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Vážený pane řediteli, 

dcera Hana Zobalová složila přijímací zkoušky na Vaše gymnázium a byla přijata. Současně ale byla přijata na 

Gymnázium Náchod. Vzhledem ke kratší dojezdové vzdálenosti podala zápisový lístek na Gymnázium 

Náchod.  

Chceme Vám poděkovat za vstřícné jednání, příjemné prostředí a atmosféru při přijímacích zkouškách a 

přejeme Vám dostatek studentů a radost z práce. 

 

Děkujeme a pěkný den Hana, Kateřina a Dan Zobalovi 
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Část I.  

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

 

1. Identifikační údaje 
 

1.1   Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 

 Sídlo školy: Hradební 218, 550 01 Broumov 

 Právní forma: právnická osoba 

 Forma hospodaření: příspěvková organizace 

 IČO: 48623679 

 IZO: 102 266 239 

 IZO RED: 600012107 

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

 Telefon: 491 521 276, 731 159 961 

 Fax: 491 423 253 

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

  IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546    

  Právní forma: územní samosprávní celek 

   Sídlo: Pivovarské náměstí 1245,  500 03 Hradec Králové 

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

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

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

  Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. 

1.4    
Zástupce ředitele 
školy: 

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

1.5    Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. 

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

 Druh školy: Střední škola - gymnázium 

1.6   Obory vzdělávání dle RVP: 

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

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

1.7   Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 

 Datum zahájení činnosti: 19. 6. 1996 

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

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

 Nadační fond Gymnázia v Broumově 

1.10   Koordinátoři tvorby ŠVP: Mgr. Pavel Trenčanský 

1.11   Školní metodička prevence: Mgr. Šárka Rambousková 

1.12   Výchovný poradce: RNDr. Aleš Prchal 

1.13   Environmentalista: Mgr. Ludmila Lorencová 

1.14 Koordinátor ICT: Mgr. Vojtěch Horák 

 

1.15 Celkové údaje o škole: 
 

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

11 296 27 12,5 
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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) 

Gymnázium Broumov je perspektivní školou 

Rozhovor s ředitelem školy PaedDr. Karlem Výravským 

 

     Naposledy jsme spolu hovořili v roce 2012. Co se od té 

doby událo na broumovském gymnáziu? 

     Uplynulé dva roky nebyly pro školu jednoduché. Ve 

školním roce 2011/2012 se nepodařilo otevřít třídu 

čtyřletého gymnázia a v následujícím školním roce 

2012/2013 nastoupilo do prvního ročníku čtyřletého 

gymnázia pouze 11 žáků, takže během dvou let se snížil 

počet tříd školy z 12 na 11 a počet žáků klesl z 350 na 300. 

Pro školu sice není 300 žáků ještě kritickým počtem, ten 

začíná na 250 žácích, kdy je již problémem ekonomické fungování školy. Přesto jsme na vzniklou situaci museli 

reagovat. 

     A jak? 

     V ekonomické oblasti jsme snížili počet odučených hodin a následně i stav zaměstnanců, abychom udrželi 

úroveň odměňování.  

     Dále jsme ve spolupráci se zřizovatelem školy, jímž je Královéhradecký kraj, za pomoci města Broumova a 

Nadačního fondu Gymnázia v Broumově a s využitím peněz z evropských fondů zlepšili technický stav budovy, 

zkvalitnili jsme materiálně-technické zázemí pro výuku a výrazně jsme vylepšili vnitřní prostředí školy.  

     Také jsme změnili koncepční záměry školy.  

     Můžete to upřesnit? 

     Pro udržení ekonomického chodu potřebuje škola přibližně 12 milionů korun ročně na mzdy zaměstnanců. 

Tyto peníze přiděluje prostřednictvím krajských úřadů stát normativní metodou, tedy na žáka. Snižuje-li se 

počet žáků školy, klesá i objem finančních prostředků na mzdy. Jedinou cestou, jak se s tím vyrovnat, je snížit 

počet odučených hodin a počet zaměstnanců. Vypadá to jednoduše, ale snižování počtu odučených hodin 

znamená rušení půlených hodin a snižování počtu volitelných předmětů pro žáky, což se může negativně 

projevit na kvalitě výuky. Po dohodě s vyučujícími jsme šli cestou omezení půlených hodin, ale neomezovali 

jsme volitelné předměty, protože ty jsou pro žáky velmi důležité k jejich profilaci, k přípravě na maturitní 

zkoušku a ke studiu na vysoké škole.  

     Druhou součástí ekonomiky školy jsou prostředky na provoz školy, jako je například topení, elektřina, voda a 

běžná údržba. Na provoz potřebuje škola zhruba 2 miliony ročně. Tyto peníze dává zřizovatel školy a nejsou 

přímo závislé na počtu žáků, takže v této oblasti škola větší problémy nepociťuje. Naopak je třeba konstatovat, 

že zřizovatel se chová ke škole vstřícně a kromě financování běžného provozu školy zajišťuje také mimořádné 

dotace na zlepšení technického stavu budovy. Budova školy je totiž 100 let stará a některé věci prostě již 

přestaly sloužit. Zvláště špatný byl stav základových izolací budovy, což vedlo ke vzlínání vlhkosti do vnitřních 

prostor školy a k tvorbě plísní. V roce 2014 jsme ukončili poslední etapu oprav izolací, díky čemuž se zlepšilo 
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vnitřní prostředí školy. Zřizovatel do oprav izolací investoval několik milionů korun. Velkou investiční akcí byla 

také rekonstrukce sociálního zařízení školy v roce 2012, jejímž výsledkem je moderní sociální zařízení 

odpovídající všem hygienickým normám, a to včetně WC pro invalidy. Rekonstrukce stála 5 milionů korun a 

jednou třetinou se na ní podílelo město Broumov. Na rok 2015 a 2016 se chystají další velké investiční akce: 

oprava a výměna oken, částečné zateplení budovy a stavba výtahu pro tělesně postižené. 

     Jak se tyto akce dotýkají zaměstnanců a žáků školy? 

     Možná si to někteří ani neuvědomují, ale všechno to přispívá ke zkvalitnění vnitřního prostředí školy. 

Abychom měli celkově kvalitní a zdravé psychosociální klima školy, musíme se zde v prvé řadě cítit „fyzicky“ 

dobře, což současné vnitřní prostředí školy určitě umožňuje. 

     A jaké jsou podmínky přímo pro výuku?  

     Jednoznačně velmi dobré. Všechny prostory školy jsou v počítačové síti. V každé učebně je počítač s 

přístupem na internet a s dataprojektorem. Hodně se nám osvědčují interaktivní tabule, kterých má škola již 

osm. Máme dvě učebny ICT, žáci mají volný přístup na internet, a to zvláště přes wi-fi. Žáci a učitelé mohou 

sdílet studijní materiály na školním webovém úložišti, všichni mají k dispozici centrální tiskárnu s kopírkou a 

skenerem. Škola má dostatek učebních materiálů a běžných učebních pomůcek. 

     Před chvílí jste naznačil změnu koncepce školy - co se může měnit na koncepci rozvoje gymnázia? 

     Koncepce školy prošla v posledních třech letech dramatickými změnami. Již zmiňovanému poklesu žáků jsme 

se po dohodě se zřizovatelem pokusili čelit zřízením nové součásti školy - SOŠ a v jejím rámci zavedením 

nového studijního oboru sociální činnost - pečovatelství, který se nám zdál pro Broumovsko perspektivní. Tuto 

koncepční změnu jsme připravovali skoro dva roky. MŠMT ale žádost v lednu 2014 zamítlo s tím, že jako 

kompenzaci za zřízení nového oboru je nutno utlumit nějaký stávající obor. Po dohodě se všemi sociálními 

partnery jsme dospěli k závěru, že utlumit jeden z oborů gymnázia za zřízení sociální činnosti je riskantní, a 

škola se opět soustředila na obory gymnaziální.  

     Je to ale rozumné, když jak říkáte, je do gymnaziálních oborů málo uchazečů? 

     Nedostatek uchazečů je do všech středoškolských oborů. Není to ale vinou středních škol, prostě je málo 

žáků v devátých třídách základních škol. Např. v Královéhradeckém kraji vychází z 9. tříd základních škol 

necelých 5 tisíc žáků, ale volných míst na středních školách je skoro 10 tisíc. Počet vycházejících žáků začne 

stoupat v roce 2017 a kulminovat bude v roce 2023, kdy bude v Královéhradeckém kraji vycházet 6 500 žáků, 

což je vzhledem k počtu volných míst na středních školách stále málo. Takže ani nový obor pečovatelství by 

nám automaticky nezajistil příliv žáků. 

     Takže co s tím? 

     Vsadili jsme vše na jednu kartu. Budeme dělat to, co nejlíp umíme a v čem má škola velké tradice - udržovat 

a rozvíjet naše broumovské gymnázium a jeho všeobecně vzdělávací charakter tak, aby to vyhovovalo co 

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

názvu školního vzdělávacího programu 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 školního vzdělávacího 

programu pro vyšší gymnázium „Moje škola“. 

     V rámci všeobecného zaměření budeme i nadále klást důraz na výuku cizích jazyků, matematiky a na výuku 

informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě podporujeme přírodovědně a technicky orientované 

žáky. 

     Hlavními cíli výuky jsou 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 tří dvouhodinových 

volitelných předmětů do školního učebního plánu a vytvořením co nejširší nabídky těchto předmětů.  

     Hlavním cílem školy je motivovat žáky ke studiu na vysoké škole a k tomuto studiu je připravit. 
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     Škola se chce dále prezentovat jako 

škola zdravá. Získali jsme zařazení do 

Sítě škol podporujících zdraví a v roce 

2014 jsme toto zařazení obhájili.  V 

tomto programu se nejedná jen o péči 

o zdraví jakožto prevenci nemocí,  ale 

jde o komplexní pohled na zdraví 

člověka, o zdravý životní styl, o pohodu 

prostředí, zdravé učení atp. Z obecné 

charakteristiky gymnaziálního 

vzdělávání vyplývá jistá akademičnost a 

s tím spojená náročnost tohoto typu 

vzdělávání -  je náročné pro psychiku 

žáků i učitelů, je náporem na duši, což může ohrožovat i tělo. Škola proto dlouhodobě hledá možnosti 

kompenzace těchto rizik a program zdravých škol takové kompenzace nabízí.   

     Máte již nějaké konkrétní výsledky této strategie? 

     Od školního roku 2013/2014 již počet žáků školy neklesá, takže dva školní roky máme stabilní počet žáků tři 

sta při jedenácti třídách. Naplníme-li pro další školní rok třídu primu i 1.A, stoupne počet tříd na 12, protože 

letos končí jen jedna třída. Mírně stoupne i počet žáků a na tradičních 350 bychom se mohli dostat za dva roky, 

až skončí studium současná třída 3.A, kde je pouze 11 žáků.  

     Jsem v tomto směru optimistický, neboť Gymnázium v Broumově stojí na čtyřech pilířích: materiální zázemí, 

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

učitele, kvalitní žáky a sebereflexi. A to vše broumovské gymnázium má.  

     Je sice zřejmé, že riziko nedostatku žáků vzhledem k demografickému  vývoji společnosti a vzhledem k 

převisu nabídky volných míst na středních školách asi nikdy nezmizí, ale nebojím se říci, že Gymnázium 

Broumov se umí s těmito riziky vypořádat a že jsme škola stabilní a pro svůj region perspektivní.             

     Co v poslední době považujete za největší úspěchy školy? 

     Rozšíření nabídky cizích jazyků a výsledky komplexní inspekce. 

     Na gymnáziu musí každý žák studovat dva cizí jazyky. Hlavním jazykem je angličtina a jako druhý povinně 

volitelný předmět nabízíme němčinu a ruštinu. Dlouhodobě usilujeme o větší nabídku druhého jazyka, ale na 

malé škole to představuje značné personální problémy. Několik let jsme vyučovali francouzštinu, ale právě z 

personálních důvodů jsme její výuku museli ukončit. Vloni na podzim se podařilo zahájit výuku španělštiny, 

zatím jako kroužek. Zatím je o něj velký zájem, a pokud bude trvat, uvažujeme o zařazení španělštiny do 

školního vzdělávacího programu na úrovni nepovinného předmětu. 

     V říjnu 2014 proběhla ve škole třídenní komplexní inspekce, která se opakuje jednou za čtyři roky a která 

důkladně zhodnotí školu po všech stránkách. Inspektoři České školní inspekce hodnotili podmínky pro 

vzdělávání, jeho průběh a výsledky a ve všech oblastech konstatovali velmi dobrou úroveň. Některé činnosti 

školy byly hodnoceny jako nadstandardní či jako příklad dobré praxe. Inspekce neshledala ve škole slabé 

stránky a doporučila pokračovat v nastavených procesech řízení školy.  

     Cituji závěr inspekční zprávy: „K silným stránkám patří školní klima. Tolerantní, ale důsledný přístup 

pedagogů k žákům a klidná atmosféra přispívají k dobrému klimatu ve škole. Bohatá nabídka volitelných 

předmětů doplněná řadou dalších vzdělávacích aktivit umožňuje žákům se dostatečně profilovat. Velmi kladně 

je hodnocena angažovanost žáků v charitativní oblasti a v sociálních projektech. Řízení všech procesů je 

plánovité a koordinované, organizační struktura managementu školy velmi dobře odráží její aktuální potřeby. 

Plánování školy je systematické a vytváří reálný rámec pro dlouhodobou perspektivu a úspěšné naplňování 

vzdělávacích cílů. Celkové řízení školy a partnerská spolupráce jsou příkladem dobré praxe. Nově byla označena 

jako příklad dobré praxe i rozsáhlá spolupráce se sociálními partnery, práce s výsledky vzdělávání žáků a 

organizace vzdělávání.“ 

     Když byste měl uvést hlavní přednost školy pro uchazeče o studium, co byste vybral? 

     Řekl bych, že jsme škola rodinného typu. Poskytujeme sice náročné gymnaziální vzdělání, ale v klidné, 

nestresující atmosféře. Učitelé i žáci se vzájemně dobře znají, což je předpoklad důvěry a tolerance. Škola 
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výrazně zohledňuje individuální vzdělávací potřeby jednotlivých žáků, problém žádného žáka nám není cizí, 

pokud on sám ho chce řešit. Nejde nám jen o učební výkon, ale také o kultivaci všeobecných lidských hodnot, 

která se jinde než v příznivém psychosociálním klimatu rozvíjet nedají. 

     A vzkaz pro čtenáře na závěr? 

     Kdo jste ještě nebyli v naší škole, přijďte se podívat. Je to zážitek minimálně architektonický, ale možná 

nasajete i něco ze skvělé atmosféry naší školy. 

     Absolventi, přijďte na oslavy 70. výročí založení českého gymnázia v Broumově. Budete překvapeni, jak se 

škola změnila od dob Vašich studií.  

     Děkuji sociálním partnerům za spolupráci a podporu školy a zvláště děkuji učitelům, zaměstnancům a žákům 

za každodenní práci pro školu, kterou přispívají k jejímu rozvoji a k šíření dobrého jména Gymnázia v Broumově.  

 

Část II. 

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

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

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 1 0 1 2 

31 - 40 let 2 7 9 26 

41 - 50 let 2 8 10 29 

51 - 60 let 7 6 13 37 

61 a více let 2 0 2 6 

celkem 15 23 35 100 

Průměrný věk zaměstnanců: 47 

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 0 0 0 0 

střední odborné 1 1 2 2 3 9 

vyšší odborné 0 0 0 0 0 0 

vysokoškolské 12 0 19 1 31 89 

celkem 15 2 21 3 35 100 

 

2.3  Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace 
splňuje 

kvalifikaci 
nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem 
celkem 

přepočtených 
% nekvalifikovaných 

učitel střední školy 35 0 35 23 0 

z toho:      

výchovný poradce 1 0 1 1 - 

školní metodik prevence 1 0 1 1 - 

koordinátor 
environmentální výchovy 

0 1 1 1 - 

koordinátor tvorby ŠVP 0 1 1 1 - 

koordinátor ICT 0 1 1 1 - 
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2.4   Tzv. aprobovanost výuky 
předmět % 

Český jazyk 100 

Anglický jazyk 100 

Německý jazyk 100 

Francouzský jazyk 100 

Ruský jazyk 100 

Latina 100 

Občanská výchova 100 

Základy spol. věd 100 

Dějepis 100 

Zeměpis 100 

Matematika 100 

Deskriptivní geometrie 100 

Fyzika 100 

Chemie 100 

Biologie 100 

Informatika 100 

Hudební výchova 100 

Výtvarná výchova 100 

Tělesná výchova 100 

Celkem 100 

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

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

Výpočet aprobovanosti: 

        Týdenní počet hodin,                                                   

                             které se učí ve škole aprobovaně 

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

        Týdenní počet hodin  

     Další údaje k personálnímu zabezpečení činnosti školy jsou uvedeny v kapitole VI. Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 
 

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 24 29 31 31 28 29 28 230 8 

 z toho dívek 15 13 10 16 17 16 22 15 124  

 

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

žáků 

Tříd 

celkem 

79-41-K/41 Gymnázium  30 25 11 0 66 3 

 z toho dívek 20 16 7 0 43  

 
Žáků za školu celkem: 296, z toho dívek 167. 

                     479 
Apr. = ------------------ x 100 = 100% 
       479  

 



 

 12 

 

 

3.2   Počty přijatých žáků do prvních ročníků pro školní rok 2015/2016 
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 41 30 0 0 30 26 

79-41-K/81 Gymnázium 62 30 0 0 30 30 

 
3.3  Komentář k 3.1 a 3.2 

     Stejně jako vloni jsme i letos byli úspěšní v naplnění jak čtyřletého gymnázia, tak víceletého. V obou 

oborech byl převis, což se projevilo i na kvalitě přijatých a nastoupivších žáků. Do primy bylo přijato 30 žáků. 

Vzhledem k většímu počtu přihlášených mají velmi dobré výsledky na ZŠ. Průměrný prospěch přijatých v 

pololetí 5. třídy byl 1,02. 22 přijatých žáků mělo samé jedničky. 1.A bude mít 26 žáků, z nichž pouze 4 neměli 

na základní škole vyznamení.   

Celkový počet žáků školy bude 323. Podařilo se zastavit pokles žáků. 

     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 5 tis. žáků, volných míst na středních školách je skoro 10 tis. Počet 

vycházejících žáků začne stoupat v roce 2017 a kulminovat bude v roce 2023, kdy bude v KHK vycházet 6 500 

žáků. Pokud kraj neprovede optimalizaci 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. Např. v Polici nad Metují měli vloni 3 deváté třídy (60 žáků), letos mají 2 

deváté třídy (40 žáků). Opomenout nemůžeme ani páté třídy, kde trvá stav, že ředitelé ZŠ brání pronikání 

informací o víceletém gymnáziu k těmto žákům a jejich rodičům.  

Aktivity školy směřující k získávání kvalitních žáků základních škol: 

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

novými uchazeči. 

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

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

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

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

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

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

 Den otevřených dveří. 

 Návštěvy ředitele na neúplných ZŠ. 

 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.  

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

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

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

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

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

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného 

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

 

4.1  Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

4.1.1   Celkové hodnocení žáků – prospěch 
79-41-K/81                                                                                                                                            

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 

P 30 23 7 0 0 

S 24 12 12 0 0 

T 29 11 17 1 0 

Kr 31 20 11 0 0 

Kt 31 11 20 0 0 

Sx 28 12 16 0 0 

Sp 29 4 24 1 0 

Ok 28 3 25 0 0 

celkem 230 96 132 2 0 

 

79-41-K/41                                                                                                                                            

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 

1. A 30 9 21 0 0 

2. A 25 3 22 0 0 

3. A 11 5 5 1 0 

4.A x x x x x 

celkem 66 17 48 1 0 

 

Průměrný prospěch na škole:   1,673 

 

4.1.2  Výsledky maturitních zkoušek (jarní a podzimní termín 2015) 

       Kód 

oboru 
Název oboru 

Počet ž. 

celkem 

Počet ž. 

nepřipuštěn 

Počet ž. 

s vyznamen. 

Počet ž. 

prospěl 

Počet ž. 

neprospěl 

79-41-K/41 
Gymnázium 

všeobecné 
x x x x x 

79-41-K/81 
Gymnázium 

všeobecné 
28 1 13 11 4 

 

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

období dva žáci neprospěli, jeden vykonal opravnou zkoušku, jeden opakuje ročník. Průběhu studia odpovídají i 

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

 

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

přihlášených 

Oktáva 28 27 22 82 

4.A x x x x 

Celkem 28 27 22 82 

 

4.1.5  Komentář k 4.1.4 
1. Škola věnuje zjišťování úspěšnosti absolventů velkou pozornost, neboť to považuje za důležitou 

zpětnovazebnou informaci. Škola má tyto informace od roku 1997. U vedení školy jsou k dispozici podrobnější 

analýzy uplatnění žáků po odchodu ze školy (např. informace o druzích vysokých škol, na které absolventi 

odcházejí, odchody na VOŠ, odchody do zaměstnání, práce v zahraničí apod.). 

2. K dalším formám studia se hlásí většina absolventů, přímo do zaměstnání jich odchází velmi málo. To svědčí o 

dobré „motivační“ práci školy se studenty - škola je svým přístupem od dalšího vzdělávání neodradí, ba naopak. 

3. Úspěšnost absolventů při přijímání na VŠ a VOŠ je dlouhodobě vysoká a stabilní. 

4.1.6  Počet vyloučených nebo podmíněně vyloučených žáků 
     Ve školním roce 2014/2015 nebyl žádný žák podmíněně vyloučen ani vyloučen ze školy.  

 

4.1.7  Počet omluvených / neomluvených hodin 

 

třída počet omluvených 

hodin na žáka 

počet neomluvených 

hodin ve třídě celkem 

P 66 0 

S 68 0 

T 77 0 

Kr 70 0 

Kt 91 0 

Sx 118 0 

Sp 130 0 

Ok 158 3 

1. A 91 0 

2. A 119 0 

3. A 139 45 

4. A x x 

celkem 100 48 
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4.1.8  Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování Počet % z celku 

1 296 99,7 

2 0 0 

3 1 0,3 

 

4.1.9   Výchovná opatření – pochvaly          

třída 
pochvala třídního učitele nebo 

ředitele školy 

P 10 

S 4 

T 4 

Kr 9 

Kt 9 

Sx 18 

Sp 17 

Ok 1 

1. A 14 

2. A 8 

3. A 1 

4. A x 

celkem 95 

 

 

4.1.10  Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

třída 
napomenutí třídního 

učitele 
důtka třídního učitele důtka ředitele školy 

P    

S 7  1 

T  3  

Kr 2   

Kt  3  

Sx    

Sp   2 

Ok  1 1 

1. A    

2. A 2 1  

3. A    

4. A    

celkem 11 8 4 
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4.1.11  Vývoj absence 

 

Třída Počet omluvených hodin na žáka 

  08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

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

P 20 70 44 91 26 68 10 34 30 70 25 73 28 66  

S 43 98 39 76 34 72 40 101 26 65 35 84 26 68  

T 34 80 66 129 29 95 35 99 44 118 32 75 30  77 

Kr 34 74 49 88 58 139 54 117 40 85 40 96 36  70 

Kt 40 70 42 81 36 100 53 132 67 143 59 107 34  91 

Sx 37 87 53 91 48 120 52 120 84 194 48 108 47 118  

Sp 44 120 63 134 43 96 67 138 74 162 96 233 67  130 

Ok 81 141 55 106 44 101 62 102 61 112 64 117 85  158 

1. A 34 76 27 71 37 101 x x 50 109 49 116 34  91 

2. A 46 96 51 102 40 83 46 114 x x 70 133 51  119 

3. A 58 121 53 125 45 111 50 118 76 143 x x 44  139 

4. A 47 87 64 108 51 106 63 107 49 81 65 105 x x 

Celkem 43 93 50,5 100 41 99 48 107 55 116 53 113 39  100 

               Třída Počet neomluvených hodin celkem 

  08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

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

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

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

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

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

Kt 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0  0 

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

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

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

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

2. A 6 36 3 3 5 5 0 0 x x 39 58 0  0 

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

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

Celkem 10 41 80 82 43 119 1 5 13 17 45 107 3  48 

 

4.1.12  Komisionální přezkoušení žáků 
     Ve sledovaném období konal 1 žák komisionální přezkoušení.  Jednalo se o opravnou zkoušku, u které žák 

uspěl. 

 

4.1.13  Opakování ročníku 
     Ve sledovaném období žádný žák neopakoval ročník.  

4.1.14  Komentář ke 4.1.6 - 4.1.13 
     Absence na jednoho žáka za školní rok se dlouhodobě pohybuje kolem 100 hodin. Má-li se žák učit 33 hodin 

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

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

gymnáziu zase mají hodně „mimoškolních“ zájmů a aktivit. Od školního roku 2010/2011 začala omluvená 

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

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

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

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

     Z uvedeného dále vyplývá, že žáci školy nemají vážné problémy s chováním ani s dodržováním školního řádu, 

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

škole se více chválí, než trestá. I když podle názoru vedení školy by se mohlo chválit ještě více. Napomenutí a 

důtky se týkaly převážně problémů s docházkou nebo s jejím omlouváním, případně drobnějších přestupků 

proti školnímu řádu (vyrušování, nevhodné chování, porušení pravidel morálky a neplnění žákovských 

povinností). Trojka z chování byla za neomluvené hodiny. 

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 zák.) 

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie 

učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se 

učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a 

spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a 

životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným 

kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné 

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a 

dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním 

uplatnění. 

              +   

                                                 
1
 Znaménko plus /+/ v daném poli tabulky označuje, do jaké míry je cíl (úkol atd.) plněn. Umístění uprostřed znamená 

standardní míru plnění, posun vlevo znamená větší míru plnění (v kolonce neplnění menší míru), posun vpravo znamená 
menší míru plnění (v kolonce neplnění větší míru). Je-li v kolonkách pro vyjádření míry plnění uvedeno více znamének a 
jsou-li některá z nich uvedena tučně, pak právě tato jsou aktuální pro hodnocené školní roky. Ostatní znaménka zachycují 
stav z minulých období. Z tohoto systému je zřejmý posun ve vývoji sledovaného jevu. 
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4.2.3  Plnění cílů vyplývajících z RVP ZV  

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

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

celoživotní učení.  
+   

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

problémů.  
+   

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

4. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a 

duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.  
 +      

5. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a 

v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 

prostředí i k přírodě.  

+   

6. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a 

být za ně odpovědný.  
+ +  

7. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a 

úspěchy vlastní i druhých. 
 +  

8. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné 

a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své 

povinnosti. 

       +   

9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s 

reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a 

dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 

              +   

 

4.2.4  Plnění cílů vyplývajících z ŠVP ZV  

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

1. Kompetence k učení  +  

2. Kompetence k řešení problémů +   

3. Kompetence komunikativní +   

4. Kompetence sociální a personální  +  

5. Kompetence občanské +   

6. Kompetence pracovní  +  

 

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

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

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a 

hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj 

jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání a upevňuje 

jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady 

pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací 

a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro 

výkon povolání nebo pracovní činnosti. 

             +      

 

4.2.6  Plnění cílů vyplývajících z RVP G 

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

1. Vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni, kterou předpokládá 

RVP G. 
 +  

2. Vybavit žáky širokým vzdělanostním základem na úrovni, kterou 

popisuje RVP G.  
+  

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

osobnímu uplatnění. 
+ 

 
 

 

4.2.7  Plnění cílů vyplývajících z ŠVP G 

CÍL plněn  
plněn 

částečně 
neplněn 

1. Kompetence k učení  +  

2. Kompetence k řešení problémů + +  

3. Kompetence komunikativní 
 

+  

4. Kompetence sociální a personální  +  

5. Kompetence občanské + +  

6. Kompetence k podnikavosti  +  

Poznámka k 5.6 a 5.7: Na základě čtyřleté vnitřní (evaluační kniha) i vnější (Scio - Vektor) evaluace výuky podle 

ŠVP G je zřejmé, že sestavit ŠVP pro vyšší gymnázium bylo sice těžší než pro nižší (V některých předmětech 
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/např. matematika, biologie, němčina, angličtina/ se nedařilo zvládat stanovené učivo a naplňovat výstupy a 

kompetence. Velkým problémem byla a je rozdílná úroveň žáků čtyřletého a osmiletého studia.), ale díky 

operativně provedeným změnám (cca 30 změn), které jsme do ŠVP postupně zapracovali, se plnění cílů 

vyplývajících z ŠVP G daří.  Svědčí o tom zejména výsledky žáků v testech Scio (viz níže) a v testech státní 

maturity. K obdobným závěrům došla i hlubší evaluace prvního čtyřletého cyklu výuky podle ŠVP ve vyšším 

gymnáziu (viz dále v textu). 

 

4.3  Výsledky výchovy a vzdělávání v porovnání celorepublikovém i školním 
     Pro objektivizaci výsledků výchovy a vzdělávání se škola zapojuje do nejrůznějších celorepublikových 

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

státní maturitě, projekty ČŠI a pod. Tyto akce jsou však zaměřeny jen na určité skupiny žáků (a navíc v 

některých školních rocích nejsou vůbec vyhlášeny), proto škola kupuje testy od soukromých firem (Kalibro, 

Scio), které však můžeme kvůli nedostatku finančních prostředků využívat jen omezeně. Hledáme proto další 

evaluační možnosti, které by byly do jisté míry standardizované a zároveň dávaly celorepublikové srovnání. 

Např.: výzkumy vysokých škol, pilotní testy Cermatu a Scia, IQ testy Databoxu. 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 14-15 

  

Indikátor 
Škola a já 
- rodiče 

IQ  
Stonožka 
(Č,M,OSP) 

Vektor 1A Scate AJ Vektor 4A 
Maturitní 

trénink 

    Kalibro Databox Scio Scio Scio Scio   

1. V A               

2. V   A   A         

3. V                 

4. V A     A         

5. V A   A   A       

1. A A   A   A       

6. V                 

2. A                 

7. V A         A     

3. A A         A     

8. V             A A 

4. A             Nebyla třída 
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Náplň evaluačního systému školy - přehled dotazníkových šetření a testování za školní rok 2014/2015: 
 

 Třída 2014/2015 Autor Realizace 

1. V Indikátor spokojenosti se školou Ředitel Hotovo. 

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

 
Škola a já (dotazníkové šetření rodičů) Kalibro Hotovo. 

3. V -----   

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

 
Indikátor spokojenosti se školou Ředitel Hotovo. 

 Výběrové šetření ČŠI (9. třídy ZŠ): přírodovědný a humanitní zákl. ČŠI Hotovo. 

5. V IQ - testy rozumových schopností 
Databox - 
Mensa 

Hotovo. 

 
Vektor 1A Scio Hotovo. 

 Indikátor spokojenosti se školou Ředitel Hotovo. 

1.A IQ - testy rozumových schopností 
Databox - 
Mensa 

Hotovo. 

 
Vektor 1A Scio Hotovo. 

 Indikátor spokojenosti se školou Ředitel Hotovo. 

6.V -----   

2.A -----   

7.V Indikátor spokojenosti se školou Ředitel Hotovo. 

 
SCATE Scio Hotovo. 

3.A Indikátor spokojenosti se školou Ředitel Není třída. 

 
SCATE Scio Hotovo. 

8. V Vektor 4A  Scio Hotovo. 

8. V Maturitní trénink Scio Hotovo. 

4. A Vektor 4A - tato třída nebyla.   

 Maturitní trénink - tato třída nebyla.   

 

 
Výsledky dotazníkových šetření a testování: 

A. Testování žáků: 

A1  Výsledky státní maturity - jarní termín 2015 

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

zúčastnilo 75 tis. žáků. Na naší škole bylo k maturitě připuštěno 27 žáků, jeden žák MZ konal v podzimním 

termínu. Dva žáci neuspěli v didaktickém testu z matematiky, jeden žák v didaktickém testu z českého jazyka,  

jeden žák v ústní státní části z angličtiny, dva žáci neuspěli v profilové zkoušce.    

          

Úspěšnost pro jarní termín: 4.A  xxx         Ok   84% škola  84%     

 

  
        

Srovnání podle průměrné úspěšnosti v procentech (společná i profilová) 

  
Počet 
žáků Průměrná úspěšnost 

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

ČJL xxx 27 

Neuvedeno. 

AJ  xxx 17 

NJ xxx 0 

FJ xxx 0 

RJ xxx 0 

M xxx 10 

Průměr   66 89 87 93 xxx 84 84 
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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 xxx 27 70 80 78 83 xxx 79 79 

AJ  xxx 17 77 88 86 91 xxx 82 82 

NJ xxx 0               

FJ xxx 0               

RJ xxx 0               

M xxx 10 52 69 64 74 xxx 58 58 

Průměr   66 79 76 83 xxx 73 73 

  
        

 
       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 66, naše škola 

dosáhla 73. Průměr gymnázií byl 79. Tyto výsledky odpovídají dlouhodobě dosahovaným výsledkům našich žáků 

v různých národních srovnávacích testech a jsou pro naši školu přijatelné. Lze konstatovat, že v rámci všech 

žáků z republiky jsme mírně nadprůměrní, v rámci gymnázií těsně zaostáváme za průměrem. Navíc nutno 

konstatovat, že třída oktáva patřila dlouhodobě k nejslabším třídám školy, takže její výsledek těsně za 

republikovým průměrem gymnázií byl pro nás pozitivně překvapivý. 

  

 

 
A2  SCIO - Stonožka - srovnávací testy Č, M, OSP pro 7. třídy ZŠ a sekundy. Sekunda 
2014/2015 
      
     Charakteristika testování: Sekunda bývá pro žáky a jejich rodiče přelomová, mnozí si pokládají otázky, jak se 
dál směřovat. Ve srovnávacích testech projektu Stonožka se žáci, rodiče a škola dozví: 
• Jaký je studijní potenciál žáka a zda ho využívá dostatečně.  
• Jak je na tom žák  v klíčových předmětech v celostátním srovnání. 
• Jaké jsou silné a slabé stránky žáka.  
• Jaké je nestranné doporučení pro další rozvoj dítěte. 
     Testování Stonožka přináší možnost seznámit děti s odlišným principem ověřování znalostí a dovedností, než 
je běžná písemka. Každý žák získá individuálně zpracovanou zprávu a náhled řešeného testu se správnými 
výsledky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et 
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Prům. čist. úsp. v ČR 

        
ZŠ G 

  

Žáků 
(S=25 ž.) 

Žáků v ČR Z toho G Percentil 
Skupinový 
percentil 

 Průměrné 
skóre 

Čistá 
úspěšnost 

  OSP 22 

5 339 233 

53 19 27 45 41 65 

ČJ 24 58 24 22 56 48 72 

M 22 49 15 12 39 38 67 

            Průměrný percentil 
        OSP Č M 

      Sekunda 53 58 49 

      Gymnázia 82 78 79 
      Základní š. 48 47 47 

      Testy jsou konstruovány tak, že průměrný žák by měl dosáhnout percentilu 50. 
  Na percentily naší školy dosáhlo jen velmi málo zúčastněných škol. 

   

          Percentil: číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100. 
    Čím vyšší, tím lepší. Lze ho též interpretovat jako počet procent ostatních, 
  

 
které účastník předstihl. 

      Skupinový percentil: v rámci stejného typu škol, tedy jen určité skupiny žáků. 
  Skóre: Součet bodů za test. Za správnou odpověď 1 bod, za žádnou 0 bodů,  
  

 
za špatnou se část bodu odečítá v závislosti na počtu možných odpovědí 

  

 
u dané otázky; např. u otázky se čtyřmi možnostmi odpovědí se za chybu 

  

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

  

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

  
Vyjadřuje vlastně úspěšnost žáka v testu. 

    

                ČJ M OSP 
    Max. možné skóre:     40 30 60 

    Průměrné skóre   ZŠ 19 11 25 

        G 29 20 39 

              
     Třída sekunda dosáhla dobrých výsledků, které odpovídají tomu, že tato třída byla  vybrána z menšího počtu 
uchazečů o studium.V rámci všech zúčastněných žáků jsme v českém jazyce předstihli 80% zúčastněných škol, 
v matematice jsme předstihli více než polovinu zúčastněných škol. V rámci gymnázií jsme se ocitli v dolní 
třetině, což je ovšem dáno tím, že se testování zúčastnilo pouze několik gymnázií, a to patrně větších měst.  
Žáci také vyplňovali dotazník o hodnocení výuky a o hodnocení školy. S výukou matematiky i češtiny jsou žáci 
spokojeni, považují ji za přiměřenou a pestrou. Pouze v hodinách matematiky by mohlo být více kázně. Žáci 
jsou spokojeni se školou jako s celkem, cítí se zde dobře, bezpečně a doporučili by ji i svým kamarádům, mají 
mezi sebou dobré vztahy.     
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A3  SCIO - Stonožka - srovnávací testy Č, M, OSP pro 9. třídy ZŠ a kvarty. Kvarta 2014/2015 
 
 

        
Prům. čist. úsp. v ČR 

        
ZŠ G 

  
Žáků Žáků v ČR Z toho G Percentil 

Skupinový 
percentil 

Skóre 
Čistá 

úspěšnost 

  OSP 29 

19 104 723 

78 40 37 62 39 67 

ČJ 30 72 37 28 69 52 74 

M 31 85 47 19 64 32 64 

          

          Percentil: číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100. 
    Čím vyšší, tím lepší. Lze ho též interpretovat jako počet procent ostatních, 
  

 
které účastník předstihl. 

      Skupinový percentil: v rámci stejného typu škol, tedy jen určité skupiny žáků. 
  Skóre: Součet bodů za test. Za správnou odpověď 1 bod, za žádnou 0 bodů,  
  

 
za špatnou se část bodu odečítá v závislosti na počtu možných odpovědí 

  

 
u dané otázky; např. u otázky se čtyřmi možnostmi odpovědí se za chybu 

  

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

  

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

  
Vyjadřuje vlastně úspěšnost žáka v testu. 

    

  
Testy jsou konstruovány tak, že průměrný žák by měl vyřešit 

  

  
polovinu úloh, tedy dosáhnout úspěšnosti 50. 

   

                ČJ M OSP 
    Max. možné skóre:     40 30 60 
    Průměrné skóre   ZŠ 21 10 24 
        G 30 19 40 
    Průměrná úspěšnost    ZŠ 52 32 39 
        G 74 64 67 
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     Třída kvarta dosáhla velmi dobrých výsledků. V rámci všech zůčastněných žáků skončila mezi 10% 
nejúspěšnějších škol. Předstihli jsme většinu základních škol a před námi byli jen žáci kvart víceletých gymnázií. 
V rámci skupiny žáků víceletých gymnázií jsou naše výsledky standardní pro naši školu - ve všech předmětech 
jsme skončili těsně za polovinou. Nutno však připomenout, že účast žáků víceletých gymnázií byla nízká.  
     Žáci také vyplňovali dotazník o hodnocení výuky a o hodnocení školy. S výukou matematiky i češtiny jsou 
žáci spokojeni, považují ji za přiměřenou a pestrou. Zvláště je třeba vyzdvihnout výuku matematiky. Všichni 
žáci se domnívají, že je zajímavá, že se hodně naučí, že je ve třídě kázeň, ale přitom dobrá atmosféra, že jsou 
stále zaměstnaní a že dávají věci do souvislostí. Třída kvarta byla v matematice stejně úspěšná jako ostatní  žáci 
víceletých gymnázií a dvojnásobně úspěšná oproti žákům základních škol. Žáci jsou spokojeni se školou jako s 
celkem, cítí se zde dobře, bezpečně a doporučili by ji i svým kamarádům. 
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A4  Vektor 1A v kvintě a v 1. A a v oktávě (Scio)  
 

VEKTOR 14/15 - 1.A, Kt 
          

   Zapojeno:  všechny školy 4 467 ž. 91 škol 

     gymnázia 2 668 ž.   
     gymnázia čtyřletá 1 376 ž.   
     gymnázia víceletá 1 292 ž.   
   

       
 

68% žáků bylo z gymnázií 
     

       
    1.A 

celostátní průměry 
G4 

Kt 
celostátní 

průměry GV 

 Předmět           
 ČJ úspěšnost 62 x 71 x 

 (1.A - 29 ž.) percentil 62 62 74 65 

 (Kt  - 26 ž.) skup.perc.  48 x 59 x 

 AJ SCATE - viz jiná tabulka 

 M (rozšířená) úspěšnost 57 x 64 x 

 (1.A - 29 ž.) percentil 51 50 60 56 

 (Kt  - 28 ž.) skup.perc. 50 x 52 x 

 OSP úspěšnost 62 x 71 x 

 (1.A - 29 ž.) percentil 55 60 67 68 

 (Kt  - 31 ž.) skup.perc. 43 x 49 x 

 Průměrný percentil (bez OSP) 57 56 67 61 

 Průměrný skup. perc. (bez OSP) 49 x 56 x 

 

       Skupinové percentily jsou zvlášť za 4leté g. a 8leté g. 
    Matematika byla rozšířená verze = těžší. 
    

            Letošní výsledky projektu Vektor jsou pro školu potěšující. Jestliže jsme v posledních dvou letech 
konstatovali klesající úroveň výsledků ve čtyřletém gymnáziu v souvislosti s klesající úrovní přijímaných žáků (v 
důsledku malého počtu přihlášených), nyní se tento pokles zastavil. Novými formami náborových činností se 
pro školní rok 2014/2015 podařilo zajistit převis uchazečů, a získat tak kvalitní žáky ze základních škol.  
     V českém jazyce dosáhli žáci 1.A stejného průměrného percentilu jako žáci v republice, v matematice byli 
dokonce o 1 percentilový bod lepší, i když obecné studijní předpoklady mají žáci v 1.A o 5 percentilových bodů 
horší. Patrně jsme přijali žáky motivované, snaživé a pracovité, kteří maximálně využívají svůj studijní potenciál.  
I skupinový percentil třídy 1.A (49) je velmi dobrý. 
     Víceletá třída kvinta potvrdila dlohodobě kvalitní výsledky žáků víceletého studia. Letošní výsledky jsou 
dokonce nadstandardní. Žáci kvinty byli v matematice o 4 percentilové body lepší než průměrný žák víceletého 
gymnázia v republice a v češtině dokonce o 9 percentilových bodů, přičemž jejich obecné studijní předpoklady 
jsou o 1 percentilový bod horší. Škola tedy tyto žáky dobře rozvíjí, když dosahují o něco lepších výsledků, než 
jsou jejich obecné studijní předpoklady. Také skupinový percentil třídy kvinty je skvělý - dostali se do lepší 
poloviny. Také adaptivní test z angličtiny přinesl dobré výsledky. V 1.A nebyl žádný žák na úrovni A0, 
převažovala úroveň A2, 8 žáků dosáhlo na úroveň B1 a 2 žáci na úroveň B2. V kvintě se začínalo od úrovně A2,  
převažovala úroveň B1 a jeden žák dosáhl úrovně C1. 
 
Percentil: číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100. Čím vyšší, tím lepší. Lze 
ho též interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl. 
Skupinový percentil: v rámci stejného typu škol, tedy jen určité skupiny žáků. 
Skóre: Součet bodů za test. Za správnou odpověď 1 bod, za žádnou 0 bodů, za špatnou se část bodu odečítá v 
závislosti na počtu možných odpovědí u dané otázky; např. u otázky se čtyřmi možnostmi odpovědí se za 
chybu odečítá jedna třetina bodu, se třemi možnostmi jedna polovina bodu atp. 
Úspěšnost: poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním počtem bodů. 
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Vliv vzdělání rodičů na výsledky:     
Opět se tato souvislost potvrdila. V rámci celého kola projektu Vektor Scio uvádí, že lepší  
sociální prostředí a vyšší vzdělání rodičů mají pozitivní vliv na výsledky žáků v testování. 

 

VEKTOR 14/15 - 1. A, Kt   Dotazník 
     Žáci naší školy vyplňovali dotazník, ale nic převratného z nich nevyplynulo. Na naši školu šli z vlastního 
rozhodnutí a často i kvůi dopravní obslužnosti. Též připomínají dobrou pověst školy. Od gymnázia očekávají, že 
jim předáme maximum znalostí a že je dobře připravíme na maturitní zkoušku. Ve způsobu výuky očekávají 
převážně poslouchání a zapisování látky a také diskutování nad probíranou látkou. Ve škole jsou podle nich 
důležité dobré klima a dobré vztahy s učiteli a se spolužáky a spravedlivé hodnocení. Ve škole se učí věci 
nazpaměť, kterým ani nerozumí, jen výjimečně. Většina chce studovat na vysoké škole.   
 

