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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 
(2017/2018) 

Počet žáků 
(2018/2019) 

Kapacita 
schválená 
MŠMT 

Gymnázium Hradec Králové 45 978 298 1992 20 624 599 625 

Základní 
škola 

Na Hradě 90 

Hradec Králové 
110 035 810 1996 12 260 257 270 

Mateřská 
škola 

Na Hradě 90 

Hradec Králové 
150 076 240 2005 2 49 46 56 

Základní 
umělecká 
škola 

Hradec Králové 181087341 2017  236 236 236 

Školní 
výdejna 

Na Hradě 90 

Hradec Králové 
150 004 168   274 248 250 

Školní 
družina 
a školní 
klub 

Na Hradě 90 

Orlické nábřeží 356/1 

Hradec Králové 

110 035 828  4 
120 ŠD 

364 ŠK 

120 ŠD 

359 ŠK 

ŠD 120 

ŠK 357 

CELKEM 
(součet za 
G, ZŠ a MŠ 

  
2009 

splynutí 34 933 902  
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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 
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 

 
 
V kvintě osmiletého gymnázia a v 1. ročníku čtyřletého gymnázia je na základě rozhodnutí 
MŠMT povolena dvoujazyčná výuka zeměpisu. Polovina hodin z celkové dotace je 
vyučována v anglickém jazyce a polovina v jazyce českém. 
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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: pět 
příčných fléten, šest kusů 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  193 2 
výtvarný  41 0 
celkem za obor 234 2 

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 
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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 

 
 
 
 
 



 

14 

 
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. Kateřina Prokešová 

 
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 
Bc.Milan Boháček správce sítě 
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Výchovné poradkyně: 
Mgr. Michaela Čiperová (gymnázium) 
Mgr. Věra Bláhová (ZŠ a MŠ) 
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) 
ThLic. Jan Šlégr, SL. D. 
 

Vedoucí školního klubu: 
Mgr. Jiří Schejbal (gymnázium) 
Bc. Aneta Boháčková (ZŠ) 
 

Vedoucí školní družiny 
Mgr. Zuzana Dufková (ZŠ) 
 

Volnočasové aktivity: 
Mgr. Teodora Gachová (gymnázium) 
Irena Kožíšková (gymnázium) 
 

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. 
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Hudební výchova Mgr. Kateřina Prokešová 
Výtvarná výchova Mgr. Dagmar Blehová 
Tělesná výchova Mgr. Tomáš Kopecký 
 

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. Daniela Mikuličková 
prima B Mgr. Stanislava Kučerová 
sekunda A Mgr. Jaroslava Vojáčková 
sekunda B Mgr. Jiří Schejbal 
tercie A Mgr. Ladislava Pozdílková 
tercie B Mgr. Lukáš Malý 
kvarta A Mgr. Dagmar Blehová 
kvarta B Mgr. Petra Stejskalová 
kvinta A Mgr. Blanka Langerová 
kvinta B Mgr. Pavlína Michalcová 
první G Mgr. Michaela Čiperová 
sexta A RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. 
sexta B Mgr. Irena Kafková 
druhá G Mgr. Pavel Háp 
septima A Mgr. Ondřej Bouma 
septima B Mgr. Přemysl Volek 
třetí G Mgr. Vítězslav Kutík 
oktáva A Mgr. Petr Beneš 
oktáva B Mgr. Martin Jacko 
čtvrtá G Mgr. Jaroslava Polednová 
 
Třídní učitelé na základní škole  
Třída Třídní učitel 
1.A Mgr. Květoslava Hožová 
1.B Mgr. Mária Kavoňová 
2.A Mgr. Helena Nerudová 
3.A Mgr. Radka Řeháková 
3.B Mgr. Kateřina Stejskalová 
4.A Mgr. Naděžda Trojanová 
4.B Bc. Josef Machek 
5.A Mgr. Jakub Žďánský 
6.A Mgr. Tomáš Kopecký 
7.A Mgr. Věra Bláhová 
8.A Mgr. Petr Řehák 
9.A Mgr. Romana Vinšová 
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Pedagogický sbor gymnázia 
Na škole působilo 56 učitelů a 2 pedagogické pracovnice ve školním klubu.   

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 
seminář z 
religionistiky 

spirituál  

Mgr. Brožek Jaroslav nábožentsví   učitel 

PaedDr. Burkertová 
Irena 

tělesná výchova 
výchova  
k občanství 

  učitelka 

Mgr. Čapek Miroslav anglický jazyk zeměpis 
seminář ze 
zeměpisu 

učitel 

Mgr. Čiperová 
Michaela 

český jazyk dějepis   
výchovná 
poradkyně 

BA Dijkman James anglický jazyk 
seminář 
z anglického 
jazyka 

konverzace 
v angličtině, 
politická 
geografie v AJ 

učitel 

Mgr. Dinčovová Alice anglický jazyk 
cvičení 
z anglického 
jazyka 

 učitelka 

Mgr. Gachová Teodora    školní klub 

Mgr. Háp Pavel biologie 
tělesná 
výchova 

 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 

Mgr. Janderová 
Karolína 

biologie informatika 
laboratorní 
technika 

učitelka 

Mgr. Jelínková Alena anglický jazyk    učitelka 

Mgr. Kafková Irena biologie 
tělesná 
výchova 

seminář 
z biologie, 
somatologie 

učitelka 

Mgr. Kopecký Tomáš tělesná výchova   učitel 

RNDr. PhDr. Králíček 
Ivo, Ph.D. 

biologie matematika 
seminář 
z biologie 

učitel, 
koordinátor 
environmentální 
výchovy 

RNDr. Křížová 
Michaela, Ph.D. 

fyzika   učitelka 
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Mgr. Kučerová 
Stanislava 

český jazyk   učitelka 

Mgr. Kutík Vítězslav český jazyk dějepis 
seminář 
z dějepisu  

učitel 

Mgr. Langerová Blanka český jazyk 
základy 
společenských 
věd 

seminář 
z psychologie 

učitelka 

Mgr. Malý Lukáš matematika dějepis 
seminář 
z dějepisu 

učitel 

Mgr. Melicharová 
Helena 

religionistika 
výchova 
k občanství 

 učitelka 

Mgr. Michalcová 
Pavlína 

biologie matematika  učitelka 

Mgr. Miškář Dominik biologie fyzika zeměpis učitel 

Mgr. Mrázová Martina německý jazyk   učitelka 

Mgr. Bc. Němec Radek, 
Ph.D. 

informatika 
seminář    
z informatiky 

 učitel 

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, 
laboratorní 
cvičení  
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 a seminář 
z hudební 
výchovy 

učitelka 

Mgr. Průšová Kateřina španělský jazyk   učitelka 

PaedDr. Rejchrtová Eva německý jazyk ruský jazyk   učitelka 

Mgr. Roztočilová Irena zeměpis 
tělesná 
výchova 

 učitelka 

Mgr. Schejbal Jiří  biologie 
tělesná 
výchova 

somatologie 
učitel, vedoucí 
školního klubu 

Mgr. Stejskalová Petra biologie chemie seminář z chemie  učitelka 

Mgr. Šanderová Blanka anglický jazyk 
seminář 
z anglického 
jazyka 

  učitelka 

Mgr. Šimůnek Vít anglický jazyk 
tělesná 
výchova 

seminář 
z anglického 
jazyka 

učitel 
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Mgr. Špačková Lucie latina   učitelka 

Mgr. Špuláková 
Štěpánka 

francouzský 
jazyk 

  učitelka 

Mgr. Štěrbová Iva německý jazyk 
seminář 
z německého 
jazyka 

  
zástupkyně 
ředitele  

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

učitelka 

Mgr. Vojáček Jiří matematika 
seminář 
z matematiky 

 ředitel 

Mgr. Vojáčková 
Jaroslava 

matematika   učitelka 

Mgr. Volek Přemysl 
základy 
společenských 
věd 

religionistika 

seminář 
z politologie, 
logika a teorie 
argumentace 

učitel, metodik 
prevence 
sociálněpatolo-
gických jevů 

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 
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 
Bc. Tereza Koubková 1. stupeň asistentka pedagoga ZŠ 
Mgr. Kozoňová Daniela Náb  učitelka ZŠ 
Bc. Machek Josef 1. stupeň učitel ZŠ 
 Meteláková Jiřina   asistentka pedagoga MŠ 

Mgr.  Nerudová Helena 1. stupeň 
zástupkyně ředitele pro 
1. stupeň ZŠ 

Bc. Pecháčková Barbora  učitelka MŠ 
Mgr. 
Art.  

