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I. Základní údaje o škole 
 
Název školy: Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mate�ská škola a 

základní um�lecká škola Hradec Králové 
  
Adresa školy: 500 03 Hradec Králové, Orlické náb�eží 1/356 
  
�editel školy: Mgr. Ji�í Vojá�ek 
  
Právní forma: Školská právnická osoba 
  
RED_IZO: 691 000 794 
  
I�: 71 341 072 
  
Adresa pro dálkový p�ístup: 
 skola@bisgymbb.cz, www.bisgymbb.cz 
  
Z�izovatel: Biskupství královéhradecké 
  
Adresa z�izovatele: Velké nám�stí 35 
 500 03 Hradec Králové 
 Statutární zástupce: J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. 
  
Školská rada: Ing. Karel Ma�ík – p�edseda 

MUDr. Pavel Kout 
MUDr. Karolína Melicharová 
Mgr. Tomáš Kopecký 
Mgr. František Novák 
Mgr. Petra Stejskalová 
M. Anežka Bedná�ová 
ThLic. Prokop Brož, Th.D. 
Mgr. Pavel Tobek 
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II. P�ehled sou�ástí školy 
 

P�ehled 
sou�ástí 

školy 
Sídlo 

Identifikátor 
MŠMT 

Rok 
založení 

Po�et t�íd 
(skupin) 

Po�et žák	 
(2020/2021) 

Po�et žák	 
(2021/2022) 

Kapacita 
schválená 

MŠMT 

Gymnázium Hradec Králové 45 978 298 1992 21 610 609 625 

Základní 
škola 

Na Hrad� 90 

Hradec Králové 
110 035 810 1996 12 251 251 270 

Mate�ská 
škola 

Na Hrad� 90 

Hradec Králové 
150 076 240 2005 2 47 47 56 

Základní 
um�lecká 
škola 

Hradec Králové 181087341 2017  234 233 236 

Školní 
výdejna 

Na Hrad� 90 

Hradec Králové 
150 004 168   271 249 250 

Školní 
družina 
a školní 
klub 

Na Hrad� 90 

Orlické náb�eží 356/1 

Hradec Králové 

110 035 828  4 
120 ŠD 

309 ŠK 

120 ŠD 

385 ŠK 

ŠD 120 

ŠK 357 

CELKEM 
(sou�et za 
G, ZŠ a MŠ 

  
2009 

splynutí 
34 908 907  
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III. P�ehled obor	 vzd�lání, které škola vyu�uje v souladu 
se zápisem ve školském rejst�íku 

III.1 Gymnázium 

Seznam studijních obor	, jejich délka a t�ídy za�azené do oboru 
Obor Kód oboru Délka studia T�ídy za�azené do oboru 
Gymnázium 79-41-K/81 Osmileté 1.A,B; 2.A,B; 3.A,B; 4.A,B; 

5.A,B; 6.A,B; 7.A,B; 8.A,B 
Gymnázium 79-41-K/41 �ty�leté 1.G, H; 2.G; 3.G; 4.G 
Výuka v obou studijních oborech probíhá podle školního vzd�lávacího programu „Poznáním 
a láskou k moudrosti“. 
 
U�ební plány 

U�ební plán nižšího stupn� osmiletého gymnázia 

P�edm�ty 
Ro�ník Celkový po�et 

hodin prima sekunda tercie kvarta 

�eský jazyk a literatura 5 4 4 4 17 

Anglický jazyk 4 4 3 3 14 

Další cizí jazyk - 3 3 3 9 

Matematika 4 4 4 4 16 

Informatika 1 2 - - 3 

D�jepis 2 2 2 2 8 

Výchova k ob�anství 2 1 2 2 7 

Fyzika - 2 2 2 6 

Chemie - - 2 2 4 

Biologie 2 2 2 2 8 

Zem�pis 1 2 2 2 7 

Hudební výchova 2 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 2 1 1 1 5 

T�lesná výchova 2 2 2 2 8 

Laboratorní technika - - - 1 1 

Volitelné p�edm�ty   

Náboženství 
1 1 1 1 4 

Religionistika 

Celkem hodin 28 31 31 32 122 

 
V tercii je na základ� rozhodnutí MŠMT povolena dvoujazy�ná výuka výchovy k ob�anství. 
Polovina hodin z celkové dotace je vyu�ována v anglickém jazyce a polovina v jazyce 
�eském. 
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U�ební plán �ty�letého a vyššího stupn� osmiletého gymnázia  
(první, druhý, t�etí ro�ník a �tvrtý ro�ník �ty�letého, kvinta, sexta, septima a oktáva 

osmiletého gymnázia) 