VEKTOR 14/15 - Ok (4.A nebyla) 
           
 Zapojeno:  celkem 5 619 ž. 113 škol   

   gymnázia 4 2 025 ž.     

   gymnázia 8 1 737 ž.   
 

 
     

 Podíly testovaných žáků dle typu školy v %   

G4 G8 SOŠ OA SPŠ SOU 

36 31 21,5 7 4 0,5 

     
 

   
    

     Ok 4.A Za školu 
 Předmět         

 ČJ percentil 44 (53)*     

 (Ok - 20 ž.) skup.perc. 30 (38)     

   rel. pos./skup.r.p. -16/-26     

     
 

    

 M percentil 38 (53)     

 (4.A - 20 ž.) skup.perc. 28 (42)     

   rel. pos./skup.r.p. -30/-37     

           

 AJ percentil 

SCATE 

    

 (4.A - 28 ž.) skup.perc.     

   rel. pos./skup.r.p.     

           

 OSP percentil 48 (50)     

 (Ok - 18 ž.) skup.perc. 30 (33)     

   rel. pos./skup.r.p. -10/-21     

           

 Průměrný percentil (bez OSP) 41 (53)     

 Průměrný skup. perc. (bez OSP) 29 (40)     

 Prům. rel. posun/skup.rel.posun -23/-31     

 

      * V závorce je uveden percentil ze vstupního testování 11/12. 
 

       Žáci maturitní třídy Ok dosáhli mírně podprůměrných výsledků. Jejich průměrný percentil byl 41 a skupinový 

percentil měli 29. Nutno však upozornit, že v rámci všech zúčastněných žáků tvořili gymnazisté skoro 70%. Třídy 

oktáva patřila po celou dobu studia k velmi slabým třídám. Je to dáno tím, že když byli přijímání do primy, byl 

malý počet přihlášených žáků a byli přijati skoro všichni přihlášení. Po kvartě část žáků odešla. V tomto roce se 

zároveň nepodařilo naplnit třídu čtyřletého gymnázia a několik málo uchazečů o čtyřleté studium bylo zařazeno 

do víceleté třídy kvinty. Vznikla tak dosti nesourodá třída navíc složená spíše ze slabších žáků. Tomu odpovídal i 



 

 28 

 

 

průběh studia - vysoká absence a špatné známky. Výsledkem jsou záporné posuny v matematice i v českém 

jazyce, přičemž však průměrný percentil OSP zůstal skoro stejný a odpovídá i průměrnému precentilu OSP 

všech zúčastněných žáků.  Průměrný percentil v českém jazce zaostává jen těsně za průměrným percentilem 

všech žáků. Nejhorší výsledek je v matematice, kde průměrný percentil oktávy výrazně zaostává za průměrným 

percentilem všech žáků. Zároveň je ale nutno konstatovat, že v obou předmětech jsme sice dosáhli mírně 

podprůměrných výsledků, ale i tak před námi byla pouze gymnázia. Dále z analýzy firmy Scio vyplývá, že tříd 

gymnázií, u kterých nastal záporný relativní posun, bylo poměrně hodně. V českém jazyce 30%, v matematice 

40%. Z toho lze usoudit, že výstupní testy Scio byly, jako obvykle, těžké. Takže je přitom nutno hned upozornit, 

že slova kladný a záporný zde mají relativní význam. Je zřejmé, že za roky strávené ve škole odcházejí žáci 

vzdělanější, avšak někdo více a někdo méně. Situace, kdy žák dosáhne  ve výstupním testování horších výsledků 

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

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

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

znalosti z daného předmětu jsou horší než před třemi roky, ale bohužel  v některý případech to tak být může. 

Výsledky adaptivního testu SCATE z angličtiny nejsou zářné, ale ve srovnání se žáky stejného ročníku a typu 

školy v republice jen o málo horší.   

 

Vektor - vývoj výsledků 
Šk. rok Ukazatel 1. A Kt 2.A Sx 3. A Sp 4.A Ok 

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

  Skupinový percentil OSP 61 56 36 49         

  Využití studijního potenciálu - - + +         

06-07 Skupinový percentil za vše bez OSP         47 53     

  Skupinový percentil OSP         34 68     

  Využití studijního potenciálu         + -     

  Relativní skupinový posun         +4 0     

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

  Skupinový percentil OSP 30 45     46 53     

  Využití studijního potenciálu + +     x x     

  Relativní skupinový posun         -15 +7     

08-09 Skupinový percentil za vše bez OSP 32 55             

  Skupinový percentil OSP 25 59             

  Využití studijního potenciálu +3 -6             

09-10 Skupinový percentil za vše bez OSP 52 nepsala             

  Skupinový percentil OSP 54               

  Využití studijního potenciálu +19               

10-11 Skupinový percentil za vše bez OSP             52 57 

  Skupinový percentil OSP             45 49 

  Využití studijního potenciálu             +5 -1 

  Relativní skupinový posun             +13 +22 

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

  Skupinový percentil OSP nebyla 30         32 50 

  Využití studijního potenciálu nebyla +4             

  Relativní skupinový posun nebyla           -4 12 

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

  Skupinový percentil OSP 37 38         36 napsala 

  Relativní skupinový posun             +2 napsala 

13-14 Skupinový percentil za vše bez OSP 33 52             

  Skupinový percentil OSP 31 42             

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

  Skupinový percentil OSP 49 56           33 

  Relativní skupinový posun               -31 
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A5  Scate (Scio) 
 
     Adaptivní test angličtiny pro všechny věkové kategorie a jazykové úrovně angličtiny. Určený jednotlivcům i 
základním a středním školám. Vychází z kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
Rozlišuje kategorie A0 - C1.  
V čem se SCATE liší od klasických testů angličtiny. 
Jedná se o ověřovací test. Test zkoumá znalosti každého studenta individuálně. 
Student nemusí podstoupit několik testů, které jsou obtížností svých úloh koncipovány pro jednu určitou 
úroveň (např. A2). Student absolvuje jeden test, jehož úlohy pokrývají všechny úrovně A0 - C1. Po absolvování 
dostane každý účastník konkrétní informaci o své aktuální skutečné úrovni jazykových znalostí. 
Výsledky odpovídají obecně známé a uznávané stupnici. Díky on-line formě umožňuje využití různých typů úloh 
– od interaktivních úkolů, přes obrázky až po reálné nesouvislé texty (jízdní řády, restaurační menu atd.). 
Odpadá stresová situace při psaní testu, neboť z něj nelze „propadnout“ – výsledkem je konkrétní jazyková 
kategorie, jejíž znalosti daný student má A0 - C1.  Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ) je 
dokument Rady Evropy, který umožňuje vzájemně porovnávat jazykovou úroveň studentů dosaženou v různých 
zemích a v různých vzdělávacích systémech v Evropské unii. Definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího 
jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Umožňuje tak srovnávat různé jazykové zkoušky, učebnice, 
kurzy apod.  
Obsah: Test měří dvě základní jazykové dovednosti, čtení a poslech. Jsou do něj 
zařazeny úlohy ověřující: 

 čtení a porozumění textu 

 porozumění mluvenému slovu 

 znalost gramatiky a slovní zásoby 

 schopnost orientace v základních konverzačních situacích 
 Výstupy pro studenty: 

 informace o aktuálních skutečných znalostech studenta vzhledem k SERRJ 

 porovnání jeho kategorie vůči průměru třídy, školy, ročníku a typu školy 

 informace, jak odpovídají znalosti studenta znalostem, které má mít podle RVP 

 věkovou kategorii, jejíž průměr odpovídá jeho úrovni 

 v rámci každé kategorie jsou popsány znalosti a dovednosti, které student na 
dané úrovni má, a příklady, jak lze tyto znalosti uplatnit v běžném životě 
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 konkrétní informace jsou pro studenty motivující a pomáhají jim i jejich rodičům vnímat jazykové vzdělávání 
v praktičtějších obrysech! 

 Výstupy pro pedagogy a školy: 

 údaje o aktuálních skutečných znalostech třídy vzhledem k SERRJ 

 počty studentů na jednotlivých úrovních 

 informace, jak odpovídají znalosti třídy znalostem, které mají mít podle RVP 

 srovnání všech zapojených škol i studentů 

 srovnání rozložení kategorií vůči ostatním třídám a školám 

 veškeré informace mohou učitelé využít v práci s jednotlivými studenty i se třídou jako celkem 

 celoevropsky uznávaná kategorizace, se kterou pracují základní vzdělávací dokumenty, univerzity, jazykové 
školy i zaměstnavatelé 

 informace o aktuálních znalostech studenta 

 srovnání všech zapojených škol i studentů 

 při opakování testování informace o skutečném pokroku studenta/třídy (např. za poslední školní rok) 

A5.1  Scate Vektor 1A v kvintě a v 1. A (Scio)  

 

Dosažená úroveň dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky  

  A0 A1 A2 B1 B2 C1 

1.A (28 ž.) 0 5 13 8 2 0 

Kt (29 ž.) 0 0 11 15 2 1 

škola 0 5 24 23 4 1 

       A0 
      A1 Úroveň A1 očekává RVP na konci 5. třídy. 

  A2 Úroveň A1 očekává RVP na konci 9. třídy. 
  B1 Vychází z ní maturitní zkouška. 

   B2 Vychází z ní maturitní zkouška. 
   C1 Pro střední školu nadstandardní. 
    

A5.2  Scate Septima a 3.A (Scio) 

 

Zapojeno:  všechny školy 8 240 ž.   

     gymnázia 3. roč. 2 250 ž.   

     gymnázia čtyřletá 
neuvedeno 

     gymnázia víceletá 
   

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

 
A0 A1 A2 B1 B2 C1 

3.A (11 ž.) 0 0 1     12% 7    88% 0 0 

Sp (29 ž.) 0 0 6     22% 14    52% 5   18% 2     8% 

škola 0 0 7     17% 21   70% 5     9% 2     4% 

republika - 3. ročník 
gymnázií   

21% 42% 25% 12% 

všechny školy 
 

1% 30% 37% 23% 9% 

       
     Výsledky našich žáků v adaptivním testování anglického jazyka jsou z pohledu naší školy odpovídající. Mírně 

zaostáváme za průměrem třetích ročníků gymnázií, v rámci všech škol jsme mírně nadprůměrní. Opticky příliš mnoho 
žáků v kategorii B1 způsobil nízký počet žáků ve třídě 3.A. Ve srovnání s evropským referenčním rámcem pro 
jazyky by se žáci třetího ročníku gymnázia měli pohybovat v kategorii B. V této kategorii na naší škole skončilo 
nejvíce žáků (52%). Žádný žák neskončil v kategorii A0 ani v A1. Naopak 2 žáci se dostali do kategorie C1. 
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Vývoj výsledků Scate AJ 3. ročníky 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

  3.A Sp   Sp 3.A Sp 

A0 0 0   0 0 0 

A1 1 ž. 0   0 0 0 

A2 56% 13%   10 1 6 

B1 33% 57%   11 7 14 

B2 7% 17%   2 0 5 

C1 0 13%   2 0 2 

 
 

A5.3  Scate německý jazyk výběr žáků školy od 1. do 3. ročníku - pilotní ověřování Scio 
 

Zapojeno:  všechny školy 1 524 ž.   

     gymnázia 3. roč. neuvedeno   

     gymnázia čtyřletá 
neuvedeno 

     gymnázia víceletá 
   

       V tabulce uvedeno:  počet žáků dané úrovně, procentní vyjádření ve třídě, procentní vyjádření v republice. 

 

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

  A0 A1 A2 B1 B2 C1 

Kt (17 ž.) 0   0%  1% 2  12%  22% 9  53%  49% 5  30%  26% 1  5%  2%   

Sx (16 ž) 0   0%   1% 0   0%  24% 1   6%  35% 13  82%  32% 2 12%  9%   

Sp (8 ž.) x 1   12%  19% 1  12%  27% 6  76%  45% 0  0%  9%   

       

            Výsledky našich žáků v adaptivním testování německého jazyka jsou z pohledu naší školy potěšující. Ve 
všech věkových  kategoriích jsme mírně nad průměrem žáků v republice, což je ovšem pro gymnazisty výsledek 
v podstatě běžný. Srovnání se žáky gymnázií firma Scio v tomto pilotním testování neposkytla.  
 
 

A6  Výběrové zjišťování výsledků žáků v počátečním vzdělávání - testování žáků 9. tříd a 
víceletých gymnázií z přírodovědného a humanitního základu. Realizovala ČŠI v květnu 
2015. 
 
    Cílem testování bylo zjistit, nakolik nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu 
osvojených dovedností. Učivo bylo v rozsahu RVP ZV. Testování bylo on-line formou, testy se v polovině větvily 
na nižší a vyšší obtížnost. Zúčastnilo se ho přibližně 50 000 žáků z celé ČR.  
Průměrná úspěšnost žáků školy byla 73%. 

 
A6.1 Přírodovědný základ (chemie, biologie, fyzika) 
 
Rozdělení výsledků žáků v republice: 
     rozmezí úspěšnost                       počet žáků v dané skupině          
 0 –  20 % ................................   0,32 %  (169) 
 20–41 % ................................  10,09 %  (5 319) 
 41–60 % ................................  46,59 %  (24 548) 
 61–80 % ................................  38,08 %  (20 066)     V této skupině je naše škola. 
 81–100 % ..............................    4,91 %  (2 588) 
 
 
Podíly žáků školy po rozvětvení:           Podíly žáků v republice po rozvětvení: 
Obtížnost 1: 33 % (10)                            Obtížnost 1 – 78,41 %  (41 314) 
Obtížnost 2: 67 % (20)                 Obtížnost 2 – 21,59 %  (11 376) 
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Úspěšnost v jednotlivých testech a v úrovních obtížnosti: 

Test Obtížnost Škola  Republika 

Celý test 
Obtížnost 1 68 % 51 % 

Obtížnost 2 49 % 49 % 

Chemie 
Obtížnost 1 69 % 50 % 

Obtížnost 2 39 % 46 % 

Biologie 
Obtížnost 1 71 % 53 % 

Obtížnost 2 54 % 50 % 

Fyzika 
Obtížnost 1 61 % 50 % 

Obtížnost 2 50 % 51 % 

 
 
A6.2  Humanitní základ (zeměpis, dějepis, výchova k občanství) 
 
Rozdělení výsledků žáků v republice: 
     rozmezí úspěšnost                       počet žáků v dané skupině          

          0–20 %  ................................  0,19 %   (100) 
         20–41 % ................................  6,40 %   (3 366) 
         41–60 % ................................ 44,49 %  (23 405) 

            61–80 % ................................ 42,42 %  (22 318)          V této skupině je naše škola. 
         81–100 % ...............................  6,50 %  (3 422) 

 
Podíly žáků školy po rozvětvení:           Podíly žáků v republice po rozvětvení: 
Obtížnost 1: 36 % (10)                  Obtížnost 1 – 79,21 %  (41 671) 
Obtížnost 2: 64 % (18)                  Obtížnost 2 – 20,79 % (10 940) 
 
 
 

Test  Obtížnost  Škola  Celkem  

Celý test 
Obtížnost 1 70 % 56 % 

Obtížnost 2 74 % 72 % 

Zeměpis 
Obtížnost 1 61 % 53 % 

Obtížnost 2 64 % 68 % 

Dějepis 
Obtížnost 1 80 % 59 % 

Obtížnost 2 80 % 77 % 

Výchova k občanství 
Obtížnost 1 70 % 58 % 

Obtížnost 2 77 % 71 % 

 
     Výsledky testování jsou z pohledu školy velmi dobré a odpovídají předpokládanému umístění žáků víceletého 
gymnázia před žáky 9. tříd základních škol. Dá se předpokládat, že lepších výsledků dosahovali pouze žáci 
dalších víceletých gymnázií a žáci elitních základních škol. Ve všech testech se dvě třetiny žáků přesunuly do 
vyšší úrovně obtížnosti. Ve všech testech v úrovni obtížnosti 1 byli žáci kvarty výrazně lepší než byl republikový 
průměr. V úrovni obtížnosti 2 měli v přírodovědných předmětech stejnou průměrnou úspěšnost jako žáci v 
republice a v humanitních předmětech byli o 2% lepší. 
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A 7  IQ - testy rozumových schopností v 1.A a v Kt  
 

Vývoj výsledků IQ testů 

Třída a školní rok 
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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 

                

Průměr IQ 1.A             116 

Průměr IQ kvinta             119 

                

Průměr IQ celkem             117,5 
 
     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 (353) 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 tři 
roky zde činil 119, kdežto u studia čtyřletého 116. Tento rozdíl lze přičítat tomu, že žáci víceletého studia mají 
ve vybraných třídách nižšího stupně gymnázia za čtyři roky více možností osobního rozvoje, než žáci v 
odpovídajících třídách základních škol. Lze v tom i spatřovat dobrou práci školy se žáky mimořádně nadanými.  
 

 



 

 34 

 

 

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 2014/2015) 
 

     Rodičovský dotazník vyplnilo v republice cca 2 500 rodičů, ve třídě sekundě 19 rodičů. Jejich odpovědi byly z 
pětistupňové škály převedeny na procenta tak, že čím je procento vyšší, tím je odpověď pro školu příznivější. 
Dále uvádím jednotlivé otázky a odpovědi rodičů převedené na procenta v porovnání s odpověďmi rodičů z 
republiky. Z pohledu autoevaluace je důležité, že stejný dotazník vyplňují rodiče žáků sekundy již sedmý rok po 
sobě, takže je nyní možné srovnat jejich hodnocení školy. V tabulce proto uvádím i výsledky dotazníků z 
předcházejících školních roků.      
 

Oblast otázek a jednotlivé otázky 

Odpovědi rodičů žáků sekundy Odpovědi 
rodičů z 

republiky  
04/
05 

07/ 
08 

09/ 
10 

10/ 
11 

11/ 
12 

12/ 
13 

13/ 
14 

14/
15 

1.    Spokojenost          

Jste spokojeni s prostředím učebny a školy svého dítěte? 80 78 90 78 86 81 87 91 82 

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

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

2.    Výchova a vzdělávání          

Dodává škola vašemu dítěti sebedůvěru? 68 71 86 70 83 82 81 74 71 

Jste spokojeni s výukou mateřského jazyka? 85 92 93 77  95 92 93 90 85 

Jste spokojeni s výukou matematiky? 72 89 57 86 85 89 85 75 82 

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

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

50 51 49 58 59 52 50 50 51 

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

52 55 45 54 61 54 52 54 51 

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

53 57 71 55 76 74 74 78 69 

Zažívá vaše dítě ve škole nebo kvůli ní strach? 88 85 89 80 80 81 91 87 78 

Vede škola vaše dítě k tomu, aby se umělo učit a bavilo je to? 54 72 80 71 71 67 74 75 69 

Učí škola vaše dítě, jak se vyznat v nových situacích a zvládat je? 54 65 73 61 76 68 79 72 70 

Rozvíjí škola schopnost vašeho dítěte vyjádřit své myšlenky a 
porozumět ostatním? 

68 72 93 75 84 80 93 83 75 

Jak často dostává vaše dítě ve výuce příležitost spolupracovat 
s ostatními, a uvědomovat si tak své i jejich přednosti a 
nedostatky? 

54 65 71 57 68 67 66 65 67 

Učí škola vaše dítě žít tak, jak žije svobodný a zodpovědný člověk? 67 68 85 75 86 77 89 82 76 

Snaží se škola, aby vaše dítě bylo podnikavé a tvořivé?           59 67 73 66 83 77 88 76 67 

Odpovídá nabídka předmětů a jejich náročnost zájmům a 
schopnostem vašeho dítěte? 

74 75 84 83 86 79 93 88 78 

Jste spokojeni s tím, jak škola připravuje vaše dítě na další        
vzdělávání, případně na práci v oboru, který si zvolilo? 

77 78 86 83 90 81 90 86 76 

3.    Vztahy          

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

86 92 99 95 95 96 99 97 87 

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

80 78 94 84 90 87 98 92 82 

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

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

61 59 78 64 83 63 77 71 62 

 Jste spokojeni s prací třídního učitele? 91 57 98 93 81 88 98 87 88 

4.    Váha všeho slova          

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

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

78 83 94 70 80 89 88 79 86 

Jste spokojeni s tím, jak vás škola informuje o dění ve škole? 76 84 93 83 91 87 96 96 83 

Vyhovují vám pravidla, která ve škole platí a dotýkají se přímo vás? 86 88 96 93 94 93 99 96 87 

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

5.    Zázemí          

Jste spokojeni se školní jídelnou? 58 59 49 38 35 25 41 47 74 

Jste spokojeni s nabídkou doplňkových aktivit? 59 60 76 63 89 68 78 72 77 

6.    Váš vzkaz autorům          

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

          

Celkové procento rodičovské spokojenosti 72 75 81 74 82 79 84 80 73 
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Komentář  

     Výsledky dotazníku jsou pro školu potěšující. 80% 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 97% spokojenosti s tím, jak se k rodičům chovají zaměstnanci školy, 
není co dodat. 
     Nejvíce nás těší, že hodnocení školy rodiči v oblasti výchovy a vzdělávání je stále velmi dobré a 
dlouhodobě stabilní. Až na výjimky se neobjevuje kolísání v hodnocení výuky rodiči podle toho, který učitel 
daný předmět vyučuje. To svědčí o kvalitě  pedagogického sboru. Pozitivně rodiče vnímají rozvoj svých dětí 
v jednotlivých kompetencích a gramotnostech. Přiměřeně stabilní je i dojem rodičů, že škola učí žáky 
něčemu, co nebudou v životě potřebovat. Jsme rádi, že většina žáků nezažívá kvůli škole strach. 
     Celkové procento rodičovské spokojenosti převyšuje celorepublikový průměr a odpovídá i spokojenosti 
rodičů z minulých let. Zřejmě oprávněně můžeme konstatovat, že škola je rodiči vnímána dlouhodobě 
stabilně kladně.  

 
 

B2  Indikátor spokojenosti  
 
     Žáci vybraných tříd odpovídají (dobrovolně) na otázku - Se školou/ve škole jsem: a) velmi spokojen, b) 
spokojen, c)spokojen, ale ..., d) mírně nespokojen, protože ..., e) velmi nespokojen, protože ...   Žáci nižšího 
gymnázia se dále ještě vyjadřují k šikaně. 
 

Indikátor za školu 

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

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

  08/09 09/10 11/12 12/13 13/14 14/15 

   
NG VG 4 Cel 

 
NG VG 4 Cel 

 
NG VG 4 Cel 

 
NG VG 4 Cel 

 
NG VG 4 Cel 

 
NG VG 4 Cel 

Velmi spok.  
16 

  
16 

 
14 0 2 16 

 
20 3 7 30 

 
24 6 5 35 

 
24 2 13 39 

 
26 6 13 45 

Spokojen  
10 

  
10 

 
24 12 15 51 

 
29 14 14 57 

 
26 12 13 51 

 
20 24 11 55 

 
27 28 21 76 

Spokojen, 
ale  

3 
  

3 
 

10 8 4 22 
 

9 4 4 17 
 

0 4 4 8 
 

5 7 1 13 
 

4 10 3 17 

Mírně 
nespok.  

0 
  

0 
 

3 0 0 3 
 

1 2 0 3 
 

0 0 0 0 
 

0 0 1 1 
 

0 0 0 0 

Velmi 
nespok.  

0 
  

0 
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

Šikana NG 
Ne 28 

   
Ne 49 

   
Ne 59 

   
Ne 50 

   
Ne 44 

   
Ne 57 

   

Ano 1 
   

Ano 2 
   

Ano 0 
   

Ano 0 
   

Ano 0 
   

Ano 0 
   

Šikana VG 
Ne x 

   
Ne x 

   
Ne x 

   
Ne x 

   
Ne x 

   
Ne x 21 26 

 

Ano x 
   

Ano x 
   

Ano x 
   

Ano x 
   

Ano x 
   

Ano x 0 0 
 

Respon.  
celk.     

29 
    

92 
    

107 
    

94 
    

108 
    

138 

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

4.4.1  Olympiády, soutěže a SOČ 

4.4.1.1  Humanitní a umělecké předměty 

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

Školní kolo Olympiády v českém jazyce - kategorie II. - zvítězila Klára Ištoková před Pavlínou Hartmanovou, 

obě septimánky postupují do okresního kola. Celkem se zúčastnilo devět studentů.    

Okresní kolo olympiády v českém jazyce. 

Do krajského kola Olympiády v českém jazyce postoupil v kategorii I. Matěj Soulek z kvarty a v kategorii II. 

Klára Ištoková ze septimy. Studenti broumovského gymnázia se 

prosadili v těžké konkurenci okresního kola a postoupili mezi elitní 

krajskou pětadvacítku. 

Nejlepší češtinářka v Královéhradeckém kraji je z Gymnázia 

Broumov  

Pondělí, 13 Duben 2015 07:18 René Herzán  

Studentka Gymnázia v Broumově Klára Ištoková ve čtvrtek v Hradci 

Králové zvítězila v krajském postupovém kole Olympiády v českém 

jazyce a postoupila do celostátního kola. To se uskuteční koncem 

června. Klára Ištoková ve II. kategorii, která je určena žákům 1. – 4. 

ročníků středních škol, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. 

ročníků šestiletých gymnázií, zvítězila, když v konkurenci 21 studentů 

dosáhla nejvíce bodů a nejvyšší procentuální úspěšnosti. 

"Je to mimořádný úspěch pro Kláru a samozřejmě i pro broumovské 

gymnázium. Nebál bych se říci, že jde o historický okamžik, neboť 

takhle vysoko se dosud student naší školy nedostal," komentoval 

úspěch gymnazistky učitel českého jazyka Milan Kulhánek. 

Ústřední kolo OH český jazyk: 7. Klára Ištoková. 

Septimánka Klára Ištoková je 7. v celé České republice - v Bělé pod 

Bezdězem uspěla v Ústředním kole Olympiády v českém jazyce. Blahopřejeme ke skvělému výsledku. Jedná se o 

nejlepší výsledek v dějinách školy, naposledy byla v Ústředním kole v roce 2004 Lucie Vyčichlová, tehdy jí unikla 

elitní desítka.  

 

Dějepisná olympiáda - školní, okresní, krajské kolo. 

Do Okresního kola Dějepisné olympiády postupují Matěj Soulek z kvarty a Štěpán Chládek z tercie.  

Bronzovou medaili v dějepisné olympiádě získal Štěpán Chládek z tercie a těsně pod stupni vítězů zůstal Matěj 

Soulek z kvarty, který skončil čtvrtý. Soutěže se zúčastnilo 36 žáků. 

Štěpán Chládek v elitní krajské desítce. Dějepisná olympiáda - krajské kolo: V konkurenci 29 účastníků obsadil 

Štěpán Chládek z tercie výborné 8. místo.  

Dějepisná soutěž O pohár generálního konzula. 

Pohár konzula v našich rukou.  

Každoročně se náš tým účastní Vědomostní soutěže O pohár generálního konzula Polské republiky v Praze a 

honorárního konzula České republiky v Polsku. Tým ve složení 

Vojtěch Strnad (na soutěži již potřetí), Pavlína Hartmanová 

(podruhé) a Jan Zavadil (nováček) se musel poprat nejen s 

konkurencí 43 účastníků, ale i se zeměpisnými a dějepisnými 

znalostmi Zabkowicka, Náchodska a Kladska. Všichni tři se 

probojovali do finálové třináctky, kde soutěží desítka polských a 

trojice českých studentů. Vojta Strnad jako nejlepší český 

student vybojoval v absolutním pořadí skvělé 6. místo a odnesl si 

domů nejen zážitky z polské pohostinnosti, ale i pěknou cenu - 

nový tablet. Děkujeme za dobrou reprezentaci nejen naší školy, 

http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/nejlepsi-cestinarka-v-kralovehradeckem-kraji-je-z-gymnazia-broumov.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/nejlepsi-cestinarka-v-kralovehradeckem-kraji-je-z-gymnazia-broumov.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/o-pohar-konzula--102014.html
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ale i města Broumova. Když nás pořadatelé vidí ráno po příjezdu ve dveřích, tak již říkají - Broumov, výborná 

škola, naši přátelé. Vždy mě to zahřeje u srdce.  

Hudební výchova. 

V primě jsou skvělí hudebníci. 

Matyáš Machek se 19. 2. zúčastnil okresní pěvecké soutěže Základních uměleckých škol v 

Náchodě, kde se umístil na 2. místě. O týden později se Jakub Škoda a Matyáš 

Machek zúčastnili okresní soutěže ve hře na dechové nástroje. Jakub obsadil 1. místo a 

Matyáš 2. místo.  

 
4.4.1.2  Cizí jazyky 

Německý jazyk: 

Soutěž Němčinář roku. 24. dubna 2015 se deset studentů ze sexty, septimy, kvinty a kvarty zúčastnilo soutěže 

Němčinář roku. Tato soutěž probíhá formou on-line testu, který se skládá z 

gramatiky, poslechu a orientace v textu. V letošním roce se zúčastnilo soutěže 

1728 studentů ze 126 škol. Test je sestaven na úrovni B 2 (maturanti z německého 

jazyka končí s úrovní B 1), byl velmi těžký, proto za velký úspěch považuji umístění 

Anety Klusoňové a Tomáše Mrštiny (oba ze sexty) - na 690. a 693. místě. Chci však 

zároveň poděkovat i ostatním studentům za velkou odvahu a snahu. ValZuz 

 

Anglický jazyk: 

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině pro nižší a vyšší 

gymnázium. 

Vítězem školního kola konverzační soutěže z anglického jazyka v 

kategorii prima-sekunda se stal Jiří Rambousek ze sekundy. 

Blahopřejeme a v okresním kole přejeme hodně úspěchů.  

Vítězem školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce v 

kategorii II.B (tercie, kvarta) se stal Šimon Zahradník z kvarty, který v 

únoru pojede reprezentovat naši školu do okresní soutěže v Náchodě.  

Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině. 

Na konverzační soutěži v anglickém jazyce se studenti Gymnázia Broumov opět umístili na výborných 

medailových pozicích: Jíří Rambousek ze sekundy na 2. místě, Šimon Zahradník z kvarty na 3. místě a Josef 

Heinzel z kvinty na 3. místě. 

 

Ruský jazyk: 

Největší slovanský jazyk máme v malíčku.  

Studentky Gymnázia Broumov byly oceněny na Ruském velvyslanectví.  

Pátek, 26 Červen 2015 04:14 René Herzán  

Na Gymnáziu Broumov se mimo angličtiny a němčiny učí také největší slovanský jazyk ruština. V letošním 

školním roce dostáhli gymnazisté pozoruhodných úspěchů právě v tomto jazyce. 

Studentky sexty Barbora Čepelková, Valentýna Ringelová a Jitka 

Smolíková se zúčastnily celostátní soutěže "Узнай Россию 

лучше" na Střední škole při Velvyslanectví Ruské federace. 

"V konkurenci 50 škol dosáhly velikého úspěchu. Barbora 

Čepelková a Valentýna Ringelová se umístily na 1. místě a Jitka 

Smolíková se umístila na 2. místě. Ocenění dívky převzaly 5. 

června 2015 na Ruském velvyslanectví z rukou velvyslance Ruské 

federace," zmínila úspěch broumovských studentek učitelka 

ruštiny Larisa Petričenko. 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/blog/studentky-gymnazia-broumov-byly-oceneny-na-ruskem-velvyslanectvi.html
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4.4.1.3  Přírodovědné předměty 

Matematická olympiáda - školní, okresní kolo. 

V kategorii matematické olympiády Z9 dělil Jan Rusin 1.-3. místo, Karolína 

Zenknerová skončila 4.-5., oba jsou žáci kvarty. 

Gymnazisté váleli : Martin Přibyl nejlepším okresním matematikem. 

Matematická olympiáda - okresní kolo - kategorie Z6: 1. Martin Přibyl (sekunda), 6. 

Miroslav Kuře (sekunda); kategorie Z 7: 2. Nicola Sidney (prima), 10. Nela Čejchanová 

(prima), 12. Jaroslav Černý (prima).   

Mezinárodní soutěž Matematický KLOKAN (všechny kategorie nižšího i vyššího 

gymnázia). 

 

Pythagoriáda. 

Okresní Pythagoriáda: Vynikající Martin Přibyl ze sekundy.   

 

V okresní desítce Pythagoriády máme 4 zástupce - v kategorii 6. ročník obsadila 

Anna Klugová 8. místo a Klára Jandová uzavírala první desítku. V kategorii 7. 

ročník zvítězil Martin Přibyl, Miroslav Kuře obsadil výborné 6. místo.  

 

 

MATBOJ. 

Studenti kvarty Anna Tomková, Eliška 

Hamáčková a Pavel Plšek si 25. 3. 2015 poměřili své znalosti a dovednosti 

v matematice s  59 tříčlennými týmy z nižších gymnázií a základních škol 

v soutěži MATBOJ pořádané Gymnáziem J. K. Tyla v Hradci Králové. Ve velké 

konkurenci postoupili do semifinále a  umístili  se v první třetině.    

Chemická olympiáda. 

Eliška Hamáčková v elitní okresní desítce.  

Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D - Eliška Hamáčková z kvarty 

obsadila velmi slušné 7. místo.  

Anežka Harušťáková ze sexty vybojovala v konkurenci 19 účastníků vynikající 

6. místo v krajském kole chemické olympiády kategorie C.  

Biologická olympiáda - školní, okresní, krajské kolo. 

Ve školním kole Biologické olympiády kategorie B zvítězila Renata Faltová ze 

2. ročníku, V kategorii A  se s výrazným náskokem umístila na 1. místě  Petra 

Svobodová ze 3. ročníku (postupuje do krajského kola), na 2. místě skončil Patrik Radvanovský z oktávy.  

Ve školním kole Biologické olympiády kategorie C zvítězila Anežka Schönová z kvarty. Do okresního kola také 

postupují Vojtěch Procházka a Patrik Řehák /oba kvarta/. V kategorii D zvítězil Martin Přibyl ze sekundy před 

Nikolou Sidney z primy a Vojtěchem Salabou ze sekundy.  

Tři studenti v elitní šestce. Okresní kolo Biologické olympiády - 

kategorie C: 4. Anežka Schönová, 6. Vojtěch Procházka (oba 

kvarta); kategorie D: 6. Martin Přibyl, 13. Nikola Sidney (oba 

sekunda).  

Poznávání přírodnín. 

Minulý týden proběhla přírodovědná soutěž "Poznávání přírodnin". 

V kategorii D zvítězila Nicola Sidney před Martinem  Přibylem a 

Annou Klugovou. Kategorii C vyhrála Anežka Schönová. V kategorii 

A se na prvních třech místech umístily: Marcela Ledvinová, Petra 

Svobodová a Petr Bigas. Všichni jmenovaní nás budou příští týden 

reprezentovat v okresním kole.  
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Poznávání přírodnin - okresní kolo: Skvělé výsledky.  

Kategorie A: 2. Marcela Ledvinová, 3. Petra Svobodová, 6. Petr Bigas; kategorie C:  1. Anežka Schönová 

(konkurence 28 účastníků); kategorie D: 8. Martin Přibyl, 11. Nicola Sidney, 15. Anna Klugová (28 účastníků). 

Vynikající reprezentace školy.  

Krajské kolo poznávání přírodnin - kategorie střední školy: 8. Petra Svobodová (3.A), 13. Marcela Ledvinová 

(septima) - v konkurenci 22 účastníků.  

Fyzikální olympiáda. 

3. místo v okresní kole v kategorii 8. a 9. tříd.  

 

Astronomická olympiáda. 

 

Výborného úspěchu dosáhli naši studenti v krajském kole astronomické 

olympiády. Petr Bigas z kvinty se umístil na 2. místě  a  Adéla Leppeltová z 

tercie na 4. místě. 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodovědný klokan - školní kolo. 

 
Jiné soutěže. 

SCIO: Martin Přibyl nejlepším studentem kraje v testování. Sekundán Martin Přibyl dosáhl nejlepšího výsledku 

v Královéhradeckém kraji v testování v českém jazyku, matematice i obecných studijních předpokladech.   

 

4.4.2  SOČ 
Petrova Klára byla nejlepší.  

Robot Klára, který celý vyprojektoval a vyrobil septimán Petr 

Pacner, byl nejlepší v kategorii elektrotechnika a komunikace 

v Okresní přehlídce studentské odborné činnosti. 

Blahopřejeme k postupu do krajského kola.  
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4.4.3  Sport 

4.4.3.1  Akce pořádané AŠSK při Gymnáziu v Broumově 

Florbalový turnaj k 70. výročí založení školy. 

4.4.3.2  Účast na soutěžích jiných pořadatelů 

Přespolní běh. 

Chlapci i dívky postupují do krajského kola. V Okresním kole v přespolním běhu 

družstev běželi nejlépe chlapci i dívky z věkově 

nejstarší kategorie D-V, H-V. Obsadili 2. místa a 

postupují do Krajského finále v Nové Pace. O 

úspěch se zasloužili: H-V (Štolfa Š.-2.A, Riabec 

M. a Bitnar T- 5.V, Peška M. a Dostál M. - 6.V) a 

D-V (Justová A. a Valešová I. - 6.V, Dušková H.- 

5.V, Šulcová K. - 2.A, Repáňová L. - 1.A, Tůmová 

V.-3.A). Děkujeme všem za výbornou reprezentaci školy a přejeme rychlé 

nohy v krajském kole.    

 

 

 

Krajské kolo přespolního běhu: Štěpán Štolfa na 5.místě. 

Naše družstva se zúčastnila krajského kola v přespolním běhu v Nové Pace. Ve velké konkurenci 10 škol v každé 

kategorii jsme jako družstva skončili v druhé polovině. Nejlépe z jednotlivců doběhl na 5. místě Štěpán Štolfa 

(2.A) a v kategorii dívek Klára Šulcová (2.A) na 10. místě.  

 

Orientační běh. 

Vítězství v Českém poháru: Vynikající orientační běžci. 

Orientační běžci oddílu Ulita Hobra Orienteering Broumov a také 

studenti naší školy Jan a Vojtěch Rusínovi a Ondřej Volák zvítězli v 

závodě Českého poháru štafet v Jičíně.  

 

Ondřej Volák vede krajský žebříček. 

Po podzimní části vede krajský žebříček orientačních běžců kategorie 

H 14 C Ondřej Volák z tercie (v konkurenci 32 běžců). V kategorii H 

12 C je Vojtěch Rusin klasifikován na 3. místě z 37 závodníků.  

 

Florbal. 

Florbalový koncert na Spořilově.  

Úžasný sportovní zážitek připravili svým fanouškům starší žáci z tercie a kvarty, když na okrskovém kole ve 

florbalu obsadili 1. místo. Nejednalo se o turnaj v pravém slova smyslu, jako spíš o exhibici našeho týmu, který v 

každém střetnutí nadělil soupeřům dvoucifernou porci branek. Kromě zlata a postupu do Okresního finále jsme 

si návdavkem odvezli ještě Cenu pro nejlepšího hráče 

turnaje (Martin Bureš – tercie) a nejlepší střelce turnaje 

(Jan Rusin a Jakub Čihák). Předvedený výkon dává tušit, 

že na Okresním finále v Jaroměři můžeme pomýšlet 

hodně, hodně vysoko.  

 

 

Okrskové finále florbalu: Stříbrné prokletí pokračuje.  

Po starších žácích ve fotbalu sklidili stříbrné plody své 

práce i mladší žáci na florbalovém turnaji v Broumově. 

Podrobnosti o turnaji najdete na našem facebooku. P. 

Trenčanský 

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okresni-kolo--prespolni-beh-druzstev--92014.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/krajske-koloprespolni-beh102014.html
http://www.vco-ob.cz/zav_vys/2014/vcp14/vcp_zp14.htm
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okrskove-finaleflorbal112014.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okrskove-finale-florbal--mladsi-zaci--102014.html
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Bronzový úspěch florbalistek. 

Okresní kolo ve florbalu mladších žákyň proběhlo  v Polici nad Metují. Po 

chlapeckých soutěžích také naše dívky bez florbalových zkušeností 

nezklamaly a vybojovaly krásné 3. místo v konkurenci 8 družstev.O úspěch 

se zasloužily dvojčata Škvrnovy, A. Špreňarová, T. Vodochodská, D. 

Nosková, K. Burdychová - všechny sekunda, střelecky podpořila tým K. 

Nigrinová- prima a N. Čejchanová v obraně, rovněž z primy.  

 

 

Bronzová senzace v Jaroměři. Přesně podle očekávání excelovalo naše 

družstvo florbalistů na okresním finále starších žáků v Jaroměři, kde 

historicky poprvé obsadilo 3. místo. Velký dík za perfektní reprezentaci 

školy patří Michalu Doubravovi (kvarta), Vojtěchu Brychovi (kvarta), Janu 

Rusinovi (kvarta), Michalu Novotnému (kvarta), Vojtěchu Martincovi 

(tercie), Martinu Burešovi (tercie), Jakubu Čihákovi (tercie), Dominiku 

Pancnerovi (tercie) a Janu Vodochodskému (tercie).  

 

 

Závěr sezony s příchutí brambor.  

V úterý 9.12.2014 se náš tým florbalistů rozloučil se sezonou kolektivních sportů účastí na okresním kole 

Poháru českého florbalu středních škol ve Rtyni v Podkrkonoší. Po smolné prohře v posledním zápase, kde se 

rozhodovalo o postupu do krajského kola, jsme obsadili celkovou 4. (nepostupovou) příčku. Dík za reprezentaci 

školy patří těmto hráčům: Martin Bureš (tercie), Vojtěch Brych (kvarta), Josef Heinzel (kvinta), Jiří Ježek (kvinta), 

Tomáš Bitnar (kvinta), Pavel Chudomský (sexta), Filip Chládek (sexta), Jan Světlík (sexta), Ondřej Gašpar (sexta).  

 

Historický úspěch broumovského gymnázia ve florbalu. Florbalová senzace: 4. místo v kraji. Vystoupali jsme 

na florbalový Olymp. 

Co nedokázaly na okresní kvalifikaci hokejky našich hráčů, to zařídil jeden krátký telefonát bývalého 

reprezentačního trenéra Trenčanského na ústředí České florbalové unie a elitní sestava našich florbalových 

reprezentantů mohla nastoupit do vlaku směr Předměřice nad Labem ke Krajské eliminaci florbalu středních 

škol. Milosrdný los a skvělé výkony hráčů nám po jednom drobném klopýtnutí přisoudily druhé místo v 

kvalifikační skupině A a tedy možnost zahrát si o celkovou třetí příčku. Nejdůležitější utkání desetiletí se pro náš 

tým nevyvíjelo vůbec špatně až do osudné 5. minuty prvního dějství, kdy jeden ze soupeřových hráčů 

bezohledně zakopl o téměř nehybně stojícího hráče Chudomského. Ten se ještě v poslední chvíli pokusil rytířsky 

zachytit soupeře a zmírnit tím jeho pád do zdi za mantinel, nicméně rozhodčí zcela necitlivě poslal našeho hráče 

na trestnou lavici s přídělem 5 + 10 minut za hrubost. Poslední hřebík do rakve našich bronzových ambicí 

zatloukl tentýž rozhodčí o minutu později, kdy hráči Chládkovi vypadla ze zpocených rukou hokejka tak 

nešťastně, že se po nárazu na mantinel rozlomila na dvě části. Verdikt byl opět naprosto absurdní a zněl 5 + 10 

minut za nesportovní chování. Tímto okamžikem se naše střídačka kompletně přesunula na trestnou lavici a 

počet hráčů v poli se zredukoval z pěti na tři. Zápas jsme nicméně dohráli se vztyčenými hlavami a obdrželi již 

pouhých šest gólů. Celkové čtvrté místo v kraji je přesto 

fenomenálním úspěchem gymnaziálního florbalu a je 

třeba ho zanést tučným písmem do školních análů. Za 

bezvadný výkon a skvělou reprezentaci školy děkujeme 

následujícím studentům: Pavel Chudomský (sexta) – 

vyhlášen v šestici nejlepších hráčů turnaje, Filip Chládek 

(sexta), Jan Světlík (sexta), Ondřej Gašpar (sexta), 

Miroslav Peška (sexta), Nikolas Waldecker (2. A), David 

Hampl (kvinta), Vojtěch Brych (kvarta).  

za sekci TV Pavel Trenčanský 

 

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/florbal-okresni-kolo-divek.html
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Dívky těsně pod stupni vítězů. Okresní kolo ve florbalu - kategorie SŠ - DV 5 proběhlo 

v Náchodě - Jiráskově Gymnáziu. V konkurenci pěti hráčsky vyrovnaných družstev náš 

tým měl trošku smůlu a skončil díky vyrovnávacímu gólu týmu SPŠ Nové Město v 

poslední vteřině pod stupni vítězů. Děvčata hrála také vyrovnaný zápas s OA Náchod, 

kdy prohrála pouze o jeden gól. Turnaj se hrál systémem "každý s každým" na dva 

poločasy po deseti minutách.  

