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Část I. 
Základní údaje o škole 

 
Název školy      Gymnázium Boženy Němcové, 

Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 
Sídlo      Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové 
Právní forma     příspěvková organizace 
IČO      62 690 043 
Telefon    495514691 
Fax     495514693 
E-mail     gbn@gybon.cz 
URL     www.gybon.cz 
 
Zřizovatel školy    Královéhradecký kraj 
Adresa zřizovatele   Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 
 
Ředitel  školy    Mgr. Jan Štěrba 
 Adresa bydliště   Prokopa Holého 189 
      500 02 Hradec Králové 2 
 
Druh školy    Gymnázium 
Celková kapacita školy    612 žáků 
 
Datum založení školy   1. 9. 1978 
Datum zařazení školy do sítě    19. 6. 1996, č. j. 13 954/96-60-05 
Poslední aktualizace v síti     15. 12. 2015, č. j. MSMT - 46645/2015-2 

   
Sdružení působící při škole  Klub rodičů a přátel při Gymnáziu Boženy 

Němcové, z.s. 
 
 
Další údaje týkající se záměrů školy 
I v tomto roce jsme přijímali žáky pouze do šestiletého studia. Toto studium je všeobecné,  
v posledních dvou ročnících mají žáci podstatně posílenu možnost volit skladbu svých 
předmětů. 
 

 
Celkové údaje o škole 
 

Počet tříd 
Celkový  počet 

žáků 
Počet žáků 

na jednu třídu 
Počet žáků 
na učitele 

18 533 29,61 12,54 
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Část II. 
Přehled oborů vzdělání 

 
Seznam studijních oborů   79-41-K/61   Gymnázium  

 
 
 

Část III. 
Údaje o pracovnících školy 

 
a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy 

- celková situace, její hodnocení 
                          

Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole 
Učitelé 100 % 
Mistři odborného výcviku - 
Vychovatelé - 
Celkem 100 % 

 
b) Celkový počet interních pedagogických pracovníků – 49 

Přepočtení interní pedagogičtí pracovníci – 42,3 
Počet externích učitelů - 3 (učí celkem 8 hodin týdně) 

 
c)  Celkový počet nepedagogických pracovníků - 9  

 
Konkrétní údaje o pedagogických i nepedagogických pracovnících – viz příloha - Soupis  
zaměstnanců organizace 
 

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

 Počet pedagogických pracovníků 
Školní rok 2020/2021 0 

 
e) Počet nekvalifikovaných pracovníků 
            

Počet nekvalifikovaných pracovníků  Školní rok 2020/2021 
  U pedagogických pracovníků 0  
  U nepedagogických pracovníků 0 

 
 
 

Část IV. 
Údaje o přijímacím řízení  

 
  Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 
 

Kód oboru Název oboru 1. kolo Další kola Počet přij. 
celkem   Počet přihl. Počet přij. Počet přihl. Počet přij. 

79-41-K/61 Gymnázium  283 90 - - 90 
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Část V.       
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
 

I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků - k 31. 6. 2021  

  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Žáci celkem 533 

Prospěli s vyznamenáním 361 

Prospěli  172 

Neprospěli 0 

         z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 1,330 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 54,524 

         z toho neomluvených  0,055 

  
Komentář  
Průměrný počet zameškaných hodin je součtem obou pololetí.  
Přehled prospěchu je uveden podle stavu na konci školního roku.  

 
 

II. Žáci konající opravné či komisionální 
zkoušky   
    

Ročník Obor vzdělání 
Počet 
žáků 

Předmět 

1. 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
79-41-K/61 Gymnázium 0  

2. 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
79-41-K/61 Gymnázium 0   

3.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
79-41-K/61 Gymnázium 0  

4.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/61 Gymnázium 0  

5. 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
79-41-K/61 Gymnázium 0  

6.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/61 Gymnázium 0   

    
Komentář 
Žádný žák nebude konat komisionální či opravnou zkoušku. 3 žáci si budou pouze 
doplňovat klasifikaci. 
 
  
III. Studenti VOŠ konající komisionální zkoušku  
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Ročník Kód a název oboru Počet studentů Předmět 
 

1. 
       
       

2. 
       
       

3. 
       
       

4. 
       
