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I.

Základní údaje o škole

Název školy:

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola
a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové

Adresa školy:

500 03 Hradec Králové, Orlické nábřeží 1/356

Ředitel školy:

Mgr. Jiří Vojáček

Právní forma:

Školská právnická osoba

RED_IZO:

691 000 794

IČ:

71 341 072

Adresa pro dálkový přístup:
skola@bisgymbb.cz, www.bisgymbb.cz
Zřizovatel:

Biskupství královéhradecké

Adresa zřizovatele:

Velké náměstí 35
500 03 Hradec Králové
Statutární zástupce: J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.

Školská rada Biskupského gymnázia B. Balbína:
RNDr. Václav Derner – předseda, MUDr. Jan Nožička,
ThLic. Vojtěch Brož, Th.D., Mgr. Stanislava Kučerová, Mgr.
Michaela Čiperová, Mgr. Blanka Vacková
Školská rada Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II.:
Ing. Arch. Jan Mádlík - předseda, Ing. Jiří Koutník, Mgr. Stanislava
Kučerová, ThLic. Jan Šlégr SL.D., Mgr. Petr Řehák, Ing. Jan Trdlička
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II. Přehled součástí školy
Přehled
součástí
školy

Sídlo

Identifikátor
MŠMT

Rok
založení

Počet tříd
(skupin)

Počet žáků
(2012/2013)

Počet žáků
(2013/2014)

Kapacita
schválená
MŠMT

Gymnázium

Hradec Králové

45 978 298

1992

20

571

583

620

Základní
škola

Na Hradě 90
Hradec Králové

110 035 810

1996

12

209

215

233

Mateřská
škola

Na Hradě 90
Hradec Králové

150 076 240

2005

2

56

Školní
jídelna

Na Hradě 90
Hradec Králové

150 004 168

187

201

250

Školní
družina
a školní
klub

Na Hradě 90
Orlické nábřeží 356/1
Hradec Králové

110 035 828

4

391

84ŠD
392 ŠK

ŠD 81
ŠK neudává se

38

836

CELKEM
(součet žáků
za G, ZŠ
a MŠ

2009
splynutí
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III. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu
se zápisem ve školském rejstříku
III.1 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína
Seznam studijních oborů, jejich délka a třídy zařazené do oboru
Obor
Kód oboru
Délka studia Třídy zařazené do oboru
Gymnázium
79-41-K/81
Osmileté
1.A,B; 2.A,B; 3.A,B; 4.A,B;
5.A,B; 6.A,B; 7.A,B; 8.A,B
Gymnázium
79-41-K/41
Čtyřleté
1.G; 2.G; 3.G; 4.G
79-41-K/81 Gymnázium
Do tohoto oboru vzdělání byly ve školním roce 2013/2014 zařazeny všechny ročníky
osmiletého gymnázia. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Poznáním
a láskou k moudrosti“.
Učební plán nižšího stupně osmiletého gymnázia
Ročníky
prima

sekunda

tercie

kvarta

Celkový počet
hodin

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

1

1

1

1

4

28

31

31

32

122

Předměty

Volitelné předměty
Náboženství
Religionistika
Celkem hodin
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Učební plán vyššího stupně osmiletého gymnázia
Ročníky
kvinta

sexta

septima

oktáva

Celkový počet
hodin

Český jazyk a literatura

3

4

4

4

15

Anglický jazyk

3

4

3

4

14

Další cizí jazyk

3

3

3

3

12

Matematika

3

3

3

3

12

Informatika

2

1

-

-

3

Fyzika

2

2

2

-

6

Chemie

2

2

2

-

6

Biologie

3

3

2

-

8

Zeměpis

2

2

2

-

6

Základy společenských věd

2

3

2

2

9

Dějepis

2

2

2

-

6

2

2

-

-

4

2

2

2

2

8

2

2

2

1

7

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

33

35

35

29

132

Předměty

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Volitelné předměty
Náboženství
Religionistika

Celkem hodin
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79-41-K/41 Gymnázium
Do tohoto oboru vzdělání byly ve školním roce 2013/2014 zařazeny všechny ročníky
čtyřletého gymnázia. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Poznáním
a láskou k moudrosti“.
Učební plán nižšího stupně osmiletého gymnázia
Ročníky
1.

2.

3.

4.

Celkový počet
hodin

Český jazyk a literatura

3

4

4

4

15

Anglický jazyk

3

4

3

4

14

Další cizí jazyk

3

3

3

3

12

Matematika

3

3

3

3

12

Informatika

2

1

-

-

3

Fyzika

2

2

2

-

6

Chemie

2

2

2

-

6

Biologie

3

3

2

-

8

Zeměpis

2

2

2

-

6

Základy společenských věd

2

3

2

2

9

Dějepis

2

2

2

-

6

2

2

-

-

4

2

2

2

2

8

2

2

2

1

7

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

33

35

35

29

132

Předměty

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Volitelné předměty
Náboženství
Religionistika

Celkem hodin
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III.2 Základní škola Jana Pavla II.
Učební plán platný od 1. 9. 2006 - ŠVP - Škola dílna moudrosti č. j. 311096/39-7.
vzdělávací program
zařazené třídy
ŠVP - Škola dílna moudrosti č. j. 311096/39-7
1. - 9. ročník
Učební plán základní školy
Ročníky
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Český jazyk

8

8

8

7

7

4

4

4

5

Celkový
počet
hodin
55

Cizí jazyk

1

1

3

3

3

3(4)

3

3(4)

3(4)

23(26)

Matematika

4

4

5

5

5

4

4

4

4(5)

39(40)

Prvouka

1

1

2

-

-

-

-

-

-

4

Přírodověda

-

-

-

2

2

-

-

-

-

4

Vlastivěda

-

-

-

2

2

-

-

-

-

4

Chemie

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4

Fyzika

-

-

-

-

-

2(0)

2

2

2(1)

8(6)

Biologie

-

-

-

-

-

2

2

2

2(1)

8

Zeměpis

-

-

-

-

-

2

2

2

2(1)

8

Dějepis

-

-

-

-

-

2

2

2

2

8

Občanská výchova

-

-

-

-

-

1

1

1

1

4

Informatika

-

-

-

1

1

1(2)

-

-

-

3(4)

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

2

18

1

9

2

6

32
(31)

240

Předmět

Tělesná výchova
2
2
2
2
2
2
2
2
Náboženství
1
1
1
1
1
1
1
1
(etická výchova)
Volitelné předměty
(Ekologie a
Konverzace Aj v 7.
2
2
A 8. Ročníku,
Cvičení z Čj a Ma
v ročníku 9.)
Týdenní dotace
31
povinných
20
21
25
26
26
29
30
(32)
předmětů
Údaje pro studijní ročníky jsou uvedeny v závorce - dle přílohy ŠVP.
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IV. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Vedení školy:
ředitel školy:
Mgr. Jiří Vojáček
zástupci ředitele školy pro Biskupské gymnázium B. Balbína:
Mgr. Iva Štěrbová
Mgr. Ondřej Bouma
zástupce ředitele školy pro základní školu:
Ing. Jan Trdlička
vedoucí učitelka mateřské školy:
Mgr. Lenka Tomášová
Nepedagogičtí pracovníci:
Ing. Pavla Volková
ekonomka
Dana Černá
mzdová účetní, administrativní pracovnice
František Chmelík
školník, správce BIGY
Simona Vicencová
asistentka ředitele
Jan Verner
školník, správce ZŠ a MŠ
Bc. Roman Vencl
správce sítě
Ing. Miloš Krčál
IT technik
Výchovné poradkyně:
Mgr. Michaela Čiperová (BIGY)
Mgr. Věra Bláhová (ZŠ a MŠ)
Koordinátoři prevence sociálně patologických jevů:
Mgr. Přemysl Volek (BIGY)
Mgr. Jaroslava Vojáčková (ZŠ)
Koordinátoři tvorby ŠVP:
Mgr. Iva Štěrbová (BIGY)
Ing. Jan Trdlička (ZŠ)
Koordinátor environmentální výchovy:
PhDr. Ivo Králíček (BIGY)
Bezpečnostní technik:
Věra Tölglová
Spirituálové školy:
ThLic. Vojtěch Brož, Th.D. (BIGY)
ThLic. Jan Šlégr SL.D. (ZŠ a MŠ)
Vedoucí školního klubu:
Mgr. Jiří Schejbal
Volnočasové aktivity:
Bc. Nela Bartůňková (BIGY)
Mgr. Jana Pastuchová (ZŠ)
Knihovnice:
Bc. Jana Rybková (BIGY)
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Vedoucí předmětových komisí na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína:
Předmětová komise
Vedoucí předmětové komise
Český jazyk a literatura
Mgr. Blanka Langerová
Anglický jazyk
Mgr. Alice Dinčovová
Německý jazyk
Mgr. Iva Štěrbová
Románské jazyky
Mgr. Vít Barborka
Dějepis
Mgr. Vítězslav Kutík
ZSV a výchova k občanství
Mgr. Přemysl Volek
Zeměpis
Mgr. Irena Roztočilová
Matematika
Mgr. Petr Beneš
Fyzika
Mgr. Martin Jacko
Chemie
Mgr. Jaroslava Polednová
Biologie
PhDr. Ivo Králíček
Informatika
Mgr. Roman Kroupa
Náboženství a religionistika
ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Hudební výchova
Mgr. Marie Kováříčková
Výtvarná výchova
Mgr. Dagmar Blehová
Tělesná výchova
PaedDr. Irena Burkertová
Vedoucí předmětových komisí na ZŠ Jana Pavla II.:
Předmětová komise
Vedoucí předmětové komise
Metodické sdružení I. stupně ZŠ
Mgr. Kateřina Stejskalová
PK cizích jazyků
Mgr. Romana Vinšová
PK humanitních předmětů
Mgr. Věra Bláhová
PK náboženství
ThLic. Jan Šlégr SL.D.
PK přírodovědných předmětů
Mgr. Petr Řehák
Třídní učitelé na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína:
Třída
Třídní učitel
prima A
Mgr. Blanka Vránová
prima B
Mgr. Jiří Schejbal
sekunda A
Mgr. Pavel Háp
sekunda B
Mgr. Lukáš Malý
tercie A
Mgr. Dagmar Blehová
tercie B
Mgr. Irena Kafková
kvarta A
Mgr. Zuzana Ježíková
kvarta B
Mgr. Michaela Čiperová
kvinta A
PhDr. Ivo Králíček
kvinta B
Mgr. Martin Jacko
první G
Mgr. Ondřej Bouma
sexta A
Mgr. Přemysl Volek
sexta B
Mgr. Blanka Langerová
druhá G
Mgr. Marie Kováříčková
septima A
Mgr. Matěj Ondřej Havel
septima B
Mgr. Vítězslav Kutík
třetí G
Mgr. Jaroslava Polednová
oktáva A
Mgr. Petr Beneš
oktáva B
Mgr. Miroslava Párová
čtvrtá G
Mgr. Irena Roztočilová
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Třídní učitelé na Základní škole a mateřské škole Jana Pavla II.:
Třída
Třídní učitel
1.A
Mgr. Květoslava Hožová
1.B
Mgr. Naděžda Trojanová
2.A
Mgr. Veronika Benešová
3.C
Mgr. Kateřina Stejskalová
4.A
Mgr. Edita Bastařová
5.A
Mgr. Mária Kavoňová
6.A
Mgr. Jaroslava Vojáčková
7.A
Ing. Jan Trdlička
7.B
Mgr. Petr Řehák
8.A
Mgr. Věra Bláhová
9.A
Mgr. Tomáš Kopecký
9.B
Mgr. Romana Vinšová
Pedagogický sbor Biskupského gymnázia B. Balbína:
Na škole působilo 47 interních a 5 externích učitelů.
francouzský
Mgr. Barborka Vít
jazyk
Mgr. Beneš Petr
matematika
zeměpis
výtvarná
Mgr. Blehová Dagmar
český jazyk
výchova
výchova k
Mgr. Bouma Ondřej
německý jazyk
občanství
ThLic. Brož Vojtěch,
náboženství
religionistika
Th.D.
PaedDr. Burkertová
výchova k
tělesná výchova
Irena
občanství
Mgr. Čiperová Michaela