Tímto bych chtěla poděkovat za dnešní dívčí florbalový turnaj středních škol v 

Náchodě.  

Ačkoli naše nadání a naše krása nebyly dostatečně doceněny a skončily jsme na 4. místě, byl to opravdu užitý 

turnaj. Bojovaly jsme statečně, a proto jsme mohly odejít s hlavou vztyčenou. 

Příštímu boji a lepším umístěním ZDAR!  

Evelína Šváblová 

 

Stolní tenis. 

Stalo se již pravidlem, že stolní tenistky výborně 

reprezentují naši školu. Naposledy to dokázaly minulý pátek 

v Náchodě, kde zvítězily v Okresním finále družstev. 

Barbora Čepelková ze sexty a septimánka Klára Mrštinová 

budou reprezentovat naši školu v Krajském finále v Jičíně. 

Budeme jim držet palce. A samozřejmě děkujeme za 

skvělou reprezentaci naší školy. 

  

Krajské finále prověřilo naše děvčata. 

V Krajském finále stolního tenisu v Jičíně obsadilo naše 

družstvo děvčat 4. příčku v kategorii D V. Studentkám Kláře 

Mrštinové (septima) a Barboře Čepelkové (sexta) děkujeme 

za skvělou reprezentaci školy za zelenými stoly.   

 

Fotbal. 

Okrskové finále: Skvělé 2.místo.  

Dalšího skvělého fotbalového výsledku dosáhl náš tým na okrskovém kole 

v minifotbalu starších žáků. Na horké půdě broumovského fotbalového 

stadionu se v těžké konkurenci pěti okrskových fotbalových gigantů naše 

družstvo umístilo na skvělé druhé příčce. Nebýt drobného klopýtnutí s 

budoucím vítězem turnaje (Masarykova ZŠ), kdy se nám nepodařilo uhlídat 

dva klíčové hráče soupeře, mohli jsme dokonce sáhnout po zlatě. 

Poděkování za brilantní hru a vzornou reprezentaci školy právem náleží 

těmto „stříbrným hochům“: Michalu Doubravovi (kvarta), Michalu 

Novotnému (kvarta), Vojtěchu Brychovi (kvarta), Jaroslavu Rosovi (kvarta), 

Tomáši Černému (kvarta), Filipu Jirmanovi (kvarta), Vojtěchu Martincovi (tercie), Matyáši Dvořáčkovi (tercie), 

Martinu Burešovi (tercie).  

 

Basketbal. 

Stříbrný úspěch gymnazistek. O historicky nejlepší umístění naší 

školy v okresním finále basketbalu starších žákyň se zasloužily: U. 

Vojtěchová, K. Machková, A. Tomková, E. Hamáčková, A. Hovorková, 

A. Pouznarová, L. Šilhánová, D. Machková. Většina hráček již dva 

roky navštěvuje 1x týdně basketbalový kroužek Gymnázia v 

Broumově a tak sehranost týmu a velká touha po medailovém 

umístění přispěla k vynikajícímu výkonu. Děvčata z pěti zápasů 

prohrála pouze s vítězným družstvem Gymnázia Jaroměř.  

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/florbalokresdivkyleden-2015.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/krajske-finale-stolni-tenis--112014.html
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 Volejbal. 

Volejbalistky na 5. místě v okrese.  

V okresním kole ve volejbalu obsadilo naše družstvo pěkné 5. 

místo v konkurenci 8 družstev. V družstvu hrály - M. Vítová - 2.A, E. 

Jandová, P. Blažková, M. Jansová, D. Špačková, A. Krejcarová - 

všechny 5.V a A. Hanzlíková, P Hartmanová - obě 7.V.  

 

Vybíjená. 

Primánky druhé na 

okrese - vybíjená. 

Družstvo primánek výborně reprezentovalo naší školu v okresním 

přeboru ve vybíjené. O prvenství je v celkovém součtu připravilo 

pouze 1 vybití. Přeborníkem okresu  se stala ZŠ Hradební Broumov, se 

kterou naše družstvo remízovalo.  

Šachy. 

Miroslav Kuře šachovým králem nižšího gymnázia.  

V šachovém turnaji pro 6. - 9. ročník ZŠ zvítězil v konkurenci 21 

účastníků Miroslav Kuře ze sekundy. I na dalších místech byli 

sekundáni - Radovan Assbahi a Martin Přibyl.  

 

Kudowa Zdroj jsou půvabné polské lázně s bohatou historií i 

dynamicky kypící současností. Můžete si zde zaplavat v 

akvaparku, odpočinout v solné jeskyni, ochutnat minerální vodu 

nebo si dát kávu v kavárně Sissi, stylovém podniku ve stylu 

Rakouska-Uherska. V příjemném prostředí lázní se konal Turnaj 

nezávislosti (novodobé Polsko vzniklo 11.11.1918) o Pohár 

předsedy městské rady Kudowy Zdrój. V konkurenci 34 polských 

a českých šachistů vybojoval skvělé 6. místo Radovan Assbahi, hned za ním skončíl na 7. místě Miroslav Kuře, 

oba ze sekundy.  

 

Michal Novotný nejlepším šachistou školy. Nejlepším šachistou školy se stal Michal Novotný z kvarty. 

Kompletní výsledkovou listinu najdete na našem facebooku. V první trojici šachového přeboru o nejlepšího 

hráče Gymnázia Broumov byli dva sekundáni - Miroslav Kuře a Martin Přibyl. Ve dvacetičlenném poli se 

neztratila ani Damaris Machková, vybojovala slušné 8. místo.  

Broumovská šachová pomlázka. 

Na Apríla se sešlo 87 šachistů, kteří úplně zaplnili broumovské Íčko a rozdali si to na 64 polích pod dozorem 

rozhodčích Karla Sourala a Ludvíka Špičana. Kompletní výsledky zveřejněny na webu školy. 

 

Atletika. 

Pohár rozhlasu - okres: Dívky na 5. místě.  V Novém 

Městě n. Metují závodily všestranně sportovně nadané 

dívky z kvarty, doplněné dvěma mladšími žákyněmi ze 

sekundy v okresním kole Poháru rozhlasu - atletika 

družstev. Za deštivého počasí se nám nedařilo ve skoku 

vysokém, a tak jsme celkově obsadili 5. místo z osmi 

družstev. Velice dobře si vedla A. Špreňarová (2.V), která v 

konkurenci 22 starších žákyň v běhu na 60m obsadila 3. 

místo a ve skoku dalekém 10. místo. Výborně si vedla také 

K. Machková (4.V) v běhu na 800 m - 4. místo z 20 

závodnic.  

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okresni-kolo-volejbaldorost.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okresni-prebor-vybijene-prima--kveten-2015.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/okresni-prebor-vybijene-prima--kveten-2015.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/pohar-rozhlasu--okres--kveten-2015.html
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Masarykova šedesátka: Tři první místa. 

V 6. ročníku běhu na 60 m (pořadatel ZŠ TGM Broumov) zvítězili naši studenti ve třech 

kategoriích - dívky do 16 let - 1. Anna Špreňarová, kategorie dívky do 20 let+ženy - 1. 

Nela Volhejnová, kategorie chlapci do 16 let - 1. Ladislav Kašpar.   (mk) 

Různé:  

Turnaj v piškvorkách. 

Běh pro Afriku: Děkujeme.  

Na adresu gymnázia přišlo poděkování našim studentům, kteří se podíleli na 

organizačním zajištění Dne pro Afriku v Polici nad Metují.  

 

 

4.4.4  Program Exelence pro střední školy 
     Tři naši žáci pronikli se svými výsledky i do programu Exelence. Za úspěch považujeme, že 2 z nich v 

přírodovědných předmětech (matematika, chemie). 

 

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

4.5.1   Dějepis 

 
Zítra máte poslední šanci si prohlédnout putovní výstavu o koncentračním 

táboře Gross-Rosen. Tento tábor je trochu ve stínu Osvětimi, ale hrůzy tam byly 

obdobné. Tábor je pouhých 60 km od našich hranic, na sever od Walbrzychu. 

Výstava je umístěna na chodbě před školním bufetem.  

 

 

Primánci dnes při hodině dějepisu uspořádali malou 

výstavku Biblí. Mezi nimi bylo i několik pozoruhodných 

exemplářů, velmi zajímavá byla například Bible z roku 

1864, kterou přinesla Anna Klugová (na snímku). 

Nejstarší přinesla Nela Čejchanová - její Bible byla 

dokonce z roku 1814. 

 

 

"Národ, který se nepoučí z vlastních dějin, si je musí prožít znovu"... to jsem neřekl já, ale někdo mnohem 

významnější. V každém případě má pravdu. V dnešní době to platí dvojnásob. Někdy mám pocit, že řada 

studentů vlastně neví, proč se dějepis učí, za znalosti z tohoto oboru si přece vůbec "nic nekoupí." Ve 

skutečnosti je tomu, myslím si, právě naopak, ty předměty, za které si "vůbec nic nekoupíte", jsou pro 

formování vaší osobnosti nejdůležitější. 

 V několika třídách právě probíráme 2. polovinu 19. století. Některým studentům, spíše studentkám, zejména 

ze septimy, mé třídy, to připadá jako učit se o planetě Uran. Přitom právě v této době vznikají základy naší 

současné společnosti, liberální a svobodné, základy našeho životního stylu, jsou položeny třeba základy 

dnešních sportovních soutěží, klubů. Kdy začala fotbalová a hokejová klání, Sparta a Slavia, kdy se stavěla 

Eifelovka, kdy vyrostl Manhattan, kdy se rodil svobodný tisk, kdy vznikaly tratě dnešních železnic, kdy jsou 

počátky automobilismu, fotografie...... Abych ilustroval, jak jsou vzdálené události vlastně velmi blízko, dovolím 

si publikovat fotografii mého dědečka s babičkou a za nimi stojící pradědečky. Jedná se pouze o tři generace 

dozadu, co to je? Děda se narodil 1898, pradědeček 1868 - tj. rok po vzniku Rakouska-Uherska, ještě nebyla 

Pařížská komuna, nebylo sjednocené Německo, v Británii vládla královna Viktorie, v Africe byly dva nezávislé 
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státy (dnes 54), robota byla zrušena teprve dvacet let..... Ještě se vám zdá "látka" v učebnicích dějepisu tak 

daleko? Pěkné Velikonoce. Milan Kulhánek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zájemce o dějepis - v kabinetu dějepisu (za třídou 48 D) si můžete zapůjčit časopis Živá 

historie. Najdete v něm spoustu informací a zajímavostí, na které v hodinách již bohužel 

nezbude čas.  

 

 

 

 

 

4.5.2  Společenské vědy 
Beseda se školní psycholožkou. 

Studentky a studenti SVS ve třídách 3.A a 7.V besedovali se 

slečnou Michaelou Středovou, školní psycholožkou, o metodách 

psychologie. Beseda byla spojena s mnoha praktickými ukázkami. 

Michaela je absolventkou našeho gymnázia.  

 

K zapůjčení: Financial Times. 

 

SENZACE: Mám v kabinetě dějepisu většinu prosincových 

Financial Times. Jedná se o nejprestižnější světový deník 

zabývající se především ekonomikou a financemi. Noviny 

věnovala naše bývalá absolventka Marie Cvikýřová, která nyní 

působí ve Švýcarsku. Kdo má zájem o zapůjčení, se může stavit 

o přestávce v kabinetě dějepisu.  
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Cestování za totality - epizodky k 25. výročí pádu totality. 

 

Vzpomenete si někdy, jak jsme cestovali před 25 lety? Lépe, jak 

jsme necestovali? Jak jsme museli poníženě žádat o razítko na 

devizový příslib? Jak jsme se báli při přejezdu státní hranice, aby 

nám soudruzi z NDR nesebrali boty nebo dětské oblečení? .... více 

v textu na našem facebooku.  

 

 

 

 

 

Bruselská soutěž. 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

rádi bychom Vás informovali o soutěži pro studenty středních a vysokých škol, kterou pořádá poslanec 

Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský spolu s kanceláří Stálého zastoupení Jihočeského a 

Královéhradeckého kraje v Bruselu. Jedná se o soutěž o plně hrazený třídenní studijní pobyt v Bruselu s 

návštěvou Evropského parlamentu.  

V příloze zasíláme dokument s podrobnějšími informacemi o soutěži a rádi bychom Vás touto cestou požádali o 

jeho zveřejnění, ať už na Vašich webových stránkách či v papírové podobě v prostorách školy. 

 Více informací naleznete ve zmíněné příloze či 

na stránkách www.krajeveu.cz . 

 Pro případné dotazy pište na staz@kraj-

jihocesky.cz nebo rprihoda@kr-

kralovehradecky.cz 

cid:image001.jpg@01CEA7CF.ED7DB330 

cid:image002.jpg@01CF3FA0.638B6230 

Zuzana Moravcová 

Internship of the Brussels Office  

 South Bohemia Region 

 Hradec Králové Region 

 

Soutěže jsme se zúčastnili a byli jsme úspěšní (viz dále text o Štěpánu Chládkovi). 

 

 

Co je školní zralost?  

 

 

Paní Mgr. Ježková z Pedagogicko-psychologické poradny Náchod vysvětlila studentům 

SVS ze 7.V a 3.A hlediska posuzování školní zralosti. Toto téma je součástí studia 

vývojové psychologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/blog/cestovani-za-totality-epizodky-pro-zamysleni-k-25-vyroci-padu-totality.html
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Projekt „Můžeš podnikat“. 

Projekt podpořil přípravu studentů v oblasti ekonomie, profesní přípravy, společenských věd a studenti poznali 

reálné podnikatelské prostředí. Setkali se s opravdovými osobnostmi, a mohli s nimi diskutovat a poznat příběh 

cesty k jejich úspěchu. 

Stanovte své směry 

a cíle. 

 ŠEST STAVEBNÍCH KAMENŮ: 

1. Můžeš podnikat 

Iniciativa MŮŽEŠ PODNIKAT přináší na střední a vysoké školy zajímavé osobnosti z podnikatelského prostředí. 

Cílem 90 minutového semináře je inspirovat autenticky vyprávěným příběhem úspěšné cesty k vlastní firmě a 

současně nabídnout mladým lidem příležitost k diskusi s lidmi, kteří se školách vyskytují výjimečně. Akce je 

financovaná podnikateli bez jakéhokoliv vedlejšího obchodního či náborového úmyslu. Osobní povaha 

vyprávění sleduje mezigenerační sdílení osobních postojů, hodnot a principů, na nichž stojí poctivě vybudovaný 

úspěch. 

2. Exkurze do úspěšných firem 

V případě dostatečného zájmu studentů organizujeme exkurze v podnicích s oborem blízkým zaměření dané 

střední školy. Exkurzi vede majitel firmy a jejím cílem je pochopení hodnotového řetězce, na němž stojí úspěch 

firmy. Cílem exkurze je poznat postup tvorby produktu firmy, ale i manažerský pohled na fungování podniku a 

způsob jeho řízení. Důležitou součástí exkurze je pro studenty možnost hovořit osobně s pracovníky firmy na 

různých pozicích a získat tak přesnější představu o náplni práce a hlavně nárocích na pracovníky na daných 

pozicích. Exkurze se uskutečňuje, pokud je potvrzen zájem 20 a více studentů a jeden z vyučujících je ochoten je 

do podniku doprovodit. 

3. Zapojení se do zajímavého projektu 

Studenti se zájmem o rozvoj svých dovedností mohou projevit zájem realizovat dílčí projekt v podniku. 

Smyslem takové aktivity je zvýšení kontaktu studentů s podnikovou realitou. Podniky mohou získat kapacitu na 

jednodušší úkoly a studenti zajímavou zkušenost nebo námět na středoškolskou odbornou činnost či seminární 

práci. 

4. Víkendový kurz podnikání 

Pro zájemce o hlubší poznatky z praxe z oblasti řízení firem připravujeme víkendové setkání s podnikateli, na 

kterých budou moci studenti diskutovat vlastní záměry a podnikatelské představy se zkušenými matadory. Tato 

aktivita je určena mladým lidem, kteří prokazují zájem o podnikání nebo mají za sebou první podnikatelské 

kroky a hledají další inspiraci. 

5. Projektové dílny 

Pokud realizujete zajímavý projekt, může být přínosné jeho vývoj akcelerovat diskusí se zkušenějšími 

podnikateli. Napište nám, jaké překážky Váš projekt brzdí, v jaké oblasti má největší mezery. My pro Vás 

http://www.muzespodnikat.cz/cile#exkurze
http://www.muzespodnikat.cz/cile#projekt
http://www.muzespodnikat.cz/cile#kurz
http://www.muzespodnikat.cz/cile#dilny
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připravíme návrh na tematickou projektovou dílnu, kam přizveme osobnosti s odpovídajícími zkušenostmi. Váš 

projekt tak může získat zásadní impuls pro dalšího rozvoj a vy řadu inspirací pro jeho řízení. 

6. Konzultace k vlastnímu záměru 

 

4.5.3  Český jazyk a literatura, mediální a dramatická výchova 
 

Školní knihovna otevřena. 

 

Od října je otevřena každé pondělí, středu a pátek o velké přestávce školní knihovna.    

 

Knihovna je tu pro vás - nové přírůstky.  

Každoročně dostává naše školní knihovna finanční dar v hodnotě 20 000 Kč (dar 

poskytuje náš absolvent Jakub Unger). I letos jsme nakoupili nové knihy – komiksy, 

beletrii českou i světovou, odborné texty – Proto neváhejte, přijďte a čtěte!!!!!!!  

 

Zkažený moučník je tu pro vás.  

 

Zkažený moučník - Hlavní náplní projektu a prvotní ideou bylo a jest přinést do širšího 

podvědomí mladé lidi, kteří se nebojí tvořit. Zkažený moučník - se těší se na kohokoli, 

kdo by měl zájem se připojit a nenechat svá díla ležet ladem pod vrstvou prachu.   

Jakub Voves, oktáva  

 

 

Píšete do šuplíku? Změňte to - Zkažený moučník. 

Zkažený moučník je blog, kde můžete publikovat svoje básně, povídky, fotografie či další díla. Bližší informace 

na našem facebooku, nebo u Jakuba Vovsa z oktávy. Chcete-li vylézt ze své ulity, tak nyní je nejlepší příležitost.  

Projekt spravuje tvůrčí skupina Viděti Myš - Jakub Voves, Pavel Suchomel, Adéla Lněničková a Jitka Smolíková.  

 

Právě je 6.19, sedím u pc, připravuji si snídani, za chvíli půjdu dělat "chytrého" do školy, a hle, na facebooku 

zpráva Jakuba Vovsa o studentském blogu - jak na webu, tak i na facebooku existuje Zkažený moučník. Už název 

se mi zdá velmi dobrý. Napiji se horkého čaje a nestačím zírat - text Jitky Smolíkové, fotky Báry Hrdé, Martina 

Doležala, skladba Ondry Rozuma, obrázky Karolíny Šrámkové, úvaha Tomáše Kujínka, valí se to na mě, že 

nevím, co dřív. Dopít čaj? Číst blog? Musím dát zadosti povinnostem, ale už se těším, až dorazím domů a 

všechno si v klidu přečtu. Udělali jste mi všichni radost. Jen tak dál .... a doufám, že se přidají i další. 

Talentovaných studentů máme ve škole požehnaně. Pěkný pátek.  Milan Kulhánek 

 

Zkažený moučník nás každý den něčím novým překvapí - dnes 

výbornou fotografií našeho absolventa Tomáše Hejzlara.  

 

"Fotografie je kreslení světlem. Světla v noci většinou moc není..." 

Tomáš Hejzlar 

 

 

 

 

                                                                             

Takto maluje Jitka Smolíková: 

 

 

http://www.muzespodnikat.cz/cile#konzultace
http://videti.wix.com/zkazeny
http://videti.wix.com/zkazeny
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Sexta v Praze. 

 Ještě „popiska“ k fotkám J. Smolíkové ze sexty. 

Šlo o literární exkurzi třídy sexty, a to po stopách 

národního obrození, resp. obrozeneckého divadla. 

Každému, kdo je alespoň mírně zasvěcen do teorie 

vyučování, je jasné, že poslouchat (příp. si 

zapisovat :o)) jména míst a osobností spjatých s 

dobou před dvěma sty lety, je hodně nezáživné, 

ba „vopruz“. Proto jsme ta místa navštívili, busty 

osobností si prohlédli, prošli historickou budovou Národního divadla,- od základních kamenů až 

ke stropu. Komenský by zaplesal… 

A protože bylo krátce po 17. listopadu, zapálili jsme svíčky na Národní třídě. K tomuto bodu uvádím, že nešlo o 

„hromadnou akci“, kterou zorganizovali vyučující, ale učinili tak sami studenti cestou k ND. Dobrá zpráva, není – 

liž pravda? 

 

Divadelní sezona zahájena. 

 

Novou divadelní sezonu jsme zahájili dopolední 

předpremiérou Kytice v Klicperově divadle v Hradci Králové. 

Další představení se uskuteční ve čtvrtek 4. prosince ve studiu 

Beseda. Jedná se o divadelní hru „Bez bab! aneb kutloch“ (o 

nákupním centru a manželech na útěku). Zájemci se mohou 

přihlásit v kabinetě češtinářů. ŠáRa 

 

 

Putování za divadlem.  

Divadelní představení Sněhová královna, žáci tercie. 

„Ze života hmyzu“ experimentální představení studentského 

divadla, 125. výročí narození K. Čapka, T, 3.A, Pardubice.  

 

 

 

Prosincová exkurze 2.A. 

V pátek 19.12.2014 se třída 2.A vydala na exkurzi do Hronova. 

Nejprve žáci navštívili místní divadlo, kde jim poutavě jeho historii i 

současnost přiblížila paní ředitelka Marcela Kollertová. Žáky provedla i 

prostorami, které jsou běžným návštěvníkům skryté. Svoji práci v divadle 

přiblížil žákům i zvukař Michal Kops. Další částí exkurze byla návštěva 

vánočně vyzdobeného rodného domku Aloise 

Jiráska.  

 

Nenechte si ujít - zájezd do divadla: Evžen Oněgin. 

Další zájezd do divadla, tentokrát to bude večerní představení v Klicperově divadle v Hradci 

Králové. Úterý 21. dubna  - EVŽEN ONĚGIN – Hlaste se v kabinetě Čj. P.S. Dílo Evžen 

Oněgin  najdete v našem školním maturitním seznamu četby.  

 

Sněhová královna. 

Muzikál Sněhová královna v divadle Hybernia, výstava betlémů v 

Betlémské kapli, adventní trhy, vánoční atmosféra na 

Staroměstském náměstí - to byla Praha v podání tercie.  ZuVa  

 

http://www.klicperovodivadlo.cz/
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/exkurze-2.a--hronov--prosinec-2014.html
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Studenti broumovského gymnázia si zahráli na filmaře.  

NEDĚLE, 21 PROSINEC 2014 04:41 KATEŘINA OSTRADECKÁ  

Krádež a honička, vědecký objev, zaspání, smrt jednorožce. Taková 

témata si ke svému natáčení zvolili studenti broumovského 

gymnázia, kteří se ve středu 17. prosince zúčastnili filmové dílny 

Filmfárum ve Vzdělávacím a kulturním centru Klášter Broumov. 

Studenti 2. ročníku Gymnázia v Broumově si nejdříve prošli krátkou 

přednáškou lektorky a režisérky Lenky Wimmerové o filmové teorii. 

Pak si rozdělili role ve filmových "štábech", připravili krátké scénáře a 

naplánovali seznam záběrů. O chvíli později už mohli broumovští 

obyvatelé sledovat natáčení zaběhnutého jednorožce nebo krádež a 

honičku v přímém přenosu. Studenti se pak se svými záběry znovu 

sešli v klášterní Kreslírně a pod dohledem Lenky Wimmerové 

sestříhali příběhy do filmové podoby. 

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov nabízí filmové dílny Filmfárum 

prvním rokem, a to díky spolupráci s režisérkou Lenkou Wimmerovou, která nyní na 

Broumovsku pracuje v rámci projektu Rok jinak Nadace Vodafone. Tvůrčích dílen je 

možné se účastnit buď přímo v klášteře, na výstavě Play Broumovsko ve Vebě nebo 

se dají nově objednat přímo do škol, základních i středních. 

"Mladší žáci se v dílnách dozvědí, jak vzniká film, seznámí se s principem, na jehož 

základě se obrázky hýbou. Osvojí si základy animovaného filmu, zkusí si pár 

filmových triků a natočí si jednoduché filmy. Starší žáci se naučí záběrovat, zjistí, co 

je celek, polocelek, detail atd., a nabyté vědomosti pak uplatní při práci v malých 

filmových štábech. Studenti středních škol získají základní povědomí o klíčových 

filmových profesích s důrazem na kameru a také si zkusí natočit film," popisuje 

Lenka Wimmerová program filmových dílen. 

Na facebooku najdete čtyři studentské snímky, které natočili studenti 2. ročníku pod 

vedením paní režisérky Lenky Wimmervé. Paní režisérka v dopise řediteli školy velmi 

ocenila zápal a úroveň našich studentů.   

http://youtu.be/SQhJ1kmJyt0 

http://youtu.be/j6q9ED0B-Os 

http://youtu.be/auy8fX_Qq9Q 

http://youtu.be/AA4rOcO2OlU 

 

Po stopách undergroundu - nenechte si ujít. 

 

V životě je nejdůležitější svoboda.  

ČTVRTEK, 21 KVĚTEN 2015 04:49 

ŠÁRKA RAMBOUSKOVÁ, UČITELKA 

GYMNÁZIA BROUMOV  

V pátek 15. května ráno vyrazila naše 

expedice tvořená studenty sexty, septimy a třetího ročníku Gymnázia Broumov a pěti 

přáteli naší školy na literární "badatelskou" cestu po stopách českého undergroundu. 

Underground je, jak známo, podzemní neboli neoficiální hnutí české kultury v druhé polovině 20. století. A 

protože se lépe učí o něčem, co se vidí na vlastní oči, než o něčem, co je pouze v čítance či učebnici, vyrazili 

jsme. Ono "vyrazili jsme" se však uskutečnilo díky Stanislavu Pitašovi. 

http://nase.broumovsko.cz/magazin/studenti-broumovskeho-gymnazia-si-zahrali-na-filmare.html
http://youtu.be/SQhJ1kmJyt0
http://youtu.be/j6q9ED0B-Os
http://youtu.be/j6q9ED0B-Os
http://youtu.be/auy8fX_Qq9Q
http://youtu.be/auy8fX_Qq9Q
http://nase.broumovsko.cz/blog/v-zivote-je-nejdulezitejsi-svoboda.html
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Standa nám zařídil exkluzivní zážitek – dcera významného českého 

básníka I. M. Jirouse Františka – nás v Kostelním Vydří přivítala v 

Magorově domě, kde se chystá Muzeum českého undergroundu, Martinu 

Jirousovi jsme se poklonili u jeho hrobu, ve Vydří jsme ještě navštívili 

karmelitánský klášter, v jehož kostele Panny Marie Karmelské se s M. 

Jirousem naposledy rozloučili jeho příbuzní, přátelé a příznivci. 

Ubytovali jsme se v Parku kultůry a voddechu ve mlýně Mirka Skaláka 

Skalického. Po undergroundové večeři nám téměř do rána hrál harmonikář Jim Čert (jak známo velmi 

kontroverzní osoba české undergroundové scény). 

Studenti se toho, myslím, naučili dost – ale jedno jistě: "V životě je nejdůležitější svoboda", i když zlí jazykové 

tvrdí, že si za ni nic nekoupíš. Ale kašleme na zlé jazyky. 

Děkuji firmě P-transport za autobus RTO (zážitek byl vskutku opravdový), skvělému řidiči panu Strazzerovi, 

firmě Lutoma, Bezedos, Z-trade a Centru Walzel Meziměstí, Nadačnímu fondu Gymnázia Broumov za velmi 

štědrý sponzorský příspěvek, MUDr. Šváblovi (on už bude vědět), Standovi Pitašovi (ten to taky ví) a svým 

studentům, byli skvělí ostatně jako vždycky. 

Foto Janek Zavadil 

Zájezd po stopách českého undergroundu byl nebyl bez dvou lidí. Jednak bez Stanislava Pitaše (na snímku, 

signatáře Charty 77, disidenta, muže, který zajistil program zájezdu), 

jednak bez kolegyně Šárky Rambouskové, která zařídila všechno okolo. 

Kdo nikdy nic neorganizoval a jen kritizuje ze všech stran, tak vůbec 

netuší, co taková akce obnáší. Od dopravy, ubytování, zajištění 

účastníků, financování, kolegyně sehnala tolik sponzorů, že jste vy, 

studenti, platili skutečně směšnou částku, až po řadu dalších zdánlivě 

jen maličkostí. Šárko, děkujeme.  

Foto: Martin Doležal, maturant 2014 

Zájezd po stopách českého undergroundu se vydařil. Symbolickou 

tečkou byla návštěva hrobu dnes již legendy Ivana Martina Jirouse, 

zvaného Magor. Hrob se nachází v Kostelním Vydří. (foto Martin 

Doležal) 

(Ne)úspěšná Hana Lundiaková. 

V úterý jsme pokřtili nový sál Dřevníku hudebně-literárním programem Hany Lundiakové. Bylo příjemné slyšet 

znovu v Broumově bývalou gymnazistku, dnes knižní redaktorku a spisovatelku, která se nebojí stát mimo 

hlavní proud. Hanka si vlastně spíše užívá, že svojí tvorbou oslovuje menšinu čtenářů. A ještě se tak nějak 

sympaticky nebere až tolik umělecky vážně... Eva Kroupová 

Výstava Jan Hus. 

Dobrý den, 

rád bych Vás jménem kvarty broumovského gymnázia pozval na výstavu o 

českém reformátorovi mistru Janu Husovi. Výstava začíná dne 1.června od 

16:00 a poté je denně až do pátku od 9:00 do 16:00. Koná se v Broumově na 

ulici Husova 182 v Husově sboru. Dozvíte se zde vše o jeho životě od mládí až 

po tragickou smrt v Kostnici. Šimon Zahradník  

Výstavu kvartáni Gymnázia Broumov zvládli se ctí.  

ÚTERÝ, 02 ČERVEN 2015 05:38 STUDENTI KVARTY A ŠÁRKA 

RAMBOUSKOVÁ  

Studenti kvarty broumovského gymnázia připravili v předmětu mediální 

výchova výstavu k šestistému výročí upálení Mistra Jana Husa. Výstava byla 

otevřena pondělní vernisáží a bude probíhat do pátku 5. června do 16 hodin. 

http://nase.broumovsko.cz/ostatni-kultura/vystavu-kvartani-gymnazia-broumov-zvladli-se-cti.html
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Koná se v Husově sboru – kostele v Husově ulici v Broumově. Tento unikátní prostor s výbornou akustikou 

nebývá běžně otevřen, proto vřele doporučujeme navštívit výstavu a zároveň si prožít jeho atmosféru. 

Kvartáni se opravdu perfektně připravili – nastudovali prameny, připravili materiály, vytiskli a roznesli plakáty, 

rozeslali pozvánky místním školám, uklidili a upravili 

prostor kostela, zajistili (Anežka a Karolína dokonce 

vlastnoručně vyrobily) občerstvení pro vernisáž, 

sami se postarali o hudební vystoupení (Jitka nádherně 

zazpívala, Anna krásně doprovodila). Je 

samozřejmé, že se také ujmou role průvodců. 

Výstava se koná každý den v době od úterý 2. června do 

pátku 5. června v Husově sboru od 9 do 16 hodin. 

Zveme širokou veřejnost i místní školy. 

Děkujeme Karlu Franzemu z Městského muzea za 

zapůjčení výstavních panelů, Diakonii Broumov za 

bezplatné zapůjčení kostela, Církvi československé husitské za některé materiály, panu školníkovi Jiřímu 

Hejzlarovi, který nám ochotně převezl veškerý materiál ze školy do Husovky, všem obyvatelům Husovy ulice, 

kteří ochotně darovali květiny ze svých zahrad pro okrasu kostela. Děkujeme a těšíme se na setkání. 

 

Gymnázium v Broumově navštívila dcera spisovatele Egona Hostovského.  

PONDĚLÍ, 15 ČERVEN 2015 06:00 RENÉ HERZÁN  

Literární historička, překladatelka a editorka Olga Hostovská-

Castielli (1936) besedovala se studenty septimy a 3.ročníku 

Gymnázia Broumov o svém otci, významném českém 

spisovateli, Egonu Hostovském. Ve svém příspěvku provedla 

posluchače nejen životem svého otce, ale i minulostí naší 

země v době nedávné. 

Olgu Hostovskou-Castielli doprovázela lektorka Židovského 

muzea v Praze Jana Sofie Hofmanová. Paní Olga vzpomínala 

na studia Hostovského na náchodském gymnáziu, na první 

emigraci před nacisty i na druhou před komunisty. Na život v 

emigraci. Hostovský žil v Dánsku, poté v USA, kde je také 

pochován. 

Hronovský rodák židovského původu byl známý nejen jako spisovatel, ale také jako novinář a redaktor rádia 

Svobodná Evropa. PhDr.Olga Hostovská je dcerou z prvního manželství. Vystudovala češtinu a polštinu na 

Filozofické fakultě UK v Praze a také filologii v italské Florencii. Pracovala jako nakladatelská redaktorka a 

překladatelka ze slovenštiny, polštiny a italštiny. Věnuje se také literární publicistice a edituje spisy svého otce. 

"Je obdivuhodné, s jakou energií a grácií zvládla tato dáma besedu se studenty," říká Milan Kulhánek, učitel 

literatury na broumovském gymnáziu. "Chtěli bychom pokračovat v besedách s významnými osobnostmi české 

literatury i příštím školním roce," dodala jeho kolegyně Šárka Rambousková. 

Literární historička, překladatelka a editorka Olga Hostovská - Castielli (1936) besedovala se studenty septimy a 

3. ročníku o svém otci, významném českém spisovateli, Egonu Hostovském.  

Ve svém příspěvku nás provedla nejen životem svého otce, ale i minulostí naší země v době nedávné.  

Paní Olgu doprovázela lektorka Židovského muzea v Praze Jana Sofie Hofmanová.  

Terciáni v kraji Karla Jaromíra Erbena. 

Třídenní výlet si terciáni užili v kraji K. J. Erbena. Navštívili muzeum českého 

amatérského divadla na zámku v Miletíně, prohlédli si rodný domek 

významného českého tvůrce balad a  zhlédli ruční výrobu hořických trubiček, 

kterou si i sami vyzkoušeli.  

 

http://nase.broumovsko.cz/ostatni-kultura/gymnazium-v-broumove-navstivila-dcera-spisovatele-egona-hostovskeho.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/vylet-tercie-kveten-2015.html
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4.5.4  Estetická výchova výtvarná a hudební 
Exkurze Praha: Sovovy mlýny.  

 

Studenti gymnázia navštívili v Sovových mlýnech Muzeum Kampa, a 

viděli tak díla Františka Kupky, Otto Gutfreunda a Jiřího Koláře. Exkurze 

byla spojena s prohlídkou města.    

 

Hudební výchova: Kurz mimoevropské hudby. 

 

Ve čtvrtek 9. října měli možnost studenti hudebním seminářů „zatroubit si" s 

panem Walterem Erberem, hráčem na australské didgeridoo. Kromě 

zmíněného nástroje se hrálo rovněž na tibetské mísy a hovořilo o účincích 

hudby na lidské zdraví.  

 

 

 

RADIKÁLNÍ BAROK A JEHO PROSTOR. 

 Na každém kroku slýcháme o barokní architektuře: je unikátní, je 

géniem loci a především pak jedinečným potenciálem našeho 

regionu. Máme však alespoň rámcovou představu o tom, co 

vlastně hodnoty baroka utváří? Podle prof. Mojmíra Horyny (1945 

- 2011) to je vnitřní architektonický prostor... 

 Cílem veřejné přednášky, která se koná v rámci výstavy PRO 

ŽIVOT KOSTELŮ BROUMOVSKA (4. 12. - 31. 12. 2014 ve výstavní 

síni Staré radnice), je výše uvedenou otázku přiblížit. Radikálně 

barokním prostorem - jeho vznikem, vývojem a cestou do střední 

Evropy - vás provede učitel ZUŠ a historik umění Petr Staněk. 

Pozornost bude též věnována Dientzenhoferovským kostelům na 

Broumovsku a jejich významu pro české radikálně barokní stavitelství ve 40. a 50. letech 18. století. Přednáška 

se koná v úterý 16. 12. od 17:30 hodin v učebně výtvarného oboru ZUŠ Broumov na Staré radnici. Vstupné 

zdarma. Srdečně vás zveme! 

 

 

Francouzská chvilka. 

Ve čtvrtek 16. října jsme si zahráli a zazpívali s naší bývalou gymnaziální učitelkou 

Jessicou Harney. Protože si kromě diatonické harmoniky přivezla i francouzského 

kytaristu Pierra, celkem to vyznělo "á la Paříž"...  

 

 

 

 

Vánoční koncert v budově naší školy. 

Vážené kolegyně a kolegové,  

ráda bych vás pozvala na Vánoční koncert Gymnázia Broumov, který proběhne v 

úterý 9. prosince na chodbě naší školy. Dopolední koncert pro studenty začne v 10 

hodin, odpolední koncert pro veřejnost a rodiče je plánován na 17 hodin. Nevím, jak 

koncert bude dlouhý (poslední zkoušky byly nekonečné...), ale počítám, že zasáhne i 

do páté vyučovací hodiny. 

Děkuji všem, kteří pomáhají s přípravou, zejména kancelářskému úseku a ICT. 

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/exkurze-praha--sovovy-mlyny--92014.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/kurz-mimoevropske-hudby.html
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Velmi mě potěší, když dorazíte i odpoledne, kdy je koncert kvalitnější, a pokud přiberete pár známých, výrazně 

nám zlepšíte kromě nálady i akustiku:-D. 

Těším se. 

Eva 

 

Vánoční karaoke na gymnáziu. 

Opět po roce proběhl na gymnáziu vánoční koncert studentů hudebních seminářů Evy Kroupové.  Diváci měli 

v úterý 9. prosince možnost slyšet skladby různých žánrů, od jazzových hitů, po klasické rockové songy a 

skladby z oblasti umělecké. Před pásmem koled přispěl k navození vánoční atmosféry živý betlém, čerstvě 

ozdobený vánoční strom a proslov pana faráře Martina Lanžiho, který účinkujícím i posluchačům připomenul, 

proč se v tento čas scházíme.  

Příjemným osvěžením programu byla projekce textů na plátno tak, aby se mohli zapojit svým zpěvem také 

diváci. 

Eva Kroupová k tomu dodává: „Využití principu karaoke se nám osvědčilo už druhým rokem a hodláme v něm 

pokračovat. Do budoucna bychom se rádi zapojili do celonárodní akce Česko zpívá koledy, která už nyní probíhá 

po různých městech republiky, ale v Broumově by byla novinkou.“ 

Zahrajme to spolu. 

Studenti Gymnázia Broumov připravili pro své kolegy, žáky 

broumovských základních škol, hudební projekt Zahrajme to spolu. 

Program byl koncipován tak, že se žáci/diváci stali aktivní součástí 

představení a do písní se zapojili, ať už svým zpěvem či navrhovaným 

rytmickým doprovodem.Sál IC Broumov se tak včera otřásal dunivými 

tóny Highway To Hell nebo We Will Rock You. Poslední skladbou 

programu si všichni zúčastnění už vlastně jen potvrdili, že jsou 

skutečnými šampióny – We Are The Champions.Bylo skvělé slyšet zpívat 

tolik mladých hlasů pohromadě…  ek 

Limonádový Joe. 

Studenti Gymnázia Broumov uvedou českou 
westernovou klasiku  
SOBOTA, 30 KVĚTEN 2015 04:48 EVA KROUPOVÁ, UČITELKA GYMNÁZIA BROUMOV  

Limonádový Joe aneb Studentská opera - česká westernová klasika, ale ve studentském kabátě se pro vás 

chystá v příštím týdnu na Chatě pod Korunou v Martínkovicích. Žáci hudební výchovy Gymnázia Broumov tu 

odehrají ve čtvrtek 4. června a v pátek 5. června dopoledne několik muzikálových představení určených školám, 

podvečerní čas, tedy od 18:30 hodin, si oba dny vyhradili pro veřejnost. 

"Představení nacvičujeme asi čtvrt roku ve škole, ale na chatu jsme se vypravili teprve tento týden. Dva dny 

jsme pilovali, co se dalo, a teď se těšíme na realizaci pro diváky," řekla studentka 2.A Květa Vídeňová. A dodala, 

že i přes vzdálenost od Broumova nakonec k 

odehrání zvolili prostředí martínkovické chaty, 

protože přímo vybízí k představě Divokého 

západu. 

A na závěr kousek scénáře: Staison City, dnes 
pusté místo kdesi uprostřed monotónní 
martínkovické prérie, ale před léty pulzující doupě 
hazardu, bitek a alkoholu. Meziměstí, Police, 
Křinice, Broumov... Ostatní ďáblova města 
Divokého západu bledla v porovnání s tímto 
skutečným doupětem neřesti, ještě dnes čpícím 
střelným prachem. A uprostřed toho pekelného 
kotle stával bar, býval to i můj bar a tuším, že jeho 
jméno znělo Trigger Whisky Saloon... 

http://nase.broumovsko.cz/divadlo/studenti-gymnazia-broumov-uvedou-ceskou-westernovou-klasiku.html
http://nase.broumovsko.cz/divadlo/studenti-gymnazia-broumov-uvedou-ceskou-westernovou-klasiku.html
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Limonádový Joe aneb Studentská opera - představení studentů hudební výchovy broumovského gymnázia v 

režii Evy Kroupové ve stylové chatě Pod Korunou v Martínkovicích - to byl jedinečný zážitek, který prostě musíte 

zažít. Jedním slovem - excelentní.  

 

 

Gymplfest. 

 

Gymplfest by měl tentokrát představovat studentský festival, jehož jádrem bude živé pouliční hraní. Broumov 

by se měl 21. – 22. května rozeznět nejméně na osmi scénách hudbou různých žánrů. Více na našem 

facebooku. (E.Kroupová) 

Dvoudenní multižánrový pouliční festival v režii Gymnázia Broumov, už 7. ročník Gymplfestu, včera začal 

programem pro školy. Dnes budou kulturně nadaní studenti očekávat diváky z řad veřejnosti. 
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"Diváci tak dostanou možnost spojit příjemnou procházku historickým jádrem města a nově zrekonstruovanými 

prostory kláštera s poslechem například barokních kytarových improvizací, francouzských valčíků, varhanní 

klasiky nebo dívčí rockové kapely SB," uvedla učitelka hudební výchovy na Gymnáziu Broumov a "šéfka" 

festivalu Eva Kroupová. 

Orientovat se návštěvníci budou podle přiložené mapky, kterou získají na informačních bodech před 

gymnáziem nebo ve Schrollově parku. Cílem akce je vytvořit otevřenou kulturní scénu města, představit 

divákům vybrané začínající umělce z řad gymnazistů a více propojit dění gymnázia s životem Broumova. 