       

     
  
  

IV. Výsledky maturitních zkoušek  - stav k 30. 6. 2021 

     

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky 
celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

79-41-K/61 Gymnázium 89 58 26 5 

Celkem 89 58 26 5 

     
     
V. Výsledky maturitních zkoušek - září 2020 

     

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky 
celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

79-41-K/61 Gymnázium      

Maturitní zkouška v podzimním 
zkušebním termínu        
z toho opravná maturitní zkouška 4  0 3  1  
        maturitní zkouška v náhr. termínu 0  0 0  0  
Celkem 4 0           3 1  

 
 

VI. Výsledky absolutorií - stav k 30. 6. 2021 

     

Kód a název oboru 
Studenti 
konající 

absolutorium  

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

          
 
VII. Hodnocení chování žáků 
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Počet žáků – hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 533 0 0 

    
    
 Výchovná opatření   Počet    
 Napomenutí třídního učitele  5   
 Důtka třídního učitele  7   
 Důtka ředitele školy  0   
 Pochvala třídního učitele  125   
 Pochvala ředitele školy  13   
 Podmíněné vyloučení ze školy  0   
 Vyloučení ze školy  0   
    

 
Část VI. 

Údaje o prevenci sociálněpatologických jevů 
 

Množství preventivních aktivit bylo ovlivněno situací v ČR, kdy byly uzavřeny školy kvůli 
nákaze covid–19. 

Ve školním roce 2020/21 byl stěžejní aktivitou zážitkový kurz pro třídy 1. A, 1. B a 1. C 
s programem cíleným na vybudování kamarádských vztahů ve vznikajících třídních kolektivech, 
seznámení s třídními učiteli, metodičkou prevence. Program kurzu vycházel z ŠVP a preventivního 
programu školy. Společným tématem všech aktivit byla osobnostní a sociální výchova. Cílem bylo 
minimalizovat nebezpečí případné šikany ve třídách, a proto jsme se zaměřili na práci v týmu, 
rozvoj komunikačních dovedností, aktivity na kohezi třídy a umění přijímání jinakostí. 
Vzhledem k epidemiologické situaci v tomto školním roce byl tento kurz jedinou souvislou 
aktivitou, kde se noví žáci a žákyně spolu setkali a seznámili. Úspěšnost tohoto záměru jsme 
ověřovali sociometrickou metodou B-3 spolu se školní psycholožkou. S výsledky byli seznámeni 
vedení školy, třídní učitelé a žáci. 

Většina výuky probíhala distančně a online, během této doby jsme nezaznamenali rizikové 
chování. Prevence probíhala formou individuálních konzultací zejména se školní psycholožkou. 
Preventivní tým školy byl ve vzájemném kontaktu, situaci sledoval a vzájemně se informoval. 

Informace o prevenci rizikového chování, o novinkách z oblasti závislostního chování  
a o akcích ve škole se lze od školního roku 2011/12 dozvědět na webových stránkách školy 
v záložce Prevence. 

Preventivní aktivity prvních ročníků byly realizovány i díky finanční podpoře 
Královéhradeckého kraje.  

V rámci dalšího vzdělávání jsem absolvovala online setkání s okresní metodičkou prevence. 
 
Mgr. Iva Čeloudová, školní metodička prevence 
 
 
 

Část VII. 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 
Počet školení Počet zúčastněných pracovníků 

56 12 
 

Vzhledem k epidemické situaci se většinou se jednalo o webináře. 
 

 
Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Prezentace školy na veřejnosti  
 

 Den otevřených dveří online – 13. 1. 2021 
 Přednášková noc R-NOC v budově školy – 18. 6. – 19. 6. 2021 

 
Organizace soutěží pořádaných Královéhradeckým krajem 
 
Organizace krajského kola soutěže ve francouzském jazyce - online 
 
Předmět Kategorie Datum konání Počet účastníků 
Francouzský jazyk A1   8. 4. 2021   6 
Francouzský jazyk A2   8. 4. 2021   3 
Francouzský jazyk B1   8. 4. 2021   4 
Francouzský jazyk B2   8. 4. 2021   6 
 
 
Úspěchy žáků školy     
 
Naši žáci zvítězili ve čtyřech krajských soutěžích:   
v soutěži ve francouzském jazyce kategorie ZŠ/VG II, 
v zeměpisné olympiádě kategorie D, 
v matematickém klokanovi kategorie Junior, 
v astronomické olympiádě. 
 
 
Zajišťování účasti žáků na těchto akcích, podíl na jejich organizaci a vybraná částka: 
 

 6. – 10. 9. 2020 Světluška, pomoc nevidomým, 12 studentů, 18.770 Kč 

 7. – 11. 9. 2020 Srdíčkový den, Život dětem, 12 studentů, 4.761 Kč 

 21. – 25. 6. 2021 Srdíčkový den, Život dětem, 12 studentů, 4.230 Kč 

 28. 6. 2021 Fond Sidus, vracíme úsměvy dětem, 12 studentů, 3.620 Kč 

Součet sbírek činí celkem: 31.381 Kč. 
 
 

 
Část IX. 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
2. června 2021 proběhla ve škole inspekční činnost: Získávání a analyzování informací o činnosti 
škol a školských zařízení v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání formou pohovoru 
s ředitelem školy. Z této činnosti nebyl vytvářen Protokol o kontrole.  

