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From: Věra Žádníková [mailto:v.zadnikova@gmail.com]  
Sent: Monday, October 03, 2016 8:29 AM 
To: info@gybroumov.cz 
Subject: poděkování 

 

 
Milé gymnázium Broumov, 
velmi rádi bychom vám poděkovali za velmi zajímavou panelovou 
výstavu na náměstí. 
 
V létě jsme byli s manželem na dovolené v Broumově a velmi nás 
zaujala výstava na náměstí o historii Broumova. Tímto bychom rádi 
vyjádřili poděkování a ocenění práce, která byla celému projektu 
věnovaná, všem profesorům, studentům a ostatním, kteří se tomu 
věnovali. 
 
Velké díky, 
Věra a Jan Žádníkovi, Praha 
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Část I.  

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

 

1. Identifikační údaje  

1.1   Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 

 Sídlo školy: Hradební 218, 550 01 Broumov 

 Právní forma: právnická osoba 

 Forma hospodaření: příspěvková organizace 

 IČO: 48623679 

 IZO: 102 266 239 

 IZO RED: 600012107 

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

 Telefon: 491 521 276, 731 159 961 

 Fax: 491 423 253 

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

  IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546    

  Právní forma: územní samosprávní celek 

   Sídlo: Pivovarské náměstí 1245,  500 03 Hradec Králové 

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

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

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

  Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. 

1.4    
Zástupce ředitele 
školy: 

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

1.5    Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. 

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

 Druh školy: Střední škola - gymnázium 

1.6   Obory vzdělání dle RVP: 

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

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

1.7   Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 

 Datum zahájení činnosti: 19. 6. 1996 

1.8   Školská rada: zřízena 7. 2. 2006, předseda Mgr. Jiří Šleis 

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

 Nadační fond Gymnázia v Broumově 

1.10   Koordinátoři tvorby ŠVP: Mgr. Pavel Trenčanský 

1.11   Školní metodička prevence: Mgr. Šárka Rambousková 

1.12   Výchovný poradce: RNDr. Aleš Prchal 

1.13   Environmentalista: Mgr. Ludmila Lorencová 

1.14 Koordinátor ICT: Mgr. Vojtěch Horák 

 

1.15 Celkové údaje o škole: 
 

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

12 326 27,2 12,9 
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1.16 Učební dokumenty 
1.16.1  Učební plán:  

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

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

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

1.16.2  Učební osnovy: 

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

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

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

 

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

         Dub v klášterní zahradě zasadili roku 1854 u příležitosti sňatku 

císaře Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou naši předchůdci, 

studenti broumovského klášterního gymnázia. Všichni usilujeme o 

to, aby základy vzdělání získané na našem gymnáziu byly stejně 

pevné, jako jsou kořeny tohoto dubu. 

 

      
     Zaměření školy vychází ze specifické regionální situace Broumovska. 

Broumovsko je v rámci Královéhradeckého kraje oblastí odlehlou a zajistit 

jeho trvale udržitelný rozvoj není a nikdy nebude jednoduché. Základem 

trvale udržitelného rozvoje je práce s lidskými zdroji a ta začíná u mladých 

lidí a v jejich vzdělanosti. Vzdělávací nabídka v oblasti středních škol na 

Broumovsku je špatná. Z původně pěti středních škol na Broumovsku 

zůstaly jen dvě. Konkrétně ve městě Broumově byly tři střední školy - nyní 

zde zůstalo pouze gymnázium. Pro školu to sice znamená snížení 

konkurence při získávání nových žáků, ale pro žáky základních škol z 

Broumova a z okolí to znamená minimalizaci nabídky oborů středního 

vzdělání.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     Cílem výuky je podpora všestranného rozvoje žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému 

myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Prioritou je budovat školu se spokojenými žáky a jejich učiteli. 

Profesionalizovat práci učitelů a žáky chápat jako klienty školy. Školní vzdělávací program nenabízí různá 

konkrétní zaměření, ale individuální přístup a řešení problémů podle okamžité situace v jednotlivých ročnících. 

Možnost větší profilace žáka nastává od úrovně třetího ročníku zařazením volitelných předmětů do ŠUPu a 

vytvořením co nejširší nabídky těchto předmětů.  

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

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

ale jde o komplexní pohled na zdraví člověka, o zdravý životní styl, o pohodu prostředí, zdravé učení atp. Z obecné 

charakteristiky gymnaziálního vzdělávání vyplývá jistá akademičnost a s tím spojená náročnost tohoto typu 
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vzdělávání -  je náročné pro psychiku žáků i učitelů, je náporem na duši, což může ohrožovat i tělo. Škola proto 

dlouhodobě hledá možnosti kompenzace těchto rizik širokou nabídkou kompenzačních aktivit pro žáky i pro 

učitele.   

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

podrobná SWOT analýza školy, jejíž výsledky jsou uvedeny níže. 

 

SWOT analýza školy: materiální zázemí - stavebně technické 

 Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti 
 

Dokončené izolace celé budovy. Výměna oken. 

Částečná rekonstrukce elektroinstalace. Nátěry a opravy oken. 

Měděná střecha. Renovace elektroinstalace v malé budově. 

Rekonstrukce opěrné zdi školního dvora. Zateplení stropu. 

Rekonstrukce tělocvičny. 
„Zobytnění“ půdy jakožto prostoru pro společné 
setkávání se všech žáků a učitelů školy.  

Rekonstrukce vodovodních přípojek.  

Bezbariérový vstup do budovy - výtah pro 
tělesně postižené.  

 

Rekonstrukce sociálního zařízení - 
bezbariérově. 

 

Zabezpečení školy  
- alarm  
- čipový systém na vstup - všechny vchody 

 

Hrozby   
Havarijní stav elektroinstalace ve sklepních 
prostorách. 

 
 

SWOT analýza školy: materiální zázemí - prostředí a vybavení 

 Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti 

Akademické prostředí a estetika školy. Laboratoř fyziky. 

Škola rodinného typu. Náročnější učební pomůcky. 

12 velkých učeben - koncipovány jako odborné. Nářadí v tělocvičně. 

10 učeben multimediálních: 
ICT zařízení rychle zastarávají a jsou finančně 
náročná na opravy. 

10x dataprojektor, plátno, ozvučení. 7x interaktivní 
tabule.   

Škola v počítačové síti, ve všech učebnách a v 
kabinetech přístup na internet, wi-fi, centrální 
kopírka a tiskárna, webová úložiště.   

2 učebny ICT (1x s interaktivním dataprojektorem).   

4 malé učebny pro výuku cizích jazyků.  

Laboratoř chemie.  Laboratoř chemie - stoly. 

Přístup žáků i učitelů na internet.   

Sborovna a kabinety.   

Posilovna.   

Šatny.   

Hrozby Relaxační zóny pro žáky. Hřiště. 

 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

 

SWOT analýza školy: evaluace 

  Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti 
Systémovost a dlouhodobost. Malé zapojení učitelů. 

  
Rozkolísanost externích i státních firem a nízká účast jiných 
škol. 

Hrozby     

 
 

SWOT analýza školy: učitelé 

 Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti 
 

Plná kvalifikovanost (s výjimkou zástupů za 
mateřské). 

Stárnutí sboru. 

Nízká migrace a přiměřená feminizace. Učitel francouzštiny nebo španělštiny. 

Schopnost týmové práce. Odchody z existenčních důvodů. 

Hrozby    

 
 

SWOT analýza školy: žáci 

 Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti Nejlepší žáci ze základních škol. Příliš mnoho žáků do víceletého g. z broumovských ZŠ. 

 

Žáci z Policka a z Hronovska: 
prezentovat se jako sice malá, ale o 
své žáky individuálně pečující škola, 
která oproti „prestižnímu“, ale 
trochu anonymnímu náchodskému 
gymnáziu nabízí vedle kvalitního 
vzdělávání také „rodinné“ prostředí. 

Žáci z Policka a z Hronovska: budou mít stále tendenci 
odcházet na náchodské gymnázium. 

Hrozby   Nedostatek žáků. 

 
      

Koncepční záměry 

     Z uvedené SWOT analýzy vyplývá, že Gymnázium v Broumově stojí na čtyřech pilířích: materiální zázemí, 

učitelé, žáci a evaluace. Každá škola totiž pro dobré fungování potřebuje dobré materiální zázemí, skvělé učitele, 

kvalitní žáky a sebereflexi. A to vše Gymnázium v Broumově má. Avšak i přesto, že na Gymnáziu v Broumově 

převažují silné stránky a škola vyvíjí maximální úsilí k minimalizaci rizik a slabých stránek, bude dlouhodobě 

existenčně ohrožena vzhledem k dramatickému demografickému úbytku žáků na Broumovsku a vzhledem k 

převisu nabídky volných míst na středních školách. Škola se s těmito problémy začala poprvé výrazněji střetávat 

ve školním roce 2011/2012, kdy nebyla založena třída čtyřletého gymnázia. Od té doby jsme hledali a vyzkoušeli 

různé koncepční záměry k překonávání těchto obtíží. Po několika letech zkoušek a hledání můžeme konstatovat, 

že pro koncepční rozvoj školy je nejdůležitější: 

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

2. stabilní učitelský sbor schopný týmové práce; 

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

4. pojetí žáka jako klienta a partnera školy; 

5. příznivé psychosociální klima školy; 

6. udržování „gymnaziální“ struktury oborů; 

7. kvalitní materiálně-technické zázemí školy. 

 

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

oblasti rozvoje školy rozpracovány. Plnění těchto cílů bude vyhodnocováno v rámci evaluačních činností školy a 

pravidelně probíráno na pracovních poradách a zvláště na pedagogických radách. 
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Koncepce Gymnázia v Broumově graficky 

 

                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                              

                                                                                                                                          

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                           

 

                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Část II. 

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

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

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 1 1 2 2 

31 - 40 let 2 8 10 27 

41 - 50 let 2 8 10 28 

51 - 60 let 7 6 13 36 

61 a více let 1 2 3 7 

celkem 13 25 38 100 
 

  Průměrný věk zaměstnanců: 46 

Průměrný věk učitelů: 46 

 

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

základní 1 1 0 0 1 2 

vyučen 0 0 0 0 0 0 

střední všeobecné 0 0 1 0 1 2 

střední odborné 2 1 0 1 2 5 

vyšší odborné 0 0 0 0 0 0 

vysokoškolské 10 0 24 2 34 91 

celkem 13 2 25 3 38 100 

 Žák = klient 

Rozvoj vzdělanosti na Broumovsku  

Rodinné gymnázium 

Budova: estetika, technika, pohodlí. 

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

Zřizovatel: i v odlehlých koutech kraje může 
být dobrá škola. 
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2.3  Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace 
splňuje 

kvalifikaci 
nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem 
celkem 

přepočtených 
% nekvalifikovaných 

asistent pedagoga 1 1 2 1,3 39 

učitel střední školy 32 1 33 26 0,5 

z toho:      

výchovný poradce 1 0 1 1 - 

školní metodik prevence 1 0 1 1 - 

koordinátor 
environmentální výchovy 

1 0 1 1 
- 

koordinátor tvorby ŠVP 1 0 1 1 - 

koordinátor ICT 1 0 1 1 - 

 

2.4   Tzv. aprobovanost výuky 
předmět % předmět % 

Český jazyk 100 Matematika 100 

Anglický jazyk 100 Deskriptivní geometrie 100 

Německý jazyk 90 Fyzika 100 

Francouzský jazyk 100 Chemie 100 

Ruský jazyk 100 Biologie 100 

Latina 100 Informatika 100 

Občanská výchova 100 Hudební výchova 100 

Základy spol. věd 100 Výtvarná výchova 100 

Dějepis 100 Tělesná výchova 100 

Zeměpis 100 Celkem 99,5 

 

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

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

Výpočet aprobovanosti: 
        Týdenní počet hodin,                                                   
                             které se učí ve škole aprobovaně 
Aprobovanost = ----------------------------------------- x 100 
        Týdenní počet hodin  
 

Část III. 

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

3.1  Počty žáků podle oborů a tříd 

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

žáků 

Tříd 

celkem 

79-41-K/81 Gymnázium 30 30 31 24 21 30 31 28 225 8 

 z toho dívek 12 19 15 13 9 15 17 16 116  

 

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

žáků 

Tříd 

celkem 

79-41-K/41 Gymnázium  20 26 30 25 101 4 

 z toho dívek 12 14 20 16 62  

 
Žáků za školu celkem: 326, z toho dívek 178. 

                     520 

Apr. = ------------------ x 100 = 99,5% 

      523 
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3.2   Počty přijatých žáků do prvních ročníků pro školní rok 2017/2018 
Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo poč. přij. 

celkem 

dalo 

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

79-41-K/41 Gymnázium 50 30 0 0 30 28 

79-41-K/81 Gymnázium 70 30 0 0 30 30 

 

3.3  Komentář k 3.1 a 3.2 
     Pro školní rok 2017/2018 jsme byli úspěšní v naplnění čtyřletého i osmiletého gymnázia. U obou forem studia 

jsme zaznamenali velký převis uchazečů, což se projevilo i na kvalitě přijatých a nastoupivších žáků. Celkový 

počet žáků školy bude v příštím školním roce 326, takže i přes odchod silných maturitních ročníků počet žáků 

školy neklesne.  

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

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

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

     V KHK vychází z 9. tříd ZŠ necelých 4 200 žáků, volných míst na středních školách je 8 000. Počet vycházejících 

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

nebude provedena optimalizace sítě škol, bude trvalý velký převis nabídky volných míst na středních školách a 

každá škola včetně nás se bude muset snažit nějaké žáky získat. Přitom pokles populace na Broumovsku je větší 

než v republice.   

     Aktivity školy směřující k získávání kvalitních žáků základních škol: 

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

novými uchazeči. 

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

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

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

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

aby se v této krásné škole také krásně chovali. 

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

 Den otevřených dveří. 

 Návštěvy ředitele na neúplných ZŠ. 

 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.  

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

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

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

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

dětských lékařů a osobní angažovanost všech zaměstnanců školy. 

 

 

Část IV. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného 

stupně vzdělání 
(§7, odst. 1, pís. e) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 
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4.1  Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

4.1.1   Prospěch a docházka žáků všech ročníků - k 30. 6. 2017 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem 326 

Prospěli s vyznamenáním 99 

Prospěli  221 

Neprospěli 6 

         z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 1,7 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 109 

         z toho neomluvených  7 

 

4.1.2  Žáci konající opravné či komisionální zkoušky 

Ročník Obor vzdělání 
Počet 
žáků 

Předmět 

1. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/41    Gymnázium 0  

79-41-K/81    Gymnázium 0   

2. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/41    Gymnázium 0  

79-41-K/81    Gymnázium 0   

3.  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/41    Gymnázium 0   

79-41-K/81    Gymnázium 0   

4.  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/41    Gymnázium 0   

79-41-K/81    Gymnázium 0   

5. 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/81    Gymnázium 2 Matematika 

6. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/81    Gymnázium 1 Ruský jazyk 

79-41-K/81    Gymnázium 1 Matematika 

7. 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/81    Gymnázium 0   

8. 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/81    Gymnázium 0   

 
Důvodem konání většího počtu opravných zkoušek z matematiky je náročnost předmětu. 
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4.1.3  Výsledky maturitních zkoušek - stav k 30. 6. 2017  

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky celkem 
Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška         

79-41-K/41    Gymnázium 25 6 19 0 

79-41-K/81    Gymnázium 28 15 11 2 

Celkem 53 21 30 2 

 

4.1.4  Výsledky maturitních zkoušek - září 2016 

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky celkem 
Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

79-41-K/41    Gymnázium         

Maturitní zkouška v podzim. zkušeb. termínu 0 0 0 0 

z toho opravná maturitní zkouška 0 0 0 0 

               maturitní zkouška v náhr. termínu 0 0 0 0 

79-41-K/81    Gymnázium         

Maturitní zkouška v podzim. zkušeb. termínu 0 0 0 0 

z toho opravná maturitní zkouška 0 0 0 0 

               maturitní zkouška v náhr. termínu 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 

 

4.1.5  Hodnocení chování žáků 

  

Počet žáků - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 325 1 0 

    

 Výchovná opatření  Počet   

 Napomenutí třídního učitele  18   

 Důtka třídního učitele  2   

 Důtka ředitele školy  3   

 Pochvala třídního učitele  25   

 Pochvala ředitele školy  0   

 Podmíněné vyloučení ze školy  0   

 Vyloučení ze školy  0   

 
Důtky ředitele školy byly uloženy za hrubé chování vůči spolužákům. Napomenutí a důtky třídního učitele se 

týkaly převážně problémů s docházkou nebo s jejím omlouváním, případně drobnějších přestupků proti školnímu 

řádu (vyrušování, nevhodné chování, porušení pravidel morálky a neplnění žákovských povinností).  

 

     Podrobnější údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a 

podle poskytovaného stupně vzdělání jsou uvedeny v příloze č. 1 této výroční zprávy. 
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Část V.  

Prevence sociálně patologických jevů 

(§7, odst. 1, pís. f) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 
     Škola má zpracovanou koncepci prevence rizikového chování žáků (k dispozici u vedení školy). Tato koncepce 

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

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

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

      

     Podrobnější údaje o prevenci sociálně patologických jevů jsou uvedeny v příloze č. 2 této výroční zprávy. 

 

 

Část VI. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
(§7, odst. 1, pís. g) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 

Škola má zpracovanou koncepci personálního rozvoje a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Přehled vzdělávacích akcí za školní rok 2016/2017: 

Druh studia, kurzu apod. Počet účastí 

CV KHK - jednodenní vzdělávací kurzy pro učitele v rámci jejich aprobací 12 

NIDV 4 

Jiné 6 

Celkem účastí  22 

Průměrná účast na 1 učitele  0,9 

 

A. Výchozí stav - učitelé 

     Na gymnáziu v Broumově pracuje 37 pedagogických pracovníků, z toho 16 na částečný úvazek. Přepočtených 

učitelů je 26,315. Personální situace pedagogického sboru je dlouhodobě stabilní. Většina učitelů pracuje ve škole 

delší dobu a zároveň bydlí v Broumově, takže je předpoklad, že nebudou v dohledné době měnit zaměstnání. 

Věkový průměr učitelů je 46 let. Všichni učitelé jsou zařazeni do plánu dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků.  

     Dva pedagogičtí pracovníci nesplňují kvalifikaci pro střední školu: 

- 1 učitelka (vysokoškolské vzdělání neučitelského směru, úvazek 0,143), 

- 1 asistentka pedagoga (středoškolské vzdělání, úvazek 0,75). 

Funkční studia: 

a) ředitel - absolvoval funkční studium; 

b) zástupce ředitele - absolvoval funkční studium pro ředitele; 

c) výchovný poradce - absolvoval specializační studium; 

d) školní metodik prevence - absolvoval specializační studium; 

e) koordinátor ŠVP - absolvoval specializační studium; 

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

f) environmentalista - absolvoval specializační studium. 
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A. Výchozí stav - provozní 

     Na Gymnáziu v Broumově pracuje 5 provozních zaměstnanců (účetní, hospodářka, školník, uklízečky). Počet 

přepočtených provozních zaměstnanců je 4,75. Všichni provozní zaměstnanci jsou pro svou práci kvalifikováni. 

B. Výhled do roku 2018 

1. Kvalifikace 

     Cílem je dosáhnout co nejvyšší kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagogického sboru. 

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

pracovní smlouvu na dobu určitou, vyučuje pouze 3 hodiny němčiny.  

     Nekvalifikovaná asistentka pedagoga do konce roku 2017 absolvuje specializační studium. 

     Kvalifikovanost pedagogického sboru byla pro školní rok 2016/2017 99,5% a ve školní roce 2017/2018 

předpokládáme stejnou kvalifikovanost. Cílem školy v této oblasti je udržet kvalifikovanost nad 90%. Problémy s 

kvalifikovaností způsobují především mateřské a rodičovské dovolené stálých kvalifikovaných učitelek.       

     Veškerá výuka probíhá aprobovaně. 

2. Funkční a specializační studia 

     Ředitel školy absolvoval funkční studium.  

     Zástupce ředitele absolvoval funkční studium pro ředitele škol.  

     Výchovný poradce absolvoval funkční studium výchovných poradců a v rámci tohoto studia získal také 

kvalifikaci školního metodika prevence. 

     Školní metodička prevence absolvovala specializační studium. 

     Koordinátor tvorby ŠVP absolvoval specializační studium.   

     Koordinátor ICT absolvoval specializační studium.  

     Koordinátorka EVVO absolvovala specializační studium. 

3. Ostatní vzdělávání pedagogických pracovníků; kritéria pro výběr akcí, organizace 

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

zařízení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (přednost mají akreditované akce z NIDV a z CV HK). Ředitel 

školy doporučil učitelům orientovat samostudium na přípravu a realizaci školního vzdělávacího programu, na 

přípravu ke státní maturitě a na moderní metody a formy výuky. Pro účast na akcích dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků ředitel školy stanovil kritérium absolvovat alespoň jeden jednodenní seminář za školní 

rok. Semináře si učitelé vybírají na začátku školního roku v rámci osobního plánu sebevzdělávání, koordinují jejich 

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

vzdělávacích akcí na příslušný školní rok. Učitel, který se nezúčastní žádného semináře, musí řediteli školy doložit 

písemný plán sebevzdělávání.  

     Učitelé hodnotí a plánují sebevzdělávání v rámci svých pracovních portfolií. 

4. Oblast ICT 

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

oblasti rozvíjejí dle vlastního uvážení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Po postupné instalaci 

interaktivních tabulí přípravu zaměřujeme na využití těchto tabulí ve výuce. Postupně se v této oblasti budeme 

orientovat na větší využití m-learningu ve výuce. 

5. Oblast první pomoci 

     Kurz první pomoci pro všechny zaměstnance školy se opakuje přibližně v pětiletých cyklech. Kromě toho čtyři 

vyučující absolvovali kurz zdravotníka zotavovacích akcí s trvalou platností. V rámci ŠVP dbá škola též na rozvíjení 

žáků v oblasti první pomoci. Zájemcům potom zprostředkováváme kurz první pomoci organizovaný na naší škole 

ČČK. V tomto školním roce jsme navázali spolupráci s RZP Broumov, jejíž zaměstnanci jsou ochotni s 

problematikou první pomoci seznamovat žáky i v rámci běžných vyučovacích hodin biologie či tělesné výchovy. 
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6. Oblast BOZP 

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

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

7. Vzdělávání nepedagogických zaměstnanců 

     Nepedagogičtí zaměstnanci školy jsou pro svou práci kvalifikováni. U dělnických profesí je vzdělávání 

zaměřeno na bezpečnost práce, u technicko-hospodářských pracovníků na aktuální profesní novinky a na 

legislativní změny. Účetní i hospodářka vystudovaly dálkově vysokou školu v oblasti svých odborností. 

 

     Doplňující údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jsou uvedeny v příloze č. 3 této výroční 

zprávy 

 

 

Část VII. 
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

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

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

tisk, ve kterém zveřejňujeme krátké zprávy o dění ve škole a o úspěších našich žáků. Škola má PR manažera z řad 

učitelů, který koordinuje PR aktivity školy. 

     Veřejnosti školu pravidelně představujeme na veletrhu středních škol okresu Náchod stejně jako na Dnu 

otevřených dveří.  Pro zájemce o studium pořádáme akci „Jeden den na gymnáziu“ a přípravné kurzy k přijímacím 

zkouškám. 

      Za reprezentativní záležitost lze také označit tradiční stužkovací ples maturitních ročníků a slavnostní 

předávání maturitních vysvědčení na Staré radnici v Broumově ve spolupráci s Nadačním fondem či v prostorách 

kláštera. 

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

si získal nově otevřený facebook a máme také vlastní kanál na YouTube.  

     Ke kvalitě image naší školy výrazně přispívají studijní úspěchy našich žáků v nejrůznějším testování a také 

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

přijatých. Škola si vede dlouhodobé statistiky o této oblasti.  Za poslední tři roky se úspěšnost našich absolventů 

při přijímání na vysoké školy pohybuje v rozmezí 80% - 90%. 

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

sbírek na pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům.  

    Škola pořádá velké množství akcí, které nás dobře prezentují na veřejnosti, a do mnoha dalších akcí se 

zapojujeme.  

 

     Podrobnější údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti jsou uvedeny v příloze č. 4 této výroční 

zprávy.  

 

 

Část VIII. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
(§7, odst. 1, pís. i) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 

     V období školního roku 2016/2017 neprovedla Česká školní inspekce ve škole žádnou inspekční činnost na 

místě, škola však byla zapojena do testování on-line v rámci systému pro elektronické testování InspIS SET. 

Konkrétně se jednalo o výstupní testování žáků devátých ročníků ZŠ a kvart víceletých gymnázií a o výběrové 

zjišťování výsledků žáků třetích ročníků SŠ. Výsledky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výroční zprávy. 
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Část IX. 

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

     Škola v kalendářním roce 2016 ukončila hospodaření s kladným hospodářským výsledkem 78 029,01 Kč, který 

také pokryl daňovou úsporu.   

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

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

 

Část X. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

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

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

této spolupráce pořádáme společné akce. Do Polska pořádáme pravidelné výchovné zájezdy do Osvětimi a do 

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

     Škola od roku 1990 spolupracuje s Gymnáziem Jana Nepomuckého v bavorském městě Rohr. Gymnázium Jana 

Nepomuckého je církevní gymnázium, které je přímým pokračovatelem tradic klášterního gymnázia v Broumově. 

Klášterní gymnázium bylo totiž do Rohru přesunuto po 2. světové válce v době odsunu Němců. Benediktinské 

kláštery v Rohru, v Břevnově a v Broumově úzce spolupracují a v rámci této spolupráce se odehrává i partnerství 

obou škol. Základem jsou výměnné pobyty studentů, při nichž se naši žáci rozvíjejí v němčině a v angličtině a 

poznávají německou kulturu a němečtí žáci obdivují přírodní krásy Broumovska. Během výměnných pobytů 

uskutečňujeme mnoho workshopů, výtvarných a hudebních projektů a sportovních a kulturních akcí. Realizujeme 

také výměnné pobytu učitelů.  

     Ve školním roce 2015/2016 jsme učinili první kontakt s gymnáziem v Holandsku. V letošním školním roce jsme 

gymnázium v holandském Warffumu navštívili a začali jsme realizovat společné projekty.  

 

     Podrobnější údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů jsou uvedeny v příloze č. 5 

této výroční zprávy. 

 

 

Část XI. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
(§7, odst. 1, pís. l) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 

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

ani o tuto akreditaci nežádala. 
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Část XII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
(§7, odst. 1, pís. m) Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 

     Škola se aktivně snaží získávat granty a zapojovat se do různých projektů. 

     Přehled grantů a projektů v letech 2016 - 2017 je v příloze č. 6 této výroční zprávy. 

 

 

Část XIII. 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 

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

 

     Škola spolupracuje se všemi, kdož se v Broumovském výběžku i v širším okolí vyskytují a kdož o spolupráci 

projeví zájem. 

     Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 7 této výroční zprávy. 

 

 

Část XIV. 

Závěr 

14.1  Celková úroveň výsledků práce školy 

     Vážený pane řediteli, 

    zdravím Vás z Police nad Metují. Cítím potřebu Vás informovat, že naše dcera Bára Meierová po nelehkém 

rozhodování nakonec nastoupí studium na náchodském gymnáziu. Nechtěla jsem jí nutit můj intuitivní přístup a 

inklinaci k menšímu a mnohem příjemnějšímu prostředí Vašeho gymnázia. Chtěla nakonec zůstat s kamarádkami 

ve směru na Náchod.  

    I přesto všechno Vám alespoň touto cestou chci poděkovat za velmi příjemný a vstřícný přístup, 

kvalitní,  jasné a včasné informace i atmosféru kolem celého náboru a přijímání nových studentů. Moc se to už 

nevidí. Těšilo nás. Nejen lidsky, ale i prostředím, které jsme mohli poznat.  

   Protože jsem sama učitel, vím, jak lehko se dnes na všechno a všechny nadává. Na chválu a ocenění se s divnou 

samozřejmostí často zapomíná. Nezlobte se, prosím, za řádky navíc, ale zdálo se mi potřebné to vyjádřit. 

   Díky a ať se Vám práce daří a naplňuje Vás.  

 

  S pozdravem a přáním pěkných jarních dnů  

  Lenka Meierová, Police nad Metují 
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From: IvanaSoldan@seznam.cz  

Sent: Sunday, February 5, 2017 9:11 PM 
To: Milan Kulhánek  

Subject: Re: od třídního 

  
     Dobrý večer, vážený pane kolego, s potěšením Vám oznamuji, že Vaše žákyně Mirka Soldánová obhájila minulé 
pondělí magisterský titul z politologie, na Masarykově univerzitě v Brně. A velmi děkuji za Martina, takové krásné 
vysvědčení bych nečekala ani v nejdivočejším snu. I Vám a ostatním kolegyním a kolegům patří velký dík, děcka 
vedete skvěle.  
     Pěkný den, s úctou I. Soldánová 

 

     Vážený pane řediteli, 

     v poslední době mi došlo, že řídit gymnázium je jako jet s Franzem Kafkou do Ameriky.  .......... je úžasné, jakou 

školu se Vám podařilo vybudovat. Maturovala jsem v roce 1991 a atmosféra ve škole byla jiná. I my jsme řešili 

všelijaké problémy (jen v naší třídě: rozvody rodičů, problémy s nevlastním otcem, útěk z rodiny, zneužívání), ale 

nebylo za kým jít. Tady ještě do třídy nepřišel učitel/ka, který/á by studentům neřekl/a, kde má kabinet a že za 

ní/m mohou přijít, kdykoliv nebudou něčemu rozumět. Nejméně polovina z nich dodala, že mohou přijít i s 

čímkoliv jiným. Ten pocit, že někoho zajímám, že nejsem jen číslo v třídní knize, hodně pomáhá. Přeji hezký 

víkend 

     Milena Bigasová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2  Formality 

Výroční zprávu zpracoval ředitel školy PaedDr. Karel Výravský.  

Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci školy na pracovní 

poradě dne 20. 9. 2017. Výroční zpráva byla schválena Školskou 

radou Gymnázia v Broumově. 

 

V Broumově dne 21. 9. 2017                       PaedDr. Karel Výravský                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                         ředitel školy       
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Zápis ze zasedání Školské rady dne - schválení VZ: 

 

Školská rada Gymnázia v Broumově schválila výroční zprávu v elektronické komunikaci. Zápis 

o této skutečnosti bude učiněn na podzimním zasedání školské rady a doložen dodatečně. 
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Příloha č. 1 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2016 - 2017. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 

4.2   Plnění cílů vzdělávacích programů  
4.2.1  Plnění obecných cílů vzdělávání podle § 2 odst. 2 školského zákona  

CÍL plněn  
plněn 

částečně neplněn 

1. Rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a 
sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro 
osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, 
získávání informací a učení se v průběhu celého života. 

      +1     

2. Získání všeobecného vzdělání. +   

3. Pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, 
základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro 
sociální soudržnost. 

             + 
 

 

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

5. Utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, 
národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého. 

       +  

6. Poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, 
pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské 
integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku. 

             +     

7. Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně 
vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a 
ochraně zdraví. 

       +       

 

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

CÍL plněn  
plněn 
částečně neplněn 

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

              +   

 

                                                 
1 Znaménko plus /+/ v daném poli tabulky označuje, do jaké míry je cíl (úkol atd.) plněn. Umístění uprostřed znamená 
standardní míru plnění, posun vlevo znamená větší míru plnění (v kolonce neplnění menší míru), posun vpravo znamená 
menší míru plnění (v kolonce neplnění větší míru). Je-li v kolonkách pro vyjádření míry plnění uvedeno více znamének a jsou-
li některá z nich uvedena tučně, pak právě tato jsou aktuální pro hodnocené školní roky. Ostatní znaménka zachycují stav z 
minulých období. Z tohoto systému je zřejmý posun ve vývoji sledovaného jevu. 
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4.2.3  Plnění cílů vyplývajících z RVP ZV  

CÍL plněn  
plněn 
částečně neplněn 

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

+   

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

+   

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

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

 +      

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

+   

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

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

 +  

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

       +   

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

              +   

 
4.2.4  Plnění cílů vyplývajících z ŠVP ZV  

CÍL plněn  
plněn 
částečně neplněn 

1. Kompetence k učení +   

2. Kompetence k řešení problémů +   

3. Kompetence komunikativní +   

4. Kompetence sociální a personální  +  

5. Kompetence občanské     +   

6. Kompetence pracovní  +  

Pozn.: Dle výsledků vnitřní i vnější evaluace jsou kompetence naplňovány velmi dobře (viz kapitola 4.3 Výsledky 
výchovy a vzdělávání v porovnání celorepublikovém i školním). 

 
4.2.5  Plnění cíle středního vzdělávání ve vyšším gymnáziu (§ 57 školského zákona) 

CÍL plněn  
plněn 
částečně neplněn 

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

             +      

 
4.2.6  Plnění cílů vyplývajících z RVP G 

CÍL plněn  
plněn 
částečně neplněn 

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

 +  

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

+ +  

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

+   
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   4.2.7  Plnění cílů vyplývajících z ŠVP G 

CÍL plněn  
plněn 
částečně neplněn 

1. Kompetence k učení + +  

2. Kompetence k řešení problémů +   

3. Kompetence komunikativní +   

4. Kompetence sociální a personální +   

5. Kompetence občanské +    +   

6. Kompetence k podnikavosti  +  

 

 

 

4.3  Výsledky výchovy a vzdělávání v porovnání celorepublikovém i školním 
     

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

srovnávání a provádí i vlastní šetření. Především využíváme státem organizované evaluační činnosti, jako jsou 

státní maturitní zkoušky, InspIS SET - systém pro elektronické testování ČŠI, centrální přijímací zkoušky apod. 

Dále využíváme testy od soukromých firem (Kalibro, Scio). Příležitostně vyhledáváme i další evaluační možnosti,  

které jsou do jisté míry standardizované a zároveň dávají celorepublikové srovnání. Např.:  výzkumy vysokých 

škol, pilotní testy Cermatu a Scia, IQ testy Databoxu apod. V souvislosti s realizací ŠVP ve víceletém i v čtyřletém 

studiu začínáme testování orientovat kompetenčně. Za poslední dva roky došlo k ustálení evaluačních činností 

školy a lze konstatovat, že škola má relativně ucelený systém vnitřní i vnější evaluace (viz Koncepce evaluace 

školy). 

 

Evaluační systém školy 16-17 

  

Indikátor 
Škola a já 
- rodiče 

IQ  
Evaluční balíček  

(Č,M,Aj,Hum., Přír., 
Ek.) 

Evaluační 
balíček 

(Č,M,Aj) 
Scate AJ Vektor 4A 

Maturitní 
trénink 

    Kalibro Databox Kalibro Kalibro Scio Scio   

1. V A               

2. V   A   A         

3. V                 

4. V A     A*         

5. V A   A   A       

1. A A   A   A       

6. V                 

2. A                 

7. V A         A     

3. A A         A     

8. V             A A 

4. A             A A 

         
*Ve školním roce 2016-2017 nahrazeno testováním ČŠI. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://set.csicr.cz/
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Náplň evaluačního systému školy - přehled dotazníkových šetření a testování za školní rok 2016/2017: 

 Třída 2016/2017 Autor Realizace 

1. V Dotazník spokojenosti se školou. Ředitel Hotovo. 

2. V Evaluační balíček (Č, M, Aj), jaro 2017. Kalibro Hotovo. 
 Škola a já (dotazníkové šetření rodičů). Kalibro Hotovo. 

3. V -----   

4. V 
Byli zařazení do inspekčního zjišťování (M, AJ + Výchova k 
občanství) 9. - 26. 5. 2017. 

ČŠI Hotovo. 

 Stonožka:  Č, M, OSP, Scate. Scio Letos ne - ČŠI 
 Dotazník spokojenosti se školou. Ředitel Hotovo. 

5. V IQ - testy rozumových schopností. Databox - Mensa Hotovo. 
 Vstupní testy Kalibro - Č, M, Aj + dotazník, podzim 2016. Kalibro Hotovo. 

 Dotazník spokojenosti se školou. Ředitel Hotovo. 

1. A IQ - testy rozumových schopností. Databox - Mensa Hotovo. 
 Vstupní testy Kalibro - Č, M, Aj + dotazník, podzim 2016. Kalibro Hotovo. 

 Dotazník spokojenosti se školou. Ředitel Hotovo. 

6. V -----   

2. A -----   

7. V Dotazník spokojenosti se školou. Ředitel Hotovo. 

  Srovnávací testy z anglického jazyka pro septimu a 3. A v rámci 
maturitního tréninku. 

Scio Hotovo. 

 Testování ČŠI - informační gramotnost. ČŠI Hotovo. 

3. A Dotazník spokojenosti se školou. Ředitel Hotovo. 

  Srovnávací testy z anglického jazyka pro septimu a 3.A v rámci 
maturitního tréninku. 

Scio Hotovo. 

 Testování ČŠI - informační gramotnost. ČŠI Hotovo. 

8. V Vektor 4A - Č, M, OSP, podzim 2016. Scio Hotovo. 

4. A Vektor 4A - Č, M, OSP, podzim 2016. Scio Hotovo. 

8. V Maturitní trénink. Scio Hotovo. 

4. A Maturitní trénink. Scio Hotovo. 

 

Výsledky dotazníkových šetření a testování:  
A. Testování žáků: 
A1 Výsledky centrálních přijímacích zkoušek pro školní rok 2016/2017 

  
Komentář: výsledky uchazečů o studium na Gymnáziu v Broumově odpovídají dlouhodobé úrovni přijímaných 

žáků. Odpovídají i výsledkům žáků během testování v průběhu dalšího studia a výsledkům u maturitní zkoušky.  

Žáci školy se v různých celostátně srovnatelných testováních umísťují v polovině nebo ve slabší polovině 

testovaných. Percentil vyšší než 50 považuje naše škola vždy za úspěch. Výsledky druhých centrálně 

srovnatelných zkoušek potvrzují, že úroveň přijímaných žáků je z pohledu celorepublikového průměrná (u 

víceletého studia mírně podprůměrná), i když prokazatelně podle vysvědčení bereme nejlepší žáky z okolních 

základních škol. Jestliže se během studia výsledky žáků dostávají k percentilu 50 (nebo ho i překračují), svědčí to 

o dobré výchovně-vzdělávací práci školy.   

Gymnázium Broumov 
Výsledky centrálních přijímacích zkoušek  

Duben 2016 

  

  Průměrný percentil 

Počet uchazečů Republika   

Republika 
Gymnázium 

Broumov 
Všichni Gymnázia 

Gymnázium 
Broumov 

Všichni 4leté G 8leté G 4leté 8leté   4leté 8leté 4leté 8leté 

Český jazyk 41 272 13 608 12 703 48 52 57 69 51 66 45 

Matematika 41 379 13 675 13 502 48 52 39 53 43 56 37 
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A2.1  Výsledky státní maturity - jarní termín 2016  

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

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

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

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

100%     

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

 
  

Srovnání podle průměrného procentního skóru (společná) 

  Počet žáků Průměrný procentní skór 

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

ČJL 10 30 70 80 78 83 83 87 85 

AJ  9 22 78 89 87 91 83 89 86 

NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RJ 0 1 - - - 87 - 93   

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

Průměr   67 80 77 84 79 85 81 

  
        

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

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

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

výsledků našich žáků v různých národních srovnávacích testech. Výsledky našich žáků se nejčastěji pohybují 

kolem republikových průměrů, letošní maturanti však celorepublikový průměr výrazně předčil a dokonce o jeden 

procentní bod byli lepší než ostatní gymnazisté z republiky.   

 

A2.2  Výsledky státní maturity - jarní termín 2017 

     Škola i v tomto školním roce zajistila vše potřebné pro zdárný průběh maturitních zkoušek. Byl vyškolen 

dostatečný počet funkcionářů (komisaři, zadavatelé, hodnotitelé), byly vytvořeny materiální podmínky a v 

neposlední řadě byli připraveni žáci. 

     Výsledky žáků jsou skvělé: všichni žáci uspěli ve společné části MZ. V profilové části neuspěli 2 studenti (1x 

biologie, 1x český jazyk a literatura). Oba vykonali úspěšně opravnou zkoušku v podzimním termínu 2017. 

     

A3 Kalibro - evaluační balíček - srovnávací testy Č, M, A pro 7. třídy ZŠ a sekundy. Sekunda 

2016/2017 

     Jednalo se o testy z českého jazyka a literatury, z matematiky a z anglického jazyka. Základním hodnotícím 

výstupem byla úspěšnost vyjádřená v procentech. Kdo vyřešil všechny úlohy správně, měl úspěšnost 100%. V 

testech byly různé typy úloh: otevřené, výběrové (jedna odpověď z nabídky je správná), party (více odpovědí z 

nabídky je správných), úlohy na pořadí (seřadit odpovědi). Zúčastnilo se testování v ČR 2 000 žáků.     

 
  Úspěšnost 

  Čeština Matematika Angličtina 

Sekunda (30 ž.) 78 57 75 

ČR 68 41 61 

 
     Žáci sekundy ve všech testech dosáhli výrazně lepší procentní úspěšnosti než žáci základních škol, což je 

vzhledem k jisté výběrovosti žáků gymnázia správné, ale nepochybně to též svědčí o kvalitní výuce v naší škole. 
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A4  Výstupní testování žáků devátých ročníků ZŠ a kvart víceletých gymnázií - matematika, 

anglický jazyk, občanská výchova. Realizovala ČŠI v květnu 2017. Kvarta 
     Cílem výběrového zjišťování primárně není srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním úkolem je poskytnout 

informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a 

dovedností. Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na souhrnné výsledky žáků školy. Nejprve ale krátká 

rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny: Za každou správně vyřešenou úlohu žák body získal, za chybně 

vyřešenou nebo vynechanou úlohu nic nezískal ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu 

otázek v celém testu udával průměrnou úspěšnost v testu.  

 
Rozdělení výsledků žáků v republice a pozice naší školy 

Rozmezí 
úspěšnosti v % 

Předmět - počet žáků v daném rozmezí a úspěšnost kvarty 

Matematika Angličtina Občanská v. 

 ČR 
Kvarta - 

úspěšnost 
ČR 

Kvarta - 
úspěšnost 

ČR 
Kvarta - 

úspěšnost 

0 - 20% 2 406 - 178 - 15 - 

21 - 40% 9 869 - 2 623 - 199 - 

41 - 60% 13 619 - 8 000 - 1 240 - 

61 - 80% 10 595 67% 10 410 - 2 886 75% 

81 -100% 3 692 - 16 202 90 % 1 137 - 

      
     Výsledky testování jsou z pohledu školy velmi dobré, odpovídají možnostem a dlouhodobým výsledkům našich 

žáků a svědčí o kvalitě výuky matematiky, angličtiny a občanské výchovy na škole i o dobrém materiálním zázemí 

pro výuku těchto předmětů.   V anglickém jazyce byli žáci kvarty mezi úplně nejlepšími žáky v republice, v 

matematice bylo v republice lepších jen 9% žáků (a to zpravidla jen žáků víceletých gymnázií) a obdobně tomu 

bylo i v občanské výchově.   

 
A5  Kalibro - evaluační balíček - srovnávací testy Č, M, A pro 1. ročníky SŠ. 1.A a kvinta 

2016/2017 

     Jednalo se o testy z českého jazyka a literatury, z matematiky a z anglického jazyka. Testy probíhaly v lednu, 

takže u žáků 1. A se víceméně jednalo o ověření toho, co si přinesli ze základní školy, u žáků kvinty se ověřovalo, 

co se naučili v nižším gymnáziu. Základním hodnotícím výstupem byla úspěšnost vyjádřená v procentech. Kdo 

vyřešil všechny úlohy správně, měl úspěšnost 100%. V testech byly různé typy úloh: otevřené, výběrové (jedna 

odpověď z nabídky je správná), party (více odpovědí z nabídky je správných), úlohy na pořadí (seřadit odpovědi). 

Zúčastnilo se testování v ČR 3 000 žáků.        

 

  Úspěšnost 

  Čeština Matematika Angličtina 

Kvinta (21 ž.) 70 53 84 

1.A (20 ž.) 67 57 80 

ČR 62 44 70 

Gymnázia 69 61 84 

 
 
A6  Scio - srovnávací testy Aj.  3.A a Septima 2016/2017 

Zapojeno:  celkem 6 783 ž.      

  gymnázia 4 1 552 ž.      

  gymnázia 8 936 ž.      

 
Skupinové percentily jsou zvlášť za čtyřletá a víceletá gymnázia. 

 
  

Skóre - počet bodů, které žáci v testu získali. Za každou správnou odpověď získali plný počet bodů, za špatnou 
se neodečítalo. 
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Čistá úspěšnost: dosažené skóre / maximální skóre - vyjadřuje, na kolik procent žák daný test 
zvládl.    

Percentil: 
číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na 
stupnici 0 až 100.   

  
Čím vyšší, tím lepší. Lze ho též interpretovat jako počet procent 
ostatních,   

 které účastník předstihl.     
Skupinový percentil: v rámci stejného typu škol, tedy jen určité skupiny žáků.    
Průměrná republiková čistá úspěšnost: A     
Scio stanovilo u každého předmětu hranice úspěšnosti a podle nich byly žákům přiřazeny známky.   
      

  
Předmět        

  
A Republika 3. A (22 ž.) Sp (30 ž.)  

  
Skup. percentil   62 86  

  
Úspěšnost 57 58 78  

  

       
     Výsledky našich žáků jsou přiměřené. Žáci obou tříd dosáhli lepší úspěšnosti než byla průměrná republiková 

úspěšnost. Nutno připomenout, že testy byly určeny pro žáky maturitních ročníků. Z tohoto pohledu se zvláště 

výsledky žáků septimy jeví jako nadprůměrné.   

 
A7  Výběrové zjišťování výsledků žáků třetích ročníků SŠ - informační gramotnost. 
Realizovala ČŠI v listopadu 2016. 3.A a septima 

     Cílem výběrového zjišťování rozhodně není srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním úkolem je poskytnout 

informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a 

dovedností. Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na souhrnné výsledky žáků školy. Nejprve ale krátká 

rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny: Za každou správně vyřešenou úlohu žák body získal, za chybně 

vyřešenou nebo vynechanou úlohu nic nezískal ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu 

otázek v celém testu udává průměrnou úspěšnost v testu. Úlohy v některých testech byly rozděleny do několika 

tematických částí podle toho, čeho se týkaly – to umožňuje zjednodušené a přibližné posouzení, co šlo žákům 

lépe a co hůře (obdobně jako u celého testu byla spočtena úspěšnost v jednotlivých částech). Testování se v 

republice zúčastnilo 12 808 žáků. 

Průměrné úspěšnosti: 

Průměrná úspěšnost žáků v republice byla 66%. 

Průměrná úspěšnost žáků 3.A byla 68%. 

Průměrná úspěšnost žáků 7.V byla 73%. 

Průměrná úspěšnost žáků naší školy byla 71%. 

Rozdělení výsledků žáků v republice: 

     rozmezí úspěšnost                       počet žáků v dané skupině          

 0 –  20 % ................................   0 %  (14) 

 20–41 % ................................   3 %  (407) 

 41–60 % ................................   32 %  (4 066) 

 61–80 % ................................   46 %  (5 889)     V této skupině je naše škola. 

 81–100 % ..............................   19 %  (2 435) 

     Výsledky testování jsou z pohledu školy velmi dobré, odpovídají možnostem a dlouhodobým výsledkům našich 

žáků a svědčí o kvalitě výuky ICT na škole i o jejím dobrém materiálním zázemí. Škola se umístila v nejpočetnější 

skupině škol. Škol s ještě lepším výsledkem bylo výrazně méně, kdežto škol s horším výsledkem bylo výrazně více. 

Za pozitivní lze považovat, že i když žáci víceletého studia dosahují v jiných testováních lepších výsledků než žáci 

studia čtyřletého, v testování informační gramotnosti velký rozdíl nebyl, z čehož lze vyvodit, že žáci školy bez 

rozdílu oboru studia mají dostatečně rozvinuté kompetence v oblasti informační gramotnosti. Obdobně nebyly 

výrazné rozdíly ve výsledcích jednotlivých žáků. Z celkového počtu 47 zúčastněných žáků pouze deset žáků mělo 

úspěšnost horší než 61%, a dostali by se tak mezi žáky škol slabší skupiny. Naopak 14 žáků by se dostalo do elitní 

skupiny škol, neboť měli úspěšnost vyšší než 81%. Dva žáci měli úspěšnost přes 90%.  
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A8  Scio - Vektor 4A - Č, M, OSP.  4.A a oktáva 2016/2017 

 

Zapojeno: celkem 3 919 ž.   
   

 gymnázia 4 1 500 ž.   
   

 gymnázia 8 1 226 ž.   
   

 
 
 

    
   

    Ok 
Celostátní 

průměry GV 
4.A 

Celostátní 
průměry G4 

Za školu 
Celostátní 

průměry všech 

Předmět               

OSP percentil 68 65 46 52 57 50 

(Ok - 22 ž.) skup.perc. 52 x 43 x 48 x 

(4.A - 10 ž.) rel. pos./skup.r.p. +20/+12 x +5/+8 x x x 

ČJ percentil 65 62 43 54 54 49 

(Ok - 26 ž.) skup.perc. 53 x 37 x 45 x 

(4.A - 9 ž.) rel. pos./skup.r.p. +16/+11 x -2/-8 x x x 

M* percentil 47 60 18 43 33 49 

(Ok - 25 ž.) skup.perc. 35 x 21 x 28 x 

(4.A - 10 ž.) rel. pos./skup.r.p. -24/-30 x -31/-27 x x x 

Průměrný percentil  60 62 36 50 48 49 

Průměrný skup. perc. 47 x 34 x 40 x 

Prům. rel. posun/skup.rel.posun +4/-2 x -9/-9 x -2,5/-5,5 x 

        
* Matematika rozšířená varianta       
** Projekt Vektor byl v tomto šk. roce ze strany Scio ukončen a dobíhaly pouze rozjeté projekty z 1. ročníků. 