český jazyk

BA Dijkman James
Mgr. Dinčovová Alice

anglický jazyk
anglický jazyk

Mgr. Dostál Milan

anglický jazyk

Mgr. Háp Pavel

biologie

Mgr. Havel Matěj
Ondřej

český jazyk

Mgr. Haviger Jiří, Ph.D.

deskriptivní
geometrie

Mgr. Hošková Eva

český jazyk

hudební
výchova

Mgr. Jacko Martin

matematika

fyzika

Mgr. Jelínková Alena

anglický jazyk

Mgr. Ježíková Zuzana

anglický jazyk

interní vyučující
interní vyučující
interní vyučující
základy
spol. věd

spirituál školy
interní vyučující
výchovná
poradkyně
interní vyučující
interní vyučující

dějepis

tělesná
výchova
tělesná
výchova
dějepis

zástupce ředitele
BIGY

interní vyučující
interní vyučující
sborový
zpěv

interní vyučující
externí vyučující

tělesná
výchova
výchova
k občanství
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interní vyučující
laboratorní
technika

interní vyučující
interní vyučující
interní vyučující

Mgr. Kafková Irena

biologie

tělesná
výchova

interní vyučující

matematika

interní vyučující

PhDr. Králíček Ivo
Ing. Krčál Miloš

hudební
výchova
hudební
výchova
biologie
informatika

matematika

interní vyučující
interní vyučující

Mgr. Kroupa Roman

fyzika

informatika

Mgr. Kutík Vítězslav

český jazyk

interní vyučující

Mgr. Langerová Blanka

český jazyk

Mgr. Malý Lukáš
Mgr. Melicharová
Helena
Mgr. Mrázová Martina
Bc. Ondřej Mucha
Mgr. Němec Radek
Mgr. Němečková Ivana
Bc. Nováková Jana

matematika

dějepis
základy spol.
věd
dějepis

religionistika

náboženství

interní vyučující

Mgr. Párová Miroslava

český jazyk

výtvarná
výchova

interní vyučující

Mgr. Polednová
Jaroslava
Mgr. Pourová Miloslava

matematika

chemie

interní vyučující

PhDr. Karnetová Helena
Mgr. Kováříčková Marie

německý jazyk
hra na varhany
informatika
tělesná výchova
španělský jazyk

PaedDr. Rejchrtová Eva

anglický jazyk
francouzský
jazyk
německý jazyk

Mgr. Roztočilová Irena

zeměpis

Mgr. Schejbal Jiří

biologie

Mgr. Stejskalová Petra

chemie

Mgr. Šimůnek Vít

anglický jazyk

Mgr. Špačková Lucie

latina

Mgr. Štěrbová Iva

německý jazyk

Mgr. Prokešová Kateřina

Mgr. Trojovská –
Drahovzalová Jana
Mgr. Vacková Blanka
PhDr. MgA. Vaníček
František, Ph.D.
Mgr. Vavříková Marie
Mgr. Vojáček Jiří
Mgr. Vojáčková
Jaroslava

externí vyučující

zeměpis

laboratorní
technika

interní vyučující
interní vyučující
interní vyučující
interní vyučující
externí vyučující
interní vyučující
interní vyučující
interní vyučující

interní vyučující
interní vyučující
ruský jazyk
tělesná
výchova
tělesná
výchova
tělesná
výchova

interní vyučující
interní vyučující
vedoucí
školního klubu
interní vyučující
interní vyučující
interní vyučující
zástupkyně
ředitele BIGY

náboženství

religionistika

interní vyučující

španělský jazyk

italský jazyk
klavírní
průprava
religionistika

interní vyučující

hra na varhany
náboženství
matematika

externí vyučující
interní vyučující
ředitel
interní vyučující

matematika
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Mgr. Volek Přemysl
Mgr. Vránová Blanka
Mgr. Zubatý Karel

základy spol.
věd
anglický jazyk
zeměpis

religionistika

interní vyučující

matematika

interní vyučující
externí vyučující

Pedagogický sbor Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II.:
Mgr.
Baigerová Helena
Aj, Pč, Tv
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Bastařová Edita
učitelka 1. stupně
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Benešová Veronika
učitelka 1. stupně
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Bláhová Věra
Čj, Vo, výchovný poradce
interní vyučující ZŠ
Boháček Milan
IVT, Čp
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Duffková Zuzana
vychovatelka ŠD
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Holečková Kateřina
učitelka MŠ
interní vyučující MŠ
Mgr.
Kopecký Tomáš
Che, Bi, Tv
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Hožová Květoslava
učitelka 1. stupně
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Kavoňová Mária
učitelka 1. stupně
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Kozoňová Daniela
Náb
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Kučerová Stanislava
Čj
interní vyučující ZŠ
Macková Tereza
Hv
externí vyučující ZŠ
Bc.
Morávková Marie
učitelka MŠ
interní vyučující MŠ
Mgr.
Pastuchová Jana
vychovatelka ŠD, De
interní vyučující ZŠ
Bc.
Pecháčková Barbora
učitelka MŠ
interní vyučující MŠ
Mgr.
Pozdílková Ladislava
Rod, Ov, De
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Řehák Petr
M, De, Ze
interní vyučující ZŠ
ThLic. Šlégr Jan
Náb, Ev
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Stejskalová Kateřina
učitelka 1. stupně
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Tomášová Lenka
vedoucí učitelka
interní vyučující MŠ
Ing.
Trdlička Jan
zástupce ředitele, Fy
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Trojanová Naděžda
učitelka 1. stupně
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Špačková Lucie
Nj, Rod
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Vinšová Romana
Aj
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Vojáček Jiří
Ředitel
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Vojáčková Jaroslava
M
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Špačková Lucie
Nj, Rod, Ov
interní vyučující ZŠ
Štechová Irena
vychovatelka ŠD
interní vyučující ZŠ
Mgr.
Žďánský Jakub
vychovatel ŠD, Hv
interní vyučující ZŠ

V. Investiční a rozvojová činnost školy
V.1

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Ve školním roce 2012/13 byla zahájena zásadní oprava školního hřiště. Oprava se ukázala
býti nezbytnou z několika důvodů. Tím prvním byl již zničený povrch hřiště, který byl
poškozený a nerovný a neumožňoval bezpečné provozování tělovýchovy. Opravy povrchu
a jeho podkladu (podklad hřiště se musel také zásadním způsobem předělat) byly hrazeny
z prostředků Biskupství královehradeckého coby vlastníka nemovitosti, mobiliář, oplocení,
sítě, lajnování a další zařízení byly pořízeny z peněz školy zejména z investičního fondu. Byl
zvolen moderní povrch, který je propustný a protiskluzový. Během realizace se však vyskytly
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zásadní potíže, vrchní vrstva polyuretanového povrchu musela být stržena, spodní opravena
a následně byl položen zcela nový povrch. Několik měsíců trval spor s dodavatelskou firmou,
která však všechny reklamace nakonec uznala, s několikaměsíčním zpožděním dílo dokončila
a po provedení všech zkoušek (zátěžových, propustnosti, adheze, pružnosti) předala k užívání.
Jedním ze zásadních kroků v organizaci a vedení školní dokumentace bylo spuštění projektu
elektronické třídní knihy. Z tohoto důvodu byly zbývající učebny dovybaveny výpočetní
a projekční technikou.

V.2

Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

V průběhu prázdnin roku 2014 byla zakoupena a instalována projekční technika do dvou
dalších učeben, jedné na I. stupni a jedné na II. stupni.
Byly provedeny odvodňovací práce na zadním objektu, které zamezí vzlínání vlhkosti do jeho
jednotlivých částí.

