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Část I - Základní údaje o škole 

 

a) Název školy:   Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 

 Adresa školy:  Pulická 779,518 01  Dobruška 

 E-mail:   gymdka@gympldka.cz  

 Web školy:   www.gympldka.cz 

 Právní forma:  příspěvková organizace 

 IČO:   60884762 

 

b) Zřizovatel školy:  Královéhradecký kraj 

     Zřizovací listina č.j: 14749/SM/2009 ze dne 10. září 2009 

 

c) Ředitelka školy:  Mgr. Lenka Hubáčková 

     Skršice 7, 517 71  České Meziříčí 

 

d) Součásti školy:  Gymnázium 

     Školní jídelna 

 

e) Datum zařazení do sítě: první zařazení –  1. 9. 1996 

     poslední změna -  5. 6. 2009 

 

f) Kapacita školy:      nejvyšší povolený počet 408 žáků na škole 

 Kapacita oborů:  79-41-K/81   Gymnázium  nejvyšší povolený počet 272 žáků v oboru 

     79-41-K/41   Gymnázium  nejvyšší povolený počet 136 žáků v oboru 

 Kapacita školní jídelny:      640 stravovaných 

 

g) Studijní obory:  79-41-K/81   Gymnázium, osmileté denní studium 

     79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté denní studium 

 

h) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: 

     Sdružení rodičů a přátel gymnázia 

 

ch) Školská rada:   v tomto složení od 12. 4. 2018 

                                                                Ing. et Mgr. Petr Tojnar - předseda ŠR 

                                                                Bc. Jan Kalenský 

     Ing. Dana Kučerová 

     Mgr. Renata Slezáková 

                                                                Mgr. Drahomíra Tomaščinová - jednatelka ŠR 

     Bc. Petra Uhlíková, DIS. 

                                                                 

                                                                 

i) Odborová organizace:  ve škole není ustavena.  

 

 

j) Koncepce školy: 

Během tohoto školního roku nedošlo k žádným zásadním změnám v koncepci školy. Jejím základem je udržení 

současného stavu a jeho zkvalitnění. Tento stav předpokládá 8 tříd osmiletého gymnázia a 4 třídy čtyřletého gymnázia. 

Vzhledem k velikosti školy a náborové oblasti nelze volit speciální zaměření studia, a proto je důraz kladen na 

mailto:gymdka@gympldka.cz
http://www.gympldka.cz/
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všeobecný rozvoj studenta. Specializaci si žák volí pouze prostřednictvím volitelných předmětů v předposledním  

a posledním ročníku studia. Nabízeny jsou semináře a cvičení ze všech naukových předmětů, otevření těchto seminářů 

je podmíněno jejich naplněností. 

k) ŠVP: 

Ve školním roce 2006/07 vytvořila škola podle RVP pro základní vzdělávání vlastní ŠVP NiGy1s názvem S maturitou 

v kapse je to snadné. Výuka podle toho výukového programu byla zahájena 1. 9. 2007 počínaje primou. Od 1. 9. 2017 

byla schválena jeho úprava NiGy10. Podle této varianty probíhala výuka na celém nižším osmiletém gymnáziu. Ve 

školním roce 2008/09 jsme vytvořili ŠVP VyGy1 se stejným názvem S maturitou v kapse je to snadné pro čtyřleté 

gymnázium a vyšší osmileté gymnázium podle RVP pro gymnázia. V tomto školním roce byla použita varianta VyGy9. 

Výuka podle tohoto ŠVP probíhala na čtyřletém a vyšším osmiletém gymnáziu od 1. 9. 2017. 

 

 

Celkové údaje o škole 

 

Počet tříd 
Celkový  počet 

žáků 

Počet žáků 

na jednu třídu 

Počet žáků 

na učitele 

12 344 28,58 13,23 

 

Třída Počet žáků/dívek Studijní obor 

1.G 30/20 osmileté studium 

2. G 29/18 osmileté studium 

3. G 31/18 osmileté studium 

4. G 30/17 osmileté studium 

5. G 26/15 osmileté studium 

6. G 30/15 osmileté studium 

7. G 28/14 osmileté studium 

8. G 28/12 osmileté studium 

1. A 29/14 čtyřleté studium 

2.A 29/19 čtyřleté studium 

3. A 26/18 čtyřleté studium 

4. A 28/17 čtyřleté studium 

 
232/129 

112/68 

osmileté studium 

čtyřleté studium 

 344/197 celkem 

 

Změny během školního roku: 

 

žák 2.G 3. 9. 2018 přijetí do vyššího ročníku 

žák 3.G 3. 9. 2018 přijetí do vyššího ročníku po schválení výjimky 

žák 3.A 3. 9. 2018 přestup z  GJŽ v Jaroměři 

žák 4.A 3. 9. 2018 přijetí do vyššího ročníku 

žák 1.A 11. 12. 2018 přestup z G RK 

žák 6.G 3. 1. 2019 přestup z Biskupského gymnázia Brno a MŠ (studijní program AFS, Thailand) 

žák 8.G 1. 2. 2019 přestup z Gymnázia Přípotoční Praha 

 

žák      4.A 3. 9. 2018  přestup na GJŽ v Jaroměři 

žák 4.A  13. 10. 2018 zanechání studia 

žák 3.A 16. 11. 2018 přestup na SŠ Sion High School Hradec Králové 

žák 6.G 28. 6. 2019 ukončení studia (studijní program AFS, Thailand) 
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Část II. - Přehled oborů vzdělání se schvalovacími doložkami MŠMT 
 

 

Kód oboru 

 

Název oboru 

Kdo vydal učeb. 

dokumenty 

 

Pod  č. j. 

 

Platnost od 

79-41-K/41 Gymnázium MŠMT ČR RVP G 1. 9. 2009 

79-41-K/81 Gymnázium MŠMT ČR RVP ZŠ 1. 9. 2007 

79-41-K/81 Gymnázium MŠMT ČR RVP G 1. 9. 2009 

 

 

 

1. Čtyřleté studium (1.A, 2.A, 3.A, 4.A) 

Školní vzdělávací program VyGy9„S maturitou v kapse je to snadné“ 

č. j.: P16/2017 s účinností 1. 9. 2017. 

 

 

2. Osmileté studium (1.G, 2.G, 3.G, 4.G) 

Školní vzdělávací program NiGy10 „S maturitou v kapse je to snadné“ 

č. j.: P17/2017 s účinností 1. 9. 2017. 

 

3. Osmileté studium (5.G, 6.G, 7.G, 8.G) 

Školní vzdělávací program VyGy9 „S maturitou v kapse je to snadné“ 

č. j.: P16/2017 s účinností 1. 9. 2017. 

 

 

 

 

Učební plány Gymnázia Dobruška ve školním roce 2018/2019 

 

 Osmileté studium I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII 

Čtyřleté studium     I. II. III. IV. 

