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Část I.
Základní údaje o škole
Název školy
Sídlo
Právní forma
IČO
Telefon
Fax
E-mail
URL

Gymnázium Boženy Němcové,
Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové
příspěvková organizace
62 690 043
495514691
495514693
gbn@gybon.cz
www.gybon.cz

Zřizovatel školy
Adresa zřizovatele

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Ředitel školy
Adresa bydliště

Mgr. Jan Štěrba
Prokopa Holého 189
500 02 Hradec Králové 2

Druh školy
Celková kapacita školy

Gymnázium
612 žáků

Datum založení školy
Datum zařazení školy do sítě
Poslední aktualizace v síti

1. 9. 1978
19. 6. 1996, č. j. 13 954/96-60-05
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

534

29,67

12,86
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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 – 46
Přepočtení interní pedagogičtí pracovníci – 41,05
Počet externích učitelů - 5 (učí celkem 10 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
Školní rok 2017/2018

Počet pedagogických pracovníků
1

e) Počet nekvalifikovaných pracovníků
Počet nekvalifikovaných pracovníků
U pedagogických pracovníků
U nepedagogických pracovníků

Školní rok 2017/2018
0
0

Část IV.
Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018
Kód oboru

Název oboru

79-41-K/61

Gymnázium

1. kolo
Počet přihl. Počet přij.
357
90
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Další kola
Počet přij.
Počet přihl. Počet přij. celkem
90

Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků - k 30. 6. 2018
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
Žáci celkem
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
z toho opakující ročník
Průměrný prospěch žáků
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka
z toho neomluvených

534
228
306
0
0
1,586
83,018
0,204

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obor vzdělání

Počet
žáků

Předmět

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
79-41-K/61 Gymnázium
Anglický jazyk, zeměpis,
1
matematika, fyzika, chemie
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
79-41-K/61 Gymnázium
0
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
79-41-K/61 Gymnázium
0
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
79-41-K/61 Gymnázium
1
Matematika
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
79-41-K/61 Gymnázium
1
Praktická cvičení z angličtiny
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
79-41-K/61 Gymnázium
0

Komentář
Ve všech případech se jedná o dodatečné zkoušky. Žáci vzhledem ke svým zdravotním
problémům neuzavřeli klasifikaci. Budou tedy konat komisionální zkoušky.
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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. 2018

Kód a název oboru

Žáci konající
Prospěli s
zkoušky
Prospěli Neprospěli
vyznamenáním
celkem
89
89

79-41-K/61 Gymnázium
Celkem

39
39

46
46

4
4

V. Výsledky maturitních zkoušek - září 2017

Kód a název oboru

Žáci konající
Prospěli s
zkoušky
Prospěli Neprospěli
vyznamenáním
celkem

79-41-K/61 Gymnázium

2

0

2

0

Maturitní zkouška v podzimním
zkušebním termínu
z toho opravná maturitní zkouška
maturitní zkouška v náhr. termínu
Celkem

1
1
2

0
0
0

1
1
2

0
0
0

VI. Výsledky absolutorií - stav k 30. 6. 2017

Kód a název oboru

Studenti
Prospěli s
konající
Prospěli Neprospěli
vyznamenáním
absolutorium
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VII. Hodnocení chování žáků

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

Počet žáků – hodnocení
velmi dobré
uspokojivé
neuspokojivé
533
1
0

Výchovná opatření
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy
Podmíněné vyloučení ze školy
Vyloučení ze školy

Počet
17
18
7
157
11
0
0

Komentář
Napomenutí a důtky jsou udělovány zvláště za pozdní omlouvání absence.
Pochvaly jsou udělovány zejména za vynikající reprezentaci školy.
Část VI.
Údaje o prevenci sociálněpatologických jevů
Ve školním roce 2017 – 18 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 po půl roce ověřovali sociometrickou metodou
B-3. Jako doplňkovou metodu ve třídě 1. B navíc použili metodu SORAD. S výsledky byli
seznámeni vedení školy, třídní učitelé, žáci a rodiče na rodičovských schůzkách.
V prvním pololetí žáci prvního ročníku absolvovali program zaměřený na prevenci pohlavně
přenositelných chorob. Žáci třetího ročníku se zúčastnili tříhodinového bloku věnovaného prevenci
duševního zdraví pod vedením lektorů z organizace Nevypusť duši. Ve druhém pololetí proběhla
beseda s policistou ČR na téma kriminalita mladistvých (2. B, 2. C). Pro první ročník jsem
zorganizovala tříhodinové besedy na téma prevence alkoholismu.
Již tradičně na škole pokračovali příslušníci městské policie v celoročním nácviku
sebeobrany dívek v rámci hodin tělesné výchovy.
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 prvního ročníku byly realizovány i díky finanční podpoře
Královéhradeckého kraje.
Mgr. Iva Čeloudová, školní metodička prevence

7

Část VII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet školení
jednotlivá
34
z toho NIDV
14

