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I. Základní údaje o škole 
 
Název školy: Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a 

základní umělecká škola 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 

David Čelakovský 
Ing. Karel Mařík 
Mgr. Petr Beneš 
ThLic. Vojtěch Brož, Th.D. 
Mgr. Helena Nerudová 
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 
(2016/2017) 

Počet žáků 
(2017/2018) 

Kapacita 
schválená 
MŠMT 

Gymnázium Hradec Králové 45 978 298 1992 21 612 624 625 

Základní 
škola 

Na Hradě 90 

Hradec Králové 
110 035 810 1996 12 257 260 270 

Mateřská 
škola 

Na Hradě 90 

Hradec Králové 
150 076 240 2005 2 53 49 56 

Základní 
umělecká 
škola 

Hradec Králové 181087341 2017   236 236 

Školní 
výdejna 

Na Hradě 90 

Hradec Králové 
150 004 168   236 274 250 

Školní 
družina 
a školní 
klub 

Na Hradě 90 

Orlické nábřeží 356/1 

Hradec Králové 

110 035 828  4 
80 ŠD 

353 ŠK  

120 ŠD 

364 ŠK 

ŠD 120 

ŠK 357 

CELKEM 
(součet za 
G, ZŠ a MŠ 

  
2009 

splynutí 34 922 933  

 
 



 

5 

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

III.1  Gymnázium 

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; 4.G,H 
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 

 
V tercii je na základě rozhodnutí MŠMT povolena dvoujazyčná výuka výchovy k občanství. 
Polovina hodin z celkové dotace je vyučována v anglickém jazyce a polovina v jazyce 
českém. 
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Učební plán čtyřletého a vyššího stupně osmiletého gymnázia  
(první, druhý a třetí ročník čtyřletého, kvinta, sexta a septima a 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 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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III.2  Základní škola  

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 

Člověk a jeho svět 1 1 2 4 4 - - - - 12 

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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Druhý cizí jazyk 
(němčina, 
španělština) 

      2 2 2 6 

Týdenní dotace 
povinných 
předmětů 

20 21 25 26 26 29 30 
 

31 
 

 
32 
 

240 
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III.3  Základní um ělecká škola 
 
Výuku v naší škole zajišťují převážně kvalifikovaní pedagogové, absolventi konzervatoře či 
příslušné vysoké školy, jejíž absolvování jim kvalifikační požadavky umožňuje naplnit. 
Pedagogové jsou většinou výkonnými umělci, aktivně vystupují, komponují, nahrávají 
v profesionálních nahrávacích studiích, sami výtvarně tvoří či se podílejí na výrazných 
a významných kulturních projektech národního i mezinárodního významu. Škola má 17 
zaměstnanců, z toho je 16 pedagogů. Nejvíce jich vyučuje v hudebním oboru. 
 
Škola sídlí v budově Biskupského gymnázia, kde v loňském školním roce využívala 5 učeben. 
Většina výuky se kvůli komfortu žáků odehrává v budově církevní základní školy, kde má 
ZUŠ k dispozici rovněž 5 učeben. Velká část našich žáků je totiž zároveň žáky ZŠ, nemusí 
tedy přecházet do jiné budovy, učitelé se s výukou v rámci ZUŠ stěhují za nimi do budovy 
ZŠ. Učebny jsou standardně vybaveny (hudební nástroj, notoviny, metronom, materiál 
pro výtvarný obor v keramické dílně). Škola svůj notový i materiální fond neustále rozšiřuje. 
Škola vlastní také několik hudebních nástrojů, které se zapůjčují žákům školy, konkrétně: dvě 
příčné flétny, tři kusy houslí různých velikostí.  
 
Dle rozhodnutí MŠMT byla Základní umělecká škola zapsána do rejstříku škol a školských 
zařízení 11. 4. 2017; 4. září 2017 byla na škole zahájena pravidelná výuka. Kapacita školy: 
236 žáků pro tři obory základního uměleckého vzdělávání: 

• hudební obor 
• literárně-dramatický obor – momentálně se nevyučuje 
• výtvarný obor 

 
Ve výtvarném oboru se vyučují předměty přípravná výtvarná výchova a keramika. 
V hudebním oboru se vyučuje hra na klavír, hra na varhany, hra na housle, hra na flétnu, hra 
na zobcovou flétnu, sólový zpěv, sborový zpěv a přípravná hudební výchova. 
 

obor 
počet žáků přípravného 
oboru a I. stupně 

počet žáků II. 
stupně 

hudební  179 1 
výtvarný  56 0 
celkem za obor 235 1 

žáků celkem 236 
 
 
Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků: 

• Přípravné studium k I. stupni: od 5 let věku 
• I. stupeň základního studia: od 7 let věku 
• Přípravné studium k II. stupni: od 14 let věku 
• II. stupeň základního studia od 14 let věku 
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III.3.1 U čební plány 
 
III.3.1.1 Hudební obor 
 
Přípravné studium a I. stupeň základního studia – hra na klavír  

I.stupeň 
základního studia 

Počet hodin v ročníku 
Přípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyučovacího 

předmětu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 7 

let 
Klavír 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

Hudební nauka     1 1    2 
Minimální počet vyučovacích 

hodin v ročníku 
1 1 2 2 1 1 1 9 

Nepovinné 
předměty 

 

Sborový zpěv 
 

  2 2 2 2 2 2 2 14 

Klavírní seminář 
Souborová hra 

     1 1 1 1 4 

 
II. stupeň základního studia – hra na klavír  

II.stupeň základního studia 

Počet hodin v ročníku 

Přípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyučovacího 
předmětu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum hodin za 4 

let 

Klavír 1 1 1 1 1 4 

Klavírní seminář  1 1 1 1 4 

Nepovinné předměty  

Sborový zpěv  2 2 2 2 8 

Souborová hra  1 1 1 1 4 

Minimální počet vyučovacích hodin v ročníku 2 2 2 2 8 
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Přípravné studium a I. stupeň základního studia – hra na varhany 

I. stupeň 
základního studia 

Počet hodin v ročníku 

Přípravné 
studium Základní studium 

Název 
vyučovacího 

předmětu 
1. r. 2. 

r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 
Minimum 
hodin za 7 

let 

Varhany   1 1 1 1 1 1 1 7 

Varhanní seminář        1 1 2 

Hudební nauka     1 1    2 

Volitelné předměty 

Sborový zpěv   2 2 2 2 2 2 2 14 

Minimální počet vyučovacích 
hodin v ročníku 1 1 2 2 1 2 2 11 

 
 
 
 
 
II. stupeň základního studia – hra na varhany 

II. stupeň základního 
studia 

Počet hodin v ročníku 

Přípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyučovacího 
předmětu 

1. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 
Minimum hodin 

za 4 roky 

Varhany 1 1 1 1 1 4 

Varhanní seminář  1 1 1 1 4 

Povinně – volitelné předměty 

Liturgická praxe  1 1 1 1 4 

Varhanní improvizace  1 1 1 1 4 

Volitelné předměty 

Sborový zpěv  2 2 2 2 8 

Minimální počet 
vyučovacích hodin v 

ročníku 
 3 3 3 3 12 
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Přípravné studium a I. stupeň základního studia – hra na housle 

I.stupeň 
základního studia 

Počet hodin v ročníku 

Přípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyučovacího 

předmětu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 7 

let 
Přípravná hra na 

housle 
1 1        2 

Hra na housle   1 1 1 1 1 1 1 7 

Hudební nauka     1 1    2 

Minimální počet vyučovacích 
hodin v ročníku 

1 1 2 2 1 1 1 9 

Nepovinné 
předměty 

 

Sborový zpěv   2 2 2 2 2 2 2 14 

Komorní hra 
Souborová hra 

     1 1 1 1 4 

 
 
 
 
II. stupeň základního studia – hra na housle 

II.stupeň základního 
studia 

Počet hodin v ročníku 
Přípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyučovacího 
předmětu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum hodin 

za 4 let 
Hra na housle 1 1 1 1 1 4 

Povinně – volitelné 
předměty 

      

Komorní hra 
Souborová hra 

 1 1 1 1 4 

Nepovinné předměty  
Sborový zpěv  2 2 2 2 8 

Minimální počet vyučovacích hodin v 
ročníku 

2 2 2 2 8 
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Přípravné studium a I. stupeň základního studia – hra na flétnu 

I.stupeň 
základního studia 

Počet hodin v ročníku 
Přípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyučovacího 

předmětu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 7 

let 
Hra na flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

Hudební nauka     1 1    2 
Minimální počet vyučovacích 

hodin v ročníku 
1 1 2 2 1 1 1 9 

Nepovinné 
předměty 

 

Sborový zpěv 
 

  2 2 2 2 2 2 2 14 

Komorní hra 
Souborová hra 

     1 1 1 1 4 

 
 
 
 
II. stupeň základního studia – hra na flétnu 

II.stupeň základního 
studia 

Počet hodin v ročníku 
Přípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyučovacího 
předmětu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum hodin 

za 4 let 
Hra na flétnu 1 1 1 1 1 4 

Povinně – volitelné 
předměty 

 

Komorní hra 
Souborová hra 

 1 1 1 1 4 

Nepovinné předměty  
Sborový zpěv  2 2 2 2 8 

Minimální počet vyučovacích hodin v 
ročníku 

2 2 2 2 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 

Přípravné studium a I. stupeň základního studia – hra na zobcovou flétnu 

I.stupeň 
základního studia 

Počet hodin v ročníku 

Přípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyučovacího 

předmětu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 7 

let 
Hra na zobcovou 

flétnu 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

Hudební nauka     1 1    2 

Minimální počet vyučovacích 
hodin v ročníku 

1 1 2 2 1 1 1 9 

Nepovinné 
předměty 

 

Sborový zpěv   2 2 2 2 2 2 2 14 

Komorní hra 
Souborová hra 

     1 1 1 1 4 

 

 

 

 

II. stupeň základního studia – hra na zobcovou flétnu 

II.stupeň základního 
studia 

Počet hodin v ročníku 
Přípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyučovacího 
předmětu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum hodin 

za 4 let 
Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 1 4 
Nepovinné předměty       

Komorní hra 
Souborová hra 

 1 1 1 1 4 

Volitelné předměty  
Sborový zpěv  2 2 2 2 8 

Minimální počet vyučovacích hodin v 
ročníku 

2 2 2 2 8 
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Přípravné studium – přípravná hudební nauka 

 
Počet hodin v ročníku 
Přípravné studium  

Název vyučovacího 
předmětu 

1.r. 2.r. 
Minimum 

hodin za 2 roky 
Přípravná hudební 
výchova 

2 2 4 

Minimální počet 
vyučovacích hodin v 
ročníku 

2 2 4 

 
 
 
 
Přípravné studium a I. stupeň základního studia – sborový zpěv 

I.stupeň 
základního studia 

Počet hodin v ročníku 

Přípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyučovacího 

předmětu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 7 

let 

Sborový zpěv 1 1 2 2 2 2 2 2 2 14 

Hudební nauka     1 1    2 

Hlasová výchova   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Minimální počet vyučovacích 
hodin v ročníku 