P�edm�ty 

Ro�ník 
Celkový po�et 

hodin 
1. 2. 3. 4. 

kvinta sexta septima oktáva 

�eský jazyk a literatura 3 4 4 4 15 

Anglický jazyk 4 3 3 4 14 

Další cizí jazyk 3 3 3 3 12 

Matematika 4 4 3 3 14 

Informatika 2 1 - - 3 

Fyzika 2 2 2 - 6 

Chemie 2 2 2 - 6 

Biologie 3 3 2 - 8 

Zem�pis 2 2 - - 4 

Základy spole�enských v�d 2 3 2 2 9 

D�jepis 2 2 2 - 6 

Hudební výchova 
2 2 - - 4 

Výtvarná výchova 

T�lesná výchova 2 2 2 2 8 

Volitelné p�edm�ty 

Náboženství 
2 2 2 1 7 

Religionistika 

Volitelný seminá� 1 - - 2 2 4 

Volitelný seminá� 2 - - 2 2 4 

Volitelný seminá� 3 - - 2 2 4 

Volitelný seminá� 4 - - - 2 2 

Volitelný seminá� 5 - - - 2 2 

Celkem hodin 35 35 33 29 132 

 
 
V kvint� osmiletého gymnázia a v 1. ro�níku �ty�letého gymnázia je na základ� rozhodnutí 
MŠMT povolena dvoujazy�ná výuka zem�pisu. Polovina hodin z celkové dotace je 
vyu�ována v anglickém jazyce a polovina v jazyce �eském. 
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III.2 Základní škola  

U�ební plán platný od 1. 9. 2006 - ŠVP - Škola dílna moudrosti �. j. 311096/39-7. 
vzd�lávací program za�azené t�ídy 
ŠVP - Škola dílna moudrosti �. j. 311096/39-7 1. - 9. ro�ník 
 

U�ební plán základní školy 

P�edm�t 
Ro�níky Celkový 

po�et 
hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

�eský jazyk 8 8 8 7 7 4 4 4 5 55 

Cizí jazyk 1 1 3 3 4 3 3 3 4 25 

Matematika 4 4 5 5 5 4 4 4 4 39 

�lov�k a jeho sv�t 1 1 2 4 4 - - - - 12 

Chemie - - - - - - - 2 2 4 

Fyzika - - - - - 2 2 2 2 8 

Biologie - - - - - 2 2 2 2 8 

Zem�pis - - - - - 2 2 2 2 8 

D�jepis - - - - - 2 2 2 2 8 

Ob�anská výchova - - - - - 1 1 1 1 4 

Informatika - - - 1 - 1 - - - 2 

Rodinná výchova - - - - - 1 1 1 - 3 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Výtvarná výchova 1 2 2 1 1 2 2 1 1 13 

Pracovní �innosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

T�lesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Náboženství 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Druhý cizí jazyk 
(n�m�ina, 
špan�lština) 

- - - - - - 2 2 2 6 

Týdenní dotace 
povinných 
p�edm�t	 

20 21 25 26 26 29 30 
 

31 
 

 
32 

 
240 
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III.3 Základní um�lecká škola 

Výuku v naší škole zajiš�ují p�evážn� kvalifikovaní pedagogové, absolventi konzervato�e �i 
p�íslušné vysoké školy, jejíž absolvování jim kvalifika�ní požadavky umož�uje naplnit. 
Pedagogové jsou v�tšinou výkonnými um�lci, aktivn� vystupují, komponují, nahrávají 
v profesionálních nahrávacích studiích, sami výtvarn� tvo�í �i se podílejí na výrazných 
a významných kulturních a dobro�inných projektech. Škola má 22 zam�stnanc	, z toho je 21 
pedagog	. Nejvíce jich vyu�uje v hudebním oboru. 
 