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

z gymnázií, kteří tvořili 73% zúčastněných (čtyřletá gymnázia 40%, víceletá gymnázia 33%). Naši žáci dosáhli 

průměrného percentilu 48, průměr republikový byl 49. Dosáhli jsme tedy výsledek, který odpovídá možnostem 

našich žáků, který dosahujeme dlouhodobě a jsme s ním spokojeni. Výrazně lepší byli žáci víceletého studia, kteří 

měli průměrný percentil 60 což, odpovídá průměrnému percentilu víceletých gymnázií (62). Naopak výrazněji 

horších výsledků dosáhli žáci čtyřletého studia, kteří sice lehce převyšovali celostátní průměry všech, ale zaostali 

za průměry čtyřletých gymnázií, a to v matematice výrazněji. Nutno však dodat, že škola volí náročnější verzi 

matematiky a té se účastní téměř výlučně žáci gymnázií. Situace s klesající úrovní výsledků žáků čtyřletého oboru 

je škole známa, ale objektivní podmínky nelze překonat: klesající demografická křivka na Broumovsku, lepší žáci 

nastoupí po 5. třídě do primy, žáci polické a hronovské školy jsou velmi úspěšní v přijímacím řízení na náchodské 

gymnázium, takže žáci čtyřletého studia se stále častěji rekrutují z žáků "pod čarou". I když škola věnuje velkou 

pozornost personálnímu obsazení výuky matematiky, jejímu materiálnímu zabezpečení a i když jsme zvýšili 

hodinové dotace matematiky v ŠVP, výsledky stagnují a myslíme si, že lepší ani nebudou. Snažíme se proto 

alespoň udržet dosavadní úroveň a připravit se na to, že časem budou muset všichni žáci gymnázií z matematiky 

povinně maturovat. Jenom pro zajímavost je vhodné uvést, že průměrný percentil žáků odborných škol byl 25. 

Školy, které se umístily před námi, byla výhradně gymnázia. Rel. posuny byly u oktávy mírně kladné, u 4.A 

záporné. To odpovídá průměrným posunům běžného účastníka testování. 

Také je nutno upozornit, že slova kladný a záporný zde mají relativní význam. Je zřejmé, že za roky strávené ve 

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

horších výsledků než ve vstupním testování, a jeho relativní posun je tedy záporný, znamená, že žák má horší 

výsledek z výstupního testování vzhledem k ostatním žákům (referenční skupině), než tomu bylo u vstupního 

testování. Ostatní se toho naučili více, a proto se zhoršila jeho pozice. Záporný relativní posun neznamená, že 

žákovy znalosti z daného předmětu jsou horší než před třemi roky, ale bohužel v některých případech to tak být 

může. 
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A9  Scio - Maturitní trénink 

     Škola umožnila žákům hromadnou objednávkou pro zájemce zapojit se do cvičného testování k maturitní 

zkoušce. Souhrnné výsledky firma Scio škole neposkytla. 

 

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

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

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

neustále. 

3. Vést žáky k reálnému sebehodnocení. 

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

     Výsledky testování IQ žáků jsou pro školu příznivé. Všichni testovaní žáci (450) se nacházejí v obecném 

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

130 bodů. Tento fakt jednoznačně svědčí o tom, že na školu vstupují žáci s dobrými inteligenčními předpoklady 

ke studiu na gymnáziu, i když by se podle počtu hlásících se uchazečů ke studiu mohlo zdát, že zájem je relativně 

malý a že tedy „úroveň“ přijímaných žáků bude nižší. Uchazečů o studium je sice méně, ale stále to jsou ti nejlepší 

žáci základních škol. 

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

let zde činil 119, kdežto u studia čtyřletého 117. Tento rozdíl lze přičítat tomu, že žáci víceletého studia mají ve 

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

třídách základních škol. Lze v tom i spatřovat dobrou práci školy se žáky mimořádně nadanými.  

 

Vývoj výsledků IQ testů 
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1. A        2007-2008           109 128 126 129 102 107 117 

Kvinta    2007-2008 111 127 119 119 96 102 112 

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

Kvinta    2008-2009 115 131 127 131 104 110 120 

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

Kvinta    2009-2010 116 130 128 131 109 113 121 

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

Kvinta    2010-2011 110 131 125 133 105 112 119 

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

1. A           2012-2013 98 125         111 

Kvinta      2012-2013 97 128 126 127 103 110 115 

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

Kvinta      2013-2014 102 131 126 131 105 111 118 

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

Kvinta      2014-2015 118 133 132 130 107 114 122 

1. A           2015-2016 112 127 126 132 105 118 120 

Kvinta      2015-2016 113 130 127 131 105 119 121 

1. A           2016-2017 115 128 126 134 99 118 123 

Kvinta     2016-2017 114 133 124 128 101 117 119 

                

Průměr IQ 1.A             117 

Průměr IQ kvinta             119 

                

Průměr IQ celkem             117,5 
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B. Dotazníková šetření - klima školy 
B1  Škola a já - dotazníkové šetření rodičů od firmy Kalibro o vztazích rodičů ke škole 
(Dotazník vyplňovali rodiče žáků sekundy ve šk. roce 2016/2017.) 

     Rodičovský dotazník vyplnilo v republice cca 25 000 rodičů, ve třídě sekundě 27 rodičů. Jejich odpovědi byly z 

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

Dále jsou uvedeny jednotlivé otázky a odpovědi rodičů převedené na procenta v porovnání s odpověďmi rodičů 

z republiky. Z pohledu autoevaluace je důležité, že stejný dotazník vyplňují rodiče žáků sekundy již devátý rok po 

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

předcházejících školních roků.      

 

Oblast otázek a jednotlivé otázky 

Odpovědi rodičů žáků sekundy 
Odpovědi rodičů 

z republiky  
07 
08 

09 
10 

10 
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

15 
16 

16 
17 

1.    Spokojenost           

Jste spokojeni s prostředím učebny a školy svého dítěte? 78 90 78 86 81 87 91 90 86 80 

Jste spokojeni s výukou svého dítěte? 73 75 72 83 81 88 87 86 82 78 

Doporučili byste tuto školu svým přátelům? 80 85 82 89 86 94 96 93 88 77 

2.    Výchova a vzdělávání           

Dodává škola vašemu dítěti sebedůvěru? 71 86 70 83 82 81 74 83 82 69 

Jste spokojeni s výukou mateřského jazyka? 92 93 77 95 92 93 90 91 92 84 

Jste spokojeni s výukou matematiky? 89 57 86  85 89 85 75 89 83 82 

Jste spokojeni s výukou cizího jazyka? 83 74 75 80 78 85 93 85 82 72 

Jak často se vaše dítě učí ve společenskovědních předmětech 
něco, co mu podle vás bude v životě k  ničemu? 

51 49 58 59 52 50 50 46 61 52 

Jak často se vaše dítě učí v přírodovědných předmětech něco,        
co mu podle vás bude v životě k  ničemu? 

55 45 54 61 54 52 54 40 53 52 

Jste spokojeni s tím, jak škola rozvíjí estetické cítění vašeho dítěte 
a jeho schopnost vnímat umělecká díla? 

57 71 55 76 74 74 78 78 71 66 

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

Vede škola vaše dítě k tomu, aby se umělo učit a bavilo je to? 72 80 71 71 67 74 75 74 68 66 

3.    Vztahy           

Jste spokojeni s tím, jak se k vám a k vašemu dítěti chovají učitelé 
a ostatní zaměstnanci školy? 

92 99 95 95 96 99 97 92 90 86 

Znepokojuje vás chování některých žáků školy k vašemu dítěti? 67 83 72 78 81 81 80 72 85 69 

Jste spokojeni s vlivem, který mají na vaše dítě jeho spolužáci a 
ostatní žáci školy? 

59 78 64 83 63 77 71 75 69 62 

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

4.    Váha všeho slova           

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

83 94 70 80 89 88 79 80 61 85 

Jste spokojeni s tím, jak vás škola informuje o dění ve škole? 84 93 83 91 87 96 96 92 81 81 

Jste ochotni škole pomoci? 88 95 100 95 91 100 89 100 50 88 

Celkové procento rodičovské spokojenosti 75 81 74 82 79 84 80 79 77 75 

 
 
 

Komentář  

     Výsledky dotazníku jsou pro školu potěšující. 77% spokojenost rodičů se školou považujeme za vynikající. 

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

jejich názory. Např. k 90% spokojenosti s tím, jak se k rodičům chovají zaměstnanci školy, není co dodat. 

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

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

daný předmět vyučuje. To svědčí o kvalitě  pedagogického sboru. Pozitivně rodiče vnímají rozvoj svých dětí 

v jednotlivých kompetencích a gramotnostech. Přiměřeně stabilní je i názor rodičů na to, jestli škola učí žáky 

něčemu, co nebudou v životě potřebovat. Jsme rádi, že většina žáků nezažívá kvůli škole strach. 

     Celkové procento rodičovské spokojenosti převyšuje celorepublikový průměr a odpovídá i spokojenosti 

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

stabilně kladně.  
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B2  Indikátor spokojenosti   

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

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

gymnázia se dále ještě vyjadřují k šikaně. 

Indikátor za školu 

  Zúčastnili se  Zúčastnili se  Zúčastnili se  Zúčastnili se  Zúčastnili se  

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

  12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

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

Velmi spok.   24 6 5 35   24 2 13 39   26 6 13 45   11 9 7 27   20 7 8 35 

Spokojen   26 12 13 51   20 24 11 55   27 28 21 76   23 30 26 79   22 22 22 66 

Spokojen, ale   0 4 4 8   5 7 1 13   4 10 3 17   6 10 9 25   3 6 4 13 

Mírně nespok.   0 0 0 0   0 0 1 1   0 0 0 0   0 0 0 0   0 5 0 5 

Velmi nespok.   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 

Šikana NG 
Ne 50       Ne 44       Ne 57       Ne 40       Ne 44       

Ano 0       Ano 0       Ano 0       Ano 0       Ano 0       

Šikana VG 
Ne x       Ne x       Ne x 21 26   Ne 45       Ne 31       

Ano x       Ano x       Ano x 0 0   Ano 0       Ano 0       

Respondentů celk.         94         108         138         131         119 

                          
Zápisy o důvodech nespokojenosti, šikaně apod. jsou v evaluačním šanonu.         
        

4.4  Další vzdělávací a výchovné aktivity  

4.4.1  Olympiády, soutěže a SOČ 

4.4.1.1  Humanitní a umělecké předměty 

Český jazyk 

Olympiáda v českém jazyce - školní, okresní, krajské kolo 

Školní kolo Olympiády v českém jazyce 

Olympiáda v českém jazyce pro nižší gymnázium - školní kolo 

26.11.2016 20:28:34 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Ve středu 30. 11. se koná školní kolo Olympiády v českém jazyce. Pro žáky tercie a kvarty od 8.45 hod. v učebně 

ČJ, pro žáky vyššího gymnázia od 11.45 v učebně ZSV. Z. Valášková  

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo: Zvítězil Martin Janda a Jiří Rambousek z kvarty.  

30.11.2016 18:23:45 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Kvartáni zcela ovládli školní kolo. Obsadili první dvě místa i dělené třetí. 

Výsledky Olympiády v českém jazyce pro I. kategorii: 

Na 1.- 2. místě se s velkým bodovým náskokem umístili žáci z kvarty Martin Janda a Jiří Rambousek. 3. - 4. místo 

obsadili Nicola Sidney z tercie a Miroslav Kuře z kvarty. Všem soutěžícím děkuji za účast. Vítězům gratuluji a přeji 

mnoho úspěchů v okresním kole. Z. Valášková 

Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce – kategorie vyšší gymnázium 

02.12.2016 10:44:01 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Studenti vyššího gymnázia vzali účast v olympiádě opravdu vážně, přišlo jich 27.  

Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce – kategorie VG 

Studenti vyššího gymnázia vzali účast v olympiádě opravdu vážně, přišlo jich 27. Jen 

škoda, že odvahu nenašel nikdo ze 3.A a 1.A. Tak snad příště. 

1. místo 28, 5 bodu             Anežka Harušťáková z oktávy 

2. místo 28 bodů                   Adéla Věra Wagnerová 

3. místo 27,5 bodu              Jitka Smolíková z oktávy 

Do okresního kola postupují první dvě slečny. Děkuji všem za statečnost a dobré 

výkony - některé slohové práce byly výýýborné, jen ta mluvnice, ta nám to kazí.   ŠáRa 
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Okresní kolo Olympiády v českém jazyku 

Olympiáda v českém jazyce 43. ročník - 2016/17: Anežka Harušťáková okresní vítězkou - Potvrzení kvalitní úrovně 

výuky českého jazyka na naší škole. 

07.02.2017 16:07:50 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Okresní kolo: Skvělé výsledky našich studentů v českém jazyce: V kategorii ZŠ v konkurenci 29 účastníků 

obsadil Jiří Rambousek 4. a Martin Janda 5. místo; v kategorii SŠ byla 1. Anežka Harušťáková a 8. Adéla Věra 

Wagnerová.  

Blahopřejeme našim studentům ke skvělé reprezentaci naší školy, Anežce držíme palce v krajském kole.  (mk) 

Recitační soutěž 

Recitační soutěž: Dvě soutěžící postupují do okresního kola. 

05.02.2017 15:50:34 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Ve školním kole zvítězila Marie Mádlová ze sekundy před primánkou Emou Mertlíkovou.  

 

Ve středu 1.2.2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Na prvním místě se 

umístila Marie Mádlová ze sekundy, druhé místo obsadila Ema Mertlíková z 

primy, třetí místo získal Jáchym Karlík z primy. Reprezentovat naši školu v 

okresním kole 14.3.2017 budou tedy dvě odvážné dívky. Gratulujeme k postupu 

a držíme palce. Z. Valášková, J. Smolíková 

 

 

 

 

 

 

Recitační soutěž: Do okresního kola postupují Anna Špreňarová a Kateřina Nigrinová. 

13.02.2017 11:57:47 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V pátek 10.2.2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže pro kategorii IV. Na prvním místě se umístila Anna 

Špreňarová z kvarty. 

 

V pátek 10.2.2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže pro kategorii IV. Na prvním místě se umístila Anna 

Špreňarová z kvarty, druhé místo obsadila Kateřina Nigrínová z tercie, obě dívky budou reprezentovat školu v 

okresním kole 14. 3. 2017. Poděkování za účast a odvahu patří také dalším žákům z tercie - K. Jandové a J. Škodovi.         

Z. Valášková, M. Hornychová 

     V úterý 14.3. jsem doprovázela Emu Mertlíkovou, Marii Mádlovou, Kateřinu Nigrinovou a Annou Špreňarovou 

v okresním kole recitační soutěže na ZUŠ J. Falty v Náchodě. Shrnout dopoledne faktem, že ani jedna do krajského 

kola nepostoupila, by nebylo fér. Z nižší i vyšší věkové kategorie vybírala tříčlenná porota 4 zástupce, v obou se 

zúčastnili dva chlapci a všichni postoupili, na dívky tedy zbyla dvě a dvě místa v každé kategorii (z 15 + 12 

přihlášených). Rozhodnutí poroty jsou subjektivní, názory přítomných se často s jejich soudy neshodují a pro 

studenty je soutěž zajímavá zkušenost, kterou musí brát trochu "sportovně", právě proto, že se výsledky nedají 

úplně přesně a jistě změřit jako třeba při běžeckém závodu. Ocenila jsem, že všechny čtyři studentky vystoupily 

sebejistě, na pódiu dobře vypadaly, recitovaly přirozeně, nepřehrávaly a zbytečně teatrálně nedeklamovaly, 

mluvily dostatečně nahlas, nespěchaly a dobře vyslovovaly. A těším se, že na příští rok společně s ostatními 

češtináři pomůžeme vybrat texty, se kterými zúročí nabyté zkušenosti a třeba porazí i favorizované vycepované 

účastníky z uměleckých škol. Dámy, díky za důstojnou reprezentaci školy! 

 M. Hornychová 
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Dějepisná olympiáda - školní, okresní, krajské kolo 

Sdělení pro studenty tercie a kvarty - Dějepisná olympiáda: 

Kdo má zájem zúčastnit se školního kola, může se přihlásit v kabinetu dějepisu do středy 

16. listopadu. Téma letošního ročníku: Marie Terezie - žena, matka, panovnice aneb 

Habsburkové 18. století. Právě v tercii toto téma probíráme. Bylo by dobré, kdyby aktivní 

a zvídaví studenti navázali na výborné výsledky z minulých ročníků - Chládek, Soulek, 

Salaba.  (mk) 

Školní kolo dějepisné olympiády 

Dějepisná olympiáda: Vítězem školního kola Aneta Valentová 

24.11.2016 11:08:59 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Aneta Valentová z tercie zvítězila ve školním kolem Dějepisné olympiády. 

Školní kolo Dějepisné olympiády vyhrála Aneta Valentová z tercie. Do okresního kola by ji 

měly doprovodit shodně na 2. místě Nicola Sidney a Klára Jandová. Školního kola se 

zúčastnilo celkem 11 studentů z tercie. Děkujeme za účast a budeme držet palce v 

okresním kole. V okresním kole, které proběhne 17. ledna 2017 v Náchodě, budeme mít plné zastoupení. Do 

okresního kola postupoval vždy automaticky vítěz školního kola a dále maximálně další dva z každé školy za 

předpokladu, že dosáhli minimálně 38 bodů a více. Naše škola bude mít jako jedna z mála plné zastoupení.  (mk) 

 

Okresní olympiáda dějepis: Na 5. místě Aneta Valentová 

22.01.2017 15:25:44 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Naše barvy v okresním kole hájily tři terciánky, rozhodně se neztratily. 

Okresní kolo Dějepisné olympiády, 40 účastníků:  5. Aneta Valentová, 11. Klára Jandová, 29. Nicola Sidney. Zda 

bude stačit umístění Anety Valentové k postupu do krajského kola, musí rozhodnout výsledky dalších okresů. 

Děkujeme za reprezentaci školy.  (mk)  

Potvrzeno: Aneta Valentová postupuje do krajského kola. 

30.01.2017 16:33:43 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Terciánka Aneta Valentová bude naši školu reprezentovat v Krajském kole Dějepisné olympiády. Blahopřejeme. 

Krajská olympiáda dějepis: Aneta Valentová v elitní krajské dvacítce. 

23.03.2017 07:09:33 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Aneta Valentová z tercie skončila v krajském kole na slušném 19. místě z třiceti účastníků. Letos v okresních 

kolech bojovalo o postup do kraje rekordních 200 studentů. 

Děkujeme Anetě Valentové za důstojnou reprezentaci naší školy. (mk) 

 

4.4.1.2  Cizí jazyky 

Německý jazyk 

Němčinář roku 

Soutěž Němčinář roku je tady 

06.10.2016 18:00:12 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Zájemci o soutěž se mohou přihlašovat u Zuzany Valáškové v kabinetu českého jazyka.  

Další kolo oblíbené soutěže Němčinář roku je tady! 

Soutěž tento rok proběhne online 23. listopadu 2016 mezi 9:00 a 11:00. Test bude sestaven 

na úrovni B1 - B2 a bude trvat přesně 60 minut. Na základě zpětné vazby z minulého roku byla 

celková obtížnost testu snížena. 

Přihlašovat se můžete u Z. Valáškové nebo u svých němčinářů do konce října 2016. 
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Výsledky soutěže Němčinář roku 2016 

12.12.2016 18:02:41 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Čtvrtého ročníku soutěže Němčinář roku 2016, který se zcela poprvé uskutečnil v 

mezinárodním měřítku pod názvem Best in Deutsch, se zúčastnilo 2 945 studentů z 210 škol 

a ze 7 zemí.  

Počet studentů v zúčastněných zemích: 

Česká republika 2404, Slovensko   377, Chorvatsko  85, Maďarsko  44, Slovinsko  15, Estonsko  15, Norsko  3. 

Z našeho gymnázia se zúčastnilo soutěže celkem sedm studentů, pět ze septimy (E. Trnková, A. Škodová, E. 

Hartmannová, L. Voleská a V. Jirouš) a dva z oktávy (A. Klusoňová, F. Chládek). Nejlépe se umístila Aneta 

Klusoňová (na 1475. místě ve světě). Děkujeme všem studentům za účast a gratulujeme k vynikajícím výsledkům.  

Za sekci NJ Z. Valášková 

 

Anglický jazyk: 

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině pro nižší a vyšší gymnázium 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro tercii a kvartu: Ve čtvrtek 8.12. 

06.12.2016 18:18:23 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce se pro zájemce z tercie a kvarty bude konat 

tento čtvrtek 4. vyučovací hodinu v učebně 43A.  

Marie Mádlová ze sekundy postupuje do okresního kola  

19.12.2016 14:46:07 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V pátek 16.12.2016 proběhlo školní kolo konverzační soutěže z anglického jazyka pro studenty nižšího 

gymnázia primy a sekundy. Z celkového počtu 20 žáků vyhrála Marie Mádlová ze sekundy a postupuje dál do 

okresního kola.  

Blahopřeji! Ivana Hejtmánková 

 

Konverzační soutěž - anglický jazyk 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce II. B.: Vítězem kvartán Martin Přibyl 

08.12.2016 15:28:26 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Martin Přibyl z kvarty se stal vítězem Konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii II.B. Blahopřejeme a 

přejeme hodně úspěchů v okresním kole v Náchodě. Sl 

Martin Přibyl také výborným v angličtině: 3. místo v okresním kole 

28.02.2017 05:41:13 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Martin Přibyl z kvarty je nejen výborný matematik, ale daří se mu i v angličtině. V okresním kole konverzační 

soutěže obsadil třetí, nepostupové místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. JS 

 

Olympiáda z anglického jazyka  

05.12.2016 16:45:14 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Školní kolo olympiády z anglického jazyka kategorie III.A (5.V-7.V, 1.A-3.A) se koná v pondělí 12. 12. pátou až 

šestou hodinu. 

Výsledky olympiády z anglického jazyka kategorie III.A 

14.12.2016 15:00:12 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Naši školu bude v okresním kole reprezentovat Šimon Mach ze 3. ročníku. 

V pondělí 12.12. se konalo školní kolo soutěže z AJ. Po rozřazovacích písemných testech se do druhého kola 

dostali 3 studenti - Josef Heinzel (7.V), Petra Blažková (7.V) a Šimon Mach (3.A). Druhé kolo bylo zaměřeno na 

ústní projev, který nejlépe zvládl Šimon Mach. Stal se tedy vítězem a bude naši školu reprezentovat v Náchodě v 

okresním kole. Vítězi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.   AM + JS 

Úspěch broumovského gymnazisty: Šimon Mach nejlepším v angličtině v okresním kole. 

Ve středu 8. února se v Náchodě konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce kategorie III.A. Do okresního 

kola postoupil vítěz školního kola Šimon Mach (student 3.A), který si vedl naprosto skvěle a celou soutěž 

vyhrál. Postoupil tak do krajského kola, které se bude konat 21. března v Hradci Králové.  

Šimonovi gratuluji za mimořádný výsledek a přeji hodně úspěchů v krajském kole.  Alena Michálková 
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Angličtinář roku 

03.10.2016 05:52:00 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Můžete se již přihlašovat k soutěži Angličtinář roku. 

Další kolo oblíbené soutěže Angličtinář roku je tady! 

Soutěž proběhne online 30. listopadu 2016 mezi 9. – 11. hod. Test bude sestaven na úrovni B1-C1 a bude trvat 

přesně 60 minut. 

Přihlašovat se můžete u J. Smolíkové nebo u svých angličtinářů do 25.11.2016. 

Výsledky soutěže Best in English 2016 

22.12.2016 06:02:36 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Soutěže Angličtinář roku 2016, která proběhla koncem listopadu, se zúčastnilo 15 107 studentů z 28 zemí světa. 

Z našeho gymnázia otestovalo svoje znalosti 35 studentů a nejlépe dopadl Pavel Plšek ze sexty. 

Soutěže Angličtinář roku 2016, která proběhla koncem listopadu, se zúčastnilo 15 107 studentů z 28 zemí světa. 

Z našeho gymnázia otestovalo svoje znalosti 35 studentů a nejlépe dopadl Pavel Plšek ze sexty, který získal 114,5 

bodu z možných 124 a skončil na 204. místě v rámci EU a 514. na světě. Druhý nejlepší od nás byl David Švorčík 

ze 4.A a třetí Jan Pipota z 8.V. 

Jen pro zajímavost, soutěž vyhrál český student se ztrátou 0,5 bodu. Vyhrál 2 týdenní kurz angličtiny v Kanadě, a 

to je dobrá motivace do dalších ročníků, že? 

Děkuji všem studentům za účast a Pavlovi blahopřeji ke krásnému umístění. Jsem ráda, že na naší škole „roste“ 

tolik šikovných lidí.             JS 

 

4.4.1.3  Přírodovědné předměty 

Matematická olympiáda - školní, okresní, krajské kolo 

08.02.2017 14:31:59 | AUTOR: MGR. JIŘÍ RINGEL 

Martin Přibyl, okresní vítěz MO 
08.02.2017 14:31:59 | AUTOR: MGR. JIŘÍ RINGEL 

Martin Přibyl, žák kvarty, získal v okresním kole Matematické olympiády plný počet 

bodů a postupuje do krajského kola. 

Okresní kolo Matematické olympiády: Dva studenti na druhém místě 

24.04.2017 05:49:03 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Michal Važan z primy a Zdeněk Hartman ze sekundy vybojovali 2. místo v okresním 

kole. 

Studenti Machková Julie, Mádle Kryštof, Važan Michael (prima), Cirkl Michael, Hartman Zdeněk, Wehrichová 

Kristýna (sekunda) a Sidney Nicol (tercie) reprezentovali naši školu v Náchodě na Okresním kole Matematické 

olympiády. Nejlépe si vedl Važan Michael - 2. místo a Machková Julie  - 3. místo v kategorii Z6. V kategorii Z7 byl 

z našich studentů nejlepší Hartman Zdeněk a obsadil 2. místo. 

Děkujeme všem za účast. 

L. Lorencová, H. Vodňanská 

 

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

Pythagoriáda 

V únoru se uskutečnilo školní kolo Pythagoriády 

02.03.2017 16:16:12 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Karlík, Machková, Hartman, Karpf, Kopřiva a Machek - to jsou jména 

nejúspěšnějších řešitelů, od primy po tercii. Nejúspěšnějšími řešiteli z 

primy byli na 1. - 2. místě Karlík Jáchym a Machková Juliana, na 3. - 4. 

místě Hartwich Maxmilián a Kubiš Jaroslav. V sekundě obsadili 1. místo - 

Zdeněk Hartman, 2. místo - Novotná Štěpánka, 3. místo - Cirkl Michael. V 

tercii se na 1. - 3. místo propočítali Karpf Mikuláš, Kopřiva Václav a 

Machek Matyáš. 

Blahopřejeme!  (Vd, Lo, Rn) 
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Logická olympiáda 

Excelentní Martin Přibyl z kvarty broumovského gymnázia 

Kvartán Martin Přibyl obsadil 2. místo v kraji (925 řešitelů) a 115. místo v celé 

České republice (21246 řešitelů) v Logické olympiádě. Soutěž v logice pro žáky 

základních škol a víceletých gymnázií pořádá Mensa České republiky.  

Milan Kulhánek 

 

Fyzikální olympiáda 

Fyzikální olympiáda: Zdeněk Hartman okresním 

vítězem 

07.06.2017 07:18:08 | AUTOR: PAEDDR. MILAN 

KULHÁNEK 

Zdeněk Hartman, student sekundy, zvítězil v okresním kole Fyzikální olympiády 

kategorie G - Archimediády. 

 

Zdeněk Hartman, student sekundy, zvítězil v okresním kole Fyzikální olympiády 

kategorie G - Archimediády. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentací naší 

školy. 

JŠ 

 

 

 

Biologická olympiáda - školní, okresní, krajské kolo 

Biologická olympiáda: Školní kolo 

08.02.2017 12:51:54 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Ve středu 8. února proběhlo školní kolo Biologické olympiády v kategoriích C, D (nižší gymnázium). Žáci 

soutěžili v poznávání přírodnin, v teoretické části (vědomostní test) a v praktických úkolech. 

V kategorii C (tercie, kvarta) zvítězila Anna Klugová z tercie, spolu s ní postupují do okresního kola Martin Přibyl 

z kvarty a Nicole Sidney z tercie. V kategorii D (prima, sekunda) vybojovala postup do okresního kola vítězka 

Doubravka Čápová a na 2. místě Kristýna Wehrichová (obě ze sekundy). Třetím postupujícím je Ladislav Jarkovský 

z primy. 

Všem ostatním soutěžícím děkujeme za účast. Vítězům blahopřejeme. (za Bi - Ci, Čp, Lo) 

 

Biologická olympiáda: Doubravka Čápová postupuje do krajského kola. 

26.04.2017 10:08:34 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Sekundánka Doubravka Čápová vybojovala 2. místo v Okresním kole Biologické olympiády a postoupila do 

kola krajského. V Okresním kole Biologické olympiády nás letos reprezentovala Doubravka Čápová, Kristýna 

Wehrichová a Anna Klugová. Doubravka Čápová si svým druhým místem zajistila postup do krajského kola. 

Děkujeme za účast. 

L. Lorencová, M. Čápová, Z. Cikrytová 

 

Poznávání přírodnin 

Soutěž v poznávání přírodnin 

19.12.2016 16:35:17 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Sekce biologie vyhlašuje pro žáky Gymnázia Broumov 

Soutěž v poznávání přírodnin. 

Soutěž bude pětikolová, pro každý měsíc (leden - květen) bude zveřejněn nový seznam přírodnin. Výsledky budou 

bodovány, vítěz získá odměnu. Termíny jednotlivých soutěžních kol budou včas zveřejněny na školní nástěnce. 

Seznamy přírodnin k poznávačce budou na úložišti jednotlivých tříd a na nástěnce v učebně CH - Bi.  

Za kabinet Bi - Ch  Z. Cikrytová 
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Poznávání přírodnin: Několik medailových umístění v okresním kole  

23.05.2017 12:08:21 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Naše škola se již tradičně zúčastňuje soutěže Poznávání přírodnin a 

pravidelně obsazuje výborné pozice.  

V nejmladší kategorii D nás nejlépe reprezentovala Doubravka Čápová 

(2. místo). V této kategorii  soutěžila i Anna Součková, Mariana Štrofová 

a Simona Kollertová. V kategorii C se nejlépe umístila Anna Klugová (6. 

místo). V kategorii A jsme obsadili první tři místa v pořadí: Anežka 

Schönová, Monika Hitschfelová a Nikola Marešová. Těšíme se na 

výsledky krajského kola. 

Lo, Čp, Ci 

 

Chemická olympiáda 

Chemická olympiáda kategorie D: Martin Přibyl na výborném 7. místě 

v kraji 

25.04.2017 15:07:47 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Kvartán Martin Přibyl pokračuje ve sbírání cenných umístění ve vědomostních olympiádách. 

 

Astronomická olympiáda 

Úspěchy mladých astronomů 

23.04.2017 11:10:24 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Řada našich studentů se hlouběji zajímá o astronomii. Více v textu Jiřího Šleise. 

Řada našich studentů se hlouběji zajímá o astronomii. Své znalosti prokázali v krajském kole Astronomické 

olympiády, kde dosáhli velmi pěkných výsledků. V kategorii AB obsadil Petr Bigas druhé místo, v kategorii EF 

obsadil Václav Kopřiva druhé a Antonín Mráz čtrnácté místo, v kategorii GH obsadila Barbora Jirásková páté a 

Jaroslav Kubiš osmé místo. Václav Kopřiva, Antonín Mráz a Jaroslav Kubiš jsou členy Astronomického klubu 

Broumov. 

Všem výše uvedeným studentům gratulujeme a přejeme mnoho krásných astronomických zážitků. 

Jiří Šleis 

 

4.4.1.4  Jiné soutěže   ---------- 

 

4.4.1.5  Sport 

Přespolní orientační běh 
Doba stříbrná? 2016 n. l. 

30.09.2016 14:16:59 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Na světově proslulém archeologickém nalezišti „Nebíčko“ u Police 

nad Metují se skupině studentů z kroužku aplikované archeologie 

při Gymnáziu v Broumově podařilo vykopat dva vzácné stříbrné 

poháry. 

     Na světově proslulém archeologickém nalezišti „Nebíčko“ u Police 

nad Metují se skupině studentů z kroužku aplikované archeologie při 

Gymnáziu v Broumově podařilo vykopat dva vzácné stříbrné poháry. 

Radiokarbonovou metodou byl nález datován do mladší doby 

současné, tedy někam do druhé poloviny roku 2016. Na senzačním úspěchu se podíleli tito studenti a studentky: 

Štěpán Štolfa (4.A - krumpáč a první místo v individuálním hodnocení tří koleček na čas), Ondřej Volák (Kt - 

lopata), Miroslav Peška (Ok - kolečko), Jan Melichar (2.A - vidle), Klára Machková (Sx - koště), Markéta Lhotská a 

Lucie Marešová (obě 3.A - smetáček), Klára Pejskarová (2.A - malé hrábě), Adéla Leppeltová (Kt - velké hrábě). 

     Všem účastníkům (kategorie HIII, DIII, HIV, DIV, HV, DV) přespolního běhu děkujeme za skvělou reprezentaci 

školy a výše zmíněným budeme držet palce v krajském finále v Hradci Králové. S sebou si vezměte notný kus 

štěstí, delší lopatu a náhradní koště.                      Za sekci aplikované archeologie: Pavel Trenčanský 
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Florbal 

Florbal: Okresní finále nám proklouzlo mezi prsty. 

24.10.2016 14:48:32 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Text Pavla Trenčanského o boji našich nejmladších studentů ve florbalu najdete i na facebooku školy. 

     Všechno vypadalo tak jasně a jednoduše. Po první sérii zápasů okrskového kola ve florbalu mladších žáků jsme 

dvěma výhrami opanovali první místo průběžné tabulky a sahali po zlatě, které by nás katapultovalo do okresního 

finále. Kouč Trenčanský již objednával jízdenky do toho nejluxusnějšího autobusu směr Jaroměř, šampaňské se 

chladilo a mistr kameník bral do ruky kladívko, aby do místního florbalového piedestalu vytesal jméno vítězného 

týmu pro rok 2016 - Gymnázium Broumov. Bohužel. Ač nám v posledních dvou zápasech chyběla k postupu jedna 

ušmudlaná remíza, nestalo se. Zmar, smůla, beznaděj. Tak snad za rok. 

     Kondolence a poděkování za 2. místo nicméně náležejí následujícím studentům: Josef Hlaváček (nejlepší hráč 

turnaje), Petr Liskovský, Matěj Vyhnálek, Mikuláš Danihel, Jan Slavík, Václav Pražák, Maxmilián Hartwich, Filip 

Pancner, Miloš Teichman, Matěj Hypšman (nejlepší brankář turnaje). 

                                                                                                                             Za sekci TV - Pavel Trenčanský 

 

Florbalisté míří do okresního kola 

23.10.2016 08:40:52 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Florbalisté kategorie H IV si zajistili účast v okresním kole florbalu. 

 

Ve čtvrtek dopoledne se nadšení florbalisté Masarykovy školy 

a Gymnázia Broumov utkali v okrskovém kole ve florbale. 

Turnaj se konal dvoukolově, přičemž jeden z našich 

sestavených týmů neztratil ani bod, tudíž si právem vybojoval 

postup do okresního kola, které se bude konat 10. listopadu v 

Náchodě. Oběma týmům velice děkuji za skvělou reprezentaci 

naší školy a postupujícímu družstvu přeji mnoho úspěchů v 

dalších bojích.      (Michálková) 

 

 

Postup na dosah 

Vybraní florbalisté tercie a kvarty odjížděli na 

florbalový zápas do Náchoda se slovy " Nám se 

tam nedaří", a ono se docela dařilo. Posud´te sami 

- dvě remízy, jediná prohra a na závěr výhra 6:0 

jsou opravdu pěkný výsledek. Nakonec to klukům 

stačilo na páté místo, za které se nemusejí stydět. 

Navíc byli pochváleni i od jiných trenérů a právem 

byli označeni za sympatické hráče s výborným 

herním projevem. Možná nám k postupu chybělo 

trochu toho sportovního štěstí.   AM 
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Okresní soutěže ve florbalu proběhly také v kategorii dívek.  

22.11.2016 15:00:37 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Text Květy Strašilové o Okresním kole florbalu dívek 

V Polici nad Metují se konalo 15. listopadu okresní kolo v kategorii 

starších žákyň. Náš výběr z kvarty a tercie poměřil získané 

florbalové dovednosti pouze z hodin tělesné výchovy s dalšími pěti 

školami. Náš tým hrál bojovně, ale bohužel se projevila amatérská 

nezkušenost ve srovnání s týmy, kde některé dívky hrají florbal 

závodně. Ale vyhráli jsme aspoň jeden zápas. Poděkování za 

reprezentaci školy patří: A. Špreňarové, T. Vodochodské, D. 

Noskové, D+D. Škvrnovým - všechny z kvarty a N. Čejchanové, A. 

Freiwaldové, K. Nigrinové, K. Jandové - všechny z tercie.   K. 

Strašilová 

 

Stříbrný vítr zavál od Náchoda 

30.11.2016 05:35:40 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Poutavý text Pavla Trenčanského o florbalovém turnaji středních škol v Náchodě. 

Stříbrný vítr zavál od Náchoda. 

Tříchodové menu připomínala naše účast na G2 FLORBAL 

CHALLENGE, turnaji středních škol ve florbalu. Jako předkrm byla 

našim hráčům v nejlepší náchodské restauraci „Plechárna“ 

naservírována Střední škola propagační tvorby a polygrafie 

z Velkého Poříčí, na níž si poměrně s přehledem pochutnali. Hlavní 

chod (Jiráskovo gymnázium Náchod – předloňský republikový 

finalista turnaje zakončeného v pražské O2 aréně) byl ovšem tuhý, 

málo propečený a většina našich hráčů si na něm ve druhém 

poločase vylámala zuby. Celou trilogii zakulatil chutný, nadýchaný 

moučník v podobě Obchodní akademie Náchod (přesvědčivé 

vítězství 4:2). 

Na krajské vepřové hody se nám bohužel postoupit nepodařilo, ale druhé místo v okrese je i tak fantastický 

úspěch. Za skvělý kulinářský zážitek děkujeme následujícím studentům: 

Janu Rusinovi, Vojtěchu Brychovi, Michalu Novotnému, Michalu Doubravovi (všichni Sx), Jiřímu Tobiášovi (2.A), 

Janu Vodochodskému (Kt), Lukáši Komárovi, Jakubu Chráskovi, Zdeňku Jirmanovi a Danielu Kubečkovi (všichni 

1.A).   za sekci TV Pavel Trenčanský 

  
Florbalové zlato na náchodských Hamrech 

16.02.2017 17:22:49 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Nečekaný sportovní úspěch našich florbalistů v okresním finále přineslo pondělí se smolným číslem 13. 

Ačkoli to zpočátku vypadalo, že na turnaj dorazím pouze já, gólman a 1 hráč. Zbytek týmu se měl dopravit po 

vlastní ose. Musel se však ještě vypořádat s lesní zvěří a 

rozbitou spojkou svého vozu, přesto nakonec dorazil včas. 

Hned v prvním zápase deklasovali naši borci družstvo Teplic, 

aby se pak utkali s favoritem turnaje JG Náchod. Do 

dramatického zápasu vložili chlapci srdíčko, a tak nakonec 

překonali soupeře těsným výsledkem 2:1. Pak bylo ještě 

třeba pohlídat OA Náchod, se kterou jsme remizovali 0:0. To 

už bylo prakticky rozhodnuto o vítězi turnaje, takže naše 

družstvo závěrem potěšilo nečetné diváky exhibicí a power 

play proti EA Náchod. 

Děkuji všem členům týmu Janu Světlíkovi, Pavlu Chudomskému, Filipu Chládkovi, Ondřeji Gašparovi, Janu 

Melicharovi, Šimonu Machovi a Petru Bigasovi za kvalitní sportovní zážitek a budu se těšit na krajské finále. 

Marek Lengál – coach 
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Podlehly jsme jenom mistryním republiky. 

05.03.2017 18:02:37 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V Okresním finále středních škol vybojovaly naše dívky vynikající 2. 

místo. 

V pátek 3. března proběhl v Náchodě florbalový turnaj v rámci 

Okresního kola středních škol. Turnaje se na poslední chvíli zúčastnilo 

i naše družstvo Gymnázia Broumov, složené z deseti dívek vyššího 

gymnázia. Do tělocvičny Jiráskova gymnázia nakonec dorazila čtyři 

družstva, toužící po vítězství. Naše děvčata podala skvělý výkon a 

vybojovala druhé místo. V závěrečném hodnocení získal náš tým další 

dvě ocenění, a to za nejlepší hráčku turnaje a nejlepší gólmanku. 

Celému týmu děkuji za parádní reprezentaci školy a gratuluji k umístění.   AM 

 

Krajské finále florbalu středních škol: Počasí zhatilo postup na republiku. 

31.03.2017 10:10:27 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Chybělo tak málo. Jedno jediné vítězství a náš mužský tým by postoupil ze 

základní skupiny Krajského finále ve florbalu středních škol do bojů o 

medailové pozice. A kdo ví, třeba by nebyla nereálná ani účast na 

republikové eliminaci v Liberci. Bohužel, osud rozdal karty poněkud jinak. 

Pavel Trenčanský (coach): „Pořízené videozáznamy zápasů ještě stále 

detailně analyzuji, ale vše zatím nasvědčuje tomu, že se nejedná o hráčské 

ani trenérské selhání. Příčinu našeho nezdaru bych viděl spíše ve slábnoucí 

tlakové výši v oblasti Azorských ostrovů zasahující hřebenem vysokého tlaku 

vzduchu nad jižní okraj Hradce Králové a projevující se vydatnými srážkami. A na to jsme opravdu připraveni 

nebyli. “ 

Pavel Chudomský (pravý obránce): „Byla to velká šance. Mrzí mě, že jsem přípravě na turnaj nemohl věnovat 

tolik času, kolik bych si přál. Všechen svůj volný čas již několik měsíců trávím studiem k maturitní zkoušce. Ta je 

teď pro mě absolutní prioritou“. 

Filip Chládek (levý útočník): „Je to sport. Jednou jsi dole, jednou nahoře. Tentokrát na nás zbyla první eventualita. 

Ale nedá se nic dělat, míč je kulatý.“ 

Jan Světlík (pravý kapitán): „Vítězství v turnaji jsem podřídil naprosto všechno. Do Hradce Králové jsem 

přicestoval již o den dříve, abych nasál atmosféru sportovní haly v Třebši a „osahal“ si hřiště. Těšil jsem se na 

samostatné nájezdy, na které ovšem nedošlo, protože jsme stihli prohrát v řádné hrací době.“ 

Ondřej Gašpar (hráč): „Disponovali jsme herně vyzrálým týmem. Soupeře jsme převyšovali ve všech herních 

činnostech, taktice i strategii. Po celou dobu turnaje jsme se nenechali vyprovokovat k ukvapené střelbě na bránu 

a zbytečnému skórování.  Oba naše góly jsme vsítili s chladnou hlavou. Šesté místo neodpovídá našim turnajovým 

ambicím ani hernímu projevu.“ 

U historicky první účasti na Krajském finále ve florbalu středních škol byli následující studenti (a patří jim za to 

velký dík): Jan Světlík (Ok), Filip Chládek (Ok), Pavel Chudomský (Ok), Ondřej Gašpar (Ok), Šimon Mach (3.A), Petr 

Bigas (Sp), Jan Melichar (2.A), Jiří Tobiáš (2.A), Vojtěch Brych (Sx), Miroslav Kuře (Kr).  Pavel Trenčanský 

Basketbal Okresní kolo - basketbal dívek 

08.11.2016 05:43:19 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Naše studentky sbíraly v Jaroměři cenné zkušenosti. Více v textu 

Květy Strašilové. 

Po podzimních prázdninách se výběr dívek z kvarty a tercie vydal do 

Jaroměře na Okresní kolo v basketbalu. Hráli jsme 3 utkání, ve 

kterých nám nechyběla bojovnost, ale přesnost ve střelbě a hráčská 

zkušenost. Přesto si dívky zaslouží dík za ochotu reprezentovat 

školu v náročné hře na pohybové dovednosti. Kvarta: Anna 

Špreňarová, Dita a Denisa Škvrnovy, Denise Nosková, Kyla 

Burdychová. Tercie: Klára Jandová, Nicole Sidney, Lenka 

Plešingerová.       K. Strašilová 
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Volejbal 

Cenná zkušenost mladých volejbalistek 

30.03.2017 18:01:35 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Nadějné volejbalistky z tercie a jedna z kvarty poměřily své hráčské dovednosti v okresním finále. 

Tato soutěž AŠSK se uskutečnila 28. 3. 2017 v Červeném Kostelci. Naše začínající volejbalistky hráčsky 

konkurovaly ZŠ Plhov, ale zkušeným týmům ze ZŠ Červený Kostelec a ZŠ Krčín Nové Město nad Metují nestačily 

hlavně v příjmu podání.  

Dívkám S. Grimové, A. Freiwaldové, K. Jandové, Š. Novotné, N. Házové, A. Valentové (všechny 3.V) a A. 

Špreňarové (4.V) děkuji za reprezentaci školy a přeji hodně výher v okresní 

volejbalové soutěži za Slovan Broumov.  Květa Strašilová 

 

Stolní tenis 

Nečekaný úspěch - stolní tenis: Postup do krajského finále v kategorii starších 

žákyň 

06.03.2017 14:25:16 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Starší žákyně Leona Frydrychová a Anežka Durdincová postoupily do krajského 

finále ve stolním tenise.  

Naši vybraní žáci v kategorii DIV a HVI se 2. 3. 2017 zúčastnili okresního finále v Polici 

nad Metují. Dívky: Leona Frydrychová a Anežka Durdincová (obě 2.V) zvítězily v 

kategorii DIV a postupují do krajského finále v Jičíně (14. 3. 2017). Chlapci ve složení 

Miroslav Kuře (4.V), Jindřich Novotný (5.V), David Polák a Daniel Kubeček (oba 

1.A)  obsadili 4. místo. 

Děkujeme všem za reprezentaci školy a dívkám přejeme v krajském finále hodně 

štěstí a úspěchů.   Květa Strašilová za sekci TV 

 

Krajské kolo stolní tenis: Naše dívky těsně pod stupněm vítězů 

22.03.2017 11:21:08 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Sekundánky Leona Frydrychová a Anežka Durdincová vybojovaly v krajském kole cenné 4. místo. 

V Jičíně 14. 3. 2017 proběhlo krajské kolo ve stolním tenise starších žákyň. Vítězky okresního kola Leona 

Frydrychová a Anežka Durdincová ze sekundy obsadily 4. místo. Škoda, že se dívkám nepodařilo vyhrát čtyřhru 

proti Trutnovu, pak by mohly obsadit 3. místo. Dívkám děkuji za reprezentaci školy.  Květa Strašilová 

 

Přehazovaná 

Okresní kolo v přehazované 

03.03.2017 19:58:52 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Na turnaji v přehazované nás reprezentovaly dívky ze sekundy. Více v 

textu Květy Strašilové 

 

 ZŠ Hradební pořádala 1. března ve sportovní hale v Broumově okresní 

kolo v přehazované. Gymnázium Broumov reprezentovaly dívky ze 

sekundy ve složení:  Š. Novotná, B. Krejcarová, A. Durdincová, V. 

Tobiášková, D. Kuželová, A. Benešová, M. Hornychová, N. Holubová, A. 

Součková, E. Doubravová. Hrálo se ve dvou skupinách po 4 družstvech. 

Děvčata hrála s nasazením, ale na skóre skončily ve skupině třetí, a tak 

hrála pouze o 5.- 6. místo proti třetímu týmu Jiráskova gymnázia ze druhé 

skupiny. Tento zápas vyhrály a obsadily 5. místo. Okresní kolo vyhrálo 

družstvo ZŠ Velké Poříčí.  

Děkujeme našim hráčkám za reprezentaci školy.  Květa Strašilová 
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Šachy 

Úspěch šachistů 

26.01.2017 10:12:03 | AUTOR: JIŘÍ RINGEL 

V krajském přeboru škol v šachu obsadilo družstvo gymnázia páté 

místo. 

Ve středu 25. ledna v Třebechovicích pod Orebem vybojovalo 

družstvo našich šachistů velmi pěkné páté místo v kraji v kategorii 

II. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií. O úspěch se 

zasloužili Radovan Assbahi, Miroslav Kuře a Martin Přibyl z kvarty a 

Viktor Škoda z tercie. Josef Cibulka z primy, který v okresním kole 

pomohl k postupu, pro nemoc bohužel chyběl. Vedoucími družstva 

byli pan Škoda a pan Soural. Našim šachistům k umístění blahopřeji.  Jiří Ringel 

 

4.4.2  Program Exelence pro střední školy 

01.05.2017 10:17:50 | AUTOR: MGR. JIŘÍ RINGEL 

Škola získala finanční prostředky v rámci programu MŠMT Hodnocení žáků a 

škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 Excelence středních 

škol 2016. 

V měsíci dubnu škola obdržela finanční prostředky v rámci programu MŠMT 

Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 

Excelence středních škol 2016. Prostředky jsou určeny na nenárokové složky 

platů pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na úspěšných výsledcích žáků. 

Rn 

 

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

4.5.1   Dějepis 
Pro nové studenty: Seznamte se s jedinečnou historií naší školy. 

21.09.2016 06:16:16 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Tradice gymnaziálního vzdělávání je v Broumově třetí nejstarší v Čechách - po Chebu a Žatci. 

Studujete na škole, která se hlásí a navazuje na bývalé klášterní gymnázium. Tradice gymnaziálního vzdělávání je 

v Broumově již od roku 1624, jedná se o třetí nejstarší gymnázium v Čechách, po Chebu a Žatci. Už jen vstup do 

školy s takovouto tradicí by ve vás měl vzbuzovat pocity úžasu, respektu, hrdosti i nadšení. Tak příjemné studium. 