Český jazyk a literatura 

Anglický jazyk 

Německý jazyk, Ruský jazyk 

Občanská výchova 

Základy společenských věd 

Dějepis 

Zeměpis 

Matematika 

Fyzika 

Chemie 

Biologie/geologie 

Informatika a výpočetní technika 

Digitální technologie 

Estetická výchova 

Tělesná výchova 

Volitelný předmět 1 

Volitelný předmět 2 

Volitelný předmět 3 

5 

4/4 

- 

1 

 

2 

3 

5 

2/1 

- 

2/1 

- 

- 

2+1 

2/2 

- 

- 

- 

4/1 

3/3 

2/2 

1 

 

2 

2 

4/1 

2/1 

- 

3/1 

1/1 

- 

2+1 

3/3 

- 

- 

- 

4/1 

3/3 

3/3 

1 

 

2 

- 

4/1 

2,7/0,7 

2,7/0,7 

2,7/0,7 

2/2 

- 

1+1 

2/2 

- 

- 

- 

3/1 

3/3 

3/3 

1 

 

2 

2 

4/1 

2,7/0,7 

2,7/0,7 

2,7/0,7 

- 

2/2 

1+1 

2/2 

- 

- 

4/1 

4/4 

3/3 

 

1 

2 

2 

4/1 

2,7/0,7 

2,7/0,7 

2,7/0,7 

2/2 

- 

2/2 

2/2 

- 

- 

- 

4/1 

3/3 

3/3 

 

1 

2 

2 

4/1 

2,7/0,7 

2,7/0,7 

2,7/0,7 

2/2 

- 

2/2 

2/2 

- 

- 

- 

4 

3/3 

3/3 

 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

5 

4/4 

3/3 

 

2 

2 

0 

4 

2 

- 

2 

- 

- 

- 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

Celkem 29/8 30/13 31/14 32/14 34/17 33/16 34/14 32/15 
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Seznam vyučovaných volitelných předmětů ve školním roce 2018/2019 

 

3. ročník, septima 

Jednoletý kurs:  SČj Seminář z českého jazyka a literatury 2x 

  VAj Volitelný anglický jazyk 2x 

 KRj Konverzace v ruském jazyce 1x 

  VMa Volitelná matematika 2x 

  SCB Seminář a cvičení z biologie 1x 

  SCF Seminář a cvičení z fyziky 1x 

 SCC Seminář a cvičení z chemie 1x 

 SDě Seminář z dějepisu 1x 

  

4.ročník, oktáva 

Jednoletý kurs: SČj Seminář z českého jazyka a literatury 2x 

  VAj Volitelný anglický jazyk 2x 

 VNj Volitelný německý jazyk 1x 

  KRj Konverzace v ruském jazyce 1x 

  VMa Volitelná matematika 1x 

  VBi Volitelná biologie 1x 

 SCF Seminář a cvičení z fyziky 1x 

  SCC Seminář a cvičení z chemie 1x 

  SVS Společenskovědní seminář 1x 

 SZe Seminář ze zeměpisu 1x 
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Část III. - Rámcový popis personálního zabezpečení 
 

 

a) Odborná pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy 

 

Aprobovanost učitelů na škole 

Školní rok 2018/2019 v %: 

95,4 % 

 

b) Souhrnné údaje o pedagogických pracovnících pro školní rok 2018/2019 

Ve škole pracovalo 25 plně kvalifikovaných pedagogů a jedna nekvalifikovaná učitelka (studující PF UHK). 

 

c) Souhrnné údaje o nepedagogických pracovnících školy 

Z nepedagogického personálu ve škole pracovala mzdová účetní, hlavní účetní, školník a 3 uklízečky.  

 

Vedoucí školní jídelny řídila práci 6 kuchařek 

 

 

d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka 

 

 Počet pedag. pracovníků 

Školní rok 2018/2019 0 

 

e) Počet nekvalifikovaných pracovníků školy 

(uvedeni jsou pouze pracovníci pracující na plný úvazek v hlavním pracovním poměru) 

 

 Školní rok 2018/2019 

Pedagog. pracovník 1 

Nepedagog. pracovník 0 

 

 

f) Údaje o ostatních pedagogických pracovnících, kteří nastoupili nebo odešli 

(uvedeni jsou pouze pracovníci pracující na plný úvazek v hlavním pracovním poměru) 

 

 Školní rok 2018/2019 

Nastoupili 0 

 Na jinou školu Mimo školství 

Odešli 0 0 

 

 

g) Počet pracovníků v důchodovém věku. 

 

 Školní rok 2018/2019 

Důchodový věk 2 

 

 

Část IV - Údaje o přijímacím řízení 
   (celkový počet přijatých žáků k 31. 8.2019) 

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 

Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo - vyhlášeno poč.přij. 

celkem   poč.přihl poč.přijatých poč.přihl. 

79-41-K/41 Gymnázium 73 28 0 28 

79-41-K/81 Gymnázium 98 30 0 30 
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Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 

Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo - nevyhlášeno poč.přij. 

celkem   poč.přihl poč.přij. poč .přihl 

79-41-K/41 Gymnázium 90 30 0 30 

79-41-K/81 Gymnázium 126 30 0 30 

 

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 byly jednotné přijímací zkoušky od společnosti Cermat. 

 

Ve školním roce 2020/2021 je plánováno otevřít opět jednu třídu osmiletého gymnázia a jednu třídu čtyřletého gymnázia. Počet 

studentů v obou třídách je stanoven na maximum, tj. 30. 

 

V rámci náboru nových žáků do primy osmiletého studia a prvních ročníků čtyřletého studia se škola pravidelně zúčastňuje 

„Školské výstavy“ v Rychnově nad Kněžnou a Náchodě. Pořádáme „Dny otevřených dveří“ pro žáky základních škol a jejich 

rodiče. Pracovníci školy navštěvují schůzky rodičů a žáků na všech základních školách naší náborové oblasti. Zájemcům  

o studium umožňujeme po dohodě vstup do výuky nebo prohlídku školy v čase mimo dny otevřených dveří. 

 

 

 

Část V. - Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Veškeré údaje o prospěchu a chování jsou uváděny za 2. pololetí příslušného školního roku. 

 

  

a) Prospěch a docházka žáků do školy  

 

Prospěch a docházka žáků  všech ročníků - k 30. 6. 2019  

  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem  344 

Prospěli s vyznamenáním  115 

Prospěli   223 

Neprospěli (viz komentář pod tabulkou)   6 

         z toho opakující ročník   0 

Průměrný prospěch žáků  1,801 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 49,40 

         z toho neomluvených  0,69 

▪ Jeden z neprospěvších žáků byl zahraniční student z Thajska, který využil školní rok u nás strávený většinově  

ke studiu češtiny. Přestože byl relativně pilným žákem, nepodařilo se mu uzavřít klasifikaci v několika předmětech. 

Protože však své studium ukončil k 28. 6. 2019, nekonal žádné komisionální zkoušky. 
▪ Druhý z neprospěvších byl neklasifikován v německém jazyce (po doplnění klasifikace v srpnu 2019 prospěl). 

▪ V prvním ročníku čtyřletého studia se vyskytli dva žáci, kteří zjistili, že pro ně studium gymnázia nebylo dobrou 

volbou, proto do školy v druhém pololetí docházeli sporadicky. Z tohoto důvodu byli neklasifikováni nebo neprospěli 

v několika předmětech. Jeden ze žáků studium ukončil k 30. 6. 2019, druhý od září přestoupil na jinou školu. Ani 

jeden z nich proto opravné a komisionální zkoušky nekonal.  

▪ Další dva neprospěvší se rekrutovali z 6. a 7. třídy osmiletého studia, kdy obdrželi nedostatečnou v matematice, 

němčině a chemii. 

   

 

Cenu Gymnázia v Dobrušce udělovanou nejlepšímu a nejaktivnějšímu žákovi ze třídy obdrželi následující studenti. Cena je 

doplněna finanční odměnou od výboru SRPG. 