Počet zúčastněných pracovníků
18
11

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







Den otevřených dveří – 10. 1. 2018
Hradecká přednášková noc v budově školy – 9. 2. – 11. 2. 2018
Francouzský večer v rámci Dnů Frankofonie v kavárně Artičok – 8. 3. 2018
Divadelní večer v rámci oslav školy v Labyrintu divadla Drak – 30. 5. 2018
Oslavy čtyřicátého výročí založení školy v areálu školy – 16. 6. 2018
Prezentace školy v tisku – U nás v kraji, Hradecký deník, MF Dnes, Radnice, Hradečák

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
Fyzika
Fyzika
Fyzika
Fyzika
Matematika
Matematika
Matematika
Biologie
Francouzský jazyk
Francouzský jazyk
Francouzský jazyk
Francouzský jazyk

Kategorie
A
B
C
D
A
B
C
B
A1
A2
B1
B2

Datum konání
24. 1. 2018
25. 4. 2018
25. 4. 2018
25. 4. 2018
16. 1. 2018
10. 4. 2018
10. 4. 2018
6. 4. 2018
21. 3. 2018
21. 3. 2018
21. 3. 2018
21. 3. 2018

Počet účastníků
10
19
8
24
20
11
24
44
5
6
7
7

Úspěchy žáků školy
Naši studenti zvítězili v pěti krajských předmětových soutěžích vyhlašovaných MŠMT:
v soutěži ve francouzském jazyce (kategorie A2),
v matematické olympiádě (kategorie B),
v chemické olympiádě (kategorie A),
v chemické olympiádě (kategorie B),
v chemické olympiádě (kategorie C) .
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Vítězka soutěže ve francouzském jazyce (kategorie A2) obsadilo 5. místo v národním kole.
Zájmová činnost žáků v rámci školy
1. Pěvecký sbor GYBON
Z vystoupení sboru vybíráme:
16. 10. 2017
10. 11. 2017
6. 12. 2017
11. – 15. 12. 2017
19. 12. 2017
9. 4. 2018
11. 4. 2018
25. 4. – 2. 5. 2018
1. – 10. 6. 2018

slavnostní koncert sborů v Hradci Králové k jubileu profesora Skopala
zahajovací koncert Opava cantat v Opavě
vánoční koncert sborů Gybon a Vokální harmonie v Hradci Králové
koncertní turné v Čechách a v Německu (Ostrov, Hroznětín, Reinheim,
Frankfurt)
vánoční koncert v Dolním Přímu
regionální přehlídka Opava Cantat v Hradci Králové
jarní koncert sborů Gybon a Vokální harmonie v Hradci Králové
Evropský hudební festival v Neerpeltu v Belgii (1. cena v kategorii
smíšených sborů)
účast na hudebně-výtvarném projektu v Chorvatsku (2 koncerty)

2. Atelier théâtre GYBON (francouzské divadlo)
12. - 16. 2. 2018
22. 3. - 1. 4. 2018
4. - 6. 4. 2018
30. 5. 2018

společné hudebně-poetické představení s žáky z Lycée Saint-Michel
z Remeše
Fetlyf Saint-Malo
Festivadlo Pardubice 2018 - Divadelní setkání českých skupin
Francouzsko-německý divadelní večer v divadle DRAK

Zajišťování účasti žáků na těchto akcích, podíl na jejich organizaci a vybraná částka:










11. – 15. 9. 2017 Světluška, pomoc nevidomým, 12 studentů, 24.017 Kč
18. – 22. 9. 2017 Srdíčkový den, Život dětem, 12 studentů, 9.102 Kč
9. – 13. 10. 2017 Nomia, oběti násilí, 12 studentů, 5.881 Kč
4. – 8. 12. 2017 Srdíčkový den, Život dětem, 12 studentů, 5.276 Kč
6. 1. 2018 Tříkrálová sbírka, oblastní charita, 36 studentů, 28.475 Kč
19. – 23. 3. 2018 Srdíčkový den, Život dětem, 12 studentů, 8.435 Kč
6. 4. 2018 Běh s Boženkou, dětská onkologie Brno, studenti i učitelé, 79.247 Kč
13. 5. 2018 Liga proti rakovině, 20 studentů, 30.299 Kč
29. 6. 2018 Malované kamínky pro Oblastní charitu HK, výtěžek z prodeje

Součet sbírek činí celkem: 190.732 Kč.
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Část IX.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve dnech 27. – 28. 2. 2018 proběhla v naší škole inspekční činnost zaměřená na sociální
gramotnost v rámci celorepublikového šetření. Z tohoto šetření nebyla vypracována zpráva
pro jednotlivé školy, ale pouze souhrnná zpráva.
Škola byla zapojena do hlavního šetření mezinárodního projektu PISA 2018, který zjišťuje
úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. Vybraní žáci
elektronicky vyplnili test a dotazník. Vyplněn byl také elektronický dotazník pro ředitele školy.
Škola byla současně zapojena do hlavního šetření mezinárodního projektu TALIS 2018, který
mapuje názory a postoje učitelů a ředitelů k tématům profesního rozvoje, výuky, pedagogického
vedení apod. Vedení školy a vybraní učitelé vyplnili elektronické dotazníky.