Více o historii gymnázia si můžete přečíst zde: 

http://www.gybroumov.cz/cs/skola/z-historie-skoly 

(mk) 

 

Zrod profesionálky: Eva Vodochodská 

Bc. Eva Vodochodská, maturantka z roku 2012, 

seznámila studentky 1. a 3. ročníku broumovského 

gymnázia s historií klášterní knihovny a také s 

nejzajímavějšími výtisky bible. Eva dokončuje 

magisterský program v oboru archivnictví Univerzity 

Hradec Králové. V současné době působí studijně v 

broumovském klášteře. Děkujeme za profesionálně 

připravené vystoupení.  (mk) 
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Horká novinka : LITVA, LOTYŠSKO - perly Pobaltí - zájezd v dubnu 2017 

11.10.2016 15:11:24 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V kabinetě dějepisu se můžete předběžně přihlašovat na jarní zájezd. Záloha 2000 Kč do konce listopadu. 

Tradiční jarní zájezd se bude konat 19. - 23.4.2017, stejně jako vloni ve spolupráci s CK Pangea-travel Jablonec 

nad Nisou. Navštívíme perly Pobaltí, nádherná místa v Litvě a Lotyšsku. V programu je Hora křížů (několik milionů 

křížů nedaleko města Šiauiliu - pro Litevce místo číslo 1, symbol vzdoru proti sovětizaci země), Trakai - nádherný 

hrad uprostřed stejnojmenného jezera, Rundale - lotyšské Versailles, fantastický zámek s velkými zahradami (v 

nich v altánu vaří skvělou soljanku), RIGA - město na řece Daugavě, historické centrum, secesní ulice, kostely...., 

Vilnius  - litevské hlavní město, Jeruzalém východu, budete překvapeni, jaké skvosty město nabízí. A na závěr 

Varšava, město, které vstalo po totálním zničení za 2. světové války z 

popela jako bájný Fénix. V ceně jsou dva noclehy v hotelu se 

snídaní,  pojištění, vedlejší náklady jsou minimální, cenová hladina jako u 

nás, platí se eurem. 

Cena  4600, - Kč. Aby se zájezd odjel, je potřeba minimálně 40 

účastníků. 

Průvodcovské služby zajištuje mk. 

Přihlášky v kabinetu, metoda - kdo dřív přijde, ten dřív mele.  

P.S. Na fotografii Riga 

 

Osvětim: Memento pro naši současnost 

21.10.2016 06:04:37 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Padesát studentů naší školy navštívilo koncentrační tábory Auschwitz I a Auschwitz II - Birkenau. 

Pokud nebudeme znát historii, tak si ji budeme muset znovu prožít, řekl kdysi nějaký slavný spisovatel či filozof. 

Věřím, že se nedožijeme doby, kdy budeme třídit lidi jako dnes třídíme papír, sklo, plasty a staré železo. Není 

tomu dávno, co tomu tak v našem kulturním okruhu bylo. Osvětim, kterou navštívilo padesát studentů naší školy 

(převážně septima a 1. ročník), je stále mementem pro naši současnost. (mk) 

 

Tercie v polském Gross Rosen 

30.04.2017 10:36:46 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V pátek 28. 4. (počasím jako by byl únor) vyjela tercie do nacistického koncentračního tábora Gross Rosen v 

Polsku. 

V pátek 28. 4. (počasím jako by byl únor) vyjela tercie do 

nacistického koncentračního tábora Gross Rosen v Polsku, cca 

70 km od Broumova, rozšířit si znalosti o holocaustu, který v 

literatuře poslední měsíc probírá. Tábor byl jedním z nejtěžších 

v Říši, vězni byli totiž využíváni pro práci v žulovém 

kamenolomu a málokdy vydrželi na živu více než 3 - 4 týdny. 

Gross Rosenem a stovkou jeho poboček na českém i polském 

území prošlo kolem 120 000 lidí 23 národností.  M. 

Hornychová,  M. Salašová 

 

4.5.2  Společenské vědy 
 Studentské volby 2016 

19.09.2016 14:16:40 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V úterý se konají studentské volby do krajského zastupitelstva. 

Studentské volby 

V úterý od 9 do 12.30 se ve školní knihovně konají studentské volby. 

Studenti starší patnácti let si mohou zvolit své strany do Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje. 

Volební komise v čele s předsedou Dominikem Pánkem je připravena. 
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Věř ve vítězství a vítězství uvěří v tebe. 

22.09.2016 09:31:36 | AUTOR: MGR. JIŘÍ 

RINGEL 

Mimo jiné i toto motto prezentoval třídě 

septimě svým životním příběhem poslanec 

Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský. V 

pátek 16. září studentům nastínil práci poslance 

nejen v rámci "Bruselu", ale i na regionální 

úrovni.     JR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminář Základů společenských věd: Broumovské diskuse 

10.11.2016 09:14:48 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Třídy semináře ZSV se zúčastnily 3. ročníku Broumovských diskusí. 

Studenti mých seminářů se v pondělí a úterý setkali v rámci 3. 

Broumovských diskusí s řadou osobností české historie, politiky, 

diplomacie, politologie a církve. Jen namátkou místopředsedou vlády 

P. Bělobrádkem, bývalým diplomatem P. Kolářem, politologem A. 

Tomským, historikem P. Hlaváčkem a dalšími (lze dohledat na www 

stránkách kláštera). Tématem letos byla evropská identita. Debata 

byla živá, inteligentní, vkusná, i když mnohdy kontroverzní. A to je 

správně. Jsem přesvědčena, že tyhle necelé dva dny daly mým 

studentům mnohem víc než celý týden ve škole. Děkujeme 

Vzdělávacímu a kulturnímu centru Klášter Broumov za skvělou akci a 

za stipendia, díky kterým měli gymnazisté vše zdarma.     ŠáRa 
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Studenti broumovského gymnázia iniciují vzpomínku na Václava Havla.  

STŘEDA, 05 ŘÍJEN 2016 04:53 RENÉ HERZÁN  

 
Strana 1 z 6 

V pátek 7. října 2016 v 16 hodin se za altánem ve 

Schrollově parku v Broumově sejdou studenti Gymnázia 

Broumov, aby si připomněli nedožité osmdesáté 

narozeniny Václava Havla – prezidenta, dramatika a 

stoupence občanské společnosti. Účast dalších příznivců 

prvního českého prezidenta je samozřejmě vítána. Na zdi 

altánu se budou promítat fotografie z návštěvy Václava 

Havla v roce 2001 v Broumově. Poté je možné přejít do 

undergroundového klubu Eden, kde se bude promítat 

film Lilian (společné dílko Olgy Havlové a Jana Kašpara). 

"Chceme připomenout Václava Havla pro jeho postoje - 

statečnost, pravdomluvnost, upřímnost, skromnost a 

LIDSKOST. "Svoboda může přežít pouze tehdy, je-li 

bráněna každodenním úsilím konkrétních lidí a institucí. 

Náš osud závisí jen na nás samotných, na tom, nakolik 

jsme schopni si určité věci navzájem lidsky garantovat, 

nakolik jsme odhodláni projevit svůj postoj konkrétní, 

třeba i nebezpečnou akcí." To je postoj člověka v občanské společnosti, to nám Václav Havel vzkázal a to bychom 

měli mít na paměti," komentuje důvod pořádání akce učitelka gymnázia Šárka Rambousková. 

Foto David Puschmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/studenti-broumovskeho-gymnazia-iniciuji-vzpominku-na-vaclava-havla.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=cf960b6321519bf98fb113f77c5eecc26e4196d0
http://nase.broumovsko.cz/index.php?view=article&catid=81:broumovsko&id=5688:studenti-broumovskeho-gymnazia-iniciuji-vzpominku-na-vaclava-havla&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=458
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/studenti-broumovskeho-gymnazia-iniciuji-vzpominku-na-vaclava-havla/pdf.html
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To byl tedy akademický týden! 

14.11.2016 15:13:16 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Text Šárky Rambouskové o besedě s Petrem Blažkem, ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů 

To byl tedy „akademický“ týden! 

Páteční besedou s historikem Petrem Blažkem (člen ÚSTR, 

odborník na čsl. dějiny 20. stol.) vyvrcholil týden setkávání s 

výraznými osobnostmi české vědy, politiky a kultury (o 

Broumovských diskusích jsme již psali). 

Petr Blažek studentům oktávy a 3.A přiblížil historii Charty 77, 

jejíž čtyřicáté výročí založení si připomeneme v lednu. Dějiny 

dvacátého století (hlavně ty po roce 1945) bývají ve výuce ve 

většině škol často vynechávány, případně velmi povrchně 

zmiňovány. Ne tak na naší škole!!!!  A pak že jsme malé 

provinční gymnázium a pak že se nemůžeme rovnat s těmi 

velkými ústavy „v civilizaci“ a pak že mají studenti v Sudetech 

smůlu……                           ŠáRa 
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Bankéř na gymnáziu 

03.03.2017 11:11:10 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V prvním březnovém týdnu navštívil naši školu pan Roman Chládek, 

ředitel pobočky Komerční banky v Broumově. Mimochodem také náš 

bývalý absolvent z roku 1991. 

V prvním březnovém týdnu navštívil naši školu pan Roman Chládek, ředitel 

pobočky Komerční banky v Broumově. V rámci zvyšování finanční 

gramotnosti našich žáků přednášel ve 3. A a v septimě. V těchto ročnících 

je v osnovách předmětu Základy společenských věd zařazena výuky 

ekonomie. Pan Chládek seznámil studenty s fungováním banky, jak a z 

čeho vytváří zisk a jaké služby poskytuje klientům. Diskutovali jsme o 

nutnosti, absurditě či nemravnosti bankovních poplatků, a zda-li bez nich 

může banka žít. Také jsme porovnávali klasické „kamenné“ banky s 

nízkonákladovými „internetovými“ bankami. Asi nejdůležitější byl závěr 

vystoupení pana ředitele Chládka - vysvětlil studentům, jak si půjčovat 

peníze, jak zjistit celkové náklady půjčky a jak „nenaletět“ reklamním 

trikům některých obchodníků s penězi. 

Karel Výravský 

 

Den Tibetu: Naše škola podpoří Den Tibetu 

08.03.2017 20:34:53 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Naše gymnázium, stejně jako dalších 76 škol, se letos přidá k podpoře Tibetu vyvěšením tibetské vlajky. 

 

Naše gymnázium, stejně jako dalších 76 škol, se letos přidá k podpoře 

Tibetu, vyvěšením tibetské vlajky. 10. března je 58. výročím povstání 

Tibeťanů proti čínské okupaci a vyvěšením tibetské vlajky vyjadřujeme 

svou solidaritu s Tibetem a dáváme najevo, že jsme schopni bojovat za 

svobodu i v případě, že se to netýká přímo nás.                          

                          Ester Hadašová a Anežka Slavíková, 2.A 

 

 

 

Vybrané otázky občanského zákoníku. Přednáška prof. Karla Klímy pro žáky třetích ročníků v rámci výuky základů 

společenských věd. 

 

Živá paměť: Přežila, teď o holocaustu vypráví. 

30.05.2017 16:29:13 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Tercie besedovala s ženou, která přežila holocaust. 

Pamětníků holocaustu ubývá, těm 

nejmladším je dnes přes 80 let. Ztrátu živé 

paměti nelze nahradit. Jednou z těch, kdo se 

své svědectví snaží předat proto, aby se 

tragická historie neopakovala, je RNDr. 

Michaela Vidláková (1936), která spolu s 

Radkem Hejretem besedovala se studenty 

tercie. Úvodním historickým přehledem i 

samotným osobním vyprávěním se jako 

červená nit táhla myšlenka, že je na nás 

všech, kteří žijeme v demokratické 

společnosti, nenechat se manipulovat, 

zajímat se o dění u nás i ve světě aktivně, 

dohledávat souvislosti, a díky tomu nevolit zlo, nepřihlížet volbě zla - ani ho potichu netolerovat. (MH) 
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4.5.3  Český jazyk a literatura, mediální a dramatická výchova 

Budoucí novináři, neváhejte! 

09.09.2016 11:07:28 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Náchodský deník nabízí spolupráci pro studenty se zájmem o žurnalistiku.  

Máte někdo zájem spolupracovat s Náchodským deníkem? Šance pro 

budoucí zájemce o studium žurnalistiky a humanitních oborů: Dobrý 

den, podobně jako v loňském roce chystáme v Deníku i letos zapojení 

studentů středních škol do tvorby novin prostřednictvím projektu 

Studentský deník. Měli byste zájem se opět zúčastnit? V případě zájmu 

bych poprosil co nejdříve o kontakty na studenty, se kterými bych pak 

už stejně jako loni komunikoval sám. Loni se projektu účastnily za vaší 

školu studentky Barbora Chalupová, Jitka Smolíková a Klára Blümlová, 

ale možnost zapojit se mají určitě i jiní studenti. (mk) 

 

 

Náchodský deník: Text septimánky Hany Duškové 

12.10.2016 18:53:16 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Hana Dušková publikuje v rámci projektu Studentský deník v Náchodském deníku. Děkujeme za propagaci 

školy. 

 

 

Text Šárky Rambouskové o exkurzi v Praze. 

Jeden z nejvýraznějších příběhů lásky nevěrné a přitom oddané, plný 

napínavých zvratů a okouzlujícího rytířského světa zhlédli minulý týden 

v historické budově Národního divadla oktaváni. Naše třetí a poslední 

návštěva Prahy v rámci výuky literatury na vyšším gymnáziu se vydařila, 

kromě představení jsme navštívili také Staroměstskou radnici, prohlédli 

si její historické sály i podzemí, shlédli ze Staroměstské věže. Počasí 

přálo. A jako vždy (!) byla celá akce velmi podařená. 

ŠáRa 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinta: Přednášky Bc. Evy Vodochodské a PhDr. Jana Meiera 

06.11.2016 13:54:52 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Zajímavé přednášky pro kvintu 

Žáci kvinty se v rámci hodin českého jazyka zúčastnili v říjnu 

přednášky Bc. Evy Vodochodské o historii klášterní knihovny. V 

pátek 4.11. pak navštívili místní knihovnu, ve které je PhDr. Jan 

Meier seznámil s funkcí knihoven, s druhy katalogů a s možnými 

způsoby ve vyhledávání informací.  Z. Valášková 
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Noc divadel 2016 a gymnazisti na scéně  

ÚTERÝ, 29 LISTOPAD 2016 04:57 MARIE MÁDLOVÁ (TŘÍDA SEKUNDA GB)  

 
Strana 1 z 9 

Zdraví Vás Váš oblíbený časopis Nejlepší časopis, který když si nekoupíte, nebudete vědět vůbec nic. Nejnovější 

zprávy třídy sekundy: Opice sežrala slona! 

Je sobota 19. listopadu, právě uhodilo půl čtvrté a žáci dramatické výchovy Gymnázia Broumov přicházejí do 

Městského divadla Broumov. Všichni mají dobrou náladu, fotí se a tak trochu v očekávání budoucího vyhlížejí 

poslední opozdilce. Konečně jsme kompletní a můžeme vyrazit do hlediště zhlédnout představení broumovských 

ochotníků Když ty, já taky. 

I když je hra zábavná, ne všichni vydrží v klidu sedět celou dobu. A tak se už při závěrečném potlesku začne 

plánovat pomsta pro rušivý element, tedy jediného muže dnešní akce, spolužáka Mikuláše. Paní učitelka 

Kroupová navrhuje sehrát Dívčí válku, my se s děvčaty nedokážeme dohodnout, jestli ho v noci zabalit do 

karimatky a shodit do orchestřiště, nebo ho svázat a zamknout do kostymérny. 

Po večeři se nám zvedne nálada, a tak ho vezmeme na milost a jdeme si na pódium sehrát pár hereckých etudek 

a komunikačních her. Provětráme zároveň místní kostymérnu a technické zázemí. 

Nakonec si už zalezlí ve spacáku střihneme jako večerní kino filmové zpracování komedie Zkrocení zlé ženy. Právě 

odbíjí půlnoc, ale spát se nám moc nechce. Střežíme tedy divadelní scénu až do druhé hodiny ranní. Budíček je v 

osm, je to matoucí, na pódiu je totiž stále pořádná tma. Po snídani se vydáváme každý svou cestou a zdá se nám, 

že to bylo parádní setkání s divadlem... 

tak trochu jinak. 

A teď se vraťme k tomu, jak opice 

sežrala slona... 

Marie Mádlová, sekunda 

Foto: Mikuláš Danihel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce primy: Divadelní představení Kytice.  04.01.2017 18:59:39 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Primáni a část sekundánů navštívila Klicperovo divadlo v Hradci Králové. 

Pokud si myslíte, že navštěvovat dopolední představení v Klicperově divadle 

je nuda, nebo dokonce otrava, že by vám tam chyběla akce, že to vlastně 

není projekt, takže ztráta času……hluboce se mýlíte… 

Sníh na silnici, prudký vítr, kolony aut - dojeli jsme jen tak tak, ale na čas – 

dějství prvé. 

Divadlo plné pubertálních diváků (z nichž někteří opravdu chudí duchem), 

poté výborná hradecká úprava Erbenovy Kytice - dějství druhé. 

Sníh na silnici, prudký vítr, hustá doprava na cestě zpátky  - dějství třetí. 

To všechno zvládli primáni a několik sekundánů bravurně, byli skvělí – elegantní, milí, způsobní, kultivovaní. 

Vyrůstá z nich další nadějná divadelní generace, jakých naší školou prošlo už několik, a vím, že bez divadla už si 

svůj život neumí představit. Je pěkné vědět, že vztah k němu si založili právě na broumovském gymnáziu. 

Musíme poděkovat panu řidiči Milanu Plnému za bezpečnou a jistou jízdu v nepříjemném provozu. 

ŠáRa a JiSm 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/blog/noc-divadel-2016-a-gymnazisti-na-scene.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=f00818fbea5a23e58dece1666b5da6578a8904c3
http://nase.broumovsko.cz/index.php?view=article&catid=100:blog&id=5792:noc-divadel-2016-a-gymnazisti-na-scene&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=479
http://nase.broumovsko.cz/blog/noc-divadel-2016-a-gymnazisti-na-scene/pdf.html
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Sexta v prezidentském apartmá Národního divadla 

25.01.2017 05:33:00 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Netradiční prohlídka Národního divadla.  Národní divadlo je poměrně konzervativní divadelní scénou již více než 

130 let, i přesto dokáže své návštěvníky překvapit. 19. ledna jsme 

měli objednanou standardní prohlídku prostor ND a večerní 

představení Manon Lescaut. Již od počátku bylo zřejmé, že naše 

prohlídka standardně neproběhne. Z každé situace se ale dá něco 

vytěžit. A i my jsme měli nakonec vlastně štěstí, naše netradiční trasa 

vedla skrze jindy nepřístupné prezidentské salónky či průběh nácviku 

nově uváděné opery Tosca.   Ek 

 

 

LANGEROVA ZAHRADA – AKCE DAVID A GOLIÁŠ.  23.03.2017 05:57:07 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Do projektu Langerova zahrada realizovaného Ulitou Broumov vstoupili také studenti septimy GB. 

Do projektu Langerova zahrada realizovaného Ulitou Broumov vstoupili také studenti septimy GB. Připravují 

podkladové informační materiály pro výstavu dobových fotografií objektů „Schrollova panství" čerpající ze sbírek 

Petra Bergmanna. Otevření velkoformátové výstavy situované do zahradního areálu pod poliklinikou proběhne 

v rámci 9. Gymplfestu (25. – 26. května). Ek 

 

2.A dva dny v Praze 

07.04.2017 06:13:16 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Nerealizovali jsme žádný projekt ……. jen jsme se procházeli Prahou ...  místy spojenými s dějinami českého 

divadla, večer jsme se v Divadle v Dlouhé přesvědčili, že Henrik Ibsen je pořád aktuální (jeho „Heda Gablerová“ 

byla výborná). Véééčerní Praháá byla inspirující, ostatně jako akční scéna v tramvaji ....     ŠáRa 

 

Tercie debatovala se spisovatelem Davidem Zábranským. 21.06.2017 05:43:29 | PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Úterní neformální ranní debata tercie se spisovatelem Davidem Zábranským u klášterního Domku spisovatelů.  

Úterní neformální ranní debata tercie se spisovatelem 

Davidem Zábranským u klášterního Domku 

spisovatelů. Autor oceňovaných románů využívá v 

Broumově dvouměsíčního stipendijního pobytu, 

během kterého dokončuje příběh o německém lékaři, 

který týrá sestry z východu Evropy ... více v rozhovoru  

http://www.klasterbroumov.cz/cs/rozhovor-s-

davidem-zabransky   (mh, ms) 

 

 

 

DÍVČÍ VÁLKA V KLÁŠTERNÍ ZAHRADĚ 

29.06.2017 06:11:47 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Část dramatické výchovy třídy sekundy připravila pro své spolužáky miniinscenaci Dívčí válka. Slunko svítilo, 

texty byly v hlavě, meče z výroby pana školníka pevně v rukou. Maruška i další divošky rozpálily plac tak, že 

závěrečná zmrzlina vyloženě bodla.  lo + ek 

 

„NATOČ TO!“  Herecké hvězdy na škole.   

26.06.2017 15:08:00 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

V projektu kvarty "NATOČ TO!" vznikla série krátkých studentských filmů mapujících rozličné prostory gymnázia. 

Některé ze snímků využily nevšedních míst školy, jiné vsadily spíše na hvězdné herecké obsazení. A vyplatilo se. 

Následující videoklip "To je život" obsadil druhé místo v hlasování odborné poroty. ek 

Film můžete zhlédnout zde:  

https://www.youtube.com/watch?v=73cvlnn4cmM 

 

http://www.klasterbroumov.cz/cs/rozhovor-s-davidem-zabransky
http://www.klasterbroumov.cz/cs/rozhovor-s-davidem-zabransky
https://www.youtube.com/watch?v=73cvlnn4cmM
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Jeden z týmů  

26.06.2017 15:04:45 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Cenu za studentský filmový snímek roku získala skupina s 

videoklipem Karma je zdarma. Příběh o šikanované dívce, 

která vzala osud pevně do svých rukou... Ocenění si převzali: 

Tereza Machková, Adéla Semeráková, Dita Škvrnová, Denisa 

Škvrnová, Tereza Vodochodská a Martin Janda. Sošku studenti 

věnovali domovské škole a je možné ji spatřit ve vitríně 

situované vedle učebny matematiky. Od dalších prestižních 

studentských ocenění je odlišena 

růžovou stuhou :-O. ek 

 

 

 

 

 

 

Špičkoví investigativní novináři besedovali se studenty naší školy. 

25.06.2017 18:42:35 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Jakub Unger (maturoval u nás 1994) a Sabina Slonková patří k elitním českým novinářům. 

 

Týdny mediálního vzdělávání. 

Projekt, kterým se společnost Člověk v tísni snaží 

přispět kritickému myšlení a mediální gramotnosti 

studentů. Studenti školy debatovali v pátek 23.6. v 

Opatském sále kláštera se špičkovými českými novináři 

- Jakubem Ungerem, absolventem broumovského 

gymnázia, současným šéfredaktorem zpravodajství na 

Seznam.cz, a Sabinou Slonkovou, přední českou 

investigativní novinářkou.        (MH) 
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4.5.4  Estetická výchova výtvarná a hudební 

 
WAJNOT? v létě 

17.09.2016 07:27:59 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Gymplácká kapela na letních akcích - Oslavy 760 let města 

Broumova, Rockstock, Motosraz v Martínkovicích a v Radvanicích... 

Fotografie z úspěšných letních akcí naší školní kapely najdete zde: 

http://gybroumov.rajce.idnes.cz/leto_2016/#                           (ek) 

 

Wajnot? premiérovali vlastní song 

26.11.2016 20:35:19 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Studentská kapela Wajnot? veřejně uvedla první ze série vlastních písní.  

 

Studentská kapela Wajnot? veřejně uvedla první ze série vlastních písní. 

Při příležitosti Ocenění Nadačního fondu Gymnázia v Broumově (24. 

listopadu) zazněla v akustické verzi píseň s názvem HIGH ON YOU. 

Prozatím posíláme kousek textu, brzy by měla přibýt nahrávka...   ek    

 

 

 

 

 

 

NEJSME DALŠÍ CIHLY VE ZDI, NEJSME PINK FLOYD 

05.10.2016 05:53:19 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Sextáni v úterý realizovali na půdě gymnázia projekt THE WALL 2016.  

Sextáni v úterý realizovali na půdě gymnázia projekt THE WALL 2016. 

Touto hudební akcí si připomněli množství bariér, které nám přináší nejen 

současný svět, ale které si často stavíme kolem sebe i my sami. Pomyslné 

zdivo bylo nakonec strženo, školní půda nápor vydržela... ek 

 

Seminář hudební výchovy: Etnická hudba v čajovně 

14.11.2016 06:04:28 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V rámci semináře hudební výchovy navštívili studenti hronovskou čajovnu U 

Bílého draka. 

Ve čtvrtek 10.11. jsme v rámci hudebních toulek mimoevropskou hudbou vyměnili 

školní prostředí za útulnou hronovskou čajovnu U Bílého draka a nechali se na chvíli 

unést tóny tibetských mís a didgeridoo Waltera Erbera. ek + sexta + 2.A      (ek) 

 

 

 

 

 

 

Škola má své bicí. 

Konečně se podařilo zakoupit bicí soupravu pro hudební aktivity 

studentů gymnázia. Děkujeme MěÚ Broumov a Agentuře pro rozvoj 

Broumovska. Mrkněte, co Míša vybrala... ek 

 

 

 

https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/754400441374962/?type=3
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/754400441374962/?type=3
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9. GYMPLFEST – Etnokoutek 

13.02.2017 16:28:32 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Začínáme pomalu připravovat program na 9. Gymplfest, který by 

se měl realizovat jako multižánrový festival studentské tvorby 25. 

- 26. května 2017. 

Začínáme pomalu připravovat program na 9. Gymplfest, který by se 

měl realizovat jako multižánrový festival studentské tvorby 25. - 26. 

května v parcích, zahradách, ulicích, kavárnách a jiných pohodových 

místech historické části Broumova. Jedním z chystaných 

představení by se mohl stát hudební "etnokoutek" kvinty a prvního 

ročníku... ek 

 

 

VLASY: HUDBA A SPOLEČNOST 

20.06.2017 06:09:46 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Na hudebce jsme přemýšleli, jak moc dělají šaty člověka a jak moc 

určují či doplňují jednotlivé hudební styly. 

Na hudebce jsme přemýšleli, jak moc dělají šaty člověka a jak moc určují 

či doplňují jednotlivé hudební styly (punk, glam rock, grunge aj.). Hrají 

zde nějakou roli i vlasy jako "trvalá součást naší tělesné image"? Co 

znamenalo v průběhu dějin jejich krácení či prodlužování a jak následně 

ovlivňovalo společenský statut jedince? Kolikrát hrály vlasy zásadní roli 

v uměleckých počinech a kolik různých forem a významů mohou mít 

rituální postřižiny? Foto z našeho bádání můžete zhlédnout zde, v hlavní 

roli Bartoloměj Beran.          Ek 

 

Na výstavě Andyho Warhola 

23.06.2017 06:01:37 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Studenti prvního ročníku a kvinty navštívili jedinečnou výstavu 

legendárního pop-artového průkopníka Andyho Warhola. 

V Zeleném domečku v Polici nad Metují je s životem a tvorbou světově 

známého výtvarníka seznámil Pavel Frydrych ze spolku Apeiron. Studenti 

si například mohli prohlédnout portrét Micka Jaggera ze skupiny Roling 

Stones či porovnat devět barevných variací Marilyn Monroe. Sl 

 

PRŮVODCE BROUMOVEM: VILY A ZAHRADY Z PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ 

20.06.2017 13:21:15 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Projekt Ulity Broumov vznikající za spolupráce 

například Petra Bergmanna a Gymnázia Broumov 

přinesl prvního tištěného průvodce 

broumovskými vilami a zahradami. 

Projekt Ulity Broumov vznikající za spolupráce 

například Petra Bergmanna a Gymnázia Broumov 

přinesl prvního tištěného průvodce broumovskými 

vilami a zahradami. Na doprovodném textu k 

jednotlivým objektům pracovali studenti septimy. 

Nyní už je možné si průvodce s mapou pro třídy 

vyzvednout v kanceláři školy. Tak neváhejte a 

vydejte se koncem roku na procházku nově 

odkrytou broumovskou minulostí... septima + ek 
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4.5.5  Cizí jazyky 

 
Americká lektorka již v Broumově 

30.08.2016 12:38:52 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Na našem gymnáziu bude od září působit americká lektorka 

angličtiny Liana Havel. Pobyt zajistila Fullbrightova komise. 

Především díky iniciativě Mgr. Martiny Salašové budou mít 

studenti školy na hodinách angličtiny důležitou posilu - americkou 

rodilou mluvčí Lianu Havel.  

 

 

Lianna Havel: Welcome lesson 

12.10.2016 19:08:31 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Každé úterý, 7. vyučovací hodinu, vám bude k dispozici americká asistentka 

Lianna Havel. Můžete přijít s dotazy, návrhy, kam by se mohla podívat nebo 

si jen tak popovídat. Sl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Americká lektorka Lianna Havel strávila tento školní rok na našem gymnáziu. Tento týden odjíždí domů do 

USA. 

 

Hi everyone, 

Thank you so much for welcoming 

me into your school this year. It 

has been such a pleasure to get to 

know all of you and watch you 

grow in your English language 

abilities. I hope you keep up the 

good work and if you ever visit the 

US, let me know! I′d love to see 

where your futures take you 

because I know you′re bound for 

good things. I am going to miss 

you, Broumov and the Czech 

Republic, but I know I′ll be back 

someday. Have a great summer! 

Lianna 
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Divadelní představení v angličtině: Dracula 

08.02.2017 11:12:08 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Přihlášky a informace u vyučujících angličtiny Hejtmánkové a Michálkové 

Divadelní představení v angličtině - DRACULA 

Hrají rodilí mluvčí - soubor American Drama Groupe Europe 

Více na www.english-theatre.cz 

Kde : Východočeské divadlo Pardubice 

Kdy: 7.4.2017 v 9.30 

Odjezd z parkoviště pod gymnáziem: 6.45 

Návrat: po 14. hod 

Cena: 400,- Kč (vstupenka 160,- Kč + doprava autobusem) 

Přihlášky a více informací u p. učitelky Hejtmánkové a Michálkové    (SM) 

 

4.5.6  Biologie, ekologie, chemie 

První fáze realizace projektu „KVAS“ začala. 

25.10.2016 16:37:23 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Pavel Trenčanský ve svém textu popisuje první fázi zajímavého 

projektu. 

Možná jste si při návštěvě učebny chemie všimli velké modré 

aparatury stojící vedle stolku s počítačovým monitorem. V jejím nitru 

se nachází jablečná drť smíchaná s vodou. Jedná se o první fázi 

projektu „KVAS“ realizovanou studenty oktávy a čtvrtého ročníku v 

rámci semináře z biologie. Tato fáze projektu si klade za cíl upevnit 

vědomosti, dovednosti a návyky z problematiky biochemie kvasných 

procesů se zaměřením na alkoholové kvašení, prohloubit většinu 

klíčových kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím 

programem pro gymnázia a rozvinout tolik potřebnou finanční 

gramotnost. 

Produktem výše zmíněného kvasného procesu je mimo jiné i 

plynný oxid uhličitý (CO2), který v horní části aparatury uniká 

hadičkou do skleněné nádobky s vodou. Tuto hadičku je 

možné z nádobky vyjmout a plyn ve volných chvílích jímat 

například do mikrotenového sáčku od svačiny, prázdné PET 

láhve nebo prostě jenom tak do kbelíku či batohu (CO2 je těžší 

než vzduch). Jeho následným vypuštěním do zemské 

atmosféry můžete i vy přispět svým malým dílem ke 

globálnímu oteplení planety (CO2 je skleníkový plyn) a 

bojovat tím proti případné nadcházející době ledové. Po 

přečerpání plynu vraťte, prosím, hadičku zpět do nádobky. 

Ve druhé fázi projektu, která 

proběhne zhruba v únoru a již 

nebude součástí výuky, se ve 

spolupráci s martínkovickou firmou Gastropal, s. r. o. 

pokusíme ze vzniklého roztoku oddělit destilací jeho 

jednotlivé frakce, zejména potom odpadní produkt 

alkoholového kvašení - etanol, který se dá použít v 

domácnosti jako mycí prostředek nebo je součástí 

nemrznoucích směsí do ostřikovačů aut. 

Pavel Trenčanský 

 

http://www.gybroumov.cz/upload/big/524_img_0235.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/524_img_0236.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/524_img_0237.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/524_img_0239.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/524_img_0241.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/524_img_0242.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/524_img_0243.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/524_thumbnail_uvodni-foto.jpg
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Prima na koni 

15.11.2016 12:12:41 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Prima navštívila jízdárnu v Hejtmánkovicích. 

 

Díky Tomáši Plachtovi a jeho matce paní Zdeňce Plachtové mohli 

zájemci z primy navštívit jízdárnu v Hejtmánkovicích. Pondělní 

odpoledne tak mohli zkusit jízdu na koni, vyslechli si několik 

informací o chovu fríského koně, barokního pinta a poníků, krmili 

různá zvířata, prohlédli si celý krásný areál jízdárny, vybírali jméno 

pro čerstvě narozené mládě lamy a byli pohoštěni.     JS 

 

 

 

 

 

Opravdu pocházíme z opice? 

21.12.2016 15:48:52 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Studenti semináře biologie septimy a 3. ročníku navštívili Hrdličkovo 

muzeum v Praze. 

 

Opravdu pocházíme z opice? 

Na tuto otázku a mnoho dalších se snažili zjistit odpověď studenti semináře 

biologie septimy a 3.A při návštěvě Hrdličkova muzea člověka v Praze. Mezi 

vitrínami plnými posmrtných masek, kostí, vypreparovaných vnitřností a 

lidských mumií se dozvěděli vše o vývoji našeho druhu. Další otázka zněla 

„jak vidí svět slepci“. Pro tuto odpověď si došli na Neviditelnou výstavu, kde 

hodinu v úplné tmě poznávali svět jinak než zrakem. 

L. Lorencová, M. Čápová 

 

Sekunda: Přírodovědná část navštívila psí útulek 

02.02.2017 05:31:39 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Ludmila Lorencová popisuje ve svém textu návštěvu broumovského psího útulku. 

 

Zatímco divadelní část sekundy jela za 

kulturou do Prahy, přírodovědná část 

navštívila psí útulek v Broumově. I přes 

mrazivé počasí jsme přemluvili pár psů 

na krátkou procházku kolem zamrzlé 

Stěnavy. Po nekonečném loučení s 

nejmladším členem útulku - černým 

chlupáčem - jsme promrzlí dorazili do 

Alejky. Někteří odvážlivci zde vyzkoušeli 

sjezd kopce na kluzkách.  

L.L. 
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Biologie: Návštěva ZOO Praha 

26.04.2017 11:11:50 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V pondělí 24. 4. navštívili naši studenti (převážně z 2.A a 6.V) 

v rámci výuky zoologie jednu z našich nejkrásnějších ZOO v 

Praze Troji.  

 

V pondělí 24. 4. navštívili naši studenti (převážně z 2.A a 6.V) 

v rámci výuky zoologie jednu z našich nejkrásnějších ZOO v 

Praze Troji. Počasí nám přálo a kromě zážitků si někteří přivezli 

domů i velmi nevšední suvenýry. 

                                           Za sekci biologie Čp a Lo 

 

Krása letu dravých ptáků 

14.06.2017 18:09:00 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Studenti nižšího gymnázia se zúčastnili ukázky dravých ptáků, které přivezli odborníci společnosti Zayferus z 

Lednice. 

 

Studenti nižšího gymnázia se zúčastnili ukázky 

dravých ptáků, které přivezli odborníci společnosti 

Zayferus z Lednice. Všichni se dozvěděli plno 

zajímavostí o největší sbírce trénovaných dravců v 

ČR, zasoutěžili si, vyzkoušeli přílet dravců na ruku a 

někteří se s nimi dokonce vyfotili. Sl 

 

 

 

 

 

Exkurze na farmě Wenet 

Paní učitelka Cikrytová se žáky primy navštívili farmu Wenet, kde měli možnost vidět zvířata známá i pro zdejší 

prostředí neobvyklá, měli možnost zvířata krmit, pochovat si je, nechat se kousnout od velblouda a poplivat od 

lamy. Já i paní učitelka oceňujeme i květinovou  výzdobu, upravené prostory a okolní krajinu.   (JS) 

 

4.5.7  Zeměpis 
Martin Stiller, absolvent 1998: Amerikou na rodinné cyklocestě 

06.02.2017 15:58:51 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Studenti nižšího gymnázii zhlédli v broumovském Infocentru poutavou přednášku Martina Stillera.  

Studenti nižšího gymnázia zhlédli dnes dopoledne (6.2.) v 

broumovském Infocentru zajímavou přednášku našeho 

absolventa z roku 1998 Martina Stillera. Martin je svérázný 

cestovatel, který na kole projel desítky zemí světa, od USA, 

Mexika, Kuby, přes Francii, Španělsko, Maroko, až třeba po 

Austrálii. Studentům poutavě vyprávěl o své rodinné 

cyklocestě po přírodních parcích amerického státu 

Washington (neplést s hlavním městem Washingtonem, 

které leží na opačném konci USA ). (mk) 

Oficiální web Martina Stillera zde: 

http://www.cyklocestovani.cz/cestopisne-besedy/temata-

besed/ 
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Mongolsko Emy Wagnerové 

 

4.5.8  Tělesná výchova 

Janovičky patřily v pátek kvartě. 

28.01.2017 15:27:45 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Dne 27. 1. 2017 jsme se studenty kvarty využili skvělé lyžařské 

podmínky tamějšího ski areálu Janovičky. 

Dne 27. 1. 2017 jsme se studenty kvarty využili skvělé lyžařské 

podmínky tamějšího ski areálu Janovičky. Čekalo na nás 

slunečné počasí, azurová obloha a perfektně upravená 

sjezdovka. Studenti kvarty tak prožili netradiční tělesnou 

výchovu přímo na svahu, a mohli tak pilovat to, co se naučili 

před dvěma lety na lyžařském kurzu. Z dobré nálady na 

sjezdovce soudím, že si to velice užili. AM 

 

 

Lyžařský kurz kvinty a 1.ročníku: Pohoda v Krkonoších  

01.02.2017 17:21:53 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Květa Strašilová ve svém textu hodnotí lyžařský kurz.  

 

Lyžařský kurz pro 1.A a kvintu se uskutečnil 15.1. - 20.1. opět v 

Javořím Dole v Krkonoších. Letos byly nejen výborné sněhové 

podmínky, ale také počasí. Rovněž nám přálo slunečné počasí 

při jednodenním lyžování na sjezdovkách v Peci pod Sněžkou, 

což byl pro mnohé nejlepší zážitek z celého kurzu. Také dva 

půldenní výlety na běžkách v úsecích Krkonošské magistrály 

měly své kouzlo. V závěru týdne se uskutečnily tradiční závody 

na sjezdovce u chaty Dakota. Závodilo se ve slalomu dívek, 

slalomu chlapců a slalomu snowboardu dívek a chlapců.   K. 

Strašilová 

 

 

Sekunda: Lyžařský kurz 2017 

01.03.2017 17:01:39 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Ve dvou nových fotogaleriích najdete fotografie z 

lyžařského kurzu sekundy. 

 

 

 

Vodácký kurz Malá Skála 2017  

13.06.2017 15:55:44 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Tak jako každý rok, tak i letos třída septima a 3. A zanořila pádla do zpěněných peřejí Jizery... 

Tak jako každý rok, tak i letos třída septima a 3. A zanořila pádla do zpěněných peřejí Jizery, aby změřily své síly 

s tímto veletokem. Sjíždění pověstné šlajsny u kempu pak dokázalo vykouzlit i úsměv na jinak kamenných tvářích 

studentek E. T. a L. V., jak dokládají přiložené fotografie. 

Na své si přišli i milovníci vodní a vysokohorské turistiky. Skutečnou lezeckou lahůdkou pak byla lezba v Suchých 

skalách. Počasí nemělo chybu a kurz proběhl na výbornou nejen díky profesionálnímu zajištění ze strany pana 

Honzy a nestora vodní a vysokohorské turistiky Pavla T. 

Dík patří také pečovatelkám Ludmile L. a Daniele S. za odbornou lékařskou péči a samozřejmě studentům za 

pohodový průběh. 
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4.5.9  Jiné 

4.5.9.1 Podněty a podněcování ke studiu 

 

Soutěž o nejlepší studentskou esej. 

Vážená paní ředitelko/ Vážený pane řediteli, 

rádi bychom vás informovali o soutěži o nejlepší studentský esej, kterou letos již po osmé pořádá Knihovna 

Václava Havla. Eseje Václava Havla se staly klasickými texty české literatury a žánr eseje je zapotřebí v českém 

jazyce nadále pěstovat – ne ve smyslu napodobování esejů Václava Havla, ale ve smyslu pojmenovávání 

nepříjemných problémů a hledání jejich nekonvenčních řešení. Knihovna Václava Havla proto vyhlašuje další 

ročník soutěže pro studenty středních škol o Cenu Václava Havla za studentský esej. Výběr tématu eseje je 

tentokrát, v roce nedožitých 80. narozenin Václava Havla, na autorech samých. Podmínkou je pouze pomyslné 

adresování eseje Václavu Havlovi: Milý pane prezidente a dodržení literární žánru eseje.  

S pozdravem Barbora Grečnerová 

Koordinátor vzdělávání 

Knihovna Václava Havla, o.p.s./Václav Havel Library 

 

Víte, co je FICHTL?  

06.09.2016 19:27:05 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

FICHTL - nový vědecký kroužek s Mgr. Michalem Hnykem. Šance pro technicky nadané studenty. 

Díky podpoře firmy Saar Gumi Czech s.r.o. mohla naše škola v tomto školním roce otevřít dva kroužky pro 
technicky nadané žáky, a to zvlášť z nižšího gymnázia a zvlášť z vyššího gymnázia. 
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Zde je odkaz na YouTube kanál, kde jsou zajímavá videa z činnosti kroužků:  

https://www.youtube.com/channel/UCuqofXddbWvvYVgzRuQTgjA 

 

 

 

 

 
Cesta do hlubin studia chemie  

13.11.2016 15:01:03 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Text Markéty Čápové o účasti Barbory Chalupové, 

studentky oktávy, na 2. ročníku seminářů pro zájemce o 

studium chemie.  

 

Ve dnech 26. - 27. 10. 2016 se naše studentka oktávy 

Barbora Chalupová zúčastnila již 2. ročníku seminářů 

určených pro zájemce o studium chemie. Akce se opět 

konala  na PřF UK v Praze a budoucí chemici si zde vyslechli 

řadu zajímavých přednášek a mnohé teoretické poznatky 

si mohli i vyzkoušet  ve vysokoškolských laboratořích.   MČ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCuqofXddbWvvYVgzRuQTgjA
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Centrum pro talentovanou mládež Praha - Registrace do Online  kurzů - stipendium. 
http://www.ctm-academy.cz/ 
Od května do 14. září 2016 probíhá registrace pro zájemce z řad středoškolských studentů 

do podzimních kurzů CTM ONLINE PROGRAMU, které jsou účinnou pomocí, jak se připravit 

na studia na prestižních univerzitách doma i v zahraničí. Studenti si mohou vybrat ze široké 

nabídky online kurzů převážně z oblasti přírodních věd, matematiky a informatiky, ale i 

humanitních předmětů a jazyků, zvláště angličtiny. Lze studovat u prestižních institucí 

včetně Florida Virtual School Global (FLVS), Global Personalized Academics (GPA) a 

University of Nebraska High School (UNHS), které nabízí finančně dostupný a flexibilní 

způsob vzdělávání online formou nad rámec školní výuky. CTM tak staví na dlouholeté 

spolupráci s Johns Hopkins Centre for Talented Youth (CTY), která je považována za 

světovou autoritu v rozvoji talentovaných studentů. 

 

Hezký den, 

naše gymnázium je již druhým rokem jednou z několika spolupracujících škol (spolu s nejlepšími gymnázii v České 

republice) s Centrem pro talentovanou mládež, které kurzy mezinárodně zprostředkovává. viz. http://www.ctm-

academy.cz/on…/pro-skoly/spolupracujici-skoly. Snad se tedy na našem gymnáziu najdou i další studenti a naše 

škola bude moci v této začínající tradici pokračovat a veřejnosti tak ukázat, že Gymnázium Broumov patří mezi 

několik TOP škol, které dělají 'něco navíc' a které vysílají své absolventy na vynikající zahraniční univerzity. 

S pozdravem Pavlína Hartmanová 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, 

Rádi bychom Vás informovali o průběhu výběrového řízení na CTY Summer 2017. 

O stipendium soupeří 215 studentů. 

Na vyhlášení výběrového řízení na CTY Summer Program 2017 zareagovali zástupci 64 gymnázií z celé České 

republiky, kteří nominovali 239 studentů. Výběrové řízení má 3 kola, první, nominační kolo již proběhlo.  Ve 

druhém se zaregistrovalo 215 studentů, kteří 20. ledna 2017 psali esej na téma: “I wish I had enough money to 

make the world a better place. Describe a project you would like to make a reality to solve a specific problem of 

the world.” 30 nejúspěšnějších studentů bude pozváno na interview do Prahy na začátku března 2017. Deset 

nejlepších obdrží stipendium ve výši 5000 $ na CTY Summer Program 2017.  

Z Vašeho gymnázia zaslali do výběrového řízení esej tito studenti: Heinzel Josef  a Krejcarová Anežka. 

Jeanne Bočková 

Centrum pro talentovanou mládež, z.s. 

 

XXII. ročník Pražského studentského summitu 

23.09.2016 11:25:08 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Informace pro zájemce o Pražský studentský summit. 

Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vás informovala, že bylo spuštěno přijímací řízení do již XXII. ročníku 

Pražského studentského summitu. Prestižní vzdělávací projekt pořádaný českou nevládní Asociací pro 

mezinárodní otázky (AMO) nabírá nové účastníky z 

řad studentů středních a vysokých škol do pátku 30. 

září (Model OSN) a do pátku 14. října (Model NATO, 

Model EU). Přijetí uchazečů do všech modelů 

probíhá na základě vyhodnocení přijímacích esejí na 

zadané téma. V případě, že Vaši studenti hledají 

rady, jak napsat esej, doporučujeme jim využít 

článek, v němž zástupce hlavní koordinátorky Filip 

Jelínek eseje důkladně rozebírá. Projektu, který se 

řadí mezi největší svého druhu ve střední Evropě, se 

každoročně účastní více než 320 studentů z celé 

České republiky. Hlavní vzdělávací metodou je 

http://www.ctm-academy.cz/on…/pro-skoly/spolupracujici-skoly
http://www.ctm-academy.cz/on…/pro-skoly/spolupracujici-skoly
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simulace jednání mezinárodních organizací. Projekt podněcuje zájem studentů o aktuální problémy, které hýbou 

jak vnitrostátním, tak mezinárodním děním, a o aktivní účast při jejich řešení. Rovněž rozšiřuje vědomosti 

mládeže o politice, mezinárodních vztazích, diplomacii, ekonomii, lidských právech, kultuře či životním prostředí. 

V letošním roce pod hlavičkou Pražského studentského summitu pořádáme také sérii vzdělávacích regionálních 

simulací s podtitulem „Staň se diplomatem!“, které budou simulovat jednání Rady bezpečnosti OSN. Ty jsou 

určeny pro žáky 8. a 9. tříd základních škol (a odpovídajících ročníků gymnázií) a uskuteční se v několika českých 

krajích. První akce pro žáky z Moravskoslezského kraje se bude konat 4. října v Ostravě. Nejpozdější termín pro 

odeslání přihlášky do této simulace je 25. září 2016. 

U příležitosti nadcházejících amerických voleb AMO pořádá také simulace prezidentských volebních debat, které 

jsou určeny pro studenty středních škol a konají se v angličtině. Vybraní účastníci si budou moci vyzkoušet 

zastávat postoje republikánských či demokratických kandidátů v rámci veřejné debaty v Brně (24. října 2016, 

Knihovna Jiřího Mahena) a Praze (7. listopadu 

2016, Centrum současného umění – DOX). 

Deadline pro odeslání přihlášek je 10. října 2016. 

Více informací naleznete na www.amo.cz/USA. 

S přáním hezkého dne 

Iva Gejdošová 

Koordinátorka vnějších vztahů/Public Relations 

Coordinator 

Pražský studentský summit 

 

Nenechte si ujít taneční dílny  

26.09.2016 14:13:45 | AUTOR: PAEDDR. MILAN 

KULHÁNEK 

V následujících měsících můžete celkem třikrát 

navštívit taneční dílny - kurzy spontánního 

tance.  

 

 

 

Týden vzdělávání dospělých 

Vážení, 

dovoluji si Vás touto cestou oslovit a pozvat Vás i vaše studenty (budoucí absolventy) na Týden vzdělávání 

dospělých, který opět nabídne bohatý program. 

Různé semináře, kurzy, ukázkové hodiny, představení firem a sociálních služeb, tvůrčích dílen a dalších 

podobných akcí zahrne letošní ročník Týdne vzdělávání dospělých (TVD). Uskuteční se v Náchodě od 7. do 11. 

listopadu. Nabídne možnost seznámit se širokou škálou aktivit, kurzů a školení z oblasti celoživotního vzdělávání. 

Návštěvníci získají praktické informace o tom, jak nejlépe zpracovat životopis, jak se připravit na přijímací 

pohovor v angličtině. Mohou se zúčastnit prezentace koučinku a individuálního poradenství podnikatelských 

záměrů. Vyzkouší si účast v ukázkových hodinách jazykových kurzů. Získají informace z oblasti hledání práce a 

brigád v zahraničí. Procvičí si tělo u břišních tanců, ve workshopu se naučí tradiční technice paličkování či pletení 

z papírového pedigu. Chybět nebude ani přednáška s instruktážním filmem o prevenci karcinomu prsu či 

představení terénní komunitní práce. Jednotlivé akce budou probíhat v prostorách Úřadu práce v Náchodě i u 

vzdělavatelů a zaměstnavatelů. Svoji činnost představí i zaměstnavatelé a provozovatelé sociálních služeb. 

Účast je pro všechny zdarma. 

 Bc. Žaneta Diblíková, DiS. 

 poradce pro volbu povolání 

Úřad práce České republiky 
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Člověk v tísni : Hledá se LEADr. 