2,5 2,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 19,5 

 
 
 
 
II. stupeň základního studia – sborový zpěv 

II.stupeň základního 
studia 

Počet hodin v ročníku 
Přípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyučovacího 
předmětu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum hodin 

za 4 let 
Sborový zpěv 2 2 2 2 2 8 

Minimální počet vyučovacích hodin v 
ročníku 

2 2 2 2 8 
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Přípravné studium a I. stupeň základního studia - sólový zpěv  

I.stupeň 
základního studia 

Počet hodin v ročníku 

Přípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyučovacího 

předmětu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 7 

let 

Sólový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

Hudební nauka     1 1    2 

Minimální počet vyučovacích 
hodin v ročníku 

1 1 2 2 1 1 1 9 

Nepovinné 
předměty 

 

Sborový zpěv  2 2 2 2 2 2 2 14 

II. stupeň základního studia – sólový zpěv 

II.stupeň základního 
studia 

Počet hodin v ročníku 
Přípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyučovacího 
předmětu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum hodin 

za 4 let 
Sólový zpěv 1 1 1 1 1 4 

Povinně – volitelné 
předměty 

      

Sborový zpěv  1 1 1 1 4 
Minimální počet vyučovacích hodin v 

ročníku 
2 2 2 2 8 

 
III.3.1.2 Výtvarný obor 
 
Přípravné studium a I. stupeň základního studia - keramika 

I.stupeň 
základního studia 

Počet hodin v ročníku 

Přípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyučovacího 

předmětu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 7 

let 

Keramika   2 3 3 3 3 3 3 20 

Minimální počet vyučovacích 
hodin v ročníku 

2 3 3 3 3 3 3 20 
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II. stupeň základního studia - keramika 

II.stupeň základního 
studia 

Počet hodin v ročníku 
Přípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyučovacího 
předmětu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum hodin 

za 4 let 
Keramika   3 3 3 3 12 

Minimální počet vyučovacích hodin v 
ročníku 

3 3 3 3 12 

 
Přípravné studium – přípravná výtvarná výchova 

 
Počet hodin v ročníku 

Přípravné studium  
Název vyučovacího 

předmětu 
1.r. 2.r. 

Minimum hodin 
za 2 roky 

Přípravná výtvarná 
výchova 

2 2 4 

Minimální počet 
vyučovacích hodin v 

ročníku 
2 2 4 

 

IV.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
Vedení školy: 
ředitel školy: Mgr. Jiří Vojáček 
zástupci ředitele školy pro gymnázium: 
 Mgr. Iva Štěrbová 
 Mgr. Ondřej Bouma 
zástupce ředitele školy pro základní školu (2. stupeň): 
 Ing. Jan Trdlička 
zástupkyně ředitele pro základní školu (1. stupeň): 
 Mgr. Helena Nerudová 
zástupkyně ředitele pro mateřskou školu: 
 Mgr. Lenka Tomášová 
zástupce ředitele pro základní uměleckou školu: 
 Mgr. Bc. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. 
Nepedagogičtí pracovníci: 
Ing. Pavla Volková vedoucí pracovnice ekonomického úseku 
Simona Vicencová 
Bc. Anna Dvořáková 

asistentka ředitele 
sekretariát ZUŠ 

Dana Černá personalistka, mzdová účetní 
Yveta Šimanová účetní 
František Lopour vedoucí technickohospodářského úseku 
Jan Verner školník, správce ZŠ a MŠ 
Bc. Roman Vencl správce sítě 
  
Výchovné poradkyně: 
Mgr. Michaela Čiperová (gymnázium) 
Mgr. Věra Bláhová (ZŠ a MŠ) 
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Koordinátoři prevence sociálně patologických jevů: 
Mgr. Přemysl Volek (gymnázium) 
Mgr. Jaroslava Vojáčková (ZŠ) 
 

Etoped – speciální pedagog: 
Mgr. Michal Klapal 
 

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

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

Spirituálové školy: 
ThLic. Vojtěch Brož, Th.D. (gymnázium) 
Bc.Th. Petr Zadina (ZŠ a MŠ) 
 

Vedoucí školního klubu: 
Mgr. Jiří Schejbal (gymnázium) 
Mgr. Martina Hlaváčková (ZŠ) 
 

Vedoucí školní družiny 
Mgr. Zuzana Dufková (ZŠ) 
 

Volnočasové aktivity: 
Bc. Petra Bartoňová, Mgr. Teodora Volková (gymnázium) 
Bc. Jana Tomášková (ZŠ) 
 

Knihovnice: 
Bc. Jana Nováková (gymnázium) 
 

Bezpečnostní technik: 
Bc. Petr Pospíšil (není zaměstnancem školy) 
 

Pověřenec pro GDPR:  
JUDr. Vladimír Rejmont (není zaměstnancem školy) 
 

 
Vedoucí předmětových komisí na gymnáziu  
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 RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. 
Informatika Mgr. Radek Němec, Ph.D. 
Náboženství a religionistika ThLic. Vojtěch Brož, Th.D. 
Hudební výchova Mgr. Kateřina Prokešová 
Výtvarná výchova Mgr. Dagmar Blehová 
Tělesná výchova Mgr. Tomáš Kopecký 
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Vedoucí předmětových komisí na základní škole 
Předmětová komise Vedoucí předmětové komise 
Metodické sdružení I. stupně ZŠ Mgr. Helena Nerudová 
PK cizích jazyků Mgr. Romana Vinšová 
PK humanitních předmětů Mgr. Věra Bláhová 
PK náboženství  Bc.Th. Petr Zadina 
PK přírodovědných předmětů Mgr. Petr Řehák 
 

Třídní učitelé na gymnáziu  
Třída Třídní učitel 
prima A Mgr. Jaroslava Vojáčková 
prima B Mgr. Mgr. Jiří Schejbal 
sekunda A Mgr. Ladislava Pozdílková 
sekunda B Mgr. Lukáš Malý 
tercie A Mgr. Dagmar Blehová 
tercie B Mgr. Petra Stejskalová 
kvarta A Mgr. Stanislava Kučerová 
kvarta B Mgr. Ivana Němečková 
kvinta A RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. 
kvinta B Mgr. Irena Kafková 
první G Mgr. Pavel Háp 
sexta A Mgr. Ondřej Bouma 
sexta B Mgr. Přemysl Volek 
druhá G Mgr. Vítězslav Kutík 
septima A Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. 
septima B Mgr. Martin Jacko 
třetí G Mgr. Jaroslava Polednová 
oktáva A Mgr. Miroslava Párová 
oktáva B Mgr. Petr Beneš 
čtvrtá G Mgr. Blanka Langerová 
čtvrtá H Mgr. Michaela Čiperová 
 
Třídní učitelé na základní škole  
Třída Třídní učitel 
1.A Mgr. Naděžda Trojanová 
1.B Mgr. Helena Nerudová 
2.A Mgr. Květoslava Hožová 
2.B Mgr. Kateřina Stejskalová 
3.A Mgr. Simona Bártová 
3.B Bc. Josef Machek 
4.A Mgr. Jakub Žďánský 
5.A Mgr. Edita Bastařová 
6.A Mgr. Věra Bláhová 
7.A Mgr. Petr Řehák 
8.A Mgr. Romana Vinšová 
9.A Mgr. Tomáš Kopecký 
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Pedagogický sbor gymnázia 
Na škole působilo 56 učitelů a 2 pedagogické pracovnice ve školním klubu (v průběhu 
školního roku došlo k výměně).   

Bc. Bartoňová Petra    školní klub 

Mgr. Beneš Petr matematika zeměpis 

seminář 
z matematiky, 
cvičení z 
matematiky 

učitel 

Mgr. Blehová Dagmar český jazyk 
výtvarná 
výchova 

 dějiny umění učitelka 

Mgr. Bouma Ondřej německý jazyk religionistika 
základy 
společenských 
věd 

zástupce 
ředitele  

ThLic. Brož Vojtěch, 
Th.D. 

náboženství religionistika   spirituál  

PaedDr. Burkertová 
Irena 

tělesná výchova 
výchova  
k občanství 

  učitelka 

Mgr. Čiperová 
Michaela 

český jazyk dějepis   
výchovná 
poradkyně 

BA Dijkman James anglický jazyk 
seminář 
z anglického 
jazyka 

konverzace 
v angličtině 

učitel 

Mgr. Dinčovová Alice anglický jazyk 
cvičení 
z anglického 
jazyka 

 učitelka 

Mgr. Háp Pavel biologie 
tělesná 
výchova 

 učitel 

Mgr. Bc. Havel Matěj 
Ondřej, Ph.D. 

český jazyk  dějepis 
seminář 
z dějepisu  

učitel 

Mgr. Haviger Jiří, 
Ph.D. 

deskriptivní 
geometrie 

  učitel 

Mgr. Hošková Eva český jazyk 
literatura a 
tvůrčí psaní 

  učitelka 

Mgr. Chudíková 
Magdaléna 

biologie náboženství religionistika učitelka 

Mgr. Jacko Martin matematika fyzika 
seminář 
z fyziky  

učitel 

Bc. Janoušková Simona anglický jazyk   učitelka 

Mgr. Jelínková Alena anglický jazyk    učitelka 

Mgr. Kafková Irena biologie 
tělesná 
výchova 

seminář 
z biologie, 
somatologie 

učitelka 

Mgr. Kopecký Tomáš tělesná výchova chemie  učitel 

RNDr. PhDr. Králíček 
Ivo, Ph.D. 

biologie matematika 
seminář 
z biologie 

učitel, 
koordinátor 
environmentální 
výchovy 

Mgr. Kroupa Roman fyzika informatika 
laboratorní 
technika  

učitel 

Mgr. Kučerová 
Stanislava 

český jazyk   učitelka 
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Mgr. Kutík Vítězslav český jazyk dějepis   učitel 

Mgr. Langerová Blanka český jazyk 
základy 
společenských 
věd 

seminář 
z psychologie 

učitelka 

Mgr. Mádlová 
Michaela 

francouzský 
jazyk 

  učitelka 

Mgr. Malý Lukáš matematika dějepis   učitel 

Mgr. Melicharová 
Helena 

religionistika 
výchova 
k občanství 

 učitelka 

Mgr. Michalcová 
Pavlína 

biologie matematika  učitelka 

Mgr. Mrázová Martina německý jazyk   učitelka 

Mgr. Bc. Němec Radek, 
Ph.D. 