 
 
 

Část X. 
Základní údaje o hospodaření školy 

 
V roce 2020 měla škola vyrovnané hospodaření v hlavní činnosti a zisk 148.232,46 Kč 
v doplňkové činnosti. Veškerá částka byla převedena do rezervního fondu.  

 
 

 
Část XI. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola získala v rámci projektu Erasmus+ celkový grant ve výši 24.403 eur určený  
na vzdělávací kurzy učitelů jazyka v zahraničí. Projekt byl zahájen v srpnu 2019 a bude trvat tři 
roky. 

 
 

 
Část XII. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 
 
 

Část XIII. 
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 
 Škola pokračovala v projektu „Gybon – Podpora rozvoje učitelů II“ v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ II (824.300 Kč).    
 Škola realizovala adaptační kurz pro nastupující žáky z mimořádného účelového příspěvku 

školám zřízeným Královéhradeckým krajem (26.800 Kč). 
 Z mimořádného účelového příspěvku školám zřízeným Královéhradeckým krajem (100.000 

Kč) na podporu mezinárodní spolupráce Divadelního Ateliéru Gybon převedla škola 
75.757 Kč do roku 2021. 

 Z „Výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách 
a školských zařízeních v období 2019 – 2021 pro rok 2020; č. j. MSMT - 24038/2019-1“ 
využila škola k pořádání adaptačního kurzu pro nastupující žáky 29.128 Kč, 28.664 Kč 
vrátila. 

 Škola získala prostředky z mimořádného účelového příspěvku školám zřízeným 
Královéhradeckým krajem (32.400 Kč) na pořádání adaptačního kurzu pro nastupující žáky 
jako prevence nezdravých vztahů. 
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 Škola získala prostředky z mimořádného účelového příspěvku školám zřízeným 
Královéhradeckým krajem (17.000 Kč) na projekt „Výuka lezení na umělé stěně  
a přírodních skalách“. 
 

 
Část XIV. 

Údaje o spolupráci s odborovou organizací 
 
1. V roce 2020 měla odborová organizace 15 členů. 
2. Při kontrole plnění Kolektivní smlouvy, Rozpočtu FKSP a Zásad hospodaření s FKSP nebyly 
zjištěny žádné nedostatky a závady.  
3. Na návrh ZV ČMOS se ve 4. čtvrtletí roku 2020 uskutečnilo kolektivní vyjednávání o změnách 
Kolektivní smlouvy a o změnách Zásad hospodaření s FKSP na kalendářní rok 2021. Rozpočet 
FKSP na rok 2021 byl sestaven v souladu s vyhláškou č. 114/2002 v platném znění. Oboustranné 
shody bylo dosaženo při provedení drobných změn v jeho zásadách i ve výdajových kapitolách 
jeho čerpání, do nichž se pozitivně promítlo zvyšování platů. Se schválenými změnami a doplňky 
byli zaměstnanci informováni. 
4. Ředitel školy v průběhu roku dvakrát informoval ZV ČMOS o čerpání jednotlivých kapitol 
rozpočtu školy. 
5. Ředitel školy jednou projednal se ZV ČMOS kritéria pro přiznání nadtarifních složek platu 
(osobní příplatek a odměny). Osobní příplatek podle § 131 zákoníku práce stále není 
zaměstnancům zaměstnavatelem přiznáván. Ani po opakovaném projednávání tohoto požadavku 
ze strany odborové organizace. Místo něj je vyplácena odměna pod názvem Dočasný osobní 
příplatek. Pan ředitel toto své rozhodnutí zdůvodňuje svou obavou z nedostatku finančních 
prostředků při povinném nárůstu základních tarifních platů podle nařízení vlády. 
6. Ředitel školy v průběhu roku jednou projednal s předsedou ČMOS  stav a strukturu zaměstnanců 
školy a své záměry týkající se změn v této oblasti obecně naznačil.  
7. Zaměstnavatel umožňuje zástupcům odborové organizace na jejich žádost průběžně kontrolovat 
na pracovištích stav BOZP zaměstnanců. 
8. Obě strany hodnotí vzájemné vztahy a spolupráci jako korektní. 
 
Mgr. Milan Pertot, předseda odborové organizace 
 
 
Příloha: Soupis zaměstnanců organizace v anonymizované podobě 
   

        
V Hradci Králové 1. října 2021    Mgr. Jan Štěrba, ředitel školy 
 
 
Výroční zpráva byla schválena na zasedání školské rady dne 25. října 2021. 
 
 
 
V Hradci Králové 25. října 2021   Mgr. Ladislav Čejchan, předseda školské rady 


