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I. Základní údaje o škole 
 
Název školy: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola 

a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové 
  
Adresa školy: 500 03 Hradec Králové, Orlické nábřeží 1/356 
  
Ředitel školy: Mgr. Jiří Vojáček 
  
Právní forma: Školská právnická osoba 
  
RED_IZO: 691 000 794 
  
IČ: 71 341 072 
  
Adresa pro dálkový přístup: 
 skola@bisgymbb.cz, www.bisgymbb.cz 
  
Zřizovatel: Biskupství královéhradecké 
  
Adresa zřizovatele: Velké náměstí 35 
 500 03 Hradec Králové 
 Statutární zástupce: J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. 
  
Školská rada: Ing. Arch. Jan Mádlík – předseda 

Mgr. Helena Spudilová 
MUDr. Vladimír Rozsíval 
Mgr. Petr Beneš 
ThLic. Vojtěch Brož, Th.D. 
Mgr. Petr Řehák 
M. Anežka Bednářová 
ICLic. Karel Moravec 
Mgr. Pavel Tobek 
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II.  Přehled součástí školy 
 

Přehled 
součástí 

školy 
Sídlo Identifikátor 

MŠMT 
Rok 

založení 
Počet tříd 
(skupin) 

Počet žáků 
(2015/2016) 

Počet žáků 
(2016/2017) 

Kapacita 
schválená 
MŠMT 

Gymnázium Hradec Králové 45 978 298 1992 21 611 612 625 

Základní 
škola 

Na Hradě 90 

Hradec Králové 
110 035 810 1996 11 250 257 270 

Mateřská 
škola 

Na Hradě 90 

Hradec Králové 
150 076 240 2005 2 53 53 56 

Školní 
výdejna 

Na Hradě 90 

Hradec Králové 
150 004 168   216 236 250 

Školní 
družina 
a školní 
klub 

Na Hradě 90 

Orlické nábřeží 356/1 

Hradec Králové 

110 035 828  4 
80 ŠD 

361 ŠK  

80 ŠD 

353 ŠK 

ŠD 120 

ŠK 357 

CELKEM 
(součet za 
G, ZŠ a MŠ 

  
2009 

splynutí 34 914 922  
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III.  Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu 
se zápisem ve školském rejstříku 

III.1  Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína 

Seznam studijních oborů, jejich délka a třídy zařazené do oboru 
Obor Kód oboru Délka studia Třídy zařazené do oboru 
Gymnázium 79-41-K/81 Osmileté 1.A,B; 2.A,B; 3.A,B; 4.A,B; 

5.A,B; 6.A,B; 7.A,B; 8.A,B 
Gymnázium 79-41-K/41 Čtyřleté 1.G; 2.G; 3.G, H; 4.G 
Výuka v obou studijních oborech probíhá podle školního vzdělávacího programu „Poznáním 
a láskou k moudrosti“. 
 
Učební plány 

Učební plán nižšího stupně osmiletého gymnázia 

Předměty 
Ročník Celkový počet 

hodin prima sekunda tercie kvarta 

Český jazyk a literatura 5 4 4 4 17 

Anglický jazyk 4 4 3 3 14 

Další cizí jazyk - 3 3 3 9 

Matematika 4 4 4 4 16 

Informatika 1 2 - - 3 

Dějepis 2 2 2 2 8 

Výchova k občanství 2 1 2 2 7 

Fyzika - 2 2 2 6 

Chemie - - 2 2 4 

Biologie 2 2 2 2 8 

Zeměpis 1 2 2 2 7 

Hudební výchova 2 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 2 1 1 1 5 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Laboratorní technika - - - 1 1 

Volitelné předměty   

Náboženství 
1 1 1 1 4 

Religionistika 

Celkem hodin 28 31 31 32 122 
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Učební plán čtyřletého a vyššího stupně osmiletého gymnázia  
(první, druhý a třetí ročník čtyřletého, kvinta, sexta a septima osmiletého gymnázia) 

Předměty 

Ročník 
Celkový počet 

hodin 1. 2. 3. 4. 

kvinta sexta septima oktáva 

Český jazyk a literatura 3 4 4 4 15 

Anglický jazyk 4 3 3 4 14 

Další cizí jazyk 3 3 3 3 12 

Matematika 4 4 3 3 14 

Informatika 2 1 - - 3 

Fyzika 2 2 2 - 6 

Chemie 2 2 2 - 6 

Biologie 3 3 2 - 8 

Zeměpis 2 2 - - 4 

Základy společenských věd 2 3 2 2 9 

Dějepis 2 2 2 - 6 

Hudební výchova 
2 2 - - 4 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Volitelné předměty 

Náboženství 
2 2 2 1 7 

Religionistika 

Volitelný seminář 1 - - 2 2 4 

Volitelný seminář 2 - - 2 2 4 

Volitelný seminář 3 - - 2 2 4 

Volitelný seminář 4 - - - 2 2 

Volitelný seminář 5 - - - 2 2 

Celkem hodin 35 35 33 29 132 
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Učební plán čtyřletého a vyššího stupně osmiletého gymnázia 
(čtvrtý ročník čtyřletého, oktáva osmiletého gymnázia) 

 
Předměty 

Ročník 
Celkový počet 

hodin 1. 2. 3. 4. 
kvinta sexta septima oktáva 

Český jazyk a literatura 3 4 4 4 15 

Anglický jazyk 3 4 3 4 14 

Další cizí jazyk 3 3 3 3 12 

Matematika 3 3 3 3 12 

Informatika 2 1 - - 3 

Fyzika 2 2 2 - 6 

Chemie 2 2 2 - 6 

Biologie 3 3 2 - 8 

Zeměpis 2 2 2 - 6 

Základy společenských věd 2 3 2 2 9 

Dějepis 2 2 2 - 6 

Hudební výchova 
2 2 - - 4 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Volitelné předměty 

Náboženství 
2 2 2 1 7 

Religionistika 

Volitelný seminář 1 - - 2 2 4 

Volitelný seminář 2 - - 2 2 4 

Volitelný seminář 3 - - 2 2 4 

Volitelný seminář 4 - - - 2 2 

Volitelný seminář 5 - - - 2 2 

Celkem hodin 33 35 35 29 132 
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III.2  Základní škola Jana Pavla II. 

Učební plán platný od 1. 9. 2006 - ŠVP - Škola dílna moudrosti č. j. 311096/39-7. 
vzdělávací program zařazené třídy 
ŠVP - Škola dílna moudrosti č. j. 311096/39-7 1. - 9. ročník 
 

Učební plán základní školy 

Předmět 
Ročníky Celkový 

počet 
hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 8 8 8 7 7 4 4 4 5 55 

Cizí jazyk 1 1 3 3 3 3 3 3 3 23 

Matematika 4 4 5 5 5 4 4 4 4 39 

Prvouka 1 1 2 - - - - - - 4 

Přírodověda - - - 2 2 - - - - 4 

Vlastivěda - - - 2 2 - - - - 4 

Chemie - - - - - - - 2 2 4 

Fyzika - - - - - 2 2 2 2 8 

Biologie - - - - - 2 2 2 2 8 

Zeměpis - - - - - 2 2 2 2 8 

Dějepis - - - - - 2 2 2 2 8 

Občanská výchova - - - - - 1 1 1 1 4 

Informatika - - - 1 1 1 - - - 3 

Rodinná výchova - - - - - 1 1 1 1 4 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Výtvarná výchova 1 2 2 1 1 2 2 1 1 13 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Náboženství  
(etická výchova) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Volitelné předměty 
(Ekologie a 
Konverzace Aj v 7. 
a 8. ročníku, 
Cvičení z Čj a Ma 
v ročníku 9.) 

- - - - - - 2 2 2 6 

Týdenní dotace 
povinných 
předmětů 

20 21 25 26 26 29 30 
 

31 
 

 
32 
 

240 
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IV.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
Vedení školy: 
ředitel školy: Mgr. Jiří Vojáček 
zástupci ředitele školy pro Biskupské gymnázium B. Balbína: 
 Mgr. Iva Štěrbová 
 Mgr. Ondřej Bouma 
zástupce ředitele školy pro základní školu: 
 Ing. Jan Trdlička 
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň 
 Mgr. Helena Nerudová 
zástupkyně ředitele pro mateřskou školu: 
 Mgr. Lenka Tomášová 
 

Nepedagogičtí pracovníci: 
Ing. Pavla Volková ekonomka 
Simona Vicencová asistentka ředitele 
Dana Černá mzdová účetní, administrativní pracovnice 
Yveta Šimanová účetní 
František Lopour vedoucí technickohospodářského úseku 
František Chmelík školník, správce BIGY 
Jan Verner školník, správce ZŠ a MŠ 
Bc. Roman Vencl správce sítě 
 

Výchovné poradkyně: 
Mgr. Michaela Čiperová (BIGY) 
Mgr. Věra Bláhová (ZŠ a MŠ) 
 

Koordinátoři prevence sociálně patologických jevů: 
Mgr. Přemysl Volek (BIGY) 
Mgr. Jaroslava Vojáčková (ZŠ) 
 

Etoped – speciální pedagog: 
Mgr. Michal Klapal 
 

Koordinátoři tvorby ŠVP: 
Mgr. Iva Štěrbová (BIGY) 
Ing. Jan Trdlička (ZŠ) 
 

Koordinátor environmentální výchovy: 
PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. (BIGY) 
 

Bezpečnostní technik: 
Věra Tölgová 
 

Spirituálové školy: 
ThLic. Vojtěch Brož, Th.D. (BIGY) 
Bc.Th. Tomáš Enderle (ZŠ a MŠ) 
 

Vedoucí školního klubu: 
Mgr. Jiří Schejbal 
 

Volnočasové aktivity: 
Bc. Petra Bartoňová (BIGY) 
Mgr. Jana Pastuchová (ZŠ) 
 

Knihovnice: 
Bc. Jana Nováková (BIGY) 
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Vedoucí předmětových komisí na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína 
Předmětová komise Vedoucí předmětové komise 
Český jazyk a literatura Mgr. Blanka Langerová 
Anglický jazyk Mgr. Alice Dinčovová 
Německý jazyk Mgr. Iva Štěrbová 
Románské jazyky Mgr. Kateřina Průšová 
Dějepis Mgr. Vítězslav Kutík 
ZSV a výchova k občanství Mgr. Přemysl Volek 
Zeměpis Mgr. Irena Roztočilová 
Matematika Mgr. Petr Beneš 
Fyzika Mgr. Martin Jacko 
Chemie Mgr. Jaroslava Polednová 
Biologie PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. 
Informatika Mgr. Radek Němec 
Náboženství a religionistika ThLic. Vojtěch Brož, Th.D. 
Hudební výchova Mgr. Marie Kováříčková 
Výtvarná výchova Mgr. Dagmar Blehová 
Tělesná výchova Mgr. Tomáš Kopecký 
 

Vedoucí předmětových komisí na ZŠ Jana Pavla II. 
Předmětová komise Vedoucí předmětové komise 
Metodické sdružení I. stupně ZŠ Mgr. Kateřina Stejskalová 
PK cizích jazyků Mgr. Romana Vinšová 
PK humanitních předmětů Mgr. Věra Bláhová 
PK náboženství  Bc.Th. Tomáš Enderle 
PK přírodovědných předmětů Mgr. Petr Řehák 
 

Třídní učitelé na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína 
Třída Třídní učitel 
prima A Mgr. Ladislava Pozdílková 
prima B Mgr. Lukáš Malý 
sekunda A Mgr. Dagmar Blehová 
sekunda B Mgr. Petra Stejskalová 
tercie A Mgr. Stanislava Kučerová 
tercie B Mgr. Kateřina Prokešová 
kvarta A Mgr. Blanka Vránová 
kvarta B Mgr. Jiří Schejbal 
kvinta A Mgr. Pavel Háp 
kvinta B Mgr. Přemysl Volek 
první G Mgr. Vítězslav Kutík 
sexta A Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. 
sexta B Mgr. Irena Kafková 
druhá G Mgr. Jaroslava Polednová 
septima A Mgr. Miroslava Párová 
septima B Mgr. Petr Beneš 
třetí G Mgr. Blanka Langerová 
třetí H Mgr. Michaela Čiperová 
oktáva A PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. 
oktáva B Mgr. Martin Jacko 
čtvrtá G Mgr. Ondřej Bouma 
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Třídní učitelé na Základní škole a mateřské škole Jana Pavla II. 
Třída Třídní učitel 
1.A Mgr. Květoslava Hožová   
1.B Mgr. Kateřina Stejskalová 
2.A Mgr. Naděžda Trojanová 
2.B Mgr. Helena Nerudová 
3.C Mgr. Mária Kavoňová 
4.A Mgr. Jakub Žďánský 
5.A Mgr. Edita Bastařová 
6.A Mgr. Petr Řehák 
7.A Mgr. Věra Bláhová 
8.A Mgr. Tomáš Kopecký 
9.A Mgr. Jaroslava Vojáčková 
 
Pedagogický sbor Biskupského gymnázia B. Balbína 
Na škole působilo 50 interních a 9 externích učitelů.   

