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Část I.
Základní charakteristika školy

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
Seznam studijních oborů 79-41-K/41  Gymnázium 

79-41-K/61  Gymnázium 
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Celková kapacita školy  640 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   24. 6. 2011, č. j. 9519/SM/2011-4

  
Sdružení působící při škole Klub rodičů a přátel při Gymnáziu Boženy 

Němcové

Složení školské rady:
předseda: Mgr. Romana Fiedlerová
členové: PaedDr.  Pavel  Adámek,  Bc.  Rudolf  Dus,  Martin  Jůza,  ing.  Radek  Koiš, 

MUDr. Marian Šenkeřík

Další údaje týkající se záměrů školy
I v tomto roce jsme přijímali žáky pouze do šestiletého studia. Toto studium je všeobecné, 
žáci mají možnost studovat v evropské třídě s rozšířenou výukou francouzského jazyka.  
V posledních dvou ročnících  mají  žáci  podstatně posílenu možnost  volit  skladbu svých 
předmětů.

Hospodářský výsledek školy
V roce 2014 měla škola vyrovnané hospodaření v hlavní  činnosti  a zisk 357 142,23 Kč 
v doplňkové činnosti. 75 292,23 Kč bylo převedeno do rezervního fondu, 281 850,00 Kč 
bylo převedeno do fondu odměn. 

Celkové údaje o škole

Počet tříd
Celkový  počet

žáků
Počet žáků

na jednu třídu
Počet žáků
na učitele

17 507 29,82 12,80

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 – 48
Přepočtení interní pedagogičtí pracovníci – 39,6
Počet externích učitelů - 3 (učí celkem 7 hodin týdně)
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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 pedag. pracovníků
Školní rok 2014/2015 0

e) Počet nekvalifikovaných pracovníků
         

Školní rok 2014/2015
U pedagogických pracovníků 0 
U nepedagogických pracovníků 0

f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků

Počet školení Počet zúčastněných pracovníků
   jednotlivá                34 11
       z toho NIDV         9  5

Část IV.
Údaje o přijímacím řízení 

  Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

Kód oboru Název oboru 1. kolo Další kola Poč. přij.
celkemPoč. přihl. Poč. přij. Poč. přihl. Poč. přij.

79-41-K/61 Gymnázium 273 90 - - 90

  

Část V.
Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků

a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V

Víceletá gymnázia

Kód oboru Název oboru
1. 

roč.
2. 

roč.
3. 

roč.
4.

roč.
5. 

roč.
6. 

roč.

Celk.
počet
žáků

Poč.
tříd

celk.
79-41-K/61 Gymnázium 91 89 87 92 63 55 477 16
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Ostatní střední školy

Kód oboru Název oboru
1. 

roč.
2. 

roč.
3. 

roč.
4.

roč.

Celk.
počet
žáků

Poč.
tříd

celk.
79-41-K/41 Gymnázium 0 0 0 30 30 1

 

b)  prospěch žáků ve škole  

Čtyřleté studium

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje
4. ročník 30 16 14 0 0
Celkem 30 16 14 0 0

Šestileté studium

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje
1. ročník 91 48 43 0 0
2. ročník 89 46 43 0 0
3. ročník 87 27 59 1 1
4. ročník 92 26 65 1 1
5. ročník 63 25 36 2 0
6. ročník 55 24 30 1 1
Celkem 477 196 276 5 3

 c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka

Čtyřleté studium

Ročník
Počet

Celkem
Důvodem
prospěch

Důvodem
chování

Jiné
důvody

Počet zamešk. 
hod./žák

% zamešk. 
hodin

4. ročník 0 0 0 0 146,76 15,49
Celkem 0 0 0 0 146,76 15,49

Šestileté studium

Ročník Počet Důvodem Důvodem Jiné Počet zamešk. % zamešk. 
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Celkem prospěch chování důvody hod./žák hodin
1. ročník 0 0 0 0 69,52 5,82
2. ročník 0 0 0 0 85,62 7,12
3. ročník 0 0 0 0 105,76 8,78
4. ročník 0 0 0 0 153,62 12,79
5. ročník 0 0 0 0 182,25 15,13
6. ročník 0 0 0 0 151,84 14,60
Celkem 0 0 0 0 119,48 10,19

d) Snížený stupeň z chování

Stupeň chování
školní rok 2014/2015

Počet % z celku
1 505 99,60
2 1 0,20
3 1 0,20

e) Celkový počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin % z celku
495 0,87

f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek 

Maturitní zkoušky – školní rok 2014/2015          

Kód oboru Název oboru
Počet žáků
celkem

Počet žáků
nepřipuštěn

Počet žáků
s vyznamen.

