyslu vidět v projektu „Vize Broumovsko 2029“. Cílem je zformulování vize 

Broumovska za 20 let. Naši studenti se zapojili do diskuzí, jaké by chtěli Broumovsko - participace mladých lidí 

je pro fungování tohoto projektu nezbytná, protože oni budou v roce 2029 produktivní generací Broumovska.   

      Veřejnost nemohla přehlédnout výstavu „Výroba, distribuce a význam samizdatů“, na jejímž uspořádání 

jsme se podíleli. Obdobnou akcí bude připravovaná brožura „Broumov ve filmu“. 

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

Čechách a o Polsku“ vítězíme již několik let. 

      Velkou propagaci nám také dělá akce Oceňování nejlepších studentů 

Gymnázia v Broumově za daný školní rok. Akci pro školu pořádá Nadační 

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

absolventi školy, učitelé, rodiče a sponzoři. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       Velmi dobře jsme se veřejně prezentovali akcí „Vánoční ladění“ 

na malém kostelním náměstí. 

       Když se řekne „Gymplfest“, všichni v Broumově vědí, že tuto 

přehlídku amatérských kapel pořádá právě naše škola. 

       Broumovská veřejnost také zná naše turistické akce po Čechách, 

na Slovensko i do Alp. 

       Někdy může k propagaci školy posloužit i nápadité studentské 

tablo jako Živé tablo třídy oktávy ve výloze prodejny Látky-koberce 

na Mírovém náměstí v Broumově.  
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Také je dobré sledovat úspěšné bývalé absolventy školy a trochu se pochlubit „cizím peřím“: 
 

Zuzana Ducháčová maturovala na našem gymnáziu před dvěma lety. Při studiu na VŠE v Praze pracuje jako 

account manager u komunikační a public relations agentury Commservis.com. Podílí se také na programu 

Master Class. Master Class je projekt, který připravuje studenty na profesní začátky a na přijímací pohovory. 

Program je sestaven ze 4 vzdělávacích kurzů, které jsou rozděleny do tematických bloků  se simulacemi 

modelových situací tak, aby si absolventi odnesli maximum dovedností. Kurzy probíhají v Hradci Králové, ale 

pokud se na škole vytvoří skupina deseti zájemců, proběhne kurz přímo u nás ve škole.  

 

Bývalý student našeho gymnázia Petr Ptáček, známý jako raper Peca, vystoupí v hudební televizi Óčko v úterý 

27. října 2009 v 19.00. Sledujte pořad "Pátý element".   

 

Maturant z minulého školního roku Míra Sokol, nyní student Právnické fakulty MU Brno, bude 27. ledna 2010 

soutěžit v AZ- kvízu na České televizi.    

 

Bývalá studentka našeho gymnázia Inna Puhajková hovoří o Jaromíru Jágrovi. 

Přítelkyně Jaromíra Jágra, modelka Inna Puhajková (23), už v úterý odlétá fandit českým hokejistům do 

kanadského Vancouveru. Jágrovi, který v pondělí oslavil své 38. narozeniny, veze dárek. Novinkám poskytla 

před odletem rozhovor. 

 

 
Zvětšit obrázek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Absolvent našeho gymnázia vyráží na půlroční cestu po Kubě, USA a Mexiku. 

 
Broumovák Martin Stiller vyráží 22. března 2010 na půlroční expedici - 
na kole chce se svou ženou projet Kubu, USA a Mexiko. Cestu budete 
moci sledovat na www.hedvabnastezka.cz.  
Husarským kouskem Martina byl přejezd Austrálie v roce 2007. Martin 
tehdy se svou přítelkyní projel na kole Austrálii od západu až na 
východní pobřeží.  
 

 

Honza Vysoký zdraví učitele a všechny gymnazisty z daleké Sibiře. 

 

Jan Vysoký, maturoval 2006, tráví půl roku na stáži v 

ruském Krasnojarsku. S láskou vzpomíná na naše 

gymnázium a všechny pozdravuje z krásného kraje kolem 

jezera Bajkal. V létě plánuje cestu do pouště Gobi-

Mongolsko- a Číny.  
 
 

 

 

http://www.novinky.cz/koktejl/192239-inna-puhajkova-exkluzivne-promluvila-o-vztahu-s-jaromirem-jagrem.html
http://www.novinky.cz/koktejl/192239-inna-puhajkova-exkluzivne-promluvila-o-vztahu-s-jaromirem-jagrem.html
http://www.hedvabnastezka.cz/aktuality/napric-amerikou-na-kole
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Absolvent našeho gymnázia druhým nejlepším manažerem ČR 2009. 