 

Ceny Gymnázia Dobruška 

Třída Částka 

1.G 400,-Kč 
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2.G 

3.G 

4.G 

5.G 

6.G 

7.G 

8.G 

1.A 

2.A 

3.A 

4.A 

400,-Kč 

400,-Kč 

400,-Kč 

400,-Kč 

500,-Kč 

600,-Kč 

700,-Kč 

400,-Kč 

500,-Kč 

600,-Kč 

700,-Kč 

 

 

b) Konání opravných a komisionálních zkoušek  

 

Ročník Obor vzdělání Počet žáků Předmět 

1. 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

  

79-41-K/41 Gymnázium 1 

Ze, Ma, Dě,Fy, Ch, 

Bi, Tv – nekonalo se 

  
 79-41-K/81 Gymnázium -    

2.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

  
79-41-K/41 Gymnázium  -   

  
 79-41-K/81 Gymnázium  -   

3.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

  
79-41-K/41 Gymnázium  -  

  
 79-41-K/81 Gymnázium  -   

 4. 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

  
79-41-K/41 Gymnázium  -   

  
 79-41-K/81 Gymnázium  -   

5.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

  
 79-41-K/81 Gymnázium -  

6.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

  

 79-41-K/81 Gymnázium  2 

 Ma (nekonalo se), 

Nj 

 7. 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

  
 79-41-K/81 Gymnázium 1  Ch 

8.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

  
 79-41-K/81 Gymnázium  -   
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c) Výsledky maturitních zkoušek  

 

 

d) Snížený stupeň z chování 

 

Hodnocení chování žáků za celý školní rok 2018/19 

    

  

Počet žáků - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 343 1 - 

 Výchovná opatření   Počet    

 Napomenutí třídního učitele  2   

 Napomenutí učitele odborného výcviku  -   

Výsledky maturitních zkoušek - stav k 30. 6. 2019 

     

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška         

 79-41-K/41 28 8 18 2 

 79-41-K/81 
28 11 16 0* 

Celkem 56 19 34 2 

 

Počet povinných maturitních zkoušek státní části byl 2 a profilové části také 2. Všechny písemné zkoušky státní části byly 

pro naše žáky úspěšné. Dva žáci neprospěli v ústní části  společné zkoušky z českého jazyka.  Opravné zkoušky společné 

části maturity  se budou konat v měsíci září 2019. 

V profilové části maturitní zkoušky všichni žáci úspěšně absolvovali. Jedna žákyně se ze zdravotních důvodů nemohla 

zúčastnit ústních maturitních zkoušek, a proto zůstaly její maturitní výsledky neuzavřeny (*).  
 

Za vyznamenání během celého studia na čtyřletém studiu nebo na vyšším stupni osmiletého studia obdrželi mimořádné 

stipendium od SRPG ve výši 1 000,- Kč. Jednalo se o 4 žáky z osmiletého studia a 1 žáka ze čtyřletého studia. 

 

Výsledky maturitních zkoušek – září 2019 

     

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška v podzimním zkušebním 

termínu 2 - 2 0 

z toho opravná maturitní zkouška 2 - 2 0 

             MZ v náhradním termínu 0 - - - 

Celkem 2 - 2 0 

Maturitu v podzimním termínu konali žáci, kteří zaznamenali neúspěch na jaře. Jednalo se v obou případech o ústní zkoušku 

společné části z českého jazyka. Oba žáci v podzimním termínu uspěli. 

Žákyně, která ze zdravotních důvodů nedokončila ústní část jarního termínu MZ, se k podzimnímu termínu nepřihlásila ze 

stejného důvodu. 
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 Důtka třídního učitele  4   

 Důtka učitele odborného výcviku  -   

 Důtka ředitele školy  1   

 Pochvala třídního učitele  87   

 Pochvala učitele odborného výcviku  -   

 Pochvala ředitele školy  0   

 Podmíněné vyloučení ze školy  1   

 Vyloučení ze školy  -   
 

Napomenutí třídního učitele jsou udělována téměř výhradně na nižším stupni osmiletého gymnázia. Jedná se o drobné 

prohřešky proti školnímu řádu a mají jednoznačně preventivní účel. Ve čtyřletém studiu a vyšším stupni osmiletého studia  jsou 

napomenutí nahrazena důtkami třídního učitele většinou z důvodu používání mobilního telefonu ve výuce, popř. za nevhodné 

chování při vyučování (vyrušování). Důtku ředitele školy udělujeme za několikrát opakované prohřešky nebo neomluvitelné 

excesy v chování (letos za nevhodné chování k učiteli). V letošním školním roce byl jeden ze žáků podmínečně vyloučen, 

protože se dopouštěl opakovaného podvodu, když podepisoval svého zákonného zástupce při omlouvání své absence. 

 

Pochvaly třídních učitelů jsou udělovány za reprezentaci školy v soutěžích nebo za práci pro třídní kolektiv .  

 

e) Výsledky rozmísťovacího řízení 

 

V tomto školním roce maturovalo v řádném termínu všech 28 žáků ze třídy 4. A a všech 28 žáků ze třídy 8.G.  

Počet přihlášených a přijatých studentů na jednotlivé typy škol 

 

 Počty přihlášených studentů Počty přijatých studentů 

 
4.A 8.G Celkem % 4.A 8.G Celkem % 

Vysoké školy 

Vyšší odborné školy 

Studium po maturitě 

Au pair 

Zaměstnání 

Nezjištěno 

28 

 

 

 

 

28 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

27 

 

 

 

 

1 

24 

1 

1 

 

1 

1 

 

51 

1 

1 

 

1 

2 

 

91,1 

1,8 

1,8 

 

1,8 

3,5 

Rozdělení přijatých studentů na jednotlivé VŠ a fakulty: 

 

Obory Počet přijatých 

technické 

pedagogické 

ekonomické 

humanitní 

práva 

přírodovědné 

vojenské, policejní 

lékařské, farmacie 

15 

8 

4 

5 

4 

5 

3 

7  
 

Počet přijatých absolventů na VŠ se z loňských 98,31% snížil na letošních 91,1%. Důvodem je fakt, že jedna 

studentka ze zdravotních důvodů studium nezavršila maturitní zkouškou a další do statistiky nezapočítaní 

studenti o sobě odmítli podat informace. 

 



Strana 12 (celkem 25) 

Část VI. - Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

za školní rok 2018 - 2019 
 

 Preventivní program byl plněn v rámci možností školy. Učitelé všech předmětů začleňovali problematiku 

zdravého životního stylu během výuky s využitím knih, digitální technologie a časopisů, které jsou k dispozici i 

žákům ve sbírkách biologie a společenských věd, v žákovské knihovně a v příruční knihovně výchovného poradce 

a školního metodika prevence. Učitelé užívali metod aktivního sociálního učení, snažili se o individuální přístup 

k  žákům, v rámci svých možností vedli žáky k sebepoznávání, ke správnému sebehodnocení a ke stanovení 

reálných cílů v životě. Učitelé také neustále sledovali a vzájemně se informovali o chování a studijních výsledcích 

žáků, o jejich přestupcích proti školnímu řádu, o žácích se zdravotními a sociálními potížemi a hledali společně 

s rodiči, případně s PPP v Rychnově nad Kněžnou či jinými odborníky řešení daných situací. Dle potřeby všichni 

vyučující, výchovný poradce a školní metodik prevence poskytovali konzultace, vedli se žáky a rodiči neformální 

pohovory. Spolupráci školy s rodiči zajišťovalo také SRPG prostřednictvím třídních schůzek, kde byly rodičům 

poskytovány kromě hodnocení chování a prospěchu i informace o prevenci předcházení nežádoucích jevů a 

zájemcům z řad rodičů tiskové informační materiály. SRPG poskytovalo i finanční podporu školnímu sportovnímu 

klubu a poskytovalo odměny úspěšným žákům školy. 

Žáci a rodiče byli informováni o zdravém životním stylu, o kontaktních adresách při nesnázích s drogou 

a jinými psychickými poruchami, s některými výňatky ze zákona o držení a distribuci drog, s výňatky z Věstníků 

MŠ a dalšími zprávami ze světa sociálně patologických jevů pomocí nástěnek. V rámci možností se učitelé, 

výchovný poradce a školní metodik prevence zúčastňovali seminářů a školení zaměřených na zdravý životní styl 

a prevenci rizikového chování žáků. 

 Gymnázium poskytovalo žákům i volnočasové aktivity, které zajišťovali učitelé. V rámci školního 

sportovního klubu pracoval kroužek florbalu /pod vedením T. Jeníčka/ a kroužek lezení na umělé stěně /pod 

vedením J. Dyntara/. Žáci se úspěšně pod vedením učitelů zúčastňovali olympiád, dalších vědomostních i 

korespondenčních soutěží, sportovních soutěží a dosahovali v nich výborných výsledků /viz. příloha/. Žáci ve 

volném čase využívali k prohlubování svých znalostí výpočetní techniku a internet. 

  

V rámci prevence rizikového chování žáků absolvovala třída 1. A a 1. G dvoudenní adaptační kurz, který 

proběhl v Olešnici v Orlických horách na Chatě Juráška. 

 Žáci nižšího a vyššího gymnázia se zúčastnili turnaje „Hokejbal proti drogám“, který se uskutečnil 

v Opočně. 

 Žáci 4. G se druhý týden v září zúčastnili STK (Sportovně turistický kurz), jehož součástí bylo celodenní 

školení z první pomoci.  

Žáci 3. G, 5. G a 1. A se zúčastnili lyžařských kurzů a studenti 3. A, 7. G absolvovali sportovně turistické 

kurzy. 

Ve třídě 2. G, 5.G a 1. A proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na nebezpečí internetu (Kyberšikana, 

kyberroaming, kybersexting apod.) s názvem „Kraj pro bezpečný internet“. 

Ve třídě 1. G proběhlo v listopadu 2018 dotazníkové šetření týkající se Dopravní výchovy. Odpovědi žáci 

zaznamenávali v programu INSPIS, což je portál zřizovaný ČŠI.  

  

Během školního roku 2018/2019 jsme řešili jeden závažný problém záškoláctví, který skončil 

podmíněným vyloučením daného žáka. Další závažné případy záškoláctví ani dalšího rizikového chování žáků 

/šikana, držení drog, atd./ nebyly řešeny. Všechny ostatní vzniklé problémy byly vyřešeny ihned v součinnosti 

s třídními učiteli a ředitelkou školy.  

  

26. 6. 2019 

  Mgr. Jan Dyntar 

 

 

Část VII.  - Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

a) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků. 

 

Druh studia, kurzu apod. Počet realizovaných školení 

Školení v rámci DVPP 112 
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Vzdělávání nepedagogických pracovníků 12 

 

b) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotní ho učení. 

Jeden učitel ukončil v tomto školním roce specializační studium pro  školní koordinátory EVVO. 

 

Konkrétní náplň DVPP je uvedena v příloze č. 5. 

Část VIII. - Údaje o prezentaci a aktivitách školy na veřejnosti 
 

Český jazyk a literatura 

V letošním školním roce byla organizována Olympiáda v českém jazyce. V této soutěži dosáhli naši nejlepší 

studenti následující výsledky: 

 

6.G   (kategorie II) 

žák – 2. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce – 7. místo v krajském kole  

 

7.G   (kategorie II) 

žák – 5. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce  

 

 

Anglický jazyk 

Studenti vyššího a nižšího gymnázia, kteří uspěli ve školním kole soutěže v Aj, se zúčastnili okresního a krajského kola, kde 

v letošním školním roce dosáhli následujících výsledků: 

žák  1. místo v okresním kole kategorie II.B, 6. místo v krajském kole 

žák  2. místo v okresním kole kategorie II.B, 8. místo v krajském kole 

žák  6. místo v okresním kole kategorie II.B 

žák  1. místo v okresním kole kategorie III.A, 1. místo v krajském kole, 9. místo v celorepublikovém kole 

žák  3. místo v okresním kole kategorie III.A 

žák  4. místo v okresním kole kategorie III.A 

 

 

Německý jazyk 

Na škole bylo pořádáno školní kolo Olympiády v německém jazyce (kategorie III A), kterého se zúčastnilo 10 žáků a žákyň. 

Do okresního kola postoupili 3 účastníci, z nichž jeden se v okresním kole umístil na 1. pozici a postoupil do krajského kola. 

Tam mezi prvním třemi neskončil.  

 

Na škole se konalo i školní kolo kategorie II A. Zúčastnili se žáci a žákyně 4. G. Do okresního kola postoupily 3 žákyně. 1 

žákyně skončila v okresním kole na druhém místě a reprezentovala naši školu v krajské soutěži. Mezi prvními třemi se 

neumístila. 

6 studentů a studentek se zúčastnilo celoevropské akce Best in Deutsch. 

 

Francouzský jazyk 

Přestože se francouzština na naší škole nevyučuje jako povinný jazyk a  organizujeme pouze zájmové kurzy v tomto 

předmětu, jeden z našich žáků dosáhl skvělého umístění v konverzační soutěži. Jako samouk v kategorii II B zvítězil v 

krajském kole a postoupil do kola ústředního. 

 

Dějepis 

Ve školním roce 2018/19 naši studenti soutěžili v  Dějepisné olympiádě s těmito úspěchy: 

žák  3. místo v okresním kole    

žák  8. místo v krajském kole  

 

Zeměpis 

Ve školním roce 2018/19 naši studenti soutěžili v  Zeměpisné olympiádě s těmito úspěchy: 

žák  4. místo v okresním kole kategorie A  

žák  4. místo v okresním kole kategorie B 

žák  2. místo v okresním kole kategorie C, 2. místo v krajském kole 

žák  1. místo v okresním kole kategorie D, 8. místo v krajském kol 
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Matematika 

V tomto školním roce byla organizována Matematická olympiáda, Matematický klokan a Logická olympiáda. V těchto 

soutěžích dosáhli naši žáci následující výsledky : 

(Uvedeni jsou pouze  žáci, kteří se umístili na 1. až 10. místě v okresním kole, a žáci, kteří soutěžili v krajském kole). 

Matematická olympiáda 
žák  2. místo v okresním kole (kat. Z6) 

žák  1. místo v okresním kole (kat. Z7) 

žák  5. místo v okresním kole (kat. Z7) 

žák  7. místo v okresním kole (kat. Z7) 

žák  1. místo v okresním kole (kat. Z8) 

žák  9. místo v okresním kole (kat. Z8) 

žák  2. místo v okresním kole (kat. Z9) 

žák  2. místo v krajském kole (kat. Z9) 

žák  4. místo v okresním kole (kat. Z9) 

žák  19. místo v krajském kole (kat. Z9) 

žák  7. místo v okresním kole (kat. Z9) 

žák  19. místo v krajském kole (kat. Z9) 

žák  7. místo v okresním kole (kat. Z9) 

žák  13. místo v krajském kole (kat. Z9) 

žák  9. místo v okresním kole (kat. Z9) 

žák  10. místo v okresním kole (kat. Z9) 

žák  7.  místo v krajském kole (kat. C) 

žák  19.  místo v krajském kole (kat. C) 

žák  25.  místo v krajském kole (kat .C) 

žák  27.  místo v krajském kole (kat. C) 

žák  3. místo v krajském kole (kat. B) 

žák  5. místo v krajském kole (kat. B) 

žák  21. místo v krajském kole (kat. B) 

žák  2.  místo v krajském kole (kat. A) 

žák  9. místo v krajském kole (kat. A) 

žák  19. místo v krajském kole (kat. A) 

Matematický klokan  

žák  1. místo v okresním kole (kat. Benjamín) 

žák  2. místo v okresním kole (kat. Benjamín) 