Počet žáků
Prospěl

Počet žáků
neprospěl

79-41-K/41 Gymnázium 30 0 14 16 0
79-41-K/61 Gymnázium 55 1 30 23 1

Celkem 85 1 44 39 1

Část VI.
Údaje o inspekcích provedených Českou školní inspekcí

V tomto školním roce proběhla v naší  škole inspekční  činnost  v rámci  realizace mezinárodního 
šetření PISA 2015

Část VII.
Údaje o mimoškolních aktivitách
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Účast  v mezinárodních  projektech  ve  vzdělávání,  zpracování  grantů,  spolupráce  
se zahraničními školami

• Žáci školy se zúčastnili 18. ročníku mezinárodního přírodovědného semináře, pořádaného  
v anglickém Lythamu.

• Škola realizovala projekt „K. J. Erben: Vodník – Ondin v česko-francouzském provedení“  
ve  spolupráci  s „Cage  en  Scene“  v divadle  Drak.  Byl  financován  z  „Fondu  na  podporu 
veřejně prospěšných projektů“ města Hradce Králové (9.000 Kč).

• Škola realizovala projekt „Člověk svobodný a rovný ve svých právech - divadlo bez hranic 
III“ ve spolupráci s Théâtre de la Paix (Sfax) v říjnu 2014 v Tunisku s využitím prostředků 
z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ města Hradce Králové (6.500 Kč).

• Škola realizovala projekt „Člověk svobodný a rovný ve svých právech - divadlo bez hranic 
IV“ ve spolupráci s Théâtre de la Paix (Sfax)  v březnu 2015 v Hradci Králové s  využitím 
prostředků z  „Fondu  na  podporu  veřejně  prospěšných  projektů“  města  Hradce  Králové 
(10.000 Kč)

• Škola realizovala francouzský divadelní projekt „Molièrovi žáci z Eliščina Hradce VIII“. Byl 
financován  z  „Fondu  na  podporu  veřejně  prospěšných  projektů“  města  Hradce  Králové 
(20.000 Kč). V rámci tohoto projektu se divadelní soubor Atelier théâtre GYBON zúčastnil 
na konci dubna 2015 mezinárodního festivalu Lingue in Scena v Turíně.

• V rámci  partnerství  škol  Comenius  pokračovala  škola  v projektu  „Un  an  en  France“  
ve spolupráci s Lycée Frédéric Mistral z Avignonu. V březnu 2015 jsme přivítali studenty 
z Francie, v dubnu 2015 navštívili naši studenti Francii.  Celkový rozpočet tohoto projektu 
poskytovaného Národní agenturou je 20000 eur.                                                             

• Škola  pokračovala  v  projektu  „Rok ve  Francii“  ve  spolupráci  s  IFP a  Lycée  F.  Mistral 
v Avignonu. V tomto školním roce se ho zúčastnila jedna naše studentka. 

• V rámci projektu Mobilité internationale ve spolupráci s Lycée Joseph Desfontaines v Melle 
(dvoutýdenní  reciproční  pobyt  ve  Francii  a  ČR)  pobývalo  pět  našich  studentů  v říjnu  
a  listopadu  2014  ve  Francii a  pět francouzských  studentů  v ČR  v  červnu  2015. Byl 
financován  z  „Fondu  na  podporu  veřejně  prospěšných  projektů“  města  Hradce  Králové 
(6.500 Kč).

• Škola realizovala projekt „Buďme fér II“ s využitím prostředků z „Fondu na podporu veřejně 
prospěšných projektů“ města Hradce Králové (3.000 Kč).

• Škola se zapojila jako partner Královéhradeckého kraje do projektu Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v KHK (1.419.701,98 Kč).                                                                  

Organizace soutěží pořádaných Královéhradeckým krajem
1. Organizace krajského kola fyzikální olympiády
2. Organizace krajského kola matematické olympiády
3. Organizace krajského kola biologické olympiády 
4. Organizace krajského kola soutěže ve francouzském jazyce

Předmět
Kategorie Datum konání Počet účastníků

Fyzika A 23. 1. 2015 10
Fyzika B 24. 4. 2015   8
Fyzika C 24. 4. 2015 20
Fyzika D 24. 4. 2015 33
Matematika A 13. 1. 2015 13
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Matematika B 31. 3. 2015 10
Matematika C 31. 3. 2015 10
Biologie B 10. 4. 2015 48
Francouzský jazyk A1 25. 3. 2015   7
Francouzský jazyk A2 25. 3. 2015   6
Francouzský jazyk B1 25. 3. 2015   8
Francouzský jazyk B2 25. 3. 2015   8

Úspěchy školy

Kompletní  přehled  úspěchů  školy  je  uveden  v příloze,  zde  uvádíme  vítěze  krajských  soutěží  
a umístění (do 10. místa) v celostátních předmětových soutěžích vyhlašovaných MŠMT.