Část X.
Základní údaje o hospodaření školy
V roce 2017 měla škola vyrovnané hospodaření v hlavní činnosti a zisk 271 707,23 Kč
v doplňkové činnosti. 262 286,23 Kč bylo převedeno do rezervního fondu, 9 421,00 Kč bylo
převedeno do fondu odměn.

Část XI.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 Žáci školy se zúčastnili ve dnech 13. – 22. 10. 2017 21. ročníku mezinárodního
přírodovědného semináře International Seminar of Science, který se konal v Lythamu
St. Annes. Projekt byl podpořen z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ města
Hradce Králové (10.000 Kč).
 V rámci projektu Divadlo mezi námi navštívil naši školu ve dnech 12. – 16. 2. 2018
divadelní soubor z Lycée Saint-Michel z Remeše. Projekt byl podpořen z „Fondu
na podporu veřejně prospěšných projektů“ města Hradce Králové (1.740 Kč).
 Divadelní soubor Atelier théâtre Gybon se v rámci projektů Divadelní ateliér Gybon
na mezinárodní scéně a FRBONIUS: Portál do světa Frankofonie zúčastnil ve dnech
22. 3. – 1. 4. 2018 festivalu Fetlyf v Saint-Malo (Francie). Akce byla podpořena
z mimořádného účelového příspěvku školám zřízených Královéhradeckým krajem
(24.468 Kč) a z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ města Hradce Králové
(7.200 Kč).
 Žáci 4. C zvítězili v projektu „EU v roce 2035“, organizátory soutěže jim byly hrazeny
veškeré náklady (235.000 Kč) na návštěvu Evropského parlamentu v Bruselu ve dnech
19. – 22. 6. 2018.

Část XII.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
10

Část XIII.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
 V rámci projektu zaměřeného na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí
a mládeže, realizovala škola adaptační kurz pro nastupující žáky (4. 9. – 8. 9. 2017). Tento
projekt byl podpořen z mimořádného účelového příspěvku školám zřízených
Královéhradeckým krajem (10.000 Kč).
 V rámci Dnů Frankofonie proběhl v divadle Drak Francouzsko-německý večer, který byl
financován z projektu FRBONIUS: Portál do světa Frankofonie. Tento projekt byl
podpořen z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ města Hradce Králové
(7.960 Kč).
 Škola získala z mimořádného účelového příspěvku školám zřízených Královéhradeckým
krajem prostředky na projekt Sociálně-psychologický výcvik a monitoring jeho úspěšnosti
(22.000 Kč).
 Škola získala z mimořádného účelového příspěvku školám zřízených Královéhradeckým
krajem prostředky na projekt Divadelní ateliér Gybon na mezinárodní scéně (45.000 Kč).
 Škola třetím rokem plnila podmínky udržitelnosti projektu Královéhradeckého kraje
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v KHK (1.419.701,98 Kč), jehož byla
partnerem.
 Škola zahájila projekt „Gybon – Podpora rozvoje učitelů“ v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ I (695.002 Kč).
 13 žáků školy se zúčastnilo projektu Broumovské diskuse, veškeré náklady jim hradil
organizátor akce.
 Prostředky projektu FRBONIUS: Portál do světa Frankofonie (z roku 2017), který byl
podpořen z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ města Hradce Králové
(16.200 Kč), byly vráceny s ohledem na bezpečnostní situaci ve světě.
Část XIV.
Údaje o spolupráci s odborovou organizací
V roce 2017 měla odborová organizace 16 členů.
Při kontrole plnění kolektivní smlouvy, rozpočtu FKSP a zásad hospodaření s FKSP nebyly
zjištěny žádné nedostatky a závady.
Na návrh ZV ČMOS se ve 4. čtvrtletí roku 2017 uskutečnilo kolektivní vyjednávání o změnách
kolektivní smlouvy a změnách zásad hospodaření s FKSP na kalendářní rok 2018.
Rozpočet FKSP na rok 2018 byl sestaven v souladu s vyhláškou č. 114/2002 v platném znění.
Oboustranné shody bylo dosaženo i při provedení drobných změn v jeho zásadách i výdajových
kapitolách jeho čerpání.
Se schválenými změnami a doplňky jsou všichni zaměstnanci průkazně informováni.
Ředitel školy v průběhu roku dvakrát informoval ZV ČMOS o čerpání jednotlivých kapitol
rozpočtu školy.
Ředitel školy v průběhu roku dvakrát projednal se ZV ČMOS stav a strukturu zaměstnanců
školy a informoval o svých záměrech týkajících se změn v této oblasti.
Zaměstnavatel umožňuje zástupcům odborové organizace na jejich žádost průběžně
kontrolovat na pracovištích stav BOZP zaměstnanců.
Obě strany hodnotí vzájemné vztahy a spolupráci jako korektní.
Mgr. Milan Pertot, předseda odborové organizace
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Příloha: Soupis zaměstnanců organizace v anonymizované podobě

V Hradci Králové 24. září 2018

Mgr. Jan Štěrba, ředitel školy

Výroční zpráva byla schválena na zasedání školské rady dne 15. října 2018.

V Hradci Králové 16. října 2018

Mgr. Romana Fiedlerová, předsedkyně školské rady
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