žák  6. místo v okresním kole (kat. Benjamín) 

žák  9. místo v okresním kole (kat. Benjamín) 

žák  4. místo v okresním kole (kat. Kadet) 

žák  5. místo v okresním kole (kat. Kadet) 

žák  6. místo v okresním kole (kat. Kadet) 

žák  2. místo v okresním kole (kat. Junior) 

žák   3. místo v okresním kole (kat. Junior) 

žák   5. místo v okresním kole (kat. Junior) 

žák  6. místo v okresním kole (kat. Junior) 

žák  8. místo v okresním kole (kat. Junior) 

žák  10. místo v okresním kole (kat. Junior) 

žák  5. místo v okresním kole (kat. Student) 

žák  7. místo v okresním kole (kat. Student) 

žák  8. místo v okresním kole (kat. Student) 

Logická olympiáda 

žák  13. místo v krajském kole (kat .B) 

žák  16. místo v krajském kole (kat .B) 

žák  20. místo v krajském kole (kat. C) 

 

Fyzika  

V letošním roce se studenti zúčastnili těchto soutěží: Fyzikální olympiáda (kategorie E, F, D, C); Náboj Junior; 

Logická olympiáda; Archimédiáda; Přírodovědný klokan. 

Fyzikální olympiáda  

Okresní kolo 

žák   4. G – kategorie E  okresní kolo – 1. – 2. místo 

žák   4. G – kategorie E   okresní kolo – 3. místo 

žák   4. G – kategorie E  okresní kolo – 6. místo 
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žák    3. G - kategorie F  okresní kolo -  1. místo  

žák   3. G - kategorie F  okresní kolo – 3. místo 

 

Krajské kolo   

žák   6. G - kategorie C  krajské kolo - 4. místo (úspěšný řešitel) 

žák    6. G - kategorie C  krajské kolo – 5. místo (úspěšný řešitel) 

žák   2. A – kategorie C krajské kolo – 10. místo 

 

žák   1. A – kategorie D  krajské kolo – 1. místo 

žák   5. G – kategorie D  krajské kolo – 17. místo 

žák   5. G – kategorie D  krajské kolo – 21. místo 

žák   5. G – kategorie D  krajské kolo – 22. místo 

žák   5. G – kategorie D  krajské kolo – 23. místo 

žák   5. G – kategorie D  krajské kolo – 27. místo 

 

žák   4. G – kategorie E  krajské kolo – 4. místo 

žák   4. G – kategorie E  krajské kolo – 9. místo 

    

Náboj Junior (matematicko – fyzikální soutěž)  

tým 4. G   1. místo v kraji 

tým 3. G   4. – 9. místo v kraji  

 

Logická olympiáda 

žák   5. G – kategorie C  krajské kolo – 20. místo 

žák   4. G – kategorie B  krajské kolo – 13. místo 

žák   4. G -  kategorie B  krajské kolo – 16. místo 
 

Chemie 

V tomto školním roce byla organizována Chemická olympiáda. Naši studenti dosáhli následující výsledky : 

žák   1. místo v okresním kole Chemické olympiády kat. D (úspěšný řešitel) 

   16. místo v krajském kole Chemické olympiády kat. D (úspěšný řešitel) 

žák   2. místo v okresním kole Chemické olympiády kat. D (úspěšný řešitel)  

   5. místo v krajském kole Chemické olympiády kat. D (úspěšný řešitel) 

žák   3. místo v okresním kole Chemické olympiády kat. D (úspěšný řešitel) 

žák   5. místo v okresním kole Chemické olympiády kat. D (úspěšný řešitel) 

žák   2. místo v krajském kole Chemické olympiády kat. C (úspěšný řešitel) 

   4. místo v krajském kole Chemické olympiády kat. B (úspěšný řešitel) 

žák   7. místo v krajském kole Chemické olympiády kat. B (úspěšný řešitel)  

   

Za další úspěch lze počítat pokračující spolupráci se základními školami v okolí. Cílem této spolupráce je umožnit žákům ze 

ZŠ fyzicky se setkat s prací v chemické laboratoři a zpopularizovat tento zajímavý obor. Naši laboratoř navštívili žáci ZŠ 

Pulická ul. Dobruška, ZŠ Františka Kupky Dobruška, ZŠ Opočno a ZŠ České Meziříčí. V chemické laboratoři absolvovali 

laboratorní cvičení, které není v laboratořích na jejich školách technicky a materiálně proveditelné. Z reakcí žáků bylo vidět, 

že se jim práce v naší laboratoři líbila. Také jejich vyučující vyjádřili ochotu v této spolupráci pokračovat i v dalších letech. 

 

Biologie 

Na škole proběhla Biologická olympiáda ve všech  kategoriích. Úspěšní studenti postoupili do okresního a krajského kola. 

Také jsme se zúčastnili soutěže v Poznávání rostlin a živočichů v okresním i v krajském kole.  

Biologická olympiáda  

Okresní kolo kategorie C 

žák    2. místo - úspěšný řešitel 

žák   3. místo - úspěšný řešitel 

 

Krajské kolo kategorie A, B, C, D 

žák                  4. místo - úspěšný řešitel kategorie B  

žák    7. místo - řešitel kategorie A 

žák    10. místo - řešitel kategorie B 

žák    9. místo - úspěšný řešitel kategorie C 

žák    17. místo - úspěšný řešitel kategorie C 
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Poznávání přírodnin – okresní kolo 

Kategorie A 

žák   2. místo 

žák   3. místo 

žák   4. místo   

Kategorie D 

žák   2. místo 

žák   3. místo 

žák   5. místo  

 

Poznávání přírodnin – krajské kolo  

Kategorie A 

žák   9. místo 

 

 

Tělesná výchova 

Do mimoškolní činnosti v oblasti tělesné výchovy a sportu se zapojila v průběhu školního roku velká část studentů školy. 

Pravidelně probíhaly kroužky sportovních her – florbal, lezení na umělé stěně. Studenti se pod vedením vyučujících 

zúčastnili okresních a některých krajských sportovních soutěží v atletice, v přespolním běhu, plavání, hokejbalu, kopané, 

futsale a Poháru rozhlasu. Letošní rok můžeme považovat za velmi úspěšný. Ve většině soutěží jsme se umísťovali na 

předních příčkách.   

V těchto soutěžích jsme se umisťovali takto: 

 

Září  

Okresní kolo v Atletickém čtyřboji v kategorii IV. D – 6. místo a IV. H – 4. místo 

Okresní kolo v SAP (Středoškolský atletický pohár) v kategorii V. H – 3. místo a V. D – 1. místo (Postup do kraje v HK) 

 

Říjen 

Okresní kolo v Přespolním běhu v kategorii III. D – 2. místo (Postup do kraje v Jičíně), III. H – 3. místo,  

IV. D – 2. místo (Postup do kraje v Jičíně), IV. H – 2. místo (Postup do kraje v Jičíně) 

Krajské kolo v Přespolním běhu v kategorii III. D – 7. místo, IV. D – 10. místo a IV. H – 10. místo  

Okresní kolo ve Stolním tenise v kategorii III. H – 3. místo, III. D - 2. místo, IV. H – 2. místo, V. H – 4. místo 

 

Listopad 

Krajské kolo v Plavání v kategorii V. D – 3. místo  

Okresní kolo ve Volejbale v kategorii V. D – 3. místo 

Okrskové kolo ve Florbale v kategorii IV. H - 3. místo (postup do okresního kola) 

Okresní kolo ve Florbale v kategorii IV. H - 4. místo a IV. D - 3. místo  

 

Březen 

Okresní kolo v Halovém fotbale v kategorii V. H – 1. místo (Postup do krajského kola) 

Krajské kolo v Halovém fotbale v kategorii V. H – 1. místo  

 

Duben 

Okresní kolo v Hokejbale v kategorii IV. H – 1. místo  

Okresní kolo ve fotbale v kategorii V. H – 1. místo 

 

Květen 

Krajské kolo v Hokejbale v kategorii IV. H – 3. místo  

V soutěži o Pohár starosty města Dobrušky v kategorii SŠ – 2. místo 

Okresní kolo Poháru rozhlasu v kategorii III. D – 1. místo, III. H – 4. místo, IV. D – 5. místo a IV. H – 3. místo 

Krajské kolo Poháru rozhlasu v kategorii III. D – 6. místo 

 

Estetická výchova 

V tomto školním roce studenti  5.G, 6.G a 1.A, 2.A  hudební sekce zazpívali na slavnostním předávání maturitních 

vysvědčení (27.5. 2019). 

Studenti Evh 2.G a 3.G se zúčastnili akce ZUŠ OPEN, která proběhla 31.5. 2019 v Dobrušce. 

Výtvarná sekce se zúčastnila výstavy vyhlášené MěÚ Dobruška pod názvem Cool rodina. Práce jsou vystaveny v prostorách 

schodiště budovy České spořitelny. 

Studenti Evv  6.G se v pátek 14. 6. 2019 zúčastnili exkurze na Kuks – Braunův Betlém. 
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Část IX. - Údaje o inspekcích ČŠI a dalších kontrolách 

 
Dne  24. 10 2018 byla Krajskou veterinární správou provedena veřejnoprávní kontrola § 49 a § 52 zákona č. 166/1999 Sb. o 

veterinární péči a  § 16, odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových a změně některých souvisejících zákonů 

ve znění pozdějších předpisů. Závěr kontroly: Nebyla porušena legislativa.  

 

Dne  16. 10 2018 OŠ KHK provedena veřejnoprávní kontrola ve smyslu § 11, odst. 1 a 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Závěr kontroly: Nebyl porušen zákon.  

 

V období 28. 1. 2019 – 31. 1. 2019 byla ve škole provedena inspekční činnost ČŠI dle zákona č. 561/2004 Sb. Byly zjištěny 

nedostatky v ŠVP, kde chyběla kapitola o hodnocení žáků (bylo uvedeno pouze ve školním řádu, nikoliv v ŠVP) a nedostatečně 

byla podle názoru pracovníků ČŠI rozpracována kapitola o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto 

nedostatky byly odstraněny v zákonném termínu. 

 

Dne 5. 3. 2091 byla Krajskou hygienickou stanicí  KHK se sídlem v Hradci Králové provedena kontrola podle zákona č. 

255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle nařízení Evropského parlamentu a Rady …. za účelem ověřování dodržování 

právních předpisů …, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

Pracovnice Krajského úřadu Královéhradeckého kraje provedly dne 6. 3. a 21. 3. 2019 kontrolu v souladu s § 4, odst. 2, zákona 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a dle ustanovení § 9, odst. 1, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

Část X. - Základní hospodářské údaje 
 

Úplné údaje o hospodaření naší organizace jsou obsaženy ve „Zprávě o činnosti za rok 2018“ vydané dne 11. 2. 2019.  

Pro základní orientaci je zde uvedena sestava „Rozbor nákladů a výnosů za rok 2018“.  
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Část XI. – Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

Cílem školy je v průběhu dotačního období 2015 – 2020 dosáhnout na evropské granty a zmodernizovat své zázemí. Byly 

podniknuty mnohé kroky týkající se jejich uskutečnění.  

 

Koncem roku 2017 jsme získali stavební povolení pro projekt rekonstrukce a modernizace školního hřiště. Platnost tohoto 

povolení byla v průběhu hlavních prázdnin 2019 prodloužena, protože se doposud nepodařilo najít finanční zdroje pro realizaci 

tohoto projektu ani u zřizovatele, ani u MŠMT. A to i přesto, že technický stav našeho stávajícího sportoviště byl prohlášen za 

havarijní a v tuto chvíli je venkovní hřiště postaveno mimo provoz.  

 

Od roku 2017 využíváme možnost  zapojit se do Výzvy č. 02_16_035, tzv. Šablon pro SŠ a VOŠ I. Naše žádost „Inovace 

výuky na gymnáziu“ zahrnující dílčí projekty v celkové výši více než 893 tisíc Kč byla přijata a projekt je nyní v realizaci, 

která by měla být ukončena v září 2019. Vedle možnosti realizovat nejrůznější školení a návštěvy u kolegů se nám podařilo 

zařídit doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem nebo pořídit sadu 17 ks tabletů, jež jsou žáky a učiteli používány při 

výuce. 

 

Díky iniciativě KHK jsme získali do školy 2 sady velkoplošné televize v kombinaci s tabulí a výukovým systémem Corinth. 

Zelená i oranžová učebna jsou používány učiteli při výuce jednotlivých předmětů. 

 

Jeden z kolegů zúročil svoji nominaci do prestižní soutěže „Zlatý Ámos“, byl prohlášen za „fyzikáře roku ČR“ a obdržel od 

Nadace ČEZ dotaci 200 tisíc Kč na rozvoj technických předmětů ve škole. Toto proklamativní oznámení však čeká na své 

reálné uskutečnění, protože jsme doposud žádné finanční prostředky neobdrželi. 

 

V rámci mezinárodní aktivity eTwinning jsme navázali spolupráci se školou Gymnasium Nordhorn v Německu, střední školou 

v tureckém Mersinu a se základní školou v řecké Larise. Kontakty spočívají v občasné výměně emailové korespondence mezi 

žáky jednotlivých škol, popř. v konferenčních hovorech na předem zadané téma v programu Skype. Zatím se nepodařilo z této 

aktivity vytěžit formalizované partnerství škol, jež by přineslo výraznější finanční efekt a umožnilo našim žákům vycestovat 

do zahraničí. 

 

Část XII. – Údaje školy o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 
Jeden učitel ukončil v tomto školním roce specializační studium pro  školní koordinátory EVVO. 

 

 

 

Část XIII. – Údaje o realizovaných projektech financovaných z jiných 

zdrojů 
 

V projektech tohoto typu nejsme zapojeni. 

 

 

Část XIV. - Spolupráce s odborovou organizací a dalšími vnějšími partnery 
 

Odborová organizace není v naší organizaci zřízena. 

 

Škola průběžně spolupracuje se Školskou radou a SRPG. Pro výuku je velmi důležitá spolupráce s Městským úřadem v 

Dobrušce a dalšími organizacemi tímto úřadem zřizovanými (Informační centrum, Městská knihovna, Městské muzeum, Kino 

70 apod.). V rámci náboru se snažíme udržet kontakt se všemi ZŠ v naší spádové oblasti. Velmi důležitá je pro nás spolupráce 

se ŠPZ v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Úřad práce v Rychnově nad 

Kněžnou pomáhá našim žákům v orientaci na trhu práce, každoročně pořádáme na ÚP exkurze a organizujeme přednášky jejich 

pracovníků v naší škole. 

 

Od školního roku 2014/15 spolupracujeme s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, jejíž podstatou je 

organizování přednášek pro naše studenty touto VŠ. Žáci ZŠ Pulická ul. Dobruška, ZŠ Františka Kupky Dobruška, ZŠ Opočno 
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a ZŠ České Meziříčí v naší chemické laboratoři uskutečňují chemická praktika.. Protože se tento projekt ukázal velice 

přínosným, budeme v něm pokračovat i v dalších letech. 