Ludmila Pillmayerová 1. stupeň asistentka pedagoga ZŠ 

Mgr. Pozdílková Ladislava Rod, Ov, De učitelka ZŠ 
Mgr. Řehák Petr M, De, Ze učitel ZŠ 
Mgr. Stejskalová Kateřina 1. stupeň učitelka ZŠ 
Mgr. Šmídová Irena Aj, RoV učitelka ZŠ 
Mgr. Špačková Lucie  vychovatelka ŠK 
Bc.  Tereza Staňková 1. stupeň asistentka pedagoga ZŠ 

Mgr. Tomášová Lenka  
zástupkyně ředitele pro 
MŠ 



 

22 

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

Mgr. Trojanová Naděžda 1. stupeň učitelka ZŠ 
Mgr. Košínová 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 Gachová Výtvarný obor – keramika a 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 
Nikol Felzmannová 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. Kateřina Prokešová Hudební obor – hudební nauka  
 

V. Investiční a rozvojová činnost školy 
Stejně tak jako v předcházejících letech, i v roce 2018 jsme pokračovali v  opravách budovy 
gymnázia na Orlickém nábřeží a budovy Základní školy Na Hradě.  
 

V.1 Gymnázium 

V tomto roce byla dokončena druhá fáze opravy fasády budovy na Orlickém nábřeží.  Tato 
významná akce by nemohla být uskutečněna bez podpory ze strany Královéhradeckého kraje 
(1,0 mil. Kč). Částečně byla financována naším zřizovatelem Biskupstvím královéhradeckým 
(0,4 mil. Kč).  
 
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. „kostka“ byla předána do správy naší školy. Přestavba a propojení tohoto objektu 
s objektem hlavním je naším velkým úkolem v následujících letech, v roce 2018 probíhala 
projekční příprava rekonstrukce, v jarních měsících 2019 byly zahájeny stavební práce. 
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Investorem projektu je Biskupství královéhradecké. Cílem přestavby je zvýšení zájmu 
o studium přírodních věd, především matematiky, biologie a chemie. Zřízení čtyř učeben 
vybavených digitálními technologiemi a laboratořemi přispěje k nárůstu kvality vzdělávání 
v rámci biskupského gymnázia a pomůže studentům k lepšímu uplatnění na trhu práce. 
Součástí stavebních prací bude zpřístupnění objektu pro hendikepované studenty. Nově 
zřízené učebny budou po realizaci projektu sloužit nejen pro studenty gymnázia, ale také pro 
žáky dalších vzdělávacích zařízení v rámci aglomerace, např. v rámci pořádání vzdělávacích 
akcí, zájmových kroužků nebo olympiád. Projekt je financován z několika zdrojů – 
individuální dotací Královéhradeckého kraje (15 mi. Kč), dotací ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace IROP (15,4 mil. Kč), vlastními prostředky investora (36,3 mil. Kč). Je podána 
žádost o dotaci od Operačního fondu životního prostředí (4 mil. Kč). Ukončení stavby je 
plánováno na srpen 2020.  
 
V letních měsících 2019 byla provedena výměna oken na západní straně budovy, od které si 
slibujeme nejen další zlepšení estetického vzhledu budovy, ale také energetickou úsporu 
a lepší tepelný komfort. Byla provedena výměna podlahové krytiny ve dvou učebnách a 
jednom kabinetě a byly vymalovány některé učebny. K lepšímu estetickému vzhledu budovy 
přispěje zrenovovaný vstupní prostor a úprava schodiště, na kterém byly obnoveny 
pískovcové rámy a natřeno historické zábradlí.  
 

V.2 Základní škola a mateřská škola  

Na základní škole kromě běžné údržby (malování, repase části tabulí) byly instalovány 
akustické podhledy ve školní jídelně.  
 
V.3   Základní umělecká škola 
 
Ve školním roce 2018/2019 bylo zakoupeno koncertní křídlo Petrof P 173 BREEZE 
v hodnotě 727.720 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 v Hradci Králové proběhlo podle platné legislativy. 
Ředitel školy stanovil jednotná kritéria přijímacího řízení, která byla na konci ledna 2019 
zveřejněna. 
 
Přijímací zkoušky do čtyřletého gymnázia se konaly 12. a 15. 4. 2019, do osmiletého 
gymnázia 16. a 17. 4. 2019. 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 2019 - 2020 

Kód oboru Název oboru 
1. kolo další kola Přijatí 

celkem přihlášení přijatí přihlášení přijatí 
79-41-/81 Gymnázium 287 60 - - 60 
79-41-/41 Gymnázium 83 30 - - 30 
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VI.2 Zápis do l. třídy na základní škole  

Zápis proběhl dne 5. 4. 2019. K zápisu přišlo 42 dětí. 11 z nich nebylo z kapacitních důvodů 
přijato. Zapsáno bylo 31 žáků, z nichž tři mají odklad povinné školní docházky. Všech 28 
dětí, které ve školním roce 2019/2020 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 pro školní rok 2018 – 2019 se konal 2. 5. 2018. Prvního kola zápisu se zúčastnilo 15 
dětí, druhého kola 3 děti – všechny byly přijaty (z toho jedno na přestup). Dodatečně v srpnu 
2018 bylo přijato jedno dvouleté dítě, celkem tedy k 1. 9. 2019 19 dětí. 
Vzhledem k povinnosti spádových MŠ přijmout i tříleté děti klesl letos počet uchazečů do 
naší mateřské školy.  
 
VI.4  Talentové zkoušky na ZUŠ 
 
Žáci jsou do ZUŠ přijímáni na základě talentové zkoušky. Zkoušky se konaly na Církevní 
základní škole ve dnech 14. - 17. 5. 2018. Komise sestávala ze tří pedagogických pracovníků. 
Hodnocení probíhalo na základě stanovených kritérií. U uchazečů se hodnotila především 
rytmika a tonizace. Uchazeč měl k dispozici klavír a mohl si přinést svůj vlastní nástroj. 
 
V případě, že uchazeč již navštěvoval jinou základní uměleckou školu, je mu v případě volné 
kapacity školy na základě žádosti umožněn přestup bez povinnosti skládat talentovou 
zkoušku.  
 
Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 

Obor 
 Přijatí 

celkem přihlášení přijatí 
Hudební 50 45 45 
Výtvarný 11 10 10 
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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: 1.367 

Stupeň hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 385 
prospěl 210 
neprospěl 0 
nehodnocen 3 

 
Přehled prospěchu po třídách 

Třída Počet 
žáků 

Prospěl 
s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Nehodnocen Průměrný 
prospěch 

prima A 28 28 - - - 1.128 
prima B 27 26 1 - - 1.108 
sekunda A 26 21 5 - - 1.278 
sekunda B 34 32 2 - - 1.126 
tercie A 30 23 7 - - 1.283 
tercie B 30 20 10 - - 1.352 
kvarta A 29 25 4 - - 1.267 
kvarta B 31 24 7 - - 1.267 
kvinta A 29 16 13 - - 1.459 
kvinta B 28 19 9 - - 1.319 
první G 31 11 20 - - 1.551 
sexta A 31 19 12 - - 1.369 
sexta B 31 21 10 - - 1.249 
druhá G 31 18 13 - - 1.362 
septima A 30 13 17 - - 1.586 
septima B 27 13 14 - - 1.568 
třetí G 32 16 14 - 1 1.533 
oktáva A 30 12 18 - - 1.483 
oktáva B 30 13 16 - 1 1.448 
čtvrtá G 34 15 18 - 1 1.587 
       

VII.1.2  Přehled prospěchu u maturitních zkoušek 

K maturitní zkoušce se v roce 2019 přihlásilo 91 žáků.     
 
Ve společné části maturitní zkoušky si vedle povinné zkoušky z českého jazyka a literatury 
zvolili žáci především anglický jazyk. Devatenáct žáků si zvolilo matematiku a jedna žákyně 
německý jazyk.   
 
V profilové části maturitní zkoušky skládali žáci zkoušku ze dvou předmětů. 
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Celkový přehled  

Celkový průměrný prospěch: 1.648 

Stupeň hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 48 
prospěl 43 
neprospěl 0 

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

žáků  
Průměrný 
prospěch 

Český jazyk 91 1.846 
Anglický jazyk 71 1.324 
Německý jazyk 1 1.000 
Matematika 19 2.368 
 
Přehled prospěchu po třídách 

Třída 
Počet 
žáků 

Prospěl 
s vyznamenáním Prospěl Nehodnocen Neprospěl 

Průměrný 
prospěch 

oktáva A 30 16 14 - - 1.600 
oktáva B 29 15 14 - - 1.595 
čtvrtá G 33 17 15 1 - 1.742 

VII.1.3  Přehled dalšího studia absolventů gymnázia 

Počet žáků, kteří složili maturitní zkoušku 90 
Informace o dalším studiu /zaměstnání poskytlo 85 
Vysoká škola 79 
Konzervatoř 3 
Pomaturitní jazykové studium, zahraniční 
jazykový pobyt 

2 

Nastoupili do zaměstnání 1 
 
Vysoké školy, na které byli absolventi přijati 
Univerzita Karlova v Praze 24 
České vysoké učení technické v Praze 10 
Univerzita Palackého v Olomouci 9 
Univerzita Hradec Králové 8 
Masarykova univerzita v Brně 4 
Vysoká škola ekonomická v Praze 4 
Univerzita Pardubice 3 
Vysoké učení technické v Brně 3 
Česká zemědělská univerzita v Praze 2 
ŠKODA AUTO Vysoká škola Mladá Boleslav 2 
Technická univerzita Liberec 2 
AMBIS Praha 1 
Bangor University, Velká Británie 1 
Mendelova univerzita v Brně 1 
Middlesex University London, Velká Británie 1 
University of New York Prague 1 
University of South Wales, Cardiff Velká Británie  1 
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Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 1 
Západočeská univerzita v Plzni 1 
 
Přehled přijatých na vysoké školy podle oborů 
Medicína, fyzioterapie 25,31 % 
Technické obory 18,99 % 
Ekonomické obory 16,45 % 
Humanitní obory, sociální vědy, žurnalistika 8,86 % 
IT obory 8,86 % 
Právo 7,59 % 
Učitelství 6,33 % 
Farmacie 3,80 % 
Filologické obory 2,53 % 
Matematika 1,27 % 
Veterinární lékařství 1,27 % 
 

VII.2  Základní škola  

Třída Počet 
žáků 

Prospěl 
s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Nehodnocen Průměrný 
prospěch 

1. A 14 14 0 - - 1,000 
1. B 13 13 0 - - 1.000 
2. A 25 24 1 - - 1,053 
3. A 18 18 0 - - 1,015 
3. B 17 16 1 - - 1,046 
4. A 19 19 0 - - 1,079 
4. B 20 16 3 1 - 1,130 
5. A 29 26 3 - - 1,500 
6. A 25 20 5 - - 1,309 
7. A 28 12 16 - - 1,854 
8. A 29 19 10 - - 1,476 
9. A 21 11 10 - - 1,457 
 

VII.3  Mateřská škola 

Průběh vzdělávání 

Předškolní vzdělávání vycházelo z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání, učitelky používaly nadále ŠVP Rok se svatými. Učitelky 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, v úterý vždy s předškoláky z obou tříd s podporou školní 
asistentky. 
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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) 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 (20. – 24. 5.) – zúčastnilo se 20 dětí – celopobytová hra na téma Cesta 
kolem světa. Provoz MŠ byl v této době zajištěn na 1 třídu. 

Jídelna MŠ Čtyřlístek, která nám zajišťuje jídlo pro děti, získala certifikát „Zdravá školní 
jídelna“. Jídla jsou chutná, v dostatečném množství, rodiče jsou informováni o nových 
potravinách i jídlech. 

Závěry a opatření 

Nadále pracovat s předškoláky v průběhu celého dne ve skupinkách i individuálně, provádět 
logopedickou prevenci (na základě depistáže klin. logopedky). 

Vzhledem k nárůstu dětí, které velmi špatně mluví, zůstává zvýšená potřeba pracovat 
individuálně s dětmi v logopedických chvilkách – již tři učitelky byly proškoleny v kurzu 
logopedického asistenta z grantu MŠMT 2015 a z grantu MŠMT 2016). Poznatky uvádíme 
do praxe. 

Výsledky vzdělávání 

22 předškolních dětí, z toho 5 dětí s odkladem školní docházky. O odklad školní docházky 
na další školní rok žádali zákonní zástupci jednoho dítěte. Všechny děti odcházely do 1. třídy 
naší církevní školy. 

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 drog, rasové a národnostní nesnášenlivosti ani žádných podobných jevů 
sociálněpatologického charakteru, které by vyžadovaly výjimečný odborný zásah. 

Nově příchozí žáci prim a kvint absolvovali hodinové přednášky o problematice šikany  a 
kyberšikany. Dotazníkový a osobní průzkum prokázal, že cca 58% z nich prodělalo nějakou 
zkušenost šikany ve svých předchozích školách. Fyzické šetření se v průběhu roku 
neprovádělo, neboť nebyl důvod k žádnému takovémuto opatření.  

Na celém nižším gymnáziu byl dvakrát plošně proveden dotazníkový průzkum. Na vyšším 
gymnáziu byl proveden jednou. Některé drobné signály potenciálních potíží, jež z průzkumu 
vyznívaly, byly řešeny rozhovorem, či domluvou. Pohovor byl veden v nové třídě 1. G, kde 
někteří hoši zřejmě špatně odhadli způsob jednání s děvčaty. S odstupem bylo konstatováno 
vymizení problému.  

Jako problematická byla vyhodnocena jedna třída nižšího gymnázia, kde sice k vážnějším 
konfliktům nedochází, přesto je většina třídy nespokojena s chováním některých chlapců. 
Dotazníkový průzkum byl proveden třikrát se zhruba stejnými výsledky. Proto třídu při 
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rodičovské schůzce navštívil ředitel školy, rodiče seznámil se situací a požádal o spolupráci. 
Ve třídě budou v novém školním roce přijata opatření, jejichž cílem bude zlepšení vztahů ve 
třídě. Situace bude nadále sledována.  

V uplynulém roce nebyl zaznamenán žádný výskyt kyberšikany. 

V kvintě a sextě byl formou přednášek realizován preventivní program proti anorexii a 
bulimii. Výskyt onemocnění nebyl zaznamenán.  

Práce v oblasti výchovného poradenství byla zaměřena na:    
• péči o integrované žáky 

- tvorba a kontrola IVP, kontrola plnění PLPP 
- spolupráce s PPP a SPC, zprostředkování závěrů vyšetření žáků v PPP a SPC 
jednotlivým vyučujícím a kontrola jejich plnění 
 

• kariérové poradenství 
-  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 
- spolupráce s ÚP HK ohledně kariérového poradenství – besedy se studenty 
- individuální poradenství k volbě seminářů 

• 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 preventistou. 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.  
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, výchovnou poradkyní, preventistou a školním etopedem. 
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 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 všechny naše třídy z I. stupně na škole v přírodě. 
Celý první stupeň se ve školním roce 2018/19 zúčastnil projektů Bezpečné nábřeží 
a Bezpečné město. 
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V 1. A probíhal celoroční projekt Námořníci (vše o kolektivu, prevence všech neduhů 
ve třídě). Obě 4. třídy a 5. A měly přednášku na téma Prevence zneužívání mobilního telefonu 
s etopedem M. Klapalem. Ve 4.B se v rámci multimediální výchovy zaměřili na vliv reklamy 
na člověka, v projektu Každý jsme jiný se žáci vedli k toleranci a respektování druhých. 
 
Výchovné poradenství na I. stupni je zaměřeno na vzdělávání žáků podpůrnými opatřeními. 
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 preventista, výchovná poradkyně, školní etoped, spirituál, třídní učitel a vedení 
školy. Daná témata probírají lektoři nebo učitelé v rámci předmětů - občanská výchova, 
rodinná výchova, náboženství, biologie, chemie, tělesná výchova. Využili jsme 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: 

• šikana – přednáška, ukázky z filmů a závěrečná diskuse 
• kyberšikana – Instagram – film a následná diskuse v kině Central (6., 7. a 8. třída) 
• osobní bezpečí (film) 
• seznamovací pobyt Běleč – 6.A 
• přednáška MUDr. L. Hodačové – Sexuální výchova pro 6. a 8. třídu (dospívání, 

anatomie lidského těla) a film 
• minikurz základů sebeobrany pro dívky 7., 8. a 9. tříd  –  Městská policie HK 
• drogy, alkohol, kouření – film 
• mediální výchova ve SVK HK – 8.A 

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 se žáky s podpůrnými 
opatřeními 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 (9.A) 

• 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. 
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IX.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

IX.1 Gymnázium 

Do dalšího vzdělávání se zapojilo 15 pedagogických pracovníků. Pokračovalo vzdělávání 
učitelů pro výkon různých funkcí při zajištění státní maturitní zkoušky. Učitelé českého 
jazyka cizích jazyků, biologie, chemie, 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, které byly organizovány 
např. v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji nebo  
Karlovou univerzitou Praha, Masarykovou univerzitou Brno, Univerzitou Hradec Králové 
a dalšími institucemi. Výchovná poradkyně absolvovala vzdělávací program zaměřený 
na kariérové poradenství.    

IX.2 Základní škola  

Odborná pedagogická školení, kurzy atd. 
1 pedagog – dlouhodobé vzdělávání KAP KÚHK 
1 pedagog - školení výchovných poradců PPP HK 
1 pedagog – školení kariérových poradců – PPP HK + KAP 

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. Jedna učitelka a jedna asistentka pedagoga studují speciální 
pedagogiku na UHK.   
Všechny pedagogické pracovnice (5 učitelek a asistentka pedagoga) mateřské školy se 
zúčastnily neformálního pětidenního soustředění v Mariánských Lázních před zahájením 
srpnového provozu MŠ. Nabídku zvýhodněného pobytu jsme získali od společnosti, která 
v MŠ provedla dětem vyšetření očí na základě zájmu rodičů. 
 
IX.4    Základní umělecká škola 
Ve školním roce 2018/2019 proběhlo školení pedagoga výtvarného oboru s názvem 
Glazování.  
 

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 
• Ve spolupráci s BIGYFEST z. s. organizace hudebního BIGYFESTu (21. 9. 2018) 

 a MiniBigyfestu (14. 6. 2019)  
• Den otevřených dveří na gymnáziu 16. 1. 2019 
• Výstava studentských prací ve foyer Filharmonie města Hradce Králové. Výstava byla 

zahájena hudebním vystoupením žáků sext při slavnostní vernisáži 3. června 2019 a trvala 
do 26. června 2019. Diváci si mohli prohlédnout především výtvarné práce studentů 
vyššího gymnázia, kresby, malby, sítotisky či tisky z hloubky, a ty nejlepší maturitní 
a seminární práce z výtvarné výchovy. Studenti sext se pochlubili svými akrylovými 
malbami na deskách na téma Vesmír či Vize světa, studenti kvint zpestřili výstavu 
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kašírovanými hlavami na téma Dvojice. 
• Koncert žáků BIGY, chorální scholy, varhaníků CZUŠ a pěveckého sboru Squadra 

Risonante na Noci kostelů a v rámci Týdne otevřených kostelů 4. a 25. 5. 2019; Rožberk, 
Pouchov, kostel Nanebevzetí P. Marie. 

• Vystoupení školní hudební a pěvecké skupiny Cornichons na několika akcích – březen 
2019 zlaté pásmo na Celostátní přehlídce zájmové činnosti církevních škol v Odrách. 

• 3. – 6. 5. 2019 reprezentoval sbor naši školu na turné po diecézi Augsburg v Bavorsku. 
Během turné vystoupil na Dni Evropy v centru Augsburgu. 

• Učitel biologie a matematiky na gymnáziu RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. získal Cenu 
Učené společnosti České republiky pro pedagogy pro rok 2019.  

 

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.  
 
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 . Konkrétním příkladem spolupráce s Agenturou ochrany přírody 
a s Muzeem východních Čech je opakovaná účast žáků gymnázia na brigádě v přírodní 
památce Na Plachtě (3. 11. 2018 a 27. 4. 2019).  
 
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 ve výši 40.000,- Kč byly využity 
prostředky, které žáci gymnázia utržili při adventních trzích v prosinci 2018 (13.184,- Kč) 
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 2018 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 
36.751,- Kč.  
8. 1. 2019 se žáci gymnázia a základní školy zúčastnili Tříkrálové sbírky jako králové – 
koledníci či jejich průvodci. 16. 2. 2019 se 15 studentů zapojilo do organizace Křesťanského 
bálu, jehož výtěžek byl věnován hospicu. 17. 4. 2019 darovali dobrovolníci z řad žáků 
semináře somatologie krev na transfuzním oddělení FN HK. Dne 15. 5. 2019 se žáci podíleli 
na peněžní sbírce u příležitosti Dne boje proti rakovin ě. 18. 5. 2019 pomáhalo 20 
dobrovolníků z gymnázia při zajištění Národní potravinové sbírky.  
Mateřská škola odeslala 1.100 Kč na sbírku Fondu Sidus.  
 
Církevní zaměření školy 
Na zahájení a závěr školního roku a v souvislosti s významnými křesťanskými svátky se 
na gymnáziu i na základní škole konaly slavnostní mše svaté. 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). 4. prosince 
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2018 proběhlo žehnání adventních věnců. 7. prosince navštívili školu Gedeoni a darovali 
žákům oktáv Nový zákon. 
Po celý školní rok probíhala každý týden příprava na biřmování, kterou navštěvovalo 
5 mladých věřících z našeho gymnázia. 8. 6. 2019 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. Spirituál vedl kroužek pro ministranty. 
Učitelé náboženství a religionistiky pracovali společně se žáky prim, sekund a tercií 
na adventních a velikonočních projektech.  
4. – 9. 11. 2018 proběhla studentská pouť do Říma, které se zúčastnili studenti sext a septim.  
Ve dnech 29. 11. – 1. 12. 2018 proběhla ve Vrbatově Kostelci duchovní obnova pro studenty 
vyššího gymnázia, 31. 1. – 3. 2. 2019 se konal sportovně rekreační víkend Zdravíčko aneb 
pololetní prázdniny se spirituálem na Pecce, 17. – 19. 5. 2019 proběhla duchovní obnova pro 
biřmovance.   
Na základní škole probíhaly modlitby každou středu ve školní kapli. Konala se celoškolní 
pouť do Libice nad Cidlinou.  
Výuka náboženství v mateřské škole probíhala pod vedením Katechetického centra (Bc. Jitka 
Pokorná) + s. Mária Kozoňová 1 x týdně v jednotlivých třídách ve zpracovaném programu 
Katechetického centra HK Katecheze dobrého pastýře.  
Čtvrtletně měla každá třída bohoslužbu slova s otcem Petrem Zadinou v kapličce školy 

X.1 Gymnázium 

X.1.1 Aktivity školy 

Celoškolní a ročníkové projekty 
• Projektové dny pro žáky vyššího gymnázia (7. 11. 2018, 16. 5. 2019) 
• Dny evropských národů – tercie, primy (13. – 14. 5. 2019) 
• Ekosystémy – třídenní biologicko-výtvarné projekty pro sekundy (18. – 20. 6. 2019. 

sekunda A, 17. – 19. 6. 2019 sekunda B) 
• Kurz kartografie, GIS a práce s GPS -  kvinty (15. - 16. 10. 2019) 
• Environmentální projekt Krajina - sexty (duben, květen 2019) 
• Návštěva úpravny vody v Hradci Králové – sexty (18. 6. 2019)  
 
Předmětové projekty a kurzy 
• 1. - 3. 11. 2018 matematické soustředění „3 dny s matematikou“ v Horním Jelení (15 

vybraných studentů z řad VG, vedení Mgr. Petr Beneš, Mgr. Lukáš Malý, Mgr. Lukáš 
Vízek, Ph. D., zúčastnění přednášející Mgr. Martin Jacko, Mgr. Jiří Haviger, Ph. D.) 

• 11. 1. a 25. 1. 2019 genetický kurz pro studenty oktáv a studenty připravující se na BiO 
v Hradci Králové: rozšíření učiva genetiky (organizuje a přednáší: I. Králíček a V. Tláskal 
(PřF UK), R. Symonová (UHK) 

• 21. – 22. 1. 2019 workshop How to find books, journals and information v SVK HK 
(kvarta A, kvarta B) 

• 24. 3. 2019 praktická cvičení Mgr. J. Hotového (Povodí Labe), M. Mikáta a V. Bureše 
(PřF UK) a I. Králíčka: Určování bezobratlých (studenti připravující se na BiO)   

• 26. 3. 2019 výukový program katedry francouzského jazyka UHK v rámci Pedagogických 
dnů (skupiny francouzštiny kvart a kvint) 

• 17. 4. 2019 praktická cvičení spojené s odběry vzorků v terénu a mikroskopováním pod 
vedením pracovníků algologického centra Jihočeské univerzity: Řasy a sinice   

• 23. 5. 2019 Fakescape – Fake news, hoax, média (kvinty, 1.G) 
• 24. - 26. 5. 2019 botanický kurz pro studenty septim v CHKO České středohoří  
• 5. 6. 2019 nácvik první pomoci na Univerzitě obrany HK (tercie B) 
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Exkurze a výstavy 
zahraniční exkurze  
•  21. – 27. 4. 2019 se uskutečnil poznávací zájezd do Francie a Španělska, zúčastnilo se ho 

50 studentů, kteří navštívili zajímavá místa jako např. Avignon, Nimes, Figueres, 
Barcelonu, Gironu a další.  

• 2. – 12. 5. 2019 – přírodovědná expedice do Španělska: studenti pracovali v malých 
skupinách pod vedením našich bývalých studentů, pracovníků Povodí Labe, PřF UK 
a naší školy. Během programu vyslechli řadu přednášek. Výstupem této expedice je 
studijní materiál o přírodě Španělska; odborní lektoři Mgr. Jiří Hotový (Povodí Labe), Jan 
Pražák (PřF UK), Mgr. J. Marečková. 

přírodovědné exkurze 
• 6. 11. 2018 Moravský kras – geologická exkurze pro studenty kvart; 16. 11. 2018 

exkurze: Red Point Clinic v HK – fyzioterapeutická přednáška, praktická cvičení pro žáky 
semináře somatologie); 14. 12. 2018 exkurze: Těchonín: účast na pitvě člověka (žáci 
semináře somatologie); 17. 3. 2019 botanická exkurze do Brna za koniklecem pro žáky 
přírodovědného kroužku (lektor Mgr. S. Urban); 14. 5. 2019 botanická exkurze – povodí 
Orlice zaměřená na determinaci rostlin (studenti kroužku); 28. 5. 2019 a 5. 6. 2019 
exkurze do botanické zahrady FAF UK zaměřená na determinaci rostlin (studenti 
kroužku); 11. - 12. 6. 2019 Krkonoše – přírodovědná exkurze (sexta A); 19. 6. 2019 
exkurze do Anatomického muzea LF HK (septima A); 20. 6. 2019 exkurze do botanické 
zahrady FAF UK zaměřená na léčivé rostliny (žáci semináře z biologie septim); 
24. 6. 2019 exkurze do botanické zahrady FAF UK zaměřená na léčivé rostliny (žáci 
kvinty B) 

hudební, dějepisné a literární exkurze  
• září 2018 archeopark Všestary (primy); říjen 2018 výstava Lide československý 

ve Východočeské galerii (kvarty, seminář dějepisu oktáv); 14. 4. 2019 úniková hra 
z Protektorátu na FF UHK (tercie A); 15. 4. 2019 Pražský hrad (sexty, 2G); 17. 4. 2019 
vzdělávací program v Terezíně (septimy, 3G); Kuks (seminář dějepisu septim); Kutná 
Hora (sekundy); 3. 5. 2019 Strahovský klášter (kvinta B); 6. 5. 2019 Strahovský klášter 
(1G); 28. 5. 2019 Český rozhlas (kvarty) 

společenskovědní exkurze  
• 1. 10. 2018 Poslanecká sněmovna ČR s Dominikem Ferim (septima A); 5. 12. 2018 líčení u 

krajského soudu (septima A); 10. 12. 2018 líčení u krajského soudu (sexta A);  
fyzikální, chemické a zeměpisné exkurze 
• 12. 10. 2018 Hvězdárna a planetárium (primy); 12. 10. 2018 České středohoří (seminář 

zeměpisu); 14. 1. 2019 chemické laboratoře FAF UK (seminář chemie oktáv); 21. 2. 2019 
jaderný reaktor VR1 na katedře dozimetrie a aplikace MFF UK; 1. – 2. 4. 2019 exkurze 
do chemických provozů na severní Moravě – hutnictví železa, těžba a zpracování uhlí 
(seminář chemie); 15. 4. 2019 Hvězdárna a planetárium a planetární stezka (kvarty); 12. – 
13. 6. 2019 Polsko – Dolní Slezsko (seminář zeměpisu) 

exkurze v oblasti matematiky a informatiky 
• 3. 12. 2018 Apple Museum Praha (seminář IVT); 7. 2. 2019 Jeden den s informatikou 

a matematikou na MFF UK Praha (seminář IVT); 14. 3. 2019 „Den Pí“ FIM UHK (seminář 
matematiky septim); červen 2019 přírodovědecká budova UHK (kvinty, 1G) 

 
Divadelní a filmová představení, koncerty  
• 29. 11. 2018 The Winter´s Tale – W. Shakespeare v divadle DRAK (kvarty, kvinty, 1.G) 
• 30. 11. 2018 výchovný koncert ve Filharmonii HK (sekundy, tercie) 
• 4. 12. 2018 Sen čarovné noci – Národní divadlo Praha (zájemci z řad žáků a učitelů) 
• 29. 1. 2019 Furianti – Klicperovo divadlo HK (kvarty – oktávy) 
• 13. 2. 2019 Kytice – Klicperovo divadlo HK (primy – tercie) 
• 13. – 15. 3. 2019 Jeden svět – film Follow me – dokument o Instagramu (sexty, septimy, 1. a 2. G) 



 

35 

• 9. 4. 2019 Pan Kaplan má třídu rád – divadlo ABC Praha (zájemci z řad žáků a učitelů) 
• 21. 5. 2019 Beatles – koncert v aule (nižší gymnázium) 
• 24. 6. 2019 Bratři a sestry – divadlo DRAK HK (kvinta A) 
 
Besedy a přednášky 
• 1. 12. 2018 Biologický den na BiGY  – cyklus přednášek zaměřený na středoškolské 

studenty k přípravě na BiO: Bc. A. Damaška (Katedra biologie Přírodovědecké fakulty 
UHK) Ontogeneze hmyzu; prof. Petr Oplození mýtů, prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.  
(Katedra buněčné biologie Přírodovědecké fakulty UK) cytologické téma; akce otevřena 
i pro studenty z jiných škol; 17. 10. 2018 RNDr. M. Andreas: Pravidla psaní odborné 
práce (seminář biologie a přírodovědný kroužek); 24. 10. 2018 RNDr. M. Andreas: 
Rešeršní práce a verbální prezentace (seminář biologie a přírodovědný kroužek); 
2. 11. 2018 MUDr. Černohorská: Krevní transfúze a transplantace kostní dřeně 
(somatologie); 14. 11. 2018 RNDr. R. Prausová: Revitalizace slepých ramen Orlice 
(seminář biologie, přírodovědný kroužek, zvaná veřejnost); 7. 12. 2018 M. Štulpa: 
Praktické šití, operace laserem (somatologie); 19. 1. 2019 Mgr. J. Hotový (Muzeum 
východních Čech) a I. Králíček: Metabolismus – cyklus přednášek (žáci nižšího gymnázia 
připravující se na biologickou olympiádu); 26. 1. 2019 přednáška zástupce Českého 
národního registru dárců kostní dřeně (seminář somatologie); 30. 1. 2019 RNDr. P. Pech: 
Lidský mikrobiom  (seminář biologie a přírodovědný kroužek); 20. 3. 2019 
RNDr. M.  Andreas: Současné trendy ve výzkumu netopýrů (seminář biologie 
a přírodovědný kroužek); 29. 4. 2019 MUDr. Tomáš Soukup (LF HK): Kmenové buňky 
a regenerace lidského těla, prohlídka histologických laboratoří (somatologie) 

• 1. 11. 2018 beseda s europoslancem Pavlem Svobodou, předsedou právního výboru EP 
(septimy, sexty); 20. 11. 2018 Eyal Friedmam: Mesiánské židovství; 21. 11. 2018 Petra 
Stepanová: Anorexie (kvarty); 7. 3. 2019 beseda s Jiřím Padevětem na GJKT (sexta A 
a seminář politologie septim); 20. 5. 2019 beseda s reportážním fotografem Stanislavem 
Krupařem (sexty, septimy); 23. 5. 2019 beseda s vojenským kaplanem Janem Pacnerem 
(nejen) o NATO: Svedli jsme mnoho vítězných bitev s vojsky NATO; 26. 6. 2019 Řehák: 
Sex, AIDS a vztahy (tercie) 

• 22. 5. 2019 Karel Oliva: Vývojové tendence českého jazyka (kvinty, sexty, 1. a 2. G) 
 
Sportovní aktivity 

• Lyžařské výcvikové kurzy 
13. – 18. 1. 2019  kvinta A + B, 1.G (Žižkova bouda Pec pod Sněžkou) 
21. – 27. 1. 2019 sekunda A + B (chata KARA Roudnice) 
31. 3. – 4. 4. 2019 zájemci z vyššího gymnázia (Rakousko Mölltal – Obervellach) 

• Sportovně-turistické kurzy 
10. – 14. 9. 2018 vodácký kurz (rafting na Vltavě) 
   cykloturistika (Český ráj) 
   sportovní kurz (Hradec Králové) 

X.1.2 Kulturní akce 

10. 12. 2018 Adventní koncert biskupského gymnázia a ZUŠ v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie s literárně hudebním pásmem žáků prim 

11. 12. 2018 
20. 12. 2018 

Vánoční pásmo pro žáky církevní ZŠ 
Školní vánoční besídka 

06. 01. 2019 Tříkrálový koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie  
20. 05. 2019 Maturitní koncert v aule gymnázia 
29. 05. 2019 Slavnostní ceremoniál předání maturitních vysvědčení v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie; vystoupení pěveckého sboru a společenské 
setkání s maturanty a jejich blízkými v prostorách školy 
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26. 06. 2019 Akademie žáků gymnázia 

X.1.3 Oblast environmentální výchovy 

V oblasti vzdělávání je environmentální výchova realizována v rámci průřezového tématu 
Environmentální výchova. Některé 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 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 environmentální tematikou a zapojili jsme se do ekologické 
olympiády.  
 
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  
• 14. 9. 2018 Den církevního školství 
• 1. – 2. 10. 2018 Adaptační kurz pro 6. ročník  
• 22. 10. – 26. 10. 2018 – Misijní štrúdlování 
• 15. 11. 2018 Přednáška Mgr. Klapala - ADHD 
• 29. 11. 2018 Adventní tvoření 
• 9. 1. 2019 Tříkrálová sbírka 
• Leden 2019 – Fotbalový turnaj o pohár Jana Pavla II. 
• 13. – 19. 2. 2019 – Anglické divadlo – I. stupeň 
• 25. 3. 2019 Pouť ve školní kapli 
• 29. – 30.  3. 2019 Noc s Andersenem 
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• 2. – 3.  4. 2019 Muzikohraní – I. stupeň  
• 11. 4. 2019 Velikonoční tvoření 
• 26. 4. 2019 Společenský večer 
• 12. 5. 2019 Zemědělský den – exkurze tříd z prvního stupně 
• Květen, červen 2019 - školy v přírodě I. stupeň  

 
Předmětové projekty 
• 6. 12. 2018 Zoo Dvůr Králové n. L. – Ozdob zvířátkům stromeček – první stupeň 
• ŠK Výtvarná soutěž Oblastní charity  
• Jednotlivá divadelní představení Divadla Drak a programy GMU pro I. stupeň po celý rok 

Exkurze a výstavy 
• exkurze do hvězdárny a planetária HK – různé ročníky po celý školní rok 
• 5. 6. 2019 Celoškolní pouť Libice n. Cidlinou 
• 21. 6. 2019 Exkurze Terezín – 8. a 9. ročník 
• 21. 6. 2019 Všestary – Archeopark Všestary – 6. A 
 
Divadelní a filmová představení, koncerty  
• 12. 12. 2018 Adventní koncert – kostel P. Marie 
• 6. 2. 2019 Romeo a Julie – Klicperovo divadlo 
• 19. 6. 2019 Akademie 2019 CZŠ - FHK 
 
Besedy a přednášky 
• 24. 9. 2018 Myanmar – Multimediální cestovatelský program – II. stupeň 
• 31. 5. 2019 Bio Central – Svět kolem nás – druhý stupeň 
• 24. 6. 2019 MUDr. Hodačová – přednáška Sexualita a život – 6. A a 8. A 
 
Sportovní aktivity 
• plavecká výuka Zéva HK – podzim 2018 – třetí až čtvrtý ročník 
• bruslení s karnevalem na zimním stadionu – zima 2019 – první stupeň 
 

X.3 Mateřská škola 

• nábor do pěveckého sboru Jitro 
• Tajemství lesa – Hudební divadlo dětem (HDD) 
• naučná stezka Hořiněvským lesem 
• návštěva muzea 
• zpívánky s paní Stratílkovou z Jitra 2x 
• bohoslužby v katedrále (Všech svatých, vánoční, před Velikonocemi, závěrečná) 
• martinské tvoření 
• koncert ZUŠ Habrmanova 
• Mikuláš v MŠ 
• fotografování dětí 2x 
• vánoční besídka v kostele PM 
• sněhulákový den 
• medvídkova nemocnice - medici 
• karneval 
• vyšetření očí (Vizus) 
• dentální prevence - medici 
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• Drak „A na noze pevnina“ 
• zpívánky v MŠ (Sedmikráska) 
• Besídka k svátku maminek 
• FHK „Ošklivé káčátko“ 
• lesní pedagogika „Pojďte s námi do lesa“ 
• koncert Sedmikrásky v aule Bigy 
• „Bezpečné město“ – Tylovo nábř.. 
• Výlet s poutí na Homoli, bohoslužba slova v přírodě, vycházka v Častolovicích 
• návštěva na Policii ČR 
• Drak „Napříč divadelní Evropou“ 
• Kurz plavání (tříměsíční) 
• Solná jeskyně (zimní měsíce) 
• celoroční třídění odpadu a účast na akci „Papír za papír“  

 
X.4  Základní umělecká škola 
 
Třídní přehrávky 
29. 11. 2018 Koncert pěveckého oddělení 
04. 12. 2018 Třídní přehrávka J. Hronovské 
04. 12. 2018 Koncert flétniček - P. Zajíčková 
10. 12. 2018 Vánoční vystoupení žáků H. Haltufové 
13. 12. 2018 Třídní koncert – J. Lorenc  
16. 12. 2018 Koncert pěveckého oddělení 
17. 01. 2019 Třídní přehrávka - J. Kudrna 
29. 01. 2019 Koncert žáků CZUŠ 
04. 02. 2019 Pololetní koncert žáků H.Stočesové 
20. 02. 2019 Třídní přehrávka - J. Hronovská 
02. 04. 2019 Koncert žáků CZUŠ 
03. 04. 2019 Koncert žáků P. Ločárkové a K. Cvejnové 
28. 05. 2019 Závěrečné vystoupení žáků H. Haltufové 
04. 06. 2019 Třídní přehrávka - J. Hronovská 
05. 06. 2019 Třídní přehrávka F. Nováka (varhany a klavír) 
06. 06. 2019 Klavírní koncert žáků H. Stočesové 
12. 06. 2019 Třídní koncert žáků K. Cvejnové a P. Ločárkové 
17. 06. 2019 Třídní přehrávka - P. Zajíčková 
18. 06. 2019 Pěvecký koncert žáků M. Grundové   
27. 06. 2019 Třídní besídka Jiřího Kudrny s předáváním vysvědčení 
 
Vystoupení pro veřejnost 
11. 11. 2018 Squadra risonante ve Žďáru nad Sázavou 
06. 01. 2019 Tříkrálový koncert Squadry risonante 
24. 01. 2019 Varhanní koncert v kapli sv. Josefa 
12. 02. 2019 Vystoupení dechového oddělení na vernisáži 
05. 03. 2019 Benefiční klavírní koncert Pavla Zemena a Squadry Risonante 
19. 05. 2019 Zahajovací mše TOK - Squadra risonante 
24. 05. 2019 Zahájení Noci kostelů - Nanebevzetí Panny Marie 
30. 05. 2019 Koncert pro Sedmikrásku 
18. 06. 2019 Varhanní koncert 
24. 06. 2019 Učitelský koncert 
 



 

39 

Charitativní akce 
02. 12. 2018 Adventní vystoupení v Azylovém domě DMT 
10. 01. 2019 Vystoupení fléten u sestřiček 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 
16. 04. 2019 Koncert pro seniory Na Kropáčce 
19. 06. 2019 Koncert pro Oblastní charitu 
 
Výstavy 
11. – 28. 2. 2019 Výstava výtvarného oddělení v galerii Automat 
 
Jiné aktivity ZUŠ 
21. 09. 2018  Exkurze varhany Kutná Hora 
1. – 4. 11. 2018  Soustředění sboru Squadra risonante 
4. – 7. 4. 2019  Soustředění sboru Squadra risonante 
3. 5. – 6. 5. 2019 Zájezd sboru Squadra risonante do Německa 
 

XI.  Spolupráce se zahraničními školami 
I ve školním roce 2018 – 2019 pokračovala spolupráce mezi naší školou a partnerskou školou 
v Brive-la-Gaillarde  ve Francii. V termínu od 6. do 14. 10. 2018 navštívili naši studenti 
partnerskou školu ve Francii, v době od 8. do 15. 4. 2019 se realizoval výměnný pobyt žáků 
z Brive u nás. Čtvrtletní jazykovou stáž v Brive absolvovaly čtyři studentky z vyššího 
gymnázia.   
Na žádost partnerské školy  Sonnenlugerschule v Mengenu v SRN neproběhla ve školním 
roce 2018 – 2019 výměna skupin studentů. Po roční přestávce budeme v tradici výměn 
pokračovat. Dva žáci sexty B se v květnu 2019 zúčastnili měsíčního jazykového pobytu na 
gymnáziích v okolí Augsburgu, který pomáhala zajistit nadace Schulhilfswerk der Diözese 
Augsburg.   
 
V 1. pololetí absolvoval student septimy jazykový studijní pobyt na střední škole IES San 
Antonio de Benagéber u Valencie ve Španělsku. Díky jeho kontaktu se rozběhly přípravy 
studentské výměny, která bude realizována v říjnu 2019 a v březnu 2020 formou týdenního 
studijně - kulturního pobytu.  
 
Na začátku školního roku jsme se účastnili zahraničního sportovního turnaje v Holandsku, 
tentokrát ve florbalu. Turnaje se zúčastnily školy z České republiky, Itálie, Nizozemska, 
Německa a Slovinska. Dvě dopoledne strávili studenti samotným turnajem, zbytek byl 
vyplněn kulturními aktivitami a výlety. Již nyní trénujeme a připravujeme tým, se kterým 
budeme reprezentovat naši školu na začátku října ve volejbalu. Příští rok se tato velká akce 
bude konat u nás.  
 
Na přelomu června a července 2019 k nám zavítali dva studenti ze středních škol z okolí 
Cedar Rapids (USA), kteří strávili tři týdny s rodinami našich žákyň. Druhá fáze výměny 
proběhla na sklonku prázdnin a začátku školního roku 2019 - 2020, kdy naše žákyně zamířily 
na oplátku do Iowy. Výměnu jsme organizovali ve spolupráci s Czech Heritage Foundation. 
V létě 2020 plánujeme další kolo této reciproční výměny, která má za cíl vzájemné kulturní 
a jazykové obohacení účastníků. 



 

40 

XII.  Zájmová činnost žáků a úspěchy žáků v soutěžích 

XII.1  Gymnázium  

I v tomto roce školní klub, knihovna a školní studovna nabízely našim studentům možnost, 
jak trávit svůj volný čas po vyučování. Opět jsme rozšířili nabídku deskových her, stále byly 
k dispozici počítače s připojením k internetu, mnoho časopisů a stolní fotbal. 
Klub nabízel také pestré sportovní vyžití. Půjčovali jsme volejbalové či fotbalové míče 
pro hry na školním hřišti, badmintonové rakety a pálky na stolní tenis v malé tělocvičně.  
Na začátku školního roku si studenti mohli vybrat z pestré nabídky více než 20 
volnočasových kroužků -  od sportovních, biologických, matematických až třeba 
po fotografické. 
Pod záštitou školního klubu se naši žáci účastnili několika soutěží. Již tradičně jsme se 
s úspěchem zapojili a pomáhali organizovat soutěž v piškvorkách, naši studenti se také velmi 
dobře umístili v okresních a následně celostátních šachových turnajích. Tradičně jsme se také 
zúčastnili církevního florbalového turnaje děvčat v Kutné Hoře a turnajů ve frisbee. 
I letos jsme organizovali divácky velmi úspěšný cyklus cestovatelských přednášek. 
Na promítání vládla velmi příjemná atmosféra, návštěvníci často setrvávali v diskusích 
i po jeho skončení. Máme radost, že se tato událost těší oblibě, a naše škola se tak otevírá 
novým návštěvníkům. Velký zájem z řad veřejnosti nás povzbudil k pořádání dalších ročníků, 
příští rok se tak budeme těšit již po osmé.  
Na podzim jsme ve školním klubu tvořili vánoční ozdoby na školní vánoční jarmark, 
na kterém jsme měli dokonce vlastní stánek. Vybranými penězi jsme přispěli na školní projekt 
Adopce na dálku. Před Vánoci jsme pořádali také velký soutěžní turnaj ve stolním fotbálku 
a stolním tenise, do kterého se k naší velké radosti zapojily i posily z řad učitelů.  
Od jara jsme započali s novým projektem, a to večerní filmovou projekcí dokumentárních 
snímků z festivalu Jeden svět, kterou obohacujeme se zúčastněnými studenty o diskusi nad 
danými aktuálními tématy. Jelikož měla akce úspěch, domluvili jsme se na jejím pokračování 
zase v září příštího školního roku. 
I letos probíhali každodenně v klubu stále oblíbenější dlouhodobé turnaje jako například 
turnaj ve stolním fotbálku, pokerový turnaj, celoroční zeměpisná a poznávací soutěž, každý 
den také vyvěšujeme v klubu nejrůznější druhy hádanek a šifer a vyrábíme rozmanité 
drobnosti. Od jara letošního roku chodíme také krmit naše nové ovce na školní zahradě.   
Z pozitivních reakcí našich studentů víme, že se nám daří vytvářet prostor pro odpočinek, 
tvorbu, soutěžení, seznamování, hraní a jednoduše sdílení, za což jsme velmi rádi a budeme se 
snažit, aby se nám to dařilo i v letech příštích.   
 
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 – 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 v předčítání básní ve francouzštině – debatní soutěž Studentská 
Agora - Historiáda – dějepisná olympiáda – dějepisná soutěž pro gymnázia – matematická 
olympiáda – Pythagoriáda – Matematický klokan – Pangea – logická olympiáda - fyzikální 
olympiáda – Fykosí Fyziklání – astronomická olympiáda - chemická olympiáda – biologická 
olympiáda – soutěž v poznávání rostlin a živočichů – ekologická olympiáda –  soutěž YPEF – 
geologická olympiáda - zeměpisná olympiáda – Bobřík informatiky v kategoriích – výtvarná 
soutěž na téma Hasičská technika budoucnosti v rámci projektu Dávají za nás ruku do ohně – 
sportovní soutěže, např. Liga hradeckých škol v orientačním běhu, Hradecké sportovní hry, 
přebory v lehké atletice a přespolním běhu, plavání, fotbalové, basketbalové, florbalové 
a volejbalové turnaje.  
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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 C 
• Krajské kolo matematické olympiády kategorie Z9 
• Okresní kolo soutěže poznávání rostlin a živočichů 
 
Úspěchy žáků v soutěžích 
 
Úspěšní účastníci okresních, krajských a celostátních kol soutěží 
 
1.A Eggers Michael 

Soren 
2. místo v okresním kole Pythagoriády 

 Mottlová Tereza 1. místo v okresním kole Pythagoriády 
 Zelbová Lada 6. místo na mistrovství ČR v šachu 
1.B Coufalová Marie 1. místo v okresním kole Matematické olympiády 
 Novotná Vendula  1. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu 
 Ungvári Erik 2. místo v okresním kole Pythagoriády 
 Vykydalová Lucie 2. místo v okresním kole Pythagoriády 
 Zmijová Linda 2. místo v okresním kole Pythagoriády 
1.G Dřevojanová Eva 3. místo v krajském kole v přespolním běhu dívek   v 

soutěži družstev v kategorii V. D 
 Vávrová Vanda 3. místo v krajském kole v přespolním běhu dívek v 

soutěži družstev v kategorii V. D a 2. místo v 
celostátním finále škol v orientačním běhu 

2.A Golka Dalibor 6. místo na mistrovství ČR v šachu 
 Reschel Jan 6. místo na mistrovství ČR v šachu 
 Vestfál Jan 1. místo v okresním kole Pythagoriády a 6. místo na 

mistrovství ČR v šachu 
 Vydra Jáchym  1. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu 
2.B Ballonová Lucie 1. místo v okresním kole matematické olympiády 
 Čečková Karolína  1. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu 
 Čerevko Tichon 1. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu 
 Dresler Jan 1. místo v kraji v soutěži Matematický klokan 
 Gardea Martin 1. místo v okresním kole matematické olympiády 
 Horáková Ema 1. místo v okresním kole matematické olympiády 
 Chrtková Anežka  1. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu 
 Micák Ondřej 1. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu 
 Neumannová Alžběta  1. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu 
 Surov Valentýn 1. místo v okresním kole konverzační soutěže v 

angličtině 
2.G Fidranská  Eliška 2. místo turnaj církevních škol ve volejbale dívek 
 Janková  Eliška 2. místo v krajském kole dějepisné soutěže studentů 

gymnázií, postup do celostátního kola 
 Koubová  Anna  2. místo na turnaji církevních škol ve volejbale dívek 
 Malinovská Tereza 2. místo v krajském kole dějepisné soutěže studentů 

gymnázií  
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 Netíková Kateřina 2. místo v krajském kole dějepisné soutěže studentů 
gymnázií 

 Valentová Andrea 2. místo na turnaji církevních škol ve volejbale dívek 
 Valešová Johana 1. místo ve florbalu v Holandsku 
3.A Doudová Alžběta  1. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu 
 Pokorný Matouš 1. místo v krajském kole logické olympiády 
3.B Černík Adam 1. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu a 

3. místo v krajském kole v přespolním běhu chlapců v 
soutěži družstev v kategorii IV. H 

 Dohnálek Tomáš první místo v celostátním finále škol v orientačním běhu 
a 3. místo v krajském kole v přespolním běhu chlapců v 
soutěži družstev v kategorii IV. H 

 Horký Jáchym  3. místo v okresním kole matematické olympiády 
 Klusáková Barbora 2. místo v okresním kole Pythagoriády, 1. místo v 

krajském kole lesnické olympiády 
 Maříková  Anna 1. místo v krajském kole lesnické olympiády  
 Metelková Michaela  1. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu, 

3. místo v krajském kole v přespolním běhu dívek v 
kategorii IV. D 

 Pražák Viktor 6. místo na mistrovství ČR v šachu 
 Salavec Matěj  3. místo v krajském kole v přespolním běhu chlapců v 

soutěži družstev v kategorii IV. H 
 Voženílková Kateřina 1. místo v krajském kole lesnické olympiády  
3.G Köhlerová Zuzana 3. místo v krajském kole SOČ obor zdravotnictví 
4.A Čapková Anna  1. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu 
 Zamouřil Jáchym  1. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu 
4.B Čičovský Daniel 1. místo v krajském kole chemické olympiády kategorie 

D, 1. místo v krajském kolo biologické olympiády kat. 
B, 1. místo v krajském kole poznávání rostlin 

 Chalupník Jiří 3. místo v krajském kole v přespolním běhu chlapců v 
soutěži družstev v kategorii IV. H 

 Maňaska Jan 1. místo v krajském kole matematické olympiády 
 Miro Kryštof 3. místo v krajském kole v přespolním běhu chlapců v 

soutěži družstev v kategorii IV. H 
 Neumann Matěj  1. místo v krajském kole soutěže v uměleckém přednesu,  

1. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu, 2. 
místo v krajském kole v přespolního běhu chlapců v 
kategorii IV.H 

 Slavíčková Anna  2. místo na turnaji církevních škol ve volejbale dívek 
 Zamouřilová Anežka  3. místo v krajském kole logické olympiády, 3. místo v 

krajském kole biologické olympiády kat. C, 1. místo v 
celostátním finále škol v orientačním běhu 