Škola �áste�n� sídlí v budov� Biskupského gymnázia, kde v lo�ském školním roce využívala 
7 u�eben. V�tšina výuky se však kv	li komfortu žák	 odehrává v budov� církevní základní 
školy, kde má ZUŠ k dispozici 8 u�eben. Velká �ást našich žák	 je totiž zárove� žáky ZŠ, 
nemusí tedy p�echázet do jiné budovy, u�itelé se s výukou v rámci ZUŠ st�hují za nimi do 
budovy ZŠ. U�ebny jsou standardn� vybaveny (hudební nástroj, notoviny, materiál 
pro výtvarný obor v keramické díln�, keramická pec, keramický kruh). Škola sv	j notový 
i materiální fond neustále rozši�uje. Škola vlastní také n�kolik hudebních nástroj	, které se 
zap	j�ují žák	m školy, konkrétn�: sedm p�í�ných fléten, jeden saxofon, �trnáct kus	 houslí 
r	zných velikostí, p�t klasických kytar a t�i violoncella s p�íslušenstvím. 
 
Dle rozhodnutí MŠMT byla Základní um�lecká škola zapsána do rejst�íku škol a školských 
za�ízení 11. 4. 2017; 4. zá�í 2017 byla na škole zahájena pravidelná výuka. Kapacita školy: 
236 žák	 pro t�i obory základního um�leckého vzd�lávání: 

• hudební obor 
• literárn�-dramatický obor – momentáln� se nevyu�uje 
• výtvarný obor 

 
Ve výtvarném oboru se vyu�ují p�edm�ty výtvarná výchova a keramika. V hudebním oboru 
se vyu�uje hra na klavír, hra na varhany, hra na elektronické hudební nástroje, hra na housle, 
hra na violu, hra na violoncello, hra na kytaru, hra na flétnu, hra na zobcovou flétnu, hra 
na saxofon, sólový zp�v, sborový zp�v a p�ípravná hudební výchova. 
 

obor 
po�et žák	 p�ípravného 
oboru a I. stupn� 

po�et žák	 II. 
stupn� 

po�et žák	 studia 
pro dosp�lé 
(nezahrnuje se do 
kapacity školy) 

hudební  
158 + 29 kolektivní + 3 
rozší�ené 

10 + 1 kolektivní 
2 

výtvarný 32 0 0 

celkem za obor 222 11 2 

žák	 celkem žák	 celkem 233 
 
 
Kritéria pro za�azování žák	 do stup�	 vzd�lávání a do ro�ník	: 

• P�ípravné studium k I. stupni: od 5 let v�ku 
• I. stupe� základního studia: od 7 let v�ku 
• P�ípravné studium k II. stupni: od 14 let v�ku 
• II. stupe� základního studia od 14 let v�ku 
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U�ební plány 
 
Hudební obor 
 
Hra na klavír - p�ípravné studium a I. stupe
 základního studia 

I.stupe� 
základního studia 

Po�et hodin v ro�níku 

P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyu�ovacího 

p�edm�tu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimu
m 

hodin 
za 7 let 

Klavír 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
Hudební nauka   1 1 1 1 1   5 

Klavírní seminá� 
Souborová hra 
Komorní hra 

     1 1 1 1 4 

Minimální po�et vyu�ovacích 
hodin v ro�níku 

2 2 2 3 3 2 2 16 

Nepovinné 
p�edm�ty 

 

Sborový zp�v 
 

  2 2 2 2 2 2 2 14 

 
Hra na klavír - p�ípravné studium a I. stupe
 základního studia 

II.stupe� základního 
studia 

Po�et hodin v ro�níku 
P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyu�ovacího 
p�edm�tu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum 
hodin za 4 

roky 

Klavír 1 1 1 1 1 4 

Klavírní seminá� 
Souborová hra 
Komorní hra 

 1 1 1 1 4 

Nepovinné p�edm�ty  

Sborový zp�v  2 2 2 2 8 
Minimální po�et vyu�ovacích hodin v 

ro�níku 
2 2 2 2 8 
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Hra na varhany - p�ípravné studium a I. stupe
 základního studia 

I. stupe� 
základního studia 

Po�et hodin v ro�níku 

P�ípravn
é 

studium 
Základní studium 

Název 
vyu�ovacího 

p�edm�tu 

1. 
r. 

2. 
r. 