 

Tradicí se staly exkurze do podniků v místě sídla naší školy. Pracovníci firem Stuha, a. s., Servisbal, a. s. a KBA Grafitec 

v Dobrušce umožňují nahlédnout našim studentům 2. ročníků do svých provozů a získat tak informace o reálném životě v praxi. 

Letos se podařilo díky projektu Hospodářské komory, pobočka Rychnov nad Kněžnou, zorganizovat v oblasti AUTOMOTIVE 

pro 2. ročník exkurzi do výrobního závodu Škoda – Auto, a. s. v Kvasinách. V těchto aktivitách hodláme pokračovat i 

v budoucnu. 

 

Pokračujeme ve členství ve sdružení MAS Pohoda venkova, přestože se zatím nepodařilo získat prostřednictvím tohoto 

subjektu žádné prostředky pro rozvoj školy z evropských dotačních titulů. 

 

 

Část XV. - Závěr 
 

Výsledky práce ve většině oblastí odpovídají dlouhodobému průměru a možnostem, které škola naší velikosti má, 

a jsou dobrým předpokladem do dalších let. Škola má dostatek solidních zájemců o studium, a pokud se podaří získat 

finanční prostředky na realizaci investičních záměrů vedení, bude dlouhodobě konkurenceschopným hráčem na poli 

středoškolského vzdělávání v regionu.  
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Příloha č. 1 

Organizace školního roku 2018-2019 z 1. 9. 2018 

 
27. 8. a 31.8.2018  PR 

3. 9. 2018  Zahájení školního roku 

3. 9. – 4. 9. 2018 Adaptační kurz 1.A a 1.G – chata Juráška (Olešnice v Orl. horách) 

10. 9. – 14. 9. 2018 STK 4.G  

12. 9. 2018  Maturitní zkoušky –  ústní - podzimní termín 

21. 9. 2018, 12.00 – 17.00   Slavnostní otevření školy a den otevřených dveří 

21. 9. 2018 od 15. 30 Třídní schůzka 1.G – účast všech zainteresovaných vyučujících 

21. 9. 2018 od 16. 00  Třídní schůzka 1.A – účast všech zainteresovaných vyučujících 

29. 10. - 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny 

7. 11. 2018  Pedagogická rada  nové třídy – třídní učitelé 

    klasifikace – všichni vyučující 

13. 11. 2018  SRPG klasifikace – malé vysvědčení 

13. 11. 2018  Informace o studiu na VŠ - studenti 4.A, 8.G 

30. 11. a  1. 12. 2018 Den otevřených dveří 

1. 12. 2018  Uzávěrka podání přihlášek k MZ 

19.12.2018  Lezeme v HK 

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny 

30. 1. 2019  Pedagogická rada  klasifikace 1. pol. - všichni vyučující 

    předmětové komise - zást. řed.,předsedové  

31. 1. 2019  Ukončení 1. pololetí - vydání vysvědčení 

1. 2. 2019  Pololetní prázdniny 

3. – 9. 2. 2019  LVZ 1.A, 5.G   

24.2. – 2.3. 2019  LVZ 3.G 

22. 2. 2019  Ples SRPG Gymnázia Dobruška – Beránek Náchod 

1. 3. 2019   Nejzazší termín podání přihlášek ke studiu na SŠ   

11. 3.  – 17. 3. 2019 Jarní prázdniny 

18. 4. 2019  Velikonoční prázdniny 

29. 4. 2019  Pedagogická rada klasifikace – všichni vyučující, 

   závěrečná klasifikace maturantů – ředitelka, třídní 4.A, 8.G 

23. 4. 2019  Zahájení přijímacího řízení  - osmileté / čtyřleté studium – 1. kolo  

                                                   (Testy, které jsou součástí přijímacího řízení, mohou proběhnout dříve.) 

30. 4. 2019  Ukončení studia 4.A, 8.G, vydání výročního vysvědčení 

13. 5. – 17. 5. 2019 Předmaturitní volno 4.A, 8.G 

2. 5. – 15. 5. 2019 Testy a písemné zkoušky společné části MZ – jednotné schéma bude  

                                                 zveřejněno do 15. 1. 2019 

Květen 2018  Volitelné předměty studenti 2.A, 3.A, 6.G, 7.G  

14. 5. 2018  SRPG - malé vysvědčení 

20. 5. – 23. 5. 2019 Profilová část a ústní zkoušky společné části MZ 

27. 5. 2019  Předání maturitních vysvědčení v Kině 70 

Červen 2018  STK 7.G, 3.A – bude upřesněno 

25. 6. 2019  Učebnice nižší gymnázium, PR- závěrečná klasifikace - všichni vyučující 

25. 6. 2019  Převzetí učebnic budoucí primou 

26. 6. – 27. 6.  2019 Školní výlety  

28. 6. 2019  Ukončení školního roku - vydání vysvědčení, PR - hodnocení škol. roku 
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Příloha č. 2 

 

Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací 

podle zákona 106/99 sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 

 

 

 

V souladu se zákonem 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle metodického pokynu MŠMT 

ČR č.j. 31 479/99-14 byla sestavena informační brožura, která je uložena v ředitelně školy. Základní informace o 

uložení této brožury jsou vyvěšeny na nástěnce v přízemí budovy. 

 

1. Žádosti o informace 

Během roku 2018 nebyly přijaty žádné písemné žádosti o podání informací podle zákona 106/99 Sb. Běžné dotazy, 

tak jako v minulosti, byly řešeny přímo ústně nebo telefonicky. 

 

2. Odvolání proti rozhodnutí 

V roce 2019 byla podána tato odvolání: 

 

 Počet podaných odvolání Počet kladně vyřízených odvolání 

Čtyřleté studium 1. kolo 35 31 

Osmileté studium 28 22 

 

 

 

 

V Dobrušce dne 10. 2. 2019 

 

 

 

 Mgr. Lenka Hubáčková  

 ředitelka školy 
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Příloha č. 3 

Vyhodnocení plnění ročního plánu EVVO za školní rok 2018/2019 

 
1. Tematické celky Environmentální výchovy byly v průběhu školního roku 2018/2019 odučeny v souladu s ŠVP. 

Jejich plnění bylo průběžně kontrolováno a konzultováno během schůzek předmětových komisí. Větší část 

zmíněných celků je vyučována integrovaně do předmětů biologie, chemie, fyzika, zeměpis, občanská výchova, cizí 

jazyky apod. V případě biologie a zeměpisu se často jedná o rozsáhlejší samostatné celky (Krajina a životní 

prostředí v zeměpisu 4. G, Ekologie a ochrana rostlin v biologii 1. ročníků, Ekologie a ochrana živočichů v biologii 

2. ročníků, Ekologie v biologii 4. ročníků). V rámci možností je při výuce využíváno výukových modulů a 

digitálních učebních materiálů dříve vytvořených pedagogy naší školy (moduly a DUMy Ochrana přírody a 

CHKO). 

2. Do tematických plánů předmětů chemie, fyzika, zeměpis, základy společenských věd, občanská výchova a tělesná 

výchova byla začleněna témata z oblasti Ochrana člověka za mimořádných okolností, které často přímo souvisejí 

s problematikou EVVO. Žáci jsou seznamováni např. s tím, jak postupovat v případě jaderné havárie, úniku 

chemických látek nebo v případě povodní a zároveň získávají informace o tom, do jaké míry se na vzniku takové 

události může podílet člověk. Žáci kvarty během podzimního cyklistického kurzu absolvovali přednášku a následně 

i praktický nácvik první pomoci vedený profesionály z řad zdravotní záchranné služby. 