Prima si užívala prima Gymplfest. 

     Ve čtvrtek 21. 5. si prima užívala prima Gymplfest s průvodkyní 

Petrou Blažkovou z kvinty, zanotovala si nejrůznější hudební žánry, 

vyzkoušela nelehkou práci varhaníků, pobavila se u krátkého filmu 2. A 

a proměnila se v Hello Kitty. Moc děkujeme všem, kteří se na této 

skvělé akci podíleli. Salašová 

Píše se rok 2079.  

     Píše se rok 2079. Právě probíhá 70.Gymplfest. Studentské kapely předvádí užaslým návštěvníkům, co 

všechno umí. Gymplfest už je dávno zavedená značka známá nejen v Broumově, ale v celé České republice. 

Nikdo už téměř neví, kdo byl "otcem zakladatelem" této prestižní značky. Už to je tak dávno. Jsou věci, na které 

bychom zapomínat neměli. Bez tehdejší učitelky hudební výchovy by žádný studentský festival nebyl. Začátky 

nebyly vůbec jednoduché.Za zorganizování je velká spousta práce. Hraní už je jen šlehačka na dortu. Zařídit 

povolení od ůřadů, sehnat sály, udělat propagaci, zařídit desítky a desítky drobných prací, aby se akce mohla 

rozjet. A k tomu často narážet na nepochopení, či dokonce lenost svých souputníků, to tehdy, věru, nebyla 

vůbec lehká práce. Ale vše zakladatelka tehdy zvládla a dnes, při 70. výročí, již řada organizačních záležitostí 

jede podle plánu, který byl někde v letech 2009 - 2015 nastaven. Kulhánek 

 

Broumovem se prohnal první pouliční festival – 7. Gymplfest.  

PONDĚLÍ, 25 KVĚTEN 2015 04:19 RENÉ HERZÁN  

Gymplfest v Broumově se letos konal v duchu pouličního veselí. V ulicích, parcích, náměstích a dalších vizuálně 

zajímavých zákoutích historického jádra města a kláštera se 21. a 22. května hrálo, zpívalo, kreslilo, promítaly se 

studentské filmy, probíhaly zde malby na tělo a pozitivní nálada se pouštěla do vzduchu třeba i prostřednictvím 

bublifukových kompozic. 

Festival byl opravdu pojat multižánrově, v hudebních produkcích mohli diváci slyšet bohatý nástrojový fond 

provozující jazz, rock, pop, folk, klasiku a další. Studenti Gymnázia Broumov předvedli široký rozptyl svých 

schopností i koníčků a mezi diváky přivítali několik generací Broumováků i přespolních. 

"Myslím, že se nám podařilo touto akcí rozeznít naše město hudbou a tvorbou mladých lidí. Bylo milé sledovat, 

že se do našich vystoupení často vmísili samotní diváci, tleskali, tančili a domů si někteří odnesli obrázek na 

tváři nebo třeba zážitek v podobě možnosti zahrát si na varhany," dodala Eva Kroupová, šéfka festivalu a 

učitelka hudební výchovy na gymnáziu. 

Broumov v těchto dnech ožil, dýchal, dokonce se chvílemi usmíval nad mladou generací, a to samotné je přece 

malý zázrak. 

Foto a video Jan Kolář (divák, žák 8. třídy ZŠ Hradební) 

 

Nenechte si ujít koncerty School Bandu GB.  

 

Nově vzniklou partičku hudebníků bude možné slyšet v blízkých termínech na 

Broumovské pouti (26. června 15:45 – 16:30), oslavách gymnázia (27. června, 

17:15 – 18:00) a RockManii (25. července 13:30 – 14:15). Těšíme se, že 

dorazíte.  

 

http://nase.broumovsko.cz/stane-se/oznameni/gymplfest-multizanrovy-poulicni-festival.html
http://nase.broumovsko.cz/ostatni-kultura/broumovem-se-prohnal-prvni-poulicni-festival-7-gymplfest.html
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Výstava výtvarných prací k 70. výročí českého gymnázia. 

Dne 11. května 2015 bude ve výstavní síni staré radnice v Broumově zahájena výstava výtvarných prací 

studentů našeho gymnázia u příležitosti 70. výročí vzniku českého gymnázia v Broumově, která potrvá až do 31. 

května. Výstava reprezentuje průřez tvorbou studentů víceletého a čtyřletého gymnázia. Jsou zde zastoupeny 

různé výtvarné techniky. Od malby, přes kresbu, grafiku až po písmo. Práce si můžete prohlédnout na čtyřech 

samostatných panelech, z nichž každý je věnován právě jedné výtvarné technice. 

Za pomoc s realizací výstavy bych chtěl poděkovat studentkám sexty – Valentýně 

Ringelové, Jitce Smolíkové jr., Barboře Čepelkové, Evelíně Šváblové a zahraniční studentce 

Nathalii Huhn.  Marek Lengál 

 

Za uměním na AVU. 

Studenti a studentky sexty, 1. a 2. ročníku nahlédli 23.6. do zákulisí Akademie výtvarných 

umění v Praze. Měli možnost okusit nekonformní prostředí uměleckých ateliérů a 

obdivovat práci budoucích umělců – malířů a sochařů.  

 

 

4.5.5  Cizí jazyky 
Londýn 2014 - odjezd ve středu 10. září. 

 

Den odjezdu do Londýna se blíží! 

 Ve středu 10.9. se studenti tercie, kvarty a kvinty vydají na poznávací zájezd do Londýna. 

Čeká nás plavba trajektem přes kanál La Manche a ranní příjezd ke břehům Anglie. 

Program je velmi bohatý, první den začneme v muzeu voskových figurín Madame 

Tussaud's, následuje prohlídka hlavních památek Londýna (Buckingham Palace, Houses of 

Parliament s věží Big Ben, St. James's Park, Trafalgar Square, London Eye, Wesminster 

Abbey) a v závěru dne navštívíme současně nejžádanější atrakci Londýna - nový mrakodrap 

The Shard.  

 Druhý den se z metropole přesuneme do královského města Windsor s rezidencí Windsor 

Castle, kde doposud sídlí královská rodina. Dále si prohlédneme sousední město Eton s nejstarší a nejelitnější 

soukromou školou Eton College, na níž studovali i princové William a Harry. Po prohlídce měst nás čeká 

návštěva přírodovědného muzea - Natural History Museum a vědecko-technického muzea - Science 

Museum.Třetí den v Londýně začneme prohlídkou hradu Tower of London, kde jsou mimo jiné uloženy britské 

korunovační klenoty. Po prohlídce se zúčastníme vyhlídkové plavby po řece Temži, uvidíme most Tower Bridge 

a doplujeme až do Greenwiche. V této městské části uvidíme plachetnici Cutty Sark, královskou observatoř 

Royal Observatory, jejímž nádvořím prochází nultý poledník, vše zakončíme prohlídkou námořního muzea 

National Maritime Museum.   Ivana Hejtmánková 

 

Londýn jsme si užili.... 

 

Londýn jsme si užili, viděli jsme všechny významné 

památky i něco navíc. Fotografie z úspěšné akce si 

můžete prohlédnout v nové fotogalerii.   

 

 

 

Což takhle napsat esej? Pavlína Hartmanová: 

http://stredoskolskaunie.cz/soutez/ 

Esejistická soutěž v anglickém jazyce. 

https://www.facebook.com/pages/Gymn%C3%A1zium-Broumov/214643055350706
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/londyn--zari-2014.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstredoskolskaunie.cz%2Fsoutez%2F&h=PAQFU7q_P&enc=AZMU291yf9LVOaKAKXBlVEekL3ugD1F0N9t5g-4ZtKI4OeqC4CbviJ58yQqoWCn5fXDwVBfXpQihxv9t0T-r-8kgYNW4jSxcJfX8f_xQ2ZIsCTgCqMNrg4RyRFQNN4ECEyBggyvTLP1oLhgk_o7FI0ih&s=1
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Pořádáme esejistickou soutěž na téma 

Divadelní představení v angličtině. 

 

Již poněkolikáté pořádáme pro studenty zájezd na divadelní představení 

v angličtině do Východočeského divadla Pardubice.Tentokrát bude American 

Drama Groupe Europe hrát představení The Wave.  

 

 

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: My dream 

holiday. Bezpečné prostředí online komunity škol eTwinning www.etwinning.net, která je určena výhradně 

školám a učitelům, je prioritou aktivity eTwinning, proto ověřujeme u každého projektu identitu učitele a 

oznámení o zapojení do projektu je zasíláno i řediteli školy.    

Aktivita eTwinning je iniciovaná Evropskou komisí a je do ní k dnešnímu dni zapojeno přes 300 000  učitelů z 

více než 140 000 škol, které společně pracují v různých vzdělávacích projektech na portále www.etwinning.net.  

Veškeré služby aktivity eTwinning jsou školám poskytovány zdarma. Velmi si vážíme toho, že se další český 

učitel zapojil do mezinárodní online spolupráce škol eTwinning a předem Vám děkujeme za podporu, kterou 

učitelům při práci na vzdělávacích projektech poskytujete. V případě jakýchkoli dotazů při realizaci projektu se 

kdykoli obraťte na naše podpůrné středisko etwining@dzs.cz., případně navštivte webové stránky 

www.etwinning.cz, kde naleznete také přehled aktuálních metodických seminářů a dalších akcí. Věříme, že 

práce na mezinárodních vzdělávacích projektech eTwinning bude pro Vaši školu přínosem a že se s Vámi brzy 

setkáme na některé z našich akcí.  

Za eTwinning tým,  

Martina Nebeská  

 

Podpora výuky němčiny. 

V sextě můžete potkat nenápadnou dívenku z německého města Schweinfurt (Bavorsko). Natalie Huhn studuje 

v sextě v rámci programu společnosti YFU. Umí hrát na piáno a klarinet, závodně hraje pozemní hokej za 

Hockey-Club-Schweinfurt, domluví se anglicky, studovala francouzštinu a začíná velmi pěkně mluvit česky. O to, 

aby se jí na naši škole líbilo, se starají spolužáci ze sexty, zejména Aneta Klusoňová. Věřím, že se u nás na škole 

bude Natálii nadále líbit a že rok strávený v České republice bude považovat za báječnou životní zkušenost.  

 

 

Od prosince na naší škole španělština. 

 

 

Od prosince můžete nepovinně zdarma studovat 3x týdně 

španělštinu. Lektorkou je naše nedávná studentka Eliška Židová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.english-theatre.cz/
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Gymnazistky mají výbornou ruštinu. 

Na Gymnáziu Broumov se mimo angličtiny a němčiny učí také největší slovanský jazyk ruština. V letošním 

školním roce dostáhli gymnazisté pozoruhodných úspěchů právě v tomto jazyce. Studentky sexty Barbora 

Čepelková, Valentýna Ringelová a Jitka Smolíková se zúčastnily celostátní soutěže "Узнай Россию лучше" na 

Střední škole při Velvyslanectví Ruské federace. 

"V konkurenci 50 škol dosáhly velikého úspěchu. Barbora Čepelková a Valentýna Ringelová se umístily na 1. 

místě a Jitka Smolíková se umístila na 2. místě. Ocenění dívky převzaly 5. června 2015 na Ruském velvyslanectví 

z rukou velvyslance Ruské federace," zmínila úspěch broumovských studentek učitelka ruštiny Larisa 

Petričenko. 

 

Den latiny - cyklus přednášek a seminářů.  

Dne 25. listopadu 2014 jsem se svými studenty latinského jazyka navštívila „Den 

latiny“, celodenní cyklus přednášek a seminářů, který pro studenty středních škol a 

jejich pedagogy uspořádala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

Po slavnostním zahájení následovala přednáška Jana Kalivody nazvaná „Humanitní 

vzdělání - okov a opora evropské kultury“. Přednášející nás v jejím průběhu 

seznámil s vývojem antického vzdělání, s jeho proměnami v době středověku, 

renesance i baroka, a především s jeho odkazem dnešku. 

Na tuto úvodní přednášku navazovaly tři bloky, v nichž zároveň probíhalo sedm 

přednášek a seminářů na různá témata související s latinským jazykem a literaturou. 

Studenti si tak podle svého zaměření mohli sami vybrat, kterou ze sedmi nabízených 

přednášek navštíví. 

Našim studentům se líbila především „Magie ve službách lásky aneb on chce ji, 

pokud možno teď hned“ Daniely Urbanové, která je seznámila s magickými 

praktikami v souvislosti s nenaplněnou láskou u římských autorů. Dále je například 

zaujala Lucie Storchová přednášející o humanistické básnířce Westonii, již nazvala pražskou Sapfó. Někteří si 

poslechli Ivu Adámkovou a její „Klášterní život ve středověku“, jiní „Od Romulovy chatrče k císařskému paláci“ 

Pavla Titze. 

Naši návštěvu Prahy jsme završili dobrodružnou procházkou na Hlavní nádraží. 

 

4.5.6  Biologie, ekologie, chemie 

 
Prima v Martínkovicích. 

 

Dne 8. října vyrazila třída prima do Martínkovic, kde navštívila oboru 

pana Frödeho. Pěkné počasí, krmení jelenů sika, ukázka vodního ptactva 

a velkých tolstolobiků v rybníčku, k tomu opékání buřtů, hledání hub - 

prostě vydařený den a spokojenost všech zúčastněných.  

 

 

 

Prima na farmě Wenet. 

 

 

V úterý 19. 5. prima vyrazila na farmu Wenet ve Velké Vsi, kde si oprášila 

znalosti z biologie - k vidění a někdy i k pohlazení byli např. lamy, oslíci, 

velbloudi, papoušci nebo jezevci.  

 

 

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/prima-v-obore-martinkovice.html
http://puntan.rajce.idnes.cz/Prima_-_Minizoo_19.5.2015/
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Neponocovat, spát v absolutní tmě a pravidelně vstávat, radí biochemička Helena Illnerová.  

NEDĚLE, 07 PROSINEC 2014 04:05 KATEŘINA OSTRADECKÁ  

S neformální přednáškou o vnitřním časovém systému lidí vystoupila ve 

čtvrtek 4. prosince v Kreslírně bývalého klášterního gymnázia v 

Broumově významná česká fyzioložka a biochemička Helena Illnerová. 

Do Broumova byla pozvána v rámci pravidelného programu Science 

Café, který chce popularizovat vědu a zprostředkovat neformální setkání 

s vědci různých oborů a zaměření. 

Bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky Helena Illnerová 

přivezla do kláštera hned dvě besedy na téma Náš vnitřní čas a jak s ním 

žít v souladu. Nejprve od 14 hodin přednášela pro studenty 

broumovského gymnázia, kteří budou programy Science Café 

navštěvovat pravidelně, a od 18 hodin pak pro veřejnost. 

Během programu zazněly například informace o tom, proč je někdo 

ranní ptáče a někdo naopak sova, která část mozku řídí naše vnitřní rytmy, jak významné je pro život lidí 

střídání světla a tmy nebo informace o dopadech narušeného časového systému na metabolické, nádorové, 

spánkové či psychické poruchy. "Člověk by se měl řídit tím, v jakém vnitřním čase se právě nachází – tedy 

všechno, co dělá, aby dělal v době, kdy je na to tělo připraveno. Večer neponocovat, chodit spát nejlépe před 

půlnocí, spát za dokonalé tmy a ráno pravidelně vstávat. Pokud děláme různé aktivity v nesprávnou dobu, je to 

pro organismus velký stres," vysvětlila Illnerová. 

Helena Illnerová vystupuje se svými přednáškami jednou až dvakrát do měsíce po celých Čechách. V 

broumovském klášteře přednášela poprvé. "Broumov a Broumovsko ale dobře znám, hlavně skály. S přáteli se 

sem chystáme na kolech. Je tady nádherně, i když kopečky by pro nás na kole mohly být trochu problém," 

popsala Illnerová svůj vztah k Broumovsku a k projektu Science Café dodala: "Aktivity tohoto typu hodnotím 

pozitivně. Je prima snažit se zpopularizovat vědu tímto způsobem a já to vítám." 

 

Výstava zaujala naše studenty. 

Část studentů tercie, kvarty, kvinty a prvního ročníku se vypravila  na výstavu Bodies 

Revealed v Brně. Viděli jsme fascinující exponáty tělních systémů a soustav i 

jednotlivých orgánů. Výstavou nás provázeli studenti medicíny, kteří nám zajímavým 

způsobem popsali a přiblížili jednotlivé exponáty a odpovídali na dotazy studentů. 

Výstava se nám moc líbila. I.  

 

4.5.7  Zeměpis 
Připravujeme zájezd do jižní Francie. 

 

Na jaro 2015 připravujeme zájezd na jih Francie (pravděpodobný termín 8.-12.4., 

cena do 4500 Kč) - Pont du Gard, Avignon, Marseilles, Calanques, Saint-Tropez, 

Cannes, Monte Carlo, Monako. Podrobnosti a předběžné přihlášky v září, kapacita 

omezena na 40 míst.  

 

 

Letecká meteorologie: Jack Kerum na našem gymnáziu. 

 

 

Na naší škole proběhla ve čtvrtek 20.11. přednáška pana Jacka Keruma - 

Letecká meteorologie. Účastnilo se 36 studentů SZ, SF, SB. Přednáška byla 

velmi kvalitní a studenti získali mnoho podnětů pro svou profesní orientaci.  

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/magazin/neponocovat-spat-v-absolutni-tme-a-pravidelne-vstavat-radi-biochemicka-helena-illnerova.html
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Světem na kole s Martinem Stillerem: Z Broumova přes Sydney do Kaliofornie. 

Broumov - Broumovský rodák Martin Stiller (1980) je jako cyklistický cestovatel 

už léta známý z přednášek a prezentací na různých festivalech. V závěru 

loňského roku se dočkal i své první (a věřme, že ne poslední) knihy. Martin je 

absolventem našeho gymnázia. 

 

 

 

 

Žáci 2.A na Pradědu - aneb několik nej třídy 2.A. 

Po tři dny od 7.6.- 9.6.2015 poznávali žáci 2.A na školním výletu krásy Jeseníků. První den si prohlédli největší 

vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně u nás.Druhý den vyšlapali na nejvyšší horu Moravy Praděd; cestou 

navštívili nejstarší chatu Jeseníků Švýcárnu. Třetí den ve Velkých Losinách (v jednom z nejstarších lázeňských 

měst u nás) si prohlédli zámek a seznámili se s výrobou ručního papíru v nejstarší a jediné ruční papírně u nás. 

Po celou dobu vládla dobrá nálada a pěkné počasí. Díky všem! H. Vodňanská 

4.5.8  Fyzika 
Pozdrav z vesmírné stanice Mir. 

 

Studenti 2.A se 19.5.2015 zúčastnili výstavy Gateway to 

Space (Brána do vesmíru) na pražském Výstavišti v 

Holešovicích. Podrobnosti z exkurze najdete na našem 

facebooku.   

 

 

 

4.5.9  ICT a informační výchova 

 
Petr Pacner z Gymnázia Broumov vyprojektoval a sestrojil robota Kláru.  

PONDĚLÍ, 27 DUBEN 2015 04:48 RENÉ HERZÁN  

Septimán broumovského gymnázia Petr Pacner vyprojektoval a sestrojil robota 

Kláru. Se svojí prací byl nejlepší v kategorii elektrotechnika a komunikace v 

Okresní přehlídce studentské odborné činnosti a postoupil do krajského kola. 

Práce Petra Pacnera obnáší stavbu mobilního autonomního robota 

zkonstruovaného na čtyřkolovém podvozku se skid-steeringem včetně výběru jeho 

elektroniky a vytvoření základního softwaru k aktivnímu manévrování mezi 

překážkami. Součástí je také potřebná teorie diferenciálně řízeného podvozku a 

linearizace senzoru Sharp. Robot využívá centrálně řízený elektronický systém 

postavený na platformě jednodeskového počítače Raspberry Pi (B+) s operačním 

systémem Linux. Je propojen přes sběrnici UART a I2C s přídavnými moduly pro 

řízení serv, motoru a pro získávání dat z okolí implementovanými triangulačními 

infračervenými senzory a magnetickými inkrementálními enkodéry. 

"Rád bych poděkoval oběma konzultantům, panu Pavlu Jakoubkovi za obětavou pomoc a podnětné připomínky 

při stavbě mechanické konstrukce robota, a Janu Hadravovi za rady a podnětné připomínky k robotovu 

softwaru. Dále bych chtěl poděkovat panu Miloši Drapačovi a jeho firmě Elektro Drapač s.r.o., a také firmě BSB 

z Hejtmánkovic za pomoc pri výrobě některých dílců určených pro stavbu projektu," ocenil pomoc při 

konstrukci Petr Pacner. 

 

http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/svetem-na-kole-s-martinem-stillerem-z-broumova-pres-sydney-do-kaliofornie-201501.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/vystavakosmonautikapraha52015.html
http://nase.broumovsko.cz/magazin/petr-pacner-z-gymnazia-broumov-vyprojektoval-a-sestrojil-robota-klaru.html
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4.5.10  Tělesná výchova 
 

Okolo kol... 

Třetí týden v září se v nádherném prostředí Krkonoš a Jizerských hor 

uskutečnil za netradičně slunečného počasí cyklisticko-ekologicko-

geolologický kurz sexty a druhého ročníku.  

  

 

 

 

 

 

 

Lyžařský výcvik. 

Lyžařský výcvik 1.A a kvinty. 

 

Slovy Stanislava Řezáče: „Very good weather, Javoří důl mountains is very good. 

V úterý a ve středu zkusit ten kilometers šůšn. Schnee keine problem. Kdo good 

wax, ten is very happy. Krakonoš is very small wind. Ve čtvrtek good race downhill. 

Všichni is very happy.“ za section TV Pavel Trenčanský 

 

Lyžák 2015 závody. 

Tři křišťálové glóby našly své majitele. V rámci 

lyžařského kurzu kvinty a 1. ročníku se uskutečnil 

tradiční závod ve slalomu speciál. Vavříny vítězů si 

odnesli:  

Kategorie snowboard – 1. Dominik Pancner 2. Tomáš Bitnar 3. Anežka Krejcarová 

Kategotie lyže muži – 1. Jiří Trnovský 2. Šimon Mach 3. Martin Riabec 

Kategorie lyže ženy – 1. Petra Blažková  2. Eliška Jandová  3. Anežka Exnerová.  

Lyžák 2015 karneval. 

Karnevalové veselí na lyžařském kurzu. 

V rámci lyžařského kurzu kvinty a 1. ročníku se uskutečnil tradiční karneval na 

lyžích. Ve fotogalerii školního facebooku naleznete sérii snímků pořízených ze závěrečného reje masek na 

sjezdovce v Javořím dole.  

 

Sněženky a machři z broumovského gymnázia.  

Neděle, 15 Březen 2015 04:14 René Herzán  

První březnový týden řádila sekunda Gymnázia Broumov nejen na kopcích Javořího dolu v Krkonoších. Přibližně 

třetina třídy získavala první zkušenosti s ovládáním lyží, snowboardu a pohybu na běžkách. Úspěchem výcviku 

bylo podle učitelky Květy Strašilové zatáčení a sjíždění celé sjezdovky u Dakoty až k vleku a také jízda na vleku. 

Tradiční závody ve slalomu a 

karnevalový rej masek na lyžích je za 

příznivých klimatických podmínek již 

tradicí. Také sekunda má své 

medailové vítěze ve třech 

kategoriích. 

"Počasí pěkné, sníh výborný, kuchyň 

vynikající. Všichni jsme si to báječně 

užili," hodnotila lyžařský výcvik 

Květa Strašilová. 

 

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/cyklisticky-kurzzari2014.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/lyzarsky-vycvik-1.a-a-kvinty-2015.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/lyzak-2015-zavody.html
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/lyzak-2015-karneval.html
http://nase.broumovsko.cz/magazin/snezenky-a-machri-z-broumovskeho-gymnazia.html
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4.5.11  Jiné 

Podněty a podněcování ke studiu. 

 

Ke studiu můžete používat a volně stahovat prezentace a testová cvičení ze školního digitálního archívu: 

http://www.gybroumov.cz/cs/projekty-eu/dum.html 

 

Otestujte si svoje vědomosti a schopnosti! 21.11.2014 

Česká školní inspekce zpřístupnila webovou aplikaci pro školní a domácí testování. Tato aplikace je veřejně 

přístupná pro školy, pro žáky i pro rodiče. Součástí tohoto systému je databanka certifikovaných testových úloh 

pro různé ročníky především nižšího gymnázia, ale postupně i gymnázia vyššího. Databanka bude doplňována a 

již v roce 2015 by měla obsahovat deset tisíc úloh z různých předmětů (nyní zde lze nalézt testy z češtiny, 

angličtiny, němčiny, matematiky, chemie, zeměpisu, studijních dovedností a jiné). Prostřednictvím těchto 

modulů je možné provádět elektronické testování žáků zcela podle vlastního uvážení (modul domácí testování) 

nebo podle potřeb školy a jejích pedagogů (modul školního testování). Výsledky, které domácím nebo školním 

testováním uživatelé a školy získají,  budou k dispozici výlučně těmto uživatelům nebo školám jako jeden z 

indikátorů kvality vzdělávání a vlastních dovedností žáků. 

Vstup do aplikace je velmi jednoduchý a je popsán na webových stránkách naší školy v záložce Studenti - 

elektronické testování.      K. Výravský 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Dagmar Horová a ve společnosti Educasoft mám na starosti komunikaci se školami. Naše společnost 

se rozhodla pomoci studentům s přípravou k maturitě, a proto jsme ve spolupráci se zkušenými učiteli a 

hodnotiteli Cermatu vytvořili specializované online kurzy Maturita hravě. Naše kurzy jsou efektivní a zábavnou 

přípravu ke státní maturitě z matematiky, českého a anglického jazyka. Za poslední rok si je vyzkoušelo více než 

5 000 maturantů a jejich hodnocení jsou velmi pozitivní. Kurzy jsou dostupné na adrese www.hrave.cz. Protože 

chceme, aby si naši přípravu mohlo vyzkoušet co nejvíce studentů, nabízím Vám možnost získat pro Vaše 

studenty bezplatný přístup do našich kurzů a to po dobu 30 dnů. Tento volný přístup se týká libovolného počtu 

Vašich studentů a jeho využití Vaši školu ani samotné studenty k ničemu nezavazuje. Po skončení platnosti 

bezplatného přístupu bude mít Vaše škola, případně samotní studenti možnost zakoupit si plný přístup ke 

kurzům za výrazně zvýhodněných podmínek (více v přiloženém dokumentu). Máte-li zájem využít nabídky 

volného přístupu k našim kurzům, propojte mě, prosím, s Vašimi učiteli ČJ, AJ a matematiky.  

Další postup již mohu domluvit přímo s nimi. 

V případě jakýchkoli dotazů se na mne, prosím, obraťte. 

S pozdravem a přáním hezkého dne, 

Mgr. Dagmar Horová 

Maturita hravě 

Educasoft, s.r.o. 

 

 Tři hlavní body k našim online kurzům:  

1. Maturita hravě pokrývá vše důležité, co je třeba znát k 

zvládnutí státní maturity z ČJ, AJ a matematiky. 

2. Obsah našich kurzů vychází z katalogu požadavků MŠMT a podílí se na něm zkušení učitelé i hodnotitelé 

Cermatu. 

3. Maturitu hravě mají studenti rádi. Nejvíce na ní oceňují její přehlednost, srozumitelnost a herní motivační 

prvky. 

 

S NÁMI MŮŽETE ZÍSKAT BODY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ JIŽ NYNÍ! Zaregistrujte se v naší aplikaci FFree index pro 

uchazeče o studium nyní a již za účast na Dni otevřených dveří můžete získat své první bonusové body k 

přijímačkám! Více informací o FFree idexu a programu DOD po registraci na: https://portal.ff.uhk.cz/uchazec/ 

 Pro uchazeče a zájemce o studium | Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 

http://www.gybroumov.cz/cs/projekty-eu/dum.html
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Celkem bez povšimnutí leží kupa časopisů Jak na VŠ? vedle kabinetu 

výchovného poradce, před vstupem do učebny dějepisu. Najdete tam cenné 

informace o tom, kde studovat, jak dělat přijímací zkoušky, jak vyplnit 

přihlášku, nebo dokonce jak se dostat na briskou univerzitu. Časopis na vás 

čeká. (mk) 

 

Stejný osud má i časopis Kam po maturitě. Najdete v něm 85 prezentací 

vysokých škol a 40 prezentací vyšších škol.V časopise je i harmonogram letošních 

maturit, případně online kurzy k maturitě. Časopis je vhodný pro současnou 

septimu, ale nejen pro ně. kdo má zájem,si může vzít časopis před vstupem do 

učebny dějepisu. (mk) 

 

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  

2014/2015: 

Účast na akcích a prezentace školy: 

Září: 

8. a 9. 9. 2014 – příprava s preventistkou  Mgr. Šárkou Rambouskovou „seznamovacího víkendu“ primy a 

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

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

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

Kontrola a doplnění povinné dokumentace. 

Zajištění besedy pro maturanty o  možnostech studia na VŠ. 

Říjen: 

Zajištění a distribuce dostatečného množství Učitelských  novin s  přehledem VŠ – zajištěno  48 kusů.   

Příprava materiálů pro DOD a nábory na ZŠ. 

Zajištění besedy „Studenti studentům“ – studenti VŠ ve spolupráci s CERMATEM vysvětlovali studentům průběh 

státních maturit a využití OSP v přijímání na VŠ, VOŠ a o možnostech studia v zahraničí. Tyto materiály byly po 

přetřídění dány k dispozici studentům maturitních i předmaturitních ročníků. 

Seminář VP a preventistů v PPP Náchod. 

Odeslání přihlášky na besedu SCIO pro žáky. 

Propagace školy a nábory na ZŠ. 

Příprava prezentace a prezentace školy na Veletrhu vzdělávání v Náchodě. 

Listopad:  

Dne 5. 11. 2014 jsem se již tradičně zúčastnil veletrhu vzdělávání "GAUDEAMUS 2014" v Brně, odkud jsem 

přivezl množství tištěných materiálů i CD o možnostech studia na VŠ. 

6.11.2014 beseda studentů ve VEBĚ o pracovních možnostech a uplatnění absolventů po studiu VŠ s ing. 

Myšákem. 

10.11.2014 – vyřizení přihlášek Maturita nanečisto - SCIO 

https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/459976634150679/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/459976634150679/?type=1


 

 65 

 

 

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

skupinách. 

29.11.2014 – příprava a organizace „Dne otevřených dveří Gymnázia Broumov“ – akce se velmi vydařila měla 

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

hladký a velmi zdárný průběh za přispění všech členů učitelského sboru. 

Prosinec: 

Kontrola vyšetření pro státní maturit z PPP Náchod.   

Leden:  

Zjišťování možností testů profesní orientace pro předmaturitní ročníky – lze provést individuálně – PPP Náchod, 

hromadné testování za státní peníze již nelze. 

Příprava nových IVP a kontrola již vedených IVP. 

Organizace besedy k NZS se zástupcem firmy SCIO – beseda se pro opakované odřeknutí zástupcem firmy SCIO 

nekonala. 

Únor: 

Individuální konzultace s žáky ZŠ, druhé kolo získávání žáků ke studiu. 

Individuální konzultace s maturanty a potvrzování přihlášek ke studiu na VŠ. 

Březen:  

Získání možnosti testů profesní orientace.  

Zajištěno pro 12 studentů sexty prostřednictvím ÚP Náchod, a to zcela zdarma. 

Zajištění besedy –„Umístění absolventů na trhu práce“ Úřad práce v Náchodě. 

Duben: 

Testy profesní orientace včetně rozboru a pohovoru s psychologem. 

Podána přihláška na besedu firmy SCIO – příprava ke studiu na VŠ.  

Květen: 

Kontrola a doplnění povinné dokumentace. 

Červen: 

Přihlášení  studentů  na vyšetření v PPP pro specifické úpravy na  státní maturity.     

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

Trenčanským – prevence sociálně-patologických jevů. 

  

Průběžně: 

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

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

studentů budoucí primy 

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

seminářů vzhledem k budoucímu zaměření studentů a maturitě 

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

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

- zajišťování studijních materiálů pro studenty – především Učitelských novin a materiálů z VŠ, orientace na 

internetových portálech zajišťujících informace o studiu na VŠ 

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

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

VOŠ, pomoc při vyhledávání informací na internetu   

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

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

- byly stanoveny konzultační hodiny, žáci a rodiče však více využívají možnost sejít se v předem domluveném 

čase, který není shodný s konzultačními hodinami 

- pohovory se studenty, kteří se jeví jako problémoví jak chováním, tak i prospěchem 

- plán práce VP průběžně plněn a kontrolován a doplňován 

- průběžné vypracování IVP dle žádostí zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

- úzká spolupráce s Mgr.Středovou – školským psychlogem 
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Poskytování poradenských služeb 

1/ jeden VP – osmnáctý rok ve funkci 

2/ učitel, muž, stáří 57 let 

3/ VŠ učitelské vzdělání  

  

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

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

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

 

Broumov 22. 6. 2015                                                                  RNDr. Aleš Prchal – VP  

 

4.6.2  Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

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

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

přístupu ke vzdělávání. Škola v posledních letech ve spolupráci se zřizovatelem investovala značné finanční 

prostředky do zajištění bezbariérového přístupu do budovy. Zatím se podařilo vybudovat WC pro vozíčkáře a ve 

stadiu projektu je výtah pro imobilní. Škola je již nyní schopna v omezené míře vzdělávat i žáky těžce tělesně 

postižené. Některá speciální postižení škola není schopna zvládat (např. výuku v Braillově písmu), ale to se snad 

od ní ani neočekává.    

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

vzdělávacími potřebami: 

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

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

může v omezené míře zajistit vzdělávání imobilních žáků. 

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

čtením běžného textu a jejichž písemný projev není důsledky postižení ovlivněn nebo jen mírně.  

     Sluchové postižení: žáci se sluchovým postižením různé etiologie, kteří komunikují v mluvené češtině (tj. 

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

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

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

potřebují též využívat technické prostředky podpory sluchu.        

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

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

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

hyperaktivity, hypoaktivity, impulzivity apod.).  

     Škola řeší každý požadavek na úpravu vzdělávacích podmínek individuálně.  

 

4.6.3  Péče o žáky mimořádně nadané  

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

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

hodnocené školní roky dosáhlo výsledku 130 jen několik 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 

                                                 
2
 Tyto testy produkuje firma DATABOX, s. r. o., Liberec. Testy slouží k prověření a k rozvíjení schopností a nadání u dětí a 

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

     Škola pro tzv. žáky mimořádně nadané (a zvláště normálně nadané) vyvíjí mnoho rozvíjecích aktivit v 

nejrůznějších oblastech, z nichž některé jsou jednorázové, ale mnohé mají charakter dlouhodobějších projektů:  

 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.  

 Velký význam v práci s talenty přikládáme projektovým formám výuky. 

 Velký význam v práci s talenty přikládáme testování. Zapojujeme žáky do nejrůznějších forem a úrovní 

testování. 

 Exkurze a výchovně-vzdělávací zájezdy.  

 Samostatná práce žáků počínaje samostatnou prací v hodinách až po tvorbu projektů a samostatnou 

organizaci různých akcí.  

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

projektu Nadačního fondu Gymnázia v Broumově „Studentská akademie“ a jednak ve spolupráci s 

Kulturním a vzdělávacím centrem Broumov. 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. Přednášky zpřístupňujeme také veřejnosti.  

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

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

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

činností založených na moderních technologiích. Dílčí cíle projektu: V souladu s novým ŠVP poskytnout 

učitelům i žákům nezbytné materiální podmínky v oblasti matematiky. Projekt umožňuje matematicky 

nadané žáky systematicky vyhledávat, zapojit je do aktivit rozvíjejících jejich nadání a vytvoří podmínky 

pro individuální práci s nimi. Půlených hodin využít k seznámení žáků s grafickými kalkulátory, s moderním 

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

ročníku podle matematických schopností intenzivně využívat moderní technologie při výuce vybraných 

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

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

zdroje. Vytvořit ve školní knihovně zázemí pro individuální práci s matematickými talenty včetně možnosti 

jim půjčovat veškerý materiál. Získané zkušenosti následně aplikovat na další vzdělávací oblasti a 

poskytnout je zájemcům z ostatních škol.  

 

     Konkrétní rozvíjecí aktivity jsou popsány v této zprávě, zvláště v kapitole 4.5  Odborné přednášky a exkurze 

na doplnění výuky a netradiční formy práce, ale i jinde. 

Příklady některých aktivit pro mimořádně nadané žáky ze školního roku 2014/2015. 
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Probuďte svůj talent - Studium CTYOnline. 

  

 

Probuďte svůj talent!  

Naším cílem je probudit, motivovat a všestranně podporoval výjimečně nadané ambiciozní děti a studenty ze 

základních a středních škol, kteří svými studijními předpoklady a výsledky patří mezi nejlepší.  

Systém podpory nadaných žáků a studentů vzniká na základě spolupráce nadace American Fund for Czech and 

Slovak Leadership Studies (AFCSLS) www.afcsls.org a Center for Talented Youth (CTY), Johns Hopkins University 

cty.jhu.edu. Partnerem pro registrace studentů do programů CTYOnline, přípravu a realizaci víkendových 

prezenčních programů je občanské sdružení Nadané dítě o.s.  

  

CTY - centrum pro talentovanou mládež bylo založeno v roce 1979 jako nezisková organizace při univerzitě 

Johns Hopkins v USA. CTY je všeobecně uznávano jako jedno z nejlepších na světě. Od svého vzniku se zaměřuje 

na systematické špičkové vzdělávání nadaných studentů a rozvoj jejich nadání a schopností. Mezinárodní síť 

CTY zahrnuje řadu zemí od Irska po Hong Kong.  

Pilotní fáze CTY v České a Slovenské republice začala v lednu 2011 a zaměřila se na studenty špičkových 

gymnázií, a to dva až tři roky před maturitou. AFCSLS poskytl studentům stipendium na studium v (i) letních 

programech CTY v USA a centrech mezinárodní sítě CTY a (ii) CTYOnline kurzy zaměřené na matematiku, fyziku, 

chemii, biologii a angličtinu. V průběhu uplynulých čtyř let se do programu zapojilo různou formou přes 600 

studentů. Řada z nich dosáhla vynikajících výsledků. Hodnocení studentů jsou uveřejňovány na Facebooku.  

Účast v programech CTY je skvělým doporučením pro prestižní univerzity. Ty zajímá nejen to, jak dopadla 

nějaká zkouška nebo s jakými výsledky jste studovali, ale také, jak se váš talent projevoval, jak jste na rozvoji 

svého nadání a osobnosti dlouhodobě pracovali, jak jste aktivní a motivovaní, zda si před sebe kladete náročné 

cíle a zda jich dokážete dosahovat. Specifickou výhodou CTY je, že pochází z USA, takže pro americké univerzity 

je posouzení kvalit absolventa kurzů CTY snadnější, než je tomu u řady jiných národních programů, i když jsou 

vynikající. Programy CTY tak představují líheň talentů pro nejlepší světové univerzity, ať už v USA nebo jinde.  

 

http://www.afcsls.org/up2u/objevitelske%20soboty%20starsi%20zaci.jpg
http://www.afcsls.org/up2u/objevitelske%20soboty%20starsi%20zaci.jpg
http://www.afcsls.org/
http://cty.jhu.edu/
http://cty.jhu.edu/summer
http://cty.jhu.edu/summer
http://cty.jhu.edu/summer
http://www.facebook.com/afcsls
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Program YFU. 

 

Studenti sexty besedovali se Štefanem Mesanym, dobrovolníkem společnosti YFU, 

která zprostředkovává pobyty studentů v zahraničních rodinách. U nás na škole 

máme v sextě německou studentku Natalii Huhn. Podrobnosti na facebooku. (mk) 

 

 

 

 

 

 

Český model amerického kongresu. 

Pavlína Hartmanová jedná v Plzni. 

 

 

Pavlína Hartmanová ze septimy se účastní v Plzni projektu Český model 

amerického Kongresu. Postřehy z jednání si můžete číst na našem facebooku, 

pro který Pavlína z Plzně píše. 

 
K čemu je býti nejkrásnější rybou v akváriu, když vás po vhození do moře 

všichni sežerou? 

Poslanci naposledy využili prostory Sněmovního sálu na městském úřadu k 

poslednímu plenárnímu zasedání, 

kde schvalovali zákony, předložené jednotlivými výbory a doporučené k 

projednání Výborem pro jednací řád. Republikáni i demokraté úporně hájili 

své zájmy a několik návrhů úspěšně prošlo celým procesem schvalování a 

https://www.facebook.com/pages/Gymn%C3%A1zium-Broumov/214643055350706
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jako zákony vyšly v platnost. 

Oficiální ukončení simulace amerického kongresu se konalo tam, kde před pěti dny začalo - v krásném sálu 

Měšťanské besedy, kde byli všichni organizátoři a účastníci oceněni velkým potleskem s nadějí opětovné 

shledání v příštích ročnících projektu. 

 Netuším, jak mne napadlo, zúčastnit se projektu Český model amerického kongresu, ale jsem naprosto 

přesvědčena, že to byla neocenitelná zkušenost. Máte-li vyjádřit svůj názor na tematiku, ve které si nejste příliš 

jistí, máte-li obhajovat určité stanovisko, se kterým osobně nemusíte souhlasit, buď pouze před svým výborem, 

nebo před celou poslaneckou sněmovnou, vidíte-li opozici na očích, že se chystá využít každou nesrovnalost a 

každou chybu hodlá využít ve svůj prospěch, potřebujete mluvit sebevědomě, přímo k problematice, podpořit 

své názory pádnými argumenty, což je skutečně těžší, než to vypadá. Jedná-li se ještě dle přísného protokolu, 

hovoří se výlučně po udělení slova, víte, že vám nikdo nesmí skočit do řeči, avšak nikdo to za vás také nemůže 

doříct - chce to odvahu a připravenost. Panuje naprosté ticho a vy musíte přednést konstruktivní řeč, nemůžete 

jen tak skončit uprostřed slova, musíte myšlenku dovést do konce a posadit se se stejnými slovy použitými jako 

na začátku: 'Děkuji předsednictvu za udělené slovo.' 

 Stejně tak já děkuji vám, že jste tento článek (a doufám i ty předchozí) dočetli až do konce, něčemu jste se 

přiučili a doufám, že se zbavíte svého ostychu, sami se odhodláte k účasti na podobných vzdělávacích akcích a 

porovnáte své schopnosti s ostatními. 

Budete (možná) překvapeni. Aneb jak pravdivě tvrdí paní učitelka Rambousková: Život (opravdu, opravdu!) není 

broumovské gymnázium. 

Pavlína Hartmanová /poslední zpráva v jednání Českého modelu amerického Kongresu v Plzni / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FF UHK. 

Chcete studovat společenské vědy, baví Vás historie a máte v hledáčku univerzitní budoucnost? Filozofická 

fakulta Univerzity Hradec Králové Vám poradí FFintu, jak zde snáze získat vysokoškolský FFlek! Pořiďte si svůj 

FFree index FFrekventanta FF UHK, navštivujte akce, které pro Vás bude hradecká „FFilda“ celý akademický rok 

organizovat, a sbírejte první body k přijímačkám už teď! Více informací se dozvíte na 

https://portal.ff.uhk.cz/uchazec/home/. 
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Pro zvídavé studenty. 

http://www.iheartintelligence.com/2014/01/18/beat-the-system-40-

free-educational-websites/ 

Beat The System With This List Of 40 Free Educational Websites 

www.iheartintelligence.com 

According to www.webometrics.info, there are more than 17 000 

universities in the world, but getting a degree in many of them is 

quite costly. Many stud 

 

 

Výtvarná soutěž pro kreativní studenty. 

 

http://www.goethe.de/ins/cz/prj/ets/aip/cs13255457.htm 

Evropský den jazyků v Praze - Aktivity 2014 - Goethe-Institut  

www.goethe.de 

Kdo může soutěžit: žáci 6.-9. tříd základních škol a žáci odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a 

zahraničních škol na území České republiky. 