informatika   učitel 

Mgr. Němečková Ivana tělesná výchova zeměpis   učitelka 

Bc. Novák František 
hudební 
výchova 

  učitel 

Mgr. Párová Miroslava český jazyk 
výtvarná 
výchova 

  učitelka 

Mgr. Pešová Adéla anglický jazyk 
výchova 
k občanství 

 učitelka 

Mgr. Petrů Petra seminář práva   učitelka 

Mgr. Polednová 
Jaroslava 

matematika chemie 
seminář 
z chemie 

učitelka 

Mgr. Bc. Pozdílková 
Ladislava 

dějepis 
výchova 
k občanství 

základy 
společenských 
věd 

učitelka 

Mgr. Prokešová 
Kateřina 

francouzský 
jazyk 

hudební 
výchova 

seminář 
z francouzského 
jazyka 

učitelka 

Mgr. Průšová Kateřina španělský jazyk   učitelka 

PaedDr. Rejchrtová Eva německý jazyk ruský jazyk   učitelka 

Mgr. Roztočilová Irena zeměpis 
tělesná 
výchova 

seminář ze 
zeměpisu 

učitelka 

Mgr. Schejbal Jiří  biologie 
tělesná 
výchova 

somatologie 
učitel, vedoucí 
školního klubu 

Mgr. Stejskalová Petra biologie chemie praktická cvičení 
z chemie učitelka 

Mgr. Šimůnek Vít anglický jazyk 
tělesná 
výchova 

seminář 
z anglického 
jazyka 

učitel 

Mgr. Špačková Lucie latina   učitelka 

Mgr. Špuláková 
Štěpánka 

francouzský 
jazyk 

  učitelka 

Mgr. Štěrbová Iva německý jazyk 
seminář 
z německého 
jazyka 

  
zástupkyně 
ředitele  



 

21 

Mgr. Vacková Blanka španělský jazyk italský jazyk 
seminář ze 
španělského 
jazyka 

učitelka 

Mgr. Vavříková Marie náboženství religionistika  učitelka 

Mgr. Vízek Lukáš informatika   učitel 

Mgr. Vojáček Jiří matematika fyzika 
seminář 
z matematiky 

ředitel 

Mgr. Vojáčková 
Jaroslava 

matematika   učitelka 

Mgr. Volek Přemysl 

výchova 
k občanství, 
základy 
společenských věd 

religionistika 

seminář 
z politologie, 
logika a teorie 
argumentace 

učitel, metodik 
prevence 
sociálněpatolo-
gických jevů 

Mgr. Volková Teodora    školní klub 

Mgr. Vránová Blanka anglický jazyk 
seminář 
z anglického 
jazyka 

  učitelka 

Mgr. Lukáš Zapadlo anglický jazyk   učitel 

Mgr. Zdechovská Klára 
hudební 
výchova 

  učitelka 

Mgr. Zubatý Karel zeměpis     učitel 

 
Pedagogický sbor základní školy a mateřské školy  
Mgr. Bártová Simona 1. stupeň učitelka ZŠ 
Mgr. Bastařová Edita 1. stupeň učitelka ZŠ 

Mgr. Bláhová Věra Čj, Vo 
učitelka, výchovná 
poradkyně ZŠ 

Mgr. Boumová Karolína Nj, Hv učitelka ZŠ 
Mgr. Duffková Zuzana  vychovatelka ŠD 

Mgr. Frélichová Daniela Čj 
učitelka ZŠ, 
vychovatelka ŠK 

Bc. Holečková Eliška  učitelka MŠ 
Mgr. Holečková Kateřina  učitelka MŠ 
Mgr. Kopecký Tomáš  Bi, Tv, Pč učitel ZŠ 
Mgr. Hožová Květoslava 1. stupeň učitelka ZŠ 
 Kadečková Barbora asistentka pedagoga MŠ 
Mgr. Kozoňová Daniela Náb  učitelka ZŠ 
Bc. Magerová Zuzana  vychovatelka ŠD 
Bc. Machek Josef 1. stupeň učitel ZŠ 
 Meteláková Jiřina   asistentka pedagoga MŠ 

Mgr. Pastuchová Jana De 
učitelka ZŠ, 
vychovatelka ŠD  

Bc. Pecháčková Barbora  učitelka MŠ 
Mgr. Pozdílková Ladislava Rod, Ov, De učitelka ZŠ 
Mgr. Řehák Petr M, De, Ze učitel ZŠ 
Bc. Sieberová Jana  vychovatelka ŠD 
Mgr. Stejskalová Kateřina 1. stupeň učitelka ZŠ 
Mgr. Šmídová Irena Aj, RoV učitelka ZŠ 
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Mgr. Šnoblová Marie  učitelka MŠ 
Mgr. Špačková Lucie  vychovatelka ŠK 

Mgr. Tomášová Lenka  
zástupkyně ředitele 
pro MŠ 

Ing. Trdlička Jan Fy, Che, Pč  
zástupce ředitele pro 
ZŠ, koordinátor ŠVP 

Mgr. Trojanová Naděžda 1. stupeň učitelka ZŠ 
Mgr. Vinšová Romana Aj učitelka ZŠ 

Mgr. Vojáčková Jaroslava M, Pč 

učitelka ZŠ, metodička 
prevence 
sociálněpatologických 
jevů 

Bc. Th. Zadina Petr Náb 
učitel ZŠ, spirituál 
pro ZŠ a MŠ 

Mgr.  Žďánský Jakub 1. stupeň učitel ZŠ 
 
 
Učitelé na základní umělecké škole. 
Na škole působilo 16 učitelů. 
Učitel Vyučovaný obor a zaměření 
Mgr. Květoslava Hožová   Výtvarný obor – keramika  
Mgr. Edita Bastařová Výtvarný obor – keramika  
Mgr. Teodora Volková Výtvarný obor – keramika a přípravná výtvarná 

výchova 
Mgr. et MgA. Jakub Stratílek Hudební obor – hra na varhany 
Mgr. Bc. Jan Kudrna Hudební obor – hra na varhany a hra na klavír 
Mgr. et Mgr. Jan Lorenc Hudební obor – hra na varhany a hra na klavír 
Bc. František Novák Hudební obor – hra na varhany, hra na klavír, sborový 

zpěv 
Bc. Petra Špačková Hudební obor – sborový zpěv 
Mgr. Bc. Jana Hronovská Hudební obor – hra na klavír 
Bc. Petra Ločárková Hudební obor – hra na klavír 
Helena Stočesová Hudební obor – hra na klavír 
Bc. Klára Cvejnová Hudební obor – hra na housle  
Mgr. Michaela Grundová Hudební obor – sólový zpěv  
Hana Haltufová Hudební obor – hra na zobcovou flétnu a hra na flétnu 
Mgr. Petra Zajíčková Pukovcová Hudební obor – přípravná hudební výchova 
Mgr. Bc. Matěj Ondřej Havel, 
PhD. 

Hudební obor – hudební nauka  

 

V. Investiční a rozvojová činnost školy 

V.1 Gymnázium 

Stejně tak jako v předcházejících letech jsme pokračovali v opravách budovy gymnázia 
na Orlickém nábřeží. V roce 2017 byla provedena oprava havarijního stavu jižní fasády 
budovy. Tato významná akce by nemohla být uskutečněna bez podpory ze strany 
Královéhradeckého kraje (1,6 mil. Kč). Částečně byla financována naším zřizovatelem 
Biskupstvím královéhradeckým.  V roce 2018 probíhá oprava havarijního stavu západního 
rizalitu jižního křídla budovy, opět s přispěním Královéhradeckého kraje ve výši 1 mil. Kč.  



 

23 

V letních měsících byla provedena výměna oken na chodbách v prvním patře, od které si 
slibujeme nejen zlepšení estetického vzhledu budovy, ale také energetickou úsporu a lepší 
tepelný komfort. Byla provedena částečná výměna vodovodního potrubí, v několika učebnách 
byla instalována nová umyvadla včetně keramických obkladů. Byly vymalovány některé 
učebny a schodiště, natřeny radiátory. Byla provedena oprava plotu, kanalizační šachty, byly 
vyměněny ztrouchnivělé krovy, ve třech učebnách byla opravena podlaha. Ve velké 
počítačové učebně byly vyměněny počítače a uspořádání hudebny bylo instalováním stupňů 
lépe přizpůsobeno potřebám hudební výchovy a pěveckého sboru.   
Vzhledem k tomu, že další rozvoj gymnázia je 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. „kostka“, 
byla předána do správy naší školy. Přestavba a propojení tohoto objektu s hlavní budovou 
bude v následujících letech naším velkým úkolem. Okamžitě byly zahájeny projekční práce 
a požádáno o dotaci na revitalizaci budovy a její začlenění pro potřeby gymnázia.  
 

V.2 Základní škola a mateřská škola  

Na základní škole byla kromě běžné údržby (malování, repase části tabulí) provedena 
rekonstrukce podlahy v jídelně, byl instalován nový podhled v jedné učebně a bylo kompletně 
vyměněno osvětlení v učebnách tak, aby vyhovovalo hygienickým normám.  
 
V.3   Základní umělecká škola 
 
Ve školním roce 2017/2018 byly zakoupeny elektronické varhany Johannus Studio 150 
v hodnotě 111 000 Kč. Nástroj je využíván k výuce, ke koncertům pořádaným na půdě školy 
i pro individuální přípravu žáků. 
 

VI.  Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 

VI.1 Gymnázium – 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 2018 zveřejněna. 
 
Přijímací zkoušky do čtyřletého gymnázia se konaly 12. a 16. 4. 2018, do osmiletého 
gymnázia 13. a 17. 4. 2018. 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 327 54 - - 54 
79-41-/41 Gymnázium 84 30 - - 30 
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VI.2 Zápis do l. třídy na základní škole  

Zápis proběhl dne 3. 4. 2018. K zápisu přišlo 38 dětí. Pět z nich nebylo z kapacitních důvodů 
přijato. Zapsáno bylo 33 žáků, z nichž pět má odklad povinné školní docházky. Všech 28 dětí, 
které ve školním roce 2018/2019 nastoupí do prvních tříd, 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 nastávající prvňáčky bylo uspořádáno několik 
setkání, kde se postupně seznamovali s prostředím školy i s jejich budoucími učitelkami. 
 

VI.3 Zápis do mateřské školy 

Zápis do MŠ na školní rok 2018 – 19 se konal dne 2. 5. 2018. Zápisu se zúčastnilo 28 dětí, 
z nichž 21 bylo přijato, 7 žádostí bylo odmítnuto z důvodu naplněnosti kapacity MŠ.  
Dodatečně jedno přijaté dítě nenastoupilo z rodinných důvodů. 
 
VI.4  Talentové zkoušky na ZUŠ 
 
Žáci jsou do ZUŠ přijímáni na základě talentové zkoušky. V případě, že žák již navštěvoval 
jinou základní uměleckou školu, je mu na základě žádosti umožněn přestup bez povinnosti 
skládat talentovou zkoušku.  
 

