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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. Jan Matoušek, od 1. 8. 2018 Mgr. Renata Slezáková 

                                                                Mgr. Drahomíra Tomaščinová - jednatelka ŠR 

     Bc. Petra Uhlíková, DIS. 

                                                                 

                                                                 

 

i) Odborová organizace – ve škole není ustavena.  

 

 

mailto:gymdka@gympldka.cz
http://www.gympldka.cz/
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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 

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. 2016 

byla schválena jeho úprava NiGy9. 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 VyGy8. 

Výuka podle tohoto ŠVP probíhala na čtyřletém a vyšším osmiletém gymnáziu od 1. 9. 2016. 

 

 

Celkové údaje o škole 

 

Počet tříd 
Celkový  počet 

žáků 

Počet žáků 

na jednu třídu 

Počet žáků 

na učitele 

12 348 29 13,38 

 

Třída Počet žáků/dívek Studijní obor 

1.G 28/17 osmileté studium 

2. G 30/17 osmileté studium 

3. G 30/17 osmileté studium 

4. G 30/16 osmileté studium 

5. G 29/15 osmileté studium 

6. G 29/14 osmileté studium 

7. G 27/12 osmileté studium 

8. G 28/16 osmileté studium 

1. A 30/20 čtyřleté studium 

2.A 26/18 čtyřleté studium 

3. A 30/19 čtyřleté studium 

4. A 31/22 čtyřleté studium 

 
231/124 

117/79 

osmileté studium 

čtyřleté studium 

 348/203 celkem 

 

Změny během školního roku: 

 

žák 1.A 16. 10. 2017 přestup z České lesnické akademie Trutnov 

žák 1.A 20. 11. 2017 přestup z OA Náchod 

 

žák 1.A 21. 5. 2018 přestup na SŠ PVC Dobruška 

žák 1.G 3. 9. 2017 přestup na Biskupské gymnázium HK 

žák 1.G 17. 10. 2017 přestup na ZŠ Mozaika RK 

žák 4.A 23. 10. 2017 přestup na Academia Mercurii Náchod 

žák 7.G  13. 9. 2017 přestup na SPŠElit Dobruška 
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Část II. 

Přehled oborů vzdělání se schvalovacími doložkami MŠMT ČR 

 

 

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 VyGy8„S maturitou v kapse je to snadné“ 

č. j.: P47/2016 s účinností 1. 9. 2016. 

 

 

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

Školní vzdělávací program NiGy9 „S maturitou v kapse je to snadné“ 

č. j.: P46/2016 s účinností 1. 9. 2016. 

 

3. Osmileté studium (5.G, 6.G, 7.G, 8.G) 
Školní vzdělávací program VyGy8 „S maturitou v kapse je to snadné“ 

č. j.: P47/2016 s účinností 1. 9. 2016. 

 

 

 

 

Učební plány Gymnázia Dobruška ve školním roce 2017/2018 

 

 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 2016/2017 

 

3. ročník, septima 

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

  VAj Volitelný anglický jazyk 3x 

 VNj Volitelný německý jazyk 1x 

 KRj Konverzace v ruském jazyce 1x 

  VMa Volitelná matematika 1x 

  SCB Seminář a cvičení z biologie 1x 

  SCF Seminář a cvičení z fyziky 1x 

 SCC Seminář a cvičení z chemie 1x 

  

4.ročník, oktáva 

Jednoletý kurs: SCj 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 2x 
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Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení 

 

 

a) Odborná pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy 

 

Aprobovanost učitelů na škole 

Školní rok 2017/2018 v %: 

100 % 

 

b) Souhrnné údaje o pedagogických pracovnících pro školní rok 2017/2018 

Ve škole pracovalo 26 plně kvalifikovaných pedagogů. 

 

c) Souhrnné údaje o nepedagogických pracovnících školy 

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

dala jedna z uklízeček výpověď a na její místo nastoupila nová síla. 

 

Vedoucí školní jídelny řídila práci 6 kuchařek 

 

 

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

 

 Počet pedag. pracovníků 

Školní rok 2017/2018 0 

 

e) Počet nekvalifikovaných pracovníků školy 

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

 

 Školní rok 2017/2018 

Pedagog. pracovník 0 

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 2017/2018 

Nastoupili 2 

 Na jinou školu Mimo školství 

Odešli 0 2 

 

 

g) Počet pracovníků v důchodovém věku. 