Mgr. Barborka Vít 
francouzský 
jazyk 

    interní vyučující 

Mgr. Beneš Petr matematika zeměpis  interní vyučující 

Mgr. Benešová Petra anglický jazyk 
výchova k 
občanství 

 interní vyučující 

Mgr. Blehová Dagmar český jazyk 
výtvarná 
výchova 

  interní vyučující 

Mgr. Bouma Ondřej německý jazyk 
výchova  
k  občanství 

základy 
společenských 
věd 

zástupce ředitele 
BIGY 

ThLic. Brož Vojtěch, 
Th.D. 

náboženství religionistika   spirituál školy 

PaedDr. Burkertová 
Irena 

tělesná výchova 
výchova  
k občanství 

  interní vyučující 

Mgr. Čiperová Michaela český jazyk dějepis   
výchovná 
poradkyně 

BA Dijkman James anglický jazyk   interní vyučující 
Mgr. Dinčovová Alice anglický jazyk   interní vyučující 

Mgr. Dostál Milan anglický jazyk 
tělesná 
výchova 

 interní vyučující 

Mgr. Háp Pavel biologie 
tělesná 
výchova 

 interní vyučující 

Mgr. Bc. Havel Matěj 
Ondřej, Ph.D. 

český jazyk  dějepis 
sborový 
zpěv  

interní vyučující 

Mgr. Haviger Jiří, Ph.D. 
deskriptivní 
geometrie 

  externí vyučující 

Mgr. Hošková Eva český jazyk 
hudební 
výchova 

  interní vyučující 

Mgr. Chudíková 
Magdaléna 

biologie   externí vyučující 

Mgr. Jacko Martin matematika fyzika 
laboratorní 
technika  

interní vyučující 

Mgr. Jelínková Alena anglický jazyk 
tělesná 
výchova 

  interní vyučující 
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Mgr. Kafková Irena biologie 
tělesná 
výchova 

  interní vyučující 

Mgr. Kopecký Tomáš tělesná výchova chemie  interní vyučující 

Mgr. Kováříčková Marie 
hudební 
výchova 

matematika   interní vyučující 

PhDr. Králíček Ivo, 
Ph.D. 

biologie matematika  interní vyučující 

Mgr. Kroupa Roman fyzika informatika 
laboratorní 
technika  

interní vyučující 

Mgr. Kučerová 
Stanislava 

český jazyk   interní vyučující 

Bc. Kudrna Jiří hra na varhany   externí vyučující 
Mgr. Kutík Vítězslav český jazyk dějepis   interní vyučující 

Mgr. Langerová Blanka český jazyk 
základy 
společenských 
věd 

  interní vyučující 

Mgr. Lorenc Jan hra na varhany   externí vyučující 

Bc. Macková Tereza 
hudební 
výchova 

  interní vyučující 

Mgr. Mádlová Michaela 
francouzský 
jazyk 

  interní vyučující 

Mgr. Malý Lukáš matematika dějepis   interní vyučující 
Mgr. Melicharová 
Helena 

religionistika náboženství  interní vyučující 

Mgr. Mrázová Martina německý jazyk   interní vyučující 
Mgr. Mucha Ondřej hra na varhany   externí vyučující 
Mgr. Bc. Němec Radek, 
Ph.D. 

informatika   interní vyučující 

Mgr. Němečková Ivana tělesná výchova zeměpis   interní vyučující 

Bc. Novák František 
hudební 
výchova 

hra na 
varhany 

 externí vyučující 

Mgr. Párová Miroslava český jazyk 
výtvarná 
výchova 

  interní vyučující 

Bc. Pešová Adéla anglický jazyk 
výchova 
k občanství 

 interní vyučující 

Mgr. Petrů Petra seminář práva   externí vyučující 
Mgr. Polednová 
Jaroslava 

matematika chemie   interní vyučující 

Mgr. Pozdílková 
Ladislava 

dějepis 
výchova 
k občanství 

základy 
společenských 
věd 

interní vyučující 

Mgr. Prokešová Kateřina 
francouzský 
jazyk 

hudební 
výchova 

 interní vyučující 

Mgr. Průšová Kateřina španělský jazyk   interní vyučující 
PaedDr. Rejchrtová Eva německý jazyk ruský jazyk   interní vyučující 

Mgr. Roztočilová Irena zeměpis 
tělesná 
výchova 

  interní vyučující 

Mgr. Schejbal Jiří  biologie 
tělesná 
výchova 

 
vedoucí 
školního klubu 

Mgr. Stejskalová Petra biologie chemie  interní vyučující 
MgA. Stratílek Jakub hra na varhany   externí vyučující 
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Mgr. Šimůnek Vít anglický jazyk 
tělesná 
výchova 

  interní vyučující 

Mgr. Špačková Lucie latina   interní vyučující 

Mgr. Štěrbová Iva německý jazyk    
zástupkyně 
ředitele BIGY 

Mgr. Vacková Blanka španělský jazyk italský jazyk   interní vyučující 
Mgr. Vavříková Marie náboženství religionistika  interní vyučující 
Mgr. Vízek Lukáš informatika   externí vyučující 
Mgr. Vojáček Jiří matematika fyzika  ředitel 
Mgr. Vojáčková 
Jaroslava 

matematika   interní vyučující 

Mgr. Volek Přemysl základy 
společenských věd religionistika   interní vyučující 

Mgr. Vránová Blanka anglický jazyk matematika   interní vyučující 
Mgr. Zubatý Karel zeměpis     externí vyučující 
 
Pedagogický sbor Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II.: 
Mgr. Bastařová Edita učitelka 1. stupně interní vyučující ZŠ 
Mgr. Bláhová Věra Čj, Vo, výchovný poradce interní vyučující ZŠ 
Bc. Boháček Milan IVT, Čp interní vyučující ZŠ 
Mgr. Duffková Zuzana vychovatelka ŠD interní vyučující ZŠ 
Bc. Th. Enderle Tomáš Náb, Ev interní vyučující ZŠ 
Mgr. Fejklová Hana Aj interní vyučující ZŠ 
Bc. Holečková Eliška učitelka MŠ interní vyučující MŠ 
Mgr. Holečková Kateřina učitelka MŠ interní vyučující MŠ 
Mgr. Kopecký Tomáš  Che, Bi, Tv interní vyučující ZŠ 
Mgr. Hožová Květoslava učitelka 1. stupně interní vyučující ZŠ 
Mgr. Kabíčková Jana Nj, Pč interní vyučující ZŠ 
 Kadečková Barbora asistentka pedagoga MŠ 
Mgr. Kavoňová Mária učitelka 1. stupně interní vyučující ZŠ 
Mgr. Kozoňová Daniela Náb  interní vyučující ZŠ 
Mgr.  Kučerová Stanislava Čj interní vyučující ZŠ 
Mgr. Macková Tereza Hv externí vyučující ZŠ 
Bc. Magerová Zuzana vychovatelka ŠD interní vyučující ZŠ 
Bc. Machek Josef vychovatel ŠD externí vyučující ZŠ 
Mgr. Pastuchová Jana vychovatelka ŠD, De interní vyučující ZŠ 
Bc. Pecháčková Barbora učitelka MŠ interní vyučující MŠ 
Mgr. Pozdílková Ladislava Rod, Ov, De interní vyučující ZŠ 
Mgr. Řehák Petr M, De, Ze interní vyučující ZŠ 
Bc. Sieberová Jana vychovatelka ŠD interní vyučující ZŠ 
Mgr. Stejskalová Kateřina učitelka 1. stupně interní vyučující ZŠ 
Mgr. Šnoblová Marie učitelka MŠ interní vyučující MŠ 
Mgr. Špačková Lucie vychovatelka ŠK interní vyučující ZŠ 
Mgr. Tomášová Lenka zástupkyně ředitele pro MŠ interní vyučující MŠ 
Ing. Trdlička Jan zástupce ředitele, Fy, Che interní vyučující ZŠ 
Mgr. Trojanová Naděžda učitelka 1. stupně interní vyučující ZŠ 
Mgr. Vinšová Romana Aj interní vyučující ZŠ 
Mgr. Vojáčková Jaroslava M interní vyučující ZŠ 
Mgr.  Žďánský Jakub učitel 1. stupně interní vyučující ZŠ 
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V. Investiční a rozvojová činnost školy 

V.1 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína 

Na konci školního roku 2016 - 2017 byla zahájena oprava fasády budovy Biskupského 
gymnázia na Orlickém nábřeží 1/356, která byla ve špatném stavu a ohrožovala bezpečnost 
žáků i kolemjdoucích. Při této příležitosti byla budova opatřena sítí, která fasádu chrání před 
nepříznivým vlivem ptactva. Dosavadní náklady na opravu fasády a ochranné opatření vyšlo 
na 1 800 000 Kč. Projekt byl realizován za finančního přispění Královéhradeckého kraje 
a v příštím roce je plánováno ve stavebních opravách budovy pokračovat.  
 
Zahrada gymnázia se dočkala nového oplocení. Náklady byly hrazeny majitelem pozemku, 
jímž je Biskupství královéhradecké, a činily přibližně 400 000 Kč. V tomto roce byla také 
vydlážděna podesta mezi přízemím a 1. patrem. Celkové náklady vyšly na cca 30 000 Kč.   
 

V.2 Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. 

V průběhu roku 2017 započala 4. etapa výměny oken na Základní a mateřské škole Jana Pavla 
II. se sídlem Na Hradě 90/2. Náklady na pořízení a výměnu vyšly přibližně na 500 000 Kč 
a projekt byl finančně podpořen Fondem regenerace městské památkové zóny. Na příští rok je 
plánována další etapa.   
 
Ve školní družině náležející k základní a mateřské škole došlo k opravě podlahy, která byla 
v kritickém stavu. Oprava byla realizována především díky finančnímu přispění Biskupství 
královéhradeckého a částečnému přispění Královéhradeckého kraje. Celkové náklady činily 
přibližně 240 000 Kč.  
 
Na 1. stupni základní školy byla doplněna počítačová technika v hodnotě zhruba 70 000 Kč. 
Základní škola se tak v letošním roce dočkala přechodu na elektronické třídní knihy.  
 

VI.  Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 

VI.1 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína – přijímací zkoušky 

Přijímací řízení na Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové proběhlo 
podle platné legislativy. Ředitel školy stanovil jednotná kritéria přijímacího řízení, která byla 
na konci ledna 2017 zveřejněna. 
 
Přijímací zkoušky do čtyřletého gymnázia se konaly 12. a 19. 4. 2017, do osmiletého 
gymnázia 18. a 20. 4. 2017. Uchazeči skládali jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka 
a z matematiky.  
V přijímacím řízení byl zohledněn prospěch ze základní školy, úspěchy v soutěžích 
a mimoškolní aktivity. 
 
Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 

Kód oboru Název oboru 
1. kolo další kola Přijatí 

celkem přihlášení přijatí přihlášení přijatí 
79-41-/81 Gymnázium 309 56 - - 56 
79-41-/41 Gymnázium 101 30 - - 30 
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VI.2 Zápis do l. třídy na Základní škole Jana Pavla II. 

Zápis proběhl dne 1. 4. 2017. Celkem bylo zapsáno 31 žáků, odklad povinné školní docházky 
má sedm budoucích prvňáčků. Všech 24 žáků je schopno zvládnout přestup z mateřských škol 
na základní školu. 
 
Otevřeli jsme opět dvě první třídy s malým počtem žáků, aby přechod do školy a zvládnutí 
prvního ročníku byly pro děti příjemné. Pro budoucí prvňáčky bylo uspořádáno několik 
setkání, kde se postupně seznamovali s prostředím školy i s budoucími učitelkami. 
 

VI.3 Zápis do mateřské školy 

Zápis proběhl dne 2. 5. 2017. Zápisu se zúčastnilo 31 dětí, z nichž 14 bylo přijato. 17 žádostí 
bylo odmítnuto z důvodu naplněnosti kapacity MŠ. 
 

VII.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 
školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného 
stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek 

VII.1  Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína 

VII.1.1  Přehled prospěchu 

Celkový průměrný prospěch: 1.428 

Stupeň hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 377 
Prospěl 231 
Neprospěl 1 
Nehodnocen 3 

 
Přehled prospěchu po třídách 

Třída 
Počet 
žáků 

Prospěl 
s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nehodnocen 

Průměrný 
prospěch 

prima A 30 29 1 - - 1.125 
prima B 30 27 3 - - 1.167 
sekunda A 30 27 3 - - 1.183 
sekunda B 32 25 7 - - 1.225 
tercie A 30 26 4 - - 1.317 
tercie B 30 26 4 - - 1.260 
kvarta A 32 26 6 - - 1.206 
kvarta B 32 28 4 - - 1.219 
kvinta A 29 21 8 - - 1.320 
kvinta B 27 18 8 1 - 1.489 
první G 32 19 13 - - 1.397 
sexta A 31 12 19 - - 1.563 
sexta B 29 13 16 - - 1.506 
druhá G 32 22 10 - - 1.381 
septima A 28 12 16 - - 1.638 
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septima B 30 11 19 - - 1.826 
třetí G 25 4 19 - 2 1.795 
třetí H 26 6 19 - 1 1.849 
oktáva A 24 13 11 - - 1.458 
oktáva B 24 8 16 - - 1.564 
čtvrtá G 29 4 25 - - 1.808 

VII.1.2  Přehled prospěchu u maturitních zkoušek 

Maturitní zkoušku v roce 2017 skládalo 77 žáků, kteří ukončili ročník v tomto školním roce, 
a dvě žákyně, které ukončily poslední ročník ve školním roce 2015 – 2016.   
Ve společné části maturitní zkoušky si vedle povinné zkoušky z českého jazyka a literatury 
zvolili žáci především anglický jazyk. Dvacet dva žáků si zvolilo matematiku, jedna žákyně 
ruský jazyk.  
 
V profilové části maturitní zkoušky skládali žáci zkoušku ze dvou předmětů. 
 
Celkový přehled (žáci, kteří ukončili poslední ročník ve školním roce 2016 – 2017) 

Celkový průměrný prospěch: 1.689 

Stupeň hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 38 
prospěl 39 
neprospěl - 

 
Přehled prospěchu ve společné části maturitní zkoušky (žáci, kteří ukončili poslední 
ročník ve školním roce 2016 – 2017) 
Předmět Počet žáků Průměrný prospěch 
Český jazyk 77 1.842 
Anglický jazyk 54 1.434 
Ruský jazyk 1 1.000 
Matematika 22 2.727 
 
Přehled prospěchu po třídách 

Třída Počet 
žáků 

Prospěl 
s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Průměrný 
prospěch 

oktáva A 24 15 9 - 1.490 
oktáva B 24 16 8 - 1.406 
čtvrtá G 29 7 22 - 2.097 

VII.1.3  Přehled dalšího studia absolventů gymnázia 

Počet absolventů 77 
Informace o dalším studiu poskytlo 71 
Vysoká škola 66 
Vyšší odborná škola 1 
Konzervatoř 2 
Jazykové kurzy 2 
Nultý ročník 1 
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Vysoké školy, na které byli absolventi přijati 
Univerzita Karlova v Praze 18 
České vysoké učení technické v Praze 9 
Univerzita Hradec Králové 7 
Univerzita Palackého v Olomouci 6 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 5 
Vysoká škola ekonomická v Praze 5 
Masarykova univerzita v Brně 4 
Policejní akademie České republiky v Praze 2 
Česká zemědělská univerzita v Praze 1 
Univerzita Pardubice 1 
Univerzita Ostrava 1 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 1 
Vysoká škola finanční a správní Praha 1 
Vysoká škola Karla Engliše 1 
Vysoké učení technické v Brně 1 
Západočeská univerzita v Plzni 1 
Zahraniční univerzity 3 
 
Přehled přijatých na vysoké školy podle oborů 
Technické obory 23,1 % 
Medicínské, veterinární, farmaceutické obory 22,6 % 
Ekonomické obory 18,5 % 
Učitelství 10,8 % 
Humanitní obory 9,2 % 
Právnické obory 4,6 % 
Filologické obory 3,1 % 
Policejní obory 3,1 % 
Přírodovědné obory 3,1 % 
Umělecké obory 3,1 % 
 

VII.2  Základní škola Jana Pavla II. 

Třída Počet 
žáků 

Prospěl 
s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Nehodnocen Průměrný 
prospěch 

1. A 17 17 0 - - 1.000 
1. B 16 16 0 - - 1.000 
2. A 18 18 0 - - 1.043 
2. B 18 18 0 - - 1.025 
3. A 29 27 1 1 - 1.091 
4. A 30 30 0 - - 1.097 
5. C 27 22 5 - - 1.226 
6. A 31 21 10 - - 1.487 
7. A 20 15 5 - - 1.353 
8. A 25 8 17 - - 1.805 
9. A 26 10 16 - - 1.669 
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VII.3  Mateřská škola 

Předškolní vzdělávání vycházelo z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání, učitelky pracovaly nadále se ŠVP U nás je krásně. Vyhledávaly a používaly 
metodické materiály a odbornou literaturu, rozvržení práce bylo strukturováno 
do integrovaných bloků. Ve využití lidové slovesnosti, lidových úsloví, říkadel a písniček 
jsme pokračovali i v tomto školním roce. 

Jedna z učitelek pracovala s předškolními dětmi z obou tříd v průběhu celého dne dle 
týdenního rozpisu, příprava dětí na vstup do ZŠ byla vedena velmi kvalitně a profesionálně. 
Na vycházky chodila se třídou Oveček, ve čtvrtky s předškoláky z obou tříd. Vzájemná 
propojenost obou tříd alespoň částečně v ranním a odpoledním bloku usnadňovala dětem 
i učitelkám soužití všech a napomáhala k vzájemnému předávání si informací, zkušeností, 
pomoci.  

Z 23 předškolních dětí odchází 17 do první třídy, 6 dětí dostalo odklad školní docházky.  

 

VIII.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

VIII.1  Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína 

Oblast prevence sociálně patologických jevů pokrývá celou šíři nejrůznějších aktivit života 
školy. Vzhledem k úrovni našich studentů a charakteru sociální struktury drtivé většiny rodin 
nebyly v uvedeném školním roce registrovány žádné případy vážnějších projevů násilí, 
výskytu tvrdých, či měkkých drog, rasové a národnostní nesnášenlivosti, ani žádných 
podobných jevů sociálně patologického charakteru, které by vyžadovaly výjimečný odborný 
zásah. I výskyt jinak běžných vztahových konfliktů v nejnižších ročnících byl nízký 
a zvladatelný.  

Nově příchozí studenti prim a kvint absolvovali preventivní programy o problematice šikany 
a kyberšikany. Dotazníkový a osobní průzkum prokázal, že cca 53% z nich prodělalo nějakou 
zkušenost šikany ve svých předchozích školách. Pod dojmem zkušeností z minulých let lze 
konstatovat, že se situaci daří zvládat dobře, což plošný průzkum potvrdil.  Fyzické šetření se 
provádělo dvakrát. Poprvé šlo o necitlivé chování vůči spolužákům, podruhé o potřebu 
nastavení pravidel soužití kolektivu třídy a integrovaného žáka se specifickými vzdělávacími 
potřebami. Situace byla vyřešena ve spolupráci třídní učitelky, školního etopeda a metodika 
prevence sociálně patologických jevů. Nebylo nutno přistupovat k žádným kázeňským 
opatřením, řešené kauzy jsou s odstupem sledovány. 

V uplynulém roce nebyl zaznamenán žádný výskyt kyberšikany.  

V rámci programu prevence anorexie a bulimie byly pro žáky kvart, sext a septim uspořádány 
přednášky.  

Byly zaznamenány případy kouření elektronických cigaret v budově, na dvoře a v okolí školy.  
Záležitost byla vyřešena jednáním s rodiči a udělením výchovných opatření. 

 
Práce v oblasti výchovného poradenství byla zaměřena na:    
• práci s žáky maturitních ročníků 

- tvorba informační tabule a její aktualizace (studium na VŠ a VOŠ, přípravné kurzy, 
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  informace k přijímacím zkouškám, dny otevřených dveří, státní srovnávací zkoušky) 
- účast studentů oktáv, ev. septim na veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS 

v Brně, ev. v Praze 
- individuální poradenství k volbě pomaturitního studia 
- prezentace vybraných VŠ prostřednictvím našich bývalých žáků, nyní studentů těchto 

škol  
• přípravu žáků sext a septim na volbu seminářů 

- konzultační odpoledne 
- individuální konzultace podle potřeb žáků 
- spolupráce s PPP UHK ohledně kariérového poradenství 

• péči o integrované žáky 
- tvorba a kontrola IVP 
- zprostředkování závěrů vyšetření žáků v PPP jednotlivým vyučujícím a průběžná 

kontrola jejich plnění  
• besedy s novými studenty prim a kvint na téma „Efektivní učení“  
• spolupráci se speciálním pedagogem a metodikem prevence sociálně patologických jevů 

v rámci „výchovného kolegia“ 
• vyhledávání nadaných žáků a tvorbu plánů pedagogické podpory 
• individuální konzultace a práci se žáky podle jejich potřeb 

VIII.2  Základní škola Jana Pavla II. 
I. stupeň 
Primární prevenci na prvním stupni má na starosti zejména třídní učitel ve spolupráci 
s metodikem prevence. Prevence je zaměřena na problematiku osobního bezpečí, rodiny, 
na zásady mezilidské komunikace, na vztahy v dětském kolektivu, základy hygieny a využití 
volného času. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v předmětech, jako jsou 
člověk a jeho svět, prvouka, přírodověda, vlastivěda a náboženství.  
Žáky vedeme k tomu, aby pronikli do dané problematiky, porozuměli jí úměrně k svému věku 
a podle toho správně jednali. Vzniklé problémy jsou okamžitě řešeny ve spolupráci s vedením 
školy a výchovným poradcem. 
Každým rokem spolupracujeme zejména v rámci dopravní výchovy s Městskou policií HK. 
Žáci se seznamují s pravidly silničního provozu a své vědomosti si vyzkouší na dopravním 
hřišti. 
V rámci probíraných témat se konají besedy, např. beseda o první pomoci, o šikaně 
a kyberšikaně.  
Žákům vysvětlujeme na běžných denních situacích (nenásilnou formou) rozdíly mezi 
pohlavími, vedeme je ke vzájemné toleranci a pomoci na základě pravidel slušného chování. 
Učíme žáky mít vlastní názor a umět říkat „ne“. Pro posílení kladných vztahů v kolektivu 
byly všechny naše třídy z I. stupně na škole v přírodě. 
 
Výchovné poradenství na I. stupni je zaměřeno na práci s integrovanými žáky. V rámci 
kariérového poradenství pomáháme dětem s přípravou na přijímací řízení na Biskupské 
gymnázium. 
 