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

VII.1  Gymnázium 

VII.1.1  Přehled prospěchu 

Celkový průměrný prospěch: 1.400 

Stupeň hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 389 
Prospěl 232 
Neprospěl 0 
Nehodnocen 2 

 
Přehled prospěchu po třídách 

Třída 
Počet 
žáků 

Prospěl 
s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nehodnocen 

Průměrný 
prospěch 

prima A 26 25 1 - - 1.157 
prima B 34 34 - - - 1.052 
sekunda A 31 20 11 - - 1.272 
sekunda B 30 23 7 - - 1.312 
tercie A 30 26 4 - - 1.217 
tercie B 32 28 4 - - 1.210 
kvarta A 31 22 9 - - 1.346 
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kvarta B 30 22 8 - - 1.260 
kvinta A 31 22 9 - - 1.334 
kvinta B 31 25 6 - - 1.219 
první G 31 18 13 - - 1.438 
sexta A 30 24 6 - - 1.285 
sexta B 27 16 11 - - 1.397 
druhá G 32 15 17 - - 1.414 
septima A 31 7 23 - 1 1.678 
septima B 28 10 18 - - 1.699 
třetí G 33 15 18 - - 1.651 
oktáva A 27 10 17 - - 1.555 
oktáva B 30 13 17 - - 1.782 
čtvrtá G 23 6 16 - 1 1.650 
čtvrtá H 25 8 17 - - 1.709 

VII.1.2  Přehled prospěchu u maturitních zkoušek 

K maturitní zkoušce se v roce 2018 přihlásili 104 žáci.    
 
Ve společné části maturitní zkoušky si vedle povinné zkoušky z českého jazyka a literatury 
zvolili žáci především anglický jazyk. Čtrnáct žáků si zvolilo matematiku, jedna žákyně 
francouzský jazyk a jeden žák německý jazyk.   
 
V profilové části maturitní zkoušky skládali žáci zkoušku ze dvou předmětů. 
 
Celkový přehled  

Celkový průměrný prospěch: 1.721 

Stupeň hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 49 
prospěl 53 
neprospěl 1 

 nehodnocen 1 
 
Přehled prospěchu ve společné části maturitní zkoušky  
Předmět Počet klasifikovaných 

žáků  
Průměrný 
prospěch 

Český jazyk 103 1.757 
Anglický jazyk 87 1.667 
Francouzský jazyk 1 3.000 
Německý jazyk 1 1.000 
Matematika 14 2.500 
 
Přehled prospěchu po třídách 

Třída 
Počet 
žáků 

Prospěl 
s vyznamenáním Prospěl Nehodnocen Neprospěl 

Průměrný 
prospěch 

oktáva A 27 15 12 - - 1.602 
oktáva B 30 15 15 - - 1.717 
čtvrtá G 22 11 10 1 - 1.595 
čtvrtá H 25 8 16 - 1 1.960 
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VII.1.3  Přehled dalšího studia absolventů gymnázia 

Počet žáků, kteří složili maturitní zkoušku 102 
Informace o dalším studiu /zaměstnání poskytlo 99 
Vysoká škola 94 
Vyšší odborná škola 2 
Konzervatoř 3 
Nastoupili do zaměstnání 1 

 
Vysoké školy, na které byli absolventi přijati 
Univerzita Karlova v Praze 30 
České vysoké učení technické v Praze 15 
Univerzita Hradec Králové 14 
Univerzita Palackého v Olomouci 10 
Masarykova univerzita v Brně 7 
Česká zemědělská univerzita v Praze 4 
Univerzita Pardubice 4 
Vysoká škola ekonomická v Praze 2 
ŠKODA AUTO Vysoká škola Mladá Boleslav 2 
Technická univerzita Liberec 1 
University of New York Prague 1 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 1 
Vysoká škola finanční a správní Praha 1 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 1 
Vysoké učení technické v Brně 1 
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 1 
Západočeská univerzita v Plzni 1 
 
Přehled přijatých na vysoké školy podle oborů 
Technické obory 24,49 % 
Medicínské, veterinární, farmaceutické obory 20,41 % 
Humanitní obory, sociální vědy, žurnalistika 13,27 % 
Právnické obory 10,20 % 
Učitelství 8,16 % 
Ekonomické obory 6,12 % 
Sportovní obory 4,08 % 
Umělecké obory 4,08 % 
Filologické obory 3,06 % 
Přírodovědné obory 3,06 % 
Zemědělské obory 3,06 % 
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VII.2  Základní škola  

Třída 
Počet 
žáků 

Prospěl 
s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nehodnocen 

Průměrný 
prospěch 

1. A 11 10 1 - - 1,051 
1. B 14 14 0 - - 1.000 
2. A 17 17 0 - - 1,000 
2. B 16 16 0 - - 1,028 
3. A 19 17 2 - - 1,064 
3. B 20 19 1 - - 1,073 
4. A 30 26 4 - - 1,142 
5. A 30 30 0 - - 1,079 
6. A 27 14 13 - - 1,490 
7. A 32 17 15 - - 1,544 
8. A 20 14 6 - - 1,442 
9. A 26 11 15 - - 1,712 
 

VII.3  Mateřská škola 

Předškolní vzdělávání vycházelo z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání, učitelky používaly nadále ŠVP Rok se svatými. Vyhledávaly a používaly 
metodické materiály a odbornou literaturu, křesťanskou literaturu, rozvržení práce bylo 
strukturováno do integrovaných bloků.  

Jedna učitelka 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.  

Kurz plavání – 10 lekcí + AQC se uskutečnil ve III. cyklu (jaro) nově u PŠ Vlnka, zúčastnilo 
se celkem 20 dětí z obou tříd dohromady. 

Škol(k)a v přírodě – uskutečnil se pětidenní pobyt s předškolními dětmi v Krkonoších 
na chatě Kara Roudnice v Krkonoších. (14. – 18. 5.) – zúčastnilo se 20 dětí – celopobytová 
hra na téma Námořníci.  

 

VIII.  Údaje o prevenci sociálněpatologických jevů 

VIII.1  Gymnázium 

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 sociálněpatologického charakteru, které by vyžadovaly výjimečný odborný 
zásah. I výskyt jinak běžných vztahových konfliktů v nejnižších ročnících byl nízký 
a zvladatelný. Došlo k ojedinělému nálezu malého množství konopí v neuzavřené šatní 
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skříňce žáka vyššího gymnázia. Bylo mu uděleno výchovné opatření a případ byl projednán 
s jeho zákonnými zástupci. Další šetření v tomto směru jiný problém ani další podezření 
nepotvrdila. Mimo vymezený prostor školy nebo školní program se ve vyšších ročnících 
občas vyskytuje problém s kouřením elektronických či klasických cigaret. 

Nově příchozí studenti prim a kvint absolvovali hodinové přednášky o problematice šikany 
a kyberšikany. Dotazníkový a osobní průzkum prokázal, že cca 51% z nich prodělalo nějakou 
zkušenost šikany ve svých předchozích školách. Fyzické šetření se v průběhu roku provádělo 
dvakrát. Opakovaně šlo o necitlivé chování vůči spolužákům. Nebylo nutno přistupovat 
k žádným kázeňským opatřením, řešené kauzy jsou s odstupem sledovány. 

Na celém nižším gymnáziu byl plošně proveden preventivní dotazníkový průzkum. 
V primách a sekundách opakovaně. Některé drobné signály potenciálních potíží, jež 
z průzkumu vyznívaly, byly řešeny rozhovorem či domluvou bez nutnosti dalších zásahů.  

V uplynulém roce nebyl zaznamenán žádný výskyt kyberšikany.  

V kvintě, sextě, septimě byl formou přednášek realizován preventivní program proti anorexii 
a bulimii. Výskyt onemocnění jsme zaznamenali u dvou dívek.  

 
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, 
  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 s vedením školy, se speciálním pedagogem a metodikem prevence 

sociálněpatologických 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  
I. stupeň 
Primární prevenci na prvním stupni má na starosti zejména třídní učitel ve spolupráci 
s metodičkou prevence sociálněpatologických jevů. 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 člověk a jeho svět, prvouka, přírodověda, vlastivěda a náboženství.  
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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 vyzkoušejí na dopravním 
hřišti. 
V rámci probíraných témat se konají besedy, např. beseda o první pomoci, o šikaně, 
kyberšikaně atd. 
Žákům vysvětlujeme na běžných denních situacích (nenásilnou formou) rozdíly mezi 
pohlavími, vedeme je k 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 2. a 5. ročník na škole v přírodě.  
 
Výchovné poradenství na I. stupni je zaměřeno na vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 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 preventisty, výchovného poradce, školního etopeda, spirituála, třídního učitele a 
vedení školy. Daná témata probírají lektoři nebo učitelé v rámci předmětů náboženství, 
občanská výchova, rodinná výchova, biologie, chemie, tělesná výchova. I na II. stupni jsme 
využili nabídky přednášek městské policie. 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: 

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

těla) a film pro 6. a 8. třídu 
• přednáška T. Řeháka o AIDS   
• drogy, alkohol, kouření – film 

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 v prvních 
třídách. Tím můžeme uplatnit individuální přístup k žákům. Za důležitý pokládáme i vlastní 
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příklad pedagogů. 

IX.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

IX.1 Gymnázium 

Do dalšího vzdělávání se zapojilo 17 pedagogických pracovníků. Pokračovalo vzdělávání 
učitelů pro výkon různých funkcí při zajištění státní maturitní zkoušky. Učitelé českého 
jazyka se vzdělávali v oblasti rozvíjení čtenářské gramotnosti, učitelé cizích jazyků, biologie, 
chemie, matematiky, fyziky, informatiky a společenských věd se účastnili metodických 
seminářů zaměřených na zdokonalování vyučování v předmětech jejich aprobace a na 
začlenění aktuálních společenských témat do výuky. Jeden učitel získal vykonáním státní 
rigorózní zkoušky titul RNDr. Vedoucí pracovníci absolvovali školení související se 
zaváděním GDPR. Pro pedagogický sbor jsme uspořádali interní školení na téma Nadaný žák 
ve výuce.    

IX.2 Základní škola  

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

IX.3 Mateřská škola 

Učitelky volily zejména formu samostudia, příp. využily nabídek NIDV (aktuální témata 
předškolního vzdělávání) a CVKHK, vzdělávaly se v rámci povinných šablon v předčtenářské 
a předmatematické gramotnosti, 1 asistentka pedagoga – studium UHK speciální pedagogika 
kombinovaná forma. 

IX.4    Základní umělecká škola 
Ve školním roce 2017/2018 proběhlo školení pedagoga výtvarného oboru s názvem Keltská 
keramika.  
 

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 
• Zajištění duchovního programu při konferenci ředitelů církevních škol (modlitební večer, 

ekumenická bohoslužba) – 5. 11. 2017 
• Den otevřených dveří na základní škole 30. 11. 2017; na gymnáziu 17. 1. 2018 
• Výstava výtvarných panelů žáků 2.A a 2.G na téma „Hospodine, Pane náš, jak 

podivuhodné je Tvé jméno!“ v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové 
v únoru 2018  

• Výtvarná výstava studentských prací ve vestibulu Knihovny města Hradce Králové, která 
obsahovala průřez výtvarné tvorby za celý rok a vybrané maturitní a seminární práce 
z výtvarné výchovy. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží dne 3. května 2018 
a trvala do 31. května 2018. 

• Hudební vystoupení žáků gymnázia na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje při 
vernisáži výstavy Architektura za první republiky, která byla pořádána ve spolupráci 



 

31 

s Národním památkovým ústavem - 6. 6. 2018.  
• Vystoupení chorální scholy gymnázia v rámci Noci kostelů v Dohalicích a v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové  
• Účast pěveckého sboru Squadra risonante na festivalu duchovní hudby na Velehradě 10. – 

12. 11. 2017; 4. – 7. 5. 2018 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 a Přírodovědecké fakulty 
UHK. Studenti fakulty se rovněž zapojují do našich projektů. Žáci a učitelé naší školy se také 
účastní akcí organizovaných univerzitou. Jeden učitel byl jmenován do funkce konzultanta 
UHK pro oblast vzdělávání Matematika. 
 
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 
Šestnáct gymnaziálních tříd je zapojeno do projektu Adopce na dálku. Podporujeme 
v současnosti 8 dětí z Indie. Na financování této pomoci byly využity prostředky, které žáci 
gymnázia utržili při adventních trzích v prosinci 2017 a získali z výtěžku iniciativy školního 
parlamentu „Sváča pro adopci“. Adopce na základní škole byla financována z daru příznivce 
školy, z výtěžku adventního tvoření a z výtěžku společenského večera.  
 
Další charitativní akce 

V říjnu 2017 jsme se zapojili do projektu Misijní štrúdlování  a vybranou částku darovali na 
podporu činnosti Papežských misijních děl. Žáci ze ZŠ darovali 28 307,- Kč., žáci z gymnázia 
26 323,- Kč.  

5. 1. 2018 se žáci gymnázia a základní školy zúčastnili Tříkrálové sbírky jako králové – 
koledníci či jejich průvodci.  

Školní klub se zapojil do kamínkové benefiční akce Oblastní charity Hradec Králové, kdy 
nejen naši žáci v klubu po celé jaro malovali kamínky, jejichž prodej na konci června nakonec 
vynesl krásných 45 877,- korun. Ty budou použity pro Středisko rané péče Sluníčko. 
Dne 16. 5. 2018 se naši žáci podíleli na peněžní sbírce u příležitosti Dne boje proti rakovin ě. 
Mateřská škola odeslala 19. 10. 2017 1.000 Kč na sbírku Fondu Sidus.  
 
Církevní zaměření školy 
Každý čtvrtek po celý školní rok se konaly gymnaziální bohoslužby. Jednotlivé třídy a nově 
také žáci varhanního oddělení ZUŠ se postupně starali o jejich hudební doprovod. Každý den 
se studenti během velké přestávky scházeli ve školní kapli při každodenní modlitbě breviáře 
(hora media). 5. prosince proběhlo žehnání adventních věnců a k žákům prim zavítal Mikuláš. 
20. prosince navštívili školu Gedeoni a darovali žákům oktáv Nový zákon. 
Po celý školní rok probíhala každý týden příprava na biřmování, kterou navštěvovalo 
7 mladých věřících z našeho gymnázia. 19. 5. 2018 přijali z rukou sídelního biskupa Jana 
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Vokála v katedrále sv. Ducha svátost biřmování. Na základní škole probíhala příprava na 
přijetí svátosti křtu, smíření a eucharistie. 
Učitelé náboženství a religionistiky pracovali společně se žáky prim, sekund a tercií na 
adventních a velikonočních projektech. V rámci projektového dne v listopadu 2017 se konala 
pouť do Číhošti.  
Ve dnech 2. – 4. 11. 2017 proběhla ve Vrbatově Kostelci duchovní obnova pro studenty 
vyššího gymnázia, 8. – 10. 6. 2018 se konal sportovně rekreační víkend Zdravíčko se 
spirituálem na Liberku.  
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 ve zpracovaném programu Katechetického centra HK Katecheze 
dobrého pastýře.  
1x za 2 měsíce měla každá třída zvlášť bohoslužbu slova s otcem Petrem Zadinou v kapličce 
školy, zúčastnil se s námi i výletu s poutí, kde vedl bohoslužbu slova.  
 

X.1 Gymnázium 

X.1.1 Aktivity školy 

Celoškolní a ročníkové projekty 
• Projektové dny pro žáky vyššího gymnázia (8. 11. 2017, 7. 6. 2018) 
• Dny evropských národů – tercie, primy (5. – 6. 6. 2018) 
• Ekosystémy – třídenní biologicko-výtvarné projekty pro sekundy (14. – 16. 5. sekunda A, 

4. – 6. 6. 2018 sekunda B) 
• Dny s fyzikou – program v IQ-parku Liberec (16. 4. 2018) a exkurze do informačního 

centra Obnovitelné zdroje a vodní elektrárny Hučák (květen 2018) – kvarty  
• Kurz kartografie, GIS a práce s GPS -  kvinty (16. – 17. 10. 2018) 
• Environmentální projekt Krajina - sexty (duben, květen 2018) 
• Návštěva úpravny vody v Hradci Králové – sexty (6. 6. 2018)  
 
Předmětové projekty a kurzy 
• 20. - 21. 10. 2017 genetický kurz pro studenty oktáv a studenty připravující se na 

biologickou olympiádu (I. Králíček, V. Tláskal, PřF UK, P. Kušnieriková LF UK)   
• 6. 11. 2018 Baroko, barokní nástroje - Kuks  (tercie) 
• 24. – 25. 11. 2017 „2 dny s matematikou“ – matematické soustředění pro vybrané žáky 

vyššího gymnázia  
• 3. 11. 2017 Život lidí se zdravotním znevýhodněním – centrum Augustin (tercie A, B) 
• 16. 12. 2017 Biologický den na BiGY  – cyklus přednášek pro středoškolské studenty 

Mgr. Radka Symonová, Ph.D. (Katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK), doc. 
Oldřich Nedvěd (Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity), prof. 
RNDr. Jan Černý, Ph.D.  (Katedra buněčné biologie Přírodovědecké fakulty UK); akce 
otevřena i pro studenty z jiných škol   

• 9. 5. 2018 Neviditelná ruka trhu (tercie A, B) 
• 14. 5. 2018 Závislosti (prima A) 
• 17. - 19. 5. 2018 botanický kurz pro studenty septim v CHKO České středohoří -  

rozšíření učiva botaniky, terénní práce, určování rostlin, systematická botanika  
• 24. 5. 2018 první pomoc – praktické ukázky a nácvik první pomoci (tercie A, B)  

 
Exkurze a výstavy 
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• zahraniční exkurze: 11. 6. 2018 se účastnili žáci kvinty A a němčináři z první G 
a ze sexty A exkurze do Vídně. Podle svého zájmu si prohlédli ZOO, nebo navštívili 
zámek Schönbrunn a absolvovali komentovanou prohlídku historického centra města.  

• 4. – 14. 5. 2018 jsme zorganizovali přírodovědnou expedici na Sardinii. Žáci pracovali 
v malých skupinách pod vedením našich učitelů a absolventů, pracovníků Muzea 
východních Čech, PřF UK. Během programu vyslechli řadu přednášek. Výstupem této 
expedice je studijní materiál o přírodě Sardinie: odborní lektoři RNDr. Věra Samková a 
M. Mikát (Muzeum VČ), RNDr. Jan Mourek (PřF UK), Mgr. J. Kout (Západočeská 
univerzita), RNDr. B. Mikátová (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR).  

• přírodovědné exkurze: 27. 9.  2017  exkurze do lokality „Na Plachtě“ – botanicko-
zoologická vycházka se zaměřením na hledání pobytových stop  pro žáky kroužku a žáky 
připravující se na biologickou olympiádu; 7. 10. 2017 Houby – výstava v Muzeu VČ pro 
žáky kvint a přírodovědného kroužku; 20. 10. 2017 exkurze do Red Point Clinic v HK – 
fyzioterapeutická přednáška, praktická cvičení pro žáky semináře somatologie; 28. 10. 
2017 exkurze do ZOO Dvůr Králové nad Labem – zoologicky zaměřená exkurze pro žáky 
kroužku s odborným programem; 4. 11. 2017 exkurze Dvůr Králové nad Labem – účast 
na semináři k biologické olympiádě pro žáky nižšího gymnázia; 24. 11. 2017 exkurze 
na Univerzitu obrany - nácvik první pomoci pro žáky semináře somatologie; 26. - 27. 1.  
2018  UK Praha –  kostra, mikrobiologické praktikum, fluorescenční mikroskopie 
a odborné přednášky z fyziologie pro studenty kroužku (lektoři: I. Pátková a pracovníci 
PřF UK); 28. 2. 2018 a 21. 3. 2018 Univerzita obrany HK - nácvik první pomoci pro žáky 
přírodovědného kroužku; 14. 4. 2018 Libický luh – přírodovědná exkurze zaměřená 
na oblast lužního lesa pro žáky přírodovědného kroužku (lektor J. Rydlo); 24. 5. 2018 
a 31. 5. 2018 botanická exkurze do povodí Orlice zaměřená na determinaci rostlin pro 
studenty kroužku; 29. 5. 2018 FN Hradec Králové - komentované pozorování 
kardiochirurgické operace pro úspěšné řešitele biologické olympiády; 21. 6. 2018 exkurze 
do botanické zahrady Farmaceutické fakulty UK zaměřená na léčivé rostliny pro studenty 
semináře z biologie septim   

• hudební, dějepisné a literární exkurze: 17. a 18. 10. 2017 exkurze prim do Městské knihovny 
Hradec Králové (primy); 6. a 9. 11. 2017 Archeopark Všestary (primy); 28. 2. 2018 Terezín 
(septimy); 20. 3. 2018 středověká Praha (sexty); 1. 6. 2018 Kutná Hora (sekunda A); 11. 5. a 18. 
5. 2018 Český rozhlas (kvarty); 11. – 12. 6. 2018 Kutná Hora (sekunda B); Kuks (seminář 
dějepisu septim); 21. 6. 2018 Evropský den hudby – hudební oddělení Knihovny města Hradce 
Králové (sekuny) 

• společenskovědní exkurze: 31. 1. 2018 exkurze na krajský soud (seminář práva); 8. 2. 2018 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje (prima A); 6. 6. 2018 vazební věznice (sexta A); návštěva 
dětského domova v Potštejně (seminář psychologie) 

• fyzikální, chemické, matematické a zeměpisné exkurze: 14. 11. 2017 chemické 
laboratoře Farmaceutické fakulty UK (seminář chemie oktáv); 1. 12. 2017 oddělení 
nitrocelulózy Synthesie Pardubice (seminář chemie a praktická cvičení z chemie); 5. 2. 
2018 jaderný reaktor VR1 „Vrabec“, katedra inženýrství pevných látek a katedra 
materiálů (seminář z fyziky); 13. 3. 2018 Den Pí na Fakultě informatiky a managementu 
UHK (seminář z matematiky septim); 20. 3. a 13. 4. 2018 oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Hradec Králové (seminář chemie); 26. – 27. 3. 2018 chemické 
provozy jižních Čech – Temelín, ZOO Hluboká, pivovar Budvar (seminář chemie);  
listopad 2017 návštěva hvězdárny a digitálního planetária Hradec Králové (primy) 