VI. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy
VI.1 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína – přijímací zkoušky
Přijímací řízení na Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové proběhlo
podle platné legislativy. Ředitel školy stanovil jednotná kritéria přijímacího řízení, která byla
na konci ledna 2014 zveřejněna.
Přijímací zkoušky se konaly 22. 4. a 23. 4. 2014. Uchazeči skládali písemnou formou
přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Pro přijímací zkoušky byly použity testy
SCIO.
V přijímacím řízení byl zohledněn prospěch ze základní školy, úspěchy v soutěžích
a mimoškolní aktivity.
Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015
1. kolo
Kód oboru Název oboru
přihlášení
přijatí
79-41-/81
Gymnázium
249
61
79-41-/41
Gymnázium
120
47

další kola
přihlášení
přijatí
-

Přijatí
celkem
61
47

VI.2 Zápis do l. třídy na Základní škole Jana Pavla II.
Zápis proběhl ve dnech 15. 1. až 18. 1. 2014. Celkem bylo zapsáno 38 žáků, odklad povinné
školní docházky má osm budoucích prvňáčků. Všech 30 žáků je schopno zvládnout přestup
z mateřských škol na základní školu.
Otevřeli jsme opět dvě první třídy s malým počtem žáků, aby přechod do školy a zvládnutí
prvního ročníku byly pro děti příjemné. Pro budoucí prvňáčky bylo uspořádáno několik
setkání, kde se postupně seznamovali s prostředím školy i s budoucími učitelkami.
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VI.3 Zápis do mateřské školy
Zápis proběhl dne 18. 3. 2014. Pořadí bylo stanoveno na základě kritérií, která byla
zveřejněny s předstihem na webu školy. Hlavním kritériem byl věk dítěte a pomocnými
kritérii byly: sourozenci v MŠ, opakovaný zápis. Při zápise byli také zvýhodněni uchazeči,
jejichž rodiče jsou zaměstnanci zřizovatele. K zápisu se dostavilo 37 uchazečů a 17 dětí bylo
přijato do MŠ.

VII.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného
stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek
VII.1 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína
Celkový průměrný prospěch: 1.605
Stupeň hodnocení
prospěchu

prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Nehodnocen

Přehled prospěchu po třídách
Počet
Prospěl
Třída
žáků s vyznamenáním
prima A
30
30
prima B
31
29
sekunda A
29
21
sekunda B
28
22
tercie A
32
20
tercie B
30
18
kvarta A
31
18
kvarta B
30
14
kvinta A
28
12
kvinta B
24
10
první G
30
14
sexta A
30
12
sexta B
28
15
druhá G
30
15
septima A
33
10
septima B
28
8
třetí G
32
5
oktáva A
28
11
oktáva B
22
10
čtvrtá G
29
4

298
277
2
6

Prospěl Neprospěl
2
8
6
12
12
13
16
16
14
16
18
12
14
22
18
25
16
12
25

15

1
1
-

Nehodnocen
1
1
2
1
1
-

Průměrný
prospěch
1.142
1.092
1.355
1.314
1.442
1.469
1.501
1.591
1.749
1.655
1.606
1.557
1.433
1.616
1.842
1.761
1.952
1.467
1.475
1.867

VII.2 Přehled prospěchu u maturitních zkoušek
Maturitní zkoušku v roce 2014 skládalo 78 studentů.
Ve společné části maturitní zkoušky si vedle povinné zkoušky z českého jazyka a literatury
volili žáci především anglický jazyk. Sedm žáků si zvolilo matematiku. Výsledky našich
studentů se ve všech předmětech pohybovaly kolem celostátního průměru dosaženého na
gymnáziích odpovídajícího typu.
V profilové části maturitní zkoušky skládali žáci zkoušku ze dvou předmětů.
Celkový přehled
Celkový průměrný prospěch: 1.619
Stupeň hodnocení
prospěchu

prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl

49
29
0

Přehled prospěchu ve společné části maturitní zkoušky
Předmět
Počet žáků
Průměrný prospěch
Český jazyk
78
1.513
Anglický jazyk
71
1.563
Matematika
7
2.000
Přehled prospěchu po třídách
Počet
Prospěl
Třída
žáků
s vyznamenáním
oktáva A
27
20
oktáva B
22
15
čtvrtá G
29
14

Prospěl

Neprospěl

7
7
15

-

VII.3 Přehled dalšího studia absolventů gymnázia
Počet absolventů
Vysoká škola
Vyšší odborná škola
Jiné školy
Nepřijati, nepodali zprávu

78
70
1
4
3

Vysoké školy, na které byli absolventi přijati
Univerzita Karlova Praha
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Palackého Olomouc
Vysoká škola ekonomická v Praze
ČVUT Praha
Univerzita Pardubice
Masarykova univerzita v Brně
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Česká zemědělská univerzita Praha

20
12
8
8
6
4
3
2
2

16

Průměrný
prospěch
1.454
1.545
1.828

Univerzita Tomáše Bati Zlín
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita Opava
VŠCHT Praha
VUT Brno
Vysoká škola finanční a správní Praha

1
1
1
1
1
1

Přehled přijatých na vysoké školy podle oborů
Ekonomické obory
Medicínské, veterinární, farmaceutické obory
Humanitní a sociální obory
Technické obory
Učitelství
Právnické obory
Filologické obory
Přírodovědné obory
Umělecké obory
Sportovní obory

26,1
21,7
20,0
11,6
11,6
7,2
2,9
2,9
2,9
2,9

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

VII.4 Základní škola Jana Pavla II.
Třída

Prospěl
s vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

Celkový prospěch

Celkem

1. A

15

0

0

1,000

15

1. B

14

0

0

1,000

14

2. A

25

0

0

1,036

25

3. C

23

1

0

1,065

24

4. A

10

2

0

1,197

12

5. A

12

8

0

1,491

20

6. A

11

10

0

1,495

21

7. A

2

14

0

1,821

16

7. B

19

9

0

1,394

28

8. A

13

7

0

1,372

20

9. A

1

13

0

1,761

14

9. B

13

4

0

1,258

17

17

Celkový průměrný prospěch: 1,384
Průměrný prospěch I. stupně: 1,259
Průměrný prospěch II. stupně: 1,492

VIII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
VIII.1 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína
Oblast prevence sociálně patologických jevů pokrývá celou šíři nejrůznějších aktivit života
školy. Vzhledem k úrovni našich studentů a charakteru sociální struktury drtivé většiny rodin
nebyly v uvedeném školním roce registrovány žádné případy extrémních patologických
projevů násilí, výskytu tvrdých či měkkých drog, rasové a národnostní nesnášenlivosti ani
žádného podobného sociálně patologického charakteru vyžadujícího výjimečný odborný
zásah. Byl však zaznamenán jeden demonstrativní pokus sebepoškozování v nižším
gymnáziu, jenž byl řešen předepsaným oficiálním způsobem ohlašovací povinností ve
spolupráci s Policií ČR.
Nově příchozí žáci, žáci sekund, kvint a sext absolvovali dvouhodinové přednášky
o problematice šikany, kyberšíkany a skrytých nebezpečích internetu. Dvakrát v průběhu
školního roku byly všechny třídy nižšího gymnázia podrobeny dotazníkovému průzkumu.
Průzkum v primách prokázal, že cca 60% žáků prodělalo nějakou zkušenost šikany ve svých
předchozích školách. Žádné výraznější problémy nebyly zaregistrovány.
V jedné z prim se objevil případ, který si vyžádal řešení. Vzhledem k tomu, že šlo spíše
o necitlivé chování než šikanu, byla situace zvládnuta domluvou s vůdčími osobnostmi
problému bez udělení kázeňských opatření.
Výjimečně byl řešen také jeden případ na vyšším gymnáziu a to domluvou. Po průběžném
a opakovaném šetření lze konstatovat, že problém byl posunut do nepatologické roviny a že
dohoda obou stran problému funguje. Budeme jej nicméně dále sledovat.
V uplynulém roce nebyl zaznamenán žádný případ kyberšikany ani užívání omamných látek.
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
- činnost ve třídách (vyplňování přihlášek, individuální poradenství k volbě VŠ)
- prezentace některých VŠ prostřednictvím pracovníků těchto škol
- 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
 péči o integrované žáky
- tvorba a kontrola IVP
- zprostředkování závěrů vyšetření žáků v PPP jednotlivým vyučujícím a průběžná
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kontrola jejich plnění
besedy s novými studenty prim a kvint na téma „Efektivní učení“
individuální konzultace a práce s problémovými studenty

VIII.2 Základní škola Jana Pavla II.
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 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 probíraného učiva probíhají 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.
Výchovné poradenství na I. stupni je zaměřeno na práci s integrovanými žáky. V rámci
kariérového poradenství pomáháme dětem s přípravou na přijímací řízení na Biskupské
gymnázium.
II. stupeň
Primární prevence na druhém stupni se opírá o křesťanské hodnoty a probíhá v těsné
spolupráci preventista, výchovný poradce, spirituál, třídní učitel a vedení školy. Daná témata
probírají lektoři nebo učitelé v rámci předmětů etická výchova, 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:
 šikana - beseda (Mgr. P. Volek)
 kyberšikana a šikana – beseda pro pátý až devátý ročník v rámci PPP
 osobní bezpečí (film)
 seznamovací pobyt – Na jedné lodi (ve spolupráci s Katechetickým a pedagogickým
centrem Biskupství královéhradeckého)
 přednáška MUDr. L. Hodačové – Sexuální výchova (dospívání, anatomie lidského těla)
a film
 kurz první pomoci - praktický nácvik
 exkurze - Hasičský záchranný sbor HK, chování v mimořádných situacích, integrovaný
záchranný systém
 minikurz základů sebeobrany pro šestý a sedmý ročník – Městská policie HK
 přednáška AIDS – T. Řehák
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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. Tím
můžeme uplatnit individuální přístup k žákům. Za důležitý pokládáme i vlastní příklad
pedagogů.

IX. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
IX.1 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína
Do dalšího vzdělávání se zapojilo 31 pedagogických pracovníků. Bylo zaměřeno zejména na
odbornou přípravu učitelů na společnou část maturitní zkoušky do funkcí hodnotitelů ústních
zkoušek a předsedů maturitních komisí. Jeden učitel získal certifikát na funkci školního
maturitního komisaře. Učitelé cizích jazyků a dalších předmětů se účastnili metodických
seminářů zaměřených na zdokonalování vyučování v předmětech jejich aprobace, tři učitelé
anglického jazyka absolvovali čtrnáctidenní jazykové kurzy v zahraničí. Řada učitelů
navštěvovala kurzy zaměřené na využití informačních technologií při výuce. Pro pedagogický
sbor jsme zorganizovali školení orientované na práci s elektronickým informačním systémem
CLAROLINE, kterého se zúčastnilo 20 učitelů.
V rámci programu EU peníze školám, 1.5 Operační program vzdělávání pro
konkurenceschopnost jsme ve spolupráci s NIDV Hradec Králové zorganizovali semináře pro
pedagogický sbor, které byly zaměřeny na zlepšení sociálního klimatu ve škole a ve třídě a na
individualizaci výuky. Seminářů Inovace ve výuce, Spravedlivé hodnocení žáků učitelem,
diferenciace a individualizace výuky, Individualizace výuky v návaznosti na sociální
vyzrálost žáků; podpora začleňování žáků se SVP do vzdělávání, Nedostatky rodiny ve
výchově studentů a Extrémní chování žáků; komunikace mezi žákem a učitelem se zúčastnilo
40 pedagogických pracovníků školy.

IX.2 Základní škola Jana Pavla II.
Odborná pedagogická školení, kurzy atd.
12 pedagogických pracovníků
Odborné kurzy nepedagogických pracovníků
3 pracovníci
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IX.3 Mateřská škola
V MŠ se dalšího vzdělávání účastnily všechny učitelky, bylo absolvováno celkem 21 školení.

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, 5+2
Dny otevřených dveří na základní škole 4. 12. 2013 a 11. 1. 2014; na gymnáziu
8. 1. 2014
23. 5. 2014 se chorální schola zapojila svým vystoupením v kostele Nanebevzetí Panny
Marie do programu v rámci Noci kostelů.
Na celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2013 získal
sbormistr školního pěveckého sboru Mgr. Matej Ondřej Havel ocenění za nejlepší
sbormistrovský výkon.

Spolupráce s dalšími subjekty
Univerzita Hradec Králové
Někteří učitelé naší školy vedou průběžnou nebo souvislou praxi studentů Pedagogické
fakulty UHK. Studenti fakulty se rovněž zapojují do našich projektů. Žáci a učitelé naší školy
se také účastní akcí organizovaných univerzitou.
Středisko ekologické výchovy SEVER
Při organizaci aktivit zaměřených na environmentální výchovu jsme spolupracovali se
Střediskem ekologické výchovy SEVER. Škola je součástí škol sítě MRKEV.
Mateřské centrum Sedmikráska
Žáci našich škol se zapojili do organizace několika akcí mateřského centra Sedmikráska, např.
do přípravy programu Cesta pohádkovým lesem (1. 6. 2014).
Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého
S centrem dlouhodobě spolupracujeme v oblasti etické výchovy a výchovy ke zdravým
vzájemným vztahům. Žáci šestých a sedmých tříd ZŠ, prim, tercií a kvint gymnázia se i ve
školním roce 2013/2014 zúčastnili kurzů Otevřené dny pro školy, které centrum organizuje.

Zapojení žáků do charitativních akcí
Adopce na dálku
Většina tříd, učitelé a ostatní pracovníci škol jsou zapojeni do projektu Adopce na dálku.
Podporujeme v současnosti 8 dětí z Indie, v primách jsme uspořádali besedy o smyslu této
akce.
Charitativní sbírky
Na podzim 2013 jsme se zapojili do projektu Misijní štrúdlování a vybranou částku darovali
na podporu činnosti Papežských misijních děl.
Výtěžek ze vstupného na adventní koncert žáků gymnázia byl předán zástupcům Oblastní
katolické charity jako příspěvek na financování charitativních projektů.
6. 1. 2014 se žáci gymnázia a základní školy zúčastnili Tříkrálové sbírky jako králové –
koledníci či jejich průvodci. V březnu jsme se zapojili do sbírky starého oblečení a nádobí pro
diakonii Broumov.
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Dne 14. 5. 2014 se naši žáci podíleli na peněžní sbírce u příležitosti Dne boje proti rakovině.
Pohled pro misie – Vánoce a Velikonoce 2013/14

Církevní zaměření školy
Každý čtvrtek po celý školní rok se konaly gymnaziální bohoslužby a jednotlivé třídy se
postupně staraly o jejich hudební doprovod. Na základní škole probíhaly bohoslužby každou
středu ve školní kapli. Na začátku prosince proběhlo žehnání adventních věnců a žáky nižších
tříd navštívil Mikuláš. Učitelé náboženství a religionistiky pracovali společně se žáky prim
(5. 12.), sekund (2. 12.) na adventních projektech. Nově se konaly v primách (7. 5.),
sekundách (14. 3.) a terciích (1. 4.) projekty s velikonoční tematikou. 18. září 2013 se některé
třídy zúčastnily pouti na Sázavu a 7. května žáci prim se svými učiteli podnikli pouť do Staré
Boleslavi.
Od října do června probíhala každý týden příprava na biřmování, kterou navštěvovalo
5 mladých věřících z našeho gymnázia. 7. 6. 2014 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.
Duchovní obnovy pro studenty vyššího gymnázia se ve dnech 7. – 9. 12. 2013 zúčastnilo
12 studentů, duchovní obnovy pro žáky nižšího gymnázia, která proběhla 5. – 7. 6. 2014 se
zúčastnilo 8 žáků.

X.1

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

X.1.1 Aktivity školy
Celoškolní a ročníkové projekty
 Projektový den pro studenty vyššího gymnázia (24. 10. 2013)
 Dny evropských národů – tercie, primy (červen 2014)
 Ekosystémy – třídenní biologicko-výtvarné projekty pro sekundy (květen, červen 2014)
 Dny s fyzikou – program v IQ-parku Liberec - kvarty
 Environmentální přístupy v geologii – kvinty (červen 2014)
 Kurz kartografie a GIS - kvinty (září 2013), septimy (květen 2014)
 Po stopách Bohuslava Martinů – společný projekt HV a VV – sexty (23. 3. 2014)
 Edukační programy v Galerii 20. a 21. století ve Veletržním paláci v Praze jako završení
výuky estetických výchov pro studenty sext: HV - výukový program Obraz a hudba na
počátku 20. století, VV – Exprese jako věčně se vracející princip v umění (duben a červen
2014)
Předmětové projekty a kurzy
 13. 10. 2013 genetický kurz pro studenty oktáv a studenty připravující se na biologickou
olympiádu; 19. 10. 2013 Den s biologií na BIGY: cyklus laboratorních cvičení pod
vedením doktorandů z PřF UK, účast 60 studentů BIGY, ale i z dalších škol našeho kraje;
2. - 3. 2. 2014 soustředění k biologické olympiádě v Oucmanicích; 19. - 22. 5. 2014 - kurz
ČČK Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) – (zájemci ze septim); 25. - 27. 5. 2014
biologický kurz pro studenty septim v CHKO České středohoří
 adaptační kurzy: Na jedné lodi, Běleč (1.A 9.– 10. 9., 1.B 11. - 12. 9.); My, Borovnička
(3.B 23.- 24. 9., 3.A 25.- 26. 9.); Dobro a zlo, Borovnička (1.G 16. - 17. 9., 5.B 30. 9. 1. 10., 5.A 2. - 3. 10.)
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Civilizace, Ekocentrum Paleta Pardubice (primy); Bohatý sever, chudý jih, Ekocentrum
Paleta Pardubice (sekundy); Závislosti (sekundy)

Exkurze a výstavy
 zahraniční exkurze: březen 2014 projektová exkurze do Dachau a Mnichova;
květen/červen 2014projektová exkurze do Velké Británie a Skotska; 5. – 12. 6. 2014 –
přírodovědná expedice na KORFU: žáci pracovali pod vedením našich bývalých studentů,
pracovníků PřF UHK, Muzea východních Čech a naší školy. Během programu vyslechli
řadu přednášek. Výstupem této expedice je studijní materiál o přírodě Korfu.
 přírodovědné exkurze: 13. 9. 2013 ornitologická vycházka – etologické pozorování
ptáků s dalekohledy, lektor Mgr. J. Hotový; 4. 10. 2013 Houby – výstava v Muzeu VČ
(tercie A, B); 5. 10. 2013 přírodovědná exkurze do Orlických hor (přírodovědný kroužek);
31. 10. 2013 exkurze do ZOO Praha – účast na etologickém programu savci
(přírodovědný kroužek a seminář septim); 29. 11. 2013 exkurze do fyzioterapeutické
ordinace (seminář somatologie); 21. 12. 2013 exkurze do ZOO Dvůr Králové n. L. – účast
na etologickém programu kontaktní živočichové v rámci akce Vánoce v ZOO
(přírodovědný kroužek); 6. 2. 2014 návštěva muzea – ekologie obratlovců, lektor Mgr. J.
Hotový (seminář z biologie); 28. 3. 2014 exkurze do specializované mateřské školy
(seminář somatologie); 28. 3. 2014 exkurze do lokality „Na Plachtě“ – botanickozoologická vycházka (přírodovědný kroužek); 9. 4. 2014 botanická exkurze do okolí školy
zaměřená na determinaci rostlin (přírodovědný kroužek); 23. 4. 2014 přírodovědná
exkurze do Moravského krasu (kvarty); 21. 5. 2014 botanická exkurze do povodí Orlice
zaměřená na determinaci rostlin (přírodovědný kroužek); 12. - 13. 6. 2014 exkurze do
ZOO Dvůr Králové nad Labem (prima B); 17. 6. 2014 exkurze do Vídně s návštěvou
ZOO (kvinta A, 1. G)
 literární exkurze: 17. 9. 2013 Národní divadlo a Břevnovský klášter (7. A); 18. 9. 2013
Strahovský klášter, Klementinum (6. B); 18. 9. 2013 Muzeum F. Kafky (8. B); 24. 9. 2013
Slavín – Praha (seminář literární interpretace a tvůrčího psaní); 2. 10. 2013 Galerie
antického umění Hostinné (5. B a 1. G); 4. 10. 2013 Městská knihovna (1. B); 14. 11.
2013 Galerie antického umění Hostinné (5. A); 22. 4. 2014 SVK (3. A); 24. 4. 2014
Vyšehrad (7. B)
 dějepisné exkurze: Archeopark Všestary (primy); Národní muzeum Praha – výstava
Monarchie (kvarta B); Pražský hrad, středověká Praha (sexty); Vyšehradský hřbitov
(septima B); Terezín – ghetto, Malá pevnost (seminář dějepisu oktáv)
 chemické a fyzikální exkurze: 19. 11. 2013 exkurze do provozu závodu Synthesia
Semtín: oddělení výroby kyseliny sírové, nitrocelulózy a čištění odpadní vody
z průmyslové výroby; 12. 12. 2013 návštěva chemické laboratoře Farmaceutické fakulty
UK v HK (seminář chemie); 14. 4. – 15. 4. 2014 exkurze do chemických a
potravinářských provozů v jižních Čechách: Pivovar Budvar v Českých Budějovicích,
grafitový důl v Českém Krumlově, jaderná elektrárna Temelín (studenti se zájmem o
chemii); exkurze na jaderném reaktoru VR1 „Vrabec“ v optických, holografických,
laserových a nanotechnologických laboratořích (seminář fyziky); exkurze na oddělení
nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (seminář fyziky)
 výtvarné exkurze: 18. 9. 2013 prohlídka expozice zámku v Častolovicích (tercie A); 14.,
16. a 17. 10. 2013 výstava Signály z neznáma, která mapovala stoletý vývoj českého
komiksu, Východočeská galerie v Pardubicích (tercie A, kvinty, seminář dějin výtvarného
umění; 10. 6. 2014 komentovaná prohlídka chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře a prohlídka
nejvýznamnějších pamětihodností města (tercie A)
 zeměpisné exkurze: podzim 2013, jaro 2014 návštěva hvězdárny a planetária Hradec
Králové (1.G, 1.A a 1.B)
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Informační centrum Obnovitelné zdroje (sekundy); Úřad práce (tercie); soudní jednání na
Krajském soudu HK (kvarty)

Divadelní a filmová představení, koncerty
 Divadlo DRAK: 27. 11. 2013 24. října 1942 (kvarty); 28. 11. 2013 Hej, mistře (primy);
6. 2. 2014 Poslední trik G. M. (primy, sekundy)
 Klicperovo divadlo: 6. 1. 2014 Žebrácká opera (kvarty – septimy); 22. 4. 2014 Marylin
(kvarty – septimy)
 9. 10. 2013 Labyrint světa (Teátr Víti Marčíka)
 23. 10. 2013 výchovný koncert Filharmonie Hradec Králové „Barvy orchestru“ (kvarty,
kvinty, sexty, seminář hudební výchovy)
 27. 1. 2014 Francouzské odpoledne v Knihovně města Hradce Králové
 19. 3. 2014 film Všetky moje deti
 30. 4. 2014 výchovný koncert Filharmonie Hradec Králové „Od dna k vesmíru“ (kvarty,
sexty, seminář hudební výchovy)
 19. 5. 2014 René Josef – Liška Bystrouška (primy)
 21. 5. 2014 Jaroslav Brendl – Kytice (sekundy – kvarty); 21. 5. 2014 Jaroslav Brendl –
Prokletí básníci (septimy)
 24. 6. 2014 La Putyka (3. B, 4. A, 5. A, 6. B)
Besedy a přednášky
 8. 11. 2013 cyklus přednášek v rámci Týdne vědy organizovaný Akademií věd v Praze
v biotechnologickém ústavu (seminář somatologie); 15. 11. 2013 cyklus přednášek Hurá
na vysokou na ČZU v Praze s tematikou ekologie, botaniky a zoologie (seminář biologie
septim a oktáv); 29. 11. 2013 Den s biologií, přednášky: prof. Václav Pačes, DrSc. (Ústav
molekulární genetiky Akademie věd ČR): O původu života na Zemi, RNDr. Petr Zouhar
(Fyziologický ústav AV): Inzulín, pplk. Ing. Hana Šuláková, Ph.D. (Kriminalistický ústav
Praha) Forenzní entomologie aneb hmyz v kriminalistické praxi (studenti vyššího
gymnázia a ostatních středních škol, účast asi 160 studentů z regionu); 12. 12. 2013
přednáška záchranářů z Náchoda První pomoc (seminář biologie); 8. 1. 2014 Eusocialita odborná přírodovědná přednáška M. Mikáta (studenti se zájmem o biologii); 6. 2. 2014
přednáška prof. Krejska Imunita (seminář biologie); 27. 2. 2014 přednáška MUDr.
Čelakovské Kožní lékařství (seminář somatologie); 28. 2. 2014 přednáška absolventky J.
Havlové Sluch (seminář somatologie); 14. 3. 2014 cyklus přednášek organizovaný AV
v Praze v rámci Týdne mozků (seminář somatologie); 21. 3. 2014 přednáška absolventky
Z. Kučerové Cukrovka (seminář somatologie)
 26. 11. 2013 literární pásmo o Bohumilu Hrabalovi – Petr Drholec (oktávy); 3. 12. 2013
přednáška o Bohumilu Hrabalovi – Městská knihovna (seminář literární interpretace a
tvůrčího psaní); 25. 2. 2014 beseda o Václavu Havlovi (seminář literární interpretace a
tvůrčího psaní); 25. 3. 2014 literární pásmo o Josefu Čapkovi (7.A); 20. 5. 2014 literární
pásmo o K. H. Máchovi – (kvinty, sexty, tercie B)
 Mgr. Milada Hylmarová – Zkoumání antropologického materiálu; PhDr. Zdeněk Beran,
Ph.D. – Každodenní život ve středověku; PhDr. Jan Mervart, Ph.D. – Rok 1968,
normalizace (studenti seminářů dějepisu)
 Skrytá nebezpečí internetu (primy, sekundy, kvinty, sexty); Nemoc jménem šikana
(primy, sekundy), Dentální hygiena (primy); Evropská unie, Eurocentrum HK (kvarty);
Karierní poradenství (1. G); putovní výstava o Pavlu Tigridovi; putovní výstava Berlínská
zeď; beseda se senátorem Štětinou o Ukrajině; přednáška Rok 1968 v Hradci Králové;
přednáška Poválečná pomoc v Afghánistánu; přednáška Autorské právo;
beseda
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s tiskovým atašé USA
14. 4. 2014 Tomáš Řehák: Sex, AIDS a vztahy (tercie); 6. 5. 2014 beseda s MUDr.
Hodačovou Sexualita a život (sekundy); 14. 5. 2014 Mnišství – beseda s Karlem Satoriou;
19. 5. 2014 P. J. Bůžek: Současná genetika a molekulární biologie a její etické problémy
(septimy); 23. 5. 2014 P. Zahradníčková: Hormonální antikoncepce z pohledu
farmaceutky (sexty); 23. 6. 2014 Tomáš Petráček: Kontroverzní témata církevních dějin
listopad 2013, březen 2014 besedy s americkými seniory v rámci hodin anglického jazyka

Sportovní aktivity
 Sportovní dny
- 9. 10. 2013 fotbal, přehazovaná, volejbal (nižší gymnázium – sportovní hala v Třebši)
- 6. 5. 2014 turnaj ve florbalu (kvarty + sexty – sportovní hala v Třebši)
 Sportovní kurzy
- Lyžařské výcvikové kurzy
12. - 18. 1. 2014 – sekunda A + sekunda B (Chata Kara Roudnice)
19. - 24. 1. 2014 – kvinta A + B, 1.G (Husova bouda Pec pod Sněžkou)
- Sportovně-turistické kurzy
15. - 20. 6. 2014 – vodácký kurz (rafting na Vltavě)
15. - 20. 6. 2014 – vysokohorská turistika (Vysoké Tatry)
16. - 20. 6. 2014 – cyklistický kurz (Český Ráj, Jinolice)
16. - 20. 6. 2014 – sportovní kurz (Hradec Králové)

X.1.2 Kulturní akce
14. - 17. 11. 2013
12. 12. 2013
13. 12. 2013
16. 01. 2014
06. 02. 2014
09. 04. 2014
květen 2014
19. 05. 2014
23. 05. 2014
29. 05. 2014

02. - 05. 2014
22. 06. 2014
16. 06. 2014
23. 06. 2014

Účast pěveckého sboru na celostátní přehlídce Opava cantat 2013
Adventní koncert biskupského gymnázia v kostele Nanebevzetí
Panny Marie s pásmem vánočních zvyků
Vánoční pásmo pro žáky církevní ZŠ
Maturitní ples školy v Aldisu
Varhanní koncert studentů biskupského gymnázia v aule
Pedagogické fakulty UHK
Samostatný jarní koncert pěveckého sboru Squadra Risonante
v Ebenově síni
Vernisáž (7. 5.) a výstava výtvarných prací studentů gymnázia
v aule BIGY
Maturitní hudební vystoupení a obhajoba výtvarných maturitních
prací
Vystoupení chorální scholy v kostele Nanebevzetí P. Marie a
účinkování učitelů v kostele sv. J. Křtitele v rámci Noci kostelů
Slavnostní ceremoniál předání maturitních vysvědčení v kostele
Nanebevzetí Panny Marie; vystoupení školního pěveckého sboru a
společenské setkání s maturanty a jejich blízkými v prostorách školy
Koncertní turné pěveckého sboru v diecézi Augsburg (SRN)
Hudební doprovod pěveckého sboru při slavnostní mši svaté
v kostele sv. Pavla na Pouchově
Absolventský varhanní koncert v kostele sv. Antonína na Novém
Hradci Králové
Akademie žáků BiGy ve Filharmonii Hradec Králové pro studenty a
veřejnost
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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 a řeší
vztahové, pocitové a estetické přístupy žáků k přírodě. Pro žáky kvint je organizován projekt
Environmentální přístupy v geografii.
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 na webových stránkách školy.
Organizovali jsme odborné přednášky s ekologickou a environmentální tematikou, na kterých
se vystřídala řada přednášejících – pracovníků Agentury ochrany přírody, Muzea východních
Čech, odborných pracovišť UK a UHK, našich absolventů studujících přírodovědné obory.
Se studenty jsme se zapojili do jarní a podzimní brigády, které organizovala Agentura
ochrany přírody. Na sobotní akce dorazilo několik desítek našich studentů a někteří
pedagogové.
Pro žáky jsme organizovali přírodovědné exkurze jednodenní (obvykle do biologicky cenných
lokalit – našich CHKO, národních parků či jinak chráněných území), několikadenní
komplexní exkurze (České středohoří) i zahraniční přírodovědnou expedici na Korfu. Při
realizaci exkurzí jsme spolupracovali se správami CHKO či NP, s odborníky
z přírodovědných institucí (UK, UHK, Agentura ochrany přírody, Muzeum východních Čech)
a našimi bývalými studenty, kteří studují přírodovědné obory.
Zapojili jsme se do řady soutěží s ekologickou a environmentální tematikou, uspořádali jsme
okresní kolo Zelené stezky a zlatého listu, kterého se účastnili všichni žáci prim a dobrovolně
žáci ostatních tříd nižšího gymnázia; studenti vyššího gymnázia nám pomáhali zajišťovat
organizaci i chod některých stanovišť. Úspěšně jsme se zapojili do ekologické olympiády.
Několik desítek žáků docházelo do dvou přírodovědných kroužků. Naše škola je součástí škol
sítě MRKEV. Pokračuje třídění odpadu (plasty a papír).

X.2

Základní škola Jana Pavla II.

Celoškolní a ročníkové projekty
 Sběr starého papíru – po celý školní rok – 1 x za měsíc
 Misijní štrúdlování a Pohled pro misie – projekt na podporu misií
 Den církevního školství – projektový týden – divadlo, cyklovýlet, dějepisná hra
 Setkání národů – Adalbertinum
 Vánoční turnaj ve stolním tenise, piškvorkách, šachách a sudoku
 Recitační soutěž – školní a okresní kolo
 Noc s Andersenem – první a druhý ročník
 Škola v přírodě – celý první stupeň
 Celoškolní akademie
Předmětové projekty
 Český jazyk - projekt B. Hrabal – Městská knihovna – 9. B
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Výtvarná a literární výchova - Příběh planety
Literární výchova - Městská knihovna – Harry Potter – 8. A
Zeměpis - Eurorebus – celostátní kolo

Exkurze a výstavy
 Exkurze do hvězdárny a planetária HK – různé ročníky po celý školní rok
 Adventní tvoření – workshop s vánoční tématikou pro žáky, učitele a rodiče
 Velikonoční tvoření – workshop s velikonoční tématikou pro žáky, učitele a rodiče
 Historicko-geografická exkurze Praha a Příbram
 Elektrárna Opatovice – deváté ročníky
 HZS – krizové situace, IZS – II. stupeň
 Návštěva ZOO Dvůr Králové nad Labem – I. stupeň
Divadelní a filmová představení, koncerty
 Divadelně-hudební představení Oskar a Růžová paní – pátý až devátý ročník
 Divadelní představení Soudce v nesnázích - Klicperovo divadlo – II. stupeň
 Filmové představení Všechny moje děti – osmé a deváté ročníky
 Koncert historické hudby SOLIDEO – celá škola
 Divadlo Drak – Zlatovláska – I. stupeň
Besedy a přednášky
 Mgr. Přemysl Volek – BiGy – Přednáška o komunismu
 Multimediální projekce Madagaskar – kino Centrál – druhý stupeň
 MUDr. Lenka Hodačová PhD. – LF UK Praha – přednáška o sexualitě pro šesté ročníky
a Tomáš Řehák – Sex, AIDS a vztahy - sedmý a osmý ročník
 Beseda s neslyšícím – II. stupeň
 Šikana a kyberšikana II. stupeň v rámci PPP
Sportovní aktivity
 První stupeň - plavecká výuka Zéva HK – podzim 2012
 Bruslení s karnevalem na zimním stadionu – zima 2012/2013

XI. Spolupráce se zahraničními školami
Ve školním roce 2013 - 2014 úspěšně pokračovala spolupráce s partnerskou školou
Sonnenlugerschule Mengen ve Spolkové republice Německo. Výměny se účastnilo celkem 11
studentů z kvint a 10 žáků z německé školy. Výměnný pobyt byl zahájen podzimním pobytem
německých žáků v Čechách. Uskutečnil se 23. – 28. září 2013. 7. – 12. dubna 2014 proběhla
reciproční návštěva našich studentů v Mengenu. Stálý bod programu, kterým je výlet do
Lindau u Bodamského jezera, oživila návštěva Stuttgartu a muzea Mercedes-Benz. Výměnu
finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti a město Hradec Králové.
Od 4. do 13. října 2013 pobývalo 20 žáků naší školy v partnerské škole Brive-la-Gaillarde,
francouzští žáci opětovali návštěvu 26. 5. – 2. 6. 2014. Během obou výměnných pobytů
pracovali naši a francouzští žáci na dějepisném projektu s názvem „Historie, která nás
spojuje“. Navštívili památník v Oraduru, v Osvětimi, Březince a v Lidicích a kostel sv. Cyrila
a Metoděje v Praze.
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V 2. pololetí školního roku 2013 – 14 studijní pobyt žákyně 2. G Lenky Jiroušové v lyceu
v Brive s cílem zdokonalit se ve francouzském jazyce – splněno.
Několika studentům jsme zprostředkovali studijní pobyty. Lenka Jirušová z 2. G studovala
ve 2. pololetí na lyceu v Brive – la Gaillard ve Francii, Jana Slobodová ze sexty A
navštěvovala naši dlouholetou partnerskou školu Gymnasium Johanneum Loburg, Ostbevern
a Vít Derner z 3. G absolvoval studijní pobyt na škole Graf-Stauffenberg-Gymnasium
v dolnosaském Osnabrücku. Tým našich žáků se v listopadu 2013 zúčastnil mezinárodního
turnaje ve florbalu, který se konal v nizozemském Utrechtu.
Nadále usilujeme o navázání kontaktů s vhodnou školou ve Španělsku.

XII.Zájmová činnost žáků a úspěchy žáků v soutěžích
XII.1 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína
V průběhu celého školního roku mohou naši studenti využívat školní klub, kde mají
příležitost trávit svůj volný čas. Stále se rozrůstá nabídka deskových her, k dispozici jsou
počítače s připojením k internetu, stolní fotbal apod. Po celý rok funguje školní knihovna
a studovna, kde se mohou studenti věnovat přípravě na vyučování; počítače s připojením
k internetu jsou zde samozřejmostí. Po celý školní rok spravuje klub také hudební zkušebnu,
posilovnu a pomůcky na stolní tenis. Tyto aktivity využívají studenti po domluvě kdykoli
v průběhu celého odpoledne.
Během školního roku organizoval klub množství jednorázových turnajů a akcí, dokonce
i několik náročnějších a dlouhodobějších aktivit.
Z již tradičních a stále oblíbených aktivit lze zmínit celoroční školní pokerový turnaj, filmové
maratony spojené s přespáním ve škole, školní turnaje ve stolním tenise nebo v šachu.
Ve školním roce 2013/2014 jsme se opět zúčastnili celostátního piškvorkového klání, které
jsme pro hradecký kraj pomáhali organizovat; konalo se u nás oblastní i krajské kolo. Naši
studenti postoupili až do celostátního kola v Brně, kde obsadili 12. místo. Školní
reprezentační družstvo dívek se zúčastnilo florbalového turnaje v Kutné Hoře, který byl opět
velmi povedený. Náš frisbee tým se i tento rok probojoval do celostátního finále v Praze, kde
obsadil 5. místo. V měsíci březnu a dubnu 2014 jsme organizovali již druhou sérii
cestovatelských večerů, tedy besed ve školní aule. Se svými zážitky z cest vystoupili naši
studenti, učitelé i několik externích spolupracovníků. Povídání spojené s promítáním
fotografií a videí z cest mělo opět obrovský úspěch a těšíme se příští školní rok na třetí
pokračování.
Stále se rozrůstá nabídka volnočasových kroužků pro studenty. V současnosti mezi ně patří
hudební a keramický kroužek, kroužek kreativních činností, volejbal a florbal, přírodovědný
kroužek, fotografický kroužek, frisbee, matematické kroužky, stolní tenis, včelařství
a korfbalový kroužek.
Uspořádali jsme školní kola celé řady předmětových soutěží a vysílali naše žáky do vyšších
kol např. těchto soutěží: SOČ – olympiáda v českém jazyce - recitační soutěž – soutěž
v anglickém jazyce – soutěž v německém jazyce - soutěž v předčítání německých textů soutěž ve francouzském jazyce - soutěž ve španělském jazyce - dějepisná olympiáda –
dějepisná soutěž pro gymnázia - matematická olympiáda – Pythagoriáda - Matematický
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klokan – Náboj – fyzikální olympiáda - chemická olympiáda - biologická olympiáda –
zeměpisná olympiáda – Eurorebus - soutěž poznávání rostlin a živočichů – ekologická
olympiáda – Zelená stezkaa zlatý list – YPEF 2013 Young People in Euroean Forests – IQ
kvíz – SAPERE – Vánoční tradice – Fantasy světy - Kde končí svět? - Sport je radost - Malá
Prima sezóna - Office Aréna 2014 - Benq školní ajťák 2014 - Debatní soutěže Asociace
debatních klubů - sportovní soutěže, např. Liga hradeckých škol v orientačním běhu, přebory
v lehké atletice a přespolním běhu, fotbalové, basketbalové, florbalové a volejbalové turnaje,
turnaje v šachu, triatlonu, futsalu, frisbee, florbalu a raftingu.
Škola se ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, Školským zařízením pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje podílela na organizaci
následujících soutěží:
 Krajské kolo Soutěže v německém jazyce pro SŠ, kategorie III
 Okresní kolo soutěže Zelená stezka a zlatý list
 Okresní a krajské kolo Biologické olympiády kategorie C
 Krajské kolo Biologické olympiády kategorie A
 Okresní a krajské kolo Soutěže poznávání rostlin a živočichů
Úspěchy žáků v soutěžích
Mimořádné úspěchy školních družstev
1. místo na mezinárodním turnaji škol ve florbalu v Nizozemsku
1. místo v krajském kole ekologické olympiády
1. místo v regionálním kole soutěže YPEF 2014 - Young People in Euroean Forests
1. místo v krajském kole, 2. místo v oblastním kole a 4. místo v celostátním finále soutěže ve
florbalu – chlapci
1. místo v krajském kole soutěže v přespolním běhu - chlapci
2. místo v celostátním turnaji církevních škol ve florbalu - dívky
3. místo v oblastním kole středoškolské ligy ve frisbee
6. místo v celostátním finále středoškolské ligy ve frisbee
5. místo v celostátním finále středoškolské ligy ve frisbee
Úspěšní účastníci krajských a celostátních kol soutěží
T. Köhlerová - 2. místo v okresním a krajském kole biologické olympiády kat. C, 1. místo
v okresním kole poznávání rostlin a živočichů, 1. místo v krajském kole soutěže Zelená stezka
a účast v národním kole soutěže
M. Vondráčková - 1. místo v krajském kole SOČ obor biologie, 7. místo v národním kole
P. Audrlická - 1. místo v krajském kole SOČ obor ochrana a tvorba životního prostředí, účast
v národním kole
M. Ležíková - 1. místo v krajském kole SOČ obor ochrana a tvorba životního prostředí, účast
v národním kole
K. Mařík - 2. místo v národním kole ekologické olympiády, 1. místo v krajském kole
ekologické olympiády, 2. místo v regionálním kole soutěže YPEF 2013 - Young People in
European Forests
M. Čelakovská - 1. místo v krajském kole ekologické olympiády, úspěšná řešitelka krajského
kola biologické olympiády kat. B, 2. místo v regionálním kole soutěže YPEF 2013 - Young
People in European Forests
V. Bureš, Z. Šimon, D. Pek, J. Jelen - 1. místo v krajském kole Zelené stezky a zlatého listu,
účast v národním kole, zároveň všichni tito studenti úspěšní řešitelé krajského kola biologické
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olympiády a úspěšná reprezentace školy v okresním kole soutěže poznávání rostlin
a živočichů
K. Syrovátková - 1. místo v celostátní soutěži "Natoč si svůj pokus“ pořádané týmem Efektní
chemie
J. Jelen – 2. místo v okresním i krajském kole soutěže Matematický klokan
J. Koubková – 1. místo v krajském kole a 10. místo v národním kole soutěže ve
francouzském jazyce.
M. Zych - 2. místo v krajském kole soutěže ve španělském jazyce
K. Peršin – 2. místo v krajském kole soutěže v ruském jazyce
J. Bubeník – 2. místo v oblastním kole Soutěže v předčítání v němčině
P. Holečková – 1. místo v závodu triatlonových nadějí
O. Metelka, M. Keprtová - 2. místo v závodu triatlonových nadějí
O. Metelka – 3. místo v krajském kole zeměpisné olympiády kat. B a 2. místo v celostátním
finále přeboru škol v orientačním běhu
P. Hápová – 6. místo v celostátním finále přeboru škol v orientačním běhu
A. Josefová – 10. místo v celostátním finále přeboru škol v orientačním běhu
P. Horáček – 2. místo v krajském kole soutěže v přespolním běhu
B. Marešová – postup do celorepublikového kola výtvarné soutěže Sport je radost
A. Tydlitová - 2. místo v celostátním kole soutěže Kde končí svět?.
B. Kalcsová - 2. místo v celostátní výtvarné soutěži Malá Prima sezóna
L. Ryška - 1. místo v okresním a krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce kat.
IIB, úspěšná účast v národním kole
A. Mědílková - 2. místo v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce kat. IIC

XII.2 Základní škola Jana Pavla II.
Tým žáků II. stupně - Účast v celostátním kole EUROREBUS
A. M. Audrlická (7.B) a N. Hovádková (8.A) - Ocenění v krajském kole recitační soutěže
N. Urbánková (8.A) - 1. místo v celostátní soutěži dětských knihoven
L. Pilařová (9.A) - krajské kolo soutěže dětských knihoven
M. Tropp (7.B), J. Klaban (7.B), V. Heger (7.A), J. Šimáček (8.A) - 1. místo v XIV.
Hradeckých sportovních hrách mládeže 2014 – štafeta plavání
J. Klaban (7.B) 1. Místo v XIV. Hradeckých sportovních hrách
mládeže 2014 – 50 m prsa a 50 m volný způsob
N. Hošková(9.B) - 1. místo v XIV. Hradeckých sportovních hrách mládeže 2014 – běh 150 m
M. Kopecký (7.B) a M. Krejčík (7.B) - Čestné uznání v literární soutěži Divadla Drak
K. Pešková, V. Heger a T. Tkáčík (7.A) - 3. místo Den s MPHK
M. Bílina, N. Hošková, J. Vlasák (9. A,B) - 3. místo Den s MPHK
M. Tropp (7.B) - 3. místo v Triatlonu

XIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí
Během školního roku 2013 – 20124 proběhla ve dnech 14. – 16. 4. 2014 inspekce, kterou
provedl Královéhradecký inspektorát ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, zjišťování a hodnocení naplnění školních
vzdělávacích programů a jejich soulad s právními předpisy a kontrola dodržování právních
předpisů, veřejnosprávní kontrola a finanční kontrola.
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Závěry inspekce pak byly následující:
„V jednotlivých oblastech práce školy převažuje standardní stav, který byl již konstatován při
inspekci uskutečněné v roce 2009. Silné stránky školy byly udrženy - především vstřícný a
podporující pedagogický styl, otevřenost a partnerský vztah mezi školou a rodičovskou
veřejností, vedení žáků k rozvoji komunikativních dovedností.
Řízení školy z hlediska plánování a organizace provozu je na standardní úrovni. Kompetence
a pravomoci vedoucích pracovníků jednotlivých úseků jsou stanoveny účelně. Výkon
poradenských služeb a specializačních činností je zajištěn v požadovaném rozsahu. Pozitivní
vztah dětí a žáků ke škole je podmíněn úsilím vedení školy a pedagogů o vytváření přátelského
a esteticky vyváženého prostředí. Ve škole je nastaveno pozitivní klima, jsou respektována
pravidla slušného chování. Vzdělávání probíhá podle ŠVP, které jsou v souladu s RVP.
Výrazně se zlepšilo materiální zázemí budov, vybavení ICT a jeho využívání ve výuce,
vzájemná spolupráce pedagogů. K pozitivním změnám došlo také v oblasti podmínek pro
zdravý vývoj dětí a žáků, zajištění bezpečného prostředí a dodržování pravidel BOZ. K silným
stránkám školy patří: podnětné prostředí a estetická výzdoba prostor MŠ a ZŠ, účelné
využívání nejrůznějších forem motivačního hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ, široký okruh
aktivit pro žáky ZŠ i SŠ a podpora environmentální výchovy, nadstandardní nabídka dalšího
cizího jazyka pro žáky ZŠ a volitelných cizích jazyků pro žáky G, tradiční studijní výměnné
pobyty a dlouhodobé stáže ve spřátelených zahraničních školách, četné mezinárodní projekty,
účast pěveckého sboru a hudebníků na zahraničních akcích, podpora účasti žáků školy
v olympiádách a soutěžích.
Kladně je hodnocena týmová spolupráce pedagogického sboru i demokratický styl řízení
školy, které velmi příznivě ovlivňují průběh vzdělávání. Příkladná je partnerská spolupráce,
průběh předškolního vzdělávání a formování sociálních dovedností dětí, systém hodnocení
výsledků žáků G. Celková úspěšnost dětí a žáků školy je velmi dobrá.
Nedostatky, které škola odstranila v průběhu inspekční činnosti, se týkaly dokumentace ZŠ a
SŠ (nepřesnosti ve školních a klasifikačních řádech, formální chyby v ŠVP ZV, ŠVP ŠD a ŠVP
ŠK, nekonkrétní zápisy probraného učiva v třídních knihách). Velmi pozitivně byla hodnocena
početná hospitační činnost vedoucích pracovníků MŠ a SŠ. Naopak výrazné rezervy byly
zaznamenány v ZŠ – nízká hospitační činnost, opomíjení oblasti adaptace žáků 1. ročníků,
malá pozornost věnovaná výsledkům vzdělávání žáků v posledních ročnících školní docházky,
početné skupiny žáků se SPU, které neumožňují v plné šíři uplatnit účinné metody reedukace.
Slabším místem v řízení školy je zejména nedůsledný kontrolní systém. Rezervy zůstávají v
kontrole povinné dokumentace ZŠ i SŠ, v časovém dodržování plnění ŠVP v jednotlivých
ročnících, v kontrole realizace přijatých opatření i v průběžném hodnocení žákova úspěchu
v učebních činnostech.
Česká školní inspekce doporučuje zintenzivnit kontrolní a hospitační činnost v ZŠ a zkvalitnit
kontrolu povinné dokumentace ZŠ i SŠ. Konkretizovat učivo a očekávané výstupy ve
volitelných předmětech pro žáky G a průběžně sledovat plnění gymnaziálního učebního plánu.
Vést písemné záznamy z jednání výchovné poradkyně se žáky G. Při vzdělávání dětí i žáků
uplatňovat jejich sebehodnocení a vzájemné hodnocení, nadále podporovat jejich úspěšnost
ve studiu i v soutěžích. Doplnit vybavení MŠ o kvalitní počítačové programy.“
V protokolu o kontrole dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrole ČŠI se
konstatuje, že ředitel postupoval v souladu s předpisy a finanční prostředky ze státního
rozpočtu byly přijaty a použity oprávněně a nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Jediné
pochybení, které se v protokolu objevilo, se týkalo plnění výživových norem pro školní
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stravování dětí z MŠ. Jídlo nám dodává jiná školní jídelna, proto jsme výtku uplatnili vůči
této jídelně s tím, že jsme důrazně požádali o nápravu.
Na závěr lze konstatovat, že jsme velice rádi, že ČŠI hodnotila naše školy pozitivně a že
nedošlo k žádným pochybením.