 

 
 
FF UK. 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze nabízí středoškolským studentům 
možnost absolvovat odbornou stáž na vybrané katedře či ústavu. Odborné 
stáže se uskuteční v období od 13. října 2014 do 9. ledna 2015 na těchto 
pracovištích fakulty: 
Pavlína Hartmanová ze septimy se bude účastnit pravidelných stáží na Filozofické fakultě Praha. Dnes přinášíme 

její první dojmy: 

V rámci třetího ročníku projektu 24 hodin s FF UK se v pondělí 13. října 2014 v hlavní budově Filozofické fakulty 

Praha sešlo 69 vybraných středoškoláků z celé České republiky na zahájení odborných stáží. Zájemci si mohli 

vybrat z nabídky až 25 kateder či ústavů filosofické fakulty. Pod vedením odborného garanta tak stráví na 

fakultě čas individuálními konzultacemi zvoleného tématu či mají možnost vypracovat vlastní odbornou práci. 

Stážisté se také mohou účastnit seminářů a přednášek, a seznámit se tak s podobou vysokoškolského studia.  

Slavnostní zahájení bylo spojeno nejen s úvodní přednáškou na téma "Rozumíme světu, ve kterém žijeme?", ale 

také s vernisáží výstavy Prsteny pro Tolkiena v rámci festivalu Open Square, kterou zahájila sama děkanka 

fakulty.  Závěrem si dovolím částečně citovat pár zajímavých otázek z přednášky pana doktora Soukupa - k delší 

úvaze, či prostému zamyšlení... 

 "Je porozumění jako zlatá rybička, jíž je nutno vylovit; nebo se zákonitě pohybujeme v hermeneutickém kruhu?  

 

 

TUL.  

 

 

 

Vážená studentko, vážený studente,  

přijďte si vyzkoušet studium na vysoké škole!!!!!! 

V rámci projektu EduTech - „Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a 

technických oborech“Fakulta textilní Technické Univerzity, pod záštitou VEBA a.s., Vám nabízí studium jednoho 

předmětu bakalářského studijního programu TEXTIL. Vybrat si můžete ze dvou předmětů: Textilní technologie 1 

(TT1) a Vysocefunkční textilie (VFT). Úspěšně složená zkouška bude v případě nástupu na FT TUL uznána jako 

řádně absolvovaná. Platnost uznání zkoušky, v případě studia na FT TUL, je po dobu dvou let od termínu 

http://www.iheartintelligence.com/2014/01/18/beat-the-system-40-free-educational-websites/
http://www.iheartintelligence.com/2014/01/18/beat-the-system-40-free-educational-websites/
http://www.goethe.de/ins/cz/prj/ets/aip/cs13255457.htm
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udělení zkoušky. Maximální počet přihlášených  - uchazečů o studium uvedeného předmětu je 10. Předměty se 

budou vyučovat jedenkrát měsíčně, a to v sobotu v termínech a místech uvedených v tabulce, viz níže. Srdečně 

vás zveme na první výukovou sobotu, kde se dozvíte veškeré podrobnosti. První výukové soboty se mohou 

zúčastnit i nerozhodnutí zájemci o studium výše uvedených předmětů. Projekt hradí: dopravu do Liberce a zpět 

(autobus), občerstvení a samotnou výuku.  

Ing. Jana Drašarová, Ph.D., 

děkanka FT TUL 

 

„Co dokáže textil“. Motivační přednáška děkanky textilní fakulty TU Liberec paní Drašarové pro žáky posledních 

ročníků gymnázia. Congress centrum hotelu Veba.     19.9.2014 

 

 

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

- účast v biologické olympiádě - kategorie B,C,D - školní, okresní, krajské kolo  

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

kategorie A, C,  

- zapojení do celospolečenských aktivit vedoucích k toleranci k lidem – pomoc při veřejných  sbírkách Srdíčkový 

den, Světluška, Červená stužka, Liga proti rakovině 

- spolupráce se středisky ekologické výchovy a DDM 

- dívky z Venuše, chlapci z Marsu – beseda o problémech dospívání (Kt, 1.A) 

- S Tebou o Tobě - o reprodukčním zdraví dívek (P) 

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

- naučná stezka – Lom Rožmitál –  sexta, kvarta 

- návštěva farmy WENET (prima) 

- projekt Lidské tělo, Domácí mazlíčci  (tercie) 

- zdravá výživa (tercie, kvarta) 

- kurz environmentální výchovy – ekosystémy Broumovska (kvarta) 

- návštěva farmy daňků Martínkovice (prima) 

- herbář (kvinta, 1.A, prima) 

- geomorfologická exkurze – (sexta, 2. roč.) 

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

- návštěva čistírny odpadních vod (3.r., septima) 

- zdravý životní styl – všechny ročníky 

- třídění odpadů ve škole, nástěnka k třídění odpadů 

- 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 Brno (tercie, kvarta, kvinta, sexta, 3.A, septima) 

- návštěva botanické zahrady Hradec Králové (sekunda) 

 

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        
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4.8  Výchova proti rasismu, xenofobii a násilí; multikulturní výchova 

 
Jeden svět - festival dokumentárních filmů o lidských právech. 

 

4.9  Zájmové kroužky 
     Kroužek florbalu, biologické kroužky, kroužek chemie, kroužek výpočetní techniky, kroužek basketbalu, 

kroužek češtiny na počítači, dramatický kroužek, kroužek španělštiny. 

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. 
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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). 

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

Vánoční sportování. 

Na úrovni druhých ročníků nabízíme žákům cyklo-ekologicko-geologický kurz v Krkonoších: 

Lyžařské kurzy pro první ročníky a pro sekundu. 

Outdoorový kurz Malá Skála. 

Spolupořádáme sportovní akce pro žáky základních škol v Broumově.  

     Přehled sportovních aktivit školy je v kapitole 4.5 Odborné přednášky a exkurze na doplnění výuky, 

netradiční formy práce, v podkapitole 4.5.10  Tělesná výchova. 

 

 

Část V.  

Prevence rizikového chování 

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

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

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

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

   Kromě začlenění preventivních témat do běžné výchovně-vzdělávací práce při výuce dle ŠVP škola v 

uplynulém školním roce realizovala následující preventivní akce: 

 

Tak jsme se seznámili. 

 

Studenti primy a 1.A se 9. a 10. září seznamovali na Janovičkách, 

kde mimo jiné zdolali lanové centrum, vytvořili masky či prošli stezkou 

odvahy.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Prima nocování primy. 

 

Poznat školu přes noc si přišli zkusit studenti primy. Prozkoumali tajemství 

strašidelné půdy, statečně prošli stezkou odvahy a na dobrou noc se 

zaposlouchali do tónů trubky svého spolužáka.  
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 „Dívky z Venuše, chlapci z Marsu“ - beseda o problémech dospívání (Kt, 1.A). 

 

Jak na antikoncepci? Beseda pro dívky. 

 

Dívky z tercie se v rámci sexuální výchovy zúčastnily besedy na gynekologii 

MUDr. Kleprlíka, kde jim již tradičně o metodách antikoncepce a možnostech 

očkování proti rakovině děložního čípku pověděla ochotná sestřička paní 

Winterová.  

 

 

 
 

 

Část VI. 

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

Škola má zpracovanou koncepci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

GYMNÁZIUM BROUMOV 

 

KONCEPCE PERSONÁLNÍHO ROZVOJE  

A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 
pro školní rok 2014/2015 a následující              

 

A. Výchozí stav - učitelé 
     Na gymnáziu v Broumově pracuje 31 učitelů, z toho 8 na částečný úvazek. Přepočtených učitelů je 25. 

Personální situace pedagogického sboru je dlouhodobě stabilní. Většina učitelů pracuje ve škole delší dobu a 

zároveň bydlí v Broumově, takže je předpoklad, že nebudou v dohledné době měnit zaměstnání. Věkový 

průměr zaměstnanců je 45 let. Všichni učitelé jsou zařazeni do plánu dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků.  

     Jeden učitel nesplňuje kvalifikaci pro střední školu: 

- 1 učitelka (středoškolské vzdělání). 

Funkční studia: 

a) ředitel - absolvoval funkční studium; 

b) zástupce ředitele - absolvoval funkční studium pro ředitele; 

c) výchovný poradce - absolvoval specializační studium; 

d) školní metodik prevence - absolvoval specializační studium; 

e) koordinátor ŠVP - absolvoval specializační studium; 

e) koordinátor ICT a správce sítě - zařazen ve specializačním studiu; 

f) environmentalista - zařazen ve specializačním studiu. 

A. Výchozí stav - provozní 
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     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 2016 

1. Kvalifikace 

     Cílem je dosáhnout co nejvyšší kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagogického sboru. 

      Učitelka s vysokoškolským vzděláním - latina a čeština neučitelského směru získala ve školním roce 

2014/2015 pedagogické minimum. 

     Kvalifikovanost pedagogického sboru byla pro školní rok 2014/2015 97% a ve školní roce 2015/2016 bude 

99%. 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 ICT zahájí ve školním roce 2015/2016 třísemestrové specializační studium.  

     Koordinátor tvorby ŠVP ukončil ve školním roce 2014/2015 specializační studium.   

     Koordinátorka EVVO zahájila ve školním roce 2014/2015 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 ped. pracovníků (přednost budou mít akreditované akce z NIDV a z CV HK). Ředitel 

školy doporučil učitelům orientovat samostudium pro příští období na realizaci školního vzdělávacího programu 

v nižším i ve vyšším gymnáziu. Další priority jsou: vzdělávání v oblasti přípravy na státní maturitní zkoušku, 

využívání ICT ve výuce, moderní vyučovací metody a formy, práce se žáky SVP, realizace grantů a projektů. 

     Vzhledem k trvalému nedostatku finančních prostředků na vzdělávání ze strany státu hledá škola jiné 

možnosti vzdělávání - zvláště zapojením do grantů a rozvojových programů.  

     Pro účast na akcích dalšího vzdělávání ped. pracovníků ředitel školy stanovil kritérium absolvovat alespoň 

jeden jednodenní seminář za školní rok. Semináře si učitelé vybírají na začátku školního roku, koordinují jejich 

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

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

musí řediteli školy doložit písemný plán sebevzdělávání.             

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

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

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

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

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

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

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

zprávy školy. 

4. Oblast ICT 

     Práce s ICT již dnes není pro vyučující problémem, takže není třeba, aby absolvovali základní kurzy ovládání 

počítače apod. Vzdělávání v této oblasti je cíleně zaměřeno na využívání ICT pro výuku jednotlivých předmětů. 
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Vzhledem k tomu, že škola disponuje již sedmi interaktivními tabulemi, přednost budou mít vzdělávací akce 

zaměřené k využívání interaktivní tabule ve výuce. 

5. Oblast první pomoci 

     Všichni zaměstnanci školy absolvovali základní kurz první pomoci. Kurz se opakuje po 5 letech.  

     Udržovat stav, aby učitelé tělesné výchovy měli absolvovaný a aktálně platný kurz zdravotníka zotavovacích 

akcí - vzhledem k nové možnosti získat osvědčení s celoživotní platností bude prioritou školy účast na kurzech, 

které absolventům poskytnou právě takové osvědčení - většina učitelů účastnících se sportovních akcí školy 

(lyžařské kurzy, sportovní kurzy, outdoorové pobyty) již toto osvědčení získala. 

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 

     U dělnických profesí je vzdělávání zaměřeno na bezpečnost práce, u technicko-hospodářských pracovníků na 

aktuální profesní novinky a na legislativní změny. Účetní i hospodářka studují dálkově na vysoké škole v 

bakalářském a v magisterském programu v oblasti svých odborností. 

  

                                                                                                          PaedDr. Karel Výravský 

                                                                                                                     ředitel školy 

 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2014/2015… 

 

Druh studia, kurzu apod. Počet účastí 

CV KHK - jednodenní vzdělávací kurzy pro učitele v rámci jejich aprobací 11 

NIDV  3 

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

Oxford university press - metodika angličtiny 2 

Studium koordinátorů ŠVP 1 

Jiné 6 

Celkem účastí  24 

Průměrná účast na 1 učitele  1,04 

 

 

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. Jeden učitel 

(českého jazyka a literatury) publikuje svoje reportáže na internetu na cestovatelských portálech, další články 
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publikuje v internetových novinách Britské listy a práci školy často popularizuje v okresním tisku. Je pověřen 

výkonem funkce PR manažera školy a koordinuje PR aktivity školy. 

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

otevřených dveří.  Pro zájemce o studium jsme také pořádali přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. 

      Za reprezentativní záležitost lze také označit tradiční stužkovací ples maturitních ročníků a nový způsob i 

místo na předávání maturitních vysvědčení na Staré radnici v Broumově ve spolupráci s Nadačním fondem.  

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

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

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

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

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

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

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

místech této výroční zprávy.  

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

finančních sbírek na pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům.  

 

 Nepodpoříte Arwina? 

Arwin Noel da Sousa je adoptivním synem septimy. Pokud chcete jakoukoliv částkou 

přispět na to, aby Arwin mohl v Indiii další rok studovat na škole, tak se stavte v 

kabinetu dějepisu. Bližší informace máte na facebooku. Arwin Noel de Sousa je 

indický chlapec, který tak trochu patří k naší škole. Narodil se v roce 2000 a studuje 

na katolické škole. Studuje také díky tomu, že mu studenti naší 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 je 

"synem" současné septimy. Učí se velmi dobře, chtěl by být v životě policistou. 

Pochází z velmi skromných poměrů, otec je námezdní dělník v továrně zpracovávající 

tabák, maminka je bez práce. Roční sponzorství je 4 900 Kč, 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.  

 

Koláčky pro Arwina - další prodej ve středu a pátek. 

Nesvačte, zamlsejte - pečeme pro Arwina. 

Nesvačte, zamlsejte a podpořte našeho adoptivního 

studenta Arwina! Jak? Zakupte si nějakou z našich 

vlastoručně připravených dobrot, a přispějte tak na 

Arwiniho studium. Kdy? Pondělky, středy a pátky o 

přestávkách. Kde? V prvním patře před sborovnou. 

Určitě přijďte!   septima 

"Pečeme pro Arwina" - dnes jste mohli ochutnat 

perníčky a koláčky od Kláry Korandové, Markéty 

Kulichové a Kláry Ištokové. Další dobroty na vás budou 

čekat ve středu. Dnes přišel nejen ochutnat, ale také 

podpořit studium Arwina ředitel školy Karel Výravský. 

Kdo dneska zapomněl, ten si může zamlsat ve středu. 

Budeme se těšit. (septima) 

https://www.facebook.com/pages/Gymn%C3%A1zium-Broumov/214643055350706
http://www.gybroumov.cz/cs/foto/pekli-jsme-pro-arwina--septima---92014.html
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Arwin může další rok studovat. 

Díky všem, kteří si zakoupili dobroty od 

studentek septimy, může indický chlapec 

Arwin další rok studovat. Podrobnosti k 

průběhu celé akce najdete na facebooku.  

(mk) 

 

Z Indie dorazil dopis od Arwina a hlavně jeho 

vysvědčení za poslední školní rok. Jak na tom 

Arwine je, si můžete přečíst zde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adéla Věra Wagnerová (2.A) v posledním čísle Broumovských novin píše v textu Hudba seniorům mimo jiné 

také o vystoupení v Domově seniorů Justynka v Hronově. Vystoupení se zúčastnili i naši studenti - Klára 

Blümlová ze septimy a Jakub Šafář z 2.A. Skvělé.  
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Poděkování našim studentům. 

 

Občanské sdružení Život dětem děkuje studentům naší školy za pomoc 

při Srdíčkovém dni.  

 

 

 

Studenti Gymnázia v Broumově opět pomáhají v boji proti šíření viru 

HIV a nemoci AIDS. 

 

Děkujeme studentům, kteří prodejem stužek v Broumově, Polici nad Metují a Hronově 

upozorňují na nebezpečí nemoci A.I.D.S. Bližší podrobnosti o Dni boje proti A.I.D.S 

najdete na našem facebooku.  

 

 

 

 

 

 

Rekordní prodej stužek - děkujeme. 

Výtěžek z prodeje stužek v rámci Dne boje proti AIDS činí 3 471Kč. Letos jsme prodali VŠECHNO. To je rekord, za 

jedenáct let se to podařilo poprvé. Velký dík a uznání patří zdatným prodejcům – konkrétně polické dvojici Anča 

Novotná a Květa Vídeňová z 2.A a broumovské dvojce Pavel Chudomský a Honza Světlík ze sexty.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květinový den Ligy proti rakovině. 

 

http://zivotdetem.cz/
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Střípky z některých výrazných PR událostí a akcí: 

Vážený pane řediteli, 

Vaše studentka Pavlína Hartmanová velmi úspěšně ukončila studium  v kurzu CTYOnline AP Computer Science 

98% bodů a hodnocení A*.  Pavlína patří k našim nejlepším studentům. 

Blahopřejeme k tak výbornému výsledku a studentovi a děkujeme za Vaši podporu rozvoji jejího nadání. 

Jeanne Bočková, Centrum pro talentovanou mládež, z.s./ Nadané dítě, z.s.  

Kurzy CTYOnline ve spolupráci se CTY Johns Hopkins University 

 

Novinky a zajímavosti z Gymnázia Broumov.  

Pátek, 12 Září 2014 04:23 René Herzán  

Ve všech školách a samozřejmě i na Gymnáziu v Broumově 1. září 

začal nový školní rok 2014/2015. Škola vstoupila do nového roku s 

některými personálními změnami. Školní rok vyvrcholí oslavami 70. 

výročí českého Gymnázia v Broumově. 

Od nového školního roku budou na broumovském gymnáziu působit 

noví učitelé. Mgr. Alena Michálková bude učit anglický jazyk, Mgr. 

Alice Maťátková, Ph.D., povede cvičení z českého jazyka a latinu, Mgr. 

Denisa Mádlová se pokusí zlepšit fyzickou zdatnost studentů při 

tělesné výchově, PhDr. Bohdana Hyťhová bude vyučovat ruský jazyk a 

Ing. Lenka Vlasáková německý jazyk. 

"Od září nenastoupil za katedru gymnázia špičkový učitel, výborný angličtinář, němčinář i sportovec Mirek 

Mádle. Za vše, co vykonal pro Gymnázium Broumov, děkujeme. V novém zaměstnání přejeme stejné úspěchy 

jako na naší škole," rozloučil se s již bývalým učitelem školy jeho bývalý kolega Milan Kulhánek. 

Již od 1. srpna je novým zástupcem ředitele školy Mgr. Jiří Ringel. "Chtěli bychom poděkovat dosavadní 

zástupkyni ing. Zdeně Cikrytové za odvedenou práci a popřát mnoho pohody do dalšího života," komentoval 

tuto změnu ředitel školy Karel Výravský. 

"Já děkuji všem současným i bývalým kolegyním a kolegům za spolupráci a skvělých 29 let prožitých na 

Gymnáziu v Broumově. S odchodem do důchodu jsem předala dne 31. července 2014 funkci zástupkyně 

ředitele kolegovi Jiřímu Ringelovi. Přeji jemu i panu řediteli hodně pevné nervy a trpělivost. Všem pedagogům 

hodně sil a pedagogického optimismu v dalších náročných letech," rozloučila se Zdena Cikrytová, která však ve 

škole bude ještě působit a bude připravovat červnové oslavy. 

Do školního roku 2014/2015 nastoupilo v 11 třídách celkem 303 studentů. Pro budoucí vývoj školy je velmi 

dobrou zprávou, že nejen v primě, ale i v 1. ročníku je maximální počet 30 studentů. 

Jak už bylo řečeno v úvodu, plánují se oslavy 70. výročí českého Gymnázia v Broumově, které se budou konat 

27. června v prostorech školy. Všichni absolventi se na tuto významnou událost velmi těší, neboť je to 

příležitost setkat se s bývalými kolegy studenty ze všech ročníků. Program oslav se připravuje. 

V Muzeu Broumovska v broumovském benediktinském klášteře v úterý začala výstava fotografií učitele 

gymnázia Rudolfa Martince. Vernisáž výstavy se uskuteční dnes od 16 hodin. Výstava potrvá do 12. října. 

 

Studenti broumovského gymnázia se prošli po 

červeném koberci v Cannes.   

Nejen filmové hvězdy první velikosti, ale i 

studenti našeho gymnázia se prošli po červeném 

koberci před kongresovým palácem v Cannes, 

kde se konají slavné filmové festivaly. Myslím si, 

že zájezd se povedl a byla pohoda. Viděli jsme 

všechno, co jsme vidět měli, zajímavý program, 

žádné zbytečné prostoje i dostatek osobního 

volna, řidiči profesionálové, počasí skvělé, 

ubytování bez problému, průvodce můžete 

http://nase.broumovsko.cz/magazin/novinky-a-zajimavosti-z-gymnazia-broumov.html
http://nase.broumovsko.cz/stane-se/vystava/vernisaz-vystavy-rudolfa-martince.html
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zhodnotit sami, všichni jsme se vrátlili živí a zdraví domů, což je na každé cestě to nejdůležitější. Poděkovat 

byste měli rodičům, že vám tento zájezd umožnili. A připomínám, zbylých 45 euro ze vstupného a 10 Kč na 

jednoho věnujeme na korespondenci a školné pro Arwina, našeho adoptovaného indického chlapce.  

 

A život je vlastně pohoda. Jaký si ho uděláš, takový ho máš. Avignon je nádherné město.... 

Učitel, cestovatel a průvodce Milan Kulhánek 
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Spolupracujeme se studentským klubem Klub ROK. 

Klub ROK je místo pro trávení volného času mládeže. V budově bývalé obchodní školy na Masarykově třídě v 

Broumově je několik zkušeben pro hudební skupiny a prostor pro kroužek modelářů. Pořádají se zde výstavy 

fotografií, umělecké dílny či besedy. 

Klub ROK - pozvánka na besedu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvnost našeho webu. 

Sledovanost našeho webu v listopadu - celkem 3244 unikátních přístupů, nejvíce samozřejmě z České republiky, 

pak následuje Rusko, USA, Německo, Velká Británie, Śvédsko, Kuvajt a Belgie. Ojedinělé přístupy na náš web 

byly také ze zemí, jako je Dominikánská republika, Malajsie, Panama, Argentina či Peru. Je skvělé, že lidé spjati s 

naší školou se dívají na naše webové stránky nejen při studijních a pracovních pobytech v zahraničí, ale i při 

jednotlivých výjezdech.  Statistika zde:  

http://www4.isol.cz/awstats/awstats.pl?month=11&year=2014&output=allhosts&config=gybroumov.cz&frame

name=index 

Zajímavé je, že máme pravidelné návštěvníky z většiny evropských zemí, z Izraele, Spojených států amerických, 

tento měsíc se objevil přístup z Brazílie, Číny i Austrálie. S nadsázkou můžeme říci, že sledovanost našeho webu 

je celosvětová. (mk) 

 Czech Republic cz 89563 262225 12.07 GB Stránek: 89563 

ru Russian Federation ru 9993 31893 1.66 GB Stránek: 9993 

us United States us 2972 5809 590.76 MB Stránek: 2972 

de Germany de 931 1799 157.89 MB Stránek: 931 

gb Great Britain gb 672 4830 221.20 MB Stránek: 672 

se Sweden se 261 951 50.97 MB Stránek: 261 

nl Netherlands nl 228 282 6.23 MB Stránek: 228 

kw Kuwait kw 196 798 15.49 MB Stránek: 196 

sk Slovak Republic sk 162 1880 103.10 MB Stránek: 162 

at Austria at 108 355 3.24 MB Stránek: 108 

es Spain es 60 87 3.05 MB Stránek: 60 

it Italy it 56 88 1.52 MB Stránek: 56 

br Brazil br 49 133 1.53 MB Stránek: 49 

ca Canada ca 42 57 2.23 MB Stránek: 42 

au Australia au 40 65 1.09 MB Stránek: 40 
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pt Portugal pt 30 80 1.53 MB Stránek: 30 

mx Mexico mx 24 74 830.98 KB Stránek: 24 

pl Poland pl 23 101 18.41 MB Stránek: 23 

gr Greece gr 21 25 429.62 KB Stránek: 21 

eu European Union eu 21 50 624.74 KB Stránek: 21 

fr France fr 18 41 566.93 KB Stránek: 18 

lv Latvia lv 14 113 2.52 MB Stránek: 14 

hr Croatia hr 14 138 7.47 MB Stránek: 14 

tr Turkey tr 11 61 781.69 KB Stránek: 11 

ba Bosnia-Herzegovina ba 11 36 386.32 KB Stránek: 11 

ph Philippines ph 11 35 391.03 KB Stránek: 11 

cl Chile cl 11 36 347.02 KB Stránek: 11 

za South Africa za 10 39 406.34 KB Stránek: 10 

jp Japan jp 5 5 847.18 KB Stránek: 5 

il Israel il 4 26 289.75 KB Stránek: 4 

ro Romania ro 4 4 66.73 KB Stránek: 4 

kr South Korea kr 2 2 644.83 KB Stránek: 2 

id Indonesia id 2 2 33.83 KB Stránek: 2 

hu Hungary hu 2 8 1.05 MB Stránek: 2 

cn China cn 1 7 118.02 KB Stránek: 1 

dk Denmark dk 1 2 117.89 KB Stránek: 1 

ie Ireland ie 1 1 15.82 KB Stránek: 1 

si Slovenia si 1 1 19.29 KB Stránek: 1 

ir Iran ir 1 1 16.91 KB Stránek: 1 

be Belgium be 1 1 24.64 KB Stránek: 1 

lu Luxembourg lu 1 1 22.53 KB Stránek: 1 

fi Finland fi  1 382.77 KB Stránek: 0 

lt Lithuania lt  2 737.10 KB Stránek: 0 

  Ostatní 33567 90486 5.81 GB    

 

     Slavíme 1. narozeniny. Právě před rokem jsme spustili školní facebook. Podle ohlasů se jedná o pozitivní krok 

kupředu. Většinu příspěvků zhlédne 400 - 500 čtenářů, jsou i takové, které si prohlédlo i 1500 lidí. Pokud se 

vám facebook líbí, tak ho můžete doporučit i svým kamarádům a známým. Pokud chcete zveřejňovat svoje 

příspěvky, básničky, povídky, komentáře, fotografie, budeme rádi. Pěkný víkend. Milan Kulhánek, tvůrce 

obsahu facebooku a webu. 

 

 

Horká novinka: Tři zvolení zastupitelé z naší školy. 

V komunálních volbách byli zvoleni tři naši učitelé - 

v Broumově Jiří Ringel, v Hejtmánkovicích Vojtěch 

Horák a v Otovicích Ivana Hejtmánková. 

Blahopřejeme.  

Jiří Ringel radním Broumova. 

V novém volebním období bude Jiří Ringel radním 

Broumova.  

 

Stalo se již pravidlem, že učitelé naši školy ovlivňují život ve městě. Od roku 2002 máme pravidelně 

zastupitele, případně radní v zastupitelstvu Broumova. V letech 2002 - 2006 jsme měli dokonce tři 

členy rady města - Milana Kulhánka, Jiřího Ringela a Petra Staňka, v následujícím volebním období 

byl zastupitelem Petr Staněk a Jiří Ringel, v posledním volebním období 2010 - 2014 byl radním Jiří 

Ringel a zastupitelkou Šárka Rambousková a krátce Petr Staněk, nyní je tedy radním Jiří Ringel. 

http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111?xjazyk=CZ&xid=1&xnumnuts=5203&xstat=0
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/v-broumove-je-rozhodnuto-starostou-se-stane-jaroslav-bitnar-mistostarostou-kamil-slezak.html
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Absolventi našeho gymnázia budou vládnout další čtyři roky Broumovu. V sedmičlenné radě města zasednou 

hned čtyři - starosta Jaroslav Bitnar, místostarosta Kamil Slezák, radní Jiří Ringel a Monika Mrštinová. 

Blahopřejeme a přejeme hodně sil do nelehké a nevděčné práce.  

 

 

PRO FUTURO 2014 : Výstava středních škol. 

 

V úterý 21.10..2014 se naše škola zúčastnila výstavy středních škol PRO 

FUTURO 2014 v Náchodě. Tímto děkuji Vendy Chvílové a Dominice 

Čečetkové za reprezentaci naší školy na této výstavě. Aleš Prchal 

 

 

 

 

Nadační fond Gymnázia Broumov ocenil nejlepší 
studenty  
PONDĚLÍ, 03 LISTOPAD 2014 04:55 MILAN KULHÁNEK, UČITEL GYMNÁZIA V BROUMOVĚ  

Stalo se již tradicí, že v posledním říjnovém týdnu oceňuje Nadační 

fond Gymnázia Broumov nejlepší studenty školy za uplynulý školní 

rok. Slavnostní ceremoniál byl letos trochu jiný. Bylo totiž 10. výročí 

od prvního slavnostního setkání, a proto byli v pátek na Starou 

radnici v Broumově pozváni všichni ocenění absolventi. 

Dnes to již nebyli řadoví studenti gymnázia, ale třeba vedoucí lékař, 

podnikový právník, úspěšný podnikatel či učitelka jazykové školy. 

Někteří se nemohli dostavit, protože jim účast nedovolily studijní či 

pracovní povinnosti. Jeden z bývalých oceněných absolventů byl 

právě na stáži v Německu, další se připravuje na studijní pobyt v 

Argentině, jiný pracuje u nadnárodní společnosti v Brně. Řada oceněných ještě v současné době studuje na 

vysokých školách. Někteří, kteří se nemohli dostavit, poslali svoji zdravici emailem. Měli jsme velkou radost, 

protože oceňovali to, že základem k jejich kariéře bylo studium na broumovském gymnáziu. 

Slavnostního večera se zúčastnila mimo oceněných studentů, jejich rodičů, učitelů gymnázia i celá řada 

významných hostů z celého regionu, včetně generálního ředitele Veby Josefa Nováka a starosty Města 

Broumova Milana Kotrnce. Nechybělo samozřejmě vedení školy i zástupci sponzorů, bez nichž by celá akce 

nemohla proběhnout. Večerem prováděla předsedkyně správní rady Nadačního fondu Gymnázia Broumov 

Zdena Cikrytová a studentka a začínající moderátorka Pavla Hajpišlová. Večer zpříjemnil nejen menší raut s 

neformálním posezením u dobrého vína, ale také vystoupení talentovaného kytaristy, studenta sexty, Tomáše 

Mrštiny. 

Ocenění Nadačního fondu Gymnázia Broumov za školní rok 2013-2014 získali: 

Kolektiv - Taneční skupina ZUŠ Broumov (Ivana Čuříková, Alžběta Pelánová, Tereza Vodňanská, Anna 

Hovorková, Barbora Hovorková, Jana Kejzlarová, Sára Nepilá, Petra Svobodová) 

Přírodní vědy - Jan Rusin (úspěchy v matematických soutěžích) 

Kultura, společenské a humanitní vědy - Barbora Hovorková (reprezentace školy a města v tanečním oboru a 

baletu) 

Sport - Renata Faltová (mistryně světa v mažoretkovém sportu) 

Propagace školy a regionu: Pavla Hajpišlová (moderování kulturních 

akcí školy i regionu, reportáže pro Českou televizi) 

 

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/nadacni-fond-gymnazia-broumov-ocenil-nejlepsi-studenty.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/nadacni-fond-gymnazia-broumov-ocenil-nejlepsi-studenty.html
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Den otevřených dveří. 

Rozhlasová relace vysílaná dne 13. 11. 2014: 7. zpráva - Sobota 29.11.2014, Gymnázium Broumov, 

od 9 hod. Den otevřených dveří. Všichni zájemci o studium, ale i zájemci z řad široké veřejnosti si 

mohou prohlédnout školu, od 9 do 12 hod. V příštím školním roce otevírá gymnázium jednu třídu 

osmiletého a jednu třídu víceletého gymnázia.  Petr Cirkl, vysílání MR 

 

Den otevřených dveří: Pozvěte své kamarády. 

V sobotu 29. listopadu máme Den otevřených dveří. 

Pozvěte svoje rodiče, přátele, kamarády, známé. 

Pozvěte kamarády z 5. a 9. tříd k nám do školy, aby 

viděli, v jakém prostředí studujete. Základní pravidlo - 

pokud se vám něco líbí, říkejte to všude okolo, pokud se 

vám něco nelíbí, říkejte to nám. Jaromír Vejrych to 

dotáhl z Broumova až do Káhiry, kde pracuje jako 

diplomat na Velvyslanectví ČR v Egyptě. Jeho cesta 

začala na našem gymnáziu.  

 

 

Děkujeme všem 50 studentům naší školy, kteří pomohli organizačně zajistit Den otevřených dveří. Bylo to 

skvělé, děkujeme. Fotografie najdete v nové fotogalerii a na facebooku.  

Gymnázium trochu jinak. Hitem byla korálovka 
sedlatá  
PONDĚLÍ, 01 PROSINEC 2014 04:43 RENÉ HERZÁN  
 

 

Hitem letošního sobotního Dne otevřených dveří Gymnázia Broumov byla 

korálovka sedlatá. Její krmení skončilo menším nezdarem, desítky účastníků 

prohlídky broumovského gymnázia čekaly na krmení, leč v dané chvíli byla 

myš určená k snědku vítězem. Odmítnutí pochoutky hadem bylo ovšem 

jediným nezdarem jinak velmi úspěšné akce. 

Budoucí studenti si mohli vyzkoušet angličtinu na interaktivní tabuli, pokusy v chemické laboratoři, vyřešit 

matematické hlavolamy, zazpívat si v učebně hudební výchovy, prozkoumat staré zeměpisné mapy, zhlédnout 

výstavku dějepisných učebnic, přímo zkoumat fyzikální jevy, případně pracovat s mikroskopem či vyzkoušet si 

učební programy v počítačové učebně. K vidění byly nejen učebny (dnes všechny samozřejmě vybavené 

počítačem s internetem napojeným na interaktivní tabuli, případně diaprojektor), ale i zázemí školy, rodiče se 

svými dětmi si mohli prohlédnout učebnice, pracovní sešity, učební plány školy i školní vzdělávací plán. 

V příštím školním roce bude škola otvírat jednu třídu víceletého a jednu třídu čtyřletého gymnázia. Součástí 

akce byly i informativní schůzky s ředitelem školy a jeho zástupcem o systému přijímacích zkoušek. Akcí 

provázeli současní studenti školy. 

"Jsem velmi rád, že nám přišlo pomoct ve svém volném čase 

dobrovolně padesát studentů, to je skvělé, chtěl bych jim moc 

poděkovat," řekl Aleš Prchal, výchovný poradce školy. 

"Studenti tady byli vždycky úžasní," doplnil ho učitel Milan 

Kulhánek. 

Speciální poděkování Pavlíně Ledvinové z kvarty za zapůjčení 

korálovky sedlaté. Hadovi sice nabízená myš nechutnala, ale to 

byl jediný dnešní nezdar, jinak bylo vše skvělé. Jsme rádi, že 

máme u nás na škole tak výborné studenty.  

 

http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/gymnazium-trochu-jinak-hitem-byla-koralovka-sedlata.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/gymnazium-trochu-jinak-hitem-byla-koralovka-sedlata.html
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Jeden den na gymnáziu - návštěva ze ZŠ Hronov. 

Žáci Základní školy Hronov navštívili naši školu v rámci akce "Jeden den 

na gymnáziu." Po prohlídce školy "hospitovali" v hodině matematiky 

paní Vodňanské a v hodině angličtiny paní Hejtmánkové. Příjemné 

dopoledne zakončili besedou s panem ředitelem o významu 

gymnaziálního vzdělávání.   

 

 

Smutná zpráva - v Praze zemřel Prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., dr. h. c., absolvent Gymnázia Broumov 

(1949), velký průkopník ve výzkumu rostlinné výroby, první porevoluční rektor Vysoké školy 

zemědělské (dnes ČZU).   

 

Vánoční koncert v budově naší školy. 

 Vánoční karaoke na gymnáziu. 

Opět po roce proběhl na gymnáziu vánoční koncert studentů hudebních seminářů Evy Kroupové. Diváci měli 

v úterý 9. prosince možnost slyšet skladby různých žánrů, od jazzových hitů, po klasické rockové songy a 

skladby z oblasti umělecké. Před pásmem koled přispěl k navození vánoční atmosféry živý betlém, čerstvě 

ozdobený vánoční strom a proslov pana faráře Martina Landžiho, který účinkujícím i posluchačům připomenul, 

proč se v tento čas scházíme. Příjemným osvěžením programu byla projekce textů na plátno tak, aby se mohli 

zapojit svým zpěvem také diváci. 

Koncert měl dvě fáze, ráno pro naši školu, odpolední pro veřejnost. Máme u nás na gymnáziu spoustu skvělých 

hudebníků, sám jsem byl překvapen, co se jich "vyrojilo" v 1.ročníku. (mk) 

Eva Kroupová k tomu dodává: „Využití principu karaoke se nám osvědčilo už druhým rokem a hodláme v něm 

pokračovat. Do budoucna bychom se rádi zapojili do celonárodní akce Česko zpívá koledy, která už nyní probíhá 

po různých městech republiky, ale v Broumově by byla novinkou.“ 

Koncert by nebyl bez Evy Kroupové. Neúnavné organizátorce děkujeme za 

výbornou akci, současně děkujeme všem dalším, kteří s koncertem pomohli. (mk) 
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K vánočním svátkům patří stromeček. Ten "náš" ozdobily dívky z kvarty. 

 

 

 

 

 

 

V prodeji jsou lednové Broumovské noviny. 

Najdete v nich řadu příspěvků o naší škole, i 

fotografii s jednou naší studentkou. Poznáte ji? 

(mk) 

 

 

 

 

 

Přípravné kurzy. 

Gymnázium Broumov - Oznámení uchazečům o studium 

 

https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/418995044915505/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/418995044915505/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/428028544012155/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/428028544012155/?type=1
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Pozdě, ale přece: Radka Chudomská poslala fotografii oktávy z maturitního plesu (fotil Martin Kábrt): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma škole. 

Gymnázium Broumov za velmi dobrou a dále se rozvíjející všestrannou spolupráci nominovalo na krajské 

ocenění Firma škole Vebu, a.s. Ve středu 29.1. proběhlo na KÚ KHK slavnostní předání (více viz odkaz). 

Zajímavou plastiku a diplom převzal personální ředitel Ing. Jiří Myšák.  

VIDEO: 1. ročník ocenění Firma škole - ocenění si odneslo 10 zaměstnavatelů 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/video:-1--rocnik-

oceneni-firma-skole---oceneni-si-odneslo-10-zamestnavatelu-76266/ 

Zástupci Královéhradeckého kraje a krajské hospodářské 

komory společně ocenili firmy, které dlouhodobě 

spolupracují se středními školami v našem regionu. A to 

tím, že studentům nabízejí praxe, pomáhají s vybavením 

škol a přispívají tak k výchově odborníků hlavně v 

technických oborech. Nominovaných bylo celkem dvacet 

firem a odborná komise jich vybrala deset nejlepších.  

„V Královéhradeckém kraji je mnoho firem, které 

spolupracují s krajskými středními školami. Proto jsme v 

Radě Královéhradeckého kraje schválili návrh na oceňování 

těch firem, které se školami spolupracují nejvýrazněji,“ 

představila smysl poděkování radní za oblast školství Táňa 

Šormová. „Nápad na ocenění vznikl ve školské sekci Krajské 

hospodářské komory a úzce souvisí například se sektorovou dohodou nebo podporou technických oborů,“ 

doplnila radní Šormová.  

Střední školy Královéhradeckého kraje nominovaly na ocenění celkem 20 firem. Z těch pak pětičlenná 

hodnotitelská komise nezávislým hlasováním vybrala deset firem, které ocenění Firma škole 2014 obdržely. 

„Jako poděkování obdržely vybrané firmy plastiku rukou, které mají symbolizovat gesto spolupráce mezi 

firmami a školami. Vyrobila ji pro nás krajská Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích,“ 

osvětlila význam plastiky radní Šormová.  

Ocenění předával hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc společně s radní za oblast školství Táňou 

Šormovou, předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Liborem Pavlíčkem a ředitelem Krajské 

hospodářské komory Radkem Zelenkou. Předávání zpestřily hudebním vystoupením studentky Střední 

uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové.  

„Dlouhodobě podporujeme rozvoj středních škol v kraji, a proto jsem velice rád, že můžeme touto cestou 

poděkovat firmám, které poskytují studentům odbornou praxi při studiu, která jim pomůže při hledání 

zaměstnání,“ dodal na závěr hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.  

 

https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/429755593839450/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/429755593839450/?type=1
http://nase.broumovsko.cz/podniky/veba-prevzala-oceneni-firma-skole.html
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Obhájili jsme titul Gympl roku. 

Vážený pane řediteli, dovoluji si Vás informovat, že na webových stránkách GymplRoku.cz byly zveřejněny 

výsledky hlasování pro školní rok 2014/15. Vzhledem k tomu, že se Vaše škola umístila na 1. místě ve Vašem 

kraji, zasíláme Vám diplom s Vaším umístěním. Gratulujeme a přeji příjemný zbytek dne.        

Marie Čapková, koordinátorka projektu 

Hlasování studentů vyneslo Gymnázium Broumov opět 
nejvýše. Už potřetí  
PÁTEK, 20 ÚNOR 2015 04:31 RENÉ HERZÁN  

Gymnázium Broumov se stalo nejúspěšnější střední školou v Královéhradeckém kraji v anketě Gympl roku. 

Studenti a absolventi o tom svým hlasováním rozhodli už potřetí v řadě. 

"Hlasování Gympl Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy gymnázií v České republice, jak se jim na 

jejich gymnáziu studuje nebo studovalo. Impulsem ke vzniku projektu GymplRoku.cz byly již v roce 2011 

žebříčky českých médií, které srovnávaly různé školy v ČR podle různých kritérií. Podstatné kritérium, které 

všem těmto žebříčkům chybělo a stále chybí je pohled studenta či absolventa na svoji školu. Tento pohled 

studenta či absolventa je podle nás zásadní a vypovídá o kvalitě školy více, než například citace v odborných 

časopisech či počet zahraničních studentů. Posouzení kvality školy z pohledu studentů a absolventů je i 

kritérium, podle kterého by se měli řídit budoucí studenti středních škol, nyní studenti základních škol. Těm 

chceme projektem pomoci v jejich rozhodování, na jakou školu se přihlásit," uvádí se v prohlášení pořadatelů 

ankety, kterým je Česká studentská unie. 

"Anketa je hlavně o tom, jak se studentům na škole líbí, a jak se tam cítí. Už třetí vítězství v řadě mne naplňuje 

přesvědčením, že to v Broumově děláme dobře. Hlavně díky Vám, studenti," komentoval vítězství v anketě 

učitel gymnázia Milan Kulhánek. 

"Broumovské gymnázium jsem si vybral, protože jsem neměl jasno v tom, co chci dál dělat a uvažoval jsem o 

vysoké škole. Myslím, že ty čtyři roky mi pomohly získat potřebný čas pro rozhodnutí, studium mi dalo 

všeobecný přehled a připravilo mne na přijímací zkoušky na VŠ, kam jsem se poté úspěšně dostal. Z doby studia 

mám pár přátel a hodně kamarádů, se kterými se dodnes stýkám. Dokonce i s několika profesory," zavzpomínal 

na svá studia v Broumově Marek Mervart, který se ankety také zúčastnil. 

 

Zahrajme to spolu. 

Studenti Gymnázia Broumov hráli pro žáky základních 
škol  
PÁTEK, 20 ÚNOR 2015 04:47 RENÉ HERZÁN  

 

Studenti Gymnázia Broumov připravili pro své kolegy, žáky broumovských základních škol, hudební projekt 

Zahrajme to spolu. Program byl koncipován tak, že se žáci/diváci stali aktivní součástí představení a do písní se 

zapojili, ať už svým zpěvem, či navrhovaným rytmickým doprovodem. 

"Sál infoventra v Broumově se tak ve středu otřásal dunivými tóny Highway To Hell či We Will Rock You. 

Poslední skladbou programu si všichni 

zúčastnění už vlastně jen potvrdili, že jsou 

skutečnými šampióny – We Are The Champions. 