• exkurze v oblasti informatiky: 27. 11. 2017 Apple Museum Praha (seminář IVT); 30. 1. 2018 
Jeden den s informatikou a matematikou na MFF UK Praha (seminář IVT); červen 2018 
Přírodovědecká fakulta UHK (kvinty); červen 2018 ofsetová tiskárna Astra print Hradec Králové 
(vyšší gymnázium) 
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Divadelní a filmová představení, koncerty  
• září 2017 Asanace v Klicperově divadle (kvarty – oktávy) 
• 8. 11. 2017 Amundsen kontra Scott v divadle DRAK (primy – tercie) 
• 23. 11. 2017 filmová projekce „Un sac de billes“ v rámci Festivalu francouzského filmu 

v kině Bio Central (žáci francouzštiny) 
• 30. 11. 2017 hudební a taneční představení Galerie umění ve Filharmonii Hradec Králové 

(sekundy) 
• prosinec 2017 Pýcha a předsudek v Národním divadle Praha (zájemci z vyššího 

gymnázia) 
• 19. 1. 2018 film Milada, následná beseda s režisérem snímku a absolventem gymnázia 

Davidem Mrnkou  
• leden 2018 interaktivní divadelní představení v angličtině divadla Bear 
• 26. 1. 2018 Péťa a vlk – výchovný koncert ve Filharmonii Hradec Králové (primy) 
• únor 2018 Romeo a Julie v Klicperově divadle (kvarta A) 
• 1. 3. 2018 filmová projekce „La reina española“ v rámci festivalu La Película v kině Bio 

Central (žáci španělštiny)  
• duben 2018 24. října 1942 v divadle DRAK (kvarty) 
• 2. 5. 2018 Bílý tesák v divadle DRAK (primy – tercie) 
 
Besedy a přednášky 
• 5. 1. 2018 přednáška MUDr. P. Kamenického Antikoncepce a její vedlejší účinky 

(seminář ze somatologie); 20. 1. 2018 přednáška Mgr. J. Hotového (Muzeum Východních 
Čech) a I. Králíčka Pohyb – cyklus přednášek pro studenty nižšího gymnázia připravující 
se na biologickou olympiádu, otevřeno studentům hradeckých škol (žáci připravující se na 
olympiádu); 26. 1. 2018 přednáška zástupce Českého národního registru dárců kostní 
dřeně (seminář ze somatologie); 2. 3. 2018 přednáška M. Štulpy Praktické šití, operace 
laserem, … (seminář ze somatologie); 19. 3. 2018 přednáška Mgr. M. Mikáta  Fyziologie 
živočichů (studenti připravující se na biologickou olympiádu); 17. 4. 2018 přednáška Iva 
Králíčka Kambodža (žáci kvint); 23. 5. 2018 přednáška Mgr. Rybárikové Včelařství (žáci 
přírodovědného kroužku)   

• 12. 4. 2018 Devět životů – vzdělávací program o Arnoštu Lustigovi (kvarty); vzdělávací 
program „Jako svatý na mostě, ale který?“ s dr. Petrem Polehlou z FF UHK; beseda 
s odborníkem na téma Vývoj a zabezpečení československých a českých bankovek; )část 
na akci Broumopvské diskuze (seminář z dějepisu) 

• 20. 3. 2018 soutěže a rukodělné dílny ve francouzském jazyce v rámci Pedagogických dnů 
na PdF UHK (francouzštináři z kvart a kvint) 

• 3. 11. 2017 přednáška: Evropská unie (Eurocentrum HK, Petra   Pejcharová, kvarta A);  
8. 1. 2018 beseda s doc. MUDr. Lenkou Hodačovou, PhD. - Sexualita a život (sekundy); 
22. 1. 2018 přednáška M. Váchy - Dějiny eugeniky od 19. století po sekvenování genomu 
člověka (septimy); 16. 2. 2018 přednáška Jany Sieberové Umírání a hospicová péče 
(kvinty); 1. 3. 2018 přednáška Policie ČR (plk. Mgr. Ivana Ježková, kvarta A); 
16. 3. 2018 projekce filmu Aktivistka z cyklu Jeden svět na školách, Biocentral (2A, B); 
23. 3. 2018 projekce filmu Nic se neodpouští z cyklu Jeden svět na školách (7B); 9. 4. 
2018 beseda s poslankyní Adamovou na téma Práce poslance PSP PČR (sexty, septimy); 
19. 4. 2018 přednáška T. Petráčka o J. Toufarovi; 21. 5. 2018 Pornografie a kult těla - 
Pospíšil (kvinty); 22. 5. 2018 Pornografie a kult těla -  Pospíšil (sexty); 21. 5. 2018 Fake 
news a uprchlictví - P. Podhajská (kvarty – sexty); 24. 5. 2018 Co o nás ví sociální sítě a 
internet (přednášející z FF UK, kvinty); 25. 5. 2018 Média a politika (přednášející z FF 
UK, 6AB); 25. 5. 2018 Hormonální antikoncepce v pohledu farmaceutky P. 
Zahradníčkové (kvarty); 28. 5. 2018 Osmičkové roky FF UHK (tercie a kvarty); květen 
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2018 vzdělávací pořad "Nicholas Winton - Síla lidskosti"; 29. 5. 2018 "Rus v žigulíku" - 
projekce filmu a beseda s producentem (sexty, septimy); 26. 6. 2018 Beseda s T. 
Petráčkem Založení republiky a Česká otázka (minulost a současnost) – sexty, septimy; 
26. 6. 2018 Řehák - Přednáška Sex. Aids a vztahy (tercie) 
 

Sportovní aktivity 
• Lyžařské výcvikové kurzy 

13. – 19. 1. 2018  kvinta A + B, 1.G (Žižkova bouda Pec pod Sněžkou) 
3. – 9. 3. 2018  sekunda A + B (hotel Krakonoš Benecko) 

• Sportovně-turistické kurzy 
11. – 15. 9. 2017 vysokohorská turistika (Vysoké Tatry) 
   vodácký kurz (rafting na Vltavě) 
   cykloturistika (Český ráj) 
   sportovní kurz (Hradec Králové) 

X.1.2 Kulturní akce 

12. 12. 2017 Adventní koncert biskupského gymnázia a ZUŠ v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie s literárně hudebním pásmem žáků prim 

13. 12. 2017 
21. 12. 2018 

Vánoční pásmo pro žáky církevní ZŠ 
Školní vánoční besídka 

01. 02. 2017 
03. 04. 2018 

Maturitní ples školy v Aldisu 
Vystoupení francouzštinářů na koncertě v Knihovně města Hradce 
Králové 

21. 05. 2018 Maturitní koncert a veřejná prezentace maturitních prací z výtvarné 
výchovy v aule gymnázia 

04. 06. 2018 Slavnostní ceremoniál předání maturitních vysvědčení v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie; vystoupení pěveckého sboru a společenské 
setkání s maturanty a jejich blízkými v prostorách školy 

27. 06. 2018 Akademie žáků gymnázia 

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.   
 
Do sexty byl zařazen projekt „Krajina“. Žáci v malých skupinách řešili projekt, který byl 
zaměřen 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 
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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. Studenti vyššího gymnázia 
nám pomáhali zajišťovat organizaci i chod některých stanovišť. Zapojili jsme se do 
ekologické olympiády (naši studenti obsadili 1. místo v krajském kole a 2. místo v národním 
kole této soutěže). 
 
Několik desítek žáků docházelo do tří přírodovědných kroužků. Naše škola je součástí škol 
sítě MRKEV. Pokračuje třídění odpadu (plasty a papír).  

X.2 Základní škola  

Celoškolní a ročníkové projekty 
• sběr starého papíru – po celý školní rok – jednou za měsíc 
• Recyklohraní – celoroční projekt 
• Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan, Zeměpisná olympiáda, 

Eurorebus 
• ŠD – karneval, první až třetí třídy – Noc s Andersenem  
• 15. 9. 2017 Den církevního školství – Muzeum loutkářských kultur Chrudim, Vysoká nad 

Labem, Hradec Králové – staré město, Muzeum východních Čech, VKHK Hradec 
Králové 

• 25. 9. – 26. 9. 2017 adaptační kurz 6. A 
• 16. 10. – 19. 10. 2017 Misijní štrúdlování a Pohled pro misie – projekt na podporu misií  
• 9. 11. 2017 Setkání národů – Adalbertinum – II. stupeň 
• 30. 11. 2017 Adventní tvoření 
• prosinec 2017 – O pohár Jana Pavla II. – I. stupeň – fotbal 
• 6. 12. 2017 – Úřad práce – 9. A 
• 6. 1. 2018 Tříkrálová sbírka 
• 20. 1. – 26. 1. 2018 LVK – 7. A a 8. A 
• 13. 2. 2018 Projektový den – První republika 
• 22. 3. 2018 Velikonoční tvoření 
• 23. 3. 2018 Noc s Andersenem 
• 6. 4. 2018 Společenský večer  
• 9. 4. 2018 Pouť ve školní kapli 
• 18. 5. 2018 Zemědělský den – exkurze tříd z prvního stupně 
• 28. 5. – 1. 6. 2018 - škola v přírodě 2. a 5. ročník  
• 16. 6. 2018 školní pouť 
• červen 2018 – Hasík – první stupeň 
• červen 2018 Eurorebus – celostátní kolo 
• 25. 6. a 28. 6. 2018 školní akademie 
 
Předmětové projekty 
• 6. 11. 2017 – Svět fyziky – SVKHK – 8. A 
• 8. 12. 2016 Zoo Dvůr Králové n. L. – Ozdob zvířátkům stromeček – první stupeň 
• ŠK Výtvarná soutěž Oblastní charity  
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Exkurze a výstavy 
• exkurze do hvězdárny a planetária HK – různé ročníky po celý školní rok 
• 22. 5. 2018 Exkurze Ležáky – 8. a 9. ročník 
• 25. 6. 2017 Všestary – Archeopark – 6. A 
 
Divadelní a filmová představení, koncerty  
• 23. 11. 2017 Oskar a růžová paní – představení v kostele P. Marie 
• 13. 12. Adventní koncert – kostel P. Marie 
• 21. 12. 2017 Vyšla hvězda nad Betlémem – první a druhé ročníky 
• 11. 6. 2018 Klicperovo divadlo. Tři mušketýři 7.A 
• 15. 6. 2018 Klicperovo divadlo Kytice 6. A 
• 18. 6. 2018 Klicperovo divadlo, Sen noci svatojánské 8. A 
 
Besedy a přednášky 
• 4. 1. 2018 MUDr. Hodačová – přednáška Sexualita a život – 6. A a 8. A 
• 18. 12. 2017 – Bio Central – Brazílie – vášnivé srdce jižní Ameriky – II. stupeň 
• 31. 5. 2018 Bio Central – Svět kolem nás – druhý stupeň 
 
Sportovní aktivity 
• plavecká výuka Zéva HK – podzim 2017 – třetí až čtvrtý ročník 
• bruslení s karnevalem na zimním stadionu – zima 2018 – první stupeň 
 