 

Vítězem soutěže MANAŽER ROKU se pro rok 2009 stal Zbyněk 

Frolík, spoluvlastník společnosti Linet, s.r.o. Druhé místo Manažer 

roku 2009 získal Ing. Josef Novák, předseda představenstva VEBA, 

textilní závody a.s. Ing. Novák, absolvent našeho gymnázia, byl 

současně vyhlášen nejlepším manažerem textilního průmyslu.  
 
 
 

 

Knižní debut absolventky gymnázia Hany Lundiakové. 

 

Absolventka našeho gymnázia Hana Lundiaková (známá také z vystupování se 

skupinou Tři sestry) vydala svoji literární prvotinu Vrhnout. Jedná se o soubor 

povídek napsaných v letech 2002-2009, některé vyšly již v časopisech. Setkání s 

autorkou připravuje místní knihovna.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleš Ottmár na studijním pobytu v Japonsku. 

     Bývalý student našeho gymnázia Aleš Ottmár vyhrál konkurz japonské vlády na studijní stáž v Japonsku. O 

zážitcích našeho studenta se můžete více dočíst na webu  http://www.ottmar.cz/japonsko.php . Jak nám Aleš 

potvrdil, ve svém profesním životě staví na základech, které získal na našem gymnáziu.   

„Gymnázium Broumov mi pomáhá stále - dobrým vzdělanostním základem a krásnými vzpomínkami.“ 

Autor: Aleš Ottmár  15.09.2009 

    Návrat domů není bez vzpomínek na gymnázium možný.  

     Broumovsko - můj kraj, moje láska, místo, kam se rád vracím, kde mám přátele a kde je mi fajn. Genius loci 

Broumovska má mnoho podob, od historického benediktýnského kláštera, který je dominantou města 

Broumova, Teplicko-adršpašských skal - největšího skalního města v Evropě, po panenskou přírodu a krajinu, v 

které dominuje především barokní architektura a vesnická obydlí.  Je to právě duch místa, kvůli kterému se 

vracíme na nám blízká místa. Broumovsko pro mě bude navždy spjato s dětstvím a studentskými léty, které 

jsem strávil nejprve na Základní škole v Meziměstí a poté na broumovském gymnáziu. Člověk potřebuje 

vzpomínky, jako potřebuje vodu. Vzpomínky jsou pro nás zdrojem energie, motorem, který nás žene kupředu.  

     Často vzpomínám na to, jaké to bylo chodit po chodbách gymnázia jako student. Dívat se na krásné 

studentky běhající s rozevlátými vlasy a s usměvavou tváří po schodech. Nejednou jsme je pozorovali z ochozů. 

To Vám byl kolikrát tak krásný pohled! Jistě lepší než sledovat výrazy a chůzi učitelů nesoucích v rukou písemné 

práce. Znáte ten pocit drobného mrazení, když vstoupíte na místa, která dobře znáte, kde jste nechali kus 

svého já, kus své historie, ale už tam nepatříte? Podobný pocit mívám, když vstupuji velkými dřevěnými 

bytelnými dveřmi do budovy Gymnázia v Broumově. Kdo ví, zdali podobné pocity zažívali i Alois Jirásek, Alois 

Rašín či Stanislav Brandejs? Vstupujete na místa, která pro Vás i dnes hodně znamenají, právě pro to své já, 

které jste tam zanechali. Hledáte ho, vidíte ho, jak jde po schodech, jak se pohybuje po chodbách, jak sedí v 

lavicích a rychle se snaží dohnat učivo, které vidělo jen z rychlíku, jak je zkoušeno, jak nezná, jak tuší, jak ví a jak 

mu je hezky, jak vystupuje unavené a vyčerpané, ale přesto šťastné ze dveří, kde skládalo zkoušku z dospělosti. 

http://www.manazerroku.cz/vysledky.php
http://knihy.abz.cz/prodej/vrhnout
http://www.ottmar.cz/japonsko.php
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Hledáte ho všude a je Vám mrazivo po těle. Na starších nástěnkách narazíte na fotografii z výměnného pobytu v 

Anglii. Opět se pousmějete a jste dobiti energií. Potkáváte nové tváře stále krásně mladých a svěžích studentů. 