5.A Vilímek Michal 3. místo v kraji v soutěži Matematický klokan 
5.B Černá  Adéla 2. místo na turnaji církevních škol ve volejbale dívek 
 Horáková Veronika 2. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu 
 Marešová Kateřina 2. místo v krajském kolo biologické olympiády kat. B 
 Petráň Lukáš 3. místo v krajském kolo biologické olympiády kat. B 
6.A Hebrova Sára 1. místo v krajském kole Soutěže v němčině, 1. místo ve 

florbalu v Holandsku a ocenění v zlatém pásmu pro 
členy skupiny Cornichons 
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 Kulda Ondřej 1. místo ve florbalu v Holandsku 
 Mrštík Filip 1. místo ve florbalu v Holandsku, 2. místo na turnaji 

církevních škol ve florbalu chlapců 
 Ponča Karel 1. místo ve florbalu v Holandsku, 2. místo na turnaji 

církevních škol ve florbalu chlapců 
 Tichá Veronika 1. místo v krajském kole debatní soutěže Studentská 

Agora 
6.B Holečková Petra 2. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu, 3. 

místo v krajském kole v přespolním běhu dívek v 
kategorii V. D 

 Hrdličková Klára 1. místo ve florbalu v Holandsku, 3. místo v krajském 
kole v přespolním běhu dívek v soutěži družstev v 
kategorii V. D 

 Petera David 1. místo ve florbalu v Holandsku 
 Pluhařová  Růžena 2. místo na turnaji církevních škol ve volejbale dívek 
7.A Bokůvka Martin 1. místo v krajském kole debatní soutěže Studentská 

Agora 
 Hofmanová Kristýna 1. místo v krajském kole a 5. místo v celostátním kole 

SOČ, 1. místo v krajském kole debatní soutěže 
Studentská Agora, 1. místo ve florbalu v Holandsku a 
ocenění v zlatém pásmu pro členy skupiny Cornichons 

 Králíčková Anežka  1. místo v krajském kole SOČ obor zdravotnictví 
 Kratěna  Lukáš 1. místo v krajském kole olympiády ve španělštině a 

postup do národního kola 
 Krčál Daniel 1. místo v krajském kole debatní soutěže Studentská 

Agora 
 Marek Tomáš 2. místo na turnaji církevních škol ve florbalu chlapců 
 Metelka Ondřej 3. místo v krajském kole logické olympiády, 3. místo v 

kraji v soutěži Matematický klokan, 2. místo v 
celostátním finále škol v orientačním běhu 

 Rejtar Vojtěch 1. místo v krajském kole debatní soutěže Studentská 
Agora 

 Řehák František 1. místo ve florbalu v Holandsku 
 Slanina Jan 1. místo v krajském kole debatní soutěže Studentská 

Agora 
 Šťovíček Jan 1. místo v krajském kole debatní soutěže Studentská 

Agora 
 Vítová Anna  1. místo v krajském kole debatní soutěže Studentská 

Agora 
7.B Fišerová Michaela 1. místo v krajském kole debatní soutěže Studentská 

Agora 
 Hobza Vladimír 2. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu 
 Nejman Marek  2. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu 
 Pospíšil Jan 3. místo v krajském kole soutěže SOČ v oboru chemie 
 Rychlý Jakub 2. místo v celostátním finále škol v orientačním běhu 
 Salavec Tomáš 1. místo v krajském kole debatní soutěže Studentská 

Agora 
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XII.2  Základní škola  

Úspěšní účastníci okresních, krajských a celostátních kol soutěží 
 
4. A  L. Zelba 1. místo v mistrovství ČR v šachu 

3. místo v okresním kole olympiády z matematiky 
1. místo v okresním kole a 1. místo v krajském kole soutěže 

Matematický klokan 
8. A Irena Petrásková 2. místo v okresním kole olympiády z Aj 
9. A Noemi Potočková 7. místo v okresním kole olympiády z dějepisu, postup do 

krajského kola 
 

XIII.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí 

Dne 16. 4. 2019 proběhla kontrola Královéhradeckého inspektorátu České školní inspekce, 
která byla zaměřena na dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování 
vzdělávání a školských služeb podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, a vybraných 
ustanovení prováděcích předpisů, které se vztahují k organizaci a průběhu přijímacího řízení 
pro školní rok 2019/2020. Kontrola se zaměřila na organizaci přijímacího řízení, na průběh 
a délku trvání jednotné zkoušky ve škole a na úpravu podmínek uchazečům se speciálními 
vzdělávacími potřebami. V žádné ze sledovaných oblastí nebylo zjištěno porušení platného 
právního předpisu.  
 

XIV.  Základní údaje o hospodaření školy 
Pro finanční zajištění školy v roce 2018 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 školy. Díky všem těmto zdrojům byly 
naše úkoly zvládnuty a hospodaření skončilo v zisku 132.938,- Kč. Financování provozu 
školy bylo plynulé a probíhalo dle zpracovaného rozpočtu. Obrat školy se oproti loňským 
61.238.674,- Kč významně zvýšil na 69.827.729,41 Kč, v neposlední řadě i vlivem dalšího 
postupného rozšiřování základní umělecké školy.   
 
V roce 2018 jsme obdrželi provozní dotaci ze státního rozpočtu ve výši 60.531.086,60 Kč 
na všechny součásti školy dohromady a účelovou dotaci na financování asistentů pedagogů 
pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 1.520.874,60 Kč. Na gymnáziu 
i základní škole jsme významně čerpali z programu „Šablony“ z Evropských fondů 
s celkovou částkou 1.108.040,10,- Kč.  
Jako každý rok získala naše škola grant z Královéhradeckého kraje (mimo dotací na opravu 
budov) na Okresní a krajské kolo poznávání rostlin a živočichů (6.900,- Kč). Jedním z dalších 
zdrojů financování byla dotace na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků 
v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ, která 
činila pro rok 2018 celkem 176.867,- Kč a Excelence základních škol 2018, která činila pro 
rok 2018   49.076,- Kč. 
Vyrovnané financování školy si dnes již nemůžeme představit bez příjmů ze školného 
na gymnáziu, základní škole a základní umělecké škole. V kalendářním roce 2018 bylo na 
školném vybráno celkem 2.585.420,- 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. 
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Významným zdrojem financování se stávají přijaté příspěvky a dary, jejichž souhrnná výše do 
provozní oblasti činila 283.967,- Kč. Mezi největší dárce patří Biskupství královéhradecké, 
s jehož přispěním mohla škola vybavit PC učebnu, dále Česko-německý fond budoucnosti, 
Renovabis a řada dalších sponzorů. 
 Závěrem lze říci, že hospodaření školy skončilo úspěšně ziskovým hospodářským výsledkem 
a financování všech součástí celého zařízení bylo rovnoměrné a dostatečně pokrylo potřeby 
a projekty provozní i investiční, naplánované na toto období. Problémem, který se dotýká 
financování všech církevních škol, se stává tlak na zvyšování mezd učitelů v regionálním 
školství, který vyústil ve významné navyšování platů v tomto sektoru. Bohužel odraz ve 
financování církevních škol se projevuje s minimálně 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 2018 
Částka: 176.867,- Kč 
Trvání projektu: 2018 
Charakteristika: Neinvestiční prostředky účelově určeny na mzdy pedagogických pracovníků, 
kteří se podíleli na vzdělávání žáků, kteří uspěli v hodnocených oborových soutěžích.  
Projekt: Excelence středních škol 2018 
 
Poskytovatel: MŠMT  
Projekt: Excelence základních škol 2018 
Částka: 49.076,- Kč 
Trvání projektu: 2018 
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: 1.520.874,60 Kč 
Trvání projektu: 2018 
Charakteristika: Neinvestiční prostředky účelově určeny k financování mzdových nákladů 
včetně pojištění asistentů pedagoga. 
 
Poskytovatel: Královéhradecký kraj   
Projekt: Oprava fasády a pláště budovy Borromea 
Částka: 1.000.000,- Kč  



 

46 

Trvání projektu: září 2017 – prosinec 2018 
Charakteristika: Dotace je účelově vázána na opravu fasády budovy gymnázia. 
 
Poskytovatel: Královéhradecký kraj   
Projekt: Okresní a krajské kolo poznávání rostlin a živočichů  
Částka: 6.900,- Kč  
Trvání projektu: 2018 
Charakteristika: Finanční prostředky byly použity na zajištění a organizaci soutěže. Nejlepší 
studenti postoupili do krajského kola. 
 
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti 
Projekt: Vým ěnný pobyt Německo - Mengen 
Částka: 27.500,- Kč 
Trvání projektu: 2018 
Charakteristika: Finance byly čerpány jako příspěvek na výměnné pobyty českých 
a německých žáků.  
 

Poskytovatel: Sdružení Renovabis 
Projekt: Program osobnostní formace na Biskupském gymnáziu a ZŠ v Hradci Králové 
Částka: 50.000,- Kč 
Trvání projektu: 2017- 2018 
Charakteristika: Finance byly použity na náklady spojené se vzdělávacími a výměnnými 
pobyty jak studentů gymnázia, tak žáků ZŠ.  
 
Poskytovatel: Sbírka Biskupství Královéhradeckého 
Částka: 250.000,- Kč 
Charakteristika: Tento dar byl využit na opravu PC učebny.  
 

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. 2019 
 
 
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 31. 10. 2019. 

XIX.  Seznam příloh 
Příloha 1 Rozvaha pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2018 
Příloha 2 Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2018 
  


