Bylo skvělé slyšet zpívat tolik mladých hlasů 

pohromadě," uvedla učitelka hudební výchovy 

na Gymnáziu Broumov Eva Kroupová. 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/hlasovani-studentu-vyneslo-gymnazium-broumov-opet-nejvyse-uz-potreti.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/hlasovani-studentu-vyneslo-gymnazium-broumov-opet-nejvyse-uz-potreti.html
http://nase.broumovsko.cz/hudba/studenti-gymnazia-broumov-hrali-pro-zaky-zakladnich-skol.html
http://nase.broumovsko.cz/hudba/studenti-gymnazia-broumov-hrali-pro-zaky-zakladnich-skol.html
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Broumovské noviny - březen: Devět textů o naší škole. 

 

 

Před pěti lety zemřel legendární ředitel 
broumovského gymnázia Jan Holý  
NEDĚLE, 08 BŘEZEN 2015 04:25 VÁCLAV HERZÁN  

 

Dnes je to již neuvěřitelných pět let, co zemřel Mgr. Jan Holý. Kamarád a 

kantor, jak má být! 

Končili jsme školu téměř současně, a také spolu prožívali první učitelské 

zkušenosti a různé nástrahy tohoto povolání. A nebyly to jen zkušenosti 

odborné. Tehdejší společenské poměry nás stavěly do rolí, kdy nešlo jen 

o odborné záležitosti, ale také o to, zachovat si osobní důstojnost. 

Jan Holý zůstal v povědomí hlavně jako ředitel školy. Ale důležitější jsou 

spíše obyčejnější životní zkušenosti. Uměl tu "strašnou matematiku a 

fyziku" vysvětlit lidsky a nebyl nikdy takzvaným strašákem. 

Měl dar mluvit s každým upřímně, srozumitelně a na rovinu. Proto jej 

měli rádi nejen žáci, ale také kolegové. Byl sice brzy ředitelem školy, ale 

stále si i ve funkci uměl udržovat přátelské vztahy. To neumí každý. 

Proto se i žáci rádi vraceli při různých příležitostech do školy a rádi s ním vzpomínali na školská léta. 

V době jeho působení na gymnáziu také došlo k náročné rekonstrukci školní budovy i interiéru a k modernizaci 

učeben. Tento proces je však nekonečný, a tak by i v současné době měl radost, jak se školní výuka i fyzická 

budova stále zdokonalují. 

Nevzpomínám jen já! I Tvoji další kamarádi, kluci z automotoklubu a mnozí mariášníci. No, už jsi nebyl jen 

klukem ze Sendraže. Byl jsi, jsi a budeš naším Broumovákem! 

 

Podpora lídrů v komunitách. 

Finanční injekci dostanou čtyři nové broumovské projekty. 

Dýně pro broumovské tchýně, Gymplfest, Zkažený moučník a N.O.R.K.A. Tyto čtyři projekty byly vybrány ve 

středu 4. března na veřejném setkání k projektu Podpora lídrů v komunitách - jednání se uskutečnilo v Kreslírně 

broumovského kláštera.  

V Kreslírně broumovského kláštera prezentovali svůj umělecký projekt mimo jiné i studenti broumovského 

gymnázia.  

Do veřejného projektu s názvem Podpora lídrů v komunitách se přihlásilo celkem osm organizací a jednotlivců, 

kteří během odpoledního středečního setkání krátce představili své komunitní projekty. 

Výběrová komise a zástupci veřejnosti pak vybrali čtyři projekty, které dostanou finanční podporu 7,5 tisíc 

korun: dýňový projekt Lenky Hlaváčkové a Lenky Wimmerové Dýně pro broumovské tchýně, benefičně-kulturní 

http://www.gybroumov.cz/obrazek.php?obrazek=1359
http://nase.broumovsko.cz/nazory/pred-peti-lety-zemrel-legendarni-reditel-broumovskeho-gymnazia-jan-holy.html
http://nase.broumovsko.cz/nazory/pred-peti-lety-zemrel-legendarni-reditel-broumovskeho-gymnazia-jan-holy.html
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projekt neziskového spolku N.O.R.K.A., hudební projekt studentů broumovského gymnázia Gymplfest a 

umělecký projekt skupiny Viděti Myš Zkažený moučník. 

„Cílem projektu bylo vyhledat začínající neformální skupiny či jednotlivce, kteří se zabývají aktivitami ve 

veřejném prostoru, jsou kreativní a svým způsobem začínají. Smyslem podpory je jejich vstup do prostředí, ve 

kterém mohou soutěžit o granty, navázat kontakt se sponzory a naučit se prezentovat svoje nápady a projekty,“ 

vysvětlil předseda výběrové komise Josef Štogr z pořádající Asociace komunitních nadací. 

Ve výběrové komisi zasedli kromě Josefa Štogra také Jan Školník za Podnikatelský klub Broumovska, ředitel 

broumovského gymnázia Karel Výravský, starosta Broumova Jaroslav Bitnar a Marcela Školníková za pořádající 

obecně prospěšnou společnost Pro rozvoj Broumovska. 

Realizace vybraných projektů by neměla trvat déle než do konce září 2015, kdy by realizátoři měli odevzdat 

dokumentaci o projektu a krátké hodnocení. Předpokládá se pak jejich účast a prezentace projektu na 

celostátním setkání AKN, na které budou pozváni.  

 

Reportáže v České televizi. 
Program ČT Déčko v pořadu Zprávičky odvysílal reportáž o 

zatmění slunce. Tvůrci reportáže studenti septimy 

broumovského gymnázia Janek Zavadil a Pavla Hajpišlová. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky 

Pavla Hajpišlová jako redaktorka, za kamerou Tomáš Kujínek a 

Jan Zavadil - to je nová reportáž, která je vstupním úkolem na 

další setkání školních televizí na Kavčích horách, které se 

uskuteční 31. března na téma Sportovní  

pravodajství. https://www.youtube.com/watch?v=h30nKi9GOJ8&feature=youtu.be 

 

Jarní příprava skupiny Ádr lines 

Reportáž štábu GTV Broumov z pohádkového prostředí adršpašského na Pískovně. 

 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky
https://www.youtube.com/watch?v=h30nKi9GOJ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h30nKi9GOJ8&feature=youtu.be
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Horká novinka - Reportáž Pavly Hajpišlové zvítězila.  

Česká televize vybrala mezi dvanácti školními televizními týmy 

nejlepší - zvítězil tým našeho gymnázia ve složení: moderátorka 

Pavla Hajpišlová, kameramani Jan Zavadil a Tomáš Kujínek. 

Reportáž Pavly Hajpišlové (kamera - Jan Zavadil, Tomáš Kujínek) 

zvítězila v soutěži 12 školních televizních týmů. Dnes - 31.3. v 

18.40 na stanici ČT- D bude vysílán rozhovor s Pavlou v pořadu 

Zprávičky. (mk)  

 

Senzace: broumovský Štěpán Chládek má namířeno do 

Poslanecké sněmovny ČR a Evropského parlamentu v 

Bruselu.  

 

Čtvrtek, 16 Duben 2015 04:39 René Herzán  

Štěpán Chládek z tercie broumovského gymnázia uspěl v 

soutěžních projektech pro žáky středních škol "Municipalita" 

a "Republika" pořádaných spolkem Mladí občané. Program 

se skládal z přednášek, debat a workshopů konaných v 

Americkém centru, Senátu PČR, na Magistrátu hlavního 

města Prahy. I když byl ze zúčastněných studentů nejmladší, 

podařilo se mu získat hlavní cenu - stáž u poslance v 

Poslanecké sněmovně a návštěva Evropského parlamentu v Bruselu. 

Jednalo se o soutěžní projekty pro středoškolské studenty, do nichž jsem se sám přihlásil. První soutěž, 

Municipalita, se zaměřovala na fungování obcí a místních samospráv, druhá soutěž, Republika, pak pojednávala 

o vysoké celostátní politice. Obě soutěže se skládaly ze dvou kol. Podmínkou pro postup do druhého kola bylo 

vyplnění několika odborných soutěžních otázek a napsání 

soutěžních esejí na daná témata. Prvních kol obou soutěží se 

účastnily stovky účastníků. 

V obou soutěžích byl Štěpán vybrán do druhého kola mezi 25 

účastníků, které se konalo pokaždé ve třech dnech v Praze. Třídenní 

program se skládal z přednášek, debat a workshopů, které se konaly 

převážně v Americkém centru v Praze a dále ještě v Senátu PČR či 

na Magistrátu hlavního města Prahy. Přednášeli zde například 

kandidátka na prezidentku a herečka Táňa Fischerová, politolog a 

bývalý poradce prezidenta ČR Václava Havla Jiří Pehe či ředitel české 

pobočky Transparency International David Ondráčka. 

"Na každé soutěži jsem strávil celé tři dny v srdci Prahy na Malé 

Straně a musím říci, že nejen prostředí, ale i debaty se zajímavými 

hosty a lidmi, které jsem měl možnost potkat, to vše mi dalo velkou 

životní zkušenost, za níž jsem velmi rád. Dozvěděl jsem se zde také 

mnoho nových poznatků, které se mi v budoucnu budou určitě 

hodit," komentoval svůj úspěch Štěpán Chládek. 

"Vezl jsem nedávno Štěpána z krajského kola Dějepisné olympiády, 

kde mezi staršími obsadil výborné 8. místo. Při cestě autem jsme 

vedli politickou debatu a nestačil jsem zírat. Rozhled Štěpána má jen 

málokdo mezi dospělými," uznal učitel broumovského gymnázia 

Milan Kulhánek. 
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Nová fotogalerie: Poslední zvonění oktávy.                                 Oktáva překvapila: Originální tablo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava výtvarných prací k 70. výročí českého gymnázia. 

 V pondělí bude zahájena výstava výtvarných prací 

studentů gymnázia  

NEDĚLE, 10 KVĚTEN 2015 04:19 RENÉ HERZÁN  

V pondělí 11. května 2015 bude ve výstavní síni Staré radnice v 

Broumově zahájena výstava výtvarných prací studentů 

broumovského gymnázia u příležitosti 70. výročí vzniku českého 

gymnázia v Broumově, která potrvá až do 31. května. 

Výstava reprezentuje průřez tvorbou studentů víceletého a 

čtyřletého gymnázia. Jsou zde zastoupeny různé výtvarné techniky. 

Od malby, přes kresbu, grafiku až po písmo. Práce si můžete 

prohlédnout na čtyřech samostatných panelech, z nichž každý je 

věnován právě jedné výtvarné technice. 

"Za pomoc s realizací výstavy bych chtěl poděkovat studentkám 

sexty – Valentýně Ringelové, Jitce Smolíkové jr., Barboře 

Čepelkové, Evelíně Šváblové a zahraniční studentce Nathalii Huhn," 

ocenil pomoc studentek učitel na gymnáziu Marek Lengál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gybroumov.cz/cs/foto/posledni-zvoneni-oktavy-2015.html
https://www.flickr.com/photos/124340540@N04/sets/72157652175734875/
http://nase.broumovsko.cz/ostatni-kultura/v-pondeli-bude-zahajena-vystava-vytvarnych-praci-studentu-gymnazia.html
http://nase.broumovsko.cz/ostatni-kultura/v-pondeli-bude-zahajena-vystava-vytvarnych-praci-studentu-gymnazia.html
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Gymnázium Broumov je účastníkem sektorové dohody. 

V pátek byla slavnostně podepsána regionální 
sektorová dohoda v oblasti textilního a oděvního 
průmyslu  
Neděle, 26 Duben 2015 04:07 Královéhradecký kraj  

V pátek podepsal hejtman Královéhradeckého kraje 

Lubomír Franc za účasti partnerů z řad významných 

zaměstnavatelů, institucí a škol Regionální sektorovou 

dohodu pro Královéhradecký kraj v oblasti textilního a 

oděvního průmyslu (dále jen TOP). 

Spolu s ním dohodu stvrdili svým podpisem také prezident 

Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu 

Josef Novák, člen představenstva Svazu průmyslu a 

dopravy ČR a prezident Konfederace zaměstnavatelských 

a podnikatelských svazů Jan Wiesner, ředitel krajské 

pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové Martin Horák, 

prezident Asociace prádelen a čistíren Jan Chrištof, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev 

Rostislav Dvořák, místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Radek 

Zadrobílek, prezident Clutex – klastru technické textilie Jan Heřmanský a místopředseda Regionální rady 

odborových svazů ČMKOS Vlastimil Skořepa. 

Hlavním cílem regionální sektorové dohody je zajistit více kvalifikovaných odborníků a absolventů středních 

škol na trhu práce v tradiční oblasti Královéhradeckého kraje – textilním a oděvním průmyslu. Český textilní a 

oděvní průmysl prošel v posledních letech složitým obdobím transformace a restrukturalizace, v němž ztratil 

významnou část svých výrobních kapacit, výkonů a pracovníků a musel prokázat vysokou odolnost v procesu 

globalizace a stabilizovat svoji pozici. To se bohužel silně promítlo v nízkém zájmu žáků základních škol o 

odborné vzdělání v TOP oborech a následně ve výrazné redukci kapacit středních škol. Ani samotné firmy 

nebyly většinou v důsledku nejisté situace schopny definovat dlouhodobé potřeby v náboru kvalifikovaných 

pracovníků. 

Proto si aktéři regionální sektorové dohody stanovili několik opatření, pomocí kterých chtějí docílit nápravy 

tohoto stavu a textilní a oděvní průmysl ukázat jako opět prosperující, perspektivní a zajímavé odvětví. K nim 

patří vytvoření komunikačních, informačních a propagačních kanálů, které propojí Úřad práce, zaměstnavatele, 

školy a vzdělávací instituce, ale i rodiče a žáky, dále nastartování, příp. zefektivnění spolupráce mezi 

jednotlivými aktéry k optimalizaci nabídky oborů na středních školách či jiných forem získání kvalifikace a 

efektivnější využití systému dalšího vzdělávání. 

Výkonnými partnery regionální sektorové dohody se vedle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Úřadu 

práce, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje staly za 

zaměstnavatele významné firmy jako např. VEBA, MILETA, JUTA, LUKO, GRUND, NYKLÍČEK a spol., VAMTEX, 

BARTOŇ – textil, INOTEX, Prádelny a čistírny Náchod a na straně vzdělávacích institucí jsou to vybrané střední 

školy, ale také Technická univerzita Liberec, Univerzita Hradec Králové nebo Centrum andragogiky. 

Hejtman Lubomír Franc při příležitosti podpisu Regionální sektorové dohody pro Královéhradecký kraj v oblasti 

textilního a oděvního průmyslu řekl: "V Královéhradeckém kraji máme řadu textilních podniků, které jsou 

schopné se rozvíjet a nabírat nové pracovníky, ale narážejí na nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu 

práce. To pak poškozuje je samotné i českou ekonomiku jako celek. Tato dohoda pomůže nejen firmám, ale 

také středním školám, které tyto odborníky vychovávají a v současnosti se potýkají s nízkým zájmem o studium 

technických oborů." 

Jan Wiesner ze Svazu průmyslu a dopravy ČR vyjádřil Regionální sektorové dohodě plnou podporu. "Věřím, že 

se společnými silami povede docílit stavu, kdy školy budou opouštět absolventi s praxí, bez okamžité potřeby 

dalšího proškolování a zaměstnavatelé budou mít kvalifikované zaměstnance," uvedl. 

Za přítomné zaměstnavatele promluvil Josef Novák, generální ředitel společnosti VEBA: "Je potěšitelné, že 

Regionální sektorová dohoda v oblasti textilní a oděvní výroby je druhá tohoto druhu v Královéhradeckém kraji. 

http://nase.broumovsko.cz/ostatni-ekonomika/v-patek-byla-slavnostne-podepsana-regionalni-sektorova-dohoda-v-oblasti-textilniho-a-odevniho-prumyslu.html
http://nase.broumovsko.cz/ostatni-ekonomika/v-patek-byla-slavnostne-podepsana-regionalni-sektorova-dohoda-v-oblasti-textilniho-a-odevniho-prumyslu.html
http://nase.broumovsko.cz/ostatni-ekonomika/v-patek-byla-slavnostne-podepsana-regionalni-sektorova-dohoda-v-oblasti-textilniho-a-odevniho-prumyslu.html
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Ještě potěšitelnější je, že konkrétní praxe spolupráce firem s odbornými školami jí předcházela a do značné 

míry iniciovala. Regionální sektorová dohoda tak není jen teoretickým dokumentem, ale živou platformou 

spolupráce textilních podniků a odborných škol." 

Regionální sektorová dohoda pro Královéhradecký kraj vznikla v rámci projektu "Sektorové dohody jako nástroj 

sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů" iniciovaného a 

realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových 

svazů. 

 

Osobností kraje je i student broumovského gymnázia. 

Osobnosti kraje se dočkaly ocenění. Mezi nimi byl i broumovský gymnazista Jakub Voves.  

Pondělí, 11 Květen 2015 04:51 René Herzán  

Již tradičně se 8. květen slaví v sídle Krajského úřadu na Pivovarském náměstí v Hradci Králové jako den kraje. 

Ani při letošním kulatém výročí konce druhé světové války tomu nebylo jinak. Oceněni nebyli jen příslušníci 

složek Integrovaného záchranného systému. Pamětní medaili hejtmana převzaly z jeho rukou vynikající 

osobnosti z nejrůznějších sfér veřejného života. Mezi oceněnými je i oktaván Jakub Voves z Gymnázia Broumov. 

Akce začala v pátek dopoledne slavnostním nástupem za zvuku husitského chorálu v podání Koletovy hornické 

hudby ze Rtyně v Podkrkonoší. Předávání ocenění se vedle hejtmana zúčastnili ředitelé všech tří základních 

složek IZS. 

"Udílení pamětních medailí je způsob, jak může kraj alespoň symbolicky ocenit lidi z různých oblastí, kteří svou 

poctivou prací nebo zcela nezištnou činností přispívají k tomu, že se v našem kraji občanům dobře žije, cítí se 

zde v bezpečí a mají možnost seberealizace. Každoroční nominace jistě nemohou zahrnout vše pozitivní, co bylo 

vykonáno, nicméně se snažíme, aby výběr oceněných měl co nejširší záběr. Mezi držiteli pamětní medaile tak 

najdeme lékaře, učitele, bojovníky za svobodu a demokracii, sociální pracovníky stejně jako třeba studenty, 

umělce nebo sportovce," řekl hejtman Lubomír Franc. 

Jeho slova dokládá výčet oceněných, mezi kterými je Jan Rybář z Českého svazu Pomocných technických 

praporů, Ladislav Havrišák, Michal Hlavička a Jaromír Mareček z Českého svazu bojovníků za svobodu, Jan 

Plovajko a Edvard Zirnzák z Československé obce legionářské, farmakolog Jaroslav Květina, mikrobiolog Josef 

Scharfen, středoškolští pedagogové Zdeněk Polák a Helena Korejtková, studenti Jakub Dolejší a Jakub Voves, 

bývalý ředitel Klicperova divadla Ladislav Zeman, dirigent Jindřich Roubíček, ředitelka Domova Dolní zámek v 

Teplicích nad Metují Dagmar Kušlová, ředitelka společnosti SKOK do života Kateřina Drábková Bíbusová, 

starosta Dobrého Ladislav Michl a generální ředitel firmy Farmet Karel Žďárský, který byl vyhlášen manažerem 

roku 2013 v České republice. 

Během slavnostního aktu se rozdávaly také záslužné medaile Královéhradeckého kraje a rezortní medaile 

Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Krajského sdružení hasičů a Zdravotnické záchranné služby. Tato 

složka dnes navíc z rukou hejtmana převzala svůj prapor. Noví příslušníci Hasičského záchranného sboru složili 

služební slib. 

Hymnou a rozchodem však tentokrát program nekončil. Vzhledem k letošnímu patnáctému výročí od vzniku 

krajů se v sídle úřadu konal den otevřených dveří. Zájemci měli možnost si prohlédnout nejen zasedací sál 

zastupitelstva a rady, ale také pracovnu hejtmana. 

V odpoledních hodinách potom na nádvoří a ve foyer probíhal Festival národů. Zájemci mohli ochutnávat 

cizokrajné kuchyně a sledovat vystoupení folklorních souborů. Svou kulturu na Pivovarském náměstí představily 

například skupiny z Polska, Rumunska, Ruska, Ukrajiny, Itálie, Mongolska, Vietnamu, Kazachstánu, Iráku nebo 

Bolívie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/cr/osobnosti-kraje-se-dockaly-oceneni-mezi-nimy-byl-i-broumovsky-gymnazista-jakub-voves.html
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Limonádový Joe. 

Komenský by měl radost.  

PONDĚLÍ, 08 ČERVEN 2015 04:56 MILAN KULHÁNEK  

Podle jednoho ze zakladatelů didaktiky Jana Ámose Komenského by se 

měly ve školách pro upevnění a zopakování probraného učiva hrát 

divadelní hry. Tyto hry by se měly konat každého čtvrt roku. Všechny 

třídy by se měly účastnit. Divadelní hry mají také vzbudit zájem široké 

veřejnosti o školu. Tolik klasik. 

Nevím, zda kolegyně Eva Kroupová četla Velkou didaktiku Komenského, 

v každém případě však bohatě naplnila její odkaz. Po úspěšném 

Gymplfestu se mohla broumovská veřejnost zúčastnit dalšího projektu, 

který se konal ve stylové chatě Pod Korunou v Martínkovicích. 

Ani vzdálenost místa konání neodradila návštěvníky, obě vystoupení pro 

veřejnost byla beznadějně vyprodána. Limonádový Joe aneb studentský 

muzikál v podání studentů hudební výchovy broumovského gymnázia 

(studenti 1. a 2.ročníku a sexty) obsahoval všechno, co správná divadelní 

hra má mít – příběh, napětí, zábavu, pointu, to vše okořeněné výbornými 

hudebními vložkami a hlavně – energií mládí a radostí ze hry, potažmo radostí ze života. 

Osobně jsem si odnesl příjemný zážitek, a myslím si, že nejsem určitě sám. Z toho, jakým způsobem umí 

nadchnout studenty pro dobrou věc paní učitelka Eva Kroupová, by měl Komenský určitě radost. 

Vážená paní profesorko,  

dovolte mi moji smělost , že Vás oslovuji.  Po poradě /u autobusu na začátku výletu 2.A./ s třídní naší Rendy , pí 

profesorkou Vodňanskou, jsem se tedy osmělil Vám vyjádřit naše /i manželčino/ nadšení z předvedeného 

vystoupení vaší skupiny na Chatě pod Korunou v pátek v podvečer. Měla jste beze sporu vynikající nápad, jak 

zrežírovat chronicky známou hru, a pojmout ji neskonale zajímavým způsobem. Jistě nemůžeme upozadit ani 

jednotlivé výkony Vašich studentů.  Jako /bohužel/ bývalý muzikant jsem byl velice nadšen. Pevně věříme , že 

nezůstane pouze u LJ.  

Děkujeme za perfektně odvedenou práci.  

S úctou     Petr st.  a Renata st.  Faltovi 

 

Téměř pět stovek návštěvníků dorazilo během soboty 6. června do areálu 

broumovského kláštera na ochutnávku vín Vinum et Cetera. Dvanáctému 

ročníku veřejné degustace přálo skvělé letní počasí - lidé si tak mohli 

vychutnávat nejen výborná vína a cimbálovou muziku, ale i prohlídku nových 

prostor a zahrady, zpřístupněné do večerních hodin. Úspěšná akce by nebyla 

bez našich studentů - podíleli se na akci jednak jako hudebníci, jednak jako 

brigádníci. A obojího se zhostili se ctí. 

 

Olympiáda dětí a mládeže. 

 
Krajská výprava sportovních talentů vyráží na dětskou olympiádu. Jede také Jan 

Rusin z Broumova, student gymnázia. 

Od dnešní neděle do pátku se koná v Plzni již VII. ročník letní olympiády dětí a 

mládeže a ..... 

nase.broumovsko.cz 

 

http://nase.broumovsko.cz/divadlo/komensky-by-mel-radost.html
http://nase.broumovsko.cz/ostatni-sporty/krajska-vyprava-sportovnich-talentu-vyrazi-na-detskou-olympiadu-jede-take-jan-rusin-z-broumova.html
http://nase.broumovsko.cz/ostatni-sporty/krajska-vyprava-sportovnich-talentu-vyrazi-na-detskou-olympiadu-jede-take-jan-rusin-z-broumova.html
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Broumovská kytara: Hvězdami dívčí kapela SB.  

Klára Bartoníčková, Michaela Jansová, Pavlína Ledvinová - 

dívčí trio - skupina SB - sklidily velký úspěch na sobotní 

Broumovské kytaře.  

 

 

 

Světoznámá režisérka dnes točí v Broumově! 

Polská režisérka světového jména Agnieszka Holland natáčí dnes, tj. 

23.června 2015, v kostele sv. Petra a Pavla v Broumově film "Přes 

kosti mrtvých" podle knihy Olgy Tokarczuk "Svůj vůz i pluh veď přes 

kosti mrtvých". Režisérka filmu se částečně podílela i na scénáři. Film 

produkuje Pavla Kubečková, bývalá absolventka broumovského 

gymnázia.  
A ještě jedna maličkost spjata s gymnáziem - studenti (zejména sexty 

a 3. ročníku) se podílí na komparsu.    

 

 V září bude mít Gymnázium v Broumově nový výtah  
STŘEDA, 01 ČERVENEC 2015 04:53 RENÉ HERZÁN  

Díky Královéhradeckému kraji se v roce 2012 podařilo v budově Gymnázia v Broumově zrekonstruovat sociální 

zařízení včetně zbudování bezbariérových WC pro tělesně postižené žáky. Aby gymnázium mohlo tělesně 

postiženým žákům opravdu sloužit, je třeba ještě do budovy zajistit bezbariérový přístup. Do konce září bude 

díky investici Královéhradeckého kraje vybudován nový výtah. 

Bezbariérové stavební úpravy nejsou z technického hlediska možné, takže jediným řešením je zbudování 

výtahu. Zbudování výtahu uvnitř školy ve schodišťové šachtě se ukázalo nereálným kvůli vysokým nákladům na 

požární bezpečnost. Proto se začala projektově připravovat varianta venkovního výtahu přičleněného k budově 

školy ze dvora, což je přijatelné i pro památkáře. Bude se jednat o ocelovou konstrukci opláštěnou sklem. 

"Zajištění bezbariérovosti budovy bude dalším krůčkem k naplňování tříd gymnázia novými žáky, neboť budeme 

moci v užším i v širším okolí nabízet možnost studia i pro žáky s tělesným postižením. Výtah jistě dobře poslouží 

také žákům dočasně tělesně indisponovaným, např. při poúrazových stavech," uvedl potřebu vybudování 

výtahu ředitel Gymnázia Broumov Karel Výravský. 

Podle jeho slov již škola ve školním roce 2014/2015 přijala prvního postiženého žáka - vozíčkáře, který 

vzhledem k závažnosti svého zdravotního stavu nemůže být mimo Broumov na jiné střední škole. 

"Gymnázium Broumov je v rámci regionu důležitou a perspektivní školou královéhradeckého středního školství, 

takže investice do výtahu pro tělesně postižené žáky určitě není zbytečná. Stavební práce začnou v červenci 

2015, samotná technologie výtahu se bude montovat v září," dodal 

Karel Výravský. 

Královéhradecký kraj zajistí z vlastních prostředků Fondu rozvoje a 

reprodukce pro oblast školství během prázdnin desítky 

nejrůznějších oprav. Na opravy školských objektů je pro letošek 

vyčleněno 77 milionů korun, za které se provedou úpravy ve 44 

krajských zařízeních. 

https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/493724044109271/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/493724044109271/?type=1
http://nase.broumovsko.cz/prace/v-zari-bude-mit-gymnazium-v-broumove-novy-vytah.html
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Gymnázium Broumov letos oslaví 70. výročí  
ČTVRTEK, 19 ÚNOR 2015 04:58 RENÉ HERZÁN  

Gymnázium Broumov zve všechny absolventy, ale i současné studenty a učitele k oslavě 70. výročí českého 

gymnázia v Broumově. Sraz všech účastníků této jedinečné akce bude v sobotu 27. června. 

Oslavy výročí poslouží zároveň jako den otevřených dveří pro absolventy, kteří už třeba nežijí na Broumovsku a 

od dob svých studií školu nenavštívili. K tomuto účelu bude budova školy otevřena už ve 12 hodin. Návštěvníci 

si mohou prohlédnout nedávno zrekonstruované prostory, seznámit se se současnými vzdělávacími programy 

či nahlédnout do školních kronik. 

Před 14. hodinou začne před školou řazení a následovat bude Majálesový průvod studentů a absolventů, který 

je zavede na Mírové náměstí, kde budou oslavy oficiálně zahájeny. 

Potom se všichni vrátí do budovy školy, kde bude 

následovat volná zábava. Na školním dvoře k tomu 

zahrají kapely současných studentů, připraveno bude 

bohaté občerstvení. 

Pořadatelé žádají třídní organizátory, aby včas 

informovali o počtu účastníků, případně, aby si zamluvili 

učebnu pro posezení své třídy. Kontaktujte mailovou 

adresu oslavy70@gybroumov.cz Tato emailová adresa 

je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte 

JavaScript . 

 

Oslavy 70. výročí českého gymnázia: Legendární sbor z 

roku 1965.  

Oslavy 70. výročí českého gymnázia v Broumově se blíží. 

Do oslav zbývají poslední tři týdny. Na dnešní fotografii 

si připomeňme pedagogický sbor z roku 1965. Je na něm 

dnes již spousta legend - Tremčinský, Řehořová, 

Janeček, Herzán (podobnost s dnešním šéfredaktorem 

Našeho Broumovska René Herzánem čistě náhodná...). 

Pro mě osobně je největší legendou muž, který mě 

profesně ovlivnil naprosto zásadním způsobem. PhDr. 

Stanislav Máslo působil v Broumově v letech 1955 - 

1968, já osobně jsem byl pod jeho působením na 

náchodském gymnáziu. (mk) 

Oslavy 70.výročí českého gymnázia se blíží. Budeme rádi, když se sejde co největší počet našich absolventů a 

společně zavzpomínáme, jak to kdysi bylo ... (Vzpomínky jsou jediné království, ze kterého nemůžeme být 

vyhnáni - Oscar Wilde). 

Přestože máme absolventy rozptýlené po celé světě, jen málokdo se sešel s americkým prezidentem. S Billem 

Clintonem, 42. americkým prezidentem, se někdy v roce 1994, možná 1995, sešel tehdejší student našeho 

gymnázia Filip Hašek. Filipe, jak to tehdy přesně bylo? (mk) 

 

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/gymnazium-broumov-letos-oslavi-70-vyroci.html
mailto:oslavy70@gybroumov.cz


 

 100 

 

 

 

 

Gymnázium Broumov: Báječné oslavy 70. výročí 
českého gymnázia  
PONDĚLÍ, 29 ČERVEN 2015 05:28 MILAN KULHÁNEK, UČITEL BROUMOVSKÉHO GYMNÁZIA  

Sobota 27. června patřila v Broumově gymnáziu. Lépe řečeno absolventům. Od nejstaršího maturanta z roku 

1950 (nikdo jiný než vážená broumovská osobnost, bývalý starosta města, pan Zdeněk Streubel) až po současné 

primánky – maturovat budou v roce 2022. 

Sborovna otevřená pro bývalé kantory, ukázka výuky chemie, prohlídka školních kronik, návštěva učeben 

výpočetní techniky, majálesový průvod současných studentů městem, průvod všech absolventů, slavnostní 

zahájení na Mírovém náměstí, projevy ředitele školy PaedDr. Karla Výravského, starosty města Ing. Jaroslava 

Bitnara a hejtmana Královéhradeckého kraje a senátora Bc. Lubomíra France, třídní srazy v učebnách, koncerty 

studentských kapel, taneční vystoupení, nový almanach, dobré jídlo i pití, tanec na školním dvoře, setkávání 

bývalých absolventů a třeba i dávných studentských lásek, vzpomínka na ty, kteří jsou již na "věčných 

prázdninách", a především – báječná atmosféra a skvělá zábava – to všechno byly Oslavy 70. výročí českého 

gymnázia v Broumově aneb Dne otevřených dveří pro absolventy. 

Za 70 let existence gymnázium absolvovalo 2750 studentů. Jejich zástup by dosáhl od broumovského vlakového 

nádraží až na křižovatku u polikliniky. Většina absolventů se na křižovatce nezastavila a pokračovala dál mnoha 

zajímavými směry. Ať se gymnáziu daří i v dalších letech. 

 

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/gymnazium-broumov-bajecne-oslavy-70-vyroci-ceskeho-gymnazia.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/gymnazium-broumov-bajecne-oslavy-70-vyroci-ceskeho-gymnazia.html
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Ředitel Gymnázia Broumov Karel Výravský: Škola je 
kouskem vašeho života  
ÚTERÝ, 30 ČERVEN 2015 03:49 KAREL VÝRAVSKÝ, ŘEDITEL GYMNÁZIA BROUMOV  

     Vážené absolventky a vážení absolventi, vážené učitelky a vážení učitelé, studentky a studenti a vážení 

příznivci broumovského gymnázia, vítám vás na oslavách 70. výročí založení českého gymnázia v Broumově. 

Čas letí, zvykli jsme si říkat. Jenom těch oslav, co už naše škola zažila: slavili jsme celkem 5x, a to výročí 20., 25., 

50., 60. a 66.. A těch společenských kotrmelců, co naše škola zažila. V 50. letech jsme budovali socialismus, 

abychom mu v letech 60. mohli dávat lidskou tvář. V 70. letech jsme budovali rozvinutý socialismus, abychom 

ho na konci 80. let definitivně pohřbili. V 90. letech jsme bojovali za humanitu a věřili, že pravda a láska musí 

zvítězit, aby se z nás dnes stali technokraté, kteří už vlastně ani nevědí, za co bojují. 

     Ano, občas mám pocit, že věci, které se kolem mne dějí, nedávají smysl. A občas mi připadají nefér a prostě 

se zlobím, že mě potkaly. Pak ale po čase, podívám-li se do minulosti, se často ukáže, že i to, co mi připadalo 

nesmyslné či dokonce nespravedlivé a zlé, nějaký smysl mělo a možná to bylo i pro moje dobro. 

     Ano, je dobré smířit se s tím, že všechny věci v životě nějaký smysl mají, jen je někdy těžké ho najít. Tak 

například, jaký má smysl slavit výročí školy? Bez hlubšího zamyšlení bychom řekli: Pro absolventy příležitost 

setkat se, pro školu příležitost pochlubit se. Je ale nějaký hlubší smysl oslav? V obecné rovině nevím, ale v 

rovině broumovského gymnázia mám jasno. 

Gymnázium patří k Broumovu už 700 let a 

z toho už 70 let jako gymnázium české patří 

na Kostelní náměstí. Vás jako absolventy by 

už nenapadlo hledat ho v klášteře. A i když 

se hrdě odkazujeme na historii klášterního 

gymnázia, koneckonců bylo 

zřejmě třetím nejstarším gymnáziem 

v Čechách, dnes se nejvíce pyšníme 

historií gymnázia českého. Ano, 

chlubíme se významnými 

absolventy, úspěchy současných studentů, 

tvořivostí našich učitelů, krásou budovy 

zvenku a v poslední době i uvnitř. Chlubíme se prostě jen tím, že broumovské gymnázium je již 70 let centrem 

vzdělanosti na Broumovsku. Jiné školy zde vznikaly a zase zanikaly, ale naše škola přestála časy dobré i zlé a 

dnes už jako jediná v Broumově a okolí poskytuje mladým lidem možnost středoškolského vzdělání. 

     A hlubší smysl přežití? No právě to, že patříme do Broumova, že patříme nejen svým žákům a absolventům, 

ale všem obyvatelům Broumova a Broumovska. Jsme škola na dosah pro každého, kdo stojí o vzdělání. Jsme 

škola, která se lacině nepodbízí a je stále stejně náročná jako kdysi, ale zároveň přístupná a srozumitelná 

každému, kdo o to stojí. 

     Žijeme v době relativizace hodnot. Média žonglují s principy, jak se jim to právě hodí, a nalézt univerzálně 

platné zákony lidského chování je asi nemožné, a i kdybychom je našli, v relativním světě asi fungovat nebudou. 

O to víc činí naši školu přitažlivou, že dlouhodobě sázíme na zdravý selský rozum a obyčejnou lidskou blízkost a 

cit. 

     Ale ani to dnes pro přežití školy nestačí. Samotný obsah vzdělávání, byť je sestaven z toho nejlepšího, co 

dnešní vědění lidstva nabízí, není zárukou přílivu nových studentů. Nezbytným předpokladem přitažlivé školy 

jsou skvělí učitelé a vynikající žáci. A ty broumovské gymnázium má. Naši žáci mají stabilně kvalitní výsledky v 

rámci gymnázií a naši učitelé jsou osobnostmi, jejichž výuka je přehlídkou učitelského mistrovství. Říká se, že na 

profesi učitele je nejtěžší hrát tuto roli tak, aby učitel žáky bavil a zároveň byl pro ně přesvědčivý. A to se našim 

učitelů bezpochyby daří. Důkazem toho je i Vaše dnešní přítomnost na oslavách 70. výročí založení českého 

gymnázia v Broumově. 

     Vítejte tedy u nás a pojďte se bavit. Všechno vám tu bude blízké, i když jste tu třeba dlouho nebyli. Budete 

mít pocit, že tu vše důvěrně znáte, že sem patříte, že škola je kouskem vašeho života. A to je dobře, protože 

Gymnázium Broumov chce takovou školou být, chce být vaší školou na dosah ruky. 

Přeji Vám pěkné odpoledne a veselý večer. 

http://nase.broumovsko.cz/nazory/reditel-gymnazia-broumov-karel-vyravsky-skola-je-kouskem-vaseho-zivota.html
http://nase.broumovsko.cz/nazory/reditel-gymnazia-broumov-karel-vyravsky-skola-je-kouskem-vaseho-zivota.html
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Za maturitní ročník 1967 bych chtěl poděkovat všem organizátorům za perfektní zvládnutí oslav 70.výročí 

českého gymnázia. Nemělo to chybu v ničem, vyjma toho, že se nemůžeme vrátit zpátky do let, která jsme tam 

jako studenti zažili. A jak se zdá, i když se vyměnil pedagogický sbor, atmosféra gymnázia, na kterou jsme byli 

zvyklí, se za ta léta nevytratila. Náš ročník vydržel na oslavě téměř do konce a jako poslední skupinka našeho 

ročníku jsme odcházeli po půlnoci, dosud jsem plný dojmů z této události. Proto ještě jednou za všechny vřelé 

díky a přejeme profesorům i studentům, aby se jim společnými silami tuto pozitivní atmosféru i nadále dařilo 

udržovat. S pozdravem ing. Miroslav Pohl 

Gymnázium v Broumově oslavilo 70 let. 

Broumov - Absolventi, současní žáci 

i učitelé v sobotu pořádně oslavili 

sedmdesát let existence českého 

gymnázia v Broumově. Vzpomínali a 

bavili se v až neuvěřitelně příjemné, 

přátelské a pohodové atmosféře. A to 

až hluboko do noci. Sešly se 

jich stovky. 

STOVKY STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ se 

sešly v průvodu, který zamířil od školy 

na broumovské náměstí.  

Takoví spolužáci z maturitního ročníku 

1954 si přiťukli, aby se zase za rok ve 

stejném počtu sešli. Někteří jiní totiž 

už takové štěstí nemají, například 

z jednoho z ročníků, prvního, který na 

českém gymnáziu maturoval, zůstala 

už prý jen jediná absolventka. Jak sdělila Miloslava Pavlíková, to absolventi z roku 1954 mají krásnou tradici. 

V Broumově se schází každý rok a mají sešlost u jednoho jejich spolužáka, kde si dají oběd, kávu a vzpomíná se. 

Ke vzpomínání využili právě i sobotní setkání. 

„Když je člověk mladý, tak je všechno krásné. Ty vzpomínky jsou úžasné," usmívala se Miloslava Pavlíková. Na 

škole studovala v poválečném období. „Kantoři sem přišli spíše z donucení, takoví mladí, o něco málo starší než 

my. Chodili jsme na výlety, ten kraj tady nikdo moc neznal. Na školní výlety jsme jezdili třeba i dvakrát, třikrát. 

A vzpomínat na výuku? To je pořád stejné. Myslím si, že v tom žádný velký rozdíl není," uvedla Miloslava 

Pavlíková. 

Do školy zavítaly desítky absolventů. Z některých jsou lékaři, z jiných vědci, další patří k osobnostem kulturního 

a společenského života, jiní působí na vedoucích pozicích, zastávají funkce starostů, zkrátka ani výčet by 

nestačil na to, kde řada absolventů působí či působila. 

Přišli třeba i dřívější učitelé. Byl mezi nimi i Jan Čížek z Okresního archivu v Náchodě, který zde učil v letech 

1988 až 1991. 

„K tomuto ústavu mě pořád pojí poměrně silné pouto, protože jsem se tady setkal s fantastickým kolektivem, 

který mě přijal mezi sebe jako sobě rovného a dodnes si toho moc vážím. Tento vztah nám vydržel dodnes, 

i když jsme se na dlouhou dobu rozešli a každý působí někde jinde. Mor rád na první štaci ve svém profesním 

životě vzpomínám, budu na to vzpomínat do smrti a vždycky se rád do broumovského gymnázia budu vracet," 

řekl Jan Čížek. 

Mezi absolventy byla i Anna Týfová z Martínkovic, která maturovala v roce 1970. V ročníku jich bylo původně 

skoro čtyřicet, tak je rozdělili na dvě třídy. Do některých hodin, kde byli přísní profesoři, si prý nikdo nedovolil 

přijít nepřipraven. „Škola byla přísná, ale koho pustili k maturitě, tak to všichni udělali," sdělila Anna Týfová, 

která po gymnáziu pokračovala studiem vychovatelství. Dodala: „Gymnázium nás připravilo dobře." 
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Nejprve si účastníci mohli prohlédnout školu, a pak vyrazili do průvodu. Současní studenti vyrazili v přestrojení 

za mafiány, sportovce, v županech či v zimním odění s lyžemi. Když se všechny ročníky vyřadily na náměstí, 

vytvořily pořádný dav. Pak následovaly proslovy. 

Ředitel školy Karel Výravský připomněl, že gymnázium patří k Broumovu už 700 let a z toho 70 let jako české 

gymnázium. Dříve totiž gymnázium existovalo při zdejším klášteře a zřejmě zde bylo založeno jako třetí nejstarší 

v Čechách. České gymnázium bylo zřízeno před sedmdesáti lety. 

„Naše škola přestála časy dobré i zlé a dnes už jako jediná v Broumově a okolí poskytuje mladým lidem 

středoškolské vzdělání," uvedl Karel Výravský. Výuka a nároky jsou podle něj stále stejně náročné, ale 

broumovské gymnázium se od jiných škol může odlišovat vstřícnou atmosférou. Sází se tady na zdravý rozum, 

lidskou blízkost a cit. A nezbytným předpokladem kvalitní školy jsou kvalitní a dobří učitelé i žáci. „A ty 

broumovské gymnázium má," dodal Karel Výravský. 

Připomněl, že škola slavila do soboty celkem pětkrát 20, 25, 50, 60 a 66 let. „A těch společenských kotrmelců, 

co naše škola zažila. V padesátých letech jsme budovali socialismus, abychom mu v letech šedesátých mohli 

dávat lidskou tvář. V sedmdesátých letech jsem budovali rozvinutý socialismu, abychom ho na konci 

osmdesátých let definitivně pohřbili. V devadesátých letech jsem bojovali za humanitu a věřili, že pravda a láska 

musí zvítězit, aby se z nás dnes stali technokraté, kteří už vlastně ani neví, za co bojují," řekl Karel Výravský. 

Uvedl také, že když se po čase podívá do minulosti, to, co připadalo nesmyslné či nespravedlivé, nějaký smysl 

mělo a bylo toho nakonec zapotřebí třeba i pro dobro věci. „Je dobré smířit se s tím, že všechny věci v život 

nějaký smysl mají, jen je někdy těžké ho najít," uvedl Karel Výravský. 

Po proslovech už následovala volná zábava ve škole, trvající do noci. 

29.6.2015  

Autor: Pavel Bednář, Náchodský deník 

 

Kristýna Koláčná: Oslavy se povedly na jedničku, všechno perfektně zorganizované, pořadatelé i účastníci stále 

usměvaví! A proslov pana ředitele v učebně fyziky neměl chybu!! Prostě paráda! 