03.11.2016 14:19:33 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Máte možnost přihlásit se do soutěže, která vede k občanské angažovanosti. 

Společnost Člověk  v tísni, s níž  už dlouho spolupracujeme, 

vyhlašuje zajímavou soutěž. Myslím, že někdo z našeho ústavu by 

se mohl „chytit“…. Štěpáne??? 

Podrobné informace níže. 

Hledá se LEADr.  je soutěž, která má motivovat mladé lidi k větší 

občanské angažovanosti a dokonce k tomu, aby uvažovali o 

vstupu do politiky. Do soutěže se mladí lidé, ve věku 17 až 25 let, 

přihlásí s vlastním projektem, jak zlepšit život ve své obci/městě. 

Poté na základě motivace vybereme 30 soutěžících, kteří postoupí 

do soutěže. Vítězem se stane ten, který se probojuje přes všechna 

kola soutěže. Vše o prvním ročníku, a o tom, jak bude vypadat 

druhý, se dozvíte na www.hleda.se.   ŠáRa 

 

Zájezd do Brna : Veletrh pomaturitního 

vzdělávání 

10.11.2016 09:25:54 | AUTOR: PAEDDR. 

MILAN KULHÁNEK 

Text Aleše Prchala o návštěvě Veletrhu 

pomaturitního vzdělávání v Brně. 

Dne 3. listopadu se 47 našich žáků vydalo 

do Brna na "Veletrh pomaturitního 

vzdělávání GAUDEAMUS 2016". Všichni si 

našli svůj stánek se svou školou a nabrali 

informace. Někteří jsou již rozhodnuti, 

někteří si nasadili brouka do hlavy a někteří již vědí, že obor, 

který chtějí studovat, u nás není, a budou mířit do zahraničí. 

A co já? 20 kilo materiálu v batohu na zádech, které jsou 

našim studentům k dispozici.  A.P. 

 
Letní malířské workshopy 

13.06.2017 13:54:09 | AUTOR: MGR. JIŘÍ RINGEL 

Letní malířské workshopy v Nowe Rudě v Polsku v 

termínech 7. 7. a 11. 8. pro zájemce od 15 do 18 let. Sraz 

zájemců bude v dané termíny vždy u IC, odsud odvoz zdarma 

autobusem do N. Rudy, kde si s polskými účastníky během 

dvou tří hodin vytvoří díla s náměty noworudských památek, 

budou mít možnost použít různé malířské techniky apod. 

Malířské náčiní, dopravu a občerstvení zajistí polská strana 

zdarma. Přihlášky Bc. Lucie Lesáková, Informační centrum 

Broumovska.  Rn 

 

 

  

 

http://www.hleda.se/
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TALENTOVÝ FOND Broumovska 
Talentový fond obecně prospěšné společnosti Pro rozvoj Broumovska vyhlašuje výzvu 

k předkládání žádostí o stipendia* 

do 1. otevřeného grantového kola Talentového fondu Broumovska 
 

na podporu získání zahraniční zkušenosti ve formě studia v zahraničí, odborné 

stáže nebo jiné zkušenosti z oboru umění či vědy ve školním roce 2017/2018 

určeného pro uchazeče s vazbou na region v území CHKO Broumovsko. 

 

Slovo na úvod 

 

”Antoine de Saint-Exupéry napsal: „Každému připadají hvězdy jiné. Tomu, kdo cestuje, ukazují 

cestu. Pro jiného jsou to jen světélka na nebi. Pro vědce je to problém k řešení.“ 

TALENTOVÝ FOND Broumovsko nechce nikomu ukazovat cestu, ale umožnit ji. Mají-li mladí lidé 

zjistit, co pro ně hvězdy znamenají, musí mít možnost se na nějakou cestu vydat. Třeba se pak cestování 

stane jejich osudem. Nebo najdou úplně jiné hodnoty. Já nevím, ale jsem přesvědčen, že chceme-li 

rozvíjet u mladých lidí talent, musíme jim nejprve dát možnost poznávat a být činnými. Jen to je povede 

k zamyšlení nad sebou samými, k objevování a rozvíjení vlastních schopností. Ze všech se samozřejmě 

výrazné talenty nestanou, ale kdyby se občas nějaký našel, bude mít TALENTOVÝ FOND Broumovsko 

smysl. A kdyby se některý z nich po čase vrátil tam, kde se jeho talent rodil, tedy na Broumovsko, bude 

to úplně skvělé.” 

 

Karel Výravský, člen výboru Talentového fondu Broumovsko a Jan Školník, zakladatel fondu 

 

Talentový fond Broumovska podpořil naši absolventku Miriam 

Hruškovou. 

29.06.2017 07:25:26 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

I vy máte šanci získat podporu pro své studium. Čtěte pozorně tiskovou 

zprávu. 

Broumov - první grantové kolo Talentového fondu Broumovska na 

podporu získání zahraniční zkušenosti ve formě studia v zahraničí, 

odborné stáže nebo jiné zkušenosti z oboru umění či vědy bylo úspěšně 

uzavřeno. Talentový fond Broumovska obecně prospěšné společnosti Pro 

rozvoj Broumovska v něm podpoří Miriam Hruškovou při odborném 

studijním pobytu v Čínské lidové republice a Markétu Nádvorníkovou při 

jazykovém kurzu ve Velké Británii. 

Pětičlenný Výbor Talentového fondu Broumovska, složený ze zástupců 

obecně prospěšné společnosti Pro rozvoj Broumovska, Vzdělávacího a 

kulturního centra Klášter Broumov a kolegů z Gymnázia Broumov se setkal 

s uchazeči při pohovorech a dne 19. června rozhodl o udělení stipendia dvěma z nich. 

První podpořenou uchazečkou se stala Miriam Hrušková, absolventka broumovského gymnázia, která v současné 

době studuje Textilní fakultu Technické univerzity v Liberci. Jejím snem je vyjet za zkušeností z oboru textilního 

inženýrství na čínskou univerzitu East China University of Science and Technology. Miriam již má za sebou několik 

odborných zahraničních stáží a je při své přípravě na budoucí povolání velice cílevědomá. Talentový fond 
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Broumovska proto její sen rád podpoří a žádosti o stipendium vyhoví v plné výši, čímž jí usnadní zejména 

počáteční náklady spojené s pobytem v Číně. 

„K Broumovsku mám velmi vřelý vztah, ráda bych se sem po studiích vrátila a nabídla své odborné technické 

zkušenosti s nanomateriály a textiliemi v místních firmách. Pobyt v zahraničí má podle mě mnoho co nabídnout, 

ať už je to osobní rozvoj nebo praktická zkušenost. Vedle prohloubení své odbornosti ale očekávám i poznání jiné 

kultury, zlepšení se v cizím jazyce, zvýšení samostatnosti, sebedůvěry a získání nadhledu nad všedními 

problémy,“ uvedla Miriam Hrušková. 

Druhou podpořenou uchazečkou se stala Markéta Nádvorníková z Police nad Metují, která nyní žije ve Velké 

Británii, kde na konzervatoři Bcu Birmingham Conservatoire studuje hudbu, konkrétně hru na housle. Markéta 

žádala o příspěvek na kurz v jazykové škole Brass house. „Ráda bych zdokonalila nejen své hudební schopnosti, 

ale i úroveň anglického jazyka, abych následně mohla složit náročné zkoušky CPE (Cambridge proficiency English). 

Jednou bych se ráda podílela na rozvoji výuky anglického jazyka v České republice či jiným způsobem přispěla do 

lingvistického oboru,“ vysvětluje Markéta Nádvorníková. O Broumovsku tvrdí, že je to krajina, která ji vychovala 

a utvářela. Sama má potom tendence se k takovým místům vracet. Talentový fond Broumovska její žádosti o 

stipendium vyhověl a rozhodl se přiznat jí podporu ve výši 80 % z žádané částky. 

Cílem programu je podpořit nadané mladé lidi se silnou vazbou na region v území CHKO Broumovsko, kteří jsou 

odhodlaní investovat čas, energii a úsilí do svého vzdělání, zdokonalení svého talentu a odborné přípravy na 

budoucí povolání, a pro které může fond přispět k větší dostupnosti získání zahraniční zkušenosti. 

2. otevřené grantové kolo Talentového fondu Broumovska bude vyhlášeno na podzim 2017. Formulář žádosti o 

stipendium a další informace jsou dostupné na vyžádání na adrese talent@broumovsko.cz. 

Za Talentový fond Broumovska 

Tereza Glize 

 

 

 

4.5.9.1 Úplně jiné 

Itálie, nebo Pálava? 

03.10.2016 05:51:11 | AUTOR: PAEDDR. MILAN 

KULHÁNEK 

Poutavé čtení Hany Vodňanské o posledním školním 

výletu 4.A 

Od neděle 25. 9. do úterý 27. 9. 2016 jsme spolu s žáky 

4.A poznávali krásy Jižní Moravy (školní výlet 

přeložený ze třeťáku). 

Už první den při prohlídce Mikulova a při pohledu ze 

Svatého kopečku bylo jasné, že jsme se ocitli v úžasné 

části naší republiky. 

Druhý den jsme vyšlapali na sněhobílý Dívčí hrad, který je jednou z dominant Pavlovských vrchů. Otevřel se nám 

z něj krásný pohled na Novomlýnské nádrže, na spoustu malých i větších vinohradů, na úhledné vesničky s bílými 

kostelíky. Na chvíli jsme podlehli dojmu, že jsme u moře v Itálii… Hrozny na vinici chutnaly skvěle. Takže se nelze 

divit, že vzorky již zpracovaného vína ve sklípku v Pavlově byly neméně dobré. Cesta lodí z Pavlova do kempu ve 

Strachotíně při západu slunce byla tečkou za celým dnem. 

Poslední den výletu jsme strávili v Aqualandu Moravia – největším aquacentru v ČR. Z různorodé nabídky si každý 

si mohl vybrat, co ho baví – vyzkoušet různé atrakce, relaxovat, plavat nebo se nechat masírovat proudem vody 

ve vnitřním nebo venkovním bazénu. Někteří neodolali nabídce koktejlů vodního baru v bazénu. Příjemné bylo i 

posezení u jídla a kávy v restauraci s terasou. 

Co je na Jižní Moravě to nejúžasnější? Lidé okolo jsou milí a srdeční, všude je cítit pohodová atmosféra. 

Doufám, že jsme jí trochu nasákli a vydrží nám co nejdéle. 

Děkuji 4.A i paní učitelce Čápové za tři velmi příjemné dny. 

Hana Vodňanská 
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Vzpomínka na konec školního roku: Přes Hvězdu do 

školy .... škola jen pro nás. 

02.09.2016 14:19:11 | AUTOR: PAEDDR. MILAN 

KULHÁNEK 

Třídní 4.A Hana Vodňanská se vrací k úspěšnému 

závěru školního roku. 

V úterý 28. 6. 2016  žáci 3.A  vyrazili do školy 

netradičně - pěšky z Police nad Metují . Cestou přes 

Supí hnízdo a Hvězdu se kochali výhledy do 

broumovské krajiny. Maso ugrilované večer na 

školním dvoře chutnalo výborně. A po noclehu ve 

třídě už mohou všichni říct, že znají školu od půdy až 

po sklep, ráno i v noci. 

Přejeme čtvrťákům stejně pohodový závěr nadcházejícího školního roku - s maturitou „ v kapse“!  H.V. 

 

Loučení primy se starým rokem 

28.12.2016 20:38:15 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Text Jitky Smolíkové o třídní akci primy poslední den roku 2016. 

Poslední školní den tohoto roku proběhlo v primě nejen předávání vánočních dárků. Hlavním programem besídky 

byla příprava bramborového salátu a samozřejmě jeho konzumace. Plus se hrály hry, soutěžilo se, ochutnávalo 

cukroví. K navození sváteční atmosféry přispěl mini koncert dvou žáků.  JS 

 

 

 

 

http://www.gybroumov.cz/upload/big/547_dsc_0078_1.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/547_dsc_0079_1.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/547_dsc_0081_1.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/547_dsc_0082_1.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/547_dsc_0083_1.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/547_dsc_0090_1.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/547_dsc_0091_1.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/547_dsc_0092_1.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/547_dsc_0094_1.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/547_dsc_0096_1.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/547_dsc_0098_1.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/547_dsc_0099_1.JPG
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Tercie si užívala bruslení. 

21.12.2016 16:08:10 | AUTOR: PAEDDR. 

MILAN KULHÁNEK 

Studenti tercie nasáli předvánoční atmosféru 

při procházce Hronovem a poté si užívali 

bruslení na zimním stadionu. Sl 

 

 

 

 

 

Prima si akce prostě užila. 
29.06.2017 05:55:40 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 
Prima měla pestrý týden, pondělí a úterý školní výlet, středa návštěvu farmy Wenet. 

 
Prima na výletě za humny 
Pobyt na čerstvém vzduchu, v nohách skoro 25 km, krásné 
vyhlídky, překonání strachu z výšek, natáčení filmu, kurz 
přežití v přírodě, fotbal, opékání, pár minut spánku. Druhý 
den snídaně formou švédského stolu, pak voda, tobogán, 
skluzavka, vodní trampolína, nanuk, langoše, … A po 
návratu domů konečně spánek. Tak probíhal výlet primy 
na Špičák a koupaliště s přespáním na ZŠ Meziměstí.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Školní výlet 1.A: Hitem byla šlapadla 

10.06.2017 10:51:12 | AUTOR: PAEDDR. MILAN 

KULHÁNEK 

Hitem výletu 1. ročníku byla šlapadla na Vltavě s 

výhledem na Karlův most a Hradčany spolu s 

koncertem kapely Rybičky 48. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšehrad, hřbitov slavných Čechů, pražské 

náplavky, šlapadla na Vltavě, západ slunce nad 

Hradčany, večerní Karlův most, velká párty na 

smíchovské náplavce s kapelou Rybičky 48, trochu nákupů v Palladiu a na Václavském náměstí, vrch Vítkov se 

sochou Jana Žižky, free hostel na Žižkově, pěší tunel spojující Žižkov s Karlínem... a spousta dalších zážitků - to 

byla jízda prváků Prahou.  (mk)   
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Školní výlet 2.A : Užívali jsme si, že můžeme být spolu... 

07.06.2017 18:49:09 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Druháci si užili výlet do Českého ráje.  

 

Ve dnech 1. 6. - 3. 6. 2017 se 2.A vypravila na výlet do campu 

Sedmihorky v Českém ráji. Podnikli jsme výlet po okolí, 

podívali se na zámek Hrubá Skála a do motomuzea v Borku 

pod Troskami. Koupání v rybníku a rybaření bylo pro mnohé 

také velkým zážitkem:-) Užívali jsme si tam zkrátka slunečného 

počasí, kouzelné přírody a toho, že můžeme být spolu. 

Nikola Marešová a Dominik Pánek - 2.A 

 

 

 

 

 

 

 
Sekunda: Zážitkový školní výlet 

22.06.2017 15:23:26 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Sekunda si užila školní výlet v Chlumci nad Cidlinou. Výlet 

dopadl lépe než sedláci. 

Školní výlet do Chlumce nad Cidlinou se sekundě opravdu vydařil. Loňskou turistiku jsme letos vyměnili za 

povalování u bazénu a návštěvu Fajnparku. Zbyl nám čas i na poznávání města a blízkého okolí. Pro některé 

jedince byl největší zážitek sám si uvařit večeři a přežít její konzumaci.   L. Lorencová 
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4.6  Výchovné poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami   

4.6.1  Výchovné poradenství 

     Škola má zpracovanou koncepci poradenských služeb (k dispozici u vedení školy), kterou realizuje ve funkčním 

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

skutečně o komplexní poradenské služby včetně dispenzarizace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

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

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

2016/2017: 

Účast na akcích a prezentace školy: 

Září: 

- příprava s preventistkou Mgr. Šárkou Rambouskovou „seznamovacího víkendu primy a prvního ročníku. Tato 

akce proběhla v Křinicích a velmi výrazně pomohla k vzájemnému poznání dětí, které se staly novými studenty 

naší školy v tomto školním roce. Při hrách byly podchyceny problémové děti a byl vykonán kus práce při prevenci 

sociálně patologických jevů. Akce velmi kladně hodnocena dětmi i rodiči. 

- kontrola a doplnění povinné dokumentace 

- zajištění besedy pro maturanty o  možnostech studia na VŠ 

- zajištění vyšetření sluchově postižených dětí 

Říjen: 

- Výstava středních škol  Náchod – příprava materiálů a realizace výstavy 

- příprava materiálů pro DODD a nábory na ZŠ 

- zajištění besedy „Studenti studentům“ – studenti VŠ ve spolupráci s CERMETEM vysvětlovali studentům průběh 

státních maturit a využití OS v přijímání na VŠ, VOS a o možnostech studia v zahraničí. Tyto materiály byly po 

přetřídění dány k dispozici studentům maturitních i předmaturitních ročníků 

- propagace školy a nábory na ZŠ – ZŠ Teplice nad Metují 

- beseda SCIL pro 3. a 4. ročník  - NÁS 

 Listopad:  

- zajištění a distribuce Učitelských novin s přehledem VŠ   

- příprava  zájezdu a účast na veletrhu vzdělávání "GAUDEAMUS 2016"  v Brně 

- příprava a organizace „Dne otevřených dveří Gymnázia Broumov“ 

- prezentace gymnázia na ZŠ – ZŠ Hradební Broumov  

- zajištění programu „Maturita na nečisto“ – SCIO 

Prosinec: 

- kontrola vyšetření pro státní maturit z PPP Náchod   

- hlavní pořadatel Dne otevřených dveří Gymnázia Broumov 

 Leden: 

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

hromadné testování za státní peníze již nelze. 

- příprava nových IVP a kontrola již vedených IVP 

- Metodické setkání VP a preventistů v PPP Náchod 

 Únor: 

- individuální konzultace s žáky ZŠ, druhé kolo získávání žáků ke studiu 

 Březen:  

 - zajištění besedy –„Umístění absolventů na trhu práce“ Úřad práce v Náchodě 

Duben: 

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

 Květen: 

- kontrola a doplnění povinné dokumentace 

Červen: 

- připomenutí studentům předmaturitního ročníku - vyšetření v PPP pro specifické úpravy státní maturity     
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Průběžně: 

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

seminářů vzhledem k budoucímu zaměření studentů a maturitě 

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

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

- zajišťování studijních materiálů pro studenty – především Učitelských novin a materiálů z VŠ, orientace na 

internetových portálech zajišťujících informace o studiu na VŠ 

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

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

pomoc při vyhledávání informací na internetu   

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

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

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

čase, který není shodný s konzultačními hodinami 

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

- plán práce VP průběžně plněn a kontrolován a doplňován 

- průběžné vypracování IVP dle žádostí zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

- účast na výchovných komisích vedení školy 

  

Poskytování poradenských služeb 

1/ jeden VP – dvacátý rok ve funkci 

2/ učitel, muž, stáří 58 let 

3/ VŠ učitelské vzdělání  

 

Při návštěvě pracovnic Speciálního centra pro postižené v Jánských lázních byl velmi kladně hodnocen přístup 

celé školy /vedení, učitelů i dětí/ k Danielu Trojanovi. 

  

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

zařízeních a 73/2005 O vzdělávání dětí se specifickými výchovnými potřebami a t a i v upraveném a pozdějším 

znění. Učitelé jsou průběžně seznamováni s vyšetřeními z PPP a SPC, s  poruchami těchto žáků a způsoby výuky 

vhodnými pro tyto žáky.  

 

Broumov 15.6.2017                                                                   RNDr. Aleš Prchal - VP  

 

 

4.6.2  Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

4.6.2.1 Vymezení pojmů 

     Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen ŽSVP) se rozumí osoba, která k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje 

poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání odpovídající 

zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. Žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou.  

     Za nadaného či mimořádně žáka (dále jen ŽMN) se považuje žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve 

srovnání s vrstevníky vysokou či mimořádnou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v 

pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

     Škola je otevřená všem žákům, tedy i těm se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola se tak snaží v 

maximální míře dbát rovného přístupu ke vzdělávání. Limitujícím faktorem může být pouze nedostatek 

finančních prostředků či personální odborná kvalifikace zaměstnanců (např. výuka v Braillově písmu). 

     Škola bude každý požadavek na úpravu vzdělávacích podmínek řešit individuálně.  
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4.6.2.2  Vyhledávání a dispenzarizace ŽSVP a ŽMN 

Vyhledávání ŽSVP a ŽMN se děje na základě:  

- výstupních hodnocení žáků ze základních škol; 

- informací od zákonných zástupců; 

- informací ze školských poradenských zařízení; 

- projevů žáků při výchovně vzdělávací činnosti školy; 

- u ŽMN také na základě IQ testů. 

Veškerá péče o ŽSVP a ŽMN je podmíněna informovaným souhlasem žáka a zákonných zástupců. 

Na vyhledávání ŽSVP a ŽMN se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci; svoje zjištění předávají třídním učitelům. 

Třídní učitel: 

- systematizuje informace o ŽSVP a ŽMN v osobní dokumentaci žáků (zvl. zprávy ze školských poradenských    

zařízení, lékařské posudky apod.); 

- dle povahy speciální vzdělávací potřeby informuje jednotlivé vyučující nebo celou pedagogickou radu; 

- o složitějších případech informuje výchovného poradce a spolupracuje s ním na jejich řešení. 

Výchovný poradce: 

- vede souhrnnou evidenci o ŽSVP a ŽMN a o IVP; 

- dle vlastního odborného posouzení přebírá do dispenzární péče zvlášť složité případy; 

- vede o nich vlastní dokumentaci; 

- dle potřeby informuje příslušné vyučující, třídní učitele, ředitele a pedagogickou radu. 

4.6.2.3  Péče o ŽSVP a úprava podmínek jejich vzdělávání 

Všichni pedagogičtí pracovníci: 

- respektují a využívají podpůrná opatření dle vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a podle doporučení školského poradenského pracoviště; 

- uplatňují princip diferenciace a individualizace výchovně-vzdělávacího procesu, zvl. při organizaci činností, při 

stanovování obsahu, forem a metod výuky; 

- umožňují žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební materiály 

přizpůsobené jeho individuálním potřebám; 

- zohledňují druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků ŽSVP. 

Třídní učitel: 

- koordinuje péči o ŽSVP na úrovni třídy; 

- soustavně sleduje vzdělávací podmínky a výsledky ŽSVP a na základě toho navrhuje opatření v péči o ŽSVP pro 

jednotlivé vyučující, případně konzultuje s výchovným poradcem; 

- spolupracuje s rodiči a zajišťuje vzájemnou informovanost.  

Výchovný poradce: 

- koordinuje péči o ŽSVP na úrovni školy; 

- zajišťuje spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a s orgány sociální péče; 

- zajišťuje spolupráci se základními školami, ze kterých přišli ŽSVP; 

- ve složitějších případech, které sám řeší, spolupracuje se zákonnými zástupci; 

- poskytuje konzultační  činnost pro pedagogické pracovníky, pro žáky i pro jejich zákonné zástupce. 

Ředitel: 

- povoluje a organizačně zajišťuje individuální vzdělávací plány pro ŽSVP;  

- podporuje připravenost pedagogických pracovníků pro práci s ŽSVP; 

- spolupracuje s výchovným poradcem na řešení složitých případů; 

- zabezpečuje potřebné architektonické a jiné změny a úpravy školy a učeben. 

 

4.6.2.4  Podpůrná opatření 

Podpůrná opatření 1. stupně 

     Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka, u nichž je možné 

prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení; zahrnují také 

podporu žáků z důvodů akcelerovaného vývoje školních dovedností. Obtíže žáka jsou dále vyvolané zejména 
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aktuálně nepříznivým zdravotním nebo psychickým stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy malého 

rozsahu a intenzity.  

     Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují a realizují pedagogičtí pracovníci, přitom spolupracují s výchovným 

poradcem a zletilým žákem nebo zákonným  zástupcem žáka.  Škola zohledňuje sociální status, vztahovou síť žáka 

a jeho sociální a rodinné prostředí. Podpůrná opatření směřují k naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

které nevyžadují opatření s normovanou finanční náročností, přitom pokud jsou účelné, mohou podporovat žáka 

v celém průběhu jeho vzdělávání.  

     Pokud přímá podpora žáka ve výuce nepostačuje ke kompenzaci žákových obtíží a ty vyžadují součinnost více 

pedagogických pracovníků, lze v rámci podpůrných opatření 1. stupně vytvořit plán pedagogické podpory. 

Podpůrná opatření 2. - 5. stupně 

     Tato opatření se poskytují podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání  žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, a podle konkrétního doporučení školského poradenského pracoviště. 

Plán pedagogické podpory ŽSVP 

     Plán pedagogické podpory (PLPP) zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

podpůrná opatření, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. PLPP sestavuje třídní 

učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou 

podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. 

metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín 

přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným,  zodpovídá za 

vyhodnocování PLPP a za jeho aktualizaci v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Při využívání 

plánu pedagogické podpory se postupuje podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání  žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a podle konkrétního doporučení školského poradenského pracoviště.  

Individuální vzdělávací plán ŽSVP 

    Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. Individuální 

vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze 

školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.  

     IVP sestavuje výchovný poradce ve spolupráci s učiteli konkrétních vyučovacích předmětů. IVP má písemnou 

podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. 

metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín 

přípravy IVP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným,  zodpovídá za 

vyhodnocování IVP a za jeho aktualizaci v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Při využívání 

IVP se postupuje podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, a podle konkrétního doporučení školského poradenského pracoviště.  

 

4.6.2.5  Péče o ŽMN   

Všichni pedagogičtí pracovníci: 

- uplatňují princip diferenciace a individualizace výchovně-vzdělávacího procesu, zvl. při organizaci činností, při 

stanovování obsahu, forem a metod výuky; 

- doplňují, rozšiřují a prohlubují vzdělávací obsah; 

- zadávají specifické úkoly; 

- zapojují ŽMN do odborných exkurzí, do rozsáhlejších samostatných prací a projektů (např. soutěže, SOČ). 

Třídní učitelé a výchovný poradce: 

- v případě předpokládaného mimořádného nadání žáka informují ředitele školy a organizují se souhlasem žáka 

a jeho zákonných zástupců zjištění tohoto nadání ve školském poradenském zařízení; 

- vedou příslušnou dokumentaci. 

Ředitel: 

- vytváří vhodné vzdělávací nabídky na podporu nadání a talentu ŽMN. 

- určuje individuální vzdělávací plány pro ŽMN; 

- povoluje přeřazení mimořádně nadaného nezletilého žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího 

ročníku (s písemným doporučením školského poradenského zařízení) nebo zletilého žáka na jeho žádost; 
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- v učebních plánech dbá na dostatečný počet volitelných a nepovinných předmětů a umožňuje vznik i takových 

předmětů, o které je menší zájem, ale podporují žáky přírodovědně a technicky orientované; 

- podporuje vznik zájmových kroužků a volnočasové aktivity. 

Plán pedagogické podpory ŽMN 

     Plán pedagogické podpory (PLPP) zahrnuje zejména popis nadání žáka, popis nástrojů rozvoje jeho nadání, 

podpůrná opatření, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. PLPP sestavuje třídní 

učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou 

podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími. Výchovný poradce stanoví 

termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným,  

zodpovídá za vyhodnocování PLPP a za jeho aktualizaci v souladu s vývojem nadání žáka. Při využívání plánu 

pedagogické podpory se postupuje podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání  žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, a podle konkrétního doporučení školského poradenského pracoviště.  

Individuální vzdělávací plán ŽMN 

     Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola, je-li to v zájmu podpory či rychlejšího rozvoje nadání žáka. 

Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka ŽMN, 

přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.  

     IVP sestavuje výchovný poradce ve spolupráci s učiteli konkrétních vyučovacích předmětů. IVP má písemnou 

podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími. Výchovný poradce stanoví 

termín přípravy IVP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným,  

zodpovídá za vyhodnocování IVP a za jeho aktualizaci v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb ŽMN. 

Při využívání IVP se postupuje podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání  žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, a podle konkrétního doporučení školského poradenského pracoviště.  

 

4.6.2.5.1  Systém práce se žáky mimořádně nadanými 

     Škola ve snaze systematizovat práci se žáky nadanými vyhledává talenty pomocí IQ testů2. Výsledky však 

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

školních roků dosáhlo výsledku 130 šest žáků). Není tedy ani důvod více spolupracovat s PPP a nechat některé 

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

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

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

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

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

Rozhodli jsme se proto začít budovat pro žáky systém nadstandardních aktivit (povinně-školních i mimoškolních), 

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

a aby se v té oblasti chtěli rozvíjet. V souvislosti s tím také žákům nabízíme  testy profesní orientace, které mohou 

být prvním krůčkem k poznání své osobnosti.  

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

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

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

žáky, jejich učitele i rodiče. 

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

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

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

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

                                                 
2 Tyto produkuje firma DATABOX, s. r. o., Liberec. Testy slouží k prověření a k rozvíjení schopností a nadání u dětí a studentů v 

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

A.1  Projektové formy výuky (viz výroční zprávy). 

A.2  "Matematika bude první".  Hlavní cíl projektu: 

 Posílit význam matematiky v ŠVP. 

 Vytvořit materiální podmínky pro rozvoj matematického nadání žáků prostřednictvím aktivit a činností 

založených na moderních technologiích.  

 Zapojit nadané žáky do aktivit rozvíjejících jejich nadání a vytvářet podmínky pro individuální práci s nimi. 

Využíváním webových aplikací motivovat nadané žáky a dále rozvíjet jejich specifické nadání v  

přírodovědných i společenských oborech.  

 Půlených hodin využít k seznámení žáků s grafickými kalkulátory, s moderním matematickým SW a k 

systematickému vyhledávání nadaných žáků.  

 Využívat moderní technologie při výuce vybraných studentů, a tím je motivovat k zapojení do dalších aktivit 

- cílená příprava na soutěže a korespondenční semináře.  

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

půjčovat veškerý materiál.   

A.3  Pro rozvoj nadání žáků jsou důležité soutěže. Proto žákům nabízíme co nejširší výběr soutěží a snažíme se je 

pozitivně motivovat, aby se do těchto soutěží zapojovali dobrovolně: 

Matematická olympiáda  

Matematická olympiáda - programování 

Pythagoriáda  

Matematický klokan  

Fyzikální olympiáda  

FYKOS  

Astronomická olympiáda 

Chemická olympiáda   

Biologická olympiáda   

Poznávání přírodnin 

Poznávání živočichů 

Přírodovědný klokan 

Archimediáda  

Logická olympiáda 

A.4  Exkurze na dny otevřených dveří přírodovědeckých fakult a na Den otevřených dveří do Fyzikálního ústavu 

AV v Praze a do Ústavu fyziky plazmatu.  

A.5  Technický kroužek ve spolupráci s firmou Saar Gummi. 

 

B. Rozvíjecí aktivity v oblasti humanitní: 

B.1  Pro rozvoj nadání žáků jsou důležité soutěže. Proto žákům nabízíme co nejširší výběr soutěží a snažíme se je 

pozitivně motivovat, aby se do těchto soutěží zapojovali dobrovolně: 

Dějepisná olympiáda  

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

kultury na gymnáziu v polských  Žabkovicích     

Recitační soutěž  

Olympiáda v českém jazyce  

Angličtinář roku 

Soutěž v anglické konverzaci  

Olympiáda z anglického jazyka 

Soutěž v německé konverzaci  

Němčinář roku 

Public Speaking Competition 

Olympiáda v latině 

B.2  Velký význam v práci s talenty přikládáme projektovým formám výuky (viz výroční zprávy). 
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C. Rozvíjecí aktivity v oblasti výtvarné a hudební: 

Projektové formy výuky (viz výroční zprávy školy). 

 

D.  Rozvíjecí aktivity v oblasti sportu: 

Turnaje a přebory v basketbalu  

Turnaje a přebory v softbalu  

Turnaje a přebory ve volejbale  

Turnaje a přebory ve florbalu  

Turnaje a přebory v přehazované  

Turnaje a přebory ve vybíjené 

Turnaje a přebory v ringu  

Turnaje a přebory ve stolním tenise  

Turnaje a přebory v halovém fotbalu  

Turnaje a přebory a minikopané a v kopané 

Turnaje a přebory v šachu  

Turnaje a přebory v atletice  

Přespolní a orientační běh  

Týdenní outdoorový pobyt  

 

E.  Rozvíjející aktivity další: 

E.1 Dobrou půdou pro získávání talentů je také činnost zájmových kroužků. Předpokládáme (dle zájmu žáků) 

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

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

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

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

E.2  Projektová prezentace školy na webových stránkách školy - školní žákovské televizní studio. 

Údaje o konkrétních akcích jsou ve výročních zprávách školy. 

E.3  Program osobnosti a kapacity do školy. Tento program realizujeme v rámci dlouhodobého projektu 

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

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

před žáky hovořit. S některými odborníky se nám podařilo navázat dlouhodobější spolupráci a jejich přednášky 

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

Údaje o konkrétních akcích jsou ve výročních zprávách školy. 

 

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

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

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

   kategorie A, D,  

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

  den, Světluška, Červená stužka, Liga proti rakovině 

- spolupráce se středisky ekologické výchovy a DDM 

- dívky z Venuše, chlapci z Marsu - beseda o problémech dospívání (Kt, 1.A) 

- S Tebou o Tobě - o reprodukčním zdraví dívek (P) 

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

- naučná stezka - Lom Rožmitál - kvarta 

- návštěva farmy WENET (prima) 

- projekt Domácí mazlíčci  (prima) 

- zdravá výživa (tercie, kvarta) 

- kurz environmentální výchovy - ekosystémy Broumovska (kvarta) 

- herbář (kvinta, 1.A, prima) 
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- první pomoc  (tercie, 3.r., septima) 

- zdravý životní styl - všechny ročníky 

- výstavky přírodnin, přírodovědné vycházky 

- dobrovolnictví - „72 hodin“ - dobrovolný úklid města 

- JEDEN  SVĚT - zapojení do projektu - projekce, moderování 

- jeden svět - promítání filmů pro NG, VG 

- návštěva výstavy Bodies Revealed Praha (3.A, septima) 

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

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

v budoucnosti.  Plán práce se dařilo plnit, pokud některou  akci nebylo možno uskutečnit, byla nahrazena jinou, 

podobně zaměřenou akcí. 

                                                                                  Ludmila Lorencová    koordinátorka EVVO      

 

4.8  Výchova proti rasismu, xenofobii a násilí; multikulturní výchova 

 
Osvětim: Memento pro naši současnost 

21.10.2016 06:04:37 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Padesát studentů naší školy navštívilo koncentrační tábory Auschwitz I a Auschwitz II - Birkenau. 

Pokud nebudeme znát historii, tak si ji budeme muset znovu prožít, řekl kdysi nějaký slavný spisovatel či filozof. 

Věřím, že se nedožijeme doby, kdy budeme třídit lidi jako dnes třídíme papír, sklo, plasty a staré železo. Není 

tomu dávno, co tomu tak v našem kulturním okruhu bylo. Osvětim, kterou navštívilo padesát studentů naší školy 

(převážně septima a 1. ročník), je stále mementem pro naši současnost. (mk) 

 

Den Tibetu: Naše škola podpoří Den Tibetu 

08.03.2017 20:34:53 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Naše gymnázium, stejně jako dalších 76 škol, se letos přidá k podpoře Tibetu, vyvěšením tibetské vlajky. 

Naše gymnázium, stejně jako dalších 76 škol, se letos přidá k podpoře Tibetu, vyvěšením tibetské vlajky. 10. 

března je 58. výročím povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a vyvěšením tibetské vlajky vyjadřujeme svou 

solidaritu s Tibetem a dáváme najevo, že jsme schopni bojovat za svobodu i v případě, že se to netýká přímo 

nás.          Ester Hadašová a Anežka Slavíková, 2.A 

 

Tercie v polském Gross Rosen 

30.04.2017 10:36:46 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V pátek 28. 4. (počasím jako by byl únor) vyjela tercie do nacistického koncentračního tábora Gross Rosen v 

Polsku. V pátek 28. 4. (počasím jako by byl únor) vyjela tercie do nacistického koncentračního tábora Gross Rosen 

v Polsku, cca 70 km od Broumova, rozšířit si znalosti o holocaustu, který v literatuře poslední měsíc probírá. Tábor 

byl jedním z nejtěžších v Říši, vězni byli totiž využíváni pro práci v žulovém kamenolomu a málokdy vydrželi na 

živu více než 3 - 4 týdny. Gross Rosenem a stovkou jeho poboček na českém i polském území prošlo kolem 120000 

lidí 23 národností.   M. Hornychová,  M. Salašová 

 

Živá paměť: Přežila, teď o holocaustu vypráví. 

30.05.2017 16:29:13 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Pamětníků holocaustu ubývá, těm nejmladším je dnes přes 80 let. Ztrátu živé paměti nelze nahradit. Jednou z 

těch, kdo se své svědectví snaží předat proto, aby se tragická historie neopakovala, je RNDr. Michaela Vidláková 

(1936), která spolu s Radkem Hejretem besedovala se studenty tercie. Úvodním historickým přehledem i 

samotným osobním vyprávěním se jako červená nit táhla myšlenka, že je na nás všech, kteří žijeme v 

demokratické společnosti, nenechat se manipulovat, zajímat se o dění u nás i ve světě aktivně, dohledávat 

souvislosti, a díky tomu nevolit zlo, nepřihlížet volbě zla - ani ho potichu netolerovat. (MH) 
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ZAHRAJME TO SPOLU 2017 - VY VŠICHNI 

06.03.2017 15:11:27 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Eva Kroupová děkuje všem, kteří makají pro "hudební 

tým" gymnázia. A my děkujeme Evě Kroupové za 

skvělou propagaci naší školy. 

 

ZAHRAJME TO SPOLU 2017 - VY VŠICHNI 

Děkuji Vám všem, kteří makáte pro "hudební tým" 

gymnázia. A dnes děkuji zejména těm, kteří nestojí v záři 

reflektorů, ale tvoří jakýsi nezbytný "background". Není 

Vás tolik vidět, ale rozhodně by to bez Vás nešlo. 

Stěhujete piano, nosíte komba, bedny, skládáte židle, 

tvoříte atmosféru, tančíte s publikem, vybíráte vstupné, 

uklidňujete účinkující, vylepujete plakáty, fotíte aj. 

Prostě nemusíte být nutně za hvězdy, a právě proto hvězdy jste... ek 

 

 

Páteční pečení: Beáta, Jitka a Evelína 

04.11.2016 14:18:52 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V pátek 4.11. jste mohli ochutnat laskominy Beáty Šubrtové, Jitky 

Smolíkové a Evelíny Šváblové. Výtěžek z akce jde na podporu stužkovacího 

plesu a indického chlapce Arwina. 

 

 

Jeden svět 

Hledáme pomocníky pro festival dokumentárních filmů o 

lidských právech Jeden svět Police nad Metují! Zajímají vás 

témata, která hýbou současným světem? Chcete 

nakouknout pod pokličku organizování několikadenní 

kulturní akce? 

Pokud máte chuť zapojit se přímo do dění v kině, 

provázením hostů, prodejem lístků, chystáním koncertu, 

debat a doprovodných akcí aj. zdánlivě drobnými 

výpomocemi na místě, ozvěte se, budeme moc rádi! 

Osvědčení pomocníci nám už skoro všichni odmaturovali ... 

...letos 23.- 26. 3.!    hornychovam@gybroumov.cz 

 

 

4.9  Zájmové kroužky 
     Škola zřizuje zájmové kroužky podle zájmu žáků. 

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

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

životě nejenom svého regionu, ale i v rámci České republiky a Evropy vůbec. Akce tohoto charakteru jsou popsány 

v kapitole 4.5 Odborné přednášky a exkurze na doplnění výuky, netradiční formy práce, v podkapitolách 4.5.3 

Český jazyk a literatura, mediální a dramatická výchova a  4.5.4  Estetická výchova výtvarná a hudební. 

 

 

https://www.facebook.com/214643055350706/photos/pb.214643055350706.-2207520000.1486373431./760981784050161/?type=3
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4.11  Sport 
     Kromě běžných sportovních aktivit v rámci výuky tělesné výchovy nabízíme žákům další sportovní a sportovně-

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

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

Vánoční sportování. 

Na úrovni druhých ročníků nabízíme žákům cyklistický kurz v Krkonoších: 

Lyžařské kurzy pro první ročníky a pro sekundu. 

Outdoorový kurz Malá Skála. 

Spolupořádáme sportovní akce pro žáky základních škol v Broumově.  

Přehled sportovních aktivit školy je v kapitole 4.5 Odborné přednášky a exkurze na doplnění výuky, netradiční 

formy práce, v podkapitole 4.5.8  Tělesná výchova. 
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Příloha č. 2 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2016 - 2017. 

Prevence sociálně patologických jevů 

  

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

školním roce realizovala následující preventivní akce: 

 

Seznamovací kurz 1. A Gymnázia Broumov 
  
V Teplicích nad Metují se uskutečnil dvoudenní seznamovací 
kurz 1. A. 
Pod vedením Šárky Rambouskové a třídního učitele Milana 

Kulhánka proběhl dvoudenní seznamovací kurz studentů 1. 

ročníku. Seznamovací pohovor, slaňování, noční táborák, 

psychologické hry, např. baterka, výroba vlastní masky, trochu 

volna k tomu, to byly dva dny strávené v příjemném prostředí Teplic 

nad Metují. Jednou z aktivit byla tvorba vlastní masky. Každý máme 

svoji masku. Každý hrajeme různé role, každý nosíme různé masky 

- student, syn, dcera, kamarád, přítel, zaměstnanec, pacient, 

spoluhráč, hodný chlapeček, drsňák... Šplhoun, flákač, salámista, 

kliďas... Jaké masky budou nosit naši noví studenti. Noví gymnazisté. Jak zapadnou mezi spolužáky, jaké vztah si 

vytvoří ke svým studentům, jaký vztah budou mít ke své škole... Společné dva dny něco málo napověděly.  
Nechme se překvapit... 
Milan Kulhánek 

 

 

 

Na školním webu najdete základní informaci o 

seznamovacím dvoudenním kurzu studentů 1. 

ročníku pod vedením Šárky Rambouskové a třídního 

učitele Milana Kulhánka. Poděkování patří také panu 

Pavlu Herzogovi za výcvik slaňování.  

 

 

 

 

Jednou z aktivit byla i psychologická hra "Baterka". 

Myslím si, že každý někdy potřebuje dobít svoji 

psychiku pozitivními informacemi o své osobě 

(podstata hry - studenti napíší každému na záda do 

prostoru jeho "baterie" něco pěkného). (mk) 

 

 

https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/679147408900266/?type=3
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Prima: Úspěšný seznamovací kurz 

15.09.2016 14:20:30 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Noví žáci našeho gymnázia se tento týden seznamovali v kempu v 

Teplicích nad Metují. Kromě her, výroby masek a malé noční stezky 

odvahy si prošli Teplické skály. Noví žáci našeho gymnázia se tento týden 

seznamovali v kempu v Teplicích nad Metují. Kromě her, výroby masek a 

malé noční stezky odvahy si prošli Teplické skály. Za sebe a děti děkuji paní 

učitelce Rambouskové za zajištění pobytu v krásném prostředí. Bonusem 

navíc byla výborná strava a krásné počasí.     JS 

 

 

 

 

Den integrovaných záchranných složek 

14.09.2016 15:09:31 | AUTOR: 

PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V sobotu 17. září se koná v Náchodě 

Den integrovaných záchranných 

složek. 

Vedení školy zve studenty a zaměstnance školy na Den integrovaných 

záchranných složek, který se bude konat 17. září 2016 (9.00 - 18.00) v 

Náchodě na Masarykově a Karlově náměstí. Mimo jiné zde můžete vidět 

dynamické ukázky moderní záchranářské techniky, hašení malých požárů v 

domácnosti, práci psovodů Policie ČR, záchranu osob z výšky, ukázku výcviku služebních koní a mnoho dalšího.  

Plakát je na nástěnce školy v 1. patře.     Karel Výravský 

 

 

 

 

Odvážná tercie nocovala ve škole 

02.11.2016 06:09:34 | AUTOR: PAEDDR. MILAN 

KULHÁNEK   

Nocování ve škole se pro tercii stalo již tradicí - 

tentokrát ve stylu Halloweenu, společně s naší 

americkou asistentkou Liannou. Sl 

 

 

 

 
 
 
 
Karma je zdarma! 

Publikováno 12. 5. 2017 

V rámci projektu třídy kvarty NATOČ TO! vzniklo několik studentských videoklipů využívajících rozličných prostor 

naší školy /Gymnázium Broumov - šatny, posilovna/. Příběh o šikanované dívce, která vzala osud pevně do svých 

rukou...         Projekt Gymnázia Broumov 2017 
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Příloha č. 3 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2016 - 2017. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Program Erasmus: Jitka Smolíková a Alena Michálková zdraví z Anglie. 

02.09.2016 17:38:24 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Učitelky anglického jazyka Jitka Smolíková a Alena Michálková jsou na 

desetidenním vzdělávacím pobytu v anglickém Sidmouthu. Zdravíme studenty 

z malebného města Sidmouth v JZ Anglii. Díky programu Erasmus+ se zde 

účastníme kurzu jazyka a metodiky. Jsou zde studenti z různých zemi světa, 

učitelé plni elánu, kteří nás inspirují novými aktivitami do hodin. Těšte se na 

nás, my se těšíme na Vás. 

Jitka Smolíková, Alena Michálková 

Martina Salašová posílá pozdrav z Oxfordu. 

12.09.2016 12:24:42 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Vyučující anglického jazyka Martina Salašová je na studijním 

pobytu v anglickém Oxfordu. Zdravím všechny studenty a 

učitele z Oxfordu, kde se účastním jazykového pobytu v rámci 

projektu Erasmus Plus. S ostatními učiteli z celé Evropy 

poznáváme zákoutí oxfordských kolejí (všechny si navštívit 

nestihneme, je jich tu 39 - Cotstwolds, Bleinheim Palace, místa 

inspirovaná  pro filmy Harryho Pottera...  Martina Salašová 

 

Projekt Erasmus Plus: Ivana Hejtmánková zdraví z Anglie. 

17.09.2016 19:58:55 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Ze studijního pobytu v anglickém Bournemouthu posílá 

pozdrav všem kolegům a studentům Mgr. Ivana 

Hejtmánková. Pobyt se uskutečňuje v rámci programu 

Erasmus Plus. 

 

 

Vážený pane řediteli,  

Národní podpůrné středisko eTwinning Vám s radostí oznamuje, že učitelka Vaší školy, paní Martina Salašová, 

byla dodatečně vybrána jako účastník mezinárodního semináře Future Classroom Lab „Developing Digital Skills 

in your classroom“ v Bruselu ve dnech 3.- 4. 12. 2016. V případě, že by její účast na akci nebyla možná, prosíme 

Vás, abyste nás o této skutečnosti obratem informoval.  

Aktivita eTwinning je iniciovaná Evropskou komisí a je do ní k dnešnímu dni zapojeno téměř 400 000 učitelů z více 

než 160 000 škol, které společně pracují v on-line vzdělávacích projektech na portálu www.etwinning.net. 

Veškeré služby aktivity eTwinning jsou školám poskytovány zdarma.  

Semináře ve Future Classroom Lab („Aula budoucnosti“) jsou určeny pro učitele, kteří mají zájem o využití 

moderních technologií ve výuce a potažmo také o mezinárodní spolupráci v  projektech eTwinning. Více o 

projektu Future Classroom Lab se dozvíte zde: http://fcl.eun.org/. Náklady spojené s účastí na 

semináři (ubytování, stravování, cesta do zahraničí, konferenční poplatek) nese Národní podpůrné středisko pro 

eTwinning.  

Předem Vám děkujeme za podporu, kterou učitelům při práci na vzdělávacích projektech poskytujete. V případě 

jakýchkoli dotazů se kdykoli obraťte na naše podpůrné středisko etwining@dzs.cz, případně navštivte webové 

stránky www.etwinning.cz, kde naleznete také přehled aktuálních seminářů a dalších akcí.  

S pozdravem Mgr. Aneta Psotová, Erasmus+ školní vzdělávání,  Dům zahraniční spolupráce Praha 

http://www.etwinning.net/
http://fcl.eun.org/
mailto:etwining@dzs.cz
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Příloha č. 4 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2016 - 2017. 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
 
Gymnázium Broumov podporuje studium indického chlapce Arwina Noela de Sousy  

PÁTEK, 26 SRPEN 2016 04:57 RENÉ HERZÁN  

 
Strana 1 z 4 

Arwin Noel de Sousa je indický chlapec, který tak trochu patří ke Gymnáziu 

Broumov. Narodil se v roce 2000 a studuje na katolické škole. Studuje také 

díky tomu, že mu studenti broumovské školy přispívají na školní učebnice, 

školné, uniformu a další potřeby spojené se školou. 

Od roku 2006 do roku 2012 byl Arwin adoptivním synem tehdejší primy - 

oktávy, od roku 2012 do 2016 byl "synem" letos maturující oktávy. Učí se 

velmi dobře, chtěl by být v životě policistou. Pochází z velmi skromných 

poměrů, otec je námezdní dělník v továrně zpracovávající tabák, maminka 

mu umřela. Roční sponzorství je 5000 korun, což pokryje veškeré náklady 

na jeho studium. 

"Bez naší podpory by skončil jako další tisíce indických dětí, bez perspektivy na lepší budoucnost. Pokud se chcete 

jakoukoliv částkou podílet na podpoře Arwina, tak budu rád. Všechny přijaté peníze budou řádně zaevidovány a 

poslány na účet Arcidiecézní charity Praha, která Adopci na dálku zajišťuje. Pokud by dal každý 10, 20 korun, tak 

má Arwin další rok studia zajištěn. Příspěvky můžete nosit do kabinetu dějepisu 48D. S Arwinem si může 

dopisovat každá třída, napsaný dopis v angličtině osobně zanesu na poštu a pošlu do indického státu Karnataka, 

ze kterého Arwin pochází," řekl učitel gymnázia Milan Kulhánek. 

 

Pokud si zítra zakoupíte koláč či jinou laskominu od studentek oktávy, přispějete na dobrou věc.  