X.3 Mateřská škola 

• Logopedické divadlo – „O pejskovi, kterému se nechtělo štěkat“ 
• koncert v ZUŠ Habrmanova 
• Martinské tvoření s rodiči 
• výstava hub 
• divadlo Medová královna - Drak 
• Vánoční besídka pro rodiče v kostele p. Marie, repríza pro ZŠ a v klášteře 
• GMU – edukační program 
• divadlo v MŠ – O dvanácti měsíčkách 
• sněhulákový den 
• karneval 
• programy v Hudebním divadle dětem (Roboti, Líhnutí kuřátek) 
• program „prevence ústní hygieny“ medici UK 
• pouť do školní kaple 
• písečná animace 
• koncert v aule Bigy 
• Besídka k svátku maminek 
• „Bezpečné město“ – Tylovo nábř. 
• Výlet s poutí na Kuks, bohoslužba slova v přírodě, vycházka přes Braunův Betlém 
• návštěva na Policii ČR 
• Kurz plavání (tříměsíční) 
• Solná jeskyně (zimní měsíce) 
• celoroční třídění odpadu a účast na akci „Papír za papír“  
 
 



 

38 

X.4  Základní umělecká škola 
 
Třídní přehrávky 
18. 10. 2017 Třídní přehrávka Jany Hronovské 
16. 11. 2017 Pěvecký koncert žáků Michaely Grundové 
30. 11. 2017 Hudební dílna: klavír - varhany  
6. 12. 2017 Třídní přehrávka žáků Jany Hronovské 
11. 12. 2017 Třídní přehrávka žáků Hany Haltufové 
15. 12. 2017 Vánoční zpívání žáků Michaely Grundové 
29. 1. 2018 Klavírní koncert 
8. 2. 2018 Varhanní koncert 
13. 2. 2018 Koncert žáků CZUŠ 
21. 3. 2018 Koncert žáků CZUŠ 
24. 4. 2018 Koncert žáků CZUŠ 
5. 6. 2018 Třídní přehrávka Hany Haltufové 
7. 6. 2018 Třídní přehrávka žáků Jana Lorence 
11. 6. 2018 Třídní klavírní přehrávka 
13. 6. 2018 Třídní přehrávka Jany Hronovské 
19. 6. 2018 Třídní přehrávka žáků Michaely Grundové 
26. 6. 2018 Koncert žáků Petry Ločárkové a Kláry Cvejnové 
 
Vystoupení pro veřejnost 
3. 5. 2018 Vystoupení pro Sedmikrásku s tématem jara 
16. 5. 2018 Jarní koncert Squadry Risonante 
19. 6. 2018 Varhanní koncert v kostele sv. Antonína na Novém Hradci Králové 
 
Charitativní akce 
3. 12. 2017  Adventní vystoupení pro charitu  
4. 12. 2017  Adventní vystoupení pro sestřičky de Notre Dame 
12. 12. 2017  Adventní koncert školy 
27. 3. 2018  Velikonoční vystoupení pro seniory 
26. 6. 2018  Koncert pro sestřičky de Notre Dame 
 
Výstavy 
5. – 19. 4. 2018 Výstava výtvarného oddělení  
 
Jiné aktivity ZUŠ 
12. – 15. 10. 2017  Soustředění sboru Squadra Risonante 
10. – 12. 11. 2017 Squadra Risonante na Festivalu duchovní hudby Velehrad 
26. 4. – 29. 4. 2018 Soustředění sboru Squadra Risonante 
4. 5. – 7. 5. 2018 Zájezd sboru Squadra Risonante do Německa 
 

XI.  Spolupráce se zahraničními školami 
I ve školním roce 2017 – 2018 pokračovala spolupráce s našimi partnerskými školami ve 
Spolkové republice Německo. Výměny se Sonnenlugerschule v Mengenu se zúčastnilo 7 
našich studentů a 7 žáků partnerské školy. Podzimní část výměny se tentokrát uskutečnila 
v Německu od 16. do 21. října 2017. Do Německa jsme cestovali vlakem a autobusem DB. 
Výčet aktivit – společné vaření, zámek Sigmaringen, Museum Mercedes–Benz ve Stuttgartu, 
prohlídka historického jádra města Ravensburg. 
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Na jaře jsme u nás přivítali hosty z Německa, konkrétně 16. až 21. května 2018. Proběhly již 
tradiční body programu – prohlídka města, návštěva Prahy, paintball u Správčického rybníku, 
a také výlet do Kutné Hory spojený s návštěvou středověkých stříbrných dolů. 
Výměnu finančně podporuje Česko-německý fond budoucnosti. 
Celoročního studijního pobytu na Collegium Johanneum Loburg, Ostbevern, se zúčastnila 
jedna žákyně sexty A. Na financování jejího pobytu přispěl Česko-německý fond 
budoucnosti. 
Pokračovaly výměnné pobyty mezi naší školou a partnerskou školou v Brive-la-Gaillarde  
ve Francii. V termínu od 8. do 12. 10. 2017 navštívili naši studenti partnerskou školu ve 
Francii, v době od 23. do 29. 4. 2018 se realizoval výměnný pobyt žáků z Brive u nás. 
Čtvrtletní jazykovou stáž v Brive absolvovaly dvě studentky ze třetí G.  
 
Na začátku školního roku jsme se účastnili zahraničního turnaje v Německu, tentokrát 
v ultimate frisbee. Turnaje se zúčastnily školy z České republiky, Nizozemska, Německa, 
Slovinska a z Itálie. Program byl pestrý od začátku do konce. Dvě dopoledne strávili žáci 
samotným turnajem, zbytek byl vyplněn kulturními aktivitami a výlety.  

V  roce 2017 (24. 6. – 13. 7.) k nám zavítali tři studenti ze středních škol z okolí Cedar Rapids 
(USA), kteří strávili tři týdny s rodinami našich žáků. Druhá fáze výměny proběhla 
na sklonku prázdnin a začátku školního roku (20. 8. – 9. 9. 2017), kdy naši žáci zamířili 
na oplátku do Iowy. Výměnu jsme organizovali ve spolupráci s Czech Heritage Foundation. 
Ve školním roce 2018 – 2019 plánujeme další kolo této reciproční výměny, která má za cíl 
vzájemné kulturní a jazykové obohacení účastníků. 

 

XII.  Zájmová činnost žáků a úspěchy žáků v soutěžích 

XII.1  Gymnázium  

Mnozí žáci školy využívali ve svém volném času nabídku školního klubu, knihovny 
a studovny. Opět jsme rozšířili nabídku deskových her, stále byly k dispozici počítače 
s připojením k internetu, stolní fotbal. 

Klub často fungoval na školní zahradě. Jaro bylo nádherné a dní strávených venku bylo 
opravdu mnoho. Zahradu jsme využívali také k organizování rozličných nárazových 
logických, pohybových a jiných skupinových her.  

Na začátku školního roku si žáci mohli vybrat z pestré nabídky více než 20 volnočasových 
kroužků. V průběhu roku pak došlo ve školním klubu k personální obměně, která se však žáků 
nijak nedotkla, a klub fungoval ve velmi podobném režimu stále dál. 

Pod záštitou školního klubu se naši žáci účastnili několika soutěží. Již tradičně jsme se 
účastnili a pomáhali organizovat soutěž v piškvorkách. Třetím rokem jsme se zúčastnili 
soutěže ve stolním fotbale, kde jsme opět postoupili do celostátního finále v Praze. Tradičně 
jsme se také zúčastnili církevního florbalového turnaje děvčat v Kutné Hoře a turnajů 
ve frisbee. 

Máme za sebou pořádání šestého ročníku cestovatelských přednášek. Moc nás těšilo, že jsme 
často museli na poslední chvíli zvyšovat diváckou kapacitu. Návštěvníci několikrát obsadili 
i balkon. Je to pro nás důkazem, že tato pravidelná akce je stále oblíbenější, a rádi v jejím 
organizování budeme pokračovat i další roky. 
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Ve školním klubu probíhaly v průběhu roku stále oblíbenější dlouhodobé turnaje jako 
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 – celorepubliková 
literární soutěž na téma Den Země - 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 a francouzský jazyk) – soutěž nakladatelství Fraus 
Ztvárnění francouzské abecedy – Prix de la francophonie 2018 - Historiáda – dějepisná 
olympiáda – dějepisná soutěž pro gymnázia – matematická olympiáda – Pythagoriáda – 
Matematický klokan – Pangea – Náboj – logická olympiáda - fyzikální olympiáda – Fykosí 
Fyziklání - chemická olympiáda – biologická olympiáda – soutěž v poznávání rostlin 
a živočichů – ekologická olympiáda – Zelená stezka – soutěž YPEF - zeměpisná olympiáda – 
Bobřík informatiky v kategoriích Benjamin, Junior a Senior – výtvarná soutěž charitativní 
organizace Sozialwerk der Ackerrmann-Gemeinde pro církevní školy na téma „Chránit 
a zachovat Boží stvoření“ – sportovní soutěže, např. Liga hradeckých škol v orientačním 
běhu, přebory v lehké atletice a přespolním běhu, plavání, fotbalové, basketbalové, florbalové, 
futsalové a volejbalové turnaje ve frisbee, 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 C 
• Krajské kolo matematické olympiády kategorie Z9 
• Okresní a krajské kolo soutěže poznávání rostlin a živočichů 
 
Úspěchy žáků v soutěžích 
 
Úspěšní účastníci okresních, krajských a celostátních kol soutěží 
 
1A Křížová Barbora 2. místo v dějepisné soutěži Historiáda, 3. místo 

v okresním kole Pyghagoriády 
1B Čerevko Tichon 1. místo v okresním kole matematické olympiády 
 Dresler Jan 1. místo v okresním kole Pythagoriády, 3. místo v kraji 

v soutěži Matematický klokan 
 Horáková  Ema 3. místo v okresním kole Pythagoriády 
 Neumannová  Alžběta 3. místo v okresním kole Pythagoriády, 2. místo 

v celostátním finále Přeboru škol v orientačním běhu 
v soutěži družstev 

2A Horký Šimon 3. místo v kraji v soutěži Matematický klokan 
 Mráz Ondřej 3. místo v okresním kole Pythagoriády 
 Pokorný Matouš 1. místo v okresním kole Pythagoriády, 3. místo v kraji 

v soutěži Matematický klokan 
2B Dohnálek Tomáš 2. místo v okresním kole matematické olympiády 
 Horký Jáchym 3. místo v okresním kole Pythagoriády 
 Klusáková Barbora 3. místo v krajském kole geologické olympiády  
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 Metelková Michaela 2. místo v okresním kole matematické olympiády, 
1. místo v celostátním finále Přeboru škol v 
orientačním běhu v soutěži jednotlivců, 2. místo 
v soutěži družstev, 1. místo v krajském kole 
v přespolním běhu 

 Voženílková  Kateřina 1. místo v krajském kole biologické olympiády, 
kategorie D 

3A Doležal Erik 3. místo v okresním kole Pythagoriády 
 Pokorný Lukáš 1. místo v okresním kole Pythagoriády 
 Zamouřil  Jáchym 3. místo v kraji v soutěži Matematický klokan, 2. místo 

v celostátním finále Přeboru škol v orientačním běhu 
v soutěži družstev 

3B Čičovský Daniel 1. místo v krajském kole BiO kat. C, 1. místo 
v národním kole YPEF, 1. místo v krajském kole 
geologické olympiády 