Vítězové krajských soutěží   
Tomáš Langer (SA) 1. místo v soutěži v německém jazyce (kategorie IIB)
Natálie Horáková (SA) 1. místo v soutěži ve francouzském jazyce (kategorie A2)
Martin Jůza (QA) 1. místo v soutěži ve francouzském jazyce (kategorie B2)
Jakub Dolejší (XB) 1. místo v matematické olympiádě (kategorie A)
Jakub Dolejší (XB) 1. místo v matematickém klokanovi (kategorie student)
Tereza Kinská (SA) 1. místo v matematickém klokanovi (kategorie kadet)
Petr Dočekal (KA) 1. místo ve fyzikální olympiádě (kategorie C)
Jakub Dolejší (XB) 1. místo ve fyzikální olympiádě (kategorie A)
Lenka Rojíková (QB) 1. místo v chemické olympiádě (kategorie A)
Lenka Rojíková (QB) 1. místo v chemické olympiádě (kategorie B)
František Dostál (SB) 1. místo v chemické olympiádě (kategorie D)

Umístění v celostátních soutěžích 
 Anna Hercíková (SC) 4. místo v olympiádě v českém jazyce (I. kategorie) 
Tomáš Langer (SA) 7. místo v soutěži v německém jazyce (kategorie IIB)
Natálie Horáková (SA) 4. místo v soutěži ve francouzském jazyce (kategorie A2)
Martin Jůza (QA) 4. místo v soutěži ve francouzském jazyce (kategorie B2)
Jakub Dolejší (XB) 6. místo ve fyzikální olympiádě (kategorie A)

Jakub Dolejší (XB) získal bronzovou medaili v celosvětové soutěži ve fyzikální olympiádě 
(kategorie A)

Zájmová činnost žáků v rámci školy

1. Pěvecký sbor GYBON

Z vystoupení sboru vybíráme:

3. 12. 2014 vánoční koncert sboru Gybon a Vokální harmonie v Městské hudební síni  
v Hradci Králové 

8. – 12. 12. 2014 koncertní turné v Čechách a v Německu (Nejdek, Reinheim, Heidelberg)
18. 12. 2014 vánoční koncert v Dolním Přímu
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18.   3. 2015 jarní  koncert  sboru  Gybon  a  Vokální  harmonie  v kostele  Církve 
českobratrské evangelické v Hradci Králové

16. – 18. 4. 2015 celostátní kolo přehlídky Gymnasia cantant 2015 v Brně
13. – 22. 6. 2015 účast na hudebně-výtvarném projektu v Itálii (3 vystoupení)

2. Atelier théâtre GYBON (francouzské divadlo) 

14. 9. 2014    Den otevřených  dveří  na Velvyslanectví  Francie  v Praze:  třikrát  uvedena 
inscenace Petit Prince 

26. 11. 2014 dvojjazyčné představení Vodník – Ondin souboru Atelier Gybon v divadle 
Drak v Hradci Králové

24. – 31. 10. 2014 účast na Mezinárodním studentském frankofonním festivalu divadelní tvorby 
a práv člověka FILAS DH Festival International Lycéen des Arts Scéniques 
et Droits de l´Homme Sfax (Tunisko) 

18. 3. 2015 Divadelní večer v rámci Dnů Frankofonie v Knihovně města Hradec Králové 
společně  se  soubory  z tuniského  SFAX a  francouzského  Lycée  Frédéric 
Mistral z Avignonu

18. 4. – 26. 4. 2015 divadelní projekt Comenius Gybonu a francouzského Lycée Frédéric Mistral 
z Avignonu - pobyt ve Francii 

23. 4.  – 3. 5. 2015 festival Lingue in scena Turín (Itálie)

Prezentace školy na veřejnosti 

1. Den otevřených dveří – 14. 1. 2015
2. Prezentace školy v tisku – Hradecký deník, MF Dnes, Radnice

Další akce

Zajišťování účasti žáků na těchto akcích a podíl na jejich organizaci:

• 8. – 12. 9. 2014 Světluška, pomoc nevidomým, 12 studentů, 22.454 Kč

• 22. – 26. 9. 2014 Srdíčkový den, Život dětem, 12 studentů, 5.175 Kč

• 1. – 5. 12. 2014 Srdíčkový den, Život dětem, 12 studentů, 3.574 Kč

• 6. 1. 2015 Tříkrálová sbírka, oblastní charita, 33 studentů, 23.056 Kč

• 10. 2. 2015 Fond Sidus, pomoc nemocným dětem, 12 studentů, 1.645 Kč

• 16. – 20. 3. 2015 Srdíčkový den, Život dětem, 12 studentů, 7.083 Kč

• 14. 5. 2015 Liga proti rakovině, 20 studentů, 31.121 Kč
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• 24. – 25. 6. 2015 Malované kamínky pro Oblastní charitu HK, část z výtěžku 49.250 Kč 

Součet sbírek činí celkem: 94.108 Kč.