Svačinu si nechte zítra doma; o velké přestávce budou od zítřka každý týden až do prosince nabízet svoje domácí 

koláče, zákusky, chlebíčky a další dobroty studentky z oktávy. Výtěžek z prodeje půjde jednak pro oktávu na 

záležitosti spojené s financováním maturitního plesu, jednak část peněz půjde na sponzorování indického chlapce 

Arwina. Peníze, které se vyberou nad částku 5000 Kč, budou použity 

jednak na náklady spojené s dopisováním do Indie, jednak budou uloženy 

na příští školní rok. (mk) 

Dnes o velké přestávce si všichni mohli zakoupit dobroty upečené dívkami 

z oktávy. Tento pátek se představila Evelína Šváblová, Tereza Vodňanská a 

Beáta Šubrtová. Akce pečení (část výtěžku jde na studium indického 

chlapce Arwina, část jde na ples oktávy) bude probíhat i další pátky až do 

prosince. Takže v pátek svačinu nechat doma. (mk) 

Symbolika: Studentka oktávy a 

studentka primy (maturita 2024). 

 
Najde se třída, která napíše Arwinovi? 

Najde se nějaká třída, která ještě do konce tohoto školního roku napíše 

dopis do Indie? 

A najde se nějaká třída, která by udělala nějakou akci, třeba tradiční 

pečení dobrot, která by přispěla výtěžkem na studium Arwina pro další 

školní rok. Zatím máme částku 2000 korun od současných maturantů. 

Jim děkujeme. (mk) 

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/zahranici/gymnazium-broumov-podporuje-studium-indickeho-chlapce-arwina-noela-de-sousy.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=82255cf7f48cfe21d80a999e3b31535fd63c2229
http://nase.broumovsko.cz/index.php?view=article&catid=83:zahranici&id=5602:gymnazium-broumov-podporuje-studium-indickeho-chlapce-arwina-noela-de-sousy&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=460
http://nase.broumovsko.cz/zahranici/gymnazium-broumov-podporuje-studium-indickeho-chlapce-arwina-noela-de-sousy/pdf.html
http://nase.broumovsko.cz/zahranici/gymnazium-broumov-podporuje-studium-indickeho-chlapce-arwina-noela-de-sousy.html
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/684001415081532/?type=3
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Pečeme pro Arwina - Terciánky, děkujeme 

29.05.2017 14:33:01 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Děkujeme terciánkám - Kateřina Nigrinová, Klára 

Jandová, Anna Klugová a Hana Assbahi - za upečení 

dobrot. Výtěžek z akce výrazně podpořil studium 

našeho adoptovaného indického chlapce. 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.A: Uklizeno 

24.11.2016 14:27:05 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Budoucí maturanti ze 4. ročníku pomohli uklidit město. 

Žáci 4.A se ve středu 9. 11. 2016 odpoledne podíleli na úklidu parku 

vedle dětského hřiště. Všichni se opravdu činili, přemisťovali záplavy 

listí s vervou a humorem. Vysoké pracovní nasazení nevydržely „jen“ 

patery hrábě … (Omlouváme se Technickým službám města 

Broumova).  H. Vodňanská 

 

Šárka Rambousková: Budu se opakovat. 

02.12.2016 14:49:51 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Přímo 1. prosince – v den boje proti HIV, AIDS – naši studenti prodávali 

symbolické červené stužky.  

Budu se opakovat, opakovat se ale budu RÁDA.  Přímo 1. prosince  -  v den 

boje proti HIV, AIDS - naši studenti prodávali symbolické červené stužky. 

Výtěžek prodeje je už léta věnován České společnosti AIDS pomoc, z.s.  Naše 

škola se účastní této kampaně už tradičně. Tentokrát Anna Škodová, Lucka 

Koubová, David Hampl ze septimy a Šimon Zahradník ze sexty prodali všechny stužky a nasbírali od laskavých 

dárců 2 922 Kč. Že není lehké vybírat právě na takový boj, je vám asi jasné. Předsudky, strach, neznalost a malé 

město dělají své. Leč!!! Čtveřice se prý setkala s milými  a vstřícnými dárci, takže se jistě blýská na lepší 

časy.  Všem patří veliké díky.  ŠáRa 

 

Průvod Tří králů: Poděkování studentům 

10.01.2017 05:39:50 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Poděkování všem studentům, kteří se podíleli tuto neděli v Broumově na průvodu Tří 

králů, posílá Kamil Pelán, hlavní organizátor akce. Speciální pozdrav světlonošům z 

primy - Kryštofovi a Tomášovi.  ek 
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Připomenutí některých PR akcí a událostí: 

 

Píšeme o sobě, píší o nás. 

 
Starají se o nás: Bohuslav Koláčný - školník 

25.01.2017 19:04:56 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Pan Bohuslav Koláčný pracuje na naší škole jako školník. 

Nejen, že má každý den dobrou náladu, umí také všechno 

spravit a rozumí dobře své práci.  

Školní život přináší někdy zapeklité situace. Třeba dnes ráno. 

Malajci říkají, nezačínej den pitím octa. Něco málo po půl 

sedmé (ranní ptáče dál doskáče) se v polotmě snažím otevřít 

učebnu 48D, abych mohl dále projít ke svému kabinetu. A hle 

- nejenže zámek nejde otevřít, ale ještě k tomu nejde ani 

vyndat klíč. Volám pana školníka, ale i jeho pokusy jsou 

marné. Nakonec část klíče upadne a druhá zůstane v zámku. 

Následuje odvrtávání zámku a pokus dveře otevřít. Zámek se ale zasekl a nejde ven ani po dobrém, ani po zlém. 

Nakonec po půlhodinovém boji jsou už jen poslední dvě možnosti. Buď si zahrát na akční hrdiny a dveře 

rozkopnout či vykopnout, nebo varianta druhá - odřezání pantů rozbruskou. Vítězí varianta druhá, o půl osmé 

jsem konečně v kabinetu. Pointa: O půl deváté byly již dveře opět na místě. S navařenými novými panty. Kdyby 

všichni v této zemi pracovali stejně jako náš pan školník, tak máme produktivitu práce vyšší než ve Švýcarsku. 

(mk) 

Na vánoční koncert gymnázia přiletí i UFO. 

Na již tradiční vánoční koncert studentů Gymnázia v Broumově dorazí výjimečný host z Prahy, který zde zahraje 

na hang drum. Jiří Šámal patří mezi několik málo Čechů, kteří ovládají hru na tento melodický kovový buben 

původem ze Švýcarska. Jedná se o poměrně mladý hudební nástroj, poprvé veřejně zazněl ve Frankfurtu roku 

2001. Od té doby si však ve světě získává stále větší množství příznivců, nejen pro svůj kosmický vzhled, ale 

zejména díky osobitému mystickému zvuku. Na školní chodbě gymnázia si dále budete moci poslechnout a 

společně zazpívat úpravy českých koled, irských písní, zazní hity ze současné populární hudby, vystoupí 

studentská kapela Wajnot?. To vše doplní živý betlém a atmosféra plná světel, svíček, luceren. Zveme vás tedy 

na tuto mimořádnou hudební událost, která proběhne ve čtvrtek 8. prosince v budově Gymnázia Broumov.             

Eva Kroupová a studenti gymnázia 
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(Nejen) vánoční koncert - Maxmilián Pelán 

09.12.2016 16:08:15 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Čtvrteční akci fotil také primán Maxmilián Pelán. 

 

(Nejen) vánoční 

koncert: Očima Jitky 

Smolíkové  

09.12.2016 06:12:54 

| AUTOR: PAEDDR. 

MILAN KULHÁNEK 

 

 

PRŮVODCE BROUMOVEM: VILY A ZAHRADY Z PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ 

20.06.2017 13:21:15 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Projekt Ulity Broumov vznikající za spolupráce například 

Petra Bergmanna a Gymnázia Broumov přinesl prvního 

tištěného průvodce broumovskými vilami a zahradami. 

 

Projekt Ulity Broumov vznikající za spolupráce například Petra 

Bergmanna a Gymnázia Broumov přinesl prvního tištěného 

průvodce broumovskými vilami a zahradami. Na 

doprovodném textu k jednotlivým objektům pracovali 

studenti septimy. Nyní už je možné si průvodce s mapou pro 

třídy vyzvednout v kanceláři školy. Tak neváhejte a vydejte se 

koncem roku na procházku nově odkrytou broumovskou 

minulostí... septima + ek 

 
Učí na gymnáziu: Bohdana Hyťhová - Vhledy praxe 

11.10.2016 15:04:18 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Text Evy Kroupové o seznámení s prací redaktorky významného světového nakladatelství. 

Bohdana Hyťhová působí na našem gymnáziu jako učitelka ruského jazyka, zároveň však zastává funkci knižní 

redaktorky druhého největšího světového nakladatelství HarperCollins. Studentům sexty a septimy v minulém 

týdnu přiblížila, co práce v nakladatelství obnáší, jaké jsou současné trendy knižního trhu či jaké podmínky musí 

žadatel o práci v této oblasti splňovat. Děkujeme. ek 

 
Učí na gymnáziu: Michal Hnyk - Vědecký kroužek 

23.10.2016 08:53:03 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Na youtube můžete sledovat videa z činnosti technického kroužku, 

který vede Mgr. Michal Hnyk. Zájemci o práci v kroužku se mohou u 

pana učitele osobně hlásit. 

 

Druhé video můžete zhlédnout zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=R6WkIJgFcro 

 

Fyzikální kroužek je už v plném provozu: 

https://www.youtube.com/watch?v=ee9RumzUOUU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ee9RumzUOUU
https://www.youtube.com/watch?v=ee9RumzUOUU


 

85 
 

 

 

 

FIT - Meeting #1: Vortex cannon 

Memebers of our hobby group called FIT made two versions of vortex 

cannons on our first meeting. See for yourself how it turned out. This is 

instructional vi... 

youtube.com 

 

 

 

 

 

Učí na gymnáziu: Rudolf Martinec 

22.11.2016 18:23:36 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Mezi osobnosti působící na našem gymnáziu patří bezesporu Rudolf Martinec. 

Na našem facebooku vzbudil za poslední tři měsíce největší ohlas článek o 

pražské výstavě našeho učitele chemie Rudolfa Martince. Za týden týden přes 

5500 zhlédnutí, 155 like líbí se mi, 36 sdílení, a hlavně obdivné komentáře 

bývalých studentů. Z těch nejlepších vybíráme: 

"Z toho, co mě naučil na gymplu, jsem těžil ještě v 5. ročníku VŠ. Klasik ze staré 

školy." Josef Vysoký 

"Učil mě na základce,  a je to jeden z nejlepších učitelů..." Cikrnerovi 

 "NEMÁM slov...vzorce vím i po dvaceti letech...hezká vzpomínka." Renata 

Vlčková 

Dodejme: Rudolf Martinec - to jsou desítky hodin zdarma ze svého osobního 

času věnovaných studentům, budoucím lékařům, farmaceutům, chemikům 

apod. To je klasika, která jednou bude v našem školství citelně chybět.   (mk) 

 (fotografie - kresba Michal Hnyk) 

 

Rudolf Martinec: Výstava fotografií v Praze 

05.10.2016 14:22:26 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Ve Vodičkově ulici v Praze vystavoval Rudolf Martinec v srpnu a září své fotografie v minigalerii Foto Škoda. 

Jeho soubor Kámen a světlo vznikl na Broumovsku. 

Rudolf Martinec není jen legendární učitel chemie na našem gymnáziu, ale také výborný fotograf. Jeho pražská 

výstava sklidila dle vystavovatelů nevšední úspěch. (mk) 

 

 

Učí na gymnáziu: Eva Kroupová - hudební skupina Café baret 

13.12.2016 15:30:57 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Eva Kroupová je nejen učitelkou hudební výchovy a českého jazyka. 

 

Eva Kroupová je nejen učitelkou hudební výchovy a českého jazyka, ale také 

organizátorkou školních akci a manažerkou skupiny Wajnot?...Možná 

netušíte o její další roli - spolu s naší bývalou učitelkou Jessicou Harney a 

učitelkou Základní školy TGM Broumov Jindrou Vašákovou tvoří stále 

úspěšnější hudební skupinu Café baret. Více na facebooku školy. (mk) 

Ukázka z vystoupení zde:  

https://www.youtube.com/watch?v=0xD-K6CTMHI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ee9RumzUOUU
https://www.youtube.com/watch?v=ee9RumzUOUU
https://www.youtube.com/watch?v=ee9RumzUOUU
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Učí na gymnáziu: Mgr. Marie Hornychová 

07.01.2017 19:54:58 | AUTOR: PAEDDR. 

MILAN KULHÁNEK 

Několik hodin v týdnu se na naší škole 

mihne Marie Hornychová, zajímavá 

osobnost z Police nad Metují. 

 Mgr. Marie Hornychová učí český jazyk v 

tercii, v předcházejících letech učila i jazyk 

francouzský. Možná netušíte, že za touto 

nenápadnou mladou paní se skrývá nejen 

organizátorka festivalu Jeden svět v Polici 

nad Metují, ale i všestranná sportovkyně - 

horolezkyně, lyžařka atd.  (mk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také vás napadají při pohledu na aktivní primánky otázky typu: Jací z nich budou lidé? Kam je zavane osud? Co z 

nich bude - lékaři, inženýři, učitelé, právníci, vědci? Jaké místo v životě si najdou? Co jim dáme ve škole? Co si 

odnesou do života? Kam se ztrácí jejich energie v posledních ročnících gymnázia? Je to přirozený vývoj, nebo 

děláme něco špatně? V každém případě tu budou s námi až do roku 2024. Kéž by jim vydržel zájem o školu jako 

v dnešní hodině dějepisu věnované starému Egyptu. (mk) 

 

https://www.facebook.com/214643055350706/photos/pcb.708116362670037/708116116003395/?type=3
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Studenti Gymnázia v Broumově úspěšní v testování Českou školní inspekcí 

07.12.2016 18:29:41 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V listopadu 2016 proběhlo na mnoha školách v České republice testování žáků třetích ročníků středních škol z 

informační gramotnosti.  

V listopadu 2016 proběhlo na mnoha školách v České republice testování žáků 

třetích ročníků středních škol z informační gramotnosti. Toto testování bylo 

realizováno jako inspekční šetření České školní inspekce. Na Gymnáziu Broumov se 

testování zúčastnili žáci 3.A a septimy. Základní výslednou hodnotou byla průměrná 

úspěšnost - podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu otázek v celém testu. 

Testování se v republice zúčastnilo 12 808 žáků. Výsledky jsou pro školu potěšující. 

Průměrné úspěšnosti: 

Průměrná úspěšnost žáků v republice byla 66%. 

Průměrná úspěšnost žáků 3.A byla 68%. 

Průměrná úspěšnost žáků 7.V byla 73%. 

Průměrná úspěšnost žáků naší školy byla 70,5%. 

Rozdělení výsledků žáků v republice: 

rozmezí úspěšnost počet žáků v dané skupině 

0 – 20 % ................................ 0 % (14) 

20–41 % ................................ 3 % (407) 

41–60 % ................................ 32 % (4 066) 

61–80 % ................................ 46 % (5 889) V této skupině je naše škola. 

81–100 % .............................. 19 % (2 435) 

Výsledky testování jsou z pohledu školy velmi dobré, odpovídají možnostem a dlouhodobým výsledkům našich 

žáků a svědčí o kvalitě výuky ICT na škole i o jejím dobrém materiálním zázemí. Škola se umístila v nejpočetnější 

skupině škol. Škol s ještě lepším výsledkem bylo výrazně méně, kdežto škol s horším výsledkem bylo výrazně více. 

Za pozitivní lze považovat, že i když žáci víceletého studia dosahují v jiných testováních lepších výsledků než žáci 

studia čtyřletého, v testování informační gramotnosti velký rozdíl nebyl, z čehož lze vyvodit, že žáci školy bez 

rozdílu oboru studia mají dostatečně rozvinuté kompetence v oblasti informační gramotnosti. Obdobně nebyly 

výrazné rozdíly ve výsledcích jednotlivých žáků. Z celkového počtu 47 zúčastněných žáků pouze deset žáků mělo 

úspěšnost horší než 61%, a dostali by se tak mezi žáky škol slabší skupiny. Naopak 14 žáků by se dostalo do elitní 

skupiny škol, neboť měli úspěšnost vyšší než 81%. Dva žáci měli úspěšnost přes 90%. 

Děkuji žákům školy za odpovědný přístup k testování a učitelům ICT za kvalitní výuku. 

Karel Výravský 

 

Koncert školní kapely Wajnot? 

11.08.2016 17:12:29 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Prázdniny můžete stylově zakončit na Dětském hřišti v Broumově. V sobotu 20. srpna od 18 hodin vystupuje 

gymnaziální kapela Wajnot? 
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Sobota 25. února: Wajnot? vystoupí v Jaroměři 

23.02.2017 19:14:17 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Gymnaziální kapela Wajnot? vystoupí v sobotu 25. 2. od 20.00 v jaroměřském Nároďáku. Stylově můžete 

zakončit prázdniny. 

Nevíte, co v sobotu 25. února večer? Ve 20.00 začíná koncert v jaroměřském Nároďáku za účasti školní 

gymnaziální kapely Wajnot? - chcete-li se důstojně 

rozloučit s prázdninami, tak to je přesně pro vás. (mk) 

Wajnot?: 

Míša Jansová - bicí 

Pavlína Ledvinová - baskytara 

Klára Bartoníčková - zpěv 

Jakub Šafář - cello 

Tomáš Mrština – kytara 

 

 

 

 

Prezentace v Broumovských novinách 

 
Broumovské noviny s výraznou gymnaziální stopou 

05.08.2016 13:58:37 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

V nových srpnových Broumovských novinách najdete řadu informací o 

naší škole. 

Broumovský gymnazista v elitní evropské desítce. (mk) 

Danielo, děkujeme Vám. (mk) 

V  textech Petra Cirkla zmínky o divadelním představení za účasti našich 

současných studentů - Tereza Vodňanská, Anna Škodová, Lucie 

Koubová, i studentů nedávných - Tereza Šafářová (maturita 2014), 

Pavel Novák (maturita 2006, dnes Buranteater Brno). 

V článku Ze života Domova pro seniory zmínka o charitativní akci Vítání 

jara za účasti našich studentů-modelů: výtěžek ze vstupného věnován Domovu pro seniory. 

Několik textů Jana Meiera (maturita 1972). 

Texty René Herzána o broumovském sportu (jeden text věnovaný orientačním běžcům Rusinovi a Volákovi, další 

tanečníkům Novotným. René Herzán maturoval 1986. (mk) 

 

Broumovské noviny: Čtyři texty ze života naší školy 

03.09.2016 08:20:15 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V novém čísle Broumovských novin najdete čtyři články Milana Kulhánka. 

Z Broumova do Bostonu; Pozdrav z Nového Zélandu; Úspěšná brněnská 

bloggerka; Milé setkání.....texty Milana Kulhánka ze života naší školy najdete v 

novém čísle Broumovských novin. A samozřejmě 

spoustu další zajímaví četby. Noviny jsou ještě v 

prodeji, tak neváhejte a uložte do svého archívu. 

(mk)  

 

 

Broumovské noviny opět s výraznou gymnaziální stopou 

06.10.2016 18:15:20 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Na obvyklých prodejních místech jsou k dostání říjnové Broumovské noviny. 
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Dva texty Milana Kulhánka - Seznamovací kurz 1.A Gymnázia Broumov a Zrod profesionálky: Eva Vodochodská; 

rozhovor s bývalou studentkou, dnes manažerkou Polického symfonického orchestru Petrou 

Soukupovou;  informace o návštěvě europoslance Tomáše Zdechovského na naší škole; text bývalého absolventa 

Jana Meiera o výstavě fotografií Rudolfa Martince. Tyto a další zajímavé články najdete v posledním čísle 

Broumovských novin. (mk)   

 

Broumovské noviny: Téměř noviny gymnaziální 

02.11.2016 15:31:18 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Broumovské noviny přináší řadu textů a fotografií o životě naší školy.  

Gymnaziální stopa v listopadovém čísle Broumovských novin: 

- Excelentní Martin Přibyl z kvarty broumovského gymnázia  (mk) 

- Holandsko nejsou jen tulipány ( Karel Výravský + foto) 

- fotografie volejbalistek Anny Špreňarové (kvarta) a Kláry Jandové (tercie) 

- Chyběl jen kousek k tomu, aby si broumovská lezkyně Anna Špreňarová 

podmanila Moravu (René Herzán) 

- Úspěch běžců Gymnázia Broumov (Pavel Trenčanský - redakce BN 

opomněla uvést autora textu) 

-Toulky Evropou Lenky Hlaváčkové (mk) 

-Na vánoční koncert gymnázia přiletí i UFO  (Eva Kroupová) 

- Padesát studentů Gymnázia Broumov navštívilo koncentrační tábory 

Auschwitz I. a Auschwitz II- Birkenau. (mk)  

 

Broumovské noviny: Prosincové číslo již v prodeji 

06.12.2016 16:05:50 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Poslední letošní číslo Broumovských novin s výraznou gymnaziální stopou je již 

k dostání na obvyklých místech. 

Co nabízí prosincové Broumovské noviny z pohledu naší školy: 

str. 9 - Výzva bývalým absolventům a všem příznivcům Gymnázia Broumov 

(Milan Kulhánek) 

str. 14 -  na fotografie Lucie Koubová (septima) a Tereza Vodňanská (oktáva) - 

divadelní představení "Když ty, tak já taky" (herecká společnost Divadlo 

Broumov 

str. 21 - Ocenění nejlepších studentů Gymnázia Broumov (Zdena Cikrytová) 

str. 21 - Noc divadel 2016 a gymnazisti na scéně (Marie Mádlová, sekunda) 

str. 22 - v textu Setkání  Volyňských Čechů zmínka o skvělých hudebních úspěších Anny Novotné (4.A) 

str. 27 - Vzpomínka na Marii Stryjovou (text Jana Meiera o naší absolventce z roku 1951; text o vzpomínce na 

broumovském hřbitově u příležitosti 85. nedožitých narozenin spisovatelky; ukázku z díla četla Bohdana Hyťhová, 

naše učitelka) 

str. 29 - Děkujeme! Jen tak dál! (Barbora Voláková, maturantka 2016, za PSO) 

str. 29 - Fantazie: Gymnazistka Anna Freiwaldová bronzová (Milan Kulhánek) 

Na str. 34  také žlučovitý  výpad Alexandra Stejskala (aniž by vstoupil někdy do některé naší třídy) o tom, že prý 

málo podporujeme vlastenectví (důvodem je to, že nechodíme se studenty povinně klást věnce k 28. říjnu).    (mk) 

 
Na obvyklých prodejních místech si můžete zakoupit nové lednové číslo Broumovských novin. 

Výrazná gymnaziální stopa je i v lednovém čísle Broumovských novin. Co zde najdete: 

- na titulní straně fotografie Dominika Pánka (na fotografii naše studentka Adéla Semeráková z kvarty) 

- str. 13 - text Karla Výravského - Studenti Gymnázia Broumov úspěšní v testování Českou školní inspekcí 
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- str. 18 - fotografie Dominika Pánka (akce ZUŠ Broumov); Dominik je 

studentem 2. ročníku 

- str. 20 - fotografie z Vánočního koncertu Gymnázia Broumov z 8. prosince 

2016 

- str. 27 - text S Vebou na misii v Paraguayi (jihoamerickou Paraguay 

navštívila i naše kolegyně Ludmila Lorencová a studentka sexty Anna 

Hovorková - obě na fotografii; nezávisle na nich byl ve stejné době ve státě 

Paraguay i student tercie Václav Kopřiva ). 

-str. 30 - text René Herzána o filmu Přes kosti mrtvých; film režisérky 

Agnieszky Holland produkovala Pavla Kubečková, naše absolventka z roku 

2005 

-str. 35 - článek našeho absolventa Františka Langera o lékařské praxi v 

Brazílii                          (mk) 

 

Únorové Broumovské noviny již v prodeji 

02.02.2017 17:09:47 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Na obvyklých prodejních místech si můžete zakoupit únorové Broumovské noviny s výraznou gymnaziální 

stopou. 

V únorových Broumovských novinách najdete např.: 

- na úvodní fotografii kvartán Jiří Rambousek s naším maturantem z roku 

1972 Janem Meierem 

-  na str. 14 text Milana Kulhánka o úspěchu oktavána Jana Pipoty ve hře 

League of Legends + fotografie Jana Pipoty 

-  na str. 14 článek Milana Kulhánka Tři terciánky postoupily do okresního 

kola 

- na str. 14  text Jitky Smolíkové Excelentní výsledky v angličtině 

- na str. 14 - článek Jitky Smolíkové a Šárky Rambouskové Vztah k divadlu 

začíná u nás 

- na str. 27 text Milana Kulhánka o představení knihy Jana Meiera 

- str. 28 a 29 texty našeho absolventa z roku 1986 René Herzána o místním sportu 

- str. 31 - text našeho absolventa z roku 1985 Karla Franze                      (mk) 

 

Březnové Broumovské noviny již v prodeji 

07.03.2017 17:05:23 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Co najdete v nových Broumovských novinách: 

str. 3 -  Studují na gymnáziu: Jan Rusin a Ondřej Volák - 

reprezentanti České republiky v orientačním běhu    (mk) 

str. 3 - Úspěch broumovského gymnazisty: Šimon Mach nejlepším v 

angličtině v okresním kole  (Alena Michálková) 

str. 3 - League of Legends Greek Championship: Jan Pipota 

stříbrný  (mk) 

str. 3 - Šachy:  Úspěšní broumovští gymnazisté  (Jiří Ringel) 

str. 3 - Nejlepším okresním studentem matematiky je broumovský 

gymnazista Martin Přibyl  (mk) 

str. 3 - Olympiáda v českém jazyce - Vynikající výsledky broumovských gymnazistů  (mk) 

str. 3 - Potvrzeno: Třetí rok po sobě máme zástupce v krajském kole (mk) 

str. 3 - Ze života gymnázia: Pan školník Bohuslav Koláčný prostě umí 

str. 17 - Broumovský hudební večer rozezněl Dřevník hudbou místních rodáků  (Kateřina Ostradecká) 

str. 19 - Film Přes kosti mrtvých, který se natáčel i v Broumově, má cenu z Berlinale   (René Herzán) 

str. 22 - Cyklorodinka Stillerových se vydala na poslední cestu s cyklovozíkem! (Jitka Exnerová) 

str. 24 - Recyklus Michala Čepelky  (mei) 

str. 28 - V celostátním žebříčku orientačního běhu......  (René Herzán) 
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Broumovské noviny: Květnové číslo s významnou gymnaziální stopou 

06.05.2017 12:17:39 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Řadu zajímavostí o naší škole najdete v květnovém čísle Broumovských novin.  

str. 8 - Eva Kroupová: Udělejte nám předskokana na 9. Gymplfest 

str. 9 - Milan Kulhánek: Báječná jízda Pobaltím 

str. 9 - mk: Aneta Valentová v elitní krajské dvacítce 

         - mk: Spanilá jízda gymnazistky Anny Novotné pokračuje 

         -mk:  Martin Přibyl na výborném 7. místě v kraji 

         Jiří Šleis: Astronomická olympiáda 

         mk: Studují na gymnáziu - Karolína Soukupová 

         Zuzana Valášková:  Studují na gymnáziu - Nikola Gabrielová 

         Pavel Trenčanský - Počasí zhatilo postup na republiku 

str. 17 - Dominik Pánek (2.A) - Toulky lodí po severním Holandsku... 

str. 20 - 21 - v textech zmínky o našich studentech z broumovské ZUŠ 
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02.08.2016 12:03:18 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Do seriálu Léto s fotografiemi našich studentů přispěla na našem 

facebooku i Pavla Hajpišlová s Jitkou Smolíkovou.  

 

Na školním facebooku najdete další fotografie ze seriálu Léto s 

fotografiemi našich studentů. Pavla Hajpišlová vás tentokráte pozve na 

golfové  hřiště ve Velké Vsi. Nemusíte hrát golf, můžete přijít třeba jen 

na kávu. (mk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti broumovského gymnázia iniciují vzpomínku 
na Václava Havla  
STŘEDA, 05 ŘÍJEN 2016 04:53 RENÉ HERZÁN  

 
Strana 1 z 6 

V pátek 7. října 2016 v 16 hodin se za altánem ve Schrollově parku v Broumově sejdou 

studenti Gymnázia Broumov, aby si připomněli nedožité osmdesáté narozeniny 

Václava Havla – prezidenta, dramatika a stoupence občanské společnosti. Účast 

dalších příznivců prvního českého prezidenta je samozřejmě vítána. 

Na zdi altánu se budou promítat fotografie z návštěvy Václava Havla v roce 2001 v 

Broumově. Poté je možné přejít do undergroundového klubu Eden, kde se bude 

promítat film Lilian (společné dílko Olgy Havlové a Jana Kašpara). 

"Chceme připomenout Václava Havla pro jeho postoje - statečnost, pravdomluvnost, upřímnost, skromnost a 

LIDSKOST. "Svoboda může přežít pouze tehdy, je - li bráněna každodenním úsilím konkrétních lidí a institucí. Náš 

osud závisí jen na nás samotných, na tom, nakolik jsme schopni si určité věci navzájem lidsky garantovat, nakolik 

jsme odhodláni projevit svůj postoj konkrétní, třeba i nebezpečnou akcí." To je postoj člověka v občanské 

společnosti, to nám Václav Havel vzkázal a to bychom měli mít na paměti," komentuje důvod pořádání akce 

učitelka gymnázia Šárka Rambousková. 

Holandsko nejsou jen tulipány  
SOBOTA, 08 ŘÍJEN 2016 04:18 KAREL VÝRAVSKÝ, ŘEDITEL GYMNÁZIA BROUMOV  

 
Strana 1 z 3 

Staří Řekové považovali cestování za formu vzdělávání. A jako v mnohém 

jiném i v tomto měli pravdu. Cestování člověku minimálně rozšiřuje 

obzory, ale hlavně umožňuje setkávání s novými lidmi, dává neotřelé 

pohledy jak dělat věci jinak, přináší inspiraci. A prohlubuje jazykové 

kompetence. 

Proto jsem byl rád, když asi před rokem naši školu oslovil pan Karel Vlak, 

ředitel gymnázia v holandském městě Warfum, s nabídkou partnerství a 

s pozváním k návštěvě Holandska. Ve středu 28. září 2016 jsme se s 

kolegyněmi, které mají o případnou spolupráci s holandskou školou 

http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/studenti-broumovskeho-gymnazia-iniciuji-vzpominku-na-vaclava-havla.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/studenti-broumovskeho-gymnazia-iniciuji-vzpominku-na-vaclava-havla.html
http://nase.broumovsko.cz/nazory/holandsko-nejsou-jen-tulipany.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=cf960b6321519bf98fb113f77c5eecc26e4196d0
http://nase.broumovsko.cz/index.php?view=article&catid=81:broumovsko&id=5688:studenti-broumovskeho-gymnazia-iniciuji-vzpominku-na-vaclava-havla&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=458
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/studenti-broumovskeho-gymnazia-iniciuji-vzpominku-na-vaclava-havla/pdf.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=6b72e49ebe963a735ca6e2203a14c0cf6dc07b3b
http://nase.broumovsko.cz/index.php?view=article&catid=105:nazory&id=5692:holandsko-nejsou-jen-tulipany&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=482
http://nase.broumovsko.cz/nazory/holandsko-nejsou-jen-tulipany/pdf.html
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zájem, vydali na cestu. Nejprve do Prahy na letiště a pak letadlem do Amsterodamu. Tam nás už čekal pan ředitel 

a dovezl nás dvě stě kilometrů do Warfumu, což je malé městečko s dvěma tisíci obyvateli. Již cestou jsem si 

všiml, jak je Holandsko roztomilé a pro člověka z Podkrkonoší značně placaté. Malinkaté cihlové domečky, úzké 

uličky, vodní kanály, větrné mlýny, čisto a usměvaví lidé. 

Ve čtvrtek jsme téměř celý den strávili ve škole. Systém holandského školství je jiný než u nás. Děti chodí povinně 

do školy od čtyř let a základní školu navštěvují do dvanácti let. Pak se jejich vzdělávací dráhy začnou lišit. Všichni 

sice pokračují na střední škole, ale podle výsledků závěrečných testů, podle doporučení výchovného poradce a 

podle zájmu žáků a rodičů buď pokračují ve všeobecném vzdělávání, nebo se orientují technicky či prakticky. 

Povinná školní docházka je až do osmnácti let. Všeobecné vzdělávání se dá přirovnat k našemu gymnáziu a je 

přípravou pro studia na vysokých školách, z technického a z praktického směru jsou žáci připraveni ke studiu na 

středních odborných školách nebo k výkonu řemeslných povolání. Škola ve Warfumu sdružuje gymnázium i školu 

technicko-praktickou, má asi 700 žáků a tři školní budovy. Žáci sem dojíždějí z blízkého i vzdáleného okolí (až 20 

kilometrů) - a jak jinak než na kole. 

Navštívili jsme hodiny angličtiny, holandštiny, latiny, biologie, výtvarné výchovy, hudební výchovy a dramatické 

výchovy. Také jsme viděli praktickou výuku elektrikářů, zámečníků, kadeřnic a ošetřovatelek. Výuka je 

organizovaná podobně jako v českých školách - v třídně-hodinovém systému. Učitelé i žáci hodně využívali výhod 

zcela nové školní budovy (postavena před třemi roky), která kromě toho, že každý předmět má svou odbornou 

učebnu, poskytuje mnoho prostor na shromažďování a na tvorbu projektů (haly, studovny, knihovna, venkovní 

atria, relaxační zóny). Trochu jsme byli překvapeni, že vyučovací hodina trvala 60 minut, ale prý to vyhovuje 

zvláště při realizaci samostatných prací a drobných projektů. Potěšila nás ukázněnost, slušnost, samostatnost a 

aktivita žáků a pečlivost a připravenost učitelů. Z celé školy na nás dýchla pohoda a jakási pozitivní energie. 

Setkali jsme se s učiteli a s vedením školy a představili jsme jim naše gymnázium. Potom jsme s vedením školy 

jednali o formách možné spolupráce. Vzhledem k tomu, co jsme ve škole viděli, se nám budoucí spolupráce zdá 

reálná. Mohla by nás obohatit o nové poznatky a o nové formy práce a především by napomohla rozvoji 

jazykových kompetencí našich žáků. V Holandsku jsou totiž dvěma nejdůležitějšími cizími jazyky angličtina a 

němčina, které se v hojné míře vyučují také na našem gymnáziu a jsou pro budoucí uplatnění našich absolventů 

důležité. Každý holandský žák i dospělý jsou schopni plynule přecházet z holandštiny do angličtiny a do němčiny. 

Pro začátek ani jedna strana nechce megalomanské výměnné pobyty či projekty z Evropské unie. V rovině 

žákovské začneme spolupráci nejprve prostřednictvím ICT nástrojů (skype, diskusní fóra, chaty, videokonference, 

eTwinningové aktivity apod.). V rovině učitelské jsme naplánovali návštěvu skupiny holandských učitelů v 

Broumově na jaro 2017. Potom by mohly následovat menší projekty se vzájemnou účastí žáků obou škol, zvláště 

projekty v oblasti výchov, ale určitě by se mohlo jednat třeba o dějepis či zeměpis anebo o něco úplně jiného, až 

nás to napadne. A teprve v horizontu několika let bychom chtěli zkusit poznávací zájezd se žáky do Holandska. 

Prostě dobrovolná spolupráce z touhy něco poznat, někoho 

poznat, inspirovat se - spolupráce jako výzva. 

Pátek, poslední den návštěvy, jsme strávili cestováním po okolí 

Warfumu a návštěvou krajského města Groningenu. Groningen je 

hlavní město stejnojmenné provincie. Ve městě žije přibližně dvě 

stě tisíc obyvatel, a jedná se tak o největší město v severní části 

Holandska. Je také vzdělávacím a obchodním centrem regionu. Ke 

studiu na zdejších vysokých školách je zapsáno přibližně čtyřicet 

tisíc studentů. Je zde rušno a tolik mobilujících, kouřících a bavících 

se cyklistů jsem ještě neviděl. A tulipány také ne - tak snad někdy 

na jaře. 

 

 

Náchodský deník: Text septimánky Hany Duškové 

12.10.2016 18:53:16 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Hana Dušková publikuje v rámci projektu Studentský deník v Náchodském deníku. Děkujeme za propagaci 

školy. 
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Martínkovice u nás na gymnáziu 

Ne že by k nám na gymnázium přijela celá obec Martínkovice, ale "pouze" sedm 

žáků základní školy s paní učitelkou Kristýnou Kábrtovou. Byli to žáci 4. a 5. třídy, 

kteří by chtěli studovat v primě víceletého gymnázia. Žáci měli o všechno velký 

zájem. Prohlédli si celou budovu školy a zhlédli výuku fyziky a matematiky v 

primě. Zbytek návštěvy byl věnován informacím o významu gymnaziálního 

studia a o přijímací zkoušce. Paní učitelka Kábrtová zhodnotila návštěvu takto: 

"Moc děkuji za nádhernou exkurzi, dětem se u vás velmi líbilo."   Karel Výravský 
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Projekt Šikovné ruce v ZŠ Police nad Metují 

10.11.2016 16:53:13 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Studenti 2. ročníku se zúčastnili projektu Šikovné ruce v Polici nad Metují. Více v textu Markéty Čápové. 

Na Základní škole Police nad Metují proběhl 10. listopadu 

projekt ŠIKOVNÉ RUCE. Společně s dalšími sedmi školami se ho 

zúčastnilo i naše gymnázium. Studenti připravili pro žáky ZŠ 

několik zajímavých úkolů, které měly prezentovat náš 

vzdělávací ústav. Žáci 6. - 9. tříd získávali za jejich splnění body 

a soutěžili o nejzdatnější kolektiv. K plnění úkolů se stavěli velmi 

bojovně a svědomitě a celá akce měla skvělou atmosféru.  

Tímto bych chtěla i poděkovat studentům 2.A, kteří se projektu 

účastnili a velmi dobře reprezentovali naši školu. MČ 

 

 

Výzva bývalým absolventům a příznivcům naší školy: Podpořte naše gymnázium. 

14.11.2016 06:10:39 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Gymnázium Broumov můžete podpořit jakoukoliv částkou na číslo účtu: 36137551/0100. 

 

Jsme rádi, že často velmi rádi vzpomínáte na svoje studium na broumovském 

gymnáziu. Jsme rádi, v jakém hojném počtu se vracíte společně slavit jubilea 

školy. Jsme rádi, že často od Vás slýcháme, že bez gymnázia byste nebyli tam, 

kde nyní jste. Těší nás Vaše pracovní úspěchy, Vaše úspěchy jsou i trochu úspěchy 

našimi. Jsme prostě rádi, že drtivá většina z Vás považuje studium na gymnáziu 

za základní krůček k další profesní kariéře. 

Žijeme v zemi, která leží mezi Západem a Východem. Byť jsme byli čtyři desetiletí 

odtrženi od přirozeného vývoje, přesto patříme a vždy jsme patřili do západní 

civilizace. Hlásíme se k antice a ke křesťanským hodnotám. Často máme komplex méněcennosti vzhledem 

k našim bohatším západním sousedům. Často k nim nekriticky vzhlížíme, často i říkáme, proč některé věci nejsou 

u nás jako tam. 

Pojďme se přiblížit západnímu chování ve vztahu ke své bývalé škole. V řadě zemí bývá zvykem, že bývalí studenti 

se hlásí ke své rodné škole nejen svými vzpomínkami a sympatiemi, ale i materiální podporou. 

Naše škola má ambice být školou moderní. Víme, co potřebujeme, co ve škole chybí a co by se mělo zlepšit. 

Přestože základním nezastupitelným prvkem školy vždy zůstane osobnost učitele, přesto škola potřebuje ke své 

kvalitní práci peníze. Nejen peníze, které dostane od státu. 

Chcete-li podpořit jakoukoliv částkou naši školu, chcete-li svými penězi podpořit rozvoj své mateřské školy, tak 

budeme rádi. Příspěvky můžete posílat na číslo účtu Nadačního fondu Gymnázia Broumov -     36137551/0100 

Na webu školy se můžete dočíst, jaké aktivity Nadační fond Gymnázia Broumov podpořil v minulých letech. Za 

každý příspěvek předem děkujeme. 

                                                                                                           Milan Kulhánek 

P.S. Každý rok jsou současní studenti vyzváni, aby podpořili svoji školu částkou 200 Kč. Bohužel pro některé 

studenty je tento příspěvek zbytečný. 

Některé výjimečné texty na našem facebooku četlo třeba deset tisíc lidí, dobré texty dosahují čtenosti pěti tisíc. 

Pokud by každý věnoval třeba jednu stokorunu…    
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Čtvrťáci ostužkováni 

24.11.2016 14:40:14 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Od úterý 25. 10. 2016 nosí čtvrťáci hrdě stužku na znamení, že 

byli oficiálně pasováni do stavu maturantského na stužkovacím 

večírku v restauraci Amerika v Křinicích.  

 

Výborná organizace, stylová výzdoba, skvělá nálada i zábava, 

spousta dobrot domácí výroby, příjemná obsluha - to vše 

přispělo k pohodové a slavnostní atmosféře celého večírku. 

Čtvrťáci jsou prostě skvělý team! 

Přeji všem, aby nejen věřili, že se jim přání vyslaná k nebesům na 

balónech štěstí splní, ale aby dokázali pro splnění svých snů a přání udělat vše, co bude v jejich silách! 

Hana Vodňanská, třídní učitelka 

 

Ocenění nejlepších studentů Gymnázia Broumov 

28.11.2016 06:04:14 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Dne 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, 

rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB 

nejlepším studentům za školní rok 2015/2016. 

Již podvanácté ocenil Nadační fond Gymnázia Broumov nejlepší studenty 

nejen za výborný prospěch, ale také za vynikající výsledky v různých 

soutěžích pořádaných MŠMT nebo i v různých sportovních či kulturních 

kláních. 

Setkání zahájila školní kapela Wajnot?, později se pochlubila novou 

skladbou z vlastní tvorby. O významu broumovského gymnázia a tradici 

oceňování nejlepších studentů hovořil ředitel školy Karel Výravský a 

starosta města Broumova Jaroslav Bitnar. Předsedkyně správní rady NF 

GB Zdena Cikrytová kromě tradice oceňování nejlepších studentů 

vyzdvihla i význam působení celého NF GB pro studenty, pedagogy, 

rodiče i školu. 

Mezi nominovanými studenty byly tři kolektivy: kolektiv 5 dívek, které ve 

svém volném čase zajišťují bezchybný chod školní knihovny, dále školní 

kapela Wajnot?, která během roku absolvovala více než 20 vystoupení. A 

také kolektiv hudebníků (Wajnot?) a divadelníků za představení Déjà vu, 

pod vedením Evy Kroupové a Dagmar Židové. 

Ocenění získal kolektiv Déjà vu, odměnu – poukázku na 5000,- Kč na 

nákup zpěvového aparátu od firmy Z-TRADE Broumov předala Lenka Zálišová, dárky a.s. VEBA Broumov všem 

členům souboru předal Karel Pelán. 

Za uplynulý školní rok 2015/2016 bylo nominováno ve 4 kategoriích celkem 21 studentů. Vítězové získali od 

Nadačního fondu GB peněžitou odměnu a grafický list (autora P. Staňka), a také sponzorský dar od „osobního 

sponzora“. Drobné dárky všem nominovaným věnovala VEBA Broumov a firma Z-TRADE. 

V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Karolína Soukupová, 

sponzorský dar věnovala firma HS Flamingo . Karolína je výbornou studentkou a je velice úspěšná ve hře na 

violoncello. V roce 2015/2016 získala v komorní hře se smyčcovým kvintetem 1. místo v ústředním kole soutěže 

žáků ZUŠ ČR a stala se i absolutním vítězem ústředního kola; již 2x hrála s Českou filharmonií, je členkou Police 

symfony orchestra, kde kromě hry na violoncello také zpívá. 
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Jitka Smolíková z oktávy obdržela ocenění NF GB v kategorii Propagace školy, města a regionu, sponzorský dar 

věnovali manželé Kašparovští. Jitka se věnuje fotografování, získala hlavní cenu FACE2ART (soutěž každoročně 

pořádá Hudební mládež ČR). Vystavovala v rámci Mladé Smetanovy Litomyšle, fotila na Zimní filmové škole a 

Letním ateliéru, na festivalu Jeden svět. Fotí školní akce – maturity, Vánoční koncert, Gymplfest, představení Déjà 

vu, … 

Přírodní vědy ovládl v minulém školním roce letošní 

septimán Petr Bigas. V krajském kole Biologické olympiády 

se umístil na skvělém 6. místě (úspěšný řešitel) a v krajském 

kole Astronomické olympiády 

stál na pomyslné bedně, obsadil vynikající 2. místo. 

Sponzorský dar za firmu GASTROPAL předal Luboš Hovorka. 

Nejtěžší výběr čekal správní radu NF GB v kategorii Sport. 9 

nominovaných, jeden lepší výsledek než druhý! Vítězem 

kategorie Sport se stal kvintán Ondřej Volák. Jeho největším 

úspěchem byla účast na Mistrovství Evropy juniorů v 

orientačním běhu v Polsku. Ondra obsadil v jednotlivcích 

nádherné 8. místo, ve štafetách skončil na 9. místě. K tomu může přidat výborná umístění na domácích MČR i 

Středoevropském poháru dorostu. Sponzorský dar věnovala firma HOBRA- ŠKOLNÍK, cenu předal Jan Školník. 

 Během slavnostního setkání ředitel školy Karel Výravský a v závěru oficiálního programu také člen SR NF GB Jiří 

Ringel poděkovali za mnoholetou práci pro nadační fond předsedkyni NF GB Zdeně Cikrytové, která se rozhodla 

ukončit činnost v NF GB vzhledem k odchodu do důchodu a vzhledem k plánovanému ukončení pedagogické 

aktivity. Zdena Cikrytová nakonec poděkovala všem přítomným, především svým kolegům, sponzorům, rodičům 

i studentům, popřála všem hodně zdaru v další práci i v osobním životě. Pomyslným pozvednutím číše popřála 

všem hodně zdraví a pozvala přítomné ke společnému neformálnímu zakončení krásného slavnostního 

večera.      Za SR NF GB Z. Cikrytová 

 

 

Den otevřených dveří – významná prezentační akce Gymnázia Broumov 
 
Všechny zveme na Den otevřených dveří Gymnázia Broumov. 
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Fyzikální a chemické pokusy, morče a šneci, hudební produkce... Takový byl den otevřených dveří na Gymnáziu 

Broumov.  

ÚTERÝ, 06 PROSINEC 2016 04:36 RENÉ HERZÁN  

 
Strana 1 z 21 

V sobotu 3. prosince proběhl (již poněkolikáté) den otevřených dveří 

broumovského gymnázia. Zájemci o studium, absolventi, ale i "zvídaví" 

okolojdoucí mohli nahlédnout do tříd a seznámit se s tím, jak probíhá výuka 

jednotlivých předmětů. 

A bylo na co se dívat – fyzikální, chemické pokusy v laboratořích, v biologii morče 

a oblovky (pro neznalé – šneci), logické úlohy, hudební produkce, výstava 

studentských výtvarných prací, tělocvična s posilovnou, školní knihovna, jazykové 

učebny, výpočetní technika... Nechybělo ani pověstné slaňování a občerstvení. 

Kdo nestihl přijít, další možnost zase za rok, anebo po domluvě s ředitelstvím kdykoli v průběhu roku. Jen to asi 

nebude tak "zážitkové". 
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http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/fyzikalni-a-chemicke-pokusy-morce-a-sneci-hudebni-produkce-takovy-byl-den-otevrenych-dveri-na-gymnaziu-broumov.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=1af07eafd19b82ef689a3fa2e192c3f151bf9418
http://nase.broumovsko.cz/index.php?view=article&catid=81:broumovsko&id=5807:fyzikalni-a-chemicke-pokusy-morce-a-sneci-hudebni-produkcetakovy-byl-den-otevrenych-dveri-na-gymnaziu-broumov&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=458
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/fyzikalni-a-chemicke-pokusy-morce-a-sneci-hudebni-produkce-takovy-byl-den-otevrenych-dveri-na-gymnaziu-broumov/pdf.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/fyzikalni-a-chemicke-pokusy-morce-a-sneci-hudebni-produkce-takovy-byl-den-otevrenych-dveri-na-gymnaziu-broumov/2.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/fyzikalni-a-chemicke-pokusy-morce-a-sneci-hudebni-produkce-takovy-byl-den-otevrenych-dveri-na-gymnaziu-broumov/4.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/fyzikalni-a-chemicke-pokusy-morce-a-sneci-hudebni-produkce-takovy-byl-den-otevrenych-dveri-na-gymnaziu-broumov/7.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/fyzikalni-a-chemicke-pokusy-morce-a-sneci-hudebni-produkce-takovy-byl-den-otevrenych-dveri-na-gymnaziu-broumov/9.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/fyzikalni-a-chemicke-pokusy-morce-a-sneci-hudebni-produkce-takovy-byl-den-otevrenych-dveri-na-gymnaziu-broumov/10.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/fyzikalni-a-chemicke-pokusy-morce-a-sneci-hudebni-produkce-takovy-byl-den-otevrenych-dveri-na-gymnaziu-broumov/12.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/fyzikalni-a-chemicke-pokusy-morce-a-sneci-hudebni-produkce-takovy-byl-den-otevrenych-dveri-na-gymnaziu-broumov/13.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/fyzikalni-a-chemicke-pokusy-morce-a-sneci-hudebni-produkce-takovy-byl-den-otevrenych-dveri-na-gymnaziu-broumov/14.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/fyzikalni-a-chemicke-pokusy-morce-a-sneci-hudebni-produkce-takovy-byl-den-otevrenych-dveri-na-gymnaziu-broumov/17.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/fyzikalni-a-chemicke-pokusy-morce-a-sneci-hudebni-produkce-takovy-byl-den-otevrenych-dveri-na-gymnaziu-broumov/20.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/fyzikalni-a-chemicke-pokusy-morce-a-sneci-hudebni-produkce-takovy-byl-den-otevrenych-dveri-na-gymnaziu-broumov/6.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/fyzikalni-a-chemicke-pokusy-morce-a-sneci-hudebni-produkce-takovy-byl-den-otevrenych-dveri-na-gymnaziu-broumov/3.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/fyzikalni-a-chemicke-pokusy-morce-a-sneci-hudebni-produkce-takovy-byl-den-otevrenych-dveri-na-gymnaziu-broumov/16.html
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Studenti Gymnázia v Broumově úspěšní v testování 

Českou školní inspekcí  
PÁTEK, 09 PROSINEC 2016 04:02 KAREL VÝRAVSKÝ, ŘEDITEL GYMNÁZIA BROUMOV  

 
V listopadu 2016 proběhlo na mnoha školách v České republice testování 

žáků třetích ročníků středních škol z informační gramotnosti. Toto 

testování bylo realizováno jako inspekční šetření České školní inspekce. 