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 
Minimu
m hodin 
za 7 let 

Povinné p�edm�ty 

Varhany   1 1 1 1 1 1 1 7 

Varhanní 
seminá� 

       1 1 2 

Hudební nauka   1 1 1 1 1   5 

Povinn� volitelné p�edm�ty 

Liturgická praxe 
a varhanní 

improvizace 
       1 1 2 

Komorní hra        1 1 2 

Minimální po�et 
vyu�ovacích hodin v ro�níku 

2 2 2 2 2 3 3 16 

 

Hra na varhany - II. stupe
 základního studia 

II. stupe� 
základního studia 

Po�et hodin v ro�níku 

P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyu�ovacího 
p�edm�tu 

1. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 
Minimum 
hodin za 4 

roky 

Varhany 1 1 1 1 1 4 

Povinn� – volitelné p�edm�ty 
Liturgická praxe a 

improvizace 
 1 1 1 1 4 

Varhanní seminá�  1 1 1 1 4 

Komorní hra  1 1 1 1 4 

Volitelné p�edm�ty 

Sborový zp�v  2 2 2 2 8 
Minimální po�et 

vyu�ovacích hodin v 
ro�níku 

 2 2 2 2 8 
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Hra na elektronické klávesové nástroje - p�ípravné studium a I. stupe
 základního 
studia 
 

I.stupe� 
základního studia 

Po�et hodin v ro�níku 

P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyu�ovacího 

p�edm�tu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 7 

let 
P�ípravná hra na 

elektronické 
klávesové nástroje 

1 1        2 

Hra na 
elektronické 

klávesové nástroje 
  1 1 1 1 1 1 1 7 

Hudební nauka   1 1 1 1 1   5 

Komorní hra 
Souborová hra 

     1 1 1 1 4 

Minimální po�et vyu�ovacích 
hodin v ro�níku 

2 2 2 3 3 2 2 16 

Nepovinné 
p�edm�ty 

 

Sborový zp�v   2 2 2 2 2 2 2 14 

 
 
Hra na elektronické klávesové nástroje - II. stupe
 základního studia 

II.stupe� základního studia 
Po�et hodin v ro�níku 

P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyu�ovacího 
p�edm�tu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum 
hodin za 4 

roky 
Hra na elektronické 
klávesové nástroje 

1 1 1 1 1 4 

Povinn� – volitelné p�edm�ty 
Komorní hra 

Souborová hra 
 1 1 1 1 4 

Nepovinné p�edm�ty  
Sborový zp�v  2 2 2 2 8 

Minimální po�et vyu�ovacích hodin v 
ro�níku 

2 2 2 2 8 
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Hra na housle - p�ípravné studium a I. stupe
 základního studia 

I.stupe� 
základního 

studia 

Po�et hodin v ro�níku 

P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyu�ovacího 

p�edm�tu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 

7 let 
P�ípravná 

hra na housle 
1 1        2 

Hra na 
housle 

  1 1 1 1 1 1 1 7 

Hudební 
nauka 

  1 1 1 1 1   5 

Komorní hra 
Souborová 

hra 
     2 2 2 2 8 

Minimální po�et 
vyu�ovacích hodin v 

ro�níku 
2 2 2 4 4 3 3 20 

Nepovinné 
p�edm�ty 

 

Sborový 
zp�v 

  2 2 2 2 2 2 2 14 

 
 
Hra na housle - II. stupe
 základního studia 

II.stupe� základního 
studia 

Po�et hodin v ro�níku 
P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyu�ovacího 
p�edm�tu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum 
hodin za 
4 roky 

Hra na housle 1 1 1 1 1 4 
Povinn� – volitelné p�edm�ty 

Komorní hra 
Souborová hra 

 2 2 2 2 8 

Nepovinné p�edm�ty  
Sborový zp�v  2 2 2 2 8 

Minimální po�et vyu�ovacích hodin v 
ro�níku 

3 3 3 3 12 
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Hra na violu - p�ípravné studium a I. stupe
 základního studia 

I.stupe� 
základního studia 

Po�et hodin v ro�níku 

P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyu�ovacího 

p�edm�tu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 7 

let 
P�ípravná hra na 

violu 
1 1        2 

Hra na violu   1 1 1 1 1 1 1 7 

Hudební nauka   1 1 1 1 1   5 

Komorní hra 
Souborová hra 

     2 2 2 2 8 

Minimální po�et vyu�ovacích 
hodin v ro�níku 

2 2 2 4 4 3 3 20 

Nepovinné 
p�edm�ty 

 

Sborový zp�v   2 2 2 2 2 2 2 14 

 
Hra na violu - II. stupe
 základního studia 

II.stupe� základního studia 
Po�et hodin v ro�níku 

P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyu�ovacího 
p�edm�tu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum 