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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. 
 
Složení školské rady: 
předseda: Mgr. Ladislav Čejchan 
členové:  Ing. Anna Maclová, Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., Mgr. Zuzana 

Vízková, Johana Kročilová, Jakub Ježek 
 
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 

18 530 29,44 12,56 
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Část II. 
Přehled oborů vzdělání 

 
Seznam studijních oborů   79-41-K/61   Gymnázium  

 
 
 

Část III. 
Rámcový popis personálního zabezpečení 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 – 48 

Přepočtení interní pedagogičtí pracovníci – 42,2 
Počet externích učitelů - 3 (učí celkem 7 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 2021/2022 0 

 
e) Počet nekvalifikovaných pracovníků 
            

Počet nekvalifikovaných pracovníků  Školní rok 2021/2022 
  U pedagogických pracovníků 0  
  U nepedagogických pracovníků 0 

 
 
 

Část IV. 
Údaje o přijímacím řízení  

 
  Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 
 

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

79-41-K/61 Gymnázium  342 90 - - 90 
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Část V.       
Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 
Navzdory složité situaci v zimních měsících, kdy byla výuka ovlivněna nařizovanými 

karanténami žákům, se podařilo naplnit cíle školního vzdělávacího programu. Pouze v několika 
případech byla malá část látky přesunuta do dalšího ročníku.  

Noví žáci zvládli dobře přechod na naše gymnázium, žáci posledního ročníku předvedli  
u maturitní zkoušky výborné výkony. 

Byly uspořádány veškeré sportovní kurzy, které jsou součástí školního vzdělávacího 
programu. 

 
Část VI.       

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků - k 30. 6. 2022  

  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Žáci celkem 530 

Prospěli s vyznamenáním 269 

Prospěli  260 

Neprospěli 1 

         z toho opakující ročník 1 

Průměrný prospěch žáků 1,459 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 70,657 

         z toho neomluvených  0,035 

  
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  
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6.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/61 Gymnázium 0   

    
Komentář 
Žádný žák nebude konat komisionální či opravnou zkoušku. Pět žáků si bude pouze 
doplňovat klasifikaci.  
III. Studenti VOŠ konající komisionální zkoušku  
     

Ročník Kód a název oboru Počet studentů Předmět 
 

1. 
       
       

2. 
       
       

3. 
       
       

4. 
       
       

     
  
  

IV. Výsledky maturitních zkoušek  - stav k 30. 6. 2022 

     

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky 
celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

79-41-K/61 Gymnázium 89 49 36 4 

Celkem 89 49 36 4 
     
     
V. Výsledky maturitních zkoušek - září 2021 

     

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 4  0  
        maturitní zkouška v náhr. termínu 1  0 1  0  
Celkem 5 0           5 0  

 
 
VI. Výsledky absolutorií - stav k 30. 6. 2021 
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Kód a název oboru 
Studenti 
konající 

absolutorium  

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

          
 
VII. Hodnocení chování žáků 

    

  

Počet žáků – hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 530 0 0 

    
    
 Výchovná opatření   Počet    
 Napomenutí třídního učitele  0   
 Důtka třídního učitele  2   
 Důtka ředitele školy  1   
 Pochvala třídního učitele  83   
 Pochvala ředitele školy  24   
 Podmíněné vyloučení ze školy  0   
 Vyloučení ze školy  0   
    

 
Část VII. 

Údaje o prevenci sociálněpatologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných 

 
Prevence rizikového chování žáků  

Ve školním roce 2021/22 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 a školní psycholožkou. 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. 

Úspěšnost tohoto záměru jsme ověřovali sociometrickou metodou B-3 spolu se školní 
psycholožkou. S výsledky byli seznámeni vedení školy, třídní učitelé a žáci. 

V tomto školním roce jsme se museli vypořádat se smutnou událostí – úmrtím žáka v prvním 
ročníku. Z tohoto důvodu byly zařazeny preventivní aktivity zaměřené na zvládnutí této těžké 
situace ve třídě. Aktivity vedla školní psycholožka ve spolupráci s metodičkou prevence a třídní 
učitelkou. 

Preventivní aktivity v 1. pololetí: 
Třídy prvního ročníku odjely na adaptační kurz. 
Žáci prvního ročníku se zúčastnili v rámci prevence kriminality besed pod vedením Policie ČR. 
Některé třídy prvního a druhého ročníku zhlédly film Spolu zaměřený na prevenci AIDS, poté 
proběhla beseda.  

Preventivní aktivity v 2. pololetí: 
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V návaznosti na adaptační kurz jsme ve třídách zrealizovali snímání sociometrických dat, která 
byla následně vyhodnocena. S výsledky byli seznámeni žáci, vedení školy, třídní učitelé, rodiče.  
Ve druhém ročníku jsem se zaměřila na téma kyberšikany, pracovali jsme na základě příběhu 
DigiStories. Žáci byli poučeni, že v případě zaznamenání kyberšikany se mohou obrátit na školní 
poradenské pracoviště. 

Ve všech třídách 1. ročníku proběhl v rozsahu dvou vyučovacích hodin workshop na téma 
závislosti, zaměřený zejména na kouření, nikotinové výrobky. 

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 tříd prvního ročníku byly realizovány i díky finanční podpoře 
Královéhradeckého kraje.  
 

Mgr. Iva Čeloudová 
školní metodička prevence 
 
 

Péče o nadané a mimořádně nadané studenty 
Vyučující v jednotlivých předmětech umožňují nadaným a motivovaným žákům řešit 

náročnější úkoly, kreativní postupy a zapojují je do soutěží, poskytují konzultace nebo podle 
možností školy vedou kroužky. Jedním z ukazatelů úspěšnosti žáků je vynikající prospěch nebo 
úspěch v soutěžích na vyšších úrovních. Úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích evidujeme  
ve sdílené tabulce.  

Praxe ukazuje, že mezi nadanými jsou i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola 
spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, aby byly případné specifické poruchy učení 
vhodně kompenzovány podpůrnými opatřeními. Komunikaci s poradnou a koordinaci podpůrných 
opatření zajišťuje výchovná poradkyně. S cílenou podporou se našim žákům daří úspěšně 
odmaturovat a dál pokračovat ve studiu na zvolené vysoké škole. Naším cílem je motivace žáků 
k rozvoji, poskytnutí cílené podpory a umožnění práce i mimo standardní školní vzdělávací 
program.  

Učitelé spolupracují s oborovými organizacemi, nadacemi a univerzitami, které příležitosti 
k rozvoji nadání středoškoláků podporují. Množství vysoce nadaných žáků můžeme pouze 
odhadovat, ale na naší škole jsou jich desítky (v každé třídě cca 5 x 18 tříd = 90). Studenta 
s mimořádným nadáním máme jednoho – v kvartě. Jsme v kontaktu s poradnou i s rodiči, máme 
informace o jeho potenciálu a snažíme se ho vhodně rozvíjet. Dosud se úspěšně zapojoval  
do mnoha soutěží (úspěch na celostátní úrovni). Od příštího roku bude mít IVP kvůli případné 
možnosti pracovat na výzkumných projektech. Další možnosti podpory a rozvoje budeme plánovat 
na schůzce na počátku nového školního roku. 

Naši žáci vynikají často i v zájmových činnostech – ve sportu a uměleckých oborech – jsou 
nositeli titulů mistr/-yně ČR, reprezentují ČR, působí v uměleckých souborech i sólově. Pokud  
to jejich příprava vyžaduje (vícefázové tréninky, soustředění, účast na uměleckých festivalech  
a soutěžích), mají individuální vzdělávací plán nebo individuální úpravu docházky. 
 
 

Mgr. Lenka Popélyová 
výchovná poradkyně 
 

 
 

Část VIII. 



 9 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborném rozvoji 
nepedagogických pracovníků 

 
Pedagogičtí pracovníci 

 
Počet školení Počet zúčastněných pracovníků 

37 18 
 

V průběhu školní roku 2021/2022 se 18 členů pedagogického sboru zúčastnilo celkem 37 školení. 
Třetina školení proběhla online, tedy formou, která se osvědčila během covidových let. Dvě 
školení se konala v zahraničí – šlo o jazykové kurzy, kterých se naši pedagogové zúčastnili díky 
zapojení školy v projektu Erasmus+. Tematické zaměření školení obsáhlo širokou škálu  
– od formativního hodnocení nebo práce s třídním kolektivem k prohlubování oborových znalostí. 

Nepedagogičtí pracovníci 
Vzhledem k epidemické situaci byla mnohem menší nabídka prezenčních kurzů. 
Hlavní účetní sledovala novinky v účetnictví, FKSP, cestovních náhradách, majetku samostudiem. 
Zúčastnila se online školení: Převod majetku do IS Ginis. 
Administrativní pracovnice se zúčastnila online školení: Převod majetku do IS Ginis, Spisová 
služba ve školství. 
Pomocník správce sítě se zúčastnil čtyřdenního online kurzu: Git - univerzální verzovací systém. 

 
 
 

Část IX. 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
Prezentace školy na veřejnosti  
 

 Den otevřených dveří online – 19. 1. 2022 
 
Organizace soutěží pořádaných Královéhradeckým krajem 
 
Předmět Kategorie Datum konání Počet účastníků 
Francouzský jazyk ZŠ/VG I   6. 4. 2022 online     6 
Francouzský jazyk ZŠ/VG II   6. 4. 2022 online     5 
Francouzský jazyk SŠ/VG I   6. 4. 2022 online     5 
Francouzský jazyk SŠ/VG II   6. 4. 2022 online     6 
Biologie B   8. 4. 2022    43 
 
 
Úspěchy žáků školy     
 
Naši žáci zvítězili v sedmi krajských soutěžích:   
v zeměpisné olympiádě kategorie D, 
v logické olympiádě kategorie B, 
v logické olympiádě kategorie C, 
v matematickém klokanovi kategorie Junior, 
v astronomické olympiádě, 
v chemické olympiádě kategorie B, 
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v chemické olympiádě kategorie C. 
 
Náš žák zvítězil v jedné celostátní soutěži: 
v matematickém klokanovi kategorie Junior. 
 
 
Zajišťování účasti žáků na těchto akcích, podíl na jejich organizaci a vybraná částka: 
 

 6. – 10. 9. 2021 Světluška, pomoc nevidomým, 6 studentů, 4.086 Kč 

 20. – 24. 9. 2021 Srdíčkový den, Život dětem, 12 studentů, 8.137 Kč 

 6. – 10. 12 2021 Srdíčkový den, Život dětem, 12 studentů, 5.703 Kč 

 6. 1. 2022 Tříkrálová sbírka, Oblastní charita, 9 studentů, 9.753 Kč 

 12. 1. 2022 Fond Sidus, vracíme úsměvy dětem, 6 studentů, 1.120 Kč 

 4. 3. 2022 Člověk v tísni, SOS Ukrajina, pečení 5. B, 5. C, 31.288 Kč 

 25. 3. 2022 Člověk v tísni, SOS Ukrajina, pečení 5. C, 26.493 Kč 

 11. – 15. 4. 2022 Srdíčkový den, Život dětem, 12 studentů, 5.508 Kč 

  26. 4. 2022 Běh s Boženkou a pečení 2. C pro Dobrého anděla, 29.000 Kč. 

Součet sbírek činí celkem: 121.088 Kč. 
 
 

Část X. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
V tomto školním roce neproběhla na škole inspekční činnost. 

 
 

Část XI. 
Základní údaje o hospodaření školy 

 
V roce 2021 měla škola vyrovnané hospodaření v hlavní činnosti a zisk 305.450,36 Kč 
v doplňkové činnosti. Veškerá částka byla převedena do rezervního fondu.  

 
 

Část XII. 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších 
předpisů za období 1. 1. – 31. 12. 2021: 

a) Nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace. 
b) Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy byla podána v souvislosti s přijímacím řízením - 

bylo podáno 45 odvolání, v sedmnácti případech bylo vyhověno na základě autoremedury, 
zbylých 28 odvolání bylo postoupeno odboru školství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. 

Dle § 18 písmena c), d), e) nevyřizovala škola žádné řízení. 
Informace o studiu, přijímacím řízení a další informace jsou poskytovány průběžně bez evidování 
počtu. 
Příloha: Soupis zaměstnanců organizace v anonymizované podobě 
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V Hradci Králové 22. září 2022    Mgr. Jan Štěrba, ředitel školy 
 
 
Výroční zpráva byla schválena na zasedání školské rady dne 10. října 2022. 
 
 
 
V Hradci Králové 11. října 2022   Mgr. Ladislav Čejchan, předseda školské rady 