Část VIII.
Údaje o spolupráci s odborovou organizací

Ve školním roce 2014/2015 měla odborová organizace 17 členů.
Na návrh  ZV ČMOS se  ve  4.  čtvrtletí  roku  2014 uskutečnilo  kolektivní  vyjednávání  

o změnách a podobě kolektivní smlouvy na kalendářní rok 2015. Současně s tím byl  sestaven  
a  schválen  rozpočet  FKSP a  provedeny drobné změny v zásadách  jeho tvorby a  čerpání.  Obě 
jednání byla úspěšná a dospěla ke shodě.

Ředitel  školy  dvakrát  projednal  se  ZV ČMOS změnu  kritérií  pro  přiznání  nadtarifních 
složek platu (osobní příplatky a odměny). 

Ředitel školy dvakrát informoval  ZV ČMOS o čerpání jednotlivých kapitol rozpočtu školy, 
zvláště pak o přetrvávající špatné situaci v oblasti mzdových prostředků. Ta byla řešena dalším 
snížením nadtarifních složek platů. 

Ředitel  školy  dvakrát  projednal  se  ZV  ČMOS   stav  a  strukturu  zaměstnanců  
i pravděpodobný vývoj zaměstnanosti ve škole.

Vedení  školy  umožňuje  zástupcům  odborové  organizace  průběžně  kontrolovat  
na pracovištích stav BOZP zaměstnanců.

Mgr. Milan Pertot, předseda odborové organizace

Část IX.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Ve školním roce 2014 – 15 byl stěžejní aktivitou dvouapůldenní zážitkový kurz pro třídy 
PA, PB a PC 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 a rozvoj komunikačních dovedností. Úspěšnost tohoto 
záměru  jsme  po půl  roce  ověřovali  sociometrickou  metodou  B-3.  S výsledky  bylo  seznámeno 
vedení školy, třídní učitelé a žáci.

Během školního roku všechny třídy sekund absolvovaly přednášky na téma Normální je 
nekouřit.

Již  tradičně  na  škole  pokračovali  příslušníci  městské  policie  v celoročním  nácviku 
sebeobrany dívek v rámci hodin tělesné výchovy. 

Naše  škola  se  pravidelně  věnuje  otázkám  prevence  rasismu,  xenofobie,  intolerance  
a  antisemitismu.  V tomto školním roce se 30 studentů vypravilo  na exkurzi  do koncentračního 
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tábora v Osvětimi. Tři třídy sekund shlédly filmové představení Síla lidskosti zakončené besedou 
věnované siru N. Wintonovi.

Naše škola byla zařazena do mezinárodního průzkumu ESPAD 2015, který zjišťuje míru 
zneužívání alkoholu a dalších drog u mladistvých.

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 prim byly realizovány i díky finanční podpoře MŠMT. 

Mgr. Iva Čeloudová, školní metodička prevence

Část X.
Zpráva o udržitelnosti projektu „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním 

řídících procesů ve školách Královéhradeckého kraje“

V rámci  podpůrného  procesu  P10  -  interní  audity  jsme  provedli  audit  procesu  H10  – 
přijímací  řízení  a  procesu  P20  –  nápravná  a  preventivní  opatření.  Dle  závěrečné  zprávy 
prověřované oblasti obou kontrolovaných procesů vyhovovaly stanoveným postupům.

V rámci udržitelnosti projektu plánujeme provést dotazníkové šetření, které se bude týkat 
studentů prim a jejich rodičů. Šetření bude probíhat elektronicky na portálu www.q-portal.cz, pro 
rodiče v tištěné podobě.  Dotazníkové šetření  chceme zaměřit  na klima školy a pocity studentů 
z přestupu na nový typ školy.

Ke stanoveným termínům provádíme vyhodnocení průběhu jednotlivých procesů. 
Připravili jsme program interních auditů pro rok 2015/16.

Mgr. Iveta Jalůvková, koordinátorka projektu

Přílohy: Soupis zaměstnanců organizace
Úspěchy školy

V Hradci Králové 23. září 2015 Mgr. Jan Štěrba, ředitel školy

Výroční zpráva byla schválena na zasedání školské rady dne 12. října 2015.
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http://www.q-portal.cz/


V Hradci Králové 13. října 2015 Mgr. Romana Fiedlerová, předsedkyně školské rady
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