 

 Školní rok 20172018 

Důchodový věk 2 

 

 

 

 

 

Část IV 

Údaje o přijímacím řízení 
   (celkový počet přijatých žáků k 31. 8.2018) 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 

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

celkem   poč.přihl poč.přijatých poč.přihl. 

79-41-K/41 Gymnázium 60 27 0 27 

79-41-K/81 Gymnázium 100 30 0 30 
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Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 

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

celkem   poč.přihl poč.přij. poč .přihl 

79-41-K/41 Gymnázium 73 28 0 28 

79-41-K/81 Gymnázium 98 30 0 30 

 

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 byly jednotné přijímací zkoušky od společnosti Cermat. 

 

Ve školním roce 2018/2019 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. 2018  

  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem  348 

Prospěli s vyznamenáním  113 

Prospěli   231 

Neprospěli   2* 

         z toho opakující ročník   0 

Průměrný prospěch žáků  1,817 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka  48,757 

         z toho neomluvených   0 

 

* Jeden z neprospěvších žáků byl zahraniční student z Brazílie, který využil školní rok u nás strávený většinově ke studiu 

češtiny. Složil také zkoušku z českého jazyka pro cizince v Praze. Přestože byl relativně pilným žákem, nepodařilo se 

mu dokončit klasifikaci v německém jazyce. Protože však ze školy odešel, nebude ani konat komisionální zkoušku ani 

opakovat ročník. Druhý z neprospěvších byl neklasifikován ve třech předmětech (po doplnění klasifikace v srpnu 2018 

prospěl). 

 

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 

2.G 

3.G 

4.G 

5.G 

400,-Kč 

400,-Kč 

400,-Kč 

400,-Kč 

400,-Kč 
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6.G 

7.G 

8.G 

1.A 

2.A 

3.A 

4.A 

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 -  

  
 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 

 1  

(k 30. 6. v předmětech 

nehodnocen) 

němčina, dějepis, 

IVT 

6.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

  
 79-41-K/81 Gymnázium  -   

 7. 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

  
 79-41-K/81 Gymnázium  -   

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 2017/18 

    

  

Počet žáků - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 348 - - 

 Výchovná opatření   Počet    

 Napomenutí třídního učitele  1   

 Napomenutí učitele odborného výcviku  -   

Výsledky maturitních zkoušek - stav k 30. 6. 2018 

     

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška         

 79-41-K/41 31 10 19 2 

 79-41-K/81 
28 13 12 3 

Celkem 59 23 31 5 

 

Počet povinných maturitních zkoušek státní části byl 2 a profilové části také 2. Neúspěch byl zaznamenán v jednom případě 

při společné zkoušce z matematiky a dva žáci neprospěli v ústní části  společné zkoušky z českého jazyka. V profilové části 

maturitní zkoušky žáci neuspěli 2x v biologii a 2x v ZSV. Z celkových 415 povinných součástí maturitních zkoušek to však 

stále považuji za velice solidní skóre, protože v tomto termínu absolvovalo 92,5 % žáků. Opravné zkoušky společné i 

profilové části maturity  se budou konat v měsíci září 2018. 

 

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 5 žáků z osmiletého studia a 1 žáka ze čtyřletého studia. 

 

Výsledky maturitních zkoušek – září 2018 

     

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška v podzimním zkušebním 

termínu 5 - 5 0 

z toho opravná maturitní zkouška 5 - 5 0 

             MZ v náhradním termínu     

Celkem 5 - 5 0 

Maturitu v podzimním termínu konali žáci, kteří zaznamenali neúspěch na jaře. Jednalo se v jednom případě o společnou 

zkoušku z matematiky a dalším dvěma se nepodařilo projít ústní zkouškou společné části z českého jazyka. Nedostatečné 

hodnocení se objevilo dále při zkoušce ze základů společenských věd (2x) a biologii (2x). Všichni žáci v podzimním termínu 

uspěli. 
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 Důtka třídního učitele  6   

 Důtka učitele odborného výcviku  -   

 Důtka ředitele školy  2   

 Pochvala třídního učitele  64   

 Pochvala učitele odborného výcviku  -   

 Pochvala ředitele školy  3   

 Podmíněné vyloučení ze školy  -   

 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. drobné 

poškození školního majetku nebo nevhodné chování při vyučování (vyrušování). Důtku ředitele školy udělujeme za několikrát 

opakované prohřešky (použití mobilního telefonu,  vícekrát neomluvené hodiny, agresivní chování ke spolužákovi). Doposud 

nebylo nutné řešit závažná selhání jednotlivců.  

 

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

také pochvaly ředitele školy, které se týkaly reprezentace v krajských a vyšších kolech matematické a fyzikální olympiády, 2. 

místa v krajském kole SOČ a účinného poskytnutí první pomoci spolužačce-diabetičce. 

 

e) Výsledky rozmísťovacího řízení 

 

V tomto školním roce maturovalo v řádném termínu všech 31 žáků ze třídy 4. A a všech 28 studentů 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 

31 

 

 

 

 

28 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

27 

1 

 

 

 

 

 

58 

1 

 

 

 

 

 

98,31 

1,96 

 

Rozdělení přijatých studentů na jednotlivé VŠ a fakulty: 

 

Obory Počet přijatých 

technické 

pedagogické 

ekonomické 

humanitní 

práva 

přírodovědné 

sportovní 

lékařské, farmacie 

12 

11 

5 

8 

5 

4 

1 

12 

 

 

Počet přijatých absolventů na VŠ se z loňských 88,89% zvýšil na letošních 98,31%.  
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Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů za školní rok 2017 - 2018 
 

 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 sociálně patologických 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 a kroužek lezení na umělé stěně. 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 o 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 a 1. A proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na nebezpečí internetu (Kyberšikana, 

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

 Během školního roku 2017/2018 nebyly řešeny závažné případy záškoláctví ani dalšího rizikového 

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

s třídními učiteli a ředitelkou školy.   

 

  Zpracoval: Mgr. Jan Dyntar 28.6.2018 
 

 

 

Část VII. 

Vyhodnocení plnění ročního plánu EVVO  za školní rok 2017/2018 

 

1. Tematické celky Environmentální výchovy byly v průběhu školního roku 2017/2018 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 
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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 nově 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. 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 průběhu celého školního roku žáci 

zpracovávali úkoly a soutěže vědomostní hry Eurorebus. Po úspěších ve veřejném krajském kole postoupili 

reprezentanti 2. G, 3. G, 5. G a 6. G do červnového celostátního kola. V červnu jsme se také zúčastnili Poznávání 

rostlin a živočichů na okresní i krajské úrovni. 

6. 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. 

7. 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 byly na chodby nainstalovány odpadové nádoby pro 

tříděný sběr plastů a papíru. 

8. 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. 

9. V červnu podnikli žáci 6. G a 2. A exkurzi do Prahy. V rámci exkurze žáci navštívili Veletrh vědy.  

10. Vzhledem k časovému vytížení koordinátora EVVO (specializační studium) se již nepodařilo zrealizovat 

exkurzi do Krkonošského národního parku pro třídy 4. G a 1. A. Uvedená exkurze je plánovaná na začátek 

příštího školního roku.  

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

Stvořidla. 

12. Z finančních prostředků na pomůcky se podařilo v letošním roce významným způsobem modernizovat 

vybavení biologické laboratoře (nákup nových mikroskopů a pořízení osmi badatelských sad pro posílení 

badatelsky orientované výuky). 

13. Žáci 3. A a 7. G navštívili v pondělí 18. 6. přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně 

14. Během závěrečných třídních exkurzí a výletů se žáci seznámili s krajinou a přírodou Krkonošského 

národního parku, CHKO Broumovsko a CHKO Český ráj. 

 

 

Zpracoval: Mgr. Jan Knoulich 26. 6. 2018 
 

 

 

 

 

 

Část VIII.  

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 48 

Vzdělávání nepedagogických pracovníků 2 

 

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

Jeden učitel studuje specializační studium pro  školní koordinátory EVVO. 

 

Konkrétní náplň DVPP je uvedena v příloze č. 5. 
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Část IX. 

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: 

4.G (kategorie I) 

žák – 2. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce – 5. místo v krajském kole 

žák  - 4. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce – 8. místo v krajském kole 

 

5.G   (kategorie II) 
žák -    2. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce – 14. místo v krajském kole 

 

6.G   (kategorie II) 
žák – 4. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce – 18. místo v krajském kole  

 

 

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: 

 

Kolo a kategorie Pořadí Příjmení a jméno  Škola 

Okresní kolo, II B 4. žák Gymnázium Dobruška 

 5. žák Gymnázium Dobruška 

Okresní kolo, III A 1. žák Gymnázium Dobruška 

Krajské kolo, III A 2. žák Gymnázium Dobruška 

 

Německý jazyk 

Na škole bylo pořádáno školní kolo Olympiády v německém jazyce (kategorie III A), kterého se zúčastnilo 12 žáků a žákyň. 

Do okresního kola postoupili 3 účastníci, kteří se však v okresním kole se neumístili na postupových pozicích.  

 

Jedna žákyně zastupovala naši školu v krajské  soutěži kategorie III B. Zde zvítězila  a postoupila do celostátního klání, kde 

však nebylo určováno pořadí, byla hodnocena četným uznáním za účast jako všichni ostatní.  

 

Na škole se konalo po mnoha letech i školní kolo kategorie II A. Zúčastnilo se 5 žáků a žákyň. Do okresního kola postoupily 

3 žákyně.  Jedna z nich skončila v okresním kole na druhém místě a reprezentovala naši školu v krajské soutěži, kde skončila 

6. 

 

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

 

Dějepis 

Dějepisné olympiády se  ve školním kole účastnilo 22 studentů, do okresního kola postoupili 3 - zde všichni bez 

předních umístění. 

 

Zeměpis 

Ve školním roce 2017/18 naši studenti soutěžili v  Zeměpisné olympiádě s těmito úspěchy: 

žák 1. G - 1. místo v okresním kole kategorie A, 4. místo v krajském kole 

žák 2. G - 2. místo v okresním kole kategorie B 

žák 3. A - 1. místo v okresním kole kategorie D 

žák 5. G - 3. místo v okresním kole kategorie D  

Dále se naši studenti zúčastnili soutěže Eurorebus. 

Osm tříd (1. G - 7. G, 3. A) postoupilo do krajského kola soutěže Eurorebus. V krajském kole reprezentanti 

třídy 2. G obsadili 5. místo v kategorii ZŠ01, třída 3. G 5. místo v kategorii ZŠ02, 5. G. se umístila na 2. místě a 
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6. G na 3. místě v kategorii SŠ, což znamenalo postup těchto čtyř tříd do celostátního kola. V soutěži jednotlivců 

postoupil do celostátního kola 1 žák - 2. místo v kategorii ZŠ02. 

V celostátním finále lze za úspěch považovat 9. místo třídy 6. G v kategorii SŠ a 11. místo jednoho žáka 

v soutěži jednotlivců v kategorii ZŠ02, ostatní se nedostali do první dvacítky. 

V celkovém pořadí středních škol nám v soutěži Eurorebus patří za školní rok 2017/18 9. místo, jsme nejlepší 

z Královéhradeckého kraje. 

 

Matematika 

V tomto školním roce byla organizována Matematická olympiáda, Pythagoriáda, 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  4. – 7. místo v okresním kole (kat. Z6) 

žák  8. – 10. místo v okresním kole (kat. Z6) 

žák  8. – 10. místo v okresním kole (kat. Z6) 

žák  2. místo v okresním kole (kat. Z7) 

žák  3. – 4. místo v okresním kole (kat. Z8) 

žák  3. – 4. místo v okresním kole (kat. Z8) 

žák  6. – 9. místo v okresním kole (kat. Z8) 

žák  6. – 9. místo v okresním kole (kat. Z8) 

žák   10. místo v okresním kole (kat. Z8) 

žák  5. místo v okresním kole (kat. Z9) 

žák  6. – 8. místo v okresním kole (kat. Z9) 

žák  6. – 8. místo v okresním kole (kat. Z9) 

žák  9. – 10.  místo v okresním kole (kat.Z9) 

žák  1. místo v krajském kole (kat. C) 

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

žák   4. místo v krajském kole (kat. B) 

žák  6. místo v krajském kole (kat. B) 

Pythagoriáda 

žák   1 – 3.  místo v okresním kole (kat. Z7) 

žák   4. – 6. místo v okresním kole (kat. Z8) 

žák   4. – 6. místo v okresním kole (kat. Z8) 

Matematický klokan  

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

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

   8. místo v krajském kole (kat. Kadet) 
žák   3. místo v okresním kole (kat. Kadet) 

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

Logická olympiáda 

žák  5. místo v krajském kole 

žák  7. místo v krajském kole 

 

Fyzika  

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

olympiáda; Přírodovědný klokan 

 

Fyzikální olympiáda  

žák  3. G – kategorie F  okresní kolo – 1. místo 

žák  3. G – kategorie F  okresní kolo – 2. místo 

žák  3. G – kategorie F  okresní kolo – úspěšný řešitel 

 

žák  4. G - kategorie E  krajské kolo -  1. místo  

žák  4. G - kategorie E  krajské kolo – 3. místo 
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žák   5. G - kategorie D  krajské kolo - 3. místo 

žák   5. G - kategorie D  krajské kolo – 4. místo 

žák   1. A – kategorie D  krajské kolo – 8. místo 

 

žák   3. A – kategorie B  krajské kolo – 7. místo 

žák   7. G – kategorie B  krajské kolo – 8. místo 

žák   3. A – kategorie B  krajské kolo – 10. místo 

žák   7. G – kategorie B  krajské kolo – 11. místo 

žák   3. A – kategorie B  krajské kolo – 15. místo 

žák   3. A – kategorie B  krajské kolo – 16. místo 

  

Náboj Junior (matematicko – fyzikální soutěž)  

tým 3. G    6. místo v kraji 

tým 4. G    2. místo v kraji  

 

Logická olympiáda 

žák   4. G – kategorie B  krajské kolo – 5. místo 

žák   4. G – kategorie B  krajské kolo – 7. místo 

 

Přírodovědný klokan  

žák   4. G – kategorie KADET krajské kolo – 2. – 3. místo 

žák   5. G – kategorie JUNIOR krajské kolo – 2. – 3. místo 

žák   5. G – kategorie JUNIOR krajské kolo – 5. místo 

 

Chemie 

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

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

žák   4. místo v okresním kole Chemické olympiády kat. D (úspěšný řešitel) 

žák   6. místo v okresním kole Chemické olympiády kat. D  

žák   7. místo v okresním kole Chemické olympiády kat. D 

žák   12.místo v krajském kole Chemické olympiády kat. C (úspěšný řešitel) 

   6. místo v krajském kole Chemické olympiády kat. D (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 České 

Meziříčí, ZŠ Opočno a ZŠ Dobruška (Pulická). 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 zájem 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 – 5. místo - úspěšný řešitel 

žák  – 8. místo  

 

Okresní kolo kategorie D 

žák – 2. místo - úspěšný řešitel 

žák – 6. místo - úspěšný řešitel 

 

Krajské kolo kategorie A, B, C, D 

žák – 4. místo - úspěšný řešitel kategorie B  

žák – 10. místo - spěšný řešitel kategorie B 

žák – 12. místo - úspěšný řešitel kategorie D 

žák – 17. místo - úspěšný řešitel kategorie C 

 

Poznávání přírodnin – okresní kolo 
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Kategorie A 

žák  – 1. místo   

žák - 2. místo 

žák – 5. místo  

Kategorie D 

žák – 3. - 4. místo  

žák – 3. - 4. 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, florbalu, kopané, futsale, 

malé kopané a stolním tenise.   

V těchto soutěžích jsme se umisťovali takto: 

Září 

Okresní kolo v MINIFOTBALE – 6. místo v kat. IV. Chlapců 

Okresní kolo v SŠ poháru CORNY v atletice – 2. místo kat. V. dívek, 3. místo kat. V. chlapců 

Okresní kolo v PŘESPOLNÍM BĚHU – 4. místo kat. III. Dívek, 7. místo kat. III. Chlapců, 2. místo kat. IV. Dívek, 5. místo 

kat. IV. Chlapců 

 

Říjen 

Krajské kolo v PŘESPONÍM BĚHU – 10. místo kat. IV. Dívek 

Okresní kolo ve STOLNÍM TENISE – 4. místo kat. III. Chlapců, 2. místo kat. IV. Chlapců, 4. místo kat. V. chlapců, 3. místo 

kat. V. dívek 

Okrskové kolo chlapců ve FLORBALE – 2. místo kat. IV. Chlapců 

 

Lisptopad 

Krajské kolo v PLAVÁNÍ – 2. místo kat. IV. Dívek 

Okrskové kolo ve FLORBALE – 5. místo kat. III. Chlapců 

Okresní kolo ve FLORBALE – 4. místo kat. IV. Chlapců, 7. místo kat. IV. Dívek 

Okresní kolo ve VOLEJBALE – 5. místo kat. V. dívek 

 

Leden 

Okresní kolo v HALOVÉM FOTBALE – 3. místo kat. IV. Chlapců 

 

Únor 

Okresní kolo v HALOVÉM FOTBALE – 5. místo kat. V. Chlapců 

 

Březen 

Okresní kolo ve SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ – 9. místo kat. III. Dívek, 4. místo kat. IV. Dívek 

Okresní kolo ve FLORBALE – 2. místo kat. V. dívek, 5. místo kat. V. chlapců 

 

Duben 

Okresní kolo v HOKEJBALE – 4. místo kat. IV. Chlapců 

Okresní kolo POHÁRU J. MASOPUSTA – 4. místo kat. V. chlapců 

Krajské kolo v HOKEJBALE – 1. místo kat. V. chlapců (postup do RF-neúčast z ekonomických důvodů) 

 

Květen 

Okresní kolo v ATLETICKÉM ČTYŘBOJI – 4. místo kat. III. Dívek, 4. místo kat. IV. Chlapců 

POHÁR STAROSTY města Dobrušky v PLAVÁNÍ – 7. třída 1. místo, 8. třída 2. místo, 9. třída 1. 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 (22.5. 2018). 

Studenti Evh 1.A a 5.G měli možnost se podívat na generální zkoušku Filharmonie HK a Orchestru M. Kumžáka před 

koncertem s názvem Michael Jackson Symphony. (24.11. 2018).  

Studenti 2.A  výtvarné sekce uspořádali veřejnou projekci svého studentského filmu (13.6. 2018). 

Výtvarná sekce se zúčastnila soutěže V zemi galského kohouta, jejímž vyhlašovatelem je Bájo Česká Skalice, a jíž se účastnil 

Královéhradecký a Pardubický kraj. Jedna žákyně  získala v této soutěži čestné uznání za cyklus linorytů Po stopách van 

Gogha. 
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Studenti Evv  5.G se ve čtvrtek 21. 6. 2018 zúčastnili exkurze do Galerie Nola Náchod. 

 

SOČ 

V letošním roce se zapojila do středoškolské odborné činnosti jedna žákyně s prací Testování látek schopných chelatace 

zinečnatých iontů. V okresním kole obhájila svoji práci, obsadila první místo a postoupila do krajského kola, kde skončila 

na pěkném druhém místě. 

 

 
Část X. 

Údaje o inspekcích ČŠI a dalších kontrolách 

 

Dne  17. 10 2017 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.  

 

Dne 24. 10. 2017 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. 

 

Hasičský záchranný sbor KHK provedl dne 18. 1. 2018 kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 

provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), §31 odst. 1 písm. a) a §35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně ve znění pozdějších předpisů … Výsledek kontroly: ve všech zjišťovaných parametrech v době kontroly bez zjevných 

nedostatků. 

 

Krajská hygienická stanice KHK se sídlem v Hradci Králové uskutečnila kontrolu podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů za základě anonymního podnětu stěžovatele. Byly měřeny teploty ve třídách, na chodbách, sledována 

prašnost související s probíhající rekonstrukcí školy a dodržování hygienických pravidel provozu školy. Vše bylo v pořádku. 

Pracovnice KHS vyjádřila požadavek nainstalovat do učebny, kde obvykle probíhá výuka výtvarné výchovy,  průtokový 

ohřívač s možností využití teplé vody. Toto bylo zajištěno v dubnu 2018. 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Rychnov nad Kněžnou provedla dne 12. 4. 2018 kontrolu v souladu s § 84 

odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb. o plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti … V žádné z etap kontroly nebyly zjištěny 

nedostatky. 
 

 
Část XI. 

Základní hospodářské údaje 

 

Úplné údaje o hospodaření naší organizace jsou obsaženy ve „Zprávě o činnosti za rok 2017“ vydané dne 5. 2. 2018.  

Pro základní orientaci je v příloze č. 2 je uvedena sestava „Rozbor nákladů a výnosů za rok 2017“.  

 

 

 

 

Část XII. 

Projekty, granty a rozvojové programy 

 

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.  

 

V průběhu celého školního roku 2017/18 probíhaly za plného provozu stavební práce projektu „Zateplení budovy a výměna 

oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II“, jejímž generálním dodavatelem  byla firma STATING s. r. o. 

Náklady stavby byly financovány ze SF ŽP (do školy bylo nainstalováno vzduchotechnické zařízení pro nucené větrání) a také 

z FRR zřizovatele. Stavba byla pro užívání zkolaudována v průběhu srpna 2018 a 3. září uvítá své žáky.    

 

Koncem roku 2017 jsme získali stavební povolení pro projekt rekonstrukce a modernizace školního hřiště. Čekáme na 

rozhodnutí zřizovatele tuto akci zafinancovat, popř. na případný dotační titul ze strany MŠMT. 

 

Využili jsme možnost a zapojili jsme 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.   
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Část XIII. 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

 

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 

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. 

 

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 XIV. 

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 2017-2018 z 1. 9. 2017  

 
29. 8. a 1.9.2017  PR 

4. 9. 2017  Zahájení školního roku 

4. 9. – 5.9. 2017 Adaptační kurz 1.A a 1.G – chata Juráška (Olešnice v Orl. horách) 

11. 9. – 15. 9. 2017 STK 4.G  

26. 9. 2017 od 15. 30 Třídní schůzka 1.G – účast všech zainteresovaných vyučujících 

26. 9. 2017 od 16. 00  Třídní schůzka 1.A – účast všech zainteresovaných vyučujících 

10. – 14. 10. 2017 Zájezd do Anglie 

26. 10. - 27. 10. 2017 Podzimní prázdniny 

8. 11. 2017  Pedagogická rada  nové třídy – třídní učitelé 

    klasifikace – všichni vyučující 

14. 11. 2017  SRPG klasifikace – malé vysvědčení 

14. 11. 2017  Informace o studiu na VŠ - studenti 4.A, 8.G 

24. a  25. 11. 2017 Den otevřených dveří 

1. 12. 2017  Uzávěrka podání přihlášek k MZ 

23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny 

26. 1. 2018  Pedagogická rada  klasifikace 1. pol. - všichni vyučující 

    předmětové komise - zást. řed.,předsedové  

31. 1. 2018  Ukončení 1. pololetí - vydání vysvědčení 

2. 2. 2018  Pololetní prázdniny 

23. 2. 2018  Ples SRPG Gymnázia Dobruška – Beránek Náchod 

5. 3.  – 11. 3. 2018 Jarní prázdniny 

11. – 17.3. 2018  LVZ 3.G 

11. – 17. 2. 2018 LVZ 1.A, 5.G   

29. 3. – 30. 3. 2018 Velikonoční prázdniny 

1. 3. 2018   Nejzazší termín podání přihlášek ke studiu na SŠ   

4. 4. 2018  Pedagogická rada klasifikace – všichni vyučující 

    maturity – ředitelka, třídní 4.A, 8.G 

23. 4. 2018  Zahájení přijímacího řízení  - osmileté / čtyřleté studium – 1. kolo  
                                                (Testy, které jsou součástí přijímacího řízení, mohou proběhnout dříve.) 

24. 4. 2018  Pedagogická rada závěrečná klasifikace maturantů 

25. 4. 2018  Ukončení studia 4.A, 8.G, vydání výročního vysvědčení 

26. 4. – 1. 5. 2018 Předmaturitní volno 4.A, 8.G 

2. 5. – 13. 5. 2018 Testy a písemné zkoušky společné části MZ – jednotné schéma bude  
                                                 zveřejněno do 15. 1. 2018 

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

15. 5. 2018  SRPG - malé vysvědčení 

16. 5. – 21. 5. 2018 Profilová část a ústní část společné části MZ 

23. 5. 2018  Předání maturitních vysvědčení – bude upřesněno 

Červen 2018  STK 7.G – bude upřesněno 

27. 6. 2018  Učebnice nižší gymnázium, PR- závěrečná klasifikace - všichni  

  vyučující 

27. 6. 2018  Převzetí učebnic budoucí primou 

28. 6. 2018  Den s překvapením 

29. 6. 2018  Ukončení školního roku - vydání vysvědčení, PR - hodnocení škol. roku 
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Příloha č. 2  
 

 

  
0000ALV06QUW 

 

ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2017   
v členění SU 

 
(v Kč) 

 

Období: 12 / 2017 
 

IČO: 60884762 
 

Název: Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 
 

 
NS: 60884762 GYDO 

NÁKLADY 
SU Text Skutečnost aktuálního roku 

  1 

 

501 Spotřeba materiálu 3 123 630,08  

502 Spotřeba energie 942 068,00  

511 Opravy a udržování 224 457,90  

512 Cestovné 54 926,00  

513 Náklady na reprezentaci 2 825,00  

518 Ostatní služby 563 556,02  

521 Mzdové náklady 13 252 215,00  

524 Zákonné sociální pojištění 4 460 942,00  

525 Jiné sociální pojištění 55 070,23  

527 Zákonné sociální náklady 315 919,30  

538 Jiné daně a poplatky 6 080,00  

549 Ostatní náklady z činnosti 35 384,50  

551 Odpisy dlouhodobého majetku 452 011,00  

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 284 597,02  

Náklady celkem 23 773 682,05  

  

VÝNOSY 
SU Text Skutečnost aktuálního roku 

  1 

 

602 Výnosy z prodeje služeb 3 276 744,00  

603 Výnosy z pronájmu 77 877,00  

648 Čerpání fondů 123 112,06  

649 Ostatní výnosy z činnosti 46 245,60  

672 Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf 20 532 147,00  

Výnosy celkem 24 056 125,66  

  

Hospodářský výsledek 282 443,61  
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Příloha č. 3 

 
  

Výroční zpráva za rok 2017 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 2017 nebyla podána žádná písemná žádost 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 2017 byla podána tato odvolání: 

 

 Počet podaných odvolání Počet kladně vyřízených odvolání 

Čtyřleté studium  12 12 

Osmileté studium 22 19 

 

 

 

 

V Dobrušce dne 10. 2. 2018 

 

 

 

 Mgr. Lenka Hubáčková  

 ředitelka školy 
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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 2017 – 18 

 
  Název programu     Místo konání Počet hodin  

 

Cyklus školení pro začínající učitele  

češtiny jako cizího jazyka- obecná problematika                  Praha                                24                                                                                                             

Celostátní rusistický seminář     Praha     16 

Seminář Microsoft (zdarma) – 3x    HK    7 

Teaching English to Teenagers   online course                      30 

Tradiční podzimní geologická exkurze – 2x   Ostaš    6 

Seminář pro výchovné poradce (zdarma)   HK    4 

Metoda CLIL – Inovativní přístup k rozvoji  

jazykových kompetencí              Praha                              16 

Kariérové poradenství - Scio     HK   6 

Kariérové poradenství -NIDV    HK   8 

Kariérové poradenství -NIDV    HK   8                           

Výuka reálií v RJ nově a aktuálně – NIDV  - 2x          HK                8 

Školení RJ – Descartes                   Praha                              8  

Nejnovější změny v jazyce a kultuře Velké Británie   HK   8 

Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ      

„Jak učit matematiku na SŠ“     Pardubice  24 

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO  Horní Maršov  250 

Systematický úvod do problematiky nadání – 26x   Dobruška   8 

Legislativ. novinky ve školství v roce 2017/18   HK   4 

GDPR – nová pravidla pro zpracování os. údajů   HK   5 

Jak na veřejné zakázky     HK   8 

Chemie pro život      Praha   10  
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Příloha č. 6 
 

Školská rada Gymnázia, Dobruška, Pulická 779 

 

 
 

Školská rada na svém jednání dne 8. 10. 2018 projednala a schválila 

 

 

Výroční zprávu Gymnázia, Dobruška Pulická 779 

za školní rok 2017/2018 

 

 

 

 

 

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 8. 10. 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