II. stupeň 
Primární prevence na druhém stupni se opírá o křesťanské hodnoty a probíhá v těsné 
spolupráci metodika prevence, výchovného poradce, školního etopeda, spirituála, třídního 
učitele a vedení školy. Daná témata probírají lektoři nebo učitelé v rámci předmětů občanská 
výchova, rodinná výchova, náboženství, biologie, chemie, tělesná výchova. I na II. stupni 
jsme využili nabídky přednášek městské policie. V naší škole vše konzultujeme s naším 
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školním etopedem Mgr. Michalem Klapalem.  Úzce spolupracujeme s metodikem primární 
prevence z Biskupského gymnázia Mgr. P. Volkem a s Mgr. O. Boumou. 
Žáci druhého stupně se loni zúčastnili mimo jiné těchto aktivit: 

• šikana – přednáška, ukázky z filmů a závěrečná diskuze 
• kyberšikana -  ukázky z filmů a závěrečná diskuze  
• osobní bezpečí (film) 
• seznamovací pobyt – 6. A 
• přednáška MUDr. L. Hodačové – Sexuální výchova (dospívání, anatomie lidského 

těla) a film 
• exkurze a beseda -  Hasičský záchranný sbor HK -  6. A., 9. A 
• přednáška T. Řeháka - AIDS  
• drogy, alkohol, kouření – film 
• domácí násilí – v rámci výuky 

Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, podporujeme sportovní aktivity, rozvíjíme zdravé 
sebevědomí, vzájemnou toleranci, uznání chyb a hledání možné cesty k nápravě nejen formou 
trestu.  
 
Výchovné poradenství na druhém stupni je zaměřeno kromě práce s integrovanými žáky 
na pomoc s výběrem dalšího vzdělávání a s vyplněním přihlášek na SŠ. Informujeme 
o nabídce středních škol. Každý žák obdržel Atlas školství – přehled středních škol 
v Královéhradeckém kraji. Dále mají žáci k dispozici CD – Kam na školu. Jde o přehled 
všech středních škol v celé České republice. Žáci se zúčastnili: 

• besedy o možnostech volby povolání v Informačním a poradenském středisku na 
Úřadu práce HK 

• výstavy PRO FUTURO – prezentace středních škol Královéhradeckého kraje KD 
Střelnice 

• prezentace středních škol v ALDISU – Výchova, vzdělání a trh práce 
 
Za nejúčinnější zpětnou vazbu pokládáme slušné chování našich žáků nejen na půdě školy, 
ale i mimo ni. Výhodou naší školy je nejen rodinné prostředí, ale i menší počet žáků. Tím 
můžeme uplatnit individuální přístup k žákům. Za důležité pokládáme i vlastní příklad 
pedagogů. 

 

IX.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

IX.1 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína 

Do dalšího vzdělávání se zapojilo 17 pedagogických pracovníků. Pokračovalo vzdělávání 
učitelů pro výkon různých funkcí při zajištění státní maturitní zkoušky. Učitelé českého 
jazyka, cizích jazyků, biologie, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy a tělesné 
výchovy se účastnili metodických seminářů zaměřených na zdokonalování vyučování 
v předmětech jejich aprobace. Jeden učitel získal vysokoškolské vzdělání v doktorském 
studijním programu Biologie, Aplikovaná biologie a ekologie s právem užívat titul Ph.D. Pro 
pedagogický sbor jsme uspořádali interní školení na téma Problémové chování žáků.    

IX.2 Základní škola Jana Pavla II. 

Odborná pedagogická školení, kurzy atd. 
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2 pedagogičtí pracovníci - kurzy a DVPP pro rozvoj metod ve výuce, odborné semináře atd.  

IX.3 Mateřská škola 

Učitelky volily zejména formu samostudia, příp. využily nabídek NIDV (aktuální témata 
předškolního vzdělávání). 

X. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Prezentace školy 
• Pravidelné informace o akcích pořádaných školou na webových stránkách školy 
• Články o životě a aktivitách školy v regionálním tisku – např. MF Dnes, Hradeckém 

deníku, Radnici 
• Den otevřených dveří na základní škole 24. 11. 2016; na gymnáziu 11. 1. 2017 
• Den církevního školství 16. září 2016 na Chlumu, kde si při bohoslužbě studenti a učitelé 

připomněli památku bitvy roku 1866.  
• Obrazový kalendář BIGY pro rok 2017, v němž jsou prezentovány vybrané maturitní 

práce z výtvarné výchovy od roku 2011 do současnosti. 
• Ucelený soubor pohlednic s názvem Velikonoční příběh s reprodukcemi studentských 

tisků (linoryt, suchá jehla) na téma křížové cesty; soubor využil školní sbor při své cestě 
po Bavorsku jako pozornost pro hostitele. 

• Výstava výtvarných panelů žáků 4.A na téma Prameny v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v době velikonočních svátků  

• Výtvarná výstava studentských prací ve vestibulu Knihovny města Hradce Králové, která 
obsahovala průřez výtvarnou tvorbou za celý rok a vybrané maturitní a seminární práce 
z výtvarné výchovy. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží dne 5. dubna 2017 
a trvala do 12. dubna. 

• Oslavy 25. výročí založení gymnázia a 20. výročí otevření základní školy, které se konaly 
17. června 2017. Současní i bývalí studenti provedli společně s pedagogy gymnázia na 
slavnostní mši svaté Missu Festivu Johna Leavitta, studenti 2. A, 3.A a 4.A slavnostně 
vyzdobili okna školy a bránu školního areálu. V areálu gymnázia byl připraven kulturní 
program a pohoštění. Byli oceněni dlouholetí pracovníci školy.  

• Účast pěveckého sboru Squadra risonante na festivalu duchovní hudby na Velehradě 11. – 
13. 11. 2016, zpěv při slavnosti ukončení Roku milosrdenství v katedrále sv. Václava 
v Olomouci. 5. – 8. 5. 2017 reprezentoval sbor naši školu na turné po diecézi Augsburg 
v Bavorsku.   

 

Spolupráce s dalšími subjekty 
Trvá mnohaletá spolupráce s Univerzitou Hradec Králové. Někteří učitelé naší školy vedou 
průběžnou nebo souvislou praxi studentů Pedagogické fakulty UHK. Studenti fakulty se 
rovněž zapojují do našich projektů. Žáci a učitelé naší školy se také účastní akcí 
organizovaných univerzitou. 
 
Při organizaci přírodovědných vzdělávacích projektů a aktivit zaměřených na environmentální 
výchovu jsme spolupracovali s pracovníky Muzea východních Čech v Hradci Králové, 
s odbornými pracovišti Univerzity Karlovy a Univerzity Hradec Králové , se správou 
KRNAP, NP Podyjí, CHKO Orlické hory  a s Agenturou ochrany přírody. Škola je 
součástí škol sítě MRKEV . 
 
Zapojení žáků do charitativních akcí 
Adopce na dálku 
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Většina tříd, učitelé a ostatní pracovníci školy jsou zapojeni do projektu Adopce na dálku. 
Podporujeme v současnosti 8 dětí z Indie. Na financování této pomoci byly využity 
prostředky, které žáci gymnázia získali při adventních trzích v prosinci 2016. Adopce 
na základní škole byla financována z daru příznivce školy, z výtěžku adventního tvoření 
a z výtěžku společenského večera. V primách jsme uspořádali besedy o smyslu této akce.  
Charitativní akce 
V říjnu 2016 jsme se zapojili do projektu Misijní štrúdlování  a vybranou částku darovali na 
podporu činnosti Papežských misijních děl. Žáci ze ZŠ darovali 29 881,- Kč, žáci z gymnázia 
16 395,- Kč. 
6. 1. 2017 se žáci gymnázia a základní školy zúčastnili Tříkrálové sbírky jako králové – 
koledníci či jejich průvodci.  
Dne 10. 5. 2017 se naši žáci podíleli na peněžní sbírce u příležitosti Dne boje proti rakovin ě. 
Mateřská škola odeslala 16. 12. 2016 1.304,- Kč na sbírku Fondu Sidus.  
 
Církevní zaměření školy 
Každý čtvrtek po celý školní rok se konaly gymnaziální bohoslužby a jednotlivé třídy se 
postupně staraly o jejich hudební doprovod. Každý den se studenti během velké přestávky 
scházeli ve školní kapli při každodenní modlitbě breviáře (hora media). Na konci listopadu 
proběhlo žehnání adventních věnců a 5. prosince za žáky nižších tříd zavítal Mikuláš. 8. 
prosince navštívili školu Gedeoni a darovali žákům oktáv Nový zákon. 
Učitelé náboženství a religionistiky pracovali společně se žáky prim, sekund a tercií na 
adventních a velikonočních projektech.  
Po celý školní rok probíhala každý týden příprava na biřmování, kterou navštěvovalo 
9 mladých věřících z našeho gymnázia. 3. 6. 2017 přijali z rukou sídelního biskupa Jana 
Vokála v katedrále sv. Ducha svátost biřmování. Na základní škole probíhala příprava na 
přijetí svátosti křtu, smíření a eucharistie. 
2. – 9. 10. 2016 se konala studentská pouť do Říma. Ve dnech 17. – 19. 11. 2016 proběhla na 
Knířově duchovní obnova pro studenty vyššího gymnázia. 5. – 8. 5. 2017 se několik žáků 
sekund zúčastnilo salesiánské pěší pouti na Hostýn a do Fryštáku.   
Na základní škole probíhaly bohoslužby každou středu ve školní kapli. 
V mateřské škole probíhala výuka náboženství pod vedením Katechetického centra jednou 
týdně v jednotlivých třídách podle programu Katecheze dobrého pastýře. Jedenkrát měsíčně 
měla každá třída zvlášť bohoslužbu slova s otcem Tomášem Enderlem ve školní kapli.   

X.1 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína 

X.1.1 Aktivity školy 

Celoškolní a ročníkové projekty 
• Projektový den pro žáky vyššího gymnázia (9. 11. 2016) 
• Dny evropských národů – tercie, primy (8. – 9. 6. 2017) 
• Ekosystémy – třídenní biologicko-výtvarné projekty pro sekundy (červen 2017) 
• Dny s fyzikou – program v IQ-parku Liberec a exkurze do informačního centra 

Obnovitelné zdroje a vodní elektrárny Hučák – kvarty 
• Kurz kartografie, GIS a práce s GPS -  kvinty (29. – 30. 9. 2016) 
• Environmentální projekt Krajina - sexty (duben, květen 2017) 
• Návštěva úpravny vody v Hradci Králové – sexty (9. 12. 2016)  
• Závěrečný projekt hudební a výtvarné výchovy v Galerii moderního umění Hradec 

Králové jako završení výuky estetických výchov pro žáky sext a semináře dějin 
výtvarného umění vedený lektorkou galerie (22. – 23. 6. 2017) 
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Předmětové projekty a kurzy 
• 14. - 15. 10. 2016 genetický kurz pro studenty oktáv a studenty připravující se na 

biologickou olympiádu: rozšíření učiva genetiky;  
• 25. 11. 2016 Biologický den na BiGY  – cyklus přednášek pro středoškolské studenty 

zaměřený na přípravu na biologickou olympiádu: prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.  
(Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity), Albert Damaška  
(Přírodovědecká fakulta UK), prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.  (Katedra buněčné biologie 
Přírodovědecké fakulty UK); akce otevřena i pro studenty z jiných škol  

• 17. - 18. 3. 2017 přípravný kurz k biologické olympiádě na Přírodovědecké fakultě UHK  
a BiGy – na přípravě (přednáškách a cvičeních) se podíleli naši bývalí studenti a vyučující 
UHK: K. Mařík – LF UK, dr. R. Prausová (PřF UHK), dr. P. Hájek (Povodí Labe)  

• 28. - 30. 4. 2017 botanický kurz pro studenty septim v NP Podyjí: rozšíření učiva 
botaniky, terénní práce, určování rostlin, systematická botanika, lektorka: dr. Štajerová – 
Botanický ústav, Průhonice 

• adaptační kurzy: 26. – 27. 9. 2017 prima A, Běleč n. O.; 29. – 30. 9. 2016 prima B, Běleč. 
n. O.; 12. – 13. 9. 2017 tercie A, Králíky; 14. – 15. 9. 2017 tercie B, Králíky; 13. – 14. 9. 
první G, Králíky; 10. – 11. 10. 2017 kvinta A, Králíky; 11. – 12. 10. 2017 kvinta B, 
Králíky 

• 29. 3. 2017 „Pedagogické dny PdF UHK "Le français en s'amusant - Francouzština 
zábavnou formou" (skupiny francouzštiny ze tříd 3. G, H a 7. A, B); pohybová dílna ve FJ 
"Dansons le français" pro zájemce.   