Na Gymnáziu Broumov se testování zúčastnili žáci 3.A a septimy. Základní 

výslednou hodnotou byla průměrná úspěšnost - podíl počtu bodů 

získaných v celém testu a počtu otázek v celém testu. Testování se v 

republice zúčastnilo 12 808 žáků. Výsledky jsou pro školu potěšující. 

 

 

Průměrné úspěšnosti 

Průměrná úspěšnost žáků v republice byla 66%. 

Průměrná úspěšnost žáků 3.A byla 68%. 

Průměrná úspěšnost žáků 7.V byla 73%. 

Průměrná úspěšnost žáků naší školy byla 70,5%. 

 

Rozdělení výsledků žáků v republice 

rozmezí úspěšnost počet žáků v dané skupině 

0 – 20 % ................................ 0 % (14) 

20–41 % ................................ 3 % (407) 

41–60 % ................................ 32 % (4 066) 

61–80 % ................................ 46 % (5 889) V této skupině je naše škola. 

81–100 % .............................. 19 % (2 435) 

Výsledky testování jsou z pohledu školy velmi dobré, odpovídají možnostem a dlouhodobým výsledkům našich 

žáků a svědčí o kvalitě výuky ICT na škole i o jejím dobrém materiálním zázemí. Škola se umístila v nejpočetnější 

skupině škol. Škol s ještě lepším výsledkem bylo výrazně méně, kdežto škol s horším výsledkem bylo výrazně více. 

Za pozitivní lze považovat, že i když žáci víceletého studia dosahují v jiných testováních lepších výsledků než žáci 

studia čtyřletého, v testování informační gramotnosti velký rozdíl nebyl, z čehož lze vyvodit, že žáci školy bez 

rozdílu oboru studia mají dostatečně rozvinuté kompetence v oblasti informační gramotnosti. 

Obdobně nebyly výrazné rozdíly ve výsledcích jednotlivých žáků. Z celkového počtu 47 zúčastněných žáků pouze 

deset žáků mělo úspěšnost horší než 61%, a dostali by se tak mezi žáky škol slabší skupiny. Naopak 14 žáků by se 

dostalo do elitní skupiny škol, neboť měli úspěšnost vyšší než 81%. Dva žáci měli úspěšnost přes 90%. 

Děkuji žákům školy za odpovědný přístup k testování a učitelům ICT za kvalitní výuku.   Karel Výravský 

 
Oktavánské stužky našly své majitele. 

12.12.2016 15:56:37 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Lovecký salónek na chatě Pod Bobří skálou se stal v polovině listopadu svědkem 

stužkovacího rituálu třídy oktávy. Lovecký salónek na chatě Pod Bobří skálou se stal 

v polovině listopadu svědkem stužkovacího rituálu třídy oktávy. Během slavnostního 

večera byly k vidění nejroztodivnější převleky účinkujících, proběhla ukázka hry na 

tradiční lovecký roh (růžek) a došlo i na vědomostní soutěže včetně žertovných 

biologických úloh a zkoušek z myslivecké latiny. K večeři byl servírován vynikající 

(skoro) zvěřinový guláš mistra cechu kuchařského pana Strelce, jako přípitek se 

podávalo (skoro) Svatomartinské víno z vinařství Trenčanský – Lengál. Všem 

zúčastněným budiž ke cti, že po dobu konání celé akce nebylo zraněno či usmrceno 

žádné zvíře ani člověk. Lovu zdar!                         Za třídu oktávu Pavel Trenčanský 

http://nase.broumovsko.cz/nazory/studenti-gymnazia-v-broumove-uspesni-v-testovani-ceskou-skolni-inspekci.html
http://nase.broumovsko.cz/nazory/studenti-gymnazia-v-broumove-uspesni-v-testovani-ceskou-skolni-inspekci.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=948e5c9f855a2014a64f0197ce4a6e57945fe0ea
http://nase.broumovsko.cz/index.php?view=article&catid=105:nazory&id=5817:studenti-gymnazia-v-broumove-uspesni-v-testovani-ceskou-skolni-inspekci&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=482
http://nase.broumovsko.cz/nazory/studenti-gymnazia-v-broumove-uspesni-v-testovani-ceskou-skolni-inspekci/pdf.html
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9. Gymplfest – multižánrový pouliční festival studentské tvorby 

Královéhradecký kraj sdílel událost uživatele Gymnázium Broumov. 

pá 16:30 UTC+02 · Gymnázium Broumov · Broumov 

Lidi (144) to zajímá 

Vedení Gymnázia Broumov zve nejen všechny budoucí studenty broumovského gymnázia, ale 

také všechny bývalé absolventy školy, všechny příznivce a fanoušky gymnázia, a také samozřejmě širokou 

veřejnost. V Broumově zítra začíná 9. ročník Gymplfestu, multižánrového pouličního festivalu studentské tvorby, 

který nabídne výtvarnou, historickou i hudební zábavu.  

Nemáte-li ještě plány na pátek, tu máte jeden tip na skvěle strávené odpoledne. 👍 😀 

 

9. ročník Gymplfestu – multižánrového pouličního festivalu Gymnázia Broumov získal důležitý grant. 

18.12.2016 07:44:00 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

9. ročník Gymplfestu – multižánrového pouličního festivalu Gymnázia v Broumově, který 25. – 26. května 2017 

nabídne v ulicích Broumova koncerty, výstavy a filmovou, divadelní i taneční produkci.  

Obecně prospěšná společnost Pro rozvoj Broumovska rozdělila 90 tisíc korun v 11. ročníku grantového programu 

Máme rádi Broumovsko – máme rádi místo, kde žijeme. Finanční podporu získalo celkem pět projektů. 

Výběrová komise vybrala podle bodového hodnocení nejzajímavější projekty místních škol a jiných organizací, 

které své aktivity zaměřují na práci s dětmi a mládeží a rozvíjejí jejich kladný vztah k regionu ve vlastivědných, 

kulturních i ekologických oblastech. Rozdáno bylo třikrát deset tisíc korun a dvakrát třicet tisíc korun. 

Třicetitisícovou podporu získaly dva projekty: 9. ročník Gymplfestu – multižánrového pouličního festivalu 

Gymnázia v Broumově, který 25. – 26. května 2017 nabídne v ulicích Broumova koncerty, výstavy a filmovou, 

divadelní i taneční produkci. Díky podpoře navíc bude festival rozšířen o spolupráci s gymnázii v Rohru a 

Warfumu. Druhým oceněným je projekt broumovské Ulity Langerova zahrada, díky němuž bude v květnu 

umístěna v místních parcích a zahradách fotografická výstava zachycující proměnu těchto míst v čase. Děti z 

dětského domova se pak v létě stanou místními průvodci touto výstavou. 

Desetitisícovou podporu získaly celkem tři projekty. Projekt Mateřské školy Broumov Lotrando a jak to bylo dál, 

jehož cílem bude seznámit děti s kulturním dědictvím na Broumovsku a nacvičit hudebně-výtvarné pásmo, se 

kterým děti vystoupí v prostorách broumovského kláštera a na Univerzitě třetího věku. Druhým podpořeným je 

projekt Bylinkové spirály spolku Rodiče olivětínským dětem, který děti seznámí s CHKO Broumovsko a se 

základními principy ochrany přírody. Finanční podporu deset tisíc korun získá také výtvarně-tvořivý projekt 

Velikonoční tvoření – Tradice v našem kraji polického neziskového spolku MC Mamina. 

Finanční prostředky získává grantový program během každoročního červnového Dobročinného večera pro 

Broumovsko, který pořádá obecně prospěšná společnost Pro rozvoj Broumovska vždy v předvečer veřejné 

ochutnávky vín Vinum et Cetera v broumovském klášteře.  (Kateřina Ostradecká) 

 

Šťastné a veselé Vánoce a pohodový rok 2017 

23.12.2016 19:15:50 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Všem zaměstnancům, studentům a příznivcům naší školy 

přeji pěkné Vánoce a úspěšný rok 2017. Karel Výravský, 

ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/191509444696821/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2217%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/kralovehradeckykr/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/events/191509444696821/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Gymnázium-Broumov-214643055350706/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Gymnázium-Broumov-214643055350706/
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Maturitní párty 4.A se blíží: Poslední lístky v prodeji 
23.01.2017 18:30:40 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

"Vstupenky na maturitní párty 4.A pomalu docházejí. Pro zájemce, kteří 

si doposud lístky nekoupili, jsou k dispozici u studentek Anny Novotné a 

Květy Vídeňové. Proto neváhejte a na RETRO párty spěchejte! Těší se na 

Vás 4.A se svými hosty. �"  

 

 

 

 

 

Studenti broumovského gymnázia 
uspěli na vědomostních 
olympiádách  
PONDĚLÍ, 13 ÚNOR 2017 07:25 RENÉ HERZÁN  

 
Několik úspěchů získali v poslední době studenti Gymnázia Broumov na vědomostních 

olympiádách. Hned tři z nich zvítězili v okresních kolech a postoupili do kol krajských. 

Ve středu 8. února se v Náchodě konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce kategorie 

III. A. Do okresního kola postoupil vítěz školního kola Šimon Mach (student 3. A), který si 

vedl naprosto skvěle a celou soutěž vyhrál. Postoupil tak do krajského kola, které se bude 

konat 21. března v Hradci Králové. "Šimonovi gratuluji za mimořádný výsledek a přeji hodně 

úspěchů v krajském kole," ocenila jeho úspěch učitelka školy Alena Michálková. 

Nejlepším okresním studentem matematiky je student kvarty Martin Přibyl. Ten získal v okresním kole 

Matematické olympiády plný počet bodů a postupuje do krajského kola. 

Také v Olympiádě v českém jazyce dosáhli broumovští studenti vynikající výsledky. V kategorii ZŠ v konkurenci 

29 účastníků obsadil Jiří Rambousek 4. a Martin Janda 5. místo. V kategorii SŠ byla 1. Anežka Harušťáková a 8. 

Adéla Věra Wagnerová. "Blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy," dodal učitel školy Milan 

Kulhánek. 

 

Pusťte si hudbu z gymnaziálního projektu Zahrajme to spolu! 

06.03.2017 14:54:17 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Na našem facebooku si můžete pustit skvělé hudební výkony našich studentů:  

https://www.facebook.com/Gymn%C3%A1zium-Broumov-214643055350706/ 

Ve středu 1. března 2017 proběhl už třetí ročník gymnaziálního projektu Zahrajme to spolu. Konferenční sál IC 

Broumov zaplnili teenageři jednotlivých škol a mohl se rozjet interaktivní hudební program spadající do výuky 

hudební výchovy. 

Studenti Gymnázia Broumov si opět připravili sérii skladeb ke společnému zpěvu či rytmickému doprovodu. Žáci 

základních škol se mohli přidat vlastním zpěvem, v jiných skladbách figurami tleskání, luskání, dupání, hrou na 

tělo. 

Novinkou letošního ročníku byl malý kurz tance pod vedením studenta kvinty Jindřicha Novotného. Jindra spolu 

se sestrou Štěpánkou patří ke špičce závodního tancování společenských a latinskoamerických tanců v rámci 

celorepublikové ligy. Tentokrát se však zhostil role kouče a snažil se naučit účastníky akce základní kroky ča-či. 

Přískoky vpřed i do stran se posunoval program do finále. Mladá generace z různých škol se setkala, seznámila, 

promíchala, spojila a zdálo se, že se u toho i příjemně bavila. Co víc si přát? Budeme rádi, pokud se nám podaří 

na pozitivní atmosféru navázat některou z dalších chystaných akcí, například pouličním festivalem 9. Gymplfest. 

Vy, kteří jste chyběli či už nespadáte do věkové kategorie - teen, si můžete poslechnout některé z hudebních 

výkonů našich studentů v přiložených mp4… ek 

 

http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/studenti-broumovskeho-gymnazia-uspeli-na-vedomostnich-olympiadach.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/studenti-broumovskeho-gymnazia-uspeli-na-vedomostnich-olympiadach.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/studenti-broumovskeho-gymnazia-uspeli-na-vedomostnich-olympiadach.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=54f13c380d170de3741de7ac0fe3c61cb1a709ef
http://nase.broumovsko.cz/index.php?view=article&catid=81:broumovsko&id=5934:studenti-broumovskeho-gymnazia-uspeli-na-vedomostnich-olympiadach&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=458
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/studenti-broumovskeho-gymnazia-uspeli-na-vedomostnich-olympiadach/pdf.html
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Poděkování vedení: Psali o nás: Dvakrát vyprodaný sál Informačního centra přivítal 

jaro v Broumově opět velkolepě. 

28.03.2017 11:55:37 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Vedení školy děkuje účastníkům hudebního semináře pod vedením Evy Kroupové a 

bývalým studentům za perfektní reprezentaci školy na třetím ročníku Vítání jara, které 

se uskutečnilo ve spolupráci s Vebou a.s. a městem Broumov.  Jiří Ringel 

http://nase.broumovsko.cz/ostatni-kultura/dvakrat-vyprodany-sal-informacniho-

centra-privital-jaro-v-broumove-opet-velkolepe.html 

 

 

 

Gympl roku 2017: Hlasujte a podpořte naši školu 
13.03.2017 17:50:27 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Už jen do 31. 3. můžete hlasovat pro naše gymnázium v prestižní anketě Gympl 

roku 2017. Obhajujeme titul z let předcházejících. 

Hlasovat můžete zde:    http://gymplroku.cz/skoly/152/ 

 

 

Školní zájezd Gymnázia Broumov 2017: 
Báječná jízda Pobaltím  
ÚTERÝ, 25 DUBEN 2017 04:56 MILAN KULHÁNEK, PRŮVODCE ZÁJEZDU  

 
Strana 1 z 21 

Skupina 54 studentů a přátel školy navštívila minulý 

týden Litvu, Lotyšsko a polské hlavní město Warszawu. 

Posvátné místo pro katolické Litevce a Poláky - Hora křížů 

u litevského města Šiauliai. Kráska Pobaltí Riga - 

středověké hanzovní město s desítkami kostelů, ale také 

perla světové secese. Lotyšské Versailles - barokní zámek 

Rundale s rozsáhlým francouzským parkem. Vodní hrad 

Trakai a stejnojmenné městečko jako centrum 

posledních stovek Karaimů, turkického národa 

vyznávajícího zvláštní odnož judaismu. 

Vilnius, hlavní město Litvy, se zachovalým středověkým 

centrem, ale také se samozvanou rebelskou republikou 

Užupio. Warszawa - polské hlavní město, které vstalo jako 

bájný Fénix z popela. Město, které Němci zničili z 90% za 2. světové války, dnes nabízí také supermoderní 

architekturu 21. století. A vzorně rekonstruovanou historickou část. 

A hlavně - spousta zážitků, od nalezení ztracené peněženky u litevské benzinové pumpy až po botu slečny ze 

septimy (informace pro zasvěcené). Výborné ubytování, skvělé jídlo, excelentní lotyšské pivo, dobrá káva. I to 

počasí nám nakonec vyšlo. A řidiči - z Varšavy doma za šest hodin, tomu se říká dobrá práce. Doufám, že i 

informační servis byl na úrovni. Děkuji všem za pohodový průběh zájezdu a kolegyním za organizační výpomoc. 

Kam za rok? 

 

Potěšilo nás: Děkujeme za skvělý zájezd do Pobaltí 

18.05.2017 18:43:32 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Deset rodičů dnes přišlo poděkovat za nedávný zájezd do 

Pobaltí. Někteří z nich již chtějí přihlásit své děti na další akci. 

Děkujeme. 

Na snímku Katedrální náměstí Vilnius.   (mk) 

 

http://nase.broumovsko.cz/ostatni-kultura/dvakrat-vyprodany-sal-informacniho-centra-privital-jaro-v-broumove-opet-velkolepe.html
http://nase.broumovsko.cz/ostatni-kultura/dvakrat-vyprodany-sal-informacniho-centra-privital-jaro-v-broumove-opet-velkolepe.html
http://gymplroku.cz/skoly/152/
http://nase.broumovsko.cz/blog/skolni-zajezd-gymnazia-broumov-2017-bajecna-jizda-pobaltim.html
http://nase.broumovsko.cz/blog/skolni-zajezd-gymnazia-broumov-2017-bajecna-jizda-pobaltim.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=78c6e2d468b8a5c16cf2a8dcd6877e12675c6acc
http://nase.broumovsko.cz/index.php?view=article&catid=100:blog&id=6088:skolni-zajezd-gymnazia-broumov-2017-bajecna-jizda-pobaltim&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=479
http://nase.broumovsko.cz/blog/skolni-zajezd-gymnazia-broumov-2017-bajecna-jizda-pobaltim/pdf.html
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Karel Výravský : Gymnázium Broumov spolupracuje s významnými firmami regionu. 

23.03.2017 15:24:01 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

I když je gymnázium běžně chápáno jako všeobecně vzdělávací škola, která připravuje svoje žáky k 

vysokoškolskému studiu, považujeme spolupráci s výrobními podniky regionu Broumovska za důležitou 

součást přípravy našich žáků pro budoucí vstup na trh práce. 

     I když je gymnázium běžně chápáno jako všeobecně vzdělávací škola, která 

připravuje svoje žáky k vysokoškolskému studiu, považujeme spolupráci s 

výrobními podniky regionu Broumovska za důležitou součást přípravy našich 

žáků pro budoucí vstup na trh práce. 

     Škola spolupracuje především s firmami sdruženými v Podnikatelském 

klubu Broumovska, který již více než deset let sdružuje ekonomicky aktivní lidi 

a organizace působící v tomto regionu. Jeho posláním je podpora rozvoje 

podnikatelského prostředí na Broumovsku a naplnění vize o širší 

odpovědnosti firem. Protože si členové podnikatelského klubu  uvědomují, že 

každá firma či podnikatel se účastní formování regionu, a to nejen svou vlastní 

podnikatelskou činností, ale také podporou místních nekomerčních aktivit, mají zájem o spolupráci se školou. 

Absolventi Gymnázia Broumov jsou nadějí pro region i pro firmy zde působící, neboť patrně jen oni se po 

absolvování vysoké školy budou možná chtít do tohoto odlehlého regionu někdy vrátit.    

     S některými firmami máme navázané dlouhodobé a trvalé kontakty (např. Hobra Školník s.r.o.), s jinými 

spolupracujeme příležitostně (např. Bronas s.r.o.). Nejdůležitějším firemním partnerem Gymnázia Broumov je 

největší podnik Broumovska a největší zaměstnavatel regionu - Veba Broumov. Škola má s touto firmou 

podepsanou dohodu o spolupráci. Na jejím základě pak byla vytvořena koncepce spolupráce Veby s gymnáziem, 

žáci školy se s podnikem seznamují při hromadných i individuálních návštěvách a mohou zde konat brigády a 

stáže. Podnik Veba ve svých personálních činnostech usiluje o dlouhodobou individuální práci s potenciálními 

zaměstnanci tak, aby byli pro práci ve firmě motivováni, dobře připraveni a mohli zde podávat kvalitní pracovní 

výkony. Takto je možno přistupovat i k budoucím zaměstnancům, kteří vzejdou z řad studentů gymnázia. Firma 

získá kvalitní zaměstnance, Broumovsko dlouhodobé obyvatele a gymnázium renomé, že jeho absolventi mohou 

mít konkrétní uplatnění u perspektivního zaměstnavatele. Přitom není nutné, aby škola „produkovala“ vyučence 

či maturanty v konkrétních oborech, jako jsou textilní technik nebo výrobce textilií, ale může v rámci svého 

všeobecného charakteru podporovat přírodovědně a technicky zaměřené studenty (zároveň dobře jazykově 

vybavené), kteří se s podporou podniku Veba mohou orientovat na takové vysokoškolské obory, jejichž 

absolventy Veba zejména potřebuje - ICT, textilní technologie, chemie. 

     V letošním roce jsme navázali spolupráci i s firmou mimo region Broumovska - Saar Gummi Czech s.r.o. z 

Červeného Kostelce. Zapojili jsme se do jejího projektu "T Generace - technici pro budoucnost", kterým firma 

Saar Gummi Czech zvyšuje motivací dětí a studentů k volbě technického vzdělání a profese. Za finanční podpory 

firmy začaly na naší škole pracovat dva technické kroužky - jeden pro žáky z nižšího gymnázia a jeden pro žáky z 

vyššího gymnázia.          

     Strategie školy v oblasti spolupráce s výrobními podniky regionu je jasná: propojit teorii s praxí, podpořit 

technicky a přírodovědně orientované žáky a přispět k trvale udržitelnému rozvoji Broumovska.                           

                                                                             Karel Výravský, ředitel gymnázia 

 

Pořadatelé festivalu Jeden svět ocenili dobrovolnickou 
pomoc studentů Gymnázia Broumov  
PÁTEK, 31 BŘEZEN 2017 04:20 RENÉ HERZÁN  
Strana 1 z 21 

V Polici nad Metují se koncem minulého týdne a o víkendu konal festival 

dokumentárních filmů Jeden svět. Na organizaci a průběhu festivalu se 

podílela řada současných i bývalých studentů Gymnázia Broumov. 

"Srdečné díky Jirkovi Trnovskému, Lence Ištokové, Anetě Lukešové, Anežce 

Karpfové, Michaelovi Važanovi, Pavlovi Suchomelovi, loňským 

absolventkám Monice Prchalové a Magdě Troutnarové, fotografkám Jitce 

http://nase.broumovsko.cz/ostatni-kultura/poradatele-festivalu-jeden-svet-ocenili-dobrovolnickou-pomoc-studentu-gymnazia-broumov.html
http://nase.broumovsko.cz/ostatni-kultura/poradatele-festivalu-jeden-svet-ocenili-dobrovolnickou-pomoc-studentu-gymnazia-broumov.html
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Smolíkové a Elišce Palhounové i všem dalším, kteří přispěli do další kapitoly příběhu o nejmenším a 

nejnadupanějším regionálním festivalu Jeden svět. Jste skvělí, protože píšete a děkujete, že jste mohli být u toho, 

ale jsme to my organizátoři, kdo děkujeme za vaši spolehlivost, samostatnost a pohodu, se kterou jste s námi 

zvládli provoz divadla. Čtyři dny, 13 filmů, 10 debat, 20 hostů - a mnohé jiné...," ocenila pomoc studentů jedna z 

organizátorek festivalu Marie Hornychová a dodala: "Pořadatelům přišel i ohlas jedné z divaček, který došel hned 

po zakončení a který je poklonou i vám, pomocníkům." 

"Je neděle večer. Mám plnou hlavu dojmů a otázek, o kterých bych potřebovala ještě několik dní se všemi těmi 

zajímavými lidmi diskutovat. Ale to bohužel už jen tak nepůjde. Dnes opět skončil jeden Jeden svět v Polici nad 

Metují. Téměř čtyři dny nabité neskutečnými zážitky. Filmy byly skvěle poskládané, doplňovaly je diskuse s 

významnými hosty, výstavy, taneční workshop, koncert polské kapely. Z bohatého programu jsem bohužel 

nezvládla zhlédnout asi tři filmy a přitom doufala, že jsem nepřišla o něco "důležitého". Důležitý se mi zdá celý 

festival. Důležitý pro všechny, které zajímá život kolem nás, za hranicemi města, státu, Evropy. Důležitý pro 

zodpovědné vytvoření názorů na problémy politické i sociální. Důležitý pro výchovu a budoucnost našich dětí. 

Všichni, kteří pro nás tohle všechno dokázali zorganizovat, mají můj velký obdiv. Moc děkuji a doufám, že se 

všichni můžeme těšit na příští rok." Helena Pohlová 

 

Úspěšná sekunda. 

Srovnávací testování žáků 7. ročníků základní škol a gymnázií v projektu firmy Kalibro 
30 žáků sekundy se zapojilo do srovnávacího testování žáků 7. ročníků 

základních škol a gymnázií v českém jazyce a literatuře, v matematice a v 

anglickém jazyce. Základním hodnotícím výstupem byla úspěšnost vyjádřená v 

procentech. Kdo vyřešil všechny úlohy správně, měl úspěšnost 100 %. V 

testech byly různé typy úloh: otevřené, výběrové (jedna odpověď z nabídky je 

správná), party (více odpovědí z nabídky je správných), úlohy na pořadí (seřadit 

odpovědi). Testování se v ČR zúčastnilo 2000 žáků. 
Úspěšnost: 
                 Čeština    Matematika    Angličtina 
Sekunda      78                 57                  75 
ČR                 68                 41                  61 
Žáci sekundy ve všech testech dosáhli výrazně lepší procentní úspěšnosti než žáci základních škol, což je vzhledem 

k jisté výběrovosti žáků gymnázia správné, ale nepochybně to též svědčí o kvalitní výuce v naší škole. 

Karel Výravský 

 
Na tomto oficiálním webu máme odkaz na oficiální kanál Gymnázia Broumov na YouTube 

17.05.2017 14:56:37 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Vpravo nahoře vedle odkazu na školní facebook najdete odkaz na školní YouTube. 

Pokud máte nahrávku, kterou chcete umístit na školní YouTube kanál, tak kontaktujte pan Horáka 

(horak@gybroumov.cz) ; kdo má zajímavost na školní web, případně na školní facebook, tak pošlete příspěvek s 

fotografiemi na email pana Kulhánka (kulhanek@gybroumov.cz). Odkazy na školní facebook a nyní i na školní 

YouTube najdete vpravo nahoře. Děkujeme panu Danieli Kulhánkovi za práci na našem webu. Autor webu je 

absolventem z roku 2008.  (mk)  

 

mailto:horak@gybroumov.cz
mailto:kulhanek@gybroumov.cz
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O studium na Gymnáziu v Broumově je zájem  
ČTVRTEK, 25 KVĚTEN 2017 04:06 KAREL VÝRAVSKÝ, ŘEDITEL GYMNÁZIA BROUMOV  

 
Strana 1 z 2 

V Královéhradeckém kraji, stejně jako v celé České republice, dlouhodobě 

vychází ze základních škol mnohem méně žáků, než je volných míst v 

prvních ročnících středních škol. Nastává tak situace, že je na středních 

školách nedostatek žáků. Pro mnohé střední školy je to téměř existenční 

záležitost, protože finanční prostředky na platy učitelů jsou přímo závislé 

na počtu žáků. 

Ovšem Gymnázium Broumov je z tohoto pohledu úspěšnou školou. Již po 

několik let se nám daří naplňovat obě formy studia - osmileté i čtyřleté. 

Pro příští školní rok se do osmiletého studia přihlásilo 70 uchazečů, 30 z nich bylo přijato a 30 jich do primy 

opravdu nastoupí. Do čtyřletého studia se přihlásilo 50 uchazečů, přijato bylo 30 a 28 žáků do budoucí 1.A 

nastoupí. 

Lze konstatovat, že i když je Gymnázium v Broumově regionálně odlehlou školou, zájem o studium na ní je mezi 

žáky základních škol stabilní. Tato situace však nevznikla sama od sebe. Zájem o školu je totiž vždy dán jejími 

kvalitami. Naše škola je vyhledávána pro skvělé studijní výsledky svých žáků, dále pro individuální přístup ke 

studentům a pro příjemné psychosociální klima. 

Věřím, že pro tyto kvality bude broumovské gymnázium i v příštích letech zajímavou školou nejenom pro žáky z 

Broumovska, ale i z širšího regionu Policka a Hronovska. 

 

 

Žáci Gymnázia v Broumově opět úspěšní ve výstupním 
testování žáků 9. ročníků základních škol a kvart 
víceletých gymnázií  
PÁTEK, 09 ČERVEN 2017 04:41 RENÉ HERZÁN  

 
 
      V květnu 2017 realizovala Česká školní inspekce celorepublikové 

zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. tříd základních škol a kvart 

víceletých gymnázií. Cílem výběrového zjišťování primárně není 

srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním úkolem je poskytnout 

informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky 

minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Přesto může 

být užitečný a zajímavý i pohled na souhrnné výsledky žáků školy. 

Nejprve ale krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny: Za 

každou správně vyřešenou úlohu žák body získal, za chybně vyřešenou 

http://nase.broumovsko.cz/nazory/o-studium-na-gymnaziu-v-broumove-je-zajem.html
http://nase.broumovsko.cz/blog/zaci-gymnazia-v-broumove-opet-uspesni-ve-vystupnim-testovani-zaku-9-rocniku-zakladnich-skol-a-kvart-viceletych-gymnazii-matematika-anglicky-jazyk-obcanska-vychova.html
http://nase.broumovsko.cz/blog/zaci-gymnazia-v-broumove-opet-uspesni-ve-vystupnim-testovani-zaku-9-rocniku-zakladnich-skol-a-kvart-viceletych-gymnazii-matematika-anglicky-jazyk-obcanska-vychova.html
http://nase.broumovsko.cz/blog/zaci-gymnazia-v-broumove-opet-uspesni-ve-vystupnim-testovani-zaku-9-rocniku-zakladnich-skol-a-kvart-viceletych-gymnazii-matematika-anglicky-jazyk-obcanska-vychova.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=3e887d76d20b61dd1f2ccfe0396435029eba0223
http://nase.broumovsko.cz/index.php?view=article&catid=105:nazory&id=6163:o-studium-na-gymnaziu-v-broumove-je-zajem&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=482
http://nase.broumovsko.cz/nazory/o-studium-na-gymnaziu-v-broumove-je-zajem/pdf.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=2ddc6c4a652be0ee1eb4ee4fc8caaab77bc0330d
http://nase.broumovsko.cz/index.php?view=article&catid=100:blog&id=6199:zaci-gymnazia-v-broumove-opet-uspesni-ve-vystupnim-testovani-zaku-9-rocniku-zakladnich-skol-a-kvart-viceletych-gymnazii&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=479
http://nase.broumovsko.cz/blog/zaci-gymnazia-v-broumove-opet-uspesni-ve-vystupnim-testovani-zaku-9-rocniku-zakladnich-skol-a-kvart-viceletych-gymnazii-matematika-anglicky-jazyk-obcanska-vychova/pdf.html
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nebo vynechanou úlohu nic nezískal ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu otázek v 

celém testu udával průměrnou úspěšnost v testu.  

     Výsledky testování jsou z pohledu školy velmi dobré, odpovídají možnostem a dlouhodobým výsledkům našich 
žáků a svědčí o kvalitě výuky matematiky, angličtiny a občanské výchovy na škole i o dobrém materiálním zázemí 
pro výuku těchto předmětů.   V anglickém jazyce byli žáci kvarty mezi úplně nejlepšími žáky v republice, v 
matematice bylo v republice lepších jen 9% žáků (a to zpravidla jen žáků víceletých gymnázií) a obdobně tomu 
bylo i v občanské výchově.   
     Děkuji žákům kvarty za zodpovědný přístup k testování a učitelům příslušných předmětů za kvalitní výuku. 
                                                                                                   Karel Výravský 

 
Předávání maturitních vysvědčení 2017 

06.06.2017 12:12:28 | AUTOR: MGR. JIŘÍ RINGEL 

V sále Dominika Prokopa v klášteře proběhlo v pátek 2. června 

slavnostní předávání maturitních vysvědčení třídám 8.V a 4.A. 

Nadační fond gymnázia v Broumově uspořádal v pátek 2. června 

díky vstřícnosti Agentury pro rozvoj Broumovska v sále Dominika 

Prokopa v klášteře slavnostní předávání maturitních vysvědčení 

třídám 8.V a 4.A. Přítomni v hojném byli nejen rodiče absolventů, 

ale i jejich přátelé. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout povedené 

fotky Michala Hnyka. 

Jiří Ringel, předseda Správní rady NFGB 

 

Kurzy tanečních pro tercii a další 

10.06.2017 09:05:52 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Tanečník Jindřich Novotný coby lektor pro studenty. 

 

Jindra Novotný se v letošním roce opřel nejen do soutěžního tancování, ale v rámci 

několika hudebních akcí gymnázia sloužil také coby lektor tance pro své 

spolustudenty i žáky dalších škol. Děkujeme, že svůj entuziasmus i um předává 

ostatním i že jive, cha-chu, waltz a jiné máme „v malíku". tercie + ek 

 

 

Pohodové prázdniny  

30.06.2017 05:57:40 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Pohodové prázdniny všem učitelům, zaměstnancům a studentům naší 

školy. Děkuji všem kolegům, kteří spolupracovali na obsahu tohoto webu, 

na kterém vyšlo ve školním roce 2016-2017 celkem 335 příspěvků. Na 

obsahu se podílela většina kolegů, mezi nimi nejvíce Eva Kroupová, Jitka 

Smolíková, Martina Salašová, Šárka Rambousková, Marie Hornychová, 

Zuzana Valášková a Lída Lorencová. (mk) 

Užijte si pohodu v létě tak, jako si ji užila 1.A ve středu 28.6. na minivýletě. 

  

HUDEBNÍ TEČKA ZA ŠKOLNÍM ROKEM 

29.06.2017 06:18:22 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Na broumovské pouti vystoupí řada studentských kapel. Program pouti najdete na školním facebooku. 

 

 

 

 

http://www.gybroumov.cz/upload/big/589_perute.jpg
http://www.gybroumov.cz/upload/big/589_wajnot.jpg
http://www.gybroumov.cz/upload/big/589_warovani.jpg
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Studují mezi námi. 

Broumovští gymnazisté se prosazují i mimo školu  
ÚTERÝ, 07 BŘEZEN 2017 04:37 RENÉ HERZÁN  

 
Štěpán Štolfa, Daniel Hypšman, Martin Přibyl, Michael Važan, Amélie Cvrkalová. To jsou jména studentů 

Gymnázia Broumov, kteří se v poslední době výrazně prosadili v různých oborech. Škola může být, a je, pyšná na 

takové studenty. 

Maturant Štěpán Štolfa, člen lyžařského oddílu TJ Spartak Police nad Metují, má za sebou náročný závodní měsíc. 

Účastnil se mj. Českého poháru v Jilemnici, kde ve skiatlonu na 10 +10 kilometrů vybojoval parádní 5. místo, a 

Českého poháru v Jablonci nad Nisou, kde v bruslařském prologu obsadil 8. a na desetikilometrové trati klasicky 

také 8. místo. Víkend zakončil v neděli 7. místem ve stíhacím závodě na 10 kilometrů volnou technikou. 

Talentovaný Daniel Hypšman z tercie, který hraje za FC Hradec Králové, byl se svým fotbalovým týmem Votroci 

ročníku 2003 vybrán jako nejlepší sportovní kolektiv v kategorii mládeže za rok 2016 v anketě Naděje 

královéhradeckého sportu 2016. 

Martin Přibyl z kvarty je nejen výborný matematik, ale daří se mu i v angličtině. V okresním kole konverzační 

soutěže obsadil třetí, nepostupové místo. "Jsem trochu zklamaný, že 3. místo v angličtině nebylo postupové, ale 

i tak to pro mě byla veliká zkušenost. V pátek jsem se zúčastnil ještě okresního kola chemické olympiády, která 

mě velice bavila, a kde jsem získal (myslím si slušné) 5. místo. Letos mě ještě za tři týdny čeká krajské kolo 

Matematické olympiády, která je pro mě ze všech těchto soutěží nejdůležitější. A proto ze sebe vydám 

maximum," říká Martin Přibyl, který je ze všech svých vědomostních olympiád na roztrhání. 

Primán Michael Važan a sekundánka Amélie Cvrkalová postoupili do krajského kola v Soutěži ZUŠ MŠMT ve hře 

na klavír. Oba studenti broumovského gymnázia navštěvují Základní uměleckou školu v Polici nad Metují. 

 

Reprezentanti ČR Jan Rusin a Ondřej Volák 

   

Studují na broumovském gymnáziu: Jan Rusin a Ondřej Volák 

- reprezentanti České republiky v orientačním běhu 

V celostátním žebříčku orientačního běhu  za rok 2016 

obsadil v dorostenecké kategorii Jan Rusin 2. místo a Ondřej 

Volák 3. místo. 

Studenti broumovského gymnázia a odchovanci 

broumovského orientačního běhu Jan Rusin ze sexty a Ondřej Volák z kvinty patří k elitě našeho orientačního 

běhu. Oba v současné době běhají za TJ Lokomotivu Pardubice. V minulém roce reprezentovali oba dva naší 

republiku na Mistrovství Evropy v orientačním běhu dorostu v Polsku. V současné době patří dle oficiálního webu 

Českého svazu orientačního běhu ke sledovaným závodníkům s perspektivou nominace do juniorské 

reprezentace ( tj. věkově o třídu výše).       mk 

http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/juniorska-reprezentace-ob-na-rok-2017 

 

Police Symphony Orchestra slaví 5. narozeniny: Karolína Soukupová 

03.08.2016 08:08:04 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Na facebooku Police Symphony Orchestra můžete sledovat, jak se měnili 

jednotliví členové orchestru za pět let činnosti. Na fotografii budoucí 

kvintánka Karolína Soukupová. 

Police Symphony Orchestra se stává známějším a známějším. My jsme rádi, 

že u zrodu stála naše absolventka z roku 2014 Petra Soukupová. V letošním 

roce slaví orchestr páté narozeniny. U příležitosti tohoto výročí můžete na 

facebooku orchestru sledovat, jak se měnili jednotliví členové orchestru. 

Takto probíhal vývoj u Karolíny Soukupové, od září již kvintánky naší školy.  

http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/broumovsti-gymnaziste-se-prosazuji-i-mimo-skolu.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/nadacni-fond-gymnazia-broumov-vyhlasil-nejlepsi-studenty.html
http://nase.broumovsko.cz/fotbal/broumovsky-dan-hypsman-s-hradeckym-tymem-ziskal-dva-primaty-od-podzimu-do-hradce-prestupuje.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/studenti-broumovskeho-gymnazia-uspeli-na-vedomostnich-olympiadach.html
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/juniorska-reprezentace-ob-na-rok-2017
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=8b0ab549c386de339979f10779c19f0e56b7d055
http://nase.broumovsko.cz/index.php?view=article&catid=81:broumovsko&id=5979:broumovsti-gymnaziste-se-prosazuji-i-mimo-skolu&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=458
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/broumovsti-gymnaziste-se-prosazuji-i-mimo-skolu/pdf.html
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Studují mezi námi: Linda a Lucie Repáňovy 

25.08.2016 10:58:09 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Linda a Lucie Repáňovy jsou součástí skupiny Chicas Longboarding. 

Linda poskytla rozhovor televizní stanici Óčko v pořadu Drive. 

Linda a Lucie Repáňovy jsou členkami skupiny Chicas Longboarding. 

Linda poskytla rozhovor televizní stanici Óčko v pořadu Drive - 15. 

srpna 2016. Více informací o sportu, který provozují najdete v 

rozhovoru a na jejich facebooku, instagramu, twitteru a webových 

stránkách. Sestry od září budou studovat již ve 3. ročníku. (mk) 

 

Burčákobraní v sobotu 10. září bylo nejen ve znamení výborného 

burčáku, ale také skvělé muziky. O výraznou gymnaziální stopu se 

zasloužilo kytarovo - saxonové duo Tomáš Mrština a Jakub Šafář (oba 

maturanti 2017). - mk 

Studují mezi námi: Golfisté Matyáš Berka a Petra Blažková 

27.09.2016 05:58:29 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Matyáš Berka z tercie a 

Petra Blažková ze sexty začínají sbírat úspěchy v barvách golfového 

oddílu GC Grosshof Broumov. 

 

V sobotním turnaji (24.) O prezidentův pohár na místním golfovém hřišti 

zvítězil v kategorii HCP 18, 1-36 Matyáš Berka, v kategorii s HCP 0-18 

obsadila Petra Blažková 2. místo. (mk) 

 

 

Studují u nás: Sourozenci Jindřich a Štěpánka Novotní 

06.02.2017 16:56:34 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Štěpánka Novotná studuje v sekundě, její bratr Jindřich v kvintě, oba se závodně 

věnují tanci. Letos poprvé soutěží mezi dospělými.  

Jindra se Štěpánkou  v tomto roce přestoupili do kategorie dospělých. Jelikož jsou ve 

třídě B nováčky, začali na soutěžích sbírat první zkušenosti. Trénují v týdnu i o 

víkendech ve svém tanečním klubu a v Jičíně. O vánočních prázdninách se zúčastnili 

soustředění, na kterém měli možnost trénovat s tanečními mistry, ale také s 

trenérkou baletu, která přijela na pozvání z Ruska. Zasoutěžili si již také ve Dvoře 

Králové, Kolíně a Hlinsku. Sice na úspěch čekají, ale první body už získali. Zároveň se 

účastní tanečních plesových ukázek, které měli možnost předvést již dvakrát v 

předvánočním čase v Beránku v Náchodě a na maturitním plese našeho gymnázia. V lednu své taneční umění 

předvedli na plesech v Dolanech a v Provodově-Šonově. V sobotu 11. února můžete Jindru se Štěpánkou vidět 

při předtančení na maturitním plese 4. ročníku. :-) Z. Valášková  

 

Studují mezi námi: Anna Freiwaldová opět vítězná v judu 

27.09.2016 14:35:45 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Anna Freiwaldová z tercie zahájila vítězně novou sezonu. Zvítězila jak v 

Regionálním poháru, tak i v polské Sobotce. 

Anna Freiwaldová zvítězila v Regionálním poháru (138 závodníků z 

Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje) i na závodech v polské 

Sobotce Blahopřejeme k úspěchům.   MS 
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Anna Freiwaldová úspěšná v Českém poháru 

06.10.2016 18:01:15 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Terciánka Anna Freiwaldová vybojovala bronzovou medaili v Českém 

poháru v judu. 

V sobotu 1.10. proběhl Český pohár v Teplicích v Čechách. Anička 

skončila na bronzovém stupínku. Blahopřejeme a držíme palce v dalších 

turnajích. Sl 

Fantazie: Gymnazistka Anna Freiwaldová bronzová 

Anna Freiwaldová, studentka tercie broumovského gymnázia, 

vybojovala skvělé 3. místo na Mistrovství České republiky v judu v 

Jičíně. 

Blahopřejeme.   Milan Kulhánek 

 

 

Štěpán Štolfa – nejrychlejší běžec v kraji – Krajské kolo středních škol 

Po všeobecně očekávaném postupu z okresního kola do krajského finále 

v přespolním běhu připravili naši závodníci svým fanoušků další příjemné 

překvapení. V nadupané kategorii středních škol (H V a D V) obsadil tým 

chlapců krásné čtvrté místo a děvčata se vešla mezi nejlepších sedm družstev 

v kraji. Fenomenálního úspěchu však dosáhl Štěpán Štolfa (4. A), který se již po 

první pětině pětikilometrové trati suverénně vysmíval soupeřům z první pozice 

a v cíli se stal nekorunovaným krajským přeborníkem. Pozoruhodného 

individuálního úspěchu pak dosáhli i Ondřej Volák (Kt – 6. místo) a Klára 

Machková (Sx – 11. místo). Velké poděkování ale patří i zbytku naší výpravy ve 

složení: Miroslav Peška (ok), Jan Melichar (2.A), Dagmar Špačková (Sp), 

Markéta Lhotská a Lucie Marešová (obě 3.A), Klára Pejskarová (2.A), Adéla Leppeltová (Kt).  Pavel Trenčanský  

 
Studují mezi námi: Anna Špreňarová roste v excelentní lezkyni  

24.10.2016 20:09:37 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Anna Špreňarová oslaví dnes 25. října krásné patnáctiny. Roste z ní 

špičková lezkyně. 

 

Chyběl jen kousek k tomu, aby si broumovská lezkyně Anna 

Špreňarová podmanila Moravu 

Výrazného úspěchu dosáhla čtrnáctiletá (právě dnes už patnáctiletá) 

Anna Špreňarová, 

studentka  kvarty broumovského gymnázia. Ta se v letošní lezecké 

sezóně zúčastnila Moravského poháru mládeže v lezení na obtížnost 

v kategorii A (ročník 2000-2001). Vertikální seriál se skládal z pěti 

závodů, které se konaly v různých moravských městech. Anna 

obsadila celkové 2. místo. 

 

 

http://www.gybroumov.cz/upload/big/523_finale-2015-hradec-kralove-flosna-3--kopie.jpg


 

111 
 

 

Dittersova soutěž komorních orchestrů: Třikrát první místo pro naše studenty 

23.10.2016 08:44:22 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Ve dnech 20. a 21. října 2016 se v severomoravském městečku Vidnava uskutečnil již 23. ročník interpretační 

soutěže Karla Dittersse z Dittersdorfu ve hře komorních souborů základních uměleckých škol a konzervatoří. 

 

Studenti ZUŠ Police nad Metují a také studenti našeho gymnázia vybojovali ve 

Vidnavě dvě první místa. Blahopřejeme Josefu Hlaváčkovi ze sekundy, Tomáši 

Kubečkovi z kvarty a Danieli Kubečkovi z 1.A.  

Výsledky: 

Žesťové trio – 1. místo 

(Eliška Jirmannová, Josef Hlaváček, Tomáš Hruška) 

Žesťové kvinteto – 1. místo 

(Tomáš a Daniel Kubečkovi, Štěpán Kollert, Markéta Jirmannová, Michal Sirko) 

Prima: Vojtěch Středa také mezi vítězi Dittersovy soutěže komorních orchestrů 

25.10.2016 12:50:36 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Čtvrtým úspěšným v prestižní soutěži ve Vidnavě byl náš student Vojtěch 

Středa, žák ZUŠ Broumov, hráč na trubku.         (mk) 

 

 

Studují mezi námi: Martin Frömmel - Vivian 

27.11.2016 18:29:15 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Martin Frömmel je frontmanem velmi aktivní kapely Vivian. Jen v listopadu koncertovali v Broumově, Novém 

Městě nad Metují a v sobotu 26. listopadu také v Žatci. 

 

Z profilu kapely Vivian na Bandzone.cz. Frontmanem  kapely je Martin 

Frömmel ze septimy. 

Vivian je další rocková kapela z východočeského Broumova, města, 

v němž to  v posledních letech hudbou žije. Zrodila se na prahu roku 

2015 poté, co několik let předtím působila pod názvem Arven. Záhy 

natočila první studiové nahrávky a v květnu 2015 také videoklip 

k písničce Vrať se mi zpátky. 

„Spojuje nás jedna zásadní věc, a to nadšení pro muziku. Ve zkušebně se 

zavíráme téměř každý druhý den a pracujeme převážně na vlastní tvorbě. Naše písně jsou textově zaměřeny 

především na mladší publikum, protože hlavní tématikou jsou první lásky a pocity s nimi spojené,“ tvrdí frontman 

Marthy. 

Tvorbu Vivian ovlivnily především skupiny Nirvana, Kiss nebo GunsN’Roses, a tak není divu, že jejich koncerty 

jsou energické a náležitě syrové. Vystupují v klubech, na festivalech a na různých soutěžích, zatím hlavně ve svém 

rodišti, jeho okolí a také v Praze.    (mk) 

 

Vivian: Nová deska Exponáty 

26.12.2016 12:06:36 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Těsně před vánočními svátky se objevila nová deska kapely Vivian Exponáty. Frontmanem kapely je septimán 

Martin Frömmel.  

 

Skupina Vivian s frontmanem Martinem Frömmelem, studentem 

septimy, vydala novou desku Exponáty. Pozitivem kapely jsou 

inteligentní české texty. Více informací na oficiálním facebooku kapely: 

https://www.facebook.com/vivian.bandpage/                  (mk) 
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Běh na lyžích: Stříbrný Štěpán Štolfa 

09.01.2017 11:52:33 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Štěpán Štolfa ze 4.A vybojoval cenné 2. místo v sobotním krajském lyžařském závodě 

Trutnovská dvanáctka. Štěpán závodí v dresu Spartaku Police nad Metují. (MH) 

 

 

 

 

 

 

Počítačové hry: Jan Pipota z oktávy stále mezi předními hráči 

celé České republiky. 

07.01.2017 18:41:14 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Na nedávném Mistrovství republiky v počítačových hrách v 

Brně vybojoval oktaván cennou stříbrnou medaili. 

Na konci roku vybojoval oktaván Jan Pipota (Pipous 3k) v dresu týmu eSuba.INTEL na Mistrovství České republiky 

v počítačových hrách ve hře League of Legends výborné 2. místo. Mistrovství repubiky sledovala v areálu Veletrhů 

Brno několik tisíc diváků. Jan Pipota patří k absolutní české špičce v počítačových hrách. Myslím si, že by se měl 

dočkat i ocenění Nadačního fondu Gymnázia Broumov. Počítačová hra, ve které Jan Pipota soutěží, je hrána 

několika miliony hráčů v celém světě. Tříbí logické myšlení, učí pohotovosti v rozhodování, strategickému 

myšlení, rozvíjí kreativitu, tedy vlastnosti, které jsou v každém náročnějším zaměstnání potřeba. (mk) 

 

FACE2ART 2016: Jitka Smolíková na 3. místě 

10.01.2017 19:20:05 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Oktavánka Jitka Smolíková získala v kategorii fotografie cenné 3. místo v prestižní soutěži. Blahopřejeme. (mk) 

 

 

 

Studentský klub ROK: Výstava fotografií Jitky Smolíkové 

10.01.2017 18:26:24 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Fotografie talentované oktavánky Jitky Smolíkové můžete zhlédnout v 

únoru a březnu ve studentském klubu ROK Broumov. 
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Lezení na stěně: Novoroční pohárek. 