 Maňaska Jan 1. místo v okresním kole matematické olympiády, 
2. místo v dějepisné soutěži Historiáda 

 Neumann Matěj 2. místo v celostátním finále Přeboru škol v 
orientačním běhu v soutěži družstev, národní kolo 
recitační soutěže 

 Ungvári Nikol 1. místo v krajském kole a národní kolo olympiády 
v českém jazyce 

 Zamouřilová  Anežka 1. místo v národním kole YPEF, 3. místo v okresním 
kole Pythagoriády, 2. místo v celostátním finále 
Přeboru škol v orientačním běhu v soutěži družstev 

3G Kheil Václav 3. místo v krajském kole SOČ, 3. místo v krajském 
kole biologické olympiády, kategorie A 

4A Melicharová Sára 1. místo v krajském kole Soutěže ve francouzském 
jazyce v kategorii A1 

4B Horáková  Veronika 1. místo v kraji v soutěži Matematický klokan, 2. místo 
v krajském kole logické olympiády, 2. místo 
v celostátním finále Přeboru škol v orientačním běhu 
v soutěži družstev 

 Marešová Kateřina 1. místo v krajském kole biologické olympiády 
kategorie B, 1. místo v národním kole YPEF, 2. místo 
v krajském kole geologické olympiády 

 Matyáštíková Johana 2. místo v celorepublikové literární soutěži Den Země 
 Pávová  Eva 2. místo v dějepisné soutěži Historiáda 
 Petráň Lukáš 2. místo v krajském kole zeměpisné olympiády 

v kategorii C 
5A Grünseisen Jan 2. místo v národním kole YPEF, 3. místo v krajském 

kole geologické olympiády 
 Hebrová Sára 2. místo v krajském kole Soutěže v němčině, kategorie 

IIIB 
 Machová Helena 2. místo v národním kole YPEF 
 Šimůnek Jakub 2. místo v národním kole YPEF  
5B Frolová Eliška 1. místo v krajském kole geologické olympiády 
 Metelka Ondřej 2. místo v krajském kole zeměpisné olympiády 

v kategorii D, 2. místo v krajském kole v přespolním 
běhu 

 Bláha Vojtěch 2. místo v krajském kole logické olympiády 
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 Salavec Tomáš 3. místo v krajském kole matematické olympiády 
7A Hrbáčková Lucie 1. místo v krajském kole a celostátní kolo Soutěže ve 

francouzském jazyce v kategorii B1 
 Štaudová Kristina 2. místo v krajském kole Konverzační soutěže ve 

španělském jazyce 
7B 
8A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plot 
Bureš 
 
 
 
Fridrich 
Köhlerová  

Jan 
Vít 
 
 
 
Jan 
Terezie 

1. místo v krajském kole soutěže Bobřík Informatiky 
1. místo v krajském kole biologické olympiády, 
kategorie A, 1. místo v krajském kole a 2. místo 
v národním kole ekologické olympiády, 1. místo 
v krajském kole geologické olympiády 
3. místo v krajském kole SOČ, obor zdravotnictví 
1. místo v krajském kole a 2. místo v národním kole 
ekologické olympiády, 3. místo v krajském kole 
biologické olympiády 

 
 
8B 

Šimon 
 
Pek 

Zdeněk 
 
Daniel 

2. místo v krajském kole SOČ, obor zemědělství, lesní 
a vodní hospodářství 
1. místo v krajském kole a 2. místo v národním kole 
ekologické olympiády 
 

XII.2  Základní škola  

Úspěšní účastníci okresních, krajských a celostátních kol soutěží 
 
3. A  L. Zelba 1. místo v celostátní soutěži Matematický klokan 
3. A L. Zelba 1. místo v MČR v šachu 
5. A   Jan Stránský 1. místo v okresním kole matematické olympiády  
5. A  kolektiv celostátní kolo EUROREBUS JUNIOR 

 

XIII.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí 

Ve školním roce 2017 – 2018 se žádná kontrola České školní inspekce neuskutečnila.  
 

XIV.  Základní údaje o hospodaření školy 
Významnou událostí v životě naší školy v roce 2017 byla oslava 25 let trvání Biskupského 
gymnázia, která proběhla v měsíci červnu. Na jejím financování se podílel zřizovatel školy 
Biskupství královéhradecké a řada donátorů, ať již fyzických nebo právnických osob. U této 
příležitosti se sluší konstatovat, že se škola stala po čtvrtstoletí činnosti stabilní 
a vyhledávanou součástí vzdělávacího systému Královéhradeckého kraje. 
Podstatnou změnou v hospodaření školy v roce 2017 bylo zahájení činnosti základní 
umělecké školy k datu 1. 9. 2017. Pro stabilní finanční zajištění školy v tomto roce však byly 
důležité všechny zdroje financování, a to zejména školné na gymnáziu, základní škole a 
umělecké škole, dary od fyzických i právnických osob a také vedlejší hospodářská činnost. 
Díky všem těmto zdrojům byly naše úkoly zvládnuty a hospodaření skončilo v mírné ztrátě 
78.841,- Kč. Financování hospodaření školy bylo plynulé a probíhalo dle zpracovaného 
rozpočtu. Obrat školy se oproti loňským 55.874.790,- Kč významně zvýšil na 61.238.674,- 
Kč, v neposlední řadě i vlivem zahájení činnosti i financování základní umělecké školy.   
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V roce 2017 jsme obdrželi provozní dotaci ze státního rozpočtu ve výši 51.142.260,- Kč 
na všechny součásti školy dohromady a účelovou dotaci na financování asistentů pedagogů 
pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním 160.792,- Kč. Na gymnáziu i základní škole jsme 
významné zdroje čerpali z programu „Šablony“ z Evropských fondů s celkovou částkou 
673.628,- Kč.  
Jako každý rok získala naše škola mimo dotací na opravu budovy další granty z 
Královéhradeckého kraje a od města Hradec Králové.  
Jedním z dalších zdrojů financování byla dotace na rozvojový program Hodnocení žáků a škol 
podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 – Excelence středních škol 2017, která 
činila pro rok 2017 celkem 199.102,- Kč a Excelence základních škol 2017, která činila pro 
rok 2017 50.815,- Kč. 
Vyrovnané financování školy si dnes již nemůžeme představit bez příjmů ze školného 
na gymnáziu, základní škole a umělecké škole. V kalendářním roce 2017 bylo na školném 
vybráno celkem 1.490.880,- 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 431.401,50 Kč. Mezi největší dárce patří Biskupství královéhradecké, 
Česko-německý fond budoucnosti, nadace Schulhilfswerk der Diözese Augsburg, Renovabis 
a řada dalších sponzorů. 
Škole chyběly finanční prostředky na odměňování pedagogických pracovníků srovnatelné 
s veřejnými školami, a proto bylo od září 2018 navýšeno školné, které tento problém bude 
částečně řešit.  
 

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 2017 
Částka: 199.102,- Kč 
Trvání projektu: 2017 
Charakteristika: Neinvestiční prostředky účelově určeny na mzdy pedagogických pracovníků, 
kteří se podíleli na vzdělávání žáků, kteří uspěli v hodnocených oborových soutěžích.  
 
Poskytovatel: MŠMT  
Projekt: Excelence základních škol 2017 
Částka: 50.815,- Kč 
Trvání projektu: 2017 
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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: 160.792,- Kč 
Trvání projektu: 2017 
Charakteristika: Neinvestiční prostředky účelově určeny k financování mzdových nákladů 
včetně pojištění asistentů pedagoga. 
 
Poskytovatel: Královéhradecký kraj   
Projekt: Oprava fasády a pláště budovy Borromea 
Částka: 1.600.000,- Kč  
Trvání projektu: červenec 2015 – srpen 2017 
Charakteristika: Dotace je účelově vázána na opravu fasády budovy gymnázia. 
 
Poskytovatel: Královéhradecký kraj   
Projekt: Oprava podlahové krytiny 
Částka: 90.000,- Kč  
Trvání projektu: 2017 
Charakteristika: Dotace je účelově vázána na opravu podlahy v jedné z učeben školy. Oprava 
byla nutná z důvodu potřeby zvýšit bezpečnost a nahradit nevyhovující povrch povrchem 
novým. 
 
Poskytovatel: Královéhradecký kraj   
Projekt: Okresní kolo soutěže Zelená stezka 
Částka: 6.000,- Kč  
Trvání projektu: 2017 
Charakteristika: Finanční prostředky byly použity na zajištění a organizaci soutěže. Nejlepší 
studenti postoupili do krajského kola. 
 
Poskytovatel: Královéhradecký kraj   
Projekt: Okresní kolo soutěže Poznávání živočichů a rostlin 
Částka: 4.161,- Kč  
Trvání projektu: 2017 
Charakteristika: Tyto finanční prostředky byly využity na poznávací soutěž, které se 
zúčastnili studenti z patnácti škol našeho okresu.  
 
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti 
Projekt: Vým ěnný pobyt Německo - Mengen 
Částka: 20.830,- Kč 
Trvání projektu: 2017 
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. 
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Poskytovatel: Královéhradecký kraj  
Projekt: Práce se studenty s hlubším zájmem o biologii 
Částka: 28.000,- Kč 
Trvání projektu: srpen 2016 - červenec 2017  
Charakteristika:  Studenti si rozšířili znalosti a dovednosti v biologii. Měli možnost přímého 
kontaktu s odborníky, seznámili se s možnostmi odborného výzkumu v terénu a v laboratoři. 
 

Poskytovatel: Sdružení Renovabis 
Projekt: Program osobnostní formace na Biskupském gymnáziu a ZŠ v Hradci Králové 
Částka: 70.000,- Kč 
Trvání projektu: 2016-2017 
Charakteristika: Finance byly použity na náklady spojené s adaptačními kurzy studentů 
gymnázia.  
 
Poskytovatel: Sbírka Biskupství královéhradeckého 
Částka: 119.000,- Kč 
Charakteristika: Tento dar byl využit především na tisk almanachu a dalších propagačních 
služeb spojených s výročím školy.  
 

Poskytovatel: Schulhilfswerk der Diözese Augsburg 
Částka: 3.500,- EUR 
Charakteristika: Tento dar od sester z Augsburgu byl darován škole k 25letému výročí. Z darů 
byla financována jak oslava, tak i další provoz školy. 
 
 

Poskytovatel: Středisko ekologické výchovy SEVER, Základní článek Hnutí 
Brontosaurus 
Věcné dary: notebook, projektor a promítací plátno 
V hodnotě: 31.650,- Kč 
Charakteristika: Tyto věcné dary jsou využívány v hlavní činnosti školy. 
 

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, 
Mgr. Lenka Tomášová, Mgr. Kateřina Prokešová 
 
Hradec Králové 12. 10. 2018 
 
 
 
Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy 
 
Výroční zpráva byla schválena členy Školské rady Biskupského gymnázia, církevní základní 
školy, mateřské školy a základní umělecké školy Hradec Králové dne  

XIX.  Seznam příloh 
Příloha 1 Finanční vypořádání dotací MŠMT v roce 2017 
Příloha 2 Rozvaha pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 
Příloha 3 Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 




