 
Exkurze a výstavy 
• zahraniční exkurze: Na přelomu května a června proběhla poznávací exkurze do Velké 

Británie se zaměřením na jihozápadní Anglii. Zúčastnili se studenti nižšího gymnázia. 
Studenti poznali Londýn a důležitá historická i přírodní místa v jihozápadní Anglii, jako 
např. města Bath a Plymouth či výspu Anglie Land´s End. Své jazykové dovednosti si 
studenti mohli zdokonalit i tím, že byli ubytováni v anglických rodinách. 

• 26. 5. – 4. 6. 2017 – přírodovědná expedice do Pobaltí: studenti pracovali v malých 
skupinách pod vedením našich bývalých studentů, pracovníků Muzea východních Čech a 
naší školy. Během programu vyslechli řadu přednášek. Výstupem této expedice je studijní 
materiál o přírodě Pobaltí, z přípravy na expedici vznikla práce SOČ zaměřená na Pobaltí, 
odborní lektoři RNDr. Věra Samková (Muzeum VČ), RNDr. Pavel Pech (PřF UHK), Mgr. 
J. Kout (Západočeská univerzita).   

• přírodovědné exkurze: 1. 10. 2016 ornitologická exkurze – Josefovské louky (studenti 
přírodovědného kroužku; 6. 10. 2016  Houby – výstava v Muzeu VČ (studenti kvint 
a přírodovědného kroužku); 24. 10.  2016  návštěva Národního muzea v Praze zaměřená 
na seznámení s prací entomologů (studenti kroužku a studenti připravující se na BiO, 
lektoři: dr. Libertin a Mgr. Mikátová); 23. 11. 2016 návštěva Muzea východních Čech 
zaměřená na praktické určování hmyzu a obratlovců (studenti kroužku a studenti 
připravující se na BiO, lektoři: dr. Paclík, M. Mikát); 2. 12. 2016 exkurze: Red Point 
Clinic v HK – fyzioterapeutická přednáška, praktická cvičení (studenti semináře 
somatologie); 7. 12. 2016 návštěva Muzea východních Čech zaměřená na praktické 
určování hmyzu a obratlovců (studenti kroužku a studenti připravující se na BiO, lektoři: 
dr. Paclík, M. Mikát); 21. 2. 2017 exkurze do Těchonína (studenti semináře somatologie); 
1. 3. 2017 botanicko-zoologická vycházka do lokality Na Plachtě se zaměřením na hledání 
pobytových stop  (studenti kroužku a studenti připravující se na BiO); 14. 3. 2017 
exkurze: Body the exhibition v Praze (studenti semináře somatologie); 11. 4. 2017 
zoologicky zaměřená exkurze do ZOO Dvůr Králové nad Labem (studenti prim); 
12. 4. 2017 ornitologická exkurze – netradiční seznámení s přírodní památkou Na Plachtě 
prostřednictvím ornitologa RNDr. M. Paclíka z Muzea VČ (studenti 2.G); 15. 4. 2017 



 

24 

Libický luh – přírodovědná exkurze zaměřená na oblast lužního lesa (studenti kroužku, 
lektoři: M. Mikát, J. Rydlo); 3. 5. 2017 povodí Labe – exkurze zaměřená na determinaci 
rostlin (studenti kroužku); 9. 5. 2017 exkurze Body the exhibition v Praze (studenti 3.A 
a 3.B); 19. 5. 2017 dendrologická vycházka do hradeckých parků zaměřená na 
determinaci dřevin (studenti kroužku, lektor: dr. Prausová); 14. 6. 2017 návštěva 
botanické zahrady FF UK zaměřené na léčivé rostliny (studenti semináře z biologie 
septim a studenti přírodovědného kroužku); 19. - 20. 6. 2017 přírodovědná exkurze  do 
povodí Orlice (studenti 4.A); 28. 6. 2017 ornitologická vycházka – etologické pozorování 
ptáků s dalekohledy, lektor Mgr. J. Hotový (studenti přírodovědného) 

• literární exkurze:  exkurze literárního semináře do ČT 24; exkurze do Pražského židovského 
muzea (septimy)  

• dějepisné a společenskovědní exkurze: září 2016 výstava Karel IV. a jeho doba (seminář 
septim a oktáv); exkurze do Archeoparku Všestary (prima A); prosinec 2016 exkurze 
do Prahy (sexty); duben 2017 exkurze do Terezína (septimy); duben 2017 exkurze 
do Archeoparku Všestary (prima B); květen 2017 exkurze do Kutné Hory (sekunda B); 
červen 2017 exkurze do katedrály sv. Ducha (seminář septim); návštěva úřadu práce 
(tercie); 19. 4. 2017 exkurze do domácího hospice Duha v Hořicích (kvarta A) 

• matematické, chemické a fyzikální exkurze: 14. 3. 2017 účast na Dni Pí pořádaném 
FIM UHK (seminář z matematiky 7); 1. 2. 2017 Jeden den s matematikou a informatikou 
– exkurze na MFF UK Praha (seminář IVT); říjen 2016 exkurze do chemických laboratoří 
Farmaceutické fakulty UK (seminář z chemie 8); 28. 2. a 2. 3. 2017 exkurze na oddělení 
nukleární medicíny ve FN (seminář z chemie 7); 3. – 4. 4. 2017exkurze do průmyslových 
a potravinářských provozů středních Čech (seminář z chemie 7); exkurze na jaderný 
reaktor VR1 Vrabec, v optických, holografických a laserových laboratořích a na 
tokamaku Golem (seminář z fyziky 8) 

• zeměpisné exkurze: 21. 10. 2016 návštěva hvězdárny a digitálního planetária Hradec Králové 
(primy) 

 
Divadelní a filmová představení, koncerty  
• 19. 10. 2016 návštěva divadelního představení v rámci Německého divadelního festivalu 

v Pardubicích (zájemci z řad němčinářů) 
• 1. 11. 2016 představení Zahradní slavnost v divadle Jesličky (septimy, oktávy) 
• 3. 5. 2017 výchovný koncert Housle napříč dějinami (primy, sekundy) 
• 16. 5. 2017 hudební pásmo Beatles (primy, tercie) 
• představení Vítězný únor v Klicperově divadle (septimy) 
• Divadlo DRAK - Ikaros (primy až tercie); A bolelo nebe (tercie A); Musí to být trhák? 

(kvinta A) 
• 18. 10. 2016 Národní divadlo Brno - opera L. Janáčka Její pastorkyňa (zájemci) 
• Divadlo v Dlouhé Praha - souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách (zájemci)  
 
Besedy a přednášky 
• 18. 10. 2016 přednáška zástupce Českého národního registru dárců kostní dřeně (studenti 

semináře ze somatologie, lektoři: studenti LF UK); 20. 12. 2016 přednáška Zuzany 
Kučerové o cukrovce (studenti somatologického semináře); 16. 1. 2017 přednáška Mgr. 
M. Mikáta (UK) Světlo a živočichové (studenti připravující se na BiO); 2. 2. 2017 
přednáška Mgr. K. Medkové (UK) Světlo z pohledu fyzikálního (studenti přírodovědného 
kroužku a studenti připravující se na BiO); 30. 3. 2017 přednáška MUDr. D. Astapenka 
Smyslové orgány (studenti přírodovědného kroužku a připravující se na BiO); 19. 4. 2017 
přednáška prof. Lepše (JU) Papua Nová Guinea (studenti semináře z biologie 
a přírodovědného kroužku VG)  

• září 2016 beseda Nejnovější archeologické vykopávky v HK (seminář z dějepisu 7); únor 
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2017 workshop Jak válčili husité (seminář z dějepisu 7, 8); duben 2017 interaktivní 
dějepisný seminář v Muzeu východních Čech (seminář z dějepisu 7); workshop 
s novinářkou (sexty) 

• 3. – 4. 11. 2016 Tomáš Řehák: Sex, AIDS a vztahy (tercie);  Skrytá nebezpečí internetu 
(primy, kvinty); Nemoc jménem šikana (primy, kvinty); Evropská unie, Eurocentrum HK 
(kvarty);  12. 1. 2017 beseda s MUDr. Hodačovou Sexualita a vztahy (sekundy); 18. 5. 
2017 přednáška Sylvy Bernardové a MUDr. Xenie Preiningerové Antikoncepce – nejen 
proti početí; Anorexie a bulimie (kvinty); workshop centra LIRA poskytujícího 
preventivní sociální službu raná péče v Knihovně města HK (seminář z psychologie); 
workshop s MUDr. Miroslavou Javorskou Vady zraku (seminář z psychologie); Tereza 
Klempárová praktická ukázka canisterapie (seminář z psychologie); přednáška F. Jaroše 
Člověk versus zvíře; lidskoprávní blok Amnesty International  
  

Sportovní aktivity 
• Lyžařské výcvikové kurzy 

21. – 27. 1. 2017  sekunda A + sekunda B (Chata Kara Roudnice) 
27. 1. – 2. 2. 2017 kvinta A + B, 1.G (Žižkova bouda Pec pod Sněžkou) 

• Sportovně-turistické kurzy 
10. – 16. 9. 2016 vysokohorská turistika (Vysoké Tatry) 
12. – 16. 9. 2016 vodácký kurz (rafting na Vltavě) 
12. – 16. 9. 2016 cykloturistika (Český ráj) 
12. – 16. 9. 2016 sportovní kurz (Hradec Králové) 

X.1.2 Kulturní akce 

23. 09. 2016 hudební festival BIGYFEST 
15. 12. 2016 Adventní koncert biskupského gymnázia v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie s literárně hudebním pásmem žáků prim 
16. 12. 2016 Vánoční pásmo pro žáky církevní ZŠ 
19. 01. 2017 Maturitní ples školy v Aldisu 
09. 02. 2017  Varhanní koncert studentů biskupského gymnázia v aule Pedagogické 

fakulty UHK 
27. 04. 2017 Koncert školního pěveckého sboru Squadra risonante v aule gymnázia 
duben 2017 Výstava výtvarných prací studentů gymnázia v Knihovně města HK. 

Na vernisáži 3. 4. 2017 předvedli studenti sext hudební vystoupení. 
16. 05. 2017 Maturitní koncert a veřejná prezentace maturitních prací z výtvarné 

výchovy v aule gymnázia 
24. 05. 2017 Slavnostní ceremoniál předání maturitních vysvědčení v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie; vystoupení školního pěveckého sboru 
a společenské setkání s maturanty a jejich blízkými v prostorách školy 

27. 06. 2017 Varhanní koncert v kostele sv. Antonína na Novém Hradci Králové 

X.1.3 Oblast environmentální výchovy 

V oblasti vzdělávání je environmentální výchova realizována v rámci průřezového tématu 
Environmentální výchova. Dílčí okruhy jsou v souladu se ŠVP probírány v jednotlivých 
předmětech nebo jsou obsahem ročníkových projektů, např. třídenního projektu Ekosystémy 
v sekundách.  Jedná se o třídenní projekt, který propojuje zoologii s botanikou, zároveň hledá 
ekologické souvislosti a řeší vztahové, pocitové a estetické přístupy žáků k přírodě. Tento 
projekt je realizován ve spolupráci učitelem biologie a výtvarné výchovy. Hlavním cílem je 
seznámení žáků s dvěma typy různých ekosystémů (vodním a lesním), jejich analyzování, 
provedení syntézy a zaměření na vztahové záležitosti uvnitř těchto ekosystémů.   
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Do sexty byl zařazen projekt „Krajina“. Žáci v malých skupinách řešili téma, které bylo 
zaměřeno na využívání krajiny člověkem, a na zásahy, které člověk do krajiny provádí, např. 
nakládání s odpady v regionu, chráněná území v regionu, šetření a možné úspory energie 
a spotřeby vody v domácnostech, vhodné a nevhodné stavby v regionu, těžba nerostných 
surovin a možné způsoby rekultivace v regionu, globální problémy.   
 