3. Naše gymnázium je i nadále členem sítě škol M.R.K.E.V. . Odebíráme časopisy se zaměřením na environmentální 

tematiku (Ekoton, Bedrník, Živa a Ochrana přírody) 

4. V říjnu absolvovali žáci 2. A a 5. G terénní výukový program v Krkonoších, realizovaný ve spolupráci 

s pracovníky Správy KRNAP. 

5. Z časových důvodů se nepodařilo realizovat školení pedagogických a nepedagogických pracovníků na téma 

„Minimalizace produkce odpadů a nakládání s odpady“. 

6. I v letošním roce jsme se zapojili do soutěží, které se svým zaměřením týkají i témat Environmentální výchovy. 

V lednu a únoru proběhla početně obsazená školní kola Biologické a Zeměpisné olympiády. Nejlepší studenti naši 

školu potom reprezentovali v okresních a krajských kolech. V červnu jsme se také zúčastnili Poznávání rostlin a 

živočichů na okresní i krajské úrovni. 

7. V podzimních měsících probíhaly práce na údržbě přilehlého parku. K odklízení spadaného listí a větví po 

vyřezaných keřích byly využity hodiny tělesné výchovy a biologických cvičení. Park je především v jarních 

měsících využíván k výuce (výtvarná výchova, biologická cvičení – určovací praktika, poznávání rostlin a 

živočichů, zeměpis – orientace v terénu, chůze podle azimutu apod.) nebo jako odpočinková zóna pro naše žáky. 

8. V průběhu celého roku pokračovala naše účast v programu „Recyklohraní“, v rámci kterého opět probíhal zpětný 

odběr elektrozařízení a baterií. Škola je vybavena dvěma kontejnery na sběr elektrozařízení a dvěma krabicemi na 

vybité baterie. Žákům i zaměstnancům gymnázia je umožněno třídění odpadů. Kromě běžných odpadkových košů 

na směsný komunální odpad ve třídách jsou na chodbách odpadové nádoby pro tříděný sběr plastů a papíru. 

9. Podařilo se naplánovat financování některých aktivit EVVO v následujících letech z vnějších zdrojů (dotační 

program „Šablony II“, mimořádné účelové příspěvky Královéhradeckého kraje na exkurze a vícedenní pobyty 

s ekologickým zaměřením). 

10. Během školního roku jsme s několika třídami navštívili přednášky nebo exkurze, které byly alespoň z části 

zaměřené na některé z témat EVVO. Jako příklad lze uvést březnovou přednášku, při které se žáci nižšího 

gymnázia seznámili s problémy života v rozvojové Africe, besedu o migraci v rovníkové Africe nebo přednášky 

prof. Horáčka na téma Globální změny klimatu a Regionální klimatické změny. 

11. V červnu podnikli žáci 6. G a 2. A exkurzi do ZOO Dvůr Králové nad Labem. V rámci exkurze si žáci zopakovali 

základní znalosti systematické zoologie a osvojili si poznatky z oboru zoogeografie a ochrana živočichů. 

12. V červnu se uskutečnil i terénní výukový program pro žáky 1. ročníku na téma „Po stopách krkonošských 

ledovců“, který byl realizovaný ve spolupráci s pracovištěm ekologické výchovy při Správě KRNAP.  

13. Během červnových sportovně turistických kurzů tříd 7. G a 3. A byla část programu věnovaná i návštěvě 

vybraných lokalit na území NP a CHKO Šumava. 

14. V závěru školního roku proběhla ukázka dravců skupiny Seiferos, která dlouhodobě působí v oblasti ochrany 

dravých ptáků. Žáci se mohli seznámit s místními i exotickými druhy dravců, se způsoby jejich ochrany a 

s důvody, které k jejich ochraně vedly. 

15. Během závěrečných třídních exkurzí a výletů se žáci seznámili s krajinou a přírodou KRNAP, CHKO Moravský 

kras, CHKO Orlické hory, CHKO Broumovsko a CHKO Český ráj. 

 

 

Zpracoval: Mgr. Jan Knoulich 27. 6. 2019 
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Příloha č. 4  Souhrnné výsledky státních a profilových maturitních zkoušek 
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Příloha č. 5 

Evidence DVPP ve školním roce 2018 – 19 

 

Název programu    Místo konání  Počet hodin  
 

Konference ATCER   Hradec Králové 2 dny 

Práce s jazykem a metodikou AJ   Hradec Králové  5 hodin 

Veletrh Go Global               Praha                            3 hodiny 

Konference Microsoft (3x)   Hradec Králové  4 hodiny 

Specializační studium EVVO  Horní Maršov  6 dní 

O planetě Zemi z pohledu geologie (2x) Náchod   8 hodin 

Duševní rovnováha aneb Jak si   

udržet všech pět pohromadě  Rychnov n. K.  8 hodin 

Praktická biologie (KAP)   Hradec Králové  6,5 hodiny 

Jak se vyznat v horninách   Náchod   8 hodin 

Olympijské hry a sporty (RJ)  Praha   8 hodin 

Výuka jazyka aneb Jak učit angličtinu        

efektivně a komunikativně (2x)    Náchod   8 hodin 

Seminář k využívání interaktivní  

učebny Corinth (6x)   Brandýs n/L  14 hodin 

Prezentační dovednosti a rétorika   

pro ředitele    Praha   8 hodin 

Strategické řízení a plánování 

ve školách    Hradec Králové  48 hodin 

Odborná stáž PP ve Finsku   Helsinki (2x)  4 dny 

Manažerské dovednosti III   Praha   8 hodin 

Základní kurz resuscitace  

(všichni ped. pracovníci)   Dobruška  2,5 hodiny 

Asertivita a zdravé sebeprosazení  

(všichni ped. prac.)   Dobruška  6 hodin 

Šablony pro SŠ a VOŠ II (2x)  Hradec Králové  6 hodin 

Vedení spisové služby   Rychnov n. Kn.  4 hodiny 

Pozitivní leader    Hradec Králové  4 hodiny 

Metodologie výuky formou CLIL           Praha                         8 hodin 

Vyhláška 50 (3x)    Rychnov n. K.  6 hodin 

Optika (2x)    Hradec Králové  8 hodin 

Matematika (2x)    Náchod   8 hodin 

Současný arab. a muslimský svět (2x) Hradec Králové  4 hodiny 

Kurz anglického jazyka (4x)                    Dobruška                        80 hodin 

Práce s textem v kontextu přípravy  

k maturitě (2x)      Hradec Králové     8 hodin 

Tři dny s matematikou   Pardubice  24 hodin  

Letní metodický kurz AJ                         Červený Kostelec    4 dny 

Výuka konverzace v pohybu NJ            Praha                             8 hodin 

Chemie pro život    Praha   11 hodin 

Kritické myšlení (11x)   Dobruška    8 hodin 

Letní škola historiků   Praha    14 hodin 

Seminář mentorů Fulbrightovy nadace Brno    16 hodin 
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Příloha č. 6 

 

Školská rada Gymnázia, Dobruška, Pulická 779 

 

 
 

Školská rada na svém jednání dne 7. 10. 2019 projednala a schválila 

 

 

Výroční zprávu Gymnázia, Dobruška Pulická 779 

za školní rok 2018/2019 

 

 

 

 

 

Ing. et Mgr. Petr Tojnar, předseda rady             ……………………………………  

  

 

 

Mgr. Drahomíra Tomaščinová, jednatelka rady …………………………….……. 

 

 

 

Bc. Jan Kalenský, člen rady …………………………………… 

 

 

 

Ing. Dana Kučerová, členka rady …………………………………… 

 

 

 

Mgr. Renata Slezáková, členka rady …………………………………….. 

 

 

 

Bc. Petra Uhlíková, DiS., členka rady …………………………………… 

 

 

 

 

 

 
V Dobrušce 7. 10. 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