 

http://nachodsky.denik.cz/autor/pavel-bednar-2424.html
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Oslavy 70.výročí českého gymnázia - to jsou především setkání bývalých absolventů. Nejstarším absolventem 

byl pan Zdeněk Streubel, výrazná broumovská osobnost, bývalý učitel a také v 90. letech starosta Broumova. 

Zdeněk Streubel maturoval na našem gymnáziu v roce 1950. (mk) 

Oslavy 70. výročí českého gymnázia jsou již minulostí. Děkujeme všem za hojnou účast a za podíl při organizaci 
této zdařilé akce. Fotografie z báječného setkání absolventů můžete najít na našem oficiálním webu 
gybroumov.cz.  

Šaty dělají člověka. Tak to prostě je. Kdo se neumí do společnosti pěkně obléci, si dle mého neváží sám sebe.Ke 

společenským akcím tohoto typu by elegance měla samozřejmě patřit. Elegance v podání 3.A byla naprosto 

dokonalá.  
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Také je dobré sledovat úspěšné současné žáky či bývalé absolventy školy a trochu se 

pochlubit „cizím peřím“: 

Vítězství v Českém poháru: Vynikající orientační běžci. 

 

Orientační běžci oddílu Ulita Hobra Orienteering Broumov a také studenti naší školy 

Jan a Vojtěch Rusínovi a Ondřej Volák zvítězli v závodě Českého poháru štafet v 

Jičíně. Blahořejeme k vynikajícímu výsledku.  

 

 

Honza Rusin mistrem republiky družstev. 

Jan Rusin z kvarty dosáhl skvělého sportovního 

úspěchu. Na Mistrovství ČR v orientačním běhu vybojoval titul mistra 

republiky družstev. Blahopřejeme. V reprezentačním výběru Východních 

Čech byli v jiné katagorii i Ondřej Volák a Vojtěch Rusin.  

 

Světový úspěch gymnazisty Jana Rusina. 

Pozoruhodných úspěchů dosahuje Jan Rusin z kvarty.  

Od letošního roku běhá za elitní oddíl orientačního běhu Lokomotivu 

Pardubice. V květnu obsadil fantastické 7. místo na největších světových 

závodech Tiomila ve Švédsku ve smíšené štafetě v konkurenci 300 štafet z téměř celého světa.  

Držme v červnu Honzovi palce, aby mu vyšly nominační závody na Mistrovství Evropy v Rumunsku. 

Já jako bývalý orientační běžec Startu Náchod mu držím palce zvlášť. Orientační běh je jedním z nejkrásnějších 

sportů, musíte nejen dobře běhat, ale mít také v pořádku hlavu. A tu Honza má, tak věřím, že mu nominace 

vyjde.  

Milan Kulhánek 

 

Judistka Anna Freiwaldová zabojovala. 

 

Anna Freiwaldová z primy se umístila na skvělém 1 .místě na Mezinárodním turnaji 

v judu, které proběhlo 13. 9. 2014 v Polsku. Gratulujeme  a přejeme mnoho dalších 

úspěchů!  

V 5.kole Polabské ligy v judu v Čáslavi (dlouhodobá soutěž žactva ČR) zvítězila ve 

své kategorii primánka Anna Freiwaldová. Soutěže se zúčastnilo 180 judistů.  

Anna Freiwaldová vybojovala cenné 2. místo na prestižní judistické soutěži 

Samurajská katana v Turnově. 

 

Nekonečné úspěchy primánky Aničky Freiwaldové.  

V sobotu se Anička Freiwaldová z primy zúčastnila Memoriálu Svatopluka Frödeho, kde skončila ze 142 judistů 

na třetím místě. Gratulujeme a držíme palce na sobotním Mistrovství ČR!!!  

 

Jakub Kleprlík: Sportovní úspěchy ve Francii. 

Naše Broumovsko uveřejnilo článek o úspěších stolního tenisty Jakuba Kleprlíka, bývalého studenta naší školy.    

Francouzský sportovní server zveřejnil článek o broumovském stolním tenistovi.  
STŘEDA, 17 ZÁŘÍ 2014 04:21 RENÉ HERZÁN  

Francouzský sportovní server Sportacaen zveřejnil 9. září článek o broumovském stolním tenistovi Jakubovi 

Kleprlíkovi. Jakub je odchovanec broumovského stolního tenisu a v 

současné době už čtvrtý rok hraje nejvyšší francouzskou ligu za tým TTC 

Caen. Překlad článku "Jakub Kleprlík se rychle propracoval nahoru" 

zveřejňujeme ..... 

 

http://nase.broumovsko.cz/ostatni-sporty/clen-broumovskeho-oddilu-orientacniho-behu-se-stal-mistrem-republiky-v-zavode-druzstev.html
http://nase.broumovsko.cz/ostatni-sporty/mezinarodni-memorial-svatopluka-frodeho-privital-142-judistu-a-judistek.html
http://nase.broumovsko.cz/zahranici/francouzsky-sportovni-server-zverejnil-clanek-o-broumovskem-stolnim-tenistovi.html
http://nase.broumovsko.cz/zahranici/francouzsky-sportovni-server-zverejnil-clanek-o-broumovskem-stolnim-tenistovi.html
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Přijďte se podívat na výstavu prací žáků výtvarného oboru místní ZUŠ. Najdete tam 

spoustu prací našich studentů. Osobně vás všechny zve náš bývalý učitel výtvarné 

výchovy Petr Staněk.  

 

 

Slavíci ve školní lavici - úspěch Veroniky Tůmové. 

Slavíci ve školní lavici je hudební soutěž určena pro děti a 

mládež z celé ČR. Věkové kategorie jsou dvě: 10-14 let a 

15-19 let. A právě ve druhé kategorii získala v pátek 31. října v Brně 2. místo 

Veronika Tůmová ze 3.A. Blahopřejeme.  ŠáRa 

 

 

O Svátku zesnulých se zavzpomínalo i na spisovatelku Marii Stryjovou. 

V pondělí 3. listopadu 2014 uplynulo již 83 let od narození spisovatelky Marie Stryjové, která se na Broumovsko 

přistěhovala spolu s rodinou po druhé světové válce roku 1947 z ukrajinské Volyně, přesněji z vesnice 

Dembrovka, která patřila k české menšině. Zabydleli se v obci Božanov. 

Marie Stryjová, provdaná Lowensteinová, vystudovala na místním gymnáziu, kde maturovala roku 1951 a poté 

odešla studovat polonistiku na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. S tvorbou začala již na studiích. 

Psala eseje, verše pro děti a dospělé, autobiografické povídky, recenze a překládala z polštiny a ruštiny. Byla to 

na svou dobu bohužel ne příliš uznávaná autorka, kterou pro její osobitý styl psaní často redakce a 

nakladatelství odmítala. Za svého života se nedočkala uznání a její tři soubory povídek vyšly až posmrtně za 

pomoci manžela, historika Bedřicha Lowensteina, dcer Mariam a Šimony Lowensteinových a přátel. První z nich 

Nad rovinou byl soubor povídek z dob, kdy Marie žila na Volyni a během druhé světové války, která přinesla 

volyňským Čechům mnoho útrap. Dále pak byla vydána kniha Mlč a jako třetí, pro Marii nejcennější, Pokojík, 

který vypovídá o jejím životě v Praze po ukončení vysokoškolského studia. V její pozůstalosti pak stále zůstávají 

nedotčené dvě sbírky, vztahující se k životu na Broumovsku Kroupy, což je soubor povídek ze studií na místním 

gymnáziu a Měsíc, což je soubor básní pro dospělé. Tyto dvě sbírky jsou však stále uložené v Památníku 

národního písemnictví ve Starých Hradech a čekají na své vydání. 

Bohužel, Marie se nemohla smířit s životním neúspěchem a zhoršujícím zdravotním stavem. Trpěla depresemi a 

pocitem, že jí svět nerozumí. Sama se tedy rozhodla skoncovat se svým životem ve svém pražském bytě 10. 

července 1977. Spisovatelka si přála být pochována v rodinném hrobě v Broumově. 

Přestože ji potkal tak nešťastný osud, dnes se na ni vzpomíná jako na talentovanou spisovatelku, která si 

zaslouží naši pozornost a uznání. To projevil i broumovský Svaz českých žen, který právě na den narození Marie 

Stryjové uspořádal krátké setkání na městském hřbitově u autorčina hrobu. Ačkoliv vládlo sychravé počasí, 

členky se setkaly v hojném počtu kolem půl čtvrté hodiny a společně zavzpomínaly na spisovatelčin život a 

tvorbu, jako na významnou osobnost Broumovska, které si velmi vážíme. 

Bohužel předsedkyně ČSŽ Broumova, paní Novotná, se nemohla zúčastnit odpoledního setkání, a tak položila 

věnec se stuhou ČSŽ Broumov již dopoledne. Paní Sedláková zarecitovala dvě krásné básně ukrajinského 

básníka Alexandra Gordona, které se sice nevztahovaly k době života Marie, ale k dnes aktuální situaci Ukrajiny. 

Zazněla báseň o modlitbě ke slunci, která navodila nostalgickou atmosféru podzimního odpoledne a propojila 

minulost, přítomnost i blízkou budoucnost. Členky poté zapálily svíčky. Na závěr proběhlo společné 

fotografování a poděkování všem zúčastněným za krásný projev úcty, ženě, která si ho právem zaslouží. 

Zdroj www.broumov-mesto.cz 

 

 

http://www.akluby.cz/Files/Slavici2014-Vitezove.pdf
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Krásné svátky a úspěšný rok 2015 přeje z redakce Hospodářských novin Dagmar 

Klimovičová, abiturientka 1998. 

 

 

 

Úspěchy všech našich absolventů nás velmi 

těší. O to více, když se k naší škole stále hlásí a 

vzpomínají na svá studentská léta, která 

položila základy k jejich úspěšné profesní kariéře. Pozdrav k vánočním 

svátkům nám poslal náš absolvent z roku 2002 Aleš Ottmár. Aleš pracuje v 

diplomatických službách, po afghánském Kábulu je jeho další "štací" 

ambasáda v Moskvě. Aleši, děkujeme za přáni a přejeme pohodu v roce 2015. 

(mk) 

 

MInulý rok jsme zakončili pozitivní zprávou - Hana Dušková z kvinty vybojovala 

na dorosteneckém tenisovém turnaji v Liberci ve čtyřhře skvělé 2.místo. 

Blahopřejeme a přejeme úspěšnou sezonu 2015. 

 
Hana Dušková z kvinty broumovského gymnázia se 14. - 15. března 2015 

zúčastnila turnaje s názvem TENIS - CENTRUM DTJ HK CUP a 

vybojovala dvě skvělá umístění. V singlové části 1. místo, kde porazila Janu 

Tomáškovou poměrem 5:7, 6:1, 10:5 a v deblu také 1. místo, kde hrála s 

Terezou Průchovou z Nového Bydžova. Ve finále porazily dvojici Bezdíčková, 

Mikulová poměrem 6:3, 6:1.  

 

 

 

Nové knihy našich absolventů. 

 

 

Román Hany Lundiaková Imago.Ty trubko! a 

kniha reportáží Martina Stillera Světem na kole 

- novinky na knižním trhu od našich bývalých 

studentů. Bližší informace najdete na našem 

facebooku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/419133038235039/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/419133038235039/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/425622660919410/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/425622660919410/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/425622660919410/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/425622660919410/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/425622660919410/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/425622660919410/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/425622660919410/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/425622660919410/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/425622660919410/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/425622660919410/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/425622660919410/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/425622660919410/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/425622660919410/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/425622660919410/?type=1


 

 108 

 

 

Tomáš Mrština držitelem EBMAS - CERTIFICATE. 

 

Tomáš Mrětina získal v Praze certifikát ze znalosti bojového umění EBMAS. 

Podrobnosti na našem facebooku.  

 

Anna Novotná a Karolína Soukupová si zahrají s Českou filharmonií. 

Úterý, 24 Únor 2015 04:08 René Herzán  

Žáci Základní umělecké školy v Polici nad Metují budou hrát s Českou 

filharmonií. Tato skvělá příležitost bude umožněna žákům díky projektu, 

který připravila Česká filharmonie ve spolupráci s Asociací základních 

uměleckých škol. 

Podstatou projektu je umožnit talentovaným žákům z různých krajů České 

republiky zahrát si společně s filharmoniky jako členové tohoto českého 

nejvýznačnějšího symfonického tělesa. V letošním ročníku byli vybráni žáci 

Základních uměleckých škol z Prahy a krajů Královéhradeckého, Plzeňského, Zlínského a Moravskoslezského. 

"Po náročných zkouškách s hráči České filharmonie a závěrečném soustředění v Praze se uskuteční 21. června 

2015 v Rudolfinu společný koncert pod taktovkou samotného šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka, na kterém zazní 

symfonická báseň Šárka z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany a 8. symfonie Antonína Dvořáka," uvedl ředitel 

polické umělecké školy Lubor Bořek. 

Do orchestru byli z polické školy nominováni Anna Novotná a Anna Lichá – housle, Karolína Soukupová – 

violoncello, Markéta Jirmanová – lesní roh a Marek Zítka – tuba. 

"Těšíme se na tuto mimořádnou událost, kterou také zaznamená Česká televize, a která umožňuje účastníkům 

(filharmonikům i žákům a učitelům ZUŠ) zcela odlišnou a novou rovinu prožitku," dodal Lubor Bořek. 

 

Psali o nás: Úspěch studenta primy. 

Broumovský fotbalista Dan Hypšman se výrazně podílel na úspěchu Hradce Králové na turnaji v Německu.  
ČTVRTEK, 26 ÚNOR 2015 04:15 RENÉ HERZÁN  

O víkendu se fotbalista mladších žáků Slovanu Broumov Dan Hypšman zúčastnil jako hráč FC Hradec Králové 

velice kvalitně obsazeného a uspořádaného halového turnaje v německém Arzbergu. Během turnaje vstřelil dvě 

branky a další dvě přidal v penaltových rozstřelech. Jedním pokutovým kopem rozhodl ve čtvrtfinále o porážce 

Sparty Praha. Na turnaji Hradec Králové obsadil 4. místo, za ním skončily i týmy jako je Tottenham Hotspurs a 

Bayern Mnichov. 

"Dan hraje vždy vysoký výkonnostní standard. Je velice pohybově nadaný a 

nechybí mu ani zápal a poctivá práce v tréninkovém procesu. Umí zahrát na 

více postech. Má před sebou ještě spoustu práce, ale jeho předpoklady a 

morální vlastnosti mu dávají velké šance na prosazení se do velkého fotbalu. 

Osobně jsem velice rád, že ho mohu mít v týmu," pochválil Dana trenér FC 

Hradec Králové Tomáš Kroulík. 

http://www.gybroumov.cz/obrazek.php?obrazek=1353
http://nase.broumovsko.cz/hudba/zaci-policke-zusky-budou-hrat-s-ceskou-filharmonii.html
http://nase.broumovsko.cz/fotbal/broumovsky-fotbalista-dan-hypsman-se-vyrazne-podilel-na-uspechu-hradce-kralove-na-turnaji-v-nemecku.html
http://nase.broumovsko.cz/fotbal/broumovsky-fotbalista-dan-hypsman-se-vyrazne-podilel-na-uspechu-hradce-kralove-na-turnaji-v-nemecku.html
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Proč zvete české muzikanty do Broumova? Máte své!  
ÚTERÝ, 24 BŘEZEN 2015 04:19 RENÉ HERZÁN  

Jan Přerovský z Prahy, který trávil víkend na Broumovsku, 

komentoval módní přehlídku s kulturním programem slovy: "Má 

smysl do Broumova zvát drahé známé umělce? Máte svoje!" 

Takový na něj udělal dojem sobotní program Vítání jara, který v 

Konferenčním sále infocentra v Broumově uspořádalo Město 

Broumov ve spolupráci se Základní uměleckou školou Broumov a 

Gymnáziem Brroumov. 

"Hlavním programem byla módní přehlídka společnosti VEBA a.s. 

O produkci se postarala pražská modelingová, castingová a 

produkční agentura DOS AMIGOS, styling měl pod patronací 

přední český stylista Dušan Chrástek, který pracuje pro české i 

zahraniční firmy, pro filmový průmysl, české televize i reklamu. Během tříhodinového programu, se o kulturní 

doprovod postarala ZUŠ Broumov pod vedením saxofonisty Bohdana Janeczka, trumpetisty a zároveň i ředitele 

ZUŠ Štěpána Přibyla, a dále studenti Gymnázia Broumov pod vedením Evy Kroupové. Celou akci moderoval Petr 

Vondráček, jehož kapela Lokomotiva celou akci ukončila," přiblížila program organizátorka sobotního večera 

Monika Mrštinová. 

"Mě fascinuje, jak jsou ti mladí suverénní. Já byl v jejich letech nervózní jak králík," komentoval hudební výstupy 

studentů umělecké školy a gymnázia Petr Vondráček. "To měl absolutní pravdu, z míry je nevyvedly ani občasné 

technicé problémy zvuku," ocenil profesionalitu vystupujících broumovských studentů Jan Přerovský. 

Přehlídka byla rozdělená do čtyř vstupů. V prvním vstupu s názvem "VEBA obléká Afriku" byly představeny 

modely z afrického brokátu, které společnost vyvinula výhradně pro "černý kontinent". I přes úspěch v Africe 

stále VEBA hledá nové trhy v oblasti odívání a vytváří nové kreativní kolekce nejen z afrického brokátu, ale i ze 

splývavějších a odlehčenějších materiálů, saténů, v kombinaci s tiskem. O tom se diváci mohli přesvědčit ve 

druhém vstupu, kde byli k vidění modely pro každodenní nošení. 

"Life is Fashion" byl název třetího vstupu, který obsahoval luxusní kolekci vytvořenou přímo pro nigerijský trh. 

Tato kolekce byla vyvzorována i konfekčně zpracována designéry VEBy. Poslední vstup byl ve znamení elegance 

– kolekce společenských šatů z oděvních tkanin určena pro slavnostní příležitosti a plesy. 

"Děkujeme návštěvníkům za vytvoření příjemné atmosféry, za vaše finanční příspěvky na domov důchodců v 

Broumově a těšíme se při dalším ročníku na viděnou," ocenila návštěvníky vyjímečné události Jitka Exnerová z 

broumovského infocentra. 

 

Marie Vítová stříbrná v Českém poháru. 

 

 

Marie Vítová z 2. A se svými spoluhráčkami z TJ Slavia Hradec 

Králové vybojovala 2. místo v Českém poháru juniorek a kadetek 

ve volejbale. H. Vodňanská  

 

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/ostatni-kultura/proc-zvete-ceske-muzikanty-do-broumova-mate-sve.html
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Úspěšná Markéta Bártová. 

O tom, že o Markétě Bártové brzy uslyšíme, jsem jako její třídní (2004-

2012) nepochyboval nikdy. Více o aktivitách Markéty najdete na našem 

facebooku, případně kliknutím na odkaz.  Markéta Bártová absolvovala 

naše gymnázium v letech 2004 - 2012. Markéta je blogerka, která 

momentálně žije a studuje mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v 

Brně. Jak oblíbená fashion blogerka hodnotí módu v Česku a na Slovensku, 

proč je odpůrcem sociální sítě Facebook a co ji vedlo k tomu stát se 

vegankou, se dozvíte v následujícím rozhovoru. (mk) 

 

Štěpán Štolfa nasbíral v bílé stopě řadu úspěchů. 

Student broumovského gymnázia se stal Mistrem České republiky 

v běhu na lyžích.  

Středa, 01 Duben 2015 04:44 René Herzán  

Letošní zima moc zimním sportům nepřála, přesto Štěpán Štolfa, 

student 2. A na Gymnáziu Broumov, stihl nasbírat v bílé stopě řadu 

skvělých úspěchů. Největším úspěchem je titul Mistra České 

republiky. 

Na Mistrovství České republiky v běhu na lyžích startoval Štěpán 

Štolfa už začátkem března v Jablonci nad Nisou. Titul mistra 

republiky získal jako člen královéhradecké štafety. 

V polovině března se nejlepší gymnaziální lyžař, který byl pro své sportovní úspěchy nominován i při loňském 

oceňování studentů Nadačním fondem Gymnázia Broumov, zúčastnil Českého poháru v běhu na lyžích v 

Harrachově. Zde v inviduálnim závodě na 7 kilometrů klasickým způsobem obsadil 6. místo a v Team sprintu na  

2x3x1,5 kilometrů s Lukášem Slavíkem 3. místo. 

Hned o týden později se na Mísečkách v Krkonoších jely závody Bohemia tour. Zde vybojoval 11. místo ve 

sprintu, 1. místo v běhu na 3,3 kilometru volnou technikou a 2. místo v běhu na 7 kilometrů klasicky. Tyto 

výsledky stačily Štěpánovi v celkovém hodnocení na skvělé 1. místo. 

 

Spanilá jízda Jindřicha Novotného. 

 

 

Tercián Jindřich Novotný dosáhuje stále lepších výsledků ve 

sportovním tanci. Přehled jeho úspěchů z poslední doby 

najdete na našem facebooku.  Z.Valášková 

 

 

 

 

 

 

 

http://refresher.cz/25326-Vyzpovidali-jsme-krasnou-Marketu-Bartovou-stylovou-blogerku-kucharku-a-veganku-v-jedne-osobe
http://nase.broumovsko.cz/cyklistika-a-zimni-sporty/student-broumovskeho-gymnazia-se-stal-mistrem-ceske-republiky-v-behu-na-lyzich.html
http://nase.broumovsko.cz/cyklistika-a-zimni-sporty/student-broumovskeho-gymnazia-se-stal-mistrem-ceske-republiky-v-behu-na-lyzich.html
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Hudebníci do celostátního kola. 

Anna Novotná, Petr Pacner, Lenka Ištoková - housle, Bára Voláková a Maxim Vik - viola a 

Klára Ištoková a Karolína Soukupová za skupinu čel - to jsou studenti naší školy v barvách 

orchestru ZUŠ Police nad Metují, který postoupil do celostátního kola. Fantastické. (mk) 

 

Ondřej Volák do celostátního kola. 

 

Tercián Ondřej Volák postoupil do celostátního kola soutěže ZUŠ 

v komorní hře na bicí nástroje.  Valášková  

 

 

 

Petra Svobodová nejlepší v kraji. 

 

Také Petra Svobodová ze 3.A  „zabodovala“ v krajském kole soutěže ZUŠ v Jičíně ve hře 

na trubku. Je PRVNÍ a postupuje do celostátního klání. 

ŠáRa 

 

Vynikající primánek Jakub Škoda. 

 

Další skvělý úspěch zaznamenal Jakub Škoda, který se umístil na prvním 

místě ve hře na trubku v Krajské soutěži ZUŠ.   MS 

Jakub Voves z oktávy získal Pamětní medaili hejtmana kraje za propagaci regionu. 

Absolutně absolutní. 

  
Ve dnech 24. 4. – 25. 4. 2015 se v Olomouci konalo Celostátní 

kolo soutěží ZUŠ ve hře smyčcových orchestrů, kde náš region 

zastupoval smyčcový orchestr ARCHI PICCOLI ze ZUŠ Police nad 

Metují pod uměleckým vedením paní učitelky M. Michalové. 

15ti(!) členný orchestr, z nichž osm členů jsou studenti 

gymnázia Broumov, nejen že obstálo v těžké konkurenci 27 

orchestrů z větších měst, ale svým profesionálním a působivým 

výkonem dosáhli na cenu nejvyšší – získali 1. místo ve své 

kategorii a titul laureáta Absolutní vítěz soutěže!  

Za odměnu si budou moci zahrát s Moravskou filharmonií 

Olomouc příští rok na hudebním festivalu Dvořákova Olomouc. 

Je to mimořádný úspěch, který si zaslouží velké uznání a obdiv, 

protože se nejedná o budoucí muzikanty a tito studenti navštěvují 

ZUŠ ve svém osobním volnu. 

Jedná se o tyto studenty: Ištoková Lenka, Ištoková Klára, Justová 

Alena, Novotná Anna, Pacner Petr, Soukupová Karolina, Vik Maxim, 

Voláková Bára. 

Blahopřejeme k skvělému úspěchu. 

Milan Kulhánek 

(zdroj: ZUŠ Police nad Metují) 
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Gymnazisté umí i požární sport: Nela Volhejnová. 

Nela Volhejnová (1.A) obsadila v sobotu 25.4. 3.místo v soutěži 

"Běloveské kilo" (Požární sport-100 metrů překážek). Gratulujeme a 

přejeme hodně štěstí do dalších bojů.   D. Slováková 

Adéla Leppeltová z tercie nejlepší "požárnicí". 

V soutěžíi "Běloveský kilo" (požární sport) zvítězila Adéla Leppeltová 

ve své kategorii. Blahopřejeme. ValZuz  (Název soutěže je správně 

takto nespisovně) 

 

Spanilá jízda našich baletek pokračuje. 

 

V prestižní baletní soutěži Hradecká Odette zvítězil tým složený 

vesměs z našich studentek: Jana Kejzlarová, Barbora a Anna 

Hovorkovy, Sára Nepilá, Ivana Čuříková a Jaroslala Sieratovská. 

 

 

Vzácná návštěva z Kanady. 

Vždy nás potěší, když se bývalí studenti vrací na "místo činu". Na 

fotografii je paní Dagmar Škopová (se svým otcem a dcerou), 

která se přijela podívat na svoji "Alma mater" až z kanadského 

Vancouveru. Paní Škopová maturovala na našem gymnáziu v roce 

1976. Je pozoruhodné, že dcera narozená již v Kanadě, mluví 

výbornou češtinou, kterou by ji nejeden místní mohl závidět.    

 

Až z kanadského Vancouveru přijela navštívit naše gymnázium 

maturantka z roku 1976 paní Dagmar Škopová.  

 

Výborný výsledek kvartánů. 

 

Studenti kvarty - Vojtěch Procházka a Filip Jirman se zúčastnili Mezinárodní 

interpretační soutěže žesťů v Brně. Nejenom, že se úspěšně nominovali do 

mezinárodní soutěže, ale dokonce zde ve hře na pozoun obsadili fantastické 3. 

a 4. místo. Blahopřejeme a držíme palce v i dalších soutěžích. I.Hejtmánková 

 

 

Potěšilo nás - absolvent- maturant z roku 2001 oceněn. 
Pilot Michal Malý z Broumova byl vyznamenán za splnění úkolů vojenské 
mise.  
STŘEDA, 03 ČERVEN 2015 04:55 RENÉ HERZÁN  

Na Generálním štábu Armády České republiky (AČR) v Praze se v pátek 29. 

května uskutečnil slavnostní nástup příslušníků 3. letecké jednotky AČR po 

jejich návratu z operace MFO Sinaj (Multinational Force and Observers). 

https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/479324958882513/?type=1
https://www.facebook.com/214643055350706/photos/a.247014638780214.1073741830.214643055350706/479324958882513/?type=1
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/pilot-michal-maly-z-broumova-byl-vyznamenan-za-splneni-ukolu-vojenske-mise.html
http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/pilot-michal-maly-z-broumova-byl-vyznamenan-za-splneni-ukolu-vojenske-mise.html
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Jedním z oceněných byl i vojenský pilot Michal Malý z Broumova, který začínal létat v Aeroklubu Broumov. 

"Michal byl vždy velmi zodpovědný a spolehlivý, jak v životě, tak při létání. U nás v aeroklubu začínal už v 

dětství a vždy tomu věnoval podstatnou část svého volného času. Jsem moc rád, že se takhle vysoko profesně 

vypracoval a přeji mu hodně úspěchů jak v práci, tak v osobním životě," komentoval zprávu o jeho ocenění 

předseda Aeroklubu Broumov Václav Kult. 

 

 Petr Hejduk, maturant broumovského gymnázia z roku 1993, zdolal nejvyšší horu 
Bolívie Nevado Sajama - 6542 m. 

 

 

 

 

 

Sára Grimová z primy mistrem republiky v kopané. 

 

Sára Grimová z primy vybojovala v dresu FC Hradec Králové titul mistra republiky v 
kopané mladších žákyň. Blahopřejeme.  

 

 

 

 

Absolventka našeho gymnázia, dnes tak trochu kolegyně (externí 

učitelka španělštiny), Eliška Židová umí nejen výborně španělsky, ale 

také ráda na svých cestách fotí. A docela jí to jde.... (mk) 

Eliška: 

Milí přátelé,  

připravuji svou druhou výstavu fotografií, tentokrát ze zbylých 

Kanárských ostrovů. Přijďte se podívat, pokochat se, poslechnout si 

nějakou tu hudbu, popít, ochutnat a poklábosit do Klubu ROK. Kromě 

vernisáže bude výstava otevřená celé léto Emotikona smile takže 

pokud Vám to nevyjde, zajděte se podívat jindy! 
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S americkým kytaristou Gary Lucasem si zahrál i 
broumovský Jirka Rambousek  
NEDĚLE, 21 ČERVEN 2015 04:04 RENÉ HERZÁN  

Ve čtvrtek na pozvání Stanislava G. Pitaše vystoupil v 

undergroundovém klubu Eden v Broumově americký 

kytarista Gary Lucas. Spolu s ním si na pódiu zahrál i 

mladý kytarový mág z Broumova Jiří Rambousek, 

student místního gymnázia. 

Maďarsko, Broumov, Itálie. To jsou tři koncertní 

vystoupení Garyho Lucase v Evropě. Zázrak moderní 

kytary Gary Lucas, jak ho nazval britský časopis Classic 

Rock, měl již v Broumově vystupovat 7. března s 

projektem Frankenstein, což by byla evropská premiéra. 

Koncert se však musel pro nemoc Garyho zrušit. Ještě z 

nemocničního lůžka však slíbil, že jakmile se do Evropy 

dostane, tak koncert v Broumově bude jeho prioritou. A 

tak se i stalo. Gary Lucas si sebou přivezl dva muzikanty z Maďarska. Zpěvačku Eniku Szabó a saxofonistu Tóniho 

Dezsó. Toto trio se nazývá Pearly Clouds. Jednu písničku si s nimi zahrál i místní Jiří Rambousek, pro kterého to 

nebylo nijak vyjímečné vystoupení. Už v minulosti si zahrál s písničkářem Vladimírem Mertou či se skupinami 

Garáž a Krausberry. 

 

Gymnázium Broumov - přehled textů o naší škole na webu města Broumova: 

Úspěšné oslavy 70.výročí českého gymnázia v Broumově 

Gymnazistky mají výbornou ruštinu 

Klára sedmá v republice 

Gymnazistky si zahrály s Českou filharmonií 

Světoznámá režisérka dnes točí v Broumově! 

Septimán představil svého robota 

Vzácný host na gymnáziu 

Jedinečný zážitek 

Broumovák na nejvyšší hoře Bolivie 

Světový úspěch gymnazisty Jana Rusina 

Chládek v sídle Evropské unie 

Poznávání přírodnin - okresní kolo: Skvělé výsledky 

Okresní Pythagoriáda: Vynikající Martin Přibyl ze sekundy 

GYMPLFEST: Píše se rok 2079 

Absolutně absolutní 

Originální tablo oktávy 

Klára byla nejlepší 

Gymnazisté váleli: Martin Přibyl nejlepším okresním matematikem 

Štěpán Chládek míří do Bruselu 

Studenti broumovského gymnázia se prošli po červeném koberci v Cannes 

Klára Ištoková nejlepší v kraji 

Gymnazistka v elitní krajské šestce 

Gymnázium Broumov oceněno Českou televizí 

Broumovská šachová pomlázka 

Školní televize Gymnázia Broumov nejlepší 

Vynikající Ondřej Volák 

Štěpán Štolfa nasbíral v bílé stopě řadu úspěchů 

Úspěšná Markéta Bártová 

http://nase.broumovsko.cz/nazory/s-americkym-kytaristou-gary-lucasem-si-zahral-i-broumovsky-jirka-rambousek.html
http://nase.broumovsko.cz/nazory/s-americkym-kytaristou-gary-lucasem-si-zahral-i-broumovsky-jirka-rambousek.html
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=11083&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=11035&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=11034&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=11005&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=11001&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=11003&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10903&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10904&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10857&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10855&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10762&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10763&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10757&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10747&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10543&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10513&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10455&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10419&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10376&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10373&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10382&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10371&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10333&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10332&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10294&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10284&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10283&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10282&p1=3118
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Reportáž v České televizi 

Reportáž studentů gymnázia 

Gymnazista nejlepší na okrese 

Broumovská gymnazistka dvakrát vítězná 

Lyžařský výcvik sekundy broumovského gymnázia 

Eliška Hamáčková v elitní okresní desítce 

Dva postupující do krajského kola 

Historický úspěch broumovského gymnázia ve florbalu 

Studenti gymnázia představili na infocentru hudební projekt Zahrajme si spolu 

Výsledky okresního kola konverzační soutěže z anglického jazyka 

Broumovské gymnázium se stalo "gymplem roku" v kraji 

Filmové dílny Fimfárum 

Okresní olympijské úspěchy gymnazistů 

Odstraňujeme bariéry 

Gymnázium Broumov - Oznámení uchazečům o studium 

Vánoční karaoke na gymnáziu 

Gymnázium trochu jinak 

Smutná zpráva 

Stříbrný úspěch gymnazistek 

Bronzová senzace v Jaroměři! 

Krajské finále stolního tenisu prověřilo naše děvčata 

Florbalový koncert na Spořilově 

Postup do krajského kola 

Pohár zůstal doma 

Gymnazistky druhé v okrese 

Famózní úspěch Anny Novotné z 1. ročníku broumovského gymnázia 

Klára Ištoková mezi krajskou elitou 

Poslední zvonění gymnazistů 

Martin Přibyl nejlepším matematikem okresu 

Nejen, že jsou inteligentní, ale i krásně tančí. Úspěchy našich gymnazistek baletek 

Klasický tanec Barbory Hovorkové oceněn třetím místem 

Úspěšní kvartáni 

Karolína Soukupová postupuje do krajského kola 

Anna Novotná postoupila do Ústředního kola 

Karolína Soukupová nejlepší v kraji 

Senzační druhé místo našich gymnazistů 

Anežka Schönová okresní přebornicí 

Gymnazisté mezi krajskou elitou 

Gymnázium Broumov Gymnáziem roku 2013 - 2014 v Královéhradeckém kraji 

Vynikající Jiří Rambousek 

Excelentní gymnazista Tomáš Mrština 

Nositelka Českého lva mezi studenty gymnázia 

Tereza Šváblová v elitní krajské desítce 

Gymnazisté čtyřikrát vyhráli ve hře na kytaru 

Dva kvartáni do kraje 

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce – tři gymnazistky v desítce 

Skvělý Jan Pipota z kvinty 

Oznámení uchazečům o studium na Gymnázium Broumov 

Maturitní trénink - testování Scio 

Gymnazistky přivezly z krajského kola Chemické olympiády skvělý výsledek 

Novinky z Gymnázia Broumov 

http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10220&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10219&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10218&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10125&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10074&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=10032&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9966&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9937&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9886&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9859&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9858&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9817&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9768&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9698&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9645&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9486&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9416&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9380&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9379&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9373&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9299&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9298&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9095&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9028&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=8012&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7830&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7680&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7595&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7594&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7534&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7533&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7500&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7454&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7406&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7390&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7370&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7366&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7363&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7312&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7311&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7295&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7296&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7029&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7028&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=7005&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=6973&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=6966&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=6736&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=6640&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=6555&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=6404&p1=3118
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Tři studenti v elitní pětce 

Gymnazista jede na Šestidenní 

Gymnázium Broumov je největší střední školou v regionu 

Veronika Dvorská je součástí reprezentace kopané žen v Irsku 

Anežka Schönová nejlepší na okrese 

Fantastické úspěchy hudebníků - studentů Gymnázia Broumov 

Po Paříži a Římě Londýn 

Tereza Šváblová nejlepší řečnicí kraje 

Vědomostní soutěže - úspěchy našich gymnazistů 

Šimon Zahradník nejlepším angličtinářem okresu 

Gymnazistka Palhounová uspěla v okresním kole Soutěže v anglické konverzaci 

Úspěchy gymnazistů 

Únorové setkání na gymnáziu 

Den otevřených dveří na Gymnáziu v Broumově 

10x ano pro Gymnázium Broumov [JPG, 147 kB] 

Studenty roku se stali Klára Ištoková a Petr Kujal 

Kvintánky uspěly ve stolním tenise 

Pohár konzula zůstal v Broumově 

Novinky z broumovského gymnázia 9/2012 

 

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) 

     Ve dnech 15. - 17. října 2014 proběhla ve škole inspekční činnost. Přemětem inspekční činnosti bylo 

zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích 

programů dle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení naplnění 

školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle 

§ 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 

Inspekční zjištění: 

1. Při přijímání, v průběhu i při ukončování vzdělávání je všem žákům zajištěn rovný přístup. Škola provádí 

účinnou prevenci rizikového chování žáků i školní neúspěšnosti. Celkově poskytuje informace a 

poradenskou činnost na požadované úrovni. 

2. Aktuální učební plány ŠVP jsou v souladu s příslušnými RVP. Rozvrhy hodin jsou sestaveny s ohledem na 

pedagogické a psychohygienické zásady. Disponibilní hodiny jsou využity zejména na posílení maturitních 

a volitelných předmětů. Široká nabídka volitelných předmětů a zájmových útvarů umožňuje rozvíjet 

osobnost žáků a naplňovat jejich klíčové kompetence. Organizace vzdělávání je hodnocena jako příklad 

dobré praxe. 

3. Systém řízení činnosti školy si udržuje stabilní úroveň, je funkční a plně vyhovuje potřebám školy. 

Kompetence a odpovědnost v oblasti řízení pedagogického procesu jsou konkrétně delegovány, kvalita 

plnění úkolů je hodnocena. Zavedený systém kontroly a hodnocení je průběžně zdokonalován. Plánování 

je systematické a zabezpečuje realizaci rozvojových záměrů školy. 

4. Škola účelně využívá partnerských vazeb a podnětů ke zkvalitnění podmínek vzdělávání. Řízení školy a 

partnerství mají nadstandardní úroveň. 

5. Personální podmínky školy jsou hodnoceny jako požadovaný stav. Cílevědomá personální politika 

ředitele školy a efektivní využívání odborného potencionálu učitelů zajišťuje dobré podmínky pro realizaci 

ŠVP. 

http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=6151&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=5940&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=5939&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=4979&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=4900&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=4808&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=4760&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=4761&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=4762&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=4478&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=4474&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=4449&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=4448&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=3977&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=1276&id_dokumenty=3767
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=3754&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=3686&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=3431&p1=3118
http://www.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=3365&p1=3118
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6. Materiálně-technické podmínky umožňují realizaci ŠVP na standardní úrovni. Ředitel školy zajišťuje 

obnovu a rozvoj materiálně-technických podmínek, priority určuje dle rozpočtových možností, snaží se 

zajistit bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj žáků.  

7. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (dále BOZ) je na požadované úrovni.  

8. Škola aktivně využívá vhodných možností zapojení do různých rozvojových programů MŠMT, projektů 

Královéhradeckého kraje, ESF a připravuje projekty a žádosti o finanční dotace i z dalších zdrojů, což 

pomáhá výrazně zlepšovat ekonomické podmínky školy.  

9. Sledovaný průběh vzdělávání měl standardní úroveň, cíleně podporoval rozvoj klíčových kompetencí 

žáků a zvyšování funkčních gramotností. Míra osvojených kompetencí žáků ve sledovaných oblastech 

vzdělávání odpovídá jejich studijním předpokladům, věku a učebním požadavkům gymnázia. 

10. Výsledky vzdělávání žáků jsou školou pravidelně a průběžně sledovány a systematicky vyhodnocovány. 

Hodnocení výsledků vzdělávání se vedení školy věnuje na nadstandardní úrovni. 

 

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 2014 ukončila hospodaření s kladným hospodářským výsledkem 37 880,50 Kč, 

který také pokryl daňovou úsporu.   

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

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

 

Část X. 

Mezinárodní projekty a rozvojové programy, mezinárodní 

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

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

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

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

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

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

     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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Pohled na Rohr: 

 

 

Pohled na klášterní gymnázium v Rohru: 

 

 



 

 119 

 

 

Naši žáci v Rohru. 

Studenti naší školy navštívili 9.- 12. 10. 2014 partnerskou školu v 

Rohru. Po cestě jsme za nádherného počasí navštívili rakouský 

Salzburg a bavorské jezero Chiemsee. Druhý den jsme byli ve 

vyučovacích hodinách s německými studenty. Odpoledne jsme se 

podívali do Regensburgu. Dál jsme navštívili centrum Mnichova, 

Allianz arénu, Dachau. Poslední den jsme si odpočinuli v aquaparku 

v Ambergu. Celý zájezd jsme si užili. Petra Kraus, která má na 

starosti výměnné pobyty, se o nás hezky starala, všichni se k nám 

chovali mile. Děkujeme paní Hornychové a všem, kteří se na 

organizaci podíleli. 

Eliška Trnková, 5.V 

 

 

 

 

 

 

 
Návštěva německých žáků v Broumově. 

 

 

V minulém týdnu nás navštívili studenti z partnerské školy v Rohru. V pondělí si prohlédli naši školu a poté bylo 

pro ně připraveno kreativní vyučování s keramickou hlínou a textilními materiály. Odpoledne se vydařil výlet do 

Adršpachu. Večer se konalo hudební představení v sálu Infocentra. Atmosféra byla díky účinkujícím z řad našich 

studentů úžasná. Všichni si mohli zazpívat společně se studentskými skupinami. Velký potlesk sklidily 

studentky-baletky ze ZUŠ a latinsko-americké tance sourozenců Novotných. Další den pokračoval exkurzí do 

textilního podniku Veba, prohlídkou kláštera, výletem na Hvězdu a bowlingem v Meziměstí. Program byl 

opravdu bohatý. Chtěla bych tímto poděkovat svým kolegyním. Velký dík patří také našim studentům, kteří mi 

pomáhali s organizací. Petra Kraus, organizátorka zájezdu, děkuje všem: „Es waren für uns unvergessliche 

Tage!“ („Byly to pro nás nezapomenutelné dny!“).   J. Hornychová 
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Informace o vzájemné spolupráci z výroční zprávy Johannes-Nepomuk-Gymnasium Rohr: 

 

 

 

 

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) 

 

Přehled grantů a projektů v letech 2014 - 2015 
 

Odstraňujeme bariéry. 

     Gymnázium Broumov je partnerem projektu Odstraňujeme bariéry. Registrační číslo projektu: 

CZ.1.07/1.2.21/02.0011. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. Realizátorem  projektu  je Masarykova základní škola Broumov. Doba trvání projektu je od ledna 

2013 do ledna 2015.  

     Gymnázium Broumov jako partner provádí tyto činnosti: 

 řízení aktivity číslo 2 – Workshopy; 

 připomínkování a hodnocení výstupů z aktivity; 

 spolupráce při zajišťování cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů; 

 zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou;  

 zajištění přenosu informací mezi cílovou skupinou a příjemcem; 

 spolupráce na definování potřeb cílové skupiny; 

 spolupráce na návrhu změn a doplnění výstupu z aktivity; 

 zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech; 

 Dotazníky a ankety pro rodiče - ty budou zjišťovat, zda realizovaná aktivita byla pro žáka a jeho zákonné 

zástupce přínosem. Celkem budou zpracovány 2 dotazníky a 2 ankety. 

 Samostatné práce žáků písemné, tvůrčí záznamy o práci se žáky - budou sloužit jako podpůrný materiál 

pro pedagogy v běžné praxi. Celkem bude zpracováno 21 záznamů. 

 Realizace sedmi prezentací o práci se žáky v běžné výuce žáků Gymnázia Broumov. 

 Tvorba pracovních listů pro práci se znevýhodněnými žáky, která je zařazena do udržitelnosti projektu. 

     Účast v projektu zpopularizuje naši školu mezi žáky Masarykovy školy (důležité pro získávání nových žáků pro 

gymnaziální studia) a význam to bude mít také pro naše žákyně usilující o studium speciální pedagogiky apod. - 

získají praxi. Vedoucím projektu ze strany gymnázia je Šárka Rambousková. Zapojují se převážně žáci ze 

společenskovědního semináře - absolvovali kurz práce se sociálně zanedbanými dětmi a nyní s nimi pracují 

(povídání si, malování, drobné aktivity). 