Dále jsme v průběhu školního roku organizovali různé výběrové aktivity. O aktuálním dění 
v oblasti EVVO byli žáci i učitelé pravidelně informováni formou článků a upoutávek na 
nástěnce před učebnou biologie nebo elektronicky mailem či na webových stránkách školy. 
Organizovali jsme odborné přednášky s ekologickou a environmentální tematikou, na kterých 
se vystřídala řada přednášejících – pracovníků Agentury ochrany přírody, Muzea východních 
Čech, odborných pracovišť UK a UHK, našich absolventů studujících přírodovědné obory. 
Se studenty jsme se zapojili do jarní a podzimní brigády, které organizovala Agentura 
ochrany přírody. Na sobotní akce dorazilo několik desítek našich studentů a někteří 
pedagogové.  
Zapojili jsme se do řady soutěží s ekologickou a environmentální tematikou, uspořádali jsme 
místní kolo Zelené stezky, kterého se účastnili všichni žáci prim a dobrovolně žáci ostatních 
tříd nižšího gymnázia. Studenti vyššího gymnázia nám pomáhali zajišťovat organizaci i chod 
některých stanovišť. Zapojili jsme se do ekologické olympiády (naši studenti obsadili 1. a 2. 
místo v krajském kole a vyhráli národní kolo této soutěže). 
 
Několik desítek žáků docházelo do dvou přírodovědných kroužků. Naše škola je součástí škol 
sítě MRKEV. Pokračuje třídění odpadu (plasty a papír).  

X.2 Základní škola Jana Pavla II. 

Celoškolní a ročníkové projekty 
• sběr starého papíru – po celý školní rok – jednou za měsíc 
• Recyklohraní – celoroční projekt 
• Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan, Zeměpisná olympiáda 
• ŠD – karneval – Lesní zvířátka, skřítkové – první třídy, Barevné odpoledne – druhé třídy, 

Putování se sněhovou vločkou – třetí třída 
• 16. 9. 2016 Den církevního školství – Pardubice, KMHK, Hradec Králové 
• 3. 10. – 4. 10. 2016 adaptační kurz 6. A 
• 17. 10. – 21. 10. 2016 Misijní štrúdlování a Pohled pro misie – projekt na podporu misií  
• 10. 11. 2016 Setkání národů – Adalbertinum – II. stupeň 
• 24. 11. 2016 Adventní tvoření, Den otevřených dveří 
• Listopad - prosinec 2016 – O pohár Jana Pavla II. – I. stupeň - fotbal 
• 12. 12. 2016 návštěva Úřadu práce – 9. A 
• 6. 1. 2017 Tříkrálová sbírka 
• 28. 2. 2017 Masopust 
• 5. 4. 2017 pouť ve školní kapli 
• 6. 4. 2017 Velikonoční tvoření 
• 7. 4. 2017 Noc s Andersenem 
• 21. 4. 2017 Společenský večer  
• 5. 5. 2017 Zemědělský den – exkurze tříd z prvního stupně 
• 21. 5. 2017 – 26. 5. 2017 Naučně poznávací zájezd Anglie II. stupeň 
• červen 2017 - škola v přírodě – celý první stupeň – různé destinace 
• 17. 6. 2017 oslavy 25. výročí BIGY a 20. výročí ZŠ 
• červen 2017 Eurorebus – celostátní kolo 
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Předmětové projekty 
• 2. 12. 2016 Zoo Dvůr Králové n. L. – Ozdob zvířátkům stromeček – první stupeň 
• 4. 1. 2017 Mobilní Trilopark 1. – 4. ročník 
• 31. 1. 2017 Autorké čtení pí. Pechánková 1.A 
• 11. 5. 2017 Anglické divadlo I. stupeň 
• ŠK Výtvarná soutěž Oblastní charity HK – Štěstí, radost, láska, bezpečí, to je můj domov 

Exkurze a výstavy 
• exkurze do hvězdárny a planetária HK – různé ročníky po celý školní rok 
• 19. 5. 2017 Terezín 9. A 
• 20. 6. 2017 Všestary – Archeopark – 6. A 
• 22. 6. 2017 exkurze HZS KHK – 6. A 
• 26. 6. 2017 pouť Chlum  – celá škola 
 
Divadelní a filmová představení, koncerty  
• 16. 12. 2016 Adventní koncert BiGY pro ZŠ 
• 2. 2. 2017 divadelní představení Tři mušketýři 7.A a 9.A 
• 3. 3. 2017 divadelní představení Princezna Turandot 6.A 
• 10. 3. 2017 FHK Šárka a Liška Bystrouška 2.B a 3.A 
• 10. 3. 2017 Ostře sledované vlaky 9.A 
• 19. 6. 2017 Klicperovo divadlo I. stupeň 
• 23. 6. 2017 Divadlo Drak – 6A 
Besedy a přednášky 
• MUDr. Lenka Hodačová PhD. – LF UK Praha – přednáška o sexualitě pro šesté ročníky 
• Tomáš Řehák – Sex, AIDS a vztahy  -  sedmý a osmý ročník 
• 2. 11. 2016 Mgr. Klapal ADHD 
• 28. 11. 2016 Bio Centrál – multimediální projekce Filipíny – II. stupeň 
• 1. 2. 2017 Mgr. Klapal – Problémové chování dětí ve škole – workshop 
• 24. 3. 2017 Ovoce do škol – propagace projektu 1.A a 1.B 
• 26. 4. 2017 Mgr. Klapal ADHD 
• 1. 6. 2017 Bio Centrál – multimediální projekce Vietnam – II. stupeň 
 
Sportovní aktivity 
• plavecká výuka Zéva HK – podzim 2015 – třetí až čtvrtý ročník 
• bruslení s karnevalem na zimním stadionu – zima 2016 – první stupeň 
 

X.3 Mateřská škola 

• Škol(k)a v přírodě – uskutečnil se pětidenní pobyt s předškolními dětmi v Krkonoších 
na chatě Kara Roudnice (05. - 09. 06. 2017) – zúčastnilo se 18 dětí – celopobytová hra 
na téma „Ferda Mravenec“ 

• Hudební divadlo v MŠ - O hastrmánku Hvízdálkovi 
• Návštěva ZOOparku Stěžery 
• Klaun Tútú v MŠ – dopravní výchova 
• Div. Představení ve Draku - Tik Tak.. 
• Divadlo Kozlík v MS – Dlouhý, Široký 
• Vzdělávací programy v Muzeu Východních Čech 
• Drak – O kouzelných dudách 
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• Hudební divadlo dětem (HDD) – Podzimní koláž 
• P. Vyšohlídová v MŠ – Zvířátka a loupežníci 
• Exkurze ČEZ – Hučák 
• Koncert v ZUŠ Habrmanova se Sedmikráskou 
• Focení dětí – Vánoce (p. Obr), jaro (p. Šebek) 
• P. Vyšohlídová v MŠ – Radujme se, veselme se 
• HDD – Cesta za hvězdou 
• P. Urbánek v MŠ – Písničkový slabikář 
• P. Olga Sigit v MŠ – Cesta kolem světa 
• Adal – Jak na obra 
• Žirafa Žofka v MŠ – logopedická pohádka 
• Divadlo Kozlík – O neposlušných kůzlátkách 
• Bubnování sběrného dvora 
• HDD – Podmořský svět 
• Exkurze v knihovně 
• Anglické divadlo 
• Filharmonie – Cesta kolem světa 
• ZUŠ Střezina – den otevřených dveří 
• GMU – 1. návštěva galerie – edukační program 
• Drak – Akvárium 
• Vánoční besídka pro rodiče, repríza pro ZŠ a v klášteře 
• Besídka k svátku maminek 
• Výlet s poutí do Rokole 
• Kurz plavání (tříměsíční) 
• Solná jeskyně (zimní měsíce) 
• Třídění odpadu - akce „Papír za papír“ – za odvedené množství starého papíru dostáváme 

papíry na výtvarnou činnost 
 

XI.  Spolupráce se zahraničními školami 
I ve školním roce 2016-2017 úspěšně pokračovala spolupráce s naší partnerskou školou ve 
Spolkové republice Německo. Výměny se zúčastnilo celkem 8 studentů z kvint a 8 žáků ze 
Sonnenlugerschule v Mengenu. Výměnný pobyt zahájila podzimní návštěva německých 
žáků v Čechách. Ta letošní se uskutečnila v termínu 3. – 8. října 2016.  Novinkou v programu 
této výměny se stala návštěva digitálního planetária na Novém Hradci, tradičně vysoké míře 
obliby se těšil paintball u Správčického rybníku. 
29. května – 3. června 2017 proběhla reciproční návštěva našich studentů v Mengenu. Stálý 
bod programu, jakým je výlet do Lindau u Bodamského jezera, oživily aktivity sportovního 
charakteru – například zdolávání umělé horolezecké stěny či zážitkový minigolf. Výměnu 
finančně podporuje Česko-německý fond budoucnosti.  
Na studijním pobytu na škole Graf-Stauffenberg-Gymnasium v dolnosaském Osnabruecku 
pobývala Karolína Skotnicová ze sexty A.   
Celoročního studijního pobytu na Collegium Johanneum Loburg, Ostbevern, se zúčastnil 
Tomáš Sloboda, student sexty A. Na financování jeho pobytu přispěl Česko-německý fond 
budoucnosti. 
Na přelomu července a srpna odjela na pětinedělní jazykový pobyt na Maristenkolleg 
Mindelheim Kateřina Paterová ze třetí H. Její pobyt zajistil Schulhilfswerk der Diözese 
Augsburg.  
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Pokračovaly výměnné pobyty mezi naší školou a partnerskou školou v Brive-la-Gaillarde  ve 
Francii. V termínu od 7. do 15. 10. 2016 navštívili naši studenti partnerskou školu ve Francii, 
v době od 2. do 8. 4. 2017 u nás byli na výměnném pobytu studenti z téže školy. 
Několikaměsíční jazykovou stáž v této partnerské škole absolvovali David Kudláček a Lucie 
Hrbáčková (6.A), Magdalena Fedorková a Kristýna Holíková (6.B). 
 
26. – 30. 9. 2017 jsme se zúčastnili každoročního mezinárodního sportovního turnaje 
středních škol, který se tentokrát konal v Itálii. Soupeřilo se ve hře headball. V rámci 
doprovodného programu zavítali účastníci do Milána.  

XII.  Zájmová činnost žáků a úspěchy žáků v soutěžích 

XII.1  Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína 

V průběhu celého školního roku mohli naši studenti využívat místnost školního klubu, kde 
trávili svůj volný čas. Rozšířili jsme nabídku deskových her, stále byly k dispozici počítače 
s připojením k internetu a stolní fotbal. Po celý rok opět fungovala školní knihovna 
a studovna, kde mohli najít své útočiště ti, kteří potřebují klid na studium.  

Pod záštitou školního klubu se naši studenti účastnili několika soutěží. Již tradičně jsme se 
účastnili a pomáhali organizovat soutěž v piškvorkách. Druhým rokem jsme se zúčastnili 
soutěže ve stolním fotbale, kde jsme postoupili do celostátního finále v Praze a děvčata, ač 
nejmladší ze všech, se umístila na krásném 4. místě. Tradičně jsme se také zúčastnili 
církevního florbalového turnaje děvčat v Kutné Hoře a turnajů ve frisbee. 

Brzy na jaře úspěšně proběhl 5. ročník cestovatelských přednášek. Přednášející si připravili 
pestrá a inspirativní povídání o zajímavých. Přednášky se setkaly s velkým úspěchem a již se 
těšíme na další ročník.  

Podařilo se nám uspořádat několik větších akcí. V předvánočním čase to byl mezi studenty 
stále oblíbený filmový maraton. Jako vždy se nesl v pohodovém duchu a beze spánku. Na 
přelomu března a dubna jsme s 20 studenty vyrazili na dobrovolný lyžařský zájezd do Alp. 
Akce se velmi vydařila. Na příští rok plánujeme spolupráci se školním klubem 
Kutnohorského gymnázia, rádi bychom společně naplnili celý autobus.  