XIV. Základní údaje o hospodaření školy
Hospodářský rok 2013 byl úspěšným pokračováním vyrovnaných bilancí posledních let,
zahájených sloučením dvou školských subjektů v roce 2009. Pro stabilní finanční zajištění
školy v tomto období bylo důležité získání dalšího zdroje financování, a to zavedení školného
na gymnáziu počínaje školním rokem 2012/2013. Tento zdroj nám umožňuje doplnit
materiální vybavení školy pro moderní výuku a financovat žákovské aktivity, což nemůžeme
pokrýt z dotačních prostředků MŠMT, které jsou hlavním zdrojem našich příjmů.
V roce 2013 jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu ve výši 43.143.132,- Kč na všechny
součásti školy dohromady. Jako každý rok získala naše škola granty z Královéhradeckého
kraje a od města Hradec Králové, jež byly určeny na expedici do Švýcarska (5.600,- Kč), na
výměnný pobyt se školou v německém Mengenu (3.000,- Kč), na zahraniční turné pěveckého
sboru a jeho podporu (18.000,- Kč), na okresní kolo soutěže v poznávání rostlin a živočichů
(4.000,-Kč), na krajské kolo soutěže v poznávání rostlin a živočichů (8.500,- Kč), na
výměnný pobyt českých a francouzských žáků (5.000,- Kč) a na práci s talentovanou mládeží
v biologii (20.000,- Kč). Ve školním roce 2013/2014 byl čerpán finanční příspěvek nadace
Renovabis ve výši 70.000,- Kč, který byl použit na modernizaci hřiště, nacházejícího se
v areálu školy. Jedním z dalších zdrojů financování byla dotace na rozvojový program
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 – Excelence středních škol
2012, která činila pro rok 2013 celkem 111.132,- Kč. Na základní škole jsme zakončili
čerpání prostředků z projektu „Šablony“ z Evropských fondů v částce 195.103,- Kč. Stále
probíhá čerpání téhož projektu na gymnáziu ve výši 875.457,- Kč.
Významným zdrojem financování se stávají přijaté příspěvky a dary, jejichž souhrnná výše do
provozní oblasti činila 483.936,- Kč. Mezi největší dárce patří Biskupství královéhradecké,
MUDr. Jan Nožička, Ph.D., Renovabis prostřednictvím České biskupské konference a řada
dalších sponzorů. Dary investičního charakteru byly využity na nejvýznamnější akci
zahájenou v roce 2013, tedy celkovou rekonstrukci jediné naší sportovní plochy v areálu
gymnázia – školního hřiště. Tato akce byla většinově financována naším zřizovatelem,
Biskupstvím královéhradeckým; naše škola se podílela částečně, zejména na vybavení
a oplocení sportovní plochy. Původní termín dokončení stavby, podzim roku 2013, nebyl
dodržen kvůli reklamaci vadného umělého povrchu sportoviště. Vyřízení reklamace se
vzhledem k zimnímu období protáhlo až do jara 2014, kdy byla celá akce úspěšně dokončena.
Závěrem nutno podotknout, že hospodaření školy skončilo ziskem po zdanění ve výši
410 tis. Kč, který byl rozdělen na tvorbu rezervního fondu a tvorbu sociálního fondu, který
bude použit na zlepšení podmínek stravování zaměstnanců školy. Financování celého zařízení
bylo rovnoměrné a dostatečně pokrylo potřeby provozní i investiční, naplánované na toto
období.
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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: Nadace Renovabis 2013
Název programu: Podpora mimoškolních sportovních aktivit a výuky tělesné výchovy
na Biskupském gymnáziu
Částka: 70.000,- Kč
Trvání projektu: 2013
Charakteristika: Prostředky z grantu byly použity na technické zhodnocení hřiště, které se
nachází v areálu školy.
Poskytovatel: MŠMT
Projekt: Excelence středních škol 2012
Částka: 111.132,- Kč
Trvání projektu: 2013
Charakteristika: Neinvestiční prostředky účelově určeny na mzdy pedagogických pracovníků,
kteří se podíleli na vzdělávání žáků, kteří uspěli v hodnocených oborových soutěžích.
Poskytovatel: esf, EU, MŠMT
Projekt: EU peníze školám, 1.4 Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Částka: 1.003.953,- Kč
Trvání projektu: listopad 2010 – prosinec 2013
Charakteristika: Projekt je určen pro ZŠ celé ČR mimo Prahu. Finanční podpora je využita na
možnost dělení hodin a tvorbu nových výukových materiálů, nákup pomůcek atd.
Tento projekt byl úspěšně naplněn a uzavřen v řádném termínu.
Poskytovatel: esf, EU, MŠMT
Projekt: EU peníze školám, 1.5 Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Částka: 1.695.845,- Kč
Trvání projektu: září 2012 – srpen 2014
Charakteristika: Projekt je určen pro SŠ celé ČR mimo Prahu. Finanční podpora je využita na
možnost individualizace formou skupinové výuky a rozšířenou nabídkou seminářů, dělení
hodin a školení pedagogů
Poskytovatel: Královéhradecký kraj (odbor životního prostředí)
Projekt: Ekosystémy
Název programu: Environmentální a ekologická výchova, vzdělávání a osvěta dětí,
mládeže, pedagogických pracovníků a veřejnosti
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Kód programu: 12ZPD05-0026
Částka: 61.000,- Kč
Trvání projektu: 12. 3. 2012 -11. 9. 2013
Charakteristika: Cílem projektu je zvýšit povědomí o ochraně přírody, zprostředkovat
studentům kontakt s přírodou, ukázat možnosti aktivní ochrany přírody, umožnit studentům
kontakt s odborníky, seznámit je s aktuálním děním na poli ochrany přírody v našem regionu
a s významnými a chráněnými lokalitami. Dílčím cílem je vydání výukových materiálů, které
mohou sloužit pro potřeby studentů naší školy. Projekt je zaměřen na přiblížení přírody
žákům formou odborných exkurzí (jednodenních i vícedenních), přednášek, přírodovědných
výstav v budově školy, vlastní aktivity žáků (účast na brigádách a soutěžích).
Poskytovatel: Královéhradecký kraj
Projekt: Krajské kolo soutěže Poznávání rostlin a živočichů
Částka: 8.500,- Kč
Trvání projektu: 2013
Charakteristika: Finance byly čerpány jako příspěvek na ostatní neinvestiční výdaje a ostatní
osobní náklady.
Poskytovatel: Královéhradecký kraj (odbor školství)
Projekt: Práce s talentovanými žáky v biologii
Název programu: Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže v biologii
Kód programu: 13SMV02-0023
Částka: 20.000,- Kč
Trvání projektu: 2012-2013
Stručná charakteristika:
Projekt navazuje na projekt předchozí. V biologii se nám daří vyhledávat talenty a pracovat
s nimi. Toto dokládají výsledky přírodovědných soutěží. Projekt je zaměřen na pokračování
úspěšné práce s talentovanou mládeží v biologii, podporuje zapojené studenty a zároveň
vyhledává nové talenty. Součástí projektu je organizace přírodovědných soutěží na škole,
práce v přírodovědném kroužku, organizace specializovaných vícedenních seminářů pro
studenty s hlubším zájmem o přírodní obory, organizace odborných seminářů, přednášek a
cvičení ve spolupráci s pracovníky biologicky zaměřených institucí.
Poskytovatel: Statutární město Hradec Králové
Projekt: Přírodovědná expedice do Švýcarska
Název programu: jednalo se o dotaci
Částka: 5.600,- Kč
Trvání projektu: červen 2013
Charakteristika: Finance byly čerpány jako příspěvek na přírodovědnou expedici pořádanou
naší školou.
Poskytovatel: Statutární město Hradec Králové
Projekt: Okresní kolo soutěže Poznávání rostlin a živočichů
Částka: 4.000,- Kč
Trvání projektu: duben 2013
Charakteristika: Finance byly čerpány jako příspěvek na odměny pro studenty do
přírodovědné soutěže.
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Poskytovatel: Statutární město Hradec Králové
Projekt: Činnost pěveckého sboru
Částka: 14.000 Kč
Trvání projektu: 2013
Charakteristika: Finance byly použity na činnost pěveckého sboru.
Poskytovatel: Statutární město Hradec Králové
Projekt: Turné pěveckého sboru
Částka: 4.000,- Kč
Trvání projektu: 2013
Stručná charakteristika: Finance byly použity na cestu pěveckého sboru do SRN.
Poskytovatel: Statutární město Hradec Králové
Projekt: Výměnný pobyt Francie
Částka: 5.000,- Kč
Trvání projektu: 2013
Charakteristika: Finance byly čerpány jako příspěvek na organizaci společného projektu
našich žáků a žáků z partnerské školy ve francouzském Brive „Historie, která nás spojuje“.
Poskytovatel: Statutární město Hradec Králové
Projekt: Výměnný pobyt Německo - Mengen
Částka: 3.000,- Kč
Trvání projektu: 2013
Charakteristika: Finance byly čerpány jako příspěvek na výměnný pobyt našich a německých
žáků.
Poskytovatel: Česko-Německý fond budoucnosti
Projekt: Výměnný pobyt Německo - Mengen
Částka: 30.000,- Kč
Trvání projektu: 2013
Charakteristika: Finance byly čerpány jako příspěvek na výměnné pobyty českých
a německých žáků.
Poskytovatel: Mendelovo gymnázium
Projekt: Soutěž pěveckých sborů
Částka: 3.300,- Kč
Trvání projektu: 2013
Charakteristika: Finance byly použity na náklady spojené se soutěžní přehlídkou pěveckých
sborů.
Poskytovatel: Terezínská iniciativa
Projekt: Exkurze Terezín
Částka: 15.617,- Kč
Trvání projektu: 2013
Charakteristika: Terezínská iniciativa poskytla naší škole prostředky na autobusovou dopravu
na exkurzi studentů do Terezína.
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XVIII.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi

Odborová organizace na naší škole není.
Zpracovali: Mgr. Jiří Vojáček, Mgr. Iva Štěrbová, Ing. Jan Trdlička, Ing. Pavla Volková,
Mgr. Jiří Schejbal, Mgr. Přemysl Volek, Mgr. Michaela Čiperová, Mgr. Ondřej Bouma
Hradec Králové 14. 10. 2014

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy
Výroční zpráva byla schválena na společném zasedání školské rady Biskupského gymnázia
Bohuslava Balbína a školské rady Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II. dne
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