Odstraňujeme bariéry. 

http://broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9698 

      Ve středu 14. ledna 2015 proběhla v kongresovém centru a. s. Veba závěrečná konference k projektu 

Odstraňujeme bariéry. Naši studenti - dobrovolníci již čtvrtý rok spolupracují se ZŠ Masarykova Broumov. 

Pracují tam s žáky, jejichž podmínky pro život a učení nejsou zrovna ideální. Věnují jim svůj volný čas – povídají 

si s nimi, pomáhají jim v přípravě do školy, hrají si s nimi. Prospívá to oběma stranám. Dětem i studentkám 

(většinou jsou to dívky) – děti zjistí, že volný čas lze vyplnit zábavně a smysluplně, studentky, že život občas není 

moc "fér" a že učit je pořádná dřina. Svou práci prezentovaly před účastníky konference – zástupci školy, 

pracovnicemi speciálního školského zařízení ZŠ TGM, zástupci odboru školství MÚ Broumov, místostarostou 

města a dalšími.  

     Zvládly to se ctí, bravurou a profesionálně. (Jmenovitě: Anita Jirásková, Lucie Janatová, Kateřina Hejnišová, 

Sára Nepilá, Klára Mrštinová, Klára Blümlová, Liliana Gabrišová, Anna Hanzlíková, Jana Kejzlarová, Klára 

Korandová, Markéta Kulichová, Veronika Riabcová, Barbora Voláková, Ivana Valešová, Barbora Čepelková, 

Natálie Lorencová, Anežka Harušťáková) 

http://broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1276&id=9698
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Za tuto činnost obdržela naše škola v roce 2012 cenu Via Bona od  Nadace Via Petra Kellnera. 

Šárka Rambousková 

 

 

 

Moderní česká knihovna. 

     Knihovna školy se nachází v příliš malých prostorách, a nemůže proto dostatečně rozvíjet svou činnost ani 

zvětšovat své fondy. Na digitalizaci knihovny nejsou lidské ani finanční zdroje. Podařilo se však sehnat sponzora 

na nákup nové české literatury po roce 1989. Vznikl projekt „Moderní česká knihovna“, který začíná do 

knihovny přitahovat žáky i učitele. Provedla se reorganizace knižního fondu, aby se 

získaly prostory na nové knihy. Žáci připravují počítačový program na evidenci knih. 

Po dohodě se sponzorem se začala nakupovat i významná díla světové literatury. Také 

nám bylo umožněno nakupovat knihy  v elektronické podobě do čtečky knih. 

     Škole se podařilo v uplynulém školním roce sehnat peníze na prostorově materiální 

úpravy knihovny. Těmito úpravami vznikl moderní funkční a školní knihovny důstojný 

prostor, kde se nyní knihy pravidelně půjčují a kde existuje i jakási ministudovna. 

Knihovna je sice velmi malá, ale jsme rádi, že jsme ji do této podoby dobudovali a 

hlavně že plní svoje poslání - popularizace četby mezi žáky. 

Sponzor ročně věnuje škole na rozšiřování knižního fondu 10 až 20 tisíc korun. 
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Jeden svět.  

    I v roce 2015 byla naš škola přizvána k partnerství v tomto 

projektu. Hlavní organizátorkou je naše učitelka Marie 

Hornychová. Každoroční festival filmů o lidských právech 

společnosti Člověk v tísni. Program Jeden svět na školách 

pracuje s učiteli, žáky a studenty, kterým přináší 

dokumentární filmy a další doprovodné metodické materiály 

k výuce aktuálních témat současného světa a novodobé 

historie. Každý ročník má své specifické zaměření. Letošním 

tématem je výzva "Praskněte své bubliny". Jde o mentální 

ochranu, kterou si všichni kolem sebe vytváříme, abychom 

dokázali přežít ve světě plném zneklidňujících událostí, jež 

prožíváme takřka v přímém přenosu prostřednictvím médií a 

sociálních sítí. Výsledkem však není jen ochrana, ale také 

pasivita a lhostejnost. "Vystoupit ze své bubliny proto 

vyžaduje nejen osobní odvahu, ale především aktivitu. Právě 

na to bude letos Jeden svět prostřednictvím dokumentů, ale 

i doprovodného programu, u diváků apelovat," říká hlavní 

koordinátorka polického festivalu Marie Hornychová.  

     Gymnázium Broumov bylo jedním z hlavních partnerů 

Jednoho světa na Broumovsku a Policku a naši žáci měli 

velký podíl na realizaci a celkovém úspěchu této akce. 

 

Moderovala Monika Prchalová ze septimy. 

26.03.2015 

Za středeční spolupráci při projekcích - v rámci festivalu Jeden svět - 

pro první stupeň ZŠ Hradební děkujeme septimánce Monice 

Prchalové.  MH 

 

 

     Báro a Markéto, děkujeme. 

25.03.2015 

Děkujeme za skvělou propagaci školy v podání studentek septimy 

Markéty Kulichové a 

Barbory Volákové za 

promítání filmu v rámci festivalu Jeden svět na ZŠ Bukovice. (mk) 

 

 

 

 

 

Ještě jednou děkujeme za skvělou reprezentaci školy 

Kláře a Alžbětě. Jejich vystoupení ve Žďárkách bylo velmi  

úspěšné.     MH 
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Pečujeme o vzdělávání. 

     Projekt firmy Scio. Do projektu jsou zařazeny školy, které provádějí soustavnou evaluaci a 

mj. k tomu využívají testy firmy Scio. 

 

 

 

 

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. 

 

Adaptační pobyt. 

Škola každoročně získává grant od města Broumova na adaptační pobyt žáků prvních ročníků 10 000,- Kč. 

 

Patrimonie. 

     Patrimonia je interaktivní vědecký program pro studenty středních škol, zaměřený na zkoumání dějin a 

uchování kulturního dědictví, pořádaný Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.  

Věda. Patrimonia nabízí možnost zapojit se do výzkumných a dokumentačních projektů a vyzkoušet si vědeckou 

práci. Je možno se v ní naučit základům akademického bádání, vyzkoušet si vědecké postupy a podílet se na 

smysluplném a užitečném výzkumu. Jádrem programu je webová aplikace, díky které lze spolupracovat s 

odborníky i s dalšími studenty, nacházet zajímavá fakta a nové historické souvislosti z regionu a prezentovat své 

poznatky.  

Dějiny. Program Patrimonia pomáhá při odkrývání dějin obce, města nebo kraje a při zkoumání reálií ze života 

předků.  

Kulturní dědictví. Dále je cílem Patrimonie prozkoumat odkaz našich předků a pomoci zachovat ho i pro 

budoucí generace.  

     Účastníci Patrimonie se mohou s pomocí odborníků podílet na obnově památek, zachování tradičních 

řemesel či dokumentaci vzpomínek pamětníků. Patrimonia je určena studentům všech typů středních škol. 

K přihlášení do programu stačí vytvořit profil na stránkách Patrimonie. Pomocí vlastního profilu se lze účastnit 

projektů a komunikovat s odbornými poradci nebo dalšími účastníky. Na stránkách programu se postupně 

vyhlašují odborné projekty, zaměřené na různá témata spojená s ochranou kulturního dědictví. Cílem projektů 

je vytvářet originální a užitečné vědecké poznatky za spolupráce studentů a vědců. Každý z programů obsahuje 

podrobné vymezení tématu, zdůvodnění jeho významu, zadání úloh pro účastníky a návody pro jejich 
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vypracování. Práce na projektech probíhá přes webovou aplikaci programu, lze do ní zadávat výsledky, 

prohledávat databázi potřebných informací, nebo přes ni konzultovat práci s odbornými poradci.  

     Patrimonia nabízí dva druhy projektů - výzkumné a dokumentační.  

     Výzkumné projekty předpokládají dlouhodobější zaměření na téma, náročnější vědeckou práci  

a primární výzkum. Hodí se spíše pro skupiny studentů nebo třídy.  

     Dokumentační projekty se zaměřují na sběr informací o větším počtu objektů nebo předmětů  

a lze je bez problémů realizovat individuálně.  

 

Škola podporující zdraví. 

     V červnu 2009 obhájila naše škola projekt „Přírodní škola“ a byla zařazena do sítě programu „Škola 

podporující zdraví“. V roce 2013 jsme projekt inovovali a zařazení do sítě škol podporujících zdraví jsme 

obhájili. Projekt budeme podruhé obhajovat v roce 2016. 

     Co je program Škola podporující zdraví? Smyslem otevření sítě Škol podporujících zdraví je směřovat k 

naplňování vize, podle níž každé dítě a mladý člověk v Evropě má právo být vzděláván ve škole, která podporuje 

zdraví.  

     Proč zdraví patří do školy? Jedním z cílů Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva 

ČR - Zdraví pro všechny v 21. století je cíl: Zdraví mladých. Strategie péče o zdraví zahrnuje celoživotní podporu 

zdraví, jejíž složkou je výchova jedince k odpovědnosti za zdraví. Významnými aktéry procesu podpory zdraví 

dětí a mládeže jsou rodiče a pedagogové. Významnou institucí je škola, kterou prochází prakticky celá populace 

žijící v dané zemi. Filozofie podpory zdraví vychází z vědeckých poznatků o tom, že zdraví každého jednotlivce 

(ať si to uvědomujeme či ne) je výslednicí vzájemného ovlivňování všech stránek jeho bytosti a jeho vztahů k 

okolnímu světu. Bez uvědomování nezbytného vnitřního i vnějšího souladu není možné uchovat zdraví 

individuální ani zdraví světa. Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci, zdraví je výslednicí 

vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek na úrovni biologické, psychické, sociální, 

duchovní a environmentální - holistické pojetí zdraví. Chránit a posilovat zdraví znamená pozitivně působit na 

všechny jeho složky. Důležitou roli přitom hraje životní styl jednotlivce i skupiny. Životní styl a chování, které 

zdraví podporují, je třeba vytvářet již v předškolním a školním věku dítěte, kdy se návyky a postoje upevňují 

nejtrvaleji. Nejsnáze se vytvářejí spontánně, přímou zkušeností dítěte, tzn. tím, že dítě kolem sebe vidí příklady 

zdravého chování a také tím, že žije ve zdravě utvářených životních podmínkách. Nejvýznamnějšími aktéry 

procesu podpory zdraví jsou rodiče a pedagogové. Proto je klíčovou institucí pro realizaci podpory zdraví právě 

škola. Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, z nichž největší popularitě se těší a 

efektivitu svých výsledků dlouhodobě potvrzuje evropský program Škola podporující zdraví (ŠPZ). Posláním 

tohoto programu je dosáhnout, aby každé dítě v ČR mělo možnost být vzděláváno ve škole, která veškerou svou 

činností zdraví podporuje . 

     Charakteristika programu ŠPZ. Záměrem programu ŠPZ je aplikovat strategii podpory zdraví na podmínky 

školy a přispět k její účasti na vlastní proměně a rozvoji. V praxi školy to znamená, že všechno, co se ve škole 

dělá záměrně (vyučované kurikulum, školou organizované činnosti) a rovněž všechno, co se v ní děje živelně 

(skryté kurikulum, kultura či ethos školy), se pedagogové učí promýšlet a ovlivňovat pod zorným úhlem obou 

pólů možných důsledků, jaké má působení školy na zdraví svých lidí - žáků, pedagogů, zaměstnanců, rodičů, 

spoluobčanů v obci – důsledků pozitivních (protektivních, podporujících zdraví) a negativních (rizikových, 

ohrožujících zdraví). Svým zaměřením na podporu zdraví člověka (ve všech jeho aspektech, u všech aktérů a ve 

všech složkách prostředí), poskytuje program jak eticky, tak vědecky zdůvodněný nový rozměr pro plánování, 

provádění i posuzování činnosti školy, který ve svém důsledku vypovídá o její kvalitě. 

     V čem se to konkrétně projevuje? Program ŠPZ pomáhá školám (MŠ, ZŠ a SŠ), aby si týmovou spoluprací 

stanovily dlouhodobou a vyváženou koncepci, strategii a metody řízení své kvalitativní proměny v dílnu 

zdravého způsobu života a vzdělávání. Cílem proměny je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého 

jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní. Plněním 

svého cíle, který je zaměřen pozitivně, tj. převážně na posilování a vytváření optimálních předpokladů u 

každého člověka, je program současně nástrojem včasné primární prevence civilizačních chorob, antisociálního 

chování a všech závislostí. V podmínkách současné školy však nejsou tyto cíle splnitelné v plném rozsahu. 
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Strategie programu ŠPZ je proto zaměřena na tvorbu a udržení takových podmínek, které jsou pro naplňování 

stanoveného cíle určující. 

     Základní podmínka kvality školy - bezpečné a podnětné sociální prostředí. Hlavní úsilí škol je v tomto smyslu 

zaměřeno na tvorbu bezpečného a podnětného sociálního prostředí, protože jeho vliv na celkové zdraví člověka 

je podstatný a mnohostranný. Vliv bezpečného a podnětného prostředí se projevuje v tom, že: posiluje 

motivaci a zlepšuje neuropsychické předpoklady žáků i učitelů k plnění úkolů – má význam pro aktuální průběh 

výuky a učení a z dlouhodobého hlediska pro kvalitu výsledků vzdělávání; navozuje pozitivní prožívání, snižuje 

riziko aktuálního stresu a úzkostných stavů jakož i riziko interference doznívajících negativních zážitků do 

aktuálních činností a výzev; ve svém dlouhodobém důsledku posiluje sebedůvěru a vyrovnané sebevědomí 

osobnosti jako základu jejího zdravého vývoje a duševní odolnosti v dospělosti; působí na žáky i učitele 

formativně, odnášejí si do dalšího života a jiných oblastí života vzorce pro svoje sociální a pro-zdravotní chování 

v kterékoliv komunitě; zvyšuje otevřenost a spolupráci žáků, rodičů a učitelů uvnitř i vně školy a vytváří 

předpoklady pro to, aby škola dokázala řešit včas, adekvátně a na odborné i lidské úrovni výskyt takových 

nežádoucích jevů mezi dětmi a mládeží, jako jsou zdraví škodlivé návyky a sociálně patologické chování, např. 

šikanování, jehož výskytu se nevyhne žádná škola – rozdíl však bude v tom, zda je připravena šikaně čelit, nebo 

se snaží ji zakrýt.  

     Cíl programu ŠPZ - odpovědnost ke zdraví a životní kompetence. Cílem programu ŠPZ je rozvíjet životní 

kompetence každého žáka tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých 

patřily mezi jeho celoživotní priority. Klíčové životní kompetence jsou formulovány na úroveň dospělého 

člověka. U dětí a dospívajících v edukačním prostředí slouží vytýčená podoba kompetence k tomu, aby 

pedagogové mohli určit a naplánovat směr dlouhodobého výchovně-preventivního procesu již od jeho počátku. 

To zároveň vyžaduje, aby klíčové kompetence podrobně specifikovali pro jednotlivé stupně osobnostního 

vývoje žáka a našli pro ně odpovídající vzdělávací obsahy a vyučovací styly. Kompetencí člověka podporujícího 

zdraví se snaží dosahovat i pedagogové ŠPZ formami dalšího vzdělávání, výměnou zkušeností mezi pedagogy 

ŠPZ a vyhodnocováním svých pokroků. Celkovým stylem, který ŠPZ vede, jsou ovlivňováni rovněž rodiče žáků. 

Prostřednictvím svých učitelů a rodičů je každá ŠPZ přínosem pro výchovu ke zdraví a pro podporu zdraví i mezi 

populací dospělých lidí v obci. 

     Klíčové životní kompetence, kterými se člověk podporující zdraví vyznačuje: 

a) Rozumí pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemocí. Rozumí pojetí zdraví/nemoci jako 

výsledku vzájemně se ovlivňujících složek lidské bytosti (biologické, psychické, interpersonální, sociálně- 

kulturní a environmentální) a interakce jedince s prostředím. Rozumí pojmům, které se vztahují k podpoře 

zdraví a prevenci nemocí, a dovede získat potřebné informace o zdraví, zdraví podporujících metodách, 

výrobcích a službách.  

b) Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou. Reflektuje svůj systém hodnot a přesvědčení a dává je do 

souvislosti se zdravím svým a druhých lidí, společnosti a přírody. Dovede kriticky posuzovat vliv událostí, 

nabídek médií a dalších vnějších faktorů ke zdraví.  

c) Dovede řešit problémy a řeší je. Rozhoduje se mezi alternativami, volí způsob řešení, organizuje a plánuje 

svůj život, je připraven na změnu, počítá s osobním rozvojem a celoživotním vzděláváním.  

d) Má vyvinutu odpovědnost za vlastní chování a způsob života. Dovede se chovat způsoby, kterými zlepšuje 

zdraví a snižuje rizika. Realisticky reflektuje svoje osobní možnosti a omezení, snaží se dosahovat 

optimální míry podpory zdraví v rámci svých osobních limitů.  

e) Posiluje duševní odolnost. Ovládá zásady a techniky duševní hygieny, umí si poradit se stresem, posiluje 

duševní odolnost vůči nepříznivým událostem, negativním vlivům a škodlivým závislostem.  

f) Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce. Používá je v rodině, na pracovišti, v komunitě a ve veřejnosti 

k vytváření pohody a k šíření myšlenek podpory zdraví.  

g) Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech. Svými prostředky a silami se 

aktivně spolupodílí na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví svoje, rodiny, komunity, společnosti, 

lidstva, přírody, planety.  
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     ŠPZ v ČR je součástí celoevropské sítě národních sítí. Evropská síť škol hlásících se k programu Škola 

podporující zdraví (ENHPS - European Health Promoting School) začala vznikat od roku 1990. Tato síť je 

garantována třemi mezinárodními organizacemi: Světovou zdravotnickou organizací (WHO Euro v Kodani), 

Radou Evropy (CE) a Komisí Evropské unie (CEU). V současné době je do sítě programu přijato 43 zemí. V 

současné době tvoří Národní síť ŠPZ 96 mateřských škol, 112 základních škol, 6 středních škol a 7 speciálních 

škol.  

 

Orbis Pictus Play - Play Broumovsko. 

    Byli jsme partnerskou školou projektu. Projekt skončil  v únoru 2015.  

 

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. 

     Gymnázium Broumov je partnerskou školou. 
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ArtCafé. 

     Klub přátel umění Art Café je platforma otevřená široké veřejnosti, příznivcům umění, ale nejen jim. V rámci 

Art Café, které našlo své prostory v improvizované kavárně vytvářené v Kreslírně bývalého klášterního 

gymnázia, je realizován celoroční program středečních podvečerů převážně s hudbou. Těžištěm programu je 

jazz a blues, ale i koncerty klasické, kvalitní střední proud, crossovery a zajímavé experimenty. Členové Art Café 

mají výhodnější vstupné na pořady Art Café, slevu v Café Dientzenhofer a jsou pravidelně informováni o 

programu Art Café a Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.  

     Gymnázium Broumov je partnerskou školou. 

 

Science/Dialog Café. 

     Cílem Science Café je otevřít skutečný prostor pro přemýšlení a dialog prostřednictvím inspirativních 

osobností ze světa vědy. Vedle ostatních programů se chceme specificky podívat do historie křesťanství a 

řeholního života a dalších témat spojených s objektem kláštera. Usilujeme o to, aby se v průběhu nedlouhého 

času stalo Science Café prostorem i pro studenty středních a vysokých škol v celém regionu Královéhradecka.  

Science Café je  

 jedinečný projekt fungující v mnoha zemích světa 

 prostor pro setkávání vědců a veřejnosti 

 pro vědce možnost, jak představit výsledky své práce 

 pro veřejnost příležitost, jak se zeptat na cokoliv, co nás ve škole nenaučili 

 platforma, kde se z vědce může stát „celebrita“ 

Science Café usiluje o: 

 prolomení bariéry mezi vědci a širokou veřejností 

 sdílení zajímavých poznatků 

 návrat vědy do naší kultury 

Jak Science Café probíhá? 

     Debatní večer v příjemných prostorách některé z kaváren otevírá vystoupení jednoho či dvou hostů na 

předem dané téma. Po stručné prezentaci hostů následuje čas pro dotazy publika – vše přitom probíhá v 

neformální atmosféře, nad šálkem kávy či sklenicí vína. Publikum se díky tomuto pohodovému prostředí 

nemusí stydět na cokoliv zeptat, třeba i na otázky, které tázající považuje za banální, ale ve skutečnosti tomu 

tak není. Diskuse trvá podle zájmu publika jednu až dvě hodiny. 

          Gymnázium Broumov je partnerskou školou. 
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Gymplfest.  
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     Gymplfest by měl tentokrát představovat studentský festival, jehož jádrem bude živé pouliční hraní. 

Broumov by se měl 21. – 22. května rozeznět nejméně na osmi scénách hudbou různých žánrů. Více na našem 

facebooku. (E.Kroupová) 

     Dvoudenní multižánrový pouliční festival v režii Gymnázia Broumov, už 7. ročník Gymplfestu, včera začal 

programem pro školy. Dnes budou kulturně nadaní studenti očekávat diváky z řad veřejnosti. 

"Diváci tak dostanou možnost spojit příjemnou procházku historickým jádrem města a nově zrekonstruovanými 

prostory kláštera s poslechem například barokních kytarových improvizací, francouzských valčíků, varhanní 

klasiky nebo dívčí rockové kapely SB," uvedla učitelka hudební výchovy na Gymnáziu Broumov a "šéfka" 

festivalu Eva Kroupová. 

     Orientovat se návštěvníci budou podle přiložené mapky, kterou získají na informačních bodech před 

gymnáziem nebo ve Schrollově parku. Cílem akce je vytvořit otevřenou kulturní scénu města, představit 

divákům vybrané začínající umělce z řad gymnazistů a více propojit dění gymnázia s životem Broumova. 

Prima si užívala prima Gymplfest. 

     Ve čtvrtek 21. 5. si prima užívala prima Gymplfest s průvodkyní Petrou Blažkovou z kvinty, zanotovala si 

nejrůznější hudební žánry, vyzkoušela nelehkou práci varhaníků, pobavila se u krátkého filmu 2. A a proměnila 

se v Hello Kitty. Moc děkujeme všem, kteří se na této skvělé akci podíleli. Salašová 

Píše se rok 2079.  

     Píše se rok 2079. Právě probíhá 70.Gymplfest. Studentské kapely předvádí užaslým návštěvníkům, co 

všechno umí. Gymplfest už je dávno zavedená značka známá nejen v Broumově, ale v celé České republice. 

Nikdo už téměř neví, kdo byl "otcem zakladatelem" této prestižní značky. Už to je tak dávno. Jsou věci, na které 

bychom zapomínat neměli. Bez tehdejší učitelky hudební výchovy by žádný studentský festival nebyl. Začátky 

nebyly vůbec jednoduché.Za zorganizování je velká spousta práce. Hraní už je jen šlehačka na dortu. Zařídit 

povolení od ůřadů, sehnat sály, udělat propagaci, zařídit desítky a desítky drobných prací, aby se akce mohla 

rozjet. A k tomu často narážet na nepochopení, či dokonce lenost svých souputníků, to tehdy, věru, nebyla 

vůbec lehká práce. Ale vše zakladatelka tehdy zvládla a dnes, při 70.výročí, již řada organizačních záležitostí 

jede podle plánu, který byl někde v letech 2009 - 2015 nastaven. Kulhánek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/stane-se/oznameni/gymplfest-multizanrovy-poulicni-festival.html
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Broumovem se prohnal první pouliční festival – 7. Gymplfest.  

PONDĚLÍ, 25 KVĚTEN 2015 04:19 RENÉ HERZÁN  

Gymplfest v Broumově se letos konal v duchu pouličního veselí. V ulicích, parcích, náměstích a dalších vizuálně 

zajímavých zákoutích historického jádra města a kláštera se 21. a 22. května hrálo, zpívalo, kreslilo, promítaly se 

studentské filmy, probíhaly zde malby na tělo a pozitivní nálada se pouštěla do vzduchu třeba i prostřednictvím 

bublifukových kompozic. 

Festival byl opravdu pojat multižánrově, v hudebních produkcích mohli diváci slyšet bohatý nástrojový fond 

provozující jazz, rock, pop, folk, klasiku a další. Studenti Gymnázia Broumov předvedli široký rozptyl svých 

schopností i koníčků a mezi diváky přivítali několik generací Broumováků i přespolních. 

"Myslím, že se nám podařilo touto akcí rozeznít naše město hudbou a tvorbou mladých lidí. Bylo milé sledovat, 

že se do našich vystoupení často vmísili samotní diváci, tleskali, tančili a domů si někteří odnesli obrázek na 

tváři nebo třeba zážitek v podobě možnosti zahrát si na varhany," dodala Eva Kroupová, šéfka festivalu a 

učitelka hudební výchovy na gymnáziu. 

Broumov v těchto dnech ožil, dýchal, dokonce se chvílemi usmíval nad mladou generací, a to samotné je přece 

malý zázrak. 

Foto a video Jan Kolář (divák, žák 8. třídy ZŠ Hradební) 

 

Zahrajme to spolu. 

     Interaktivní hudební program určený žákům 8. a 9. tříd základních škol, ve kterém se studenti gymnázia 

pokusí do svého hudebního vystoupení zapojit také diváky (ať už formou zpěvu ve stylu karaoke nebo 

rytmickým doprovodem na tělo) -  délka trvání cca 50 minut.  Žánr - skladby pohybující se v moderní populární 

hudbě (pop, rock, jazz). Komunikace by měla probíhat pouze na rovině studentů a žáků. Vstupné – zdarma. Sál 

IC Broumov. 

20.02.2015  Studenti Gymnázia Broumov připravili pro své kolegy, žáky broumovských základních škol, hudební 

projekt Zahrajme to spolu. Program byl koncipován tak, že se žáci/diváci stali aktivní součástí představení a do 

písní se zapojili, ať už svým zpěvem či navrhovaným rytmickým 

doprovodem.Sál IC Broumov se tak včera otřásal dunivými tóny 

Highway To Hell nebo We Will Rock You. Poslední skladbou 

programu si všichni zúčastnění už vlastně jen potvrdili, že jsou 

skutečnými šampióny – We Are The Champions. Bylo skvělé slyšet 

zpívat tolik mladých hlasů pohromadě ..... 

http://nase.broumovsko.cz/ostatni-kultura/broumovem-se-prohnal-prvni-poulicni-festival-7-gymplfest.html
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EduTech. 

     Vážená studentko, vážený studente,  

přijďte si vyzkoušet studium na vysoké škole! 

     V rámci projektu EduTech - „Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a 

technických oborech“ Fakulta textilní Technické Univerzity, pod záštitou VEBA a.s., Vám nabízí studium jednoho 

předmětu bakalářského studijního programu TEXTIL.  

     Vybrat si můžete ze dvou předmětů: Textilní technologie a Vysocefunkční textilie. Úspěšně složená zkouška 

bude v případě nástupu na FT TUL uznána jako řádně absolvovaná. Platnost uznání zkoušky, v případě studia na 

FT TUL, je po dobu dvou let od termínu udělení zkoušky. Maximální počet přihlášených  - uchazečů o studium 

uvedeného předmětu je 10. Předměty se budou vyučovat jedenkrát měsíčně, a to v sobotu v termínech a 

místech uvedených v tabulce, viz níže.  

     Srdečně vás zveme na první výukovou sobotu, kde se dozvíte veškeré podrobnosti. První výukové soboty se 

mohou zúčastnit i nerozhodnutí zájemci o studium výše uvedených předmětů.  

     Teoretická část výuky bude probíhat v výukovém středisku Veba Broumov, praktická cvičení se budou konat 

v laboratořích textilní fakulty v Liberci. Projekt hradí: dopravu do Liberce a zpět (autobus), občerstvení a 

samotnou výuku. Teoretická      

Ing. Jana Drašarová, Ph.D., 

děkanka FT TUL 

 

     V tomto projektu jsou zapojeni 3 studenti gymnázia. Pokud po maturitě nastoupí na FT TUL mají reálnou 

šanci získat od Veby stipendium a později i zaměstnání. 

 

Zkažený moučník.  

     Zkažený moučník - Hlavní náplní projektu a prvotní ideou bylo a jest - přinést do širšího podvědomí mladé 

lidi, kteří se nebojí tvořit. Zkažený moučník - se těší se na kohokoli, kdo by měl zájem se připojit a nenechat svá 

díla ležet ladem pod vrstvou prachu.   Jakub Voves, oktáva  

 

Píšete do šuplíku? Změňte to - Zkažený moučník. 

     Zkažený moučník je blog, kde můžete publikovat svoje básně, 

povídky, fotografie či další díla. Bližší informace na našem 

facebooku, nebo u Jakuba Vovsa z oktávy. Chcete-li vylézt ze své 

ulity, tak nyní je nejlepší příležitost.  

     Projekt spravuje tvůrčí skupina Viděti Myš - Jakub Voves, Pavel 

Suchomel, Adéla Lněničková a Jitka Smolíková.  

 

     Právě je 6.19, sedím u pc, připravuji si snídani , za chvíli půjdu dělat "chytrého" do školy, a hle, na facebooku 

zpráva Jakuba Vovsa o studentském blogu - jak na webu, tak i na facebooku existuje Zkažený moučník. Už název 

se mi zdá velmi dobrý. Napiji se horkého čaje a nestačím zírat - text Jitky Smolíkové, fotky Báry Hrdé, Martina 

Doležala, skladba Ondry Rozuma, obrázky Karolíny Šrámkové, úvaha Tomáše Kujínka, valí se to na mě, že 

nevím, co dřív. Dopít čaj? Číst blog? Musím dát zadosti povinnostem, ale už se těším, až dorazím domů a 

všechno si v klidu přečtu. Udělali jste mi všichni radost. Jen tak dál .... a doufám, že se přidají i další. 

Talentovaných studentů máme ve škole požehnaně. Pěkný pátek. (MK) 

http://videti.wix.com/zkazeny
http://videti.wix.com/zkazeny
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Filmové dílny aneb Filmfárum. 

     Studenti 2. ročníku broumovského gymnázia natočili v rámci Filmových dílen Fimfárum několik 

pozoruhodných krátkých filmů. Práci studentů ocenila i paní režisérka Lenka Wimmerová, která na konto 

místních gymnazistů uvedla: "Všichni odvedli skvělou práci. Byla radost na tomto projektu spolupracovat". 

Milan Kulhánek 

Dobrý den paní učitelko, pane řediteli, 

Zasílám odkazy na hotové filmy studentů. Všichni odvedli skvělou práci. Byla radost s nimi spolupracovat. 

S pozdravem                       

Lenka Wimmerová 

http://youtu.be/SQhJ1kmJyt0  

http://youtu.be/j6q9ED0B-Os 

http://youtu.be/AA4rOcO2OlU 

http://youtu.be/auy8fX_Qq9Q 

 

http://youtu.be/SQhJ1kmJyt0
http://youtu.be/j6q9ED0B-Os
http://youtu.be/AA4rOcO2OlU
http://youtu.be/auy8fX_Qq9Q
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Po stopách undergroundu. 

 

V životě je nejdůležitější svoboda.  

ČTVRTEK, 21 KVĚTEN 2015 04:49 ŠÁRKA RAMBOUSKOVÁ, 

UČITELKA GYMNÁZIA BROUMOV  

     V pátek 15. května ráno vyrazila naše expedice tvořená 

studenty sexty, septimy a třetího ročníku Gymnázia Broumov 

a pěti přáteli naší školy na literární "badatelskou" cestu po 

stopách českého undergroundu. Underground je, jak známo, 

podzemní neboli neoficiální hnutí české kultury v druhé 

polovině 20. století. A protože se lépe učí o něčem, co se vidí 

na vlastní oči, než o něčem, co je pouze v čítance či učebnici, 

vyrazili jsme. Ono "vyrazili jsme" se však uskutečnilo díky 

Stanislavu Pitašovi. 

     Standa nám zařídil exkluzivní zážitek – dcera významného 

českého básníka I. M. Jirouse Františka – nás v Kostelním Vydří přivítala v Magorově domě, kde se chystá 

Muzeum českého undergroundu, Martinu Jirousovi jsme se poklonili u jeho hrobu, ve Vydří jsme ještě navštívili 

karmelitánský klášter, v jehož kostele Panny Marie Karmelské se s M. Jirousem naposledy rozloučili jeho 

příbuzní, přátelé a příznivci. 

     Ubytovali jsme se v Parku kultůry a voddechu ve mlýně Mirka Skaláka Skalického. Po undergroundové večeři 

nám téměř do rána hrál harmonikář Jim Čert (jak známo velmi kontroverzní osoba české undergroundové 

scény). 

     Studenti se toho, myslím, naučili dost – ale jedno jistě: "V životě je nejdůležitější svoboda", i když zlí jazykové 

tvrdí, že si za ni nic nekoupíš. Ale kašleme na zlé jazyky. 

     Děkuji firmě P-transport za autobus RTO (zážitek byl vskutku opravdový), skvělému řidiči panu Strazzerovi, 

firmě Lutoma, Bezedos, Z-trade a Centru Walzel Meziměstí, Nadačnímu fondu Gymnázia Broumov za velmi 

štědrý sponzorský příspěvek, MUDr. Šváblovi (on už bude vědět), Standovi Pitašovi (ten to taky ví) a svým 

studentům, byli skvělí.....ostatně jako vždycky. 

     Zájezd po stopách českého undergroundu byl nebyl bez dvou lidí. Jednak bez Stanislava Pitaše (na snímku, 

signatáře Charty 77, disidenta, muže, který zajistil program zájezdu), jednak bez kolegyně Šárky Rambouskové, 

která zařídila všechno okolo. Kdo nikdy nic neorganizoval a jen kritizuje ze všech stran, tak vůbec netuší, co 

taková akce obnáší. Od dopravy, ubytování, zajištění účastníků, financování, kolegyně sehnala tolik sponzorů, 

že jste vy, studenti, platili skutečně směšnou částku, až po řadu dalších zdánlivě jen maličkostí. Šárko, 

děkujeme. (mk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nase.broumovsko.cz/blog/v-zivote-je-nejdulezitejsi-svoboda.html
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Část XIII. 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 

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

Hlavní partneři školy:  

Školská rada Gymnázia v Broumově, Základní organizace Českomoravského odborového 

svazu pracovníků školství při Gymnáziu Broumov (spolupráce s odborovou organizací se 

děje na základě kolektivní smlouvy uzavírané vždy v prosinci na další kalendářní rok), 

Nadační fond Gymnázia v Broumově, Základní škola Hradební Broumov, Masarykova 

základní škola Broumov, Město Broumov, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Veba 

Broumov, Podnikatelský klub Broumovska, Agentura pro rozvoj Broumovska, Vzdělávací a 

kulturní centrum Klášter Broumov. 

  

Další partneři školy: 

Dětský domov Broumov, Základní škola Broumov (speciální), rodiče, kulturní organizace, sportovní organizace,  

nadace, vysoké školy, další instituce a organizace na Broumovsku i v celé ČR.  

 

S některými sociálními partnery máme navázané dlouhodobé a trvalé kontakty, s jinými spolupracujeme 

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

ke zkvalitnění vzdělávání.  

 

 

     Ve školním roce 2012/2013 se nám podařilo navázat úzkou spolupráci s největším 

zaměstnavatelem v regionu - s podnikem Veba, a.s. Byla vytvořena koncepce 

spolupráce Veby s Gymnáziem Broumov a první aktivity se již začaly realizovat. 

     Podnik Veba ve svých personálních činnostech usiluje o dlouhodobou 

individuální práci s potenciálními zaměstnanci tak, aby byli pro práci ve firmě motivováni, dobře připraveni a 

mohli zde podávat kvalitní pracovní výkony. Takto je možno přistupovat i k budoucím zaměstnancům, kteří by 

případně vzešli z řad studentů gymnázia. Firma by získala kvalitní zaměstnance, Broumovsko dlouhodobé 

obyvatele a gymnázium renomé, že jeho absolventi mohou mít konkrétní uplatnění u perspektivního  

zaměstnavatele. Přitom není nutné, aby škola „produkovala“ vyučence či maturanty v konkrétních oborech, 

jako jsou textilní technik nebo výrobce textilií, ale může v rámci svého všeobecného charakteru podporovat 

přírodovědně a technicky zaměřené studenty (zároveň dobře jazykově vybavené), kteří by se s podporou 

podniku Veba orientovali na takové vysokoškolské obory, jejichž absolventy Veba zejména potřebuje - ICT, 

textilní technologie, chemie.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 136 

 

 

O PODNIKATELSKÉM KLUBU BROUMOVSKA 

Podnikatelský klub Broumovska (PKB) vznikl v říjnu 2003 jako dobrovolné sdružení ekonomicky aktivních lidí a 

organizací působících v tomto regionu. Jeho posláním je podpora rozvoje podnikatelského prostředí na 

Broumovsku a naplnění vize o širší odpovědnosti firem. Členové PKB si uvědomují, že každá firma či podnikatel 

se, ať chce či nechce, účastní formování regionu a místních hospodářských podmínek, a to nejen svou vlastní 

podnikatelskou činností, ale také podporou místních nekomerčních aktivit. Cílem PKB není zajišťovat 

zaměstnanost či řešit aktuální sociální otázky. Usiluje o vybudování vhodného prostředí pro úspěšné podnikání 

dnes i v budoucnu, a tím současně o udržení a rozšíření pracovních příležitostí, ekonomický rozvoj regionu a 

místního komunitního života. Podnikatelský klub Broumovska podporuje řadu kulturních, sportovních a 

společenských projektů. Svou vlastní činnost v rámci společenské odpovědnosti ale zaměřil zejména na 

vzdělávání a podporu dětí a jejich aktivního přístupu k výběru profese. Provozuje také regionální pracovní 

portál www.prace.broumovsko.cz. 

Podnikatelský klub má aktuálně 12 stálých členů, kteří zaměstnávají na 2 tisíce zaměstnanců a jejichž finanční 

obrat dosáhl v roce 2010 přes 3 mld. korun. Členové PKB podpoří ročně společenský, sportovní a kulturní život 

regionu částkou vyšší než 3 mil. Kč. 

 ČLENOVÉ KLUBU 

    

  

        

   
   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

http://www.prace.broumovsko.cz/
http://www.hobra.cz/
http://www.hobra.cz/
http://www.promareha.cz/
http://www.promareha.cz/
http://www.prikner.cz/cs/
http://www.prikner.cz/cs/
http://www.vkloziska.cz/
http://www.vkloziska.cz/
http://www.lutoma.cz/
http://www.lutoma.cz/
http://www.lesybroumov.cz/
http://www.lesybroumov.cz/
http://www.bsh-cz.com/
http://www.bsh-cz.com/
http://www.drevoterm.cz/
http://www.drevoterm.cz/
http://cz.cedima.eu/
http://cz.cedima.eu/
http://www.veba.cz/
http://www.veba.cz/
http://www.ztrade.cz/
http://www.ztrade.cz/
http://www.servis-cerny.cz/
http://www.cekoimport.cz/cs/
http://www.cekoimport.cz/cs/
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Část XIV. 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
 o svobodném přístupu k informacím za rok 2014 

 

GYMNÁZIUM  BROUMOV 

1. Podané písemné žádosti o informace Počet:   0 

2. Vydaný rozhodnutí o odmítnutí žádosti Počet: 

3. Podaná odvolání proti rozhodnutí Počet: 

4. Poskytnuté výhradní licence Počet: 

5. Stížnosti na Postup při vyřizování žádosti o informace Počet: 

6. Opis podstatné části rozsudku, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí 
poskytnutí informace (neuvádějí se osobní údaje): 
 

7. Další informace vztahující se k uplatnění zákona 106/1999 Sb. 
 
 

5. Zodpovídá Karel Výravský Zpracoval Jiří Ringel 

 

 

Část XV. 

Závěr 

15.1  Celková úroveň výsledků práce školy 

Na Gymnáziu v Broumově "řádila" inspekce  
SOBOTA, 22 LISTOPAD 2014 04:07 KAREL VÝRAVSKÝ, ŘEDITEL GYMNÁZIA V BROUMOVĚ  

     Asi žádná škola není ráda, když ji navštíví Česká školní inspekce. Na druhou stranu však je nezbytně nutné, 

aby každá škola nějak svou práci hodnotila, přemýšlela o sobě, reagovala na své okolí, prostě aby se měnila a 

vyvíjela. Komplexní inspekce se tak pro školu může stát velkou výzvou, může škole ukázat slabiny, ale i nové 

směry a dát podněty ke zlepšení. 

     A nebo také může konstatovat, že škola funguje správně, a že pro kvalitní vzdělávání žáků bude nejlepší, když 

tak bude fungovat i nadále. Jsem rád, že broumovské gymnázium patří do té druhé skupiny škol. Komplexní 

inspekce hodnotila ve škole podmínky pro vzdělávání, jeho průběh a výsledky. Ve všech oblastech konstatovala 

velmi dobrou úroveň. Ocituji závěr inspekční zprávy: 

     "K silným stránkám patří školní klima. Tolerantní, ale důsledný přístup pedagogů k žákům a klidná atmosféra 

přispívají k dobrému klimatu ve škole. Velmi kladně je hodnocena angažovanost žáků v charitativní oblasti a v 

sociálních projektech. 

     Řízení všech procesů je plánovité a koordinované, organizační struktura managementu školy velmi dobře 

odráží její aktuální potřeby. Plánování školy je systematické a vytváří reálný rámec pro dlouhodobou 

perspektivu a úspěšné naplňování vzdělávacích cílů. Celkové řízení školy a partnerská spolupráce jsou 

příkladem dobré praxe. 

     Bohatá nabídka volitelných předmětů doplněná řadou dalších vzdělávacích aktivit umožňuje žákům se 

dostatečně profilovat. 

     Ředitel školy ve své SWOT analýze identifikoval jako slabou stránku školy materiálně- technické vybavení 

budovy a klesající počet žáků. Systematickou prací se vedení školy daří postupně slabé stránky odstraňovat 

(spolupráce se zřizovatelem, intenzivní náborové a informační akce, nadstandardní nabídka volitelných 

http://nase.broumovsko.cz/blog/na-gymnaziu-v-broumove-radila-inspekce.html
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předmětů a mimoškolních akcí). Česká školní inspekce neshledala ve škole slabé stránky a doporučuje řediteli 

školy pokračovat v nastavených procesech řízení školy. 

     Ve většině sledovaných oblastí bylo potvrzeno hodnocení, které konstatovala poslední inspekce v roce 2010. 

Práce ředitele školy byla opětovně hodnocena jako nadstandardní, stejně jako zavedený systém pomoci a 

podpory žákům v oblasti vzdělávání. Nově byla označena jako příklad dobré praxe i rozsáhlá spolupráce se 

sociálními partnery, práce s výsledky vzdělávání žáků a organizace vzdělávání." 

     Za jedenáct let, co jsem ředitelem Gymnázia v Broumově, navštívily školu čtyři komplexní inspekce. Jejich 

výsledky byly vždy solidní, ale výsledek té poslední je nejlepší a myslím si, že zasloužený. Skvělou školu dělají 

skvělí učitelé, výborní žáci, dobré materiální zázemí a smělé vize do budoucnosti. A to všechno broumovské 

gymnázium má, takže velmi pozitivní výsledek inspekce pro mě až tak velkým překvapením nebyl. Děkuji 

učitelům, studentům a ostatním zaměstnancům školy za jejich dlouhodobě kvalitní práci, bez níž bychom 

takových výsledků nemohli dosáhnout. 

                                                                                                                                            Karel Výravský 

 

 

 

15.2  Formality 

Výroční zprávu zpracoval ředitel školy PaedDr. Karel Výravský.  

Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci školy na pracovní poradě dne 7. 10. 2015. 

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou 

Gymnázia v Broumově. 

 

V Broumově dne 7. 10. 2015                                   

PaedDr. Karel Výravský                                                                                               

ředitel školy       

 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Značka Gymnázium Broumov 
získala kvalitu - kamkoliv se 
pohneme, už se na nás těší: 
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   Zápis ze zasedání Školské rady dne - schválení VZ: 
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Naše propagační práce v praxi: 
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