Pedagogický sbor zaznamenal drobné změny, ale genius loci broumovského gymnázia je stále stejný. Úroky z 

energie a píle, dá-li se to tak nazvat, kterou jsem na Gymnáziu v Broumově zanechal, si snažím vybírat stále, 

když se na Broumovsko vracím. Věřím, že broumovské gymnázium bylo a je podobnou holí v ruce cestou 

životem i dalším kamarádům a studentům, nejen mně.  

      Na závěr „propagační“ kapitoly uvedu příklad vynikající propagace školy, který nejen propaguje její dobré 

jméno, ale přímo podporuje výchovně-vzdělávací proces. Jedná se o Matematický korespondenční seminář 

LUMEN. Popíšu ho tak, jak ho vidí samy organizátorky: 

     Dobrý den,  

     jsme studentky broumovského gymnázia, a jelikož známe dnešní generaci dětí, která buď jí, spí, nebo hraje 

hry na počítači, rozhodly jsme se s tím něco udělat (nebo se o to alespoň pokusit). Připravily jsme již 2. ročník 

našeho matematického korespondenčního semináře LUMEN (slovo lumen pochází z němčiny a znamená světlo 

- třeba se při řešení úloh v hlavě rozsvítí). Jedná se o matematickou soutěž pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ a jim 

odpovídajících ročníků gymnázií, kteří se nebojí zkusit něco nového a netrávit čas jen lenošením (i když to je 

taky hodně fajn). Úlohy rozhodně nebudou těžké, vždyť jsme je vymýšlely my. A jelikož jsme teprve v kvintě, 

věkový (ani znalostní) rozdíl mezi námi není určitě nijak velký (pokud tedy vůbec nějaký je). Soutěž bude 

probíhat v průběhu celého školního roku a celkově se bude skládat asi z 6 sérií (podle času), každá o 4 úlohách 

(podle nálady) + bonus (podrobněji vysvětleno v pravidlech). Celkově je seminář založen na principu 

„dopisování" (nejedná se o seznamku, jak mnohé z vás možná napadne). Studenti, kteří se zapojí do soutěže, 

nám pošlou do uvedeného termínu vyřešené úlohy. My je opravíme a pošleme zpět společně se zadáním další 

série. Jelikož se soutěže mohou zúčastnit i žáci 6. tříd, a tudíž by byli v nevýhodě oproti starším řešitelům, bude 

vždy ve výsledkové listině umístění v ročníku a celkově. Na konci celého semináře a potažmo i školního roku 

pozveme nejlepší řešitele (nebo třeba všechny) na malé soustředění u nás na gymnáziu. ..... 

Kateřina Vlčková a Marie Cvikýřová společně s vyučující (a poradkyní) Hanou Vodňanskou.      

 

 

Část IX. 

Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí 

     Ve školním roce 2009/2010 provedla Česká školní inspekce ve dnech 12. - 14. dubna 2010 zjišťování a 

hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým 

vzdělávacím programem. Dále zjišťovala rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. 

     Výsledek byl shrnut v závěru inspekční zprávy takto:  

     „Vzdělávání je realizováno v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o zařazení školy do rejstříku škol 

a školských zařízení. Vypracované školní vzdělávací programy obsahují veškeré stanovené formální náležitosti. 

Po operativně provedené úpravě jsou stávající ŠVP v plném souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími 

programy. Podmínky vytvořené školou pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků jsou na velmi dobré úrovni. S tím 

koresponduje i zjištěný stav čtenářské gramotnosti.“   

 

 

Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

     Škola v kalendářním roce 2009 ukončila hospodaření s kladným hospodářským výsledkem 106 692,34 Kč, 

který také pokrývá daňovou úsporu ve výši 33 009,00 Kč. Trochu vyšší hospodářský výsledek než v minulých 

letech byl způsoben vyšší vratkou za plyn v závěru roku, kterou jsme v takové výši nepředpokládali.  
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     Veškeré podstatné údaje o stavu hospodaření školy včetně hodnotících soudů a případných prognóz jsou 

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

 

 

Část XI. 

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

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

ani o tuto akreditaci nežádala. 

 

Část XII. 

Závěr 
 

Výroční zprávu zpracoval ředitel školy PaedDr. Karel Výravský.  

Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci školy na pracovní poradě dne 29. 9. 2010. 

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou Gymnázia v Broumově. 

 

 

 

V Broumově dne 24. 9. 2010 

 

 

 

                                                                                                         PaedDr. Karel Výravský 

                                                                                                                     ředitel školy                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