Velkou radost máme z toho, že se nám podařilo zapojit studenty do aktivit na školní zahradě. 
Sehnali jsme druhý stůl na stolní fotbal, který jsme na školní zahradu instalovali. Vytvořili 
jsme také badmintonové hřiště, rozšířili nabídku vybavení k zapůjčení na školní zahradu.  
Plánujeme ještě několik dalších prvků – například venkovní stůl na stolní tenis a hřiště na 
pétanque.  

Na začátku školního roku si studenti opět mohli vybrat z pestré nabídky více než 20 
volnočasových kroužků. Ve školním klubu probíhaly stále oblíbenější dlouhodobé turnaje, 
například turnaj ve stolním fotbálku, pokerový turnaj, celoroční vědomostní soutěž s názvem 
Cesta kolem světa, turnaj v rychlosti řešení zapeklitých šifer a hádanek… Z mnoha dalších 
nárazových klubových aktivit stojí za zmínku spolupráce s hradeckou charitou. 

Po celý školní rok se nám dařilo poskytovat studentům zázemí, kde se cítili dobře a kam se 
rádi vraceli. 

Uspořádali jsme školní kola celé řady předmětových soutěží a vysílali naše žáky do vyšších 
kol např. těchto soutěží: Středoškolská odborná činnost – olympiáda v českém jazyce – 
recitační soutěž – literární soutěž ve spolupráci se školní knihovnou – mezinárodní literární 
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soutěž na téma Kořeny - soutěž v anglickém jazyce – soutěž v německém jazyce – soutěž 
v předčítání německých textů – soutěž ve francouzském jazyce – soutěž ve španělském jazyce 
– Pět jazyků na pódiu (španělský jazyk) – soutěž nakladatelství Fraus Moje zdravá snídaně - 
Historiáda – dějepisná olympiáda – dějepisná soutěž pro gymnázia – matematická olympiáda 
– Pythagoriáda – Matematický klokan – Pangea – Náboj – internetová matematická 
olympiáda – logická olympiáda - fyzikální olympiáda – chemická olympiáda – biologická 
olympiáda – soutěž poznávání rostlin a živočichů – ekologická olympiáda – Zelená stezka – 
zeměpisná olympiáda – Bobřík informatiky –  výtvarné soutěže Nakresli vánoční pohlednici  
– sportovní soutěže, např. Liga hradeckých škol v orientačním běhu, přebory v lehké atletice 
a přespolním běhu, plavání, fotbalové, basketbalové, florbalové, futsalové a volejbalové 
turnaje, závody v triatlonu a raftingu. 
 
Škola se ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a Školským zařízením 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje podílela na 
organizaci následujících soutěží: 
• Krajské kolo soutěže v německém jazyce pro SŠ, kategorie III 
• Krajské kolo biologické olympiády kategorie A a D 
• Okresní kolo soutěže poznávání rostlin a živočichů 
• Místní kolo soutěže Zelená stezka  
 
Úspěchy žáků v soutěžích 
 
Úspěšní účastníci okresních, krajských a celostátních kol soutěží 
 
1B Beránek  Jan 1. místo v okresním kole Pythagoriády 
 Černík  Adam celostátní finále škol v orientačním běhu 
 Dohnálek Tomáš 1. místo v okresním kole matematické olympiády 

celostátní finále škol v orientačním běhu 
 Horký Jáchym 2. místo v okresním kole Pythagoriády 
 Metelková Michaela 1. místo v celostátním finále v orientačním běhu 

3. místo v krajském finále v přespolním běhu v kategorii IIID 
2A Čapková Anna celostátní finále škol v orientačním běhu 
 Chvátilová Johana celostátní finále škol v orientačním běhu 
 Mottlová Lucie 1. místo v okresním kole matematické olympiády 
2B Černý Jaroslav 1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády 

1. místo v okresním kole Pythagoriády 
 Čičovský Daniel 1. místo v krajském kole biologické olympiády v kategorii D 

1. místo v národním kole lesnické olympiády 
 Maňaska Jan 1. místo v okresním kole matematické olympiády 

3. místo v krajském kole poznávání rostlin a živočichů 
 Neumann Matěj účast v národním kole recitační soutěže 

celostátní finále škol v orientačním běhu 
 Zamouřilová Anežka 1. místo v okresním kole matematické olympiády 

1. místo v okresním kole Pythagoriády 
1. místo v kraji v soutěži Matematický klokan 

2G Berger Vít 2. místo v krajském kole SOČ, obor ochrana a tvorba 
životního prostředí 

 Kheil Václav 2. místo v krajském kole SOČ, obor ochrana a tvorba 
životního prostředí 
2. místo v krajském kole lesnické olympiády 
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 Kučera Kryšpín 2. místo v krajském kole SOČ, obor ochrana a tvorba 
životního prostředí 
2. místo v krajském kole lesnické olympiády 

 Šimáček Josef 2. místo v krajském kole lesnické olympiády 

 Zámečníková Veronika 1. místo v krajském kole biologické olympiády kategorie B 
1. místo v krajském kole matematické olympiády 

3A Horáková Klára 1. místo v okresním kole fyzikální olympiády 
 Melicharová Sára 1. místo v krajském kole biologické olympiády kategorie C 

2. místo v krajském kole poznávání rostlin a živočichů 
3B Horáková Veronika 1. místo v okresním kole matematické olympiády, 3. místo v 

okresním kole Pythagoriády 
 Marešová Kateřina 1. místo v národním kole lesnické olympiády 

1. místo v krajském kole SOČ, obor zeměpis 
1. místo v krajském kole geologické olympiády 
3. místo v krajském kole biologické olympiády kategorie C 

3G Marek Lukáš 1. místo v krajském kole dějepisné soutěže gymnázií 
3H Malý Jan 1. místo v krajském kole dějepisné soutěže gymnázií 
 Tejralová Viktorie 2. místo v krajském kole SOČ 
4B Belza Dominik 3. místo ve finále soutěže v předčítání v němčině 

Bücherwurm 
 Frolová Eliška 

Ludmila 
1. místo v krajském kole SOČ obor zeměpis 
1. místo v národním kole lesnické olympiády 

4B Holečková Petra 2. místo v celostátním finále v orientačním běhu 
 Pokorný Tomáš 3. místo v kraji v soutěži Matematický klokan 
5A Metelka Ondřej 2. místo v kraji v soutěti Matematický klokan 

4. místo v celostátním finále v orientačním běhu 
5B Vysloužilová Eva 1. místo v krajském kole SOČ, obor zeměpis 
6A Picek Radovan 3. místo v krajském kole matematické olympiády 
 Střeleček Marek 1. místo v krajském kole dějepisné soutěže gymnázií 

7A Bureš  Vít 3. místo v krajském kole biologické olympiády kategorie A 
1. místo v národním kole ekologické olympiády 
1. místo v krajském kole geologické olympiády 

 Jelen Jakub 3. místo v kraji v soutěži Matematický klokan 
 Köhlerová Terezie 2. místo v krajském kole ekologické olympiády 

3. místo v krajském kole SOČ, obor biologie 
 Melicharová Josefína 3. místo v krajském kole SOČ, obor biologie 
 Ryška Lukáš 1. místo v krajském kole soutěže v anglickém jazyce 
 Spudil Jan 1. místo v krajském kole soutěže v německém jazyce, 

kategorie IIIB 
 Šimon Zdeněk 2. místo v krajském kole ekologické olympiády 
 Voltr Václav 3. místo v krajském kole SOČ, obor matematika 
 Weisser Adam 2. místo v krajském kole SOČ  
7B Hájek Jakub 2. místo v krajském kole SOČ, obor zdravotnictví 
 Pek Daniel 2. místo v krajském kole ekologické olympiády 
 Petrásková Klára 1. místo v krajském kole SOČ, účast na celostátní přehlídce 
8A Čelakovská Martina 1. místo v krajském kole ekologické olympiády 
 Jaroš Štěpán 1. místo v krajském kole ekologické olympiády 
8B Klouček David 1. místo v krajském kole Soutěže ve španělském jazyce 
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XII.2  Základní škola Jana Pavla II. 

Ve školním roce 2016/17 byly vyznamenány 2 děti ze Sýrie - Natalia Haddad a Michel Barkat 
Cenou nejvyššího komisaře pro uprchlíky za výborné výsledky ve studiu.  
 
Úspěšní účastníci okresních, krajských a celostátních kol soutěží 
2. A  L. Zelba 1. místo celostátní soutěž v šachu, postup na ME 
2. B J. Volková postup do krajského kola v recitační soutěži 
3. A    A. Houdek celostátní kolo EUROREBUS JUNIOR 
4. A  A. Stránská celostátní kolo EUROREBUS JUNIOR 
4. A L. Zelbová krajské kolo Pythagoriády 
5. A J. Tachovský celostátní kolo EUROREBUS JUNIOR 
5. A  R. Langer 1. místo v okresním kole matematické olympiády 
5. A M. Hájek 1. místo v okresním kole Pythagoriády 
9. A  J. A. Domiter 1. místo v okresním kole matematické olympiády 

XIII.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí 

Ve školním roce 2016 – 2017 se žádná kontrola České školní inspekce neuskutečnila.  

XIV.  Základní údaje o hospodaření školy 
V červnu 2017 byla provedena kontrola Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle 
ustanovení zákona 255/2012 Sb. a 320/2001 Sb., zaměřená na hospodaření s prostředky 
státního rozpočtu za rok 2016 a související.   V protokolu o kontrole bylo konstatováno, že 
ve vybraném vzorku účetních dokladů byly finanční prostředky použity na účely stanovené 
dle zákona 561/2004 Sb. a na úhradu prokazatelných nákladů. V uvedené oblasti nebyly 
shledány žádné nedostatky. Kontrolou bylo také ověřeno, že se všemi zaměstnanci měla naše 
organizace v roce 2016 uzavřenou smlouvu a platný mzdový výměr. Závěrem bylo kontrolou 
shledáno, že hospodaření s prostředky státního rozpočtu ve výše uvedených oblastech bylo 
prováděno v souladu s právními předpisy a rozhodnutími MŠMT.  
 
Stejně tak jako v předcházejícím roce bylo hospodaření v roce 2016 významně ovlivněno 
pokračováním v opravách budovy gymnázia na Orlickém nábřeží. V tomto roce byla 
dokončena kompletní oprava auly včetně vybavení novým inventářem. Opravou dlažeb 
na chodbě v mezipatře a v přízemí byla dokončena rekonstrukce všech komunikačních prostor 
v budově gymnázia a byla zahájena příprava na postupnou opravu fasády na Orlickém 
nábřeží. Tato významná akce byla uskutečněna díky finanční podpoře Královéhradeckého 
kraje (1,6 mil. Kč) a byla částečně financována naším zřizovatelem Biskupstvím 
královéhradeckým. Vzhledem k tomu, že další rozvoj gymnázia byl omezen kapacitou hlavní 
budovy na Orlickém nábřeží, zajistil zřizovatel školy Biskupství královéhradecké zakoupení 
budovy od Univerzity Hradec Králové. Tím byl zkompletován původní církevní majetek a 
budova tzv. „kostky“ byla předána do správy naší školy. Přestavba a propojení tohoto objektu 
s hlavní budovou bude naším velkým úkolem v následujících letech. Okamžitě byly zahájeny 
projekční práce a bylo požádáno o dotaci na revitalizaci této budovy pro potřeby gymnázia. 
Pro stabilní finanční zajištění školy v tomto roce byly důležité všechny zdroje financování, 
a to zejména školné na gymnáziu, dary od fyzických i právnických osob a také vedlejší 
hospodářská činnost. Díky těmto zdrojům byly naše úkoly zvládnuty a hospodaření skončilo 
fakticky vyrovnaně se ztrátou pouze 735,- Kč. Financování hospodaření školy bylo plynulé a 
probíhalo dle zpracovaného rozpočtu. Obrat školy se oproti loňským 53,317.550,- Kč opět 
zvýšil na 55,874.790,- Kč.   
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V roce 2016 jsme obdrželi provozní dotaci ze státního rozpočtu ve výši 47,728.000,- Kč 
na všechny součásti školy dohromady a účelovou dotaci na financování asistentů pedagogů 
pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 80.392,- Kč, na asistenty církevních 
škol 254.189,- Kč a na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání 30.000,- Kč. 
Dalším zdrojem bylo dočerpání tzv. Šablon ve výši 161.760,36 Kč. Celková částka čerpaná 
v letech 2015 a 2016 činila 998.861,- Kč.  
Jako každý rok získala naše škola z Královéhradeckého kraje grant na projekt Poznávání 
krajiny a organismů žijících v ní. Od města Hradec Králové jsme obdrželi prostředky určené 
na biologii 4.160,- Kč a pořádání soutěže Zlatý list 4.850,- Kč.  
Jedním z dalších zdrojů financování byla dotace na rozvojový program Hodnocení žáků a škol 
podle výsledků v soutěžích v roce 2015 – Excelence středních škol 2016, která činila pro rok 
2016 celkem 158.166,- Kč, a Excelence základních škol 2016, která činila pro rok 2016 
47.522,- Kč. 
Vyrovnané financování školy si dnes již nemůžeme představit bez příjmů ze školného 
na gymnáziu. V kalendářním roce 2016 bylo na školném vybráno celkem 1,081.800,- Kč 
a bylo použito ke spolufinancování oprav budovy gymnázia, na vybrané školní akce studentů, 
na prospěchová stipendia, nákup školních potřeb a na odpisy školních pomůcek, které jsou 
investičním majetkem školy a byly ze školného pořízeny již dříve. 
Významným zdrojem financování se stávají přijaté příspěvky a dary, jejichž souhrnná výše do 
provozní oblasti činila 308.452,- Kč. Mezi největší dárce patří Biskupství královéhradecké, 
Diecézní lesy, Česko-německý fond budoucnosti, Společnosti přátel BIGY a Sdružení rodičů 
a přátel školy při základní škole a řada dalších sponzorů. 
Závěrem lze říci, že hospodaření školy skončilo vyrovnaným hospodářským výsledkem 