23.01.2017 06:04:04 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V neděli 22. 1. proběhl v polické sokolovně závod v lezení na obtížnost Novoroční 

pohárek, který pomáhali organizovat také Jiří Trnovský a Lenka Ištoková. Mezi závodníky 

jsme mohli fandit studentům školy Anně Špreňarové a Míše Hornychové. (MH) 

 

Studují mezi námi: Jiří Rambousek - stále úspěšnější kytarista 

14.02.2017 14:43:46 | AUTOR: PAEDDR. 

MILAN KULHÁNEK 

Nenechte si ujít v sobotu 18. 2. v undergroundovém klubu Eden 

vystoupení Mini Rambo Bandu s kytaristou Jiřím Rambouskem z 

kvarty. Koncert začíná ve 20 hodin. 

 

 

Pracují u nás: Martina Novotná 
13.02.2017 15:36:28 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

O účty a o peněžní toky se na naší škole profesionálně stará Ing. Martina Novotná. 

Zaznamenali jste změnu na ceduli vedoucí do kanceláře školy? Naše paní účetní a strážkyně školních financí 

Martina Novotná (mimochodem absolventka našeho gymnázia z roku 1990), která naprosto profesionálně a s 

přehledem vede školní účetnictví, obhájila minulý týden diplomovou práci a úspěšně vykonala státní zkoušky na 

vysoké škole. Blahopřejeme k akademickému  titulu a přejeme další úspěchy jak v profesním, tak i osobním 

životě. (mk) 

 

Okresní kolo ZUŠ ve hře na klavír: Okresními vítězi Michael Važan a Amélie Cvrkalové 

24.02.2017 08:12:30 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Primán Michael Važan a sekundánka Amélie Cvrkalová postoupili do krajského kola v 

Soutěži ZUŠ MŠMT ve hře na klavír. Oba naši studenti navštěvují ZUŠ Police nad Metují. 

Krajské kolo soutěže ve hře na klavír: Cvrkalová Amélie (V. kategorie) – 3. místo, 

Važan Michael (V. kategorie) – 2. místo  

10.04.2017 11:57:22 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Mladí hudebníci z primy a sekundy vybojovali cenná umístění v krajském kole v barvách 

polické ZUŠ. Děkujeme i za skvělou reprezentaci naší školy. 

 

Tercie: Daniel Hypšman - Naděje Královéhradeckého sportu 

28.02.2017 05:44:59 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Další úspěch terciána Daniela Hypšmana, tentokráte v anketě Naděje královéhradeckého sportu 

 

Talentovaný Daniel Hypšman z tercie, který hraje za FC 

Hradec Králové, byl se svým fotbalovým týmem Votroci 

ročníku 2003, vybrán jako nejlepší sportovní kolektiv v 

kategorii mládeže za rok 2016 v anketě Naděje 

královéhradeckého sportu 2016. Gratulujeme a 

přejeme hodně dalších úspěchů. Sl 
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Studují mezi námi: Josef Hlaváček 

07.03.2017 05:58:11 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Sekundán Josef Hlaváček je pozoruhodně všestranný. Sbírá 

úspěch nejen hudební, ale i ve sportu. 

Student sekundy Josef Hlaváček je nejenom nadějný trumpetista, 

ale i sportovec. Navštěvuje polický sokolský oddíl všestrannosti 

zaměřený na gymnastiku, atletiku a plavání. 

V sobotu 4. března oddíl vyrazil na gymnastické závody do 

Trutnova. Chlapci závodili v přeskoku, akrobě (prostných), kruzích 

a hrazdě. Josef ve své kategorii zvítězil. Blahopřejeme.   (Lída Lorencová) 

 

Celostátní kolo bude za hojné účasti našich studentů. 

10.04.2017 17:35:20 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V Úpici vyhrál 31. března velký dechový orchestr Big Band ZUŠ Police nad Metují krajské kolo Soutěže 

dechových orchestrů v kategorii nad 40 členů a průměrný věk 

do 17 let. 

31. března v Úpici vyhrál velký dechový orchestr Big Band 

ZUŠ Police n. M. krajské kolo soutěže dechových orchestrů v 

kategorii nad 40 členů a průměrný věk do 17 let. Postupují do 

celostátního kola. 

V orchestru je řada našich studentů, Daniel Kubeček, Petr Bigas, 

Tomáš Kubeček, Doubravka Čápová, Josef Hlaváček, Anna 

Novotná, Jiří Trnovský, Mikuláš Karpf, Vojtěch Procházka. 

Nezapomněli jsme na někoho?  (mk)     

 

 

Okresní kolo Soutěže ve hře na housle: Anna Novotná postupuje do krajského kola. 

10.04.2017 12:01:44 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Ve středu 8. března se uskutečnilo v opatských sálech Broumovského kláštera okresní 

kolo Soutěže ve hře na housle a violu. Anna Novotná získala Cenu poroty za 

mimořádný interpretační výkon.  

 

Další výrazný úspěch Anny Novotné 

13.04.2017 12:28:38 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Letošní maturantka Anna Novotná pokračuje ve spanilé jízdě ve hře na housle. 

 

Krajského kolo soutěže smyčců, které se konalo ve dnech 3. a 4. dubna v Hradci Králové: 

Anna vybojovala 1. místo a postupuje do Celostátního 

kola soutěže smyčců, které se bude konat v květnu v 

Liberci. Navíc za jednu ze svých soutěžních skladeb získala 

zvláštní cenu Za interpretaci skladby. Mimochodem, 

předsedou poroty v této soutěží byl uznávaný houslový 

virtuóz Pavel Šporcl. Držme palce v Liberci.   (mk) 

 

Další úspěch broumovské gymnazistky 

Ve dnech 11. - 14. 5. 2017 se v ZUŠ Liberec konalo Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve 

hře na smyčcové nástroje. Anna soutěžila v nejstarší kategorii do 26 let a 

vybojovala úžasné 1. místo.  

Blahopřejeme a přejeme jí, aby při maturitách a přijímacích zkouškách na vysokou 

školu obstála stejně krásně.   Milan Kulhánek 



 

115 
 

 

Studují mezi námi: Nikola Gabrielová 

08.04.2017 16:22:05 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Nikola Gabrielová z kvinty se věnuje tanci street dance. 

Nikola Gabrielová z kvinty získala 1. místo v přehlídce tanečních kolektivů 

Josefovský KLÍČ a 2. místo v taneční soutěži v Třebechovicích pod 

Orebem. Nikola se věnuje už několik let tanci street dance.                   Z. 

Valášková 

 

Studují mezi námi: Marie Vítová ze 4. ročníku 

14.04.2017 08:07:57 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Marie Vítová podává stabilně 

skvělé výkony ve volejbalu, v minulém roce zvítězila například v Českém 

poháru, 

Ráda bych upozornila na výborné výkony letošní maturantky, studentky 4. 

A, Marie Vítové. Už odmalička se věnuje volejbalu. Hraje nejen za VK 

Hronov v kategorii ženy, ale také za TJ Slavia Hradec Králové v kategorii 

juniorky. Její hradecký tým je pro ni druhou rodinou. Tréninku věnuje 

spoustu času, zúčastňuje se mnoha turnajů a po většinu víkendů bojuje o 

každý bod při volejbalových utkáních po celé České republice. Úspěchů 

získala nespočet, za ten největší se dá ovšem považovat vítězství v Českém 

poháru 2016. V příloze zasílám foto vítězného týmu. (Marie ve spodní řadě, druhá zleva).  

S přáním pěkného dne        Zuzana Faberová 

Studují mezi námi: Matyáš Berka - nadějný golfista. 

08.05.2017 08:01:18 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Tercián Matyáš Berka pokračuje ve výborných výkonech. V Golfovém 

turnaji A Tour vybojoval 2. místo. 

Golfový turnaj A Tour -  golfový areál Grosshof, sobota 29. dubna 2017: 

Matyáš Berka  zahrál na svůj hendikep úžasných 84 ran a kromě cen za 

2. místo se mohl radovat i z výrazného snížení HCP, už na 21,6. 

Blahopřejeme. (mk) 

 

Studují mezi námi: Miloš Teichmann - nadějný tenista 

17.05.2017 06:02:19 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

První tenisové úspěchy sbírá v 1. lize v pardubickém dresu náš primán Miloš 

Teichmann. 

 

O víkendu proběhl tenisový turnaj kategorie staršího žactva, který se konal v 

areálu TK Východočeská sportovní Pardubice. M. 

Teichman (1. VT) obsadil 3. místo ve dvouhře, 

přičemž dokázal vyřadit turnajovou jedničku, ve 

čtyřhře vybojoval dokonce 2. místo. 

Blahopřejeme. (mk)  

 

Studují mezi námi - Talentovaná fotbalistka z tercie Sára Grimová 

17.05.2017 05:51:00 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Sára Grimová z tercie se zúčastnila fotbalového turnaje regionálních výběrů WU13 

a WU14 Talent CUP 2017. 

Sára Grimová z tercie se zúčastnila fotbalového turnaje regionálních výběrů WU13 a 

WU14 Talent CUP 2017, který proběhl v Plzni 14. 5. 2017. Se svým týmem vybojovala 

skvělé třetí místo. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.  Sl 
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Zaujalo nás: Maturitní práce Jitky Smolíkové 

21.05.2017 08:13:14 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Na chodbě ve 2. patře si můžete prohlédnout maturitní kresby a 

fotografie oktavánky Jitky Smolíkové. 

 

 

 

 

"Žádná totalita nemůže vzniknout a následně existovat, 
pokud ji svým tichým souhlasem netoleruje většina," to jsou 
úvodní slova vítězného příběhu Ester Hadašové  
PONDĚLÍ, 29 KVĚTEN 2017 04:50 RENÉ HERZÁN  

 
Strana 1 z 5 

Ester Hadašová z 2. ročníku Gymnázia Broumov dosáhla ojedinělého úspěchu, když vyhrála v soutěži Příběhy 20. 

století, kterou pořádalo Post Bellum. Ester zvítězila s příběhem o Angelice Hanauerové, signatářce Charty 77. 

Finále se uskutečnilo v Praze ve čtvrtek 25. května v domě U Kamenného zvonu. 

Ester, vyhrála jsi v soutěži Příběhy 20. století, kterou pořádalo Post Bellum. S příběhem o Angelice Hanauerové, 

signatářce Charty 77. Jak jsi vlastně soutěž objevila? 

Soutěž jsem přímo já neobjevila, ale jedna rodinná známá, Zuzka Ouhrabková, pracuje pro Post Bellum a na 

soutěž mě upozornila. Dřív jsem se nikdy žádné soutěže neúčastnila, ale tato mě zaujala, a tak jsem si řekla, že 

za zkoušku nic nedám. Omyl, dala jsem do toho hodně, zároveň se mi však hodně vrátilo v nových zkušenostech 

a poznatcích. 

Většina mladých lidí by asi měla problémy vůbec vysvětlit co to je 

Charta 77. Jak ty vnímáš tuto dobu? A proč ti imponuje zrovna 

Angelika Hanauerová? 

Díky tomu, že jsem se devět let učila doma, měla jsem dost času a 

prostoru přijít si na to, co mě baví a díky nekonečným diskuzím s 

rodiči (žádné téma nebylo tabu), se můj všeobecný přehled rozrostl. 

A tak jsem si dospěla k tomu, že si ráda zjišťuji informace o minulosti 

té blízké i vzdálené, protože mě to baví a také si myslím, že je důležité 

orientovat se a poučit se z minulosti, protože je tolik historických 

událostí, které se stále opakují jen v jiné době a s jinými kulisami. 

Období Charty 77 vnímám jako opravdu těžké a zároveň velmi 

důležité období, právě Charta 77 sama je pro mě připomínkou toho, 

že většina českého národa radši bude zticha a přizpůsobí se, než aby 

měla problémy, i když se jedná o její svobody a práva. Samozřejmě 

nikdo nemá právo soudit rozhodnutí druhých a jediné co můžu, 

nebát se říkat svůj názor nahlas a hájit svobodu, bez ohledu na 

následky, s kterými ovšem musím počítat.  

Angelika je pro mě významná, stejně jako všichni signatáři Charty, 

právě proto, že se nebála a byla natolik morálně silná, že se za svůj názor postavila. Líbí se mi, že Angelika se 

nikdy nesnažila být slavnou či obdivovanou osobou, prostě dělala a dělá, co bylo v jejích silách, aby si udržela své 

morální hodnoty a dál si žila a žije svůj život přizpůsobený tomu, co nastalo. 

Finále soutěže se uskutečnilo v Praze v domě U Kamenného zvonu. Jak probíhalo? 

Vlastně se nejednalo o finále, pouze o vyhlášení výsledků. Samotné finále probíhalo neveřejně, kdy porota 

sestavená z publicistů vybírala konečné pořadí pěti finalistů, které nejprve zvolila porota složená z historiků. 

Upřímně nejsem moc schopná popsat co se zde dělo, protože do vyhlášení mé kategorie jsem byla poměrně 

nervózní a poté v obrovské euforii, takže jsem okolí moc nevnímala. 

http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/zadna-totalita-nemuze-vzniknout-a-nasledne-existovat-pokud-ji-svym-tichym-souhlasem-netoleruje-vetsina-to-jsou-uvodni-slova-vitezneho-pribehu-ester-hadasove.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/zadna-totalita-nemuze-vzniknout-a-nasledne-existovat-pokud-ji-svym-tichym-souhlasem-netoleruje-vetsina-to-jsou-uvodni-slova-vitezneho-pribehu-ester-hadasove.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/zadna-totalita-nemuze-vzniknout-a-nasledne-existovat-pokud-ji-svym-tichym-souhlasem-netoleruje-vetsina-to-jsou-uvodni-slova-vitezneho-pribehu-ester-hadasove.html
http://nase.broumovsko.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=0e9f8cf3f26d1309d92290eb5615eb87e228b8a7
http://nase.broumovsko.cz/index.php?view=article&catid=81:broumovsko&id=6170:qzadna-totalita-nemuze-vzniknout-a-nasledne-existovat-pokud-ji-svym-tichym-souhlasem-netoleruje-vetsinaq-to-jsou-uvodni-slova-vitezneho-pribehu-ester-hadasove&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=458
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/zadna-totalita-nemuze-vzniknout-a-nasledne-existovat-pokud-ji-svym-tichym-souhlasem-netoleruje-vetsina-to-jsou-uvodni-slova-vitezneho-pribehu-ester-hadasove/pdf.html
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Studuješ 2. ročník Gymnázia v Broumově. Co potom? Jaký je tvůj životní cíl? 

Odpověď na tuto otázku je i pro mě docela záhadou. Vzhledem k tomu, že od narození žiji se zvířaty na samotě, 

obklopená přírodou, stále mě to táhne tímto směrem (veterina), zároveň mě však hodně zajímají a baví 

humanitní vědy např.: historie, filozofie a žurnalistika a doufám, že ten rok a kousek, co ještě mám na to 

rozhodnout se, kam bude směřovat moje budoucnost, mi bude stačit. 

 

Královéhradecký kraj 

Máme velkou radost a blahopřejeme Ester Hadašové z Gymnázium Broumov, která zvítězila v Soutěž Příběhy 20. 

století pořádané nadací Post Bellum. Druhačka Ester vyhrála v kategorii 16 - 18 let, a to s příběhem o Angelice 

Hanaurerové, signatářce Charty 77. Příběhy 20. století přináší mnohdy zapomenuté příběhy obyčejných malých 

velkých hrdinů, na které by se ale zapomínat nemělo. 

Příběh, se kterým Ester zvítězila, si můžete poslechnout zde: 

https://www.pribehy20stoleti.cz/…/201648_s-cistym-svedomim…/ 

 

S čistým svědomím ve špatném světě 

Žádná totalita nemůže vzniknout a 

následně existovat, pokud ji svým 

tichým souhlasem netoleruje většina. 

Angelika Hanauerová, skromná a 

nenápadná žena, která k této většině 

nepatřila a neporušila své přesvědčení 

a… 

pribehy20stoleti.cz 

 

 

Celostátní soutěž v sólové hře na elektrickou kytaru 
má vítěze z Broumova  
STŘEDA, 31 KVĚTEN 2017 04:14 RENÉ HERZÁN  

Strana 1 z 3 
Silná konkurence, velká jména v porotě, vysoká úroveň a vynikající individuální výkony - to 

je Hradecké Guitarreando - prestižní celonárodní soutěž kytaristů. Letošní ročník byl 

vypsán pro sólové hráče na elektrickou kytaru a baskytaru. 

Porotě letos předsedal Luboš Andršt - kytarová legenda s žánrovým přesahem, ale i 

skladatel a pedagog. Ten v páteční podvečer vyhlásil vítěze silné a početně zastoupené 

kategorie kytaristů 14 - 17 let, kterým se stal čerstvě patnáctiletý Jiří Rambousek. Jirka je 

studentem kvarty místního gymnázia a s kytarou začínal v broumovské ZUŠ pod vedením 

Lenky a Miloše Doležalových. 

Je téměř jisté, že Jirka v příštím ročníku své vítězství nezopakuje (soutěž se koná jednou za 

tři roky). Úspěšně totiž prošel sítem talentových zkoušek a byl přijat na pražskou Konzervatoř Jaroslava Ježka, 

kde bude od září studovat obor rocková kytara. A konzervatoristé se již této soutěže účastnit nemohou. 

 
Studují mezi námi: Adéla Leppeltová z kvinty 

10.06.2017 09:07:28 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Adéla Leppeltová dosahuje pravidelně výborné výsledky v 

požárním sportu. 

 

Adéla Leppeltová z kvinty zvítězila v okresním kole dorostu v 

požárním sportu v Jaroměři a postupuje do krajského kola v Hradci 

Králové. Gratuluji k úspěchu.   Z.Valášková 

 

https://www.facebook.com/kralovehradeckykr/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Gymnázium-Broumov-214643055350706/?fref=mentions
https://www.facebook.com/SoutezPribehy20Stoleti/?fref=mentions
https://www.facebook.com/SoutezPribehy20Stoleti/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pribehy20stoleti/?fref=mentions
https://www.pribehy20stoleti.cz/pribehy/201648_s-cistym-svedomim-ve-spatnem-svete/
https://www.pribehy20stoleti.cz/pribehy/201648_s-cistym-svedomim-ve-spatnem-svete/
https://www.pribehy20stoleti.cz/pribehy/201648_s-cistym-svedomim-ve-spatnem-svete/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pribehy20stoleti.cz%2Fpribehy%2F201648_s-cistym-svedomim-ve-spatnem-svete%2F&h=ATPERy6FXySYZ4-yO3ljsObWWIWnqfJ2WBysnJqMMbA94oao-yTm53Dg5KMlDJ46qfmW58hFU9iGdQ-MdoiaBbFinltm6RV88GG4Q9fIGNAR4NDPL_KLBtIVT9uAH8EWEQ&enc=AZNeZ999w8YnqSVXFU7pAGa7fvwvcL393UMsyJZRJ0rlCfYFEVev3qsVm1ZiD6W9BQCKdETuaf2HukBpGLcN1FX8tyFyVQGjzHD2mk2Ezyw0d4TEmJG7CUhaXvsJX0J8ha9Y6uYSo2a6QyOpJ9azCZih2vgyb2BP7BdZWfh0PL9hzfpjcc5jwd2XYZ9llu9h_n5Nxqk28Wuc1M_h7kKeF4tj&s=1
http://nase.broumovsko.cz/hudba/celostatni-soutez-v-solove-hre-na-elektrickou-kytaru-ma-viteze-z-broumova.html
http://nase.broumovsko.cz/hudba/celostatni-soutez-v-solove-hre-na-elektrickou-kytaru-ma-viteze-z-broumova.html
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Požární sport: Adéla Leppeltová z kvinty na 4. místě v kraji 

27.06.2017 17:00:27 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Těsně pod stupni vítězů zůstala v krajské konkurenci Adéla Leppeltová. 

Adéla Leppeltová z kvinty v krajském kole dorostu v požárním sportu v Hradci Králové 

vybojovala 4. místo. Gratuluji k úspěchu.  Z.Valášková 

 

 

Studují na gymnáziu: Mistr republiky Josef Hlaváček ze sekundy 

  

Ve dnech 10. a 11. 6. se v Praze konal 

republikový přebor ve sportovní 

všestrannosti. Josef Hlaváček zvítězil ve 

sportovní gymnastice a díky solidním 

výsledkům v atletice, šplhu a plavání 

nakonec vybojoval i celkové prvenství. Příští týden budeme 

Josefovi fandit na VII. letní olympiádě mládeže v Brně.      (LL) 

 

 

 

Studují u nás: Barbora Jirásková - Stříbrná na Mistrovství republiky v rádiovém 

orientačním běhu 

Sekunda broumovského gymnázia nemá o sportovce nouzi. Bára Jirásková se věnuje 

běhu a umístila se na druhém místě na mistrovství ČR na krátké trati v rádiovém 

orientačním běhu v kategorii dívek do 14 let.  (Lo) 

 
Senzace: Barbora Jirásková bude reprezentovat Českou republiku na Mistrovství světa 

29.06.2017 12:06:06 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Barbora Jirásková ze sekundy je členkou 

reprezentačního družstva České republiky v rádiovém orientačním 

běhu. 

 

Ve dnech 30. 6. – 4. 7. v Turčianských Teplicích a okolí proběhne 

Mistrovství světa žáků a dorostu v radiovém orientačním běhu. Naši 

republiku bude reprezentovat 18 sportovců. Jedním z nich je naše 

studentka ze sekundy Barbora Jirásková. Přejeme hodně 

štěstí.              L. Lorencová 

 

 

 
Studují na gymnáziu: Skvělá Barbora Jirásková - 

dvojnásobná mistryně světa 

Na Mistrovství světa v rádiovém orientačním běhu 

vybojovala budoucí terciánka Barbora Jirásková skvělé 

4. a 5. místo v kategorii dorostenek. V soutěži družstev 

vybojovala dva tituly mistra světa. 

Na WYAC (Mistrovství světa mládeže do 16 let) v 

rádiovém orientačním běhu startovala Barbora 

Jirásková v kategorii D14 (dívky do 14 let). 

 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Studují mezi námi: Talentovaná výtvarnice Petra Roubalová 

27.06.2017 17:51:59 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Petra Roubalová z kvinty obstála výtečně v soutěži Inspirace secesí.  

 

Studentka kvinty Petra Roubalova se zúčastnila výtvarné soutěže Inspirace 

secesí a umístila se ve své kategorii na 2. místě. Všechny soutěžní práce si 

můžete prohlédnout na ročníkové výstavě výtvarného oboru ve výstavní síni 

Staré radnice (do 30. 6. 2017). Petře gratuluji k úspěchu.  Z. Valášková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši zajímaví absolventi. 

Martin Stiller, absolvent 1998: Amerikou na rodinné cyklocestě 

06.02.2017 15:58:51 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Studenti nižšího gymnázii zhlédli v broumovském Infocentru poutavou přednášku Martina Stillera.  

 

Studenti nižšího gymnázia zhlédli dnes dopoledne (6. 2.) v broumovském 

Infocentru zajímavou přednášku našeho absolventa z roku 1998 Martina 

Stillera. Martin je svérázný cestovatel, který na kole projel desítky zemí 

světa, od USA, Mexika, Kuby, přes Francii, Španělsko, Maroko, až třeba po 

Austrálii. Studentům poutavě vyprávěl o své rodinné cyklocestě po 

přírodních parcích amerického státu Washington (neplést s hlavním 

městem Washingtonem, které leží na opačném konci USA ). (mk) 

Oficiální web Martina Stillera zde: 

http://www.cyklocestovani.cz/cestopisne-besedy/temata-besed/ 

 

Naši absolventi na pódiu v Karlových Varech.  

25.07.2016 14:05:18 | AUTOR: PAEDDR. MILAN 

KULHÁNEK 

Naše úspěšná absolventka z roku 2005, nositelka 

Českého lva, Pavla Kubečková se podílela na produkci 

nového seriálu Pustina. Premiéra proběhla na MFF v 

Karlových Varech. Na snímku se svým manželem 

Jakubem Janouškem (také absolvent z roku 2005). 

Producentka Pavla Janoušková Kubečková se zúčastní 

programu v Cannes pro slibné filmové producenty 

Producers on the Move, který v Cannes pořádá 

mezinárodní organizace European Film Promotion. A 

v rámci akce Annecy Goes to Cannes bude 

prezentován připravovaný projekt podle knihy Ivy Procházkové Myši patří do nebe. 
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Další úspěch Pavly Kubečkové: Berlinale 2017 

16.12.2016 06:11:39 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Film Přes kosti mrtvých natáčený také v Broumově produkovala naše 

absolventka z 2006 Pavla Kubečková. Film režisérky Holland byl nominován 

do prestižní soutěže na Berlinale 2017.  

 

 

 

 

 

Horká novinka: Další Český lev pro Pavlu Kubečkovou 

05.03.2017 07:14:17 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Pavla Kubečková, maturantka z roku 2005, získala svého 

druhého Českého lva. 

Další Český lev pro absolventku školy, producentku Pavlu 

Janouškovou Kubečkovou. Máme radost, gratulujeme! 

Během sobotního ceremoniálu v Rudolfinu byla oceněna za 

televizní seriál Pustina. Pavla je také hlavní producentkou 

dokumentu FC Roma, který budou mít studenti gymnázia 

možnost zhlédnout 12. 4. v sále Infocentra.  (MH) 

 

 

 

Kateřina Vlčková zdraví všechny učitele a studenty gymnázia z 

Nového Zélandu  

Kateřina Vlčková, maturantka z 2012, absolvuje první semestr 

posledního roku magisterského studia na University of Otago v 

Dunedinu na Novém Zélandě. Kmenovou školou Kateřiny je 

Karlova univerzita Praha. Fotografie nám poslala ze srpnové 

lyžovačky v Queenstownu. Děkujeme za pozdrav a přejeme 

příjemný pobyt na opačné polokouli. (mk) 

 

 

 

 

 
Markéta Bártová, maturantka z 2012: Úspěšný blog o módě a 
životním stylu 
12.08.2016 12:03:41 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Na našem facebooku najdete podrobnější informace o stále 

úspěšnější bloggerce Markétě Bártová. Markéta se po delším 

pobytu v USA vrátila do Brna, kde studovala mezinárodní vztahy. 

Markéta Bártová maturovala v roce 2012. Dnes mimo jiné má svůj 

vlastní blog věnovaný módě a zdravému životnímu stylu. Markéta 

strávila několik posledních měsíců v USA, cestovala po Dominikánské 

republice, nyní žije v Brně. (mk) 

 
V Křinicích vystoupí i Eliška Buociková 
09.08.2016 09:39:52 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/666049046876769/?type=3
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/666049046876769/?type=3
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/pcb.671837059631301/671836976297976/?type=3
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/pcb.671837059631301/671836976297976/?type=3
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/pcb.671837059631301/671837039631303/?type=3
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/pcb.671837059631301/671837039631303/?type=3


 

121 
 

 

Nenechte si ujít v sobotu 13. srpna festival Bigboš na jedinečném statku v 

Křinicích. S výraznou gymnaziální stopou - kapela Kluci s Jakubem Šleisem 

(maturita 2008) a Eliška Buociková (maturita 2012). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gymnázium Broumov 

21 srpen v 11:58 ·  

Vojtěch Martinec navštěvoval od primy do tercie naše gymnázium, poté 

přestoupil do Hradce Králové. Důvodem je jeho fotbalová kariéra. Je třetím 

broumovským, fotbalistou, který šel cestou Broumov - Hradec Králové. Po 

Lindrovi a Krmašovi. Více v textu našeho absolventa René Herzána: 

http://nase.broumovsko.cz/…/dorostenci-fc-hradec-kralove-s-… 

 

 

Milé setkání 

Když potkáte bývalého studenta a on vás ještě k tomu rád vidí, tak to je fajn. Dnes bylo 

takové milé setkání s Františkem Langerem, maturoval 2009. Symbolické je to, že 

František byl během studia na stáži v Brazílii, kde dnes probíhá olympiáda. Dnes již MUDr. 

František Langer pracuje ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Když jsme u lékařů, tak 

všichni Broumováci, kteří měli jako svého praktického lékaře MUDr. Kmoníčkovou, mají 

od 1. srpna nového lékaře - MUDr. Jana Homolku, také našeho absolventa, maturoval 

2004. (mk) 

 

Z Broumova do Bostonu 

Tomáš Duda, maturant z roku 2012, se věnuje ve firmě SCS Software programování webů, 

užitečných nástrojů uvnitř firmy a marketingu. Společnost patří k předním výrobcům 

počítačových her. Firma byla založena v polovině 90. let. Společnost vyvíjí herní série 18 

Wheels of Steel, Hunting Unlimited a Euro Truck Simulator a také jednotlivé hry, např. Bus 

Driver, Trucks & Trailers a Scania Truck Driving Simulator. SCS Software vyvinul svůj vlastní 

herní engine Prism3D, který používá drtivá většina jeho her. Posledním produktem firmy 

SCS Software je velmi úspěšná hra American Truck Simulator. Tomáš pracovně navštívil 

nedávno Londýn a americký Boston, a také přispěl významnou částkou na studia našeho 

adoptivního indického chlapce Arwina. Tomáši, děkujeme. 

Záslužná činnost Zuzany Rainové, maturantky z roku 

2013 

02.09.2016 06:17:45 | AUTOR: PAEDDR. MILAN 

KULHÁNEK 

Zuzana Rainová je členkou spolku Farební havrani, který 

pořádá charitativní koncerty pro sociálně slabé a pro 

rodiny s postiženými dětmi.  

https://www.facebook.com/Gymnázium-Broumov-214643055350706/?ref=nf
https://www.facebook.com/Gymnázium-Broumov-214643055350706/?ref=nf
https://www.facebook.com/Gymnázium-Broumov-214643055350706/?fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=670977019717305&id=214643055350706
http://nase.broumovsko.cz/fotbal/dorostenci-fc-hradec-kralove-s-broumovskym-vojtou-martincem-v-sestave-vyhrali-silne-obsazeny-fotbalovy-turnaj-v-cine.html
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Vernéřovický Soulkostel bude v pátek 23. září místem, kde se uskuteční již druhý benefiční koncert - tentokrát 

pro pětiletého Kryštofa Říhu z Dobrošova. Hlavním hostem bude zpěvačka Lenka Dusilová. Výtěžek ze vstupného 

bude věnován rodině nemocného chlapce. Benefiční koncert pořádá spolek FAREBNÍ HAVRANI pro Kryštofa Říhu, 

který před třemi lety utrpěl vážné poranění mozku. Jedním z následků nehody jsou potíže s chůzí. Výtěžek z 

koncertu rodina použije na koupi speciálního vozíku. Kryštof chodí do školky, kde mu pomáhá jeho osobní 

asistent. Vozík by pomohl nejen Kryštofovi, ale i rodině a školce. Díky němu by se mohl účastnit veškerých 

mimoškolkových výletů a dalších aktivit bez větších problémů.    

Jsme rádi, že studenti jako Zuzana Rainová navštěvovali naši školu. Zuzano, děkujeme.  (mk) 

 

V sobotu 17. 9. představil v Polici nad Metují Martin Hrnčíř (maturita 2012) svoji 

bakalářskou práci - skvělý dokument Claviq. Za kamerou další absolvent Jakub 

Voves. 

 

V sobotu 17.9. představil v polické sokolovně absolvent školy Martin Hrnčíř (maturita 

2012) svoji bakalářskou práci (Opava, audiovizuální tvorba) - dokument Claviq.  

Talentovaný hudební producent Claviq bojuje několik let se závislostí na 

hypnotikách. Během bezesných nocí na pomezí reality a snu píše básně, povídky a 

trip-reporty, do kterých ukládá syrové zážitky své existence. Dva roky jsme 

objevovali jeho tvorbu a životní styl... 

    Marie Hornychová 

https://www.facebook.com/apeironzs/photos/gm.332530807137198/717635335042227/?type=3&theater 

 

Lenka Hlaváčková, maturantka 2008: Toulky Evropou 

05.10.2016 14:47:41 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Text Milana Kulhánka o roli cestování v životě člověka s odkazem na web o cestách Lenky Hlaváčkové 

V Reflexu 37/2016 píše český podnikatel slovenského původu 

Stanislav Gálik v odpovědi na otázku, kde byl žil nejraději ve 

světě, který z velké části procestoval. Gálik píše, cituji: "Tady, v 

České republice, my se tu máme ohromně dobře. Báječně. 

Nádherná země, bezpečná s nízkou nezaměstnaností, s 

fantastickou zdravotní a sociální péčí a fungujícím školským 

systémem. Kdykoli si člověk na něco stěžuje, zjistíte, že prostě jen 

málo cestoval a nemá to s čím srovnat nebo si neuvědomuje 

možnosti, které v českém prostředí má. Podle mě žijeme ve 

skvělé zemi a máme být za co vděční..." Tolik pan Gálik. Já osobně 

s jeho názory souhlasím. Gálik píše to podstatné, člověk, který 

cestuje... může srovnávat. Cestování rozšiřuje obzory, zbavuje lidí 

předsudků, obohacuje člověka po mnoha stránkách. Jak psal již Voltaire, k tolerantním a rozumným politickým 

názorům nemůžeme dojít tím, že budeme vegetovat v jednom malém kousíčku země. Jsem rád, že velká část 

našich absolventů po ukončením studia cestuje po světě a dívá se, jak to dělají jinde. Jednou z nich je i naše 

maturantka Lenka Hlaváčková (maturita 2008). Cestuje svým svérázným způsobem (oživila mé vzpomínky na 

vlastní cesty stopem do Bulharska či do Estonska) a ještě k tomu zajímavě píše a fotí. (mk) 

Více zde: http://cestatam.wixsite.com/cesta-tam 

 

 

 

 

http://cestatam.wixsite.com/cesta-tam
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Pavla Hajpišlová zve k poslechu pořadu Hudební proud. 

10.10.2016 15:45:18 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Letošní maturantka a nyní vysokoškolská studentka žurnalistiky Pavla Hajpišlová 

pracuje jako moderátorka. Dobré odpoledne, zvu Vás i studenty k poslechu hudebního 

pořadu Hudební proud, který vysílám na studentském rádiu UP AIR každé liché pondělí 

od 20 hodin. Můj pořad se jmenuje Za Velkou louží s Pavlou. Seznamuje posluchače s 

hudbou jazzovou, swingovou a mnoho dalších žánrů černošských mistrů. Včerejší první 

díl se věnoval taneční hudbě na základě startu nové řady taneční show Stardance. 

https://www.mixcloud.com/UPAIROlomouc14/hudebn%C3%AD-proud-s-pavlou-1010/ 

https://www.facebook.com/zavelkouspavlou/ 

 

 

Náchodský deník: Online rozhovor s Petrou Soukupovou 

03.11.2016 07:18:50 | AUTOR: PAEDDR. MILAN 

KULHÁNEK 

Police Symphony Orchestra, úspěšné hudební těleso, je 

výrazně spjato s naší školou. Jednak je zakladatelkou Petra Soukupová, jednak 

mezi členy patří řada současných studentů. Zdroj: 

http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/pomuzete-muzikantum-k-nastrojum-

20161103.html 

 

 

 

MUDr. František Langer: Postřehy z Brazílie  

06.11.2016 12:40:16 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Text našeho absolventa z roku 2009 o stáži v Brazílii. 

Lékařská praxe v Hospital da Cruz Vermelha,  Curitiba (Brazílie) 

Vážení čtenáři, 

v období letních prázdnin roku 2012 jsem se ještě jako student 

lékařské fakulty zúčastnil odborné lékařské stáže v brazilském městě 

Curitiba a rád bych vás touto cestou seznámil s několika důležitými 

poznatky, které mi utkvěly v paměti z této daleké cesty. 

 Podle mezinárodních dohod pro vstup do země z důvodu 

absolvování lékařské stáže není potřeba vízum, nicméně důrazně doporučuji mít dopředu připravené kontakty 

na naši ambasádu a raději i rovnou na honorární konzuláty. Mohou se hodit, neboť okamžitě pro příletu na 

mezinárodní letiště Rio de Janeiro / Galeão – Antonio Carlos Jobim International Airport (GIG), ve stejnojmenné 

brazilské metropoli jsem byl ke svému velkému překvapení, ale již k nepříliš velké radosti internován na oddělení 

brazilské Federální policie, neboť právě pracovnici pasové kontroly brazilské Federální policie se nejevila možnost 

mého vpuštění do země bez inkriminovaného víza jako příliš reálná. Nebudu chodit kolem horké kaše. Po 7 

hodinách vysvětlování, vyjednávání, dohadování, doprošování, hořekování a nadávek, ty raději v češtině, jsem se 

dokázal spojit s pracovníky naší ambasády, kteří urgovali vysoce postavené představitele ministerstva vnitra 

Brazílie a Federální policie. Nakonec se vše podařilo a po urputném boji s lidskou blbostí jsem byl vítězně 

„vpuštěn“ do země. Tímto bych chtěl vyslovit velký dík pracovníkům naší ambasády a Honorárního konzulátu ve 

město Sao Paulo a Honorárnímu konzulátu ve městě Rio de Janeiro, kteří se projevili jako skuteční profesionálové 

a v těžkých chvílích mě podporovali slovy: „hlavně se nenechte naložit na zpáteční letadlo do Dubaje! V krajní 

nouzi se braňte silou a co nejhlasitěji křičte – cônsulado / konzulát“. Zřejmě jsou na podobné situace zvyklí. 

Poučení z této události je jasné. Kromě všech možných i nemožných telefonních čísel mějte u sebe všechny 

možné i nemožné doklady a samozřejmě mobilní telefon (právo na jeden telefonát je pouze v hollywoodských 

filmech) a to včetně nabíječky. Nepočítejte s tím, že vás pustí k vašemu zavazadlu v nákladovém prostoru letadla. 

Celkem 4 týdny jsem působil na oddělení Internal Medicine – General, v nemocnici Hospital da Cruz Vermelha, 

Curitiba, kde jsem byl přiřazen k promočnímu ročníku absolvujícímu praxi na interní klinice. Obvykle jsem tam 

trávil 6 - 8 hodin denně a komunikace probíhala samozřejmě v angličtině. Úroveň vybavení i zdravotní péče je 

https://www.facebook.com/zavelkouspavlou/
http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/pomuzete-muzikantum-k-nastrojum-20161103.html
http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/pomuzete-muzikantum-k-nastrojum-20161103.html
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srovnatelná s poměry u nás. Nutné podotknout, že jako tehdejší student 3. ročníku lékařské fakulty jsem splňoval 

vše co brazilský student 6. ročníku. Zúčastňoval jsem se vizit, ambulancí různých klinik (neurologie, vnitřní 

lékařství, radiologie) a také klinických seminářů. 

Ubytován jsem byl v rodině studenta medicíny. Jednalo se o klasický rodinný dům, kde jsem měl přiměřenou 

míru soukromí. Stravování v nemocniční menze se mi jevilo jako kvalitní a dostatečné. Cena jídla 10 Rios zhruba 

odpovídala našim 100 CZK. Do nemocnice jsem se dopravoval autobusem (jízdenka za 2,6 Rios, tj. 26 

CZK).   Rodina, u které jsem přebýval, zprostředkovala kompletní prohlídku města. Postupně jsem se seznámil 

s historickým centrem, parky Tingui a Barigui, navštívili jsme Operu de Arame nebo muzeum pojmenované po 

Oscaru Niemayerovi, projektantu hlavního města Brasilia. Navštívili jsme i městečko Morretes asi 15 km od 

našeho hlavního působiště s ochutnávkou tradičního menu včetně místní pochoutky baheada, což je v podstatě 

banán s masem a musím říct, že to vůbec nebylo špatné. 

Dále se mi dostalo možnosti poznat i další části této ohromné země. Navštívil jsem velkoměsto Belo Horizonte, 

městečko Ouro Preto (Černé zlato) - jedno z nejstarších měst v Brazílii a samozřejmě jsem navštívil Rio de Janeiro 

a jsem rád, že se mi dostalo možnosti poznat toto město i jinak, než z kanceláře Federální policie. Navštívil jsem 

proslulé pláže jako Copacabana nebo Ipanema a nemohl jsem vynechat ani výjezd na vrchol „Homole cukru“ 

(Sugarloaf). 

Integrace s místními studenty byla vysoká. Brazilci jsou neuvěřitelně přátelští a vstřícní lidé. Z našeho pohledu 

snad jen hygiena je zde všeobecně na nižší úrovni, než jsme zvyklí. 

Brazílii opravdu vřele doporučuji, a pokud se pro ni rozhodnete, přeji vám, abyste při vstupu na brazilskou půdu 

nemuseli zažít obdobné peripetie na uvítanou, jako jsem musel zažít já. Mám z Brazílie mnoho krásných zážitků 

a dobrých přátel. 

MUDr. František Langer 

 

Snažíme se hledat, kam vedou stopy našich absolventů po odchodu 

z naší školy. Často píšeme o osudech těch, kteří se pohybují někde 

za oceánem nebo v jiné části světa. Neměli bychom ale zapomínat 

na ty, kteří působí v našem městě. Možná dnešní studenti netuší, 

že vynikající taneční mistr Igor Štěp maturoval na našem gymnáziu 

v roce 2004. (mk) 

 
Studovali u nás: Ondřej Čtvrtečka, vrcholový manažer České spořitelny 

12.12.2016 16:49:17 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Raketovou kariéru udělal u České spořitelny maturant z roku 2001 

Ondřej Čtvrtečka. Od 2012 do 2014 pracoval na pozici ředitele 

Odboru vymáhání pohledávek České spořitelny, nyní je 

manažerem úvěrových rizik. 
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Jan Meier: Broumovsko a Policko literární 

15.12.2016 06:53:01 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Na trhu se objevila nová kniha našeho absolventa z roku 1972. 

V druhém adventním týdnu spatřila světlo světa kniha Jana Meiera s názvem 

Broumovsko a Policko literární. Věnuje se spisovatelům, kteří se inspirovali 

Broumovskem a Polickem a do zdejšího prostředí zasadili své příběhy, literárním 

vzpomínkám těch, kteří jím prošli, i autorům, jež jsou s ním spjati svým životem. 

Čtenáři se setkají s literárními klasiky, s významnými moderními spisovateli, stejně 

jako s dalšími, jejichž tvorba je známa převážně právě ve zdejším regionu. 

Zastoupeni jsou i němečtí a polští autoři, kteří se kraji věnují. 

 

Studovali u nás: MUDr. Ondřej Kubeček, lékař Fakultní nemocnice Hradec Králové 

27.12.2016 07:55:46 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Ondřej Kubeček pracuje na Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové. 

Maturoval na našem gymnáziu v roce 2006. 

Ondřej Kubeček absolvoval Karlovu univerzitu Praha, od roku 2012 pracuje jako lékař 

na Klinice onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové. V roce 2016 

absolvoval čtyřměsíční stáž v Rochesteru v Minnesotě v USA.  (mk) 

Přehled odborných článků našeho absolventa najdete zde: 

http://www.linkos.cz/lide/38388/ 

Jan Kozderka, absolvent broumovského gymnázia, a jeho "Rozhádané klima" 

Ing. Jan Kozderka maturoval na broumovském gymnáziu v roce 1992. Několik let 
pracoval v kanadském Vancouveru, dnes se živí jednak jako překladatel z angličtiny a 
francouzštiny, jednak jako ekologický zemědělec.  
V poslední době pracoval na sedmidílném cyklu Rozhádané klima. První díl se bude 

vysílat na stanici Český rozhlas dvojka v rámci pořadu Meteor od této soboty, 14. 

ledna 2017, po 08:05 hodin v premiéře, v repríze pak v neděli od 02:00 hod. Ostatní 

díly půjdou do éteru následující víkendy až do konce února.  

Jedná se o stručné a krátké příspěvky v délce 5 - 8 minut, které se prostřednictvím 

příběhů vědců snaží popsat metody, díky kterým objevili, že je změna klimatu reálná, 

a že je způsobená lidskou činností. Pořad by měl být po odvysílání dostupný na 

stránkách rozhlasu. 

Z emailu Jana Kozderky: "Živím se jako překladatel z angličtiny a francouzštiny a jako ekologický zemědělec. Při 

práci překladatele jsem narazil na to, jak média v různých zemích informují o změně klimatu rozdílně. Při práci 

zemědělce jsem pozoroval výkyvy počasí, které ohrožují moje živobytí. Proto jsem se pídil po způsobech, jak 

odlišit fakta od domněnek a hledání mě dovedlo k Sašovi Ačovi z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd 

ČR. Společně jsme sepsali krátký přehled toho, co vědci o změně klimatu vědí s velkou jistotou a poslali ho do 

rozhlasu. Autor populárně - vědeckého magazínu Meteor Petr Sobotka o materiál projevil zájem, proto jsme ho 

rozšířili. Petr Vacek z divadla Ypsilon ho namluvil a do éteru půjde na pokračování od této soboty." 

Milan Kulhánek 

 

Maturanti z let 1965 a 1972 a budoucí maturant 2021 na 

společném pódiu: Jan Meier - Broumovsko a Policko 

literární. V pátek 13. ledna byla v Městském divadle v 

Broumově představena nová kniha Jana Meiera. 

Co má společného Jan Meier, Antonín Kohl a o několik 

generací mladší Jiří Rambousek? Přece studium na 

broumovském gymnáziu. Jan Meier maturoval v roce 1972, 

Antonín Kohl dokonce 1965, Jiří Rambousek bude maturovat 

v roce 2021. Všichni tři patřili mezi výrazné účastníky večera, 

kde ale hrál nejvýraznější roli ten prvně jmenovaný. V pátek 

http://www.rozhlas.cz/meteor/portal/


 

126 
 

 

13. ledna totiž v Městském divadle v Broumově proběhlo představení nové knihy Jana Meiera s názvem 

Broumovsko a Policko literární. 

Milan Kulhánek 

 

Jakub Drahorád v krajské sestavě roku 2016 

19.01.2017 08:11:12 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Maturant z roku 2014 a brankář Slovanu Broumov je v krajské fotbalové sestavě roku. 

Ocenění rytířů fotbalu a zakladatelů Královéhradeckého 

krajského fotbalového svazu, který slaví 15 let od svého 

vzniku. V takovém duchu se nesl sedmý Galavečer KFS, 

který v pátek 13. ledna hostilo Společenské centrum 

UFFO v Trutnově. Vyhlášeni byli i nejlepší jednotlivci, 

sestava, kluby či obce za uplynulý rok 2016. Cenu Fair 

Play převzal Erwin Wilke ze Sokola Božanov, do sestavy 

roku byl vybrán brankář Slovanu Broumov Jakub 

Drahorád.  (mk)  

 

 

 

 

 

 

Koncert v režii našich maturantů z roku 2013: Zuzana Rainová, Iva Hlaváčková a Jakub Jirásek 

30.01.2017 16:24:59 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Večer 7. 2. v broumovském Dřevníku proběhne klavírní a pěvecký koncert konzervatoristů z Broumovska: 

Zuzany Rainové - soprán, Ivy Hlaváčkové - soprán a Jakuba Jiráska - klavír. 

V úterý 7. 2. od 19:00 se v sálu Dřevník bude konat výjimečný program, 

který jsme nazvali Broumovský hudební večer: rodáci na hudební 

scéně. Během večera se představí vokálně-instrumentální soubor 

Victoria Ensemble, který po 280 letech uvede v novodobé premiéře 

díla broumovského skladatele A. C. Mentzela. Dále proběhne křest 

unikátní historické nahrávky z Vídně dirigenta a rodáka z Broumova 

Josefa Mertina za přítomnosti ředitelky a šéfproducenta Supraphon. 

Večer uvede klavírní a pěvecký koncert konzervatoristů z Broumovska: 

Zuzany Rainové - soprán, Ivy Hlaváčkové - soprán a Jakuba Jiráska - 

klavír.     (mk) 

Na fotografii Zuzana Rainová, studentka DAMU v Praze. 

Studovali u nás: Michal Čepelka 

03.03.2017 20:16:34 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Maturant z roku 2006 Michal Čepelka vystavuje v Hradci Králové. 

 

Michal Čepelka je absolventem grafické tvorby a multimédií na Univerzitě Hradec 

Králové. V současnosti studuje ateliér environmentu Barbory Klímové na FAVU 

Brno. V Hradci Králové "vystavuje cyklus digitálních grafik, na jehož počátku stála 

„krádež“ vlastní užité tvorby. Její postupné rozvíjení stále probíhá a nabývá nových 

podob a významů." Výstava Recyklus bude také probíhat od 29. června do 10. září 

v Galerii výtvarného umění v Náchodě.   (mk) 
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Josef Dittrich: Přijďte zkusit Velikonoční páku 

03.04.2017 14:50:52 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Náš absolvent z roku 2011 je pořadatelem Velikonoční páky. Josef je v 

současné době víceprezidentem Česká asociace armwrestlingu. 

Velikonoční páka se bude konat v sobotu 15. dubna v broumovském 

Infocentru od 10.30 do 19.00. Přijďte poměřit svoji sílu. Více informaci najdete 

na školním facebooku, případně zde: 

https://www.facebook.com/events/118782695329690/                           (mk) 

 

 

 

Romano, děkujeme. 

28.04.2017 05:49:20 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Na čtvrteční podvečer připravila Romana Rošková, absolventka 

našeho gymnázia, nyní učitelka ZUŠ Broumov a uznávaná hlasová 

pedagožka, se svými žáky v městském divadle jarní koncert. No, 

se svými žáky... oni jsou taky naši. I když v tomhle konkrétním 

případě bychom se asi chlubili cizím peřím. Martina 

Zimmermannová, Káťa Sajfrídová, Damaris a Matyáš Machkovi, 

Jitka Uhnavá, Nikola Marešová, Jirka Rambousek, Honza Světlík, 

Pavel Chudomský byli báječní. Máme se čím chlubit. 

Slovy Milana Kulhánka: „ Děkujeme, Romano!“                ŠáRa 

 

 

Potěšilo nás: Poděkování MUDr. Adéle Hažmukové 

05.06.2017 15:55:48 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

MUDr. Adéla Hažmuková maturovala na našem gymnáziu v roce 

2006. 

 

V červnových Broumovských novinách děkuje paní PhDr. Jana 

Rathnerová z Chomutova za mimořádně rychlý a profesní přístup 

při léčbě svého manžela MUDr. Adéle Hažmukové. Adéla 

maturovala na naší škole v roce 2006.  (mk) 
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Naše propagační práce v praxi: 
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Příloha č. 5 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2016 - 2017. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Erasmus+ 

 

  

 

 

 

     

 

 

 Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje 

spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, 

mládeže a neformálního vzdělávání.  Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a 

dalších. 

     Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto 

programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či 

dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v 

zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok. 

     Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři 

amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích 

zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na 

reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, 

podnikatelské schopnosti a zaměstnanost. 

     Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další vzdělávací 

zařízení prostřednictvím internetu. 

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce: 

KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců 

KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů 

KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky 

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit následující země 

Programové země: 

členské státy EU – 28 zemí 

členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) 

Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

Partnerské země: 

Partnerské země sousedící s EU 

Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina 

Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko 

Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko 

Rusko 
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Další partnerské země 

některé Klíčové akce programu Erasmus+ jsou otevřeny 

jakékoliv partnerské zemi z celého světa. 

    

     Gymnázium Broumov se v letošním roce zúčastnilo 

výběrového řízení projektových žádostí v rámci 

programu ERASMUS+, KA1, mobilita jednotlivců 

v oblasti vzdělávání. Z celkem 358 podaných žádostí 

z celé republiky bylo schváleno pouze 58 a naše škola byla 

zařazena mezi úspěšné žadatele o grant. V období 6/2015 

– 5/2017 tak v rámci evropského programu 

Erasmus+,  projektu  2015-1-CZ01-KA101-

013097  vycestují do Velké Británie na dvoutýdenní 

metodologické jazykové kurzy čtyři angličtinářky. Cílem těchto aktivit je zkvalitnění výuky cizích jazyků a 

modernizace výukových postupů stejně jako zkvalitnění reprezentace školy, realizace mezinárodních projektů a 

navázání kontaktů s pedagogy a studenty EU. Gymnázium Broumov dlouhodobě podporuje a vytváří podmínky 

pro další vzdělávání svých pedagogických pracovníků. Podpora mezinárodních vzdělávacích aktivit učitelů zapadá 

do koncepce rozvoje školy, která pracuje s vizí moderní respektované vzdělávací instituce s aktivními pedagogy, 

efektivními metodami výuky, motivovanými žáky a cennými mezinárodními kontakty. 

Mgr. Martina Salašová, koordinátor projektu  

 

Program Erasmus+: Jitka Smolíková a Alena Michálková zdraví z Anglie. 

02.09.2016 17:38:24 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Učitelky anglického jazyka Jitka Smolíková a Alena Michálková jsou 

na desetidenním vzdělávacím pobytu v anglickém Sidmouthu. 

Zdravíme studenty z malebného města Sidmouth v JZ Anglii. Díky 

programu Erasmus+ se zde účastníme kurzu jazyka a metodiky. Jsou 

zde studenti z různých zemi světa, učitelé plni elánu, kteří nás inspirují 

novými aktivitami do hodin. Těšte se na nás, my se těšíme na Vás. 

Jitka Smolíková, Alena Michálková 

 

 

 

 

Projekt Erasmus+: Ivana Hejtmánková zdraví z 

Anglie. 

17.09.2016 19:58:55 | AUTOR: PAEDDR. MILAN 

KULHÁNEK 

Ze studijního pobytu v anglickém 

Bournemouthu posílá pozdrav všem kolegům a 

studentům Mgr. Ivana Hejtmánková. Pobyt se 

uskutečňuje v rámci programu Erasmus Plus. 
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Projekt Erasmus+: Martina Salašová posílá pozdrav z Oxfordu. 

12.09.2016 12:24:42 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Vyučující anglického jazyka Martina Salašová je na studijním pobytu v anglickém Oxfordu. 

 

Zdravím všechny studenty a učitele z Oxfordu, kde se 

účastním jazykového pobytu v rámci projektu 

Erasmus+. S ostatními učiteli z celé Evropy poznáváme 

zákoutí oxfordských kolejí (všechny asi navštívit 

nestihneme, je jich tu 39 - Cotstwolds, Bleinheim 

Palace, místa inspirovaná  pro filmy Harryho 

Pottera...).   Martina Salašová 
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Warfum 2016 - 2017. 

Karel Výravský: Holandsko nejsou jen tulipány 

05.10.2016 17:10:04 | AUTOR: PAEDDR. MILAN 

KULHÁNEK 

Text Karla Výravského o pracovní cestě do 

Nizozemí. 

     Staří Řekové považovali cestování za formu 

vzdělávání. A jako v mnohém jiném i v tomto měli 

pravdu. Cestování člověku minimálně rozšiřuje 

obzory, ale hlavně umožňuje setkávání s novými 

lidmi, dává neotřelé pohledy jak dělat věci jinak, 

přináší inspiraci. A prohlubuje jazykové 

kompetence.  

     Proto jsem byl rád, když asi před rokem naši 

školu oslovil pan Karel Vlak, ředitel gymnázia v holandském městě Warfum, s nabídkou partnerství a s pozváním 

k návštěvě Holandska. Ve středu 28. září 2016 jsme se s kolegyněmi, které mají o případnou spolupráci s 

holandskou školou zájem, vydali na cestu. Nejprve do Prahy na letiště a pak letadlem do Amsterodamu. Tam nás 

už čekal pan ředitel a dovezl nás dvě stě kilometrů do Warfumu, což je malé městečko s dvěma tisíci obyvateli. 

Již cestou jsem si všiml, jak je Holandsko roztomilé a pro člověka z Podkrkonoší značně placaté. Malinkaté cihlové 

domečky, úzké uličky, vodní kanály, větrné mlýny, čisto a usměvaví lidé. 

     Ve čtvrtek jsme téměř celý den strávili ve škole. Systém holandského školství je jiný než u nás. Děti chodí 

povinně do školy od čtyř let a základní školu navštěvují do dvanácti let. Pak se jejich vzdělávací dráhy začnou lišit. 

Všichni sice pokračují na střední škole, ale podle výsledků závěrečných testů, podle doporučení výchovného 

poradce a podle zájmu žáků a rodičů buď pokračují ve všeobecném vzdělávání, nebo se orientují technicky či 

prakticky. Povinná školní docházka je až do osmnácti let. Všeobecné vzdělávání se dá přirovnat k našemu 

gymnáziu a je přípravou pro studia na vysokých školách, z technického a z praktického směru jsou žáci připraveni 

ke studiu na středních odborných školách nebo k výkonu řemeslných povolání. Škola ve Warfumu sdružuje 

gymnázium i školu technicko-praktickou, má asi 700 žáků a tři školní budovy. Žáci sem dojíždějí z blízkého i 

vzdáleného okolí (až 20 kilometrů) - a jak jinak než na kole. 

     Navštívili jsme hodiny angličtiny, holandštiny, latiny, biologie, výtvarné výchovy, hudební výchovy a 

dramatické výchovy. Také jsme viděli praktickou výuku elektrikářů, zámečníků, kadeřnic a ošetřovatelek. Výuka 

je organizovaná podobně jako v českých školách - v třídně-hodinovém systému. Učitelé i žáci hodně využívali 

výhod zcela nové školní budovy (postavena před třemi roky), která kromě toho, že každý předmět má svou 

odbornou učebnu, poskytuje mnoho prostor na shromažďování a na tvorbu projektů (haly, studovny, knihovna, 

venkovní atria, relaxační zóny). Trochu jsme byli překvapeni, že vyučovací hodina trvala 60 minut, ale prý to 

vyhovuje zvláště při realizaci samostatných prací a drobných projektů. Potěšila nás ukázněnost, slušnost, 

samostatnost a aktivita žáků a pečlivost a připravenost učitelů. Z celé školy na nás dýchla pohoda a jakási pozitivní 

energie. 

     Setkali jsme se s učiteli a s vedením školy a představili jsme jim naše gymnázium. Potom jsme s vedením školy 

jednali o formách možné spolupráce. Vzhledem k tomu, co jsme ve škole viděli, se nám budoucí spolupráce zdá 

reálná. Mohla by nás obohatit o nové poznatky a o nové formy práce a především by napomohla rozvoji 

jazykových kompetencí našich žáků. V Holandsku jsou totiž dvěma nejdůležitějšími cizími jazyky angličtina a 

němčina, které se v hojné míře vyučují také na našem gymnáziu  a jsou pro budoucí uplatnění našich absolventů 

důležité. Každý holandský žák i dospělý jsou schopni plynule přecházet z holandštiny do angličtiny a do němčiny. 

     Pro začátek ani jedna strana nechce megalomanské výměnné pobyty či projekty z Evropské unie. V rovině 

žákovské začneme spolupráci nejprve prostřednictvím ICT nástrojů (skype, diskusní fóra, chaty, videokonference, 

eTwinningové aktivity apod.). V rovině učitelské jsme naplánovali návštěvu skupiny holandských učitelů v 

Broumově na jaro 2017. Potom by mohly následovat menší projekty se vzájemnou účastí žáků obou škol, zvláště 

projekty v oblasti výchov, ale určitě by se mohlo jednat třeba o dějepis či zeměpis anebo o něco úplně jiného, až 

nás to napadne. A teprve v horizontu několika let bychom chtěli zkusit poznávací zájezd se žáky do Holandska. 

     Prostě dobrovolná spolupráce z touhy něco poznat, někoho poznat, inspirovat se - spolupráce jako výzva. 
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    Pátek, poslední den návštěvy, jsme strávili cestováním po okolí Warfumu a návštěvou krajského města 

Groningenu. Groningen je hlavní město stejnojmenné provincie. Ve městě žije přibližně dvě stě tisíc obyvatel, a 

jedná se tak o největší město v severní části Holandska. Je také vzdělávacím a obchodním centrem regionu. Ke 

studiu na zdejších vysokých školách je zapsáno přibližně čtyřicet tisíc studentů. Je zde rušno a tolik mobilujících, 

kouřících a bavících se cyklistů jsem ještě neviděl. A tulipány také ne - tak snad někdy na jaře. 

 

Návštěva z partnerské školy 

15.03.2017 18:41:49 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Minulý týden naši školu navštívili kolegové z partnerské školy ve Warffumu (Nizozemí). 

     Minulý týden naši školu navštívili kolegové z partnerské školy ve Warffumu (Nizozemí). Zajímali se o budovu 

školy, podívali se do některých hodin podle svého výběru, v kvartě si s nimi studenti procvičili angličtinu, 

dozvěděli se základní fakta o vzdělávacím systému ČR. O spolupráci s naší školou usilují i kvůli našemu regionu, 

takže proběhla prohlídka kláštera a muzea, kaple na 

Hvězdě, návštěva pivovaru a centra Walzel v 

Meziměstí. 

     Spolupráce bude pokračovat účastí nizozemských 

studentů na Gymplfestu. Pokud nám KÚ HK přidělí 

grant, na podzim by mohli navštívit Warffum naši 

studenti. 

      Chtěla bych poděkovat p. řediteli Výravskému, že 

je spolupráci nakloněn a podporuje ji. 

     Děkuji kolegyním Š. Rambouskové a E. Kroupové za 

velkou pomoc s organizací a zajištěním akcí. 

     Šimonu Machovi ze 3.A děkuji za tlumočení 

prohlídky pivovaru. 

     Děkujeme sponzorům a milým lidem, díky kterým 

se návštěva mohla uskutečnit. 

 

eTwinning. 

     Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko,  

     rádi bychom Vás informovali o tom, že paní Martina Salašová z Vaší školy, pracuje na mezinárodním 

eTwinningovém projektu s názvem: Getting to know each other..  

     Bezpečné prostředí online komunity škol eTwinning www.etwinning.net, která je určena výhradně školám a 

učitelům, je prioritou aktivity eTwinning, proto ověřujeme u každého projektu identitu učitele a oznámení o 

zapojení do projektu je zasíláno i řediteli školy. Aktivita eTwinning je iniciovaná Evropskou komisí a je do ní k 

dnešnímu dni zapojeno přes 300 000 učitelů z více než 140 000 škol, které společně pracují v různých vzdělávacích 

projektech na portále www.etwinning.net. Veškeré služby aktivity eTwinning jsou školám poskytovány zdarma.  

     Velmi si vážíme toho, že se další český učitel zapojil do mezinárodní online spolupráce škol eTwinning a předem 

Vám děkujeme za podporu, kterou učitelům při práci na vzdělávacích projektech poskytujete.  

Za eTwinning tým Martina Nebeská  

 

Rohr: Gymnázium Jana Nepomuckého v Rohru - výměnné pobyty a pracovní dílny. 

     Škola od roku 1990 spolupracuje s Gymnáziem Jana Nepomuckého v bavorském městě Rohr. Gymnázium Jana 

Nepomuckého je církevní gymnázium, které je přímým pokračovatelem tradic klášterního gymnázia v Broumově. 

Klášterní gymnázium bylo totiž do Rohru přesunuto po 2. světové válce v době odsunu Němců. Benediktinské 

kláštery v Rohru, v Břevnově a v Broumově úzce spolupracují a v rámci této spolupráce se odehrává i partnerství 

obou škol. Základem jsou výměnné pobyty studentů, při nichž se naši žáci rozvíjejí v němčině a v angličtině a 

poznávají německou kulturu a němečtí žáci obdivují přírodní krásy Broumovska. Během výměnných pobytů 

uskutečňujeme mnoho workshopů, výtvarných a hudebních projektů a sportovních a kulturních akcí. Realizujeme 

také výměnné pobytu učitelů.  
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Příloha č. 6 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2016 - 2017. 

Přehled grantů a projektů v letech 2016 – 2017 
 
Gymplfest 

 https://www.youtube.com/channel/UCu1MzMO8l46Gpz4QPCJukbw 

 

9. Gymplfest : reklama na RÁDIU ČERNÁ HORA 

23.05.2017 05:55:00 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Druháci zajistili našemu festivalu reklamu na RÁDIU ČERNÁ HORA. Poslechněte si nejdříve naši verzi a později si 

nalaďte 105,3 FM. 

Reklamu ve formátu mp4 najdete na našem faceboku. 

 

9. GYMPLFEST – Etnokoutek 

13.02.2017 16:28:32 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Začínáme pomalu připravovat program na 9. Gymplfest, který by se měl 

realizovat jako multižánrový festival studentské tvorby 25. - 26. května 

2017 v parcích, zahradách, ulicích, kavárnách a jiných pohodových 

místech  historické části Broumova. Jedním z chystaných představení 

by se mohl stát hudební "etnokoutek" kvinty a prvního ročníku... ek 

     Studentský hudební festival a přehlídka studentských i jiných kapel, 

který pořádáme každoročně pro žáky gymnázia, pro žáky základních 

škol z Broumovska a pro obyvatele Broumova. Gymplfest má každý rok 

jinou podobu. 

 

 

9. GYMPLFEST – multižánrový pouliční festival studentské tvorby 

11.04.2017 18:23:37 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Informace pro veřejnost - páteční program 9. Gymplfestu 2017 

Pátek 26. 5. od 16:30 

Gymnázium Broumov pro Vás připravuje: 

Výtvarně-historické exhibice – parková zahrada pod poliklinikou /16:30–19:00/ 

Hudební kavárnu – klášterní kavárna Café Dientzenhofer /16:30–19:00/ 

Taneční produkce – hotelový komplex Veba /16:30–19:00/ 

Rockový koncert – undergroundový klub Eden /po 19:00/ 

Pořádá: GB ve spolupráci s 

Městem Broumov, APRB, ZUŠ 

Broumov a Police nad Metují, 

Ulitou Broumov.  

Vstup: volný.                          (ek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCu1MzMO8l46Gpz4QPCJukbw
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9. GYMPLFEST POČÍTÁ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 

14.03.2017 16:12:46 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

    

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

rádi bychom Vás pozvali na 9. Gymplfest, multižánrový 

pouliční festival studentské tvorby. Můžete se těšit na 

živou hudbu doplněnou tancem, divadlem, filmy, 

výstavami fotografií, maleb a plastik. To vše v 

historických kulisách našeho města 25. – 26. května 

2017. 

Akci připravují studenti Gymnázia Broumov, ale účastnit 

se budou i pozvané studentské týmy ze spřátelených 

gymnázií v Břeclavi, Náchodě či holandském Warffumu. 

Bližší program Vám poskytneme brzy, nyní přikládáme 

pozvánku vyrobenou pro naše mezinárodní partnery. 

 

                                                  studenti a učitelé GB 

 

 

 

 

 

UDĚLEJTE NÁM PŘEDSKOKANA NA 9. GYMPLFEST 

18.04.2017 16:07:04 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V průchodu do IC Broumov 

jsme umístili piano jako 

symbol pouličního 

muzicírování. Přijďte si 

zahrát i Vy, a přiveďte tím 

na náš festival další diváky... 

ek 
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Pozdrav z Warffumu 

08.06.2017 05:50:26 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Studenti a kolegové z nizozemského Warffumu zdraví naše gymnázium, 

znovu děkují za pozvání na Gymplfest a možnost zde vystoupit. 

Výtvarně-historické exhibice i rockový koncert nabízí broumovský 

studentský festival Gymplfest 

V Broumově dnes začíná 9. ročník Gymplfestu, multižánrového pouličního 

festivalu studentské tvorby, který nabídne výtvarnou, historickou i hudební 

zábavu. Akci pořádá Gymnázium Broumov ve spolupráci s Městem 

Broumov, APRB, ZUŠ Broumov a Police nad Metují, Ulitou Broumov. 

Dvoudenní festival potrvá do pátku 26. května. 

Dopolední program pro školy a kolemjdoucí:  

 Plastiky B. Hyťhové a Café Baret – Mírové náměstí (za deště sál 

radnice) 

 Hudební kavárna – piano a sólový zpěv – zahrádka Café 

Dientzenhofer 

 Výtvarné výstavy studentů GB + fotografie R. Martince – klášterní 

nádvoří 

 Dutch Band – kapela holandského gymnázia z Warffumu – před 

Galerií Dům klášterní zahrady (za deště uvnitř) 

 Oživlé sochy – interaktivní produkce – ve Schrollově parku (za 

deště Klub ROK) 

 Langerova zahrada – velkoformátová výstava historických fotografií s kostýmovanými průvodci – v parku 

pod poliklinikou (za deště Klub ROK) 

 Kabaret Sekunda – drobné divadelní a cirkusové kousky – park pod poliklinikou (za deště Klub ROK) 

 Vodní bitva – interaktivní produkce – školní dvůr gymnázia 

 Etnokoutek – didgeridoo a bubny v parku Álejka (za deště Klub ROK) 

 Taneční stage – od klasiky přes balet a hip-hop k módní přehlídce – zahrady hotelového komplexu Veba 

(za deště v kavárně kongresového centra) 

 Wajnot? – kapela studentů GB – Undergroundový klub Eden 

 Filmový vstup – studentské videoklipy kvarty – v Edenu 

 Varhanní improvizace + výstava maleb studentů břeclavského gymnázia – kostel sv. Václava, V Kopečku 

 Komorní hudba – strunná a dechová uskupení – Malé náměstí (za deště kostel sv. Ducha pod nemocnicí) 

 

Standa Pitaš otevírá klub Eden 9. Gymplfestu 

17.05.2017 18:58:42 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Stanislav Pitaš vyšel vstříc pořadatelům Gymplfestu. Osobně si 

vážím pana Pitaše pro jeho podpis Charty 77 a jasné politické 

názory - poznámka mk. 

Jsem rád, že takové projekty vznikají a jsou běžnou součástí 

kulturního života. Je správné s kulturou vyjít do ulic a pokusit 

se nenásilnou formou do ní vtáhnout i občany. Tak trochu mi 

to připomíná happeningy, které mám rád. Jsem upřímně rád, 

že si mladí tvůrci a pořadatelé Gymplfestu vybrali pro svůj 

festival i klub Eden, protože mladým lidem, kteří něco 

smysluplného tvoří, by se mělo jít naproti, a když to jenom 

trochu jde, tak jim pomoct.  Gymplfestu přeju, aby vše vyšlo. A 

budu se těšit 26. května na diváky i účinkující v klubu Eden.  

 S pozdravem Standa G. Pitaš 
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Učitelská produkce na 9. Gymplfestu 

15.05.2017 06:05:04 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Letošní ročník festivalu proběhne také za kulturní účasti některých pedagogů.  

Těšit se můžete na výstavu fotografií Rudolfa Martince ze série Kámen a světlo. Tento soubor byl na podzim 

prezentován v pražské galerii Centra FotoŠkoda. Dále do dění přispěje sochařka a keramička Bohdana Hyťhová, 

která se věnuje portrétnímu sochařství a drobné plastice. V rámci hudebního uskupení Café Baret se představí 

Eva Kroupová. A v neposlední řadě přijedou okruh účinkujících rozšířit holandští učitelé ze spřáteleného gymnázia 

ve Warffumu se svým hudebním triem…                          tým organizace festivalu 

 

 

9. Gympfest 2017: Právě dnes v pátek 26. 5. probíhá v ulicích Broumova 

26.05.2017 06:00:31 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 
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První den gymplfestu, čtvrtek 25.5., zachytila Eliška Palhounová.    

9. Gymplfest hostil kolem 1 000 diváků. Zahrnoval nejen pouliční produkce, ale i workshop a rockový koncert 

šestice kapel v Edenu. 

 

 

 
     

 

Milá paní Kroupová, 

kolegové přicházejí do sborovny. Jsou 

spokojení, vykládají si o jednotlivých 

vystoupeních.... 

Já jsem viděla jen 4 stanoviště, jsem 

nadšená, klobouk dolů, studenti jsou 

talentovaní, vy dospělí jste nadšenci, 

Broumov je úžasná kulisa... 

Neumím si představit, kolik úsilí stála 

organizace celé akce.  

Děkuji.  

Mgr. Naděžda Dvořáková   

zástupkyně ředitele  

ZŠ Hradební, Broumov 

 

 

 

http://www.gybroumov.cz/upload/big/569_dsc_0066.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/569_dsc_0078.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/569_dsc_0090.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/569_dsc_0098.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/569_dsc_0101.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/569_dsc_0114.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/569_dsc_0131.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/569_dsc_0144.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/569_dsc_0191.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/569_dsc_0302.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/569_dsc_0357.JPG
http://www.gybroumov.cz/upload/big/569_dsc_0363.JPG


 

158 
 

 

Poděkování má stále svoji hodnotu. 

30.05.2017 05:49:06 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Poděkování má stále svoji hodnotu a potěší. Děkuji proto všem, kteří se zapojili do 9. Gymplfestu a svojí ochotou 

a prací přispěli ke zdárnému průběhu dalšího ročníku pouličního multižánrového festivalu studentské tvorby. 

Z řad studentů gymnázia Vás bylo přes 80. Poděkování patří Vám všem, speciální osobní díky posílám Šimonu 

Zahradníkovi, který se profesionálně postaral o holandský hudební tým v průběhu celého festivalu. 

Děkuji také všem kolegům, kteří se zapojili a pomáhali: Jitce Smolíkové, Heleně Knittelové, Bohdaně Hyťhové, 

Jaroslavě Hornychové, Martině Novotné, Lídě Lorencové, Rudolfu Martincovi, Bohuslavu Koláčnému, Marku 

Lengálovi, Vojtěchu Horákovi, Milanu Kulhánkovi, Jiřímu Ringelovi a Karlu Výravskému. 

Poděkování patří také sponzorům a partnerům akce za finanční, materiální a personální podporu, tj. Městu 

Broumovu, Pro rozvoj Broumovska, Vzdělávacímu a kulturnímu centru Klášter Broumov, ZUŠ Broumov a ZUŠ 

Police nad Metují, Ulitě Broumov, Dětskému domovu Broumov, Farnosti Broumov, klubu Eden, Vebě a.s. 

A děkuji samozřejmě také všem uloveným stěhovákům pian z řad pracujících, studujících, kolemjdoucích, 

svačících turistů i radících důchodců.  

                                                                                                                                                                        Eva Kroupová 

(Samozřejmě největší dík patří hlavní organizátorce Evě Kroupové - mk) 

 
 
Adaptační pobyt. 

     Škola každoročně pořádá adaptační pobyt žáků prvních ročníků, na který se nám většinou daří získávat granty. 

 

Aktivní škola.    

     Projekt  portálu Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka 

pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před 

rozhodováním, jaký si vybrat studijní obor nebo kam se vydat ve 

své další profesní specializaci. Časem uzrál v místo, kde si žáci 

průběžně ověřují své schopnosti a spolu se svými rodiči a učiteli 

nalézají oblasti, ve kterých jsou dobří, ale i ty, na jejichž rozvoj je 

potřeba se zaměřit. V současnosti server ProŠkoly.cz nabízí Testy 

dětských schopností, Paměťové testy, Testy pro nejmenší a Test 

volby povolání. 

     Všechny testy jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze v 

prostředí www.proskoly.cz a výsledek byl vyhodnocen ihned po ukončení testu. Odpadá tak komplikovaná a 

nákladná příprava testů v papírové formě a zdlouhavé vyhodnocování výsledků. Testy lze absolvovat z jakéhokoliv 

počítače připojeného k Internetu, tedy i z domova.  

Projekt je zcela unikátní v několika bodech: 

 grafické výstupy výsledků, možnost tisku, odeslání e-mailem, archivace; 

 možnost bezplatného opakování testů; 

 školní licence pro neomezený počet žáků; 

 testy jsou žákům dostupné kdykoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu, není nutné je 

vypracovávat při vyučování; 

 okamžité on-line vyhodnocení testů – ihned po testování možné výsledek konzultovat s učitelem, 

výchovným poradcem či rodičem. 

 

Pečujeme o vzdělávání. 

     Projekt firmy Scio. Do projektu jsou zařazeny školy, které provádějí soustavnou 

evaluaci a mj. k tomu využívají testy firmy Scio. 
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Školní kapela Wajnot? 

Wajnot? On The Road  

PÁTEK, 05 KVĚTEN 2017 04:31 EVA KROUPOVÁ  

Strana 1 z 2 

     Gymnaziální kapela Wajnot? se vydala na studentský festival spřátelené střední školy v Břeclavi a pojala to 

opravdu stylově. Podle jedné z vlastních písní s názvem On The Road nasedla do legendárního minibusíku T2 a 

vypravila se "na cestu". 

     Samotní protagonisté začali rozbrnkávat 

nástroje již během jízdy autem a při 

putování napříč republikou stačili odehrát i 

několik koncertů na benzinových pumpách. 

Některé z nich proběhly takzvaně v plné 

rockové sestavě, jiné v unpluggových 

verzích. Jedno však měly společné = 

volnost, svobodu, úsměv a energii mládí. 

Jack Kerouac by se určitě sám rád přidal do 

party a do svého díla Na cestě přidal pár 

nových zkušeností. 

     Návštěvníci čerpacích stanic i náhodní 

diváci byli konfrontováni s nečekanými 

hudebními kousky na nečekaných místech. Podařilo-li se jim zlepšit náladu hudbou či přáním zpěvačky k 

příjemnému tankování, zavládla v kapele všeobecná spokojenost. 

     Zpět do Broumova se skupina vrátila s novými fanynkami nejen z břeclavského gymnázia, ale i s dostatkem 

materiálu pro následující videoklip... 

     

 Sledujeme online: Wajnot? On The Road Koncert po benzinkách - aktuálně 14.05 - studentský festival v Břeclav 

+ benzinka Borsch Břeclav. 

26.04.2017 14:00:07 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Sledujeme online: Wajnot? On The Road Koncert po benzinkách, aktuálně v 21.55: Benzinka Shell Hustopeče 

 

 

 

 

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/hudba/wajnot-on-the-road.html
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eden svět - Promítej i ty. 
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Jeden svět 

     Program Jeden svět na školách využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovisuálních 

prostředků k oslovení mladých lidí. Dokumentární filmy nepřináší pouze informace, ale především vzbuzují zájem 

o problematiku, pomáhají získávat pozornost, vyvolávají otázky související s tématem lidských práv.    

Marie Hornychová: Děkuji všem studentům, současným i bývalým... 

27.03.2017 05:51:17 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

..kteří se podíleli na organizaci festivalu Jeden svět v Polici na Metují. 

     Srdečné díky JIRKOVI TRNOVSKÉMU, LENCE IŠTOKOVÉ, ANETĚ  LUKEŠOVÉ, ANEŽCE KARPFOVÉ, MICHAELOVI 

VAŽANOVI, PAVLOVI SUCHOMELOVI, loňským absolventkám MONICE PRCHALOVÉ a MAGDĚ TROUTNAROVÉ, 

fotografkám JITCE SMOLÍKOVÉ a ELIŠCE PALHOUNOVÉ i všem dalším, kteří přispěli do další kapitoly příběhu o 

nejmenším a nejnadupanějším regionálním festivalu Jeden svět! 

     Jste skvělí, protože píšete a děkujete, že jste mohli být u toho, ale jsme to my organizátoři, kdo děkujeme za 

vaši spolehlivost, samostatnost a pohodu, se kterou jste s námi zvládli provoz divadla. Čtyři dny, 13 filmů, 10 

debat, 20 hostů - a mnohé jiné... 

                                                                                                                                                            Marie Hornychová 

     Ohlas jedné z divaček, který došel hned po zakončení, je poklonou i vám, pomocníkům. 

     Je neděle večer. Mám plnou hlavu dojmů a otázek, o kterých bych potřebovala ještě několik dní se všemi těmi 

zajímavými lidmi diskutovat. Ale to bohužel už jen tak nepůjde. Dnes opět skončil jeden Jeden svět v Polici nad 

Metují. Téměř čtyři dny nabité neskutečnými zážitky. Filmy byly skvěle poskládané, doplňovaly je diskuse 

s významnými hosty, výstavy, taneční workshop, koncert polské kapely. Z bohatého programu jsem bohužel 

nezvládla zhlédnout asi tři filmy a přitom doufala, že jsem nepřišla o něco „důležitého“. Důležitý se mi zdá celý 

festival. Důležitý pro všechny, které zajímá život kolem nás, za hranicemi města, státu, Evropy. Důležitý pro 

zodpovědné vytvoření názorů na problémy politické i sociální. Důležitý pro výchovu a budoucnost našich dětí. 

Všichni, kteří pro nás tohle všechno dokázali zorganizovat, mají můj velký obdiv. Moc děkuji a doufám, že se 

všichni můžeme těšit na příští rok. 

                                                                                                                                                               Helena Pohlová 
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THE WALL 2016 

NEJSME DALŠÍ CIHLY VE ZDI, NEJSME PINK FLOYD 

05.10.2016 05:53:19 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Sextáni v úterý realizovali na půdě gymnázia projekt THE WALL 2016.  

     Sextáni v úterý realizovali na půdě gymnázia projekt THE WALL 

2016. Touto hudební akcí si připomněli množství bariér, které nám 

přináší nejen současný svět, ale které si často stavíme kolem sebe i my 

sami. Pomyslné zdivo bylo nakonec strženo, školní půda nápor 

vydržela... ek 

 

Vítání jara 

Vítání jara 2017 se blíží. 

03.03.2017 20:14:27 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Zveme Vás na příjemné sobotní odpoledne za výrazné účasti našich studentů. 

 

     Zveme Vás na módní přehlídku a.s. VEBA realizovanou ve spolupráci s Gymnáziem Broumov. Těšit se můžete 

na módní, taneční, hudební a společenskou show našich studentů a studentek... ek 
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Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov 

     V prostorách národní kulturní památky je Vzdělávací a kulturní centrum Klášter 

Broumov evropská kulturní instituce podněcující tvořivost, sebevědomí a 

toleranci.  Je pohostinným místem vzdělávání, umění, dialogu, setkávání a 

spolupráce. Inspiruje prohlídkou monumentální ukázky české barokní 

architektury stejně jako živým programem a kulturou. Inspiruje i svým současným 

příběhem a nechává v sobě „číst“ v duchu hesla: „Quæ sit sapientia, disce 

legendo!“, tedy: „Co je moudrost, uč se čtením!“. 

     Projekt Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov – revitalizace kláštera (VKCKB), který je podpořen z 

prostředků Integrovaného operačního programu je zatím nerozsáhlejší novodobou snahou zastavit chátrání 

nejmonumentálnější z těchto staveb a někdejšího centra Broumovska – broumovského benediktinského kláštera. 

Zároveň má tento projekt jeden podstatný rys: přibližuje tuto památku významné části jejího původního smyslu 

- kulturní a vzdělávací činnosti. Zkušenosti i odborné studie ukazují, že právě tehdy, když se nové využívání 

památek přiblíží jejich starému smyslu, je dlouhodobě udržitelné jejich bytí a zastaví se jejich úpadek.  

     Broumovsko je pro pestrost své krajiny a přírody i pro zajímavý vývoj historický dost možná ideální krajinou k 

interpretaci příběhů přírody a krajiny: Do divočiny pohraničního hvozdu, který je snad jen na několika místech 

poznamenán lidskou přítomností, přicházejí ve třináctém století benediktini. Zakládají dva kláštery. V běhu staletí 

komponují krajinu; největší součást její dochované kompozice je barokní. Barokní osnova se ale ještě později 

vyplňuje notami broumovských statků. Zvláštní je představa předválečné průmyslové Broumovské kotliny, kde 

většina vsí měla trojnásobný počet obyvatel oproti dnešku. Zvláštní, inspirativní a tajemné je současné hledání 

starých cest v krajině, stop jejích obyvatel, stop živlů a nacházení života v ní. Téměř každý moment dějin lidských 

lze na Broumovsku svázat nebo ilustrovat zdejší přírodou a krajinou. Všechny zdejší monumentální stavby jsou v 

nejlepším slova smyslu znamenány jedinečnými možnostmi zdejšího pískovce. 

     V prostorech kláštera zakotvil projekt Broumovsko je učebnice!, což je nabídka vzdělávacích programů pro 

základní a střední školy. Realizace významné části této nabídky je podpořena z grantových prostředků 

Královéhradeckého kraje. Nabídka je možná na první pohled podobná jiným environmentálním programům. V 

mnoha rysech ovšem jiná. Programy jsou vedeny v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, v krajině 

barokních památek nebo přímo v Národní kulturní památce Klášter Broumov. V lektorských týmech jsou lidé, 

kteří mají profesní zkušenost z ochrany památek či přírody, z umělecké tvorby, z průmyslu, cestovního ruchu, 

marketingu a ekonomiky. 

    Podařilo se připravit nabídku, v níž se prolínají předměty humanitní s přírodovědnými a příležitosti k uvolnění 

vlastního tvůrčího potenciálu účastníků i lektorů. Imperativem, který se snaží lektoři všemi programy prolnout je 

současné podpoření dvou hodnot ducha: Svobody a zodpovědnosti. Veličin, jejichž postavení do protikladu 

přináší světu a lidské společnosti mnoho problémů. 

ArtCafé 

     Klub přátel umění Art Café je platforma otevřená široké veřejnosti, příznivcům umění, ale nejen jim. V rámci 

Art Café, které našlo své prostory v improvizované kavárně vytvářené v Kreslírně bývalého klášterního gymnázia, 

je realizován celoroční program středečních podvečerů převážně s hudbou. Těžištěm programu je jazz a blues, 

ale i koncerty klasické, kvalitní střední proud, crossovery a zajímavé experimenty. Členové Art Café mají 

výhodnější vstupné na pořady Art Café, slevu v Café Dientzenhofer a jsou pravidelně informováni o programu Art 

Café a Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.  

     Gymnázium Broumov je partnerskou školou. 

Science/Dialog Café 

     Cílem Science Café je otevřít skutečný prostor pro přemýšlení a dialog prostřednictvím inspirativních osobností 

ze světa vědy. Vedle ostatních programů se chceme specificky podívat do historie křesťanství a řeholního života 

a dalších témat spojených s objektem kláštera. Usilujeme o to, aby se v průběhu nedlouhého času stalo Science 

Café prostorem i pro studenty středních a vysokých škol v celém regionu Královéhradecka.  

Science Café je  

 jedinečný projekt fungující v mnoha zemích světa 

 prostor pro setkávání vědců a veřejnosti 

 pro vědce možnost, jak představit výsledky své práce 
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 pro veřejnost příležitost, jak se zeptat na cokoliv, co nás ve škole nenaučili 

 platforma, kde se z vědce může stát „celebrita“ 

Science Café usiluje o: 

 prolomení bariéry mezi vědci a širokou veřejností 

 sdílení zajímavých poznatků 

 návrat vědy do naší kultury 

Jak Science Café probíhá? 

     Debatní večer v příjemných prostorách některé z kaváren otevírá vystoupení jednoho či dvou hostů na předem 

dané téma. Po stručné prezentaci hostů následuje čas pro dotazy publika – vše přitom probíhá v neformální 

atmosféře, nad šálkem kávy či sklenicí vína. Publikum se díky tomuto pohodovému prostředí nemusí stydět na 

cokoliv zeptat, třeba i na otázky, které tázající považuje za banální, ale ve skutečnosti tomu tak není. Diskuse trvá 

podle zájmu publika jednu až dvě hodiny. 

          Gymnázium Broumov je partnerskou školou. 

 

Zahrajme to spolu 

ZAHRAJME TO SPOLU 2017 - VY VŠICHNI 

06.03.2017 15:11:27 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Pusťte si hudbu z gymnaziálního projektu Zahrajme to spolu! 

06.03.2017 14:54:17 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Na našem facebooku si můžete pustit skvělé hudební výkony našich studentů: 

https://www.facebook.com/Gymn%C3%A1zium-Broumov-214643055350706/ 

     Ve středu 1. března 2017 proběhl už třetí ročník gymnaziálního projektu Zahrajme to spolu. Konferenční sál IC 

Broumov zaplnili teenageři jednotlivých škol a mohl se rozjet interaktivní hudební program spadající do výuky 

hudební výchovy. 

     Studenti Gymnázia Broumov si opět připravili sérii skladeb ke společnému zpěvu či rytmickému doprovodu. 

Žáci základních škol se mohli přidat vlastním zpěvem, v jiných skladbách figurami tleskání, luskání, dupání, hrou 

na tělo. 

     Novinkou letošního ročníku byl malý kurz tance pod vedením studenta kvinty Jindřicha Novotného. Jindra 

spolu se sestrou Štěpánkou patří ke špičce závodního tancování společenských a latinskoamerických tanců v 

rámci celorepublikové ligy. Tentokrát se však zhostil role kouče a snažil se naučit účastníky akce základní kroky 

ča-či. 

     Přískoky vpřed i do stran se posunoval program do finále. Mladá generace z různých škol se setkala, seznámila, 

promíchala, spojila a zdálo se, že se u toho i příjemně bavila. Co víc si přát? Budeme rádi, pokud se nám podaří 

na pozitivní atmosféru navázat některou z dalších chystaných akcí, například pouličním festivalem 9. Gymplfest. 

     Vy, kteří jste chyběli či už nespadáte do věkové kategorie - teen, si můžete poslechnout některé z hudebních 

výkonů našich studentů v přiložených mp4… ek 
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Eva Kroupová děkuje všem, kteří makají pro "hudební tým" gymnázia. A my děkujeme Evě Kroupové za skvělou 

propagaci naší školy. 

ZAHRAJME TO SPOLU 2017 - VY VŠICHNI 

     Děkuji Vám všem, kteří makáte pro "hudební tým" gymnázia. A dnes děkuji zejména těm, kteří nestojí v záři 

reflektorů, ale tvoří jakýsi nezbytný "background". Není Vás tolik vidět, ale rozhodně by to bez Vás nešlo. 

Stěhujete piano, nosíte komba, bedny, skládáte židle, tvoříte atmosféru, tančíte s publikem, vybíráte vstupné, 

uklidňujete účinkující, vylepujete plakáty, fotíte aj. Prostě nemusíte být nutně za hvězdy, a právě proto hvězdy 

jste... ek 

 

Langerova zahrada 

LANGEROVA ZAHRADA – AKCE DAVID A GOLIÁŠ 

23.03.2017 05:57:07 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Do projektu Langerova zahrada realizovaného Ulitou Broumov vstoupili také studenti septimy GB. 

Do projektu Langerova zahrada realizovaného Ulitou Broumov vstoupili také studenti septimy GB. Připravují 

podkladové informační materiály pro výstavu dobových fotografií objektů „Schrollova panství" čerpající ze sbírek 

Petra Bergmanna. Otevření velkoformátové výstavy situované do zahradního areálu pod poliklinikou proběhne 

v rámci 9. Gymplfestu (25. – 26. května). Ek 
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Natoč to! 

Herecké hvězdy na škole 

26.06.2017 15:08:00 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

V projektu kvarty "NATOČ TO!" vznikla série krátkých studentských filmů mapujících rozličné prostory 

gymnázia. 

V projektu kvarty "NATOČ TO!" vznikla série krátkých studentských filmů 

mapujících rozličné prostory gymnázia. Některé ze snímků využily 

nevšedních míst školy, jiné vsadily spíše na hvězdné herecké obsazení. A 

vyplatilo se. Následující videoklip "To je život" obsadil druhé místo v 

hlasování odborné poroty. ek 

Film můžete zhlédnout zde:  

  https://www.youtube.com/watch?v=73cvlnn4cmM 

26.06.2017 15:04:45 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Cenu za studentský filmový snímek roku získala skupina s videoklipem 

Karma je zdarma. 

Cenu za studentský filmový snímek roku získala skupina s videoklipem Karma je zdarma. Ocenění si převzali: 

Tereza Machková, Adéla Semeráková, Dita Škvrnová, Denisa Škvrnová, Tereza Vodochodská a Martin Janda (v 

nepřítomnosti). Sošku studenti věnovali domovské škole a je možné ji spatřit ve vitríně situované vedle učebny 

matematiky. Od dalších prestižních studentských ocenění je odlišena růžovou stuhou :-O. ek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=73cvlnn4cmM
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Příloha č. 7 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2016 - 2017. 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Gymnázium Broumov spolupracuje s významnými 
firmami regionu  
PONDĚLÍ, 27 BŘEZEN 2017 04:32 KAREL VÝRAVSKÝ, ŘEDITEL GYMNÁZIA BROUMOV  

I když je gymnázium běžně chápáno jako všeobecně vzdělávací škola, která 

připravuje svoje žáky k vysokoškolskému studiu, považujeme spolupráci s výrobními podniky regionu 

Broumovska za důležitou součást přípravy našich žáků pro budoucí vstup na trh práce. 

     Škola spolupracuje především s firmami sdruženými v Podnikatelském klubu Broumovska, který již více než 

deset let sdružuje ekonomicky aktivní lidi a organizace působící v tomto regionu. Jeho posláním je podpora 

rozvoje podnikatelského prostředí na Broumovsku a naplnění vize o širší odpovědnosti firem. Protože si členové 

podnikatelského klubu uvědomují, že každá firma či podnikatel se účastní formování regionu, a to nejen svou 

vlastní podnikatelskou činností, ale také podporou místních nekomerčních aktivit, mají zájem o spolupráci se 

školou. Absolventi Gymnázia Broumov jsou nadějí pro region i pro firmy zde působící, neboť patrně jen oni se po 

absolvování vysoké školy budou možná chtít do tohoto odlehlého regionu někdy vrátit. 

     S některými firmami máme navázané dlouhodobé a trvalé kontakty (např. Hobra Školník s.r.o.), s jinými 

spolupracujeme příležitostně (např. Bronas s.r.o.). Nejdůležitějším firemním partnerem Gymnázia Broumov je 

největší podnik Broumovska a největší zaměstnavatel regionu - Veba Broumov. Škola má s touto firmou 

podepsanou dohodu o spolupráci. Na jejím základě pak byla vytvořena koncepce spolupráce Veby s gymnáziem, 

žáci školy se s podnikem seznamují při hromadných i individuálních návštěvách a mohou zde konat brigády a 

stáže. Podnik Veba ve svých personálních činnostech usiluje o dlouhodobou individuální práci s potenciálními 

zaměstnanci tak, aby byli pro práci ve firmě motivováni, dobře připraveni a mohli zde podávat kvalitní pracovní 

výkony. 

     Takto je možno přistupovat i k budoucím zaměstnancům, kteří vzejdou z řad studentů gymnázia. Firma získá 

kvalitní zaměstnance, Broumovsko dlouhodobé obyvatele a gymnázium renomé, že jeho absolventi mohou mít 

konkrétní uplatnění u perspektivního zaměstnavatele. Přitom není nutné, aby škola "produkovala" vyučence či 

maturanty v konkrétních oborech, jako jsou textilní technik nebo výrobce textilií, ale může v rámci svého 

všeobecného charakteru podporovat přírodovědně a technicky zaměřené studenty (zároveň dobře jazykově 

vybavené), kteří se s podporou podniku Veba mohou orientovat na takové vysokoškolské obory, jejichž 

absolventy Veba zejména potřebuje - ICT, textilní technologie, chemie. 

     V letošním roce jsme navázali spolupráci i s firmou mimo region Broumovska - Saar Gummi Czech s.r.o. z 

Červeného Kostelce. Zapojili jsme se do jejího projektu "T Generace - technici pro budoucnost", kterým firma 

Saar Gummi Czech zvyšuje motivací dětí a studentů k volbě technického vzdělání a profese. Za finanční podpory 

firmy začaly na naší škole pracovat dva technické kroužky - jeden pro žáky z nižšího gymnázia a jeden pro žáky z 

vyššího gymnázia. 

     Strategie školy v oblasti spolupráce s výrobními podniky regionu je jasná: propojit teorii s praxí, podpořit 

technicky a přírodovědně orientované žáky a přispět k trvale udržitelnému rozvoji Broumovska. 

 

http://nase.broumovsko.cz/podniky/gymnazium-broumov-spolupracuje-s-vyznamnymi-firmami-regionu.html
http://nase.broumovsko.cz/podniky/gymnazium-broumov-spolupracuje-s-vyznamnymi-firmami-regionu.html
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Hlavní partneři školy:  

Školská rada Gymnázia v Broumově, Základní organizace Českomoravského odborového 

svazu pracovníků školství při Gymnáziu Broumov (spolupráce s odborovou organizací se děje 

na základě kolektivní smlouvy uzavírané vždy v prosinci na další kalendářní rok), Nadační 

fond Gymnázia v Broumově, Základní škola Hradební Broumov, Masarykova základní škola 

Broumov, Město Broumov, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Veba Broumov, 

Podnikatelský klub Broumovska, Agentura pro rozvoj Broumovska, Vzdělávací a kulturní 

centrum Klášter Broumov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další partneři školy: 

     Dětský domov Broumov, Základní škola Broumov (speciální), rodiče, kulturní organizace, sportovní organizace,  

nadace, vysoké školy, další instituce a organizace na Broumovsku i v celé ČR.  

     S některými sociálními partnery máme navázané dlouhodobé a trvalé kontakty, s jinými spolupracujeme 

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

ke zkvalitnění vzdělávání.  

     Škola dlouhodobě úzce spolupracuje s největším zaměstnavatelem v regionu - s podnikem Veba, a.s. Byla 

vytvořena koncepce spolupráce Veby s Gymnáziem Broumov a realizují se různé aktivity.  

     Podnik Veba ve svých personálních činnostech usiluje o dlouhodobou individuální práci s potenciálními 

zaměstnanci tak, aby byli pro práci ve firmě motivováni, dobře připraveni a mohli zde podávat kvalitní pracovní 

výkony. Takto je možno přistupovat i k budoucím zaměstnancům, kteří by případně vzešli z řad studentů 

gymnázia. Firma by získala kvalitní zaměstnance, Broumovsko dlouhodobé obyvatele a gymnázium renomé, že 

jeho absolventi mohou mít konkrétní uplatnění u perspektivního zaměstnavatele. Přitom není nutné, aby škola 

„produkovala“ vyučence či maturanty v konkrétních oborech, jako jsou textilní technik nebo výrobce textilií, ale 

může v rámci svého všeobecného charakteru podporovat přírodovědně a technicky zaměřené studenty (zároveň 

dobře jazykově vybavené), kteří by se s podporou podniku Veba orientovali na takové vysokoškolské obory, 

jejichž absolventy Veba zejména potřebuje - ICT, textilní technologie, chemie.  

     Obdobné strategie spolupráce uplatňujeme i s ostatními podnikatelskými subjekty regionu, zvláště z 

Podnikatelského klubu Broumovsko, ale i s dalšími. 

 

O PODNIKATELSKÉM KLUBU BROUMOVSKA 

     Podnikatelský klub Broumovska (PKB) vznikl v říjnu 2003 jako dobrovolné sdružení ekonomicky aktivních lidí a 

organizací působících v tomto regionu. Jeho posláním je podpora rozvoje podnikatelského prostředí na 

Broumovsku a naplnění vize o širší odpovědnosti firem. Členové PKB si uvědomují, že každá firma či podnikatel 

se, ať chce či nechce, účastní formování regionu a místních hospodářských podmínek, a to nejen svou vlastní 

http://www.aprb.broumovsko.cz/o-aprb/kontakty.html
http://www.klasterbroumov.cz/
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podnikatelskou činností, ale také podporou místních nekomerčních aktivit. Cílem PKB není zajišťovat 

zaměstnanost či řešit aktuální sociální otázky. Usiluje o vybudování vhodného prostředí pro úspěšné podnikání 

dnes i v budoucnu, a tím současně o udržení a rozšíření pracovních příležitostí, ekonomický rozvoj regionu a 

místního komunitního života. Podnikatelský klub Broumovska podporuje řadu kulturních, sportovních a 

společenských projektů. Svou vlastní činnost v rámci společenské odpovědnosti ale zaměřil zejména na 

vzdělávání a podporu dětí a jejich aktivního přístupu k výběru profese. Provozuje také regionální pracovní portál 

www.prace.broumovsko.cz. 

Podnikatelský klub má aktuálně 12 stálých členů, kteří zaměstnávají na 2 tisíce zaměstnanců a jejichž finanční 

obrat dosáhl v roce 2010 přes 3 mld. korun. Členové PKB podpoří ročně společenský, sportovní a kulturní život 

regionu částkou vyšší než 3 mil. Kč. 

 ČLENOVÉ KLUBU 

 

 

 

      

  
  

  

  
  

  

  

  

 

   

 

http://www.prace.broumovsko.cz/
http://www.hobra.cz/
http://www.promareha.cz/
http://www.prikner.cz/cs/
http://www.vkloziska.cz/
http://www.lutoma.cz/
http://www.lesybroumov.cz/
http://www.bsh-cz.com/
http://www.drevoterm.cz/
http://cz.cedima.eu/
http://www.veba.cz/
http://www.ztrade.cz/
http://www.servis-cerny.cz/
http://www.cekoimport.cz/cs/