Závěrem lze říci, že hospodaření školy skončilo vyrovnaným hospodářským výsledkem 
a financování všech součástí celého zařízení bylo rovnoměrné a dostatečně pokrylo provozní i 
investiční potřeby a projekty, naplánované na toto období. Problém, který se dotýká 
financování všech církevních škol, je tlak na zvyšování mezd učitelů v regionálním školství. 
Ten vyústil ve významné navyšování platů v tomto sektoru, ale ve financování církevních 
škol se projevuje minimálně s ročním zpožděním.  

XV.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

Škola se do rozvojových a mezinárodních programů nezapojila. 

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

Škola se do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení nezapojila. 

XVII.  Údaje o školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

Poskytovatel: MŠMT  
Projekt: Excelence středních škol 2016 
Částka: 158.166,- Kč 
Trvání projektu: 2016 
Charakteristika: Neinvestiční prostředky účelově určeny na mzdy pedagogických pracovníků, 
kteří se podíleli na vzdělávání žáků, kteří uspěli v hodnocených oborových soutěžích.  
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Poskytovatel: MŠMT  
Projekt: Excelence základních škol 2016 
Částka: 47.522,- Kč 
Trvání projektu: 2016 
Charakteristika: Neinvestiční prostředky účelově určeny na mzdy pedagogických pracovníků, 
kteří se podíleli na vzdělávání žáků, kteří uspěli v hodnocených oborových soutěžích.  
 
Poskytovatel: MŠMT  
Projekt: Dotace pro asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním  
Částka: 200.384,- Kč 
Trvání projektu: 2016 
Charakteristika: Neinvestiční prostředky účelově určeny k financování mzdových nákladů 
včetně pojištění asistentů pedagoga. 
 
Poskytovatel: MŠMT  
Projekt: Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání  
Částka: 30.000,- Kč 
Trvání projektu: 2016 
Charakteristika: Neinvestiční prostředky účelově určeny k financování nákladů 
na logopedickou prevenci v mateřské škole. 
 
Poskytovatel: Královéhradecký kraj   
Projekt: Rekonstrukce auly a obnova zařízení 
Částka: 139.756,- Kč  
Trvání projektu: červenec 2015 – srpen 2016 
Charakteristika: Dotace je účelově vázána na rekonstrukci auly v prostorách gymnázia; v roce 
2016 proběhlo dokončení rekonstrukce auly. 
 
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti 
Projekt: Vým ěnný pobyt Německo - Mengen 
Částka: 27.403,82 Kč 
Trvání projektu: 2016 
Charakteristika: Finance byly čerpány jako příspěvek na výměnné pobyty českých 
a německých žáků.  
 
Poskytovatel: Statutární město Hradec Králové  
Projekt: Volno časové aktivity na BIGY a CZŠ 
Částka: 18.500,- Kč 
Trvání projektu: 2016 
Charakteristika: Cílem projektu je rozšířit mimoškolní činnost dětí a mládeže se zaměřením 
na rozvoj pohybových a výchovně vzdělávacích aktivit. 
 
Poskytovatel: Královéhradecký kraj  
Projekt: Poznávání krajiny a organismů žijících v ní 
Částka: 25.800,- Kč 
Trvání projektu: září 2015 - červen 2016  
Stručná charakteristika: Cílem projektu je zvýšit povědomí o ochraně přírody, zprostředkovat 
žákům kontakt s přírodou, ukázat možnosti aktivní ochrany přírody, umožnit žákům kontakt 
s odborníky, seznámit je s aktuálním děním na poli ochrany přírody v našem regionu 
a s významnými a chráněnými lokalitami. Dílčím cílem je vydání výukových materiálů, které 
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mohou sloužit pro potřeby studentů naší školy. Projekt je zaměřen na přiblížení přírody 
žákům formou odborných exkurzí (jednodenních i vícedenních), přednášek, přírodovědných 
výstav v budově školy, vlastní aktivity žáků (účast na brigádách a soutěžích).   
 

Poskytovatel: Sdružení Renovabis 
Projekt: Cesta ke společenství 
Částka: 36.650,- Kč 
Trvání projektu: 2015-2016 
Charakteristika: Finance byly čerpány jako příspěvek na pouť do Říma. 
 

XVIII.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 
Odborová organizace na naší škole není. 
 
Zpracovali: Mgr. Jiří Vojáček, Mgr. Iva Štěrbová, Ing. Jan Trdlička, Mgr. Michaela Čiperová, 
Mgr. Jiří Schejbal, Ing. Pavla Volková, Mgr. Přemysl Volek, Mgr. Jaroslava Vojáčková. 
 
 
Hradec Králové 12. 10. 2017 
 
 
 
Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy 
 
Výroční zpráva byla schválena členy Školské rady Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína 
a Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II. dne 17. 10. 2017. 
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Příloha 4 Příloha k účetní uzávěrce ke dni 31. 12. 2016 
Příloha 5 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

































Přehled dalšího vzdělávání učitelů Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína 
ve školním roce 2016/2017 

 
Učitel Vzdělávací program 

Mgr. Dagmar Blehová Expresivní metody vizuálního sebevyjadřování v pubertě a 
v adolescenci, Descartes 24. 11. 2016 Praha 

Mgr. Michaela Čiperová Vzdělávací a metodické setkání výchovných poradců a 
metodiků prevence ZŠ a SŠ, PPP a SPC KHK Hradec Králové 
16. 11. 2016 
Podporujeme nadané děti pro budoucnost 7. 6. 2017 

Mgr. Milan Dostál Hodnotitel ústní maturitní zkoušky pro žáky s PUP MZ, 
CZVV Praha 16. 3. 2017 

Mgr. Bc. Matěj Ondřej 
Havel 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení, 
Českomoravská vzdělávací Praha 31. 3. – 23. 6. 2017 

Mgr. Marie Kováříčková Pohybové hry s hudbou, Tandem Hradec Králové 5. 11. 2016 
PhDr. Ivo Králíček, Ph. D. doktorský studijní program P1501 Biologie, obor Aplikovaná 

biologie a ekologie, Univerzita Hradec Králové 15. 5. 2017 
TOX-OER 8. 5. 2017 
Vertebratologický víkend CHKO Žďárské vrchy, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích 23. – 25. 6. 2017 

Mgr. Stanislava Kučerová Pravopis a gramatika hravým drilem, ŠZDVPP KHK 7. 11. 
2016 

Mgr. Miroslava Párová Expresivní metody vizuálního sebevyjadřování v pubertě a 
v adolescenci, Descartes 24. 11. 2016 Praha  
Mediální výchova a školní média, VOŠ publicistiky Praha 9. 
12. 2016 

Mgr. Jaroslava Polednová Cesta do hlubin studia chemie – seminář pro středoškolské 
učitele, UK Praha 26. – 27. 10. 2016 
Logické úlohy v organické chemii, Descartes 27. 2. 2017 
TOX-OER 8. 5. 2017 

Mgr. Bc. Ladislava 
Pozdílková 

Zadavatel společné části maturitní zkoušky, CZVV Praha 9. 2. 
2017 

Mgr. Kateřina Prokešová Společná část maturitní zkoušky – zadavatel, CZVV Praha 15. 
1. 2017 
Filmové biografie o hudebních osobnostech jako prostředek 
výuky dějin hudby, Descartes 28. 4. 2017 

PaedDr. Eva Rejchrtová Hodnotitel ústní maturitní zkoušky – ruský jazyk, CZVV 
Praha 31. 1. 2017 
Co nabízí web učiteli němčiny, Descartes 25. 11. 2016 
Ruská kuchyň: vaříme a mluvíme, Descartes 7. 4. 2017 

Mgr. Jiří Schejbal Netradiční pohybové, úpolové a kooperativní hry pro žáky 
(nejen) na ZŠ, Descartes 11. 11. 2016 

Mgr. Petra Stejskalová Cesta do hlubin studia chemie – seminář pro středoškolské 
učitele, UK Praha 26. – 27. 10. 2016 
Logické úlohy v organické chemii, Descartes 27. 2. 2017 
Jak učit o řasách, Botanický ústav AV ČR v Třeboni 22, . 23. 
4. 2017 
TOX-OER 8. 5. 2017 
Mokřadní rostliny, Botanický ústav AV ČR v Třeboni 3. – 4. 
6. 2017 

Mgr. Vít Šimůnek Netradiční pohybové, úpolové a kooperativní hry pro žáky 
(nejen) na ZŠ, Descartes 11. 11. 2016 



Mgr. Iva Štěrbová Konzultační seminář pro management škol, NIDV Hradec 
Králové 31. 10. 2016 

Mgr. Blanka Vránová Humorem k efektivnějším hodinám angličtiny, NIDV Hradec 
Králové 28. 11. 2016 

 
 

Další vzdělávání učitelů Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II.  
ve školním roce 2016/2017 

 
Učitel Vzdělávací program 

Mgr. Věra Bláhová Školení výchovných poradců PPP 
Školení výchovných poradců ÚP 
KAP – KÚ 

Eliška Holečková Koukolík – děti s ADHD – Praha 
Přednáška p. Klapala o ADHD 
Šablony – prečtenářská gramotnost 

Kateřina Holečková Dítě s odlišným mateř. jazykem v podmínkách MŠ 
Metodický den  „Školka hrou“ - Náchod  

AP Barbora Kadečková Přednáška p. Klapala o ADHD   
AP Jiřina Meteláková Studium pro asistenty pedagoga v rozsahu 128 hodin 
Barbora Pecháčková Koukolík – děti s ADHD - Praha   

Šablony – prematematická gramotnost 
Mgr. Petr Řehák Školení pro vedoucí center kolegiální podpory Akademie 

souvislostí 
Seminář – Aktuální trendy ve výuce přírodovědných předmětů 

Marie Šnoblová   Jak komunikovat s rodiči 
Muzikofiletika 
Šablony – prečtenářská gramotnost   

Lenka Tomášová Konference ČBK Žďár 23. - 25. 11. 2016 
Jak porozumět současnému vývoji světa 
Aktuální informace k PV  
Metodický den „Školka hrou“ Náchod  - didaktické 
technologie v MŠ 

Mgr. Jaroslava Vojáčková Podporujeme nadané děti pro budoucnost 7. 6. 2017 
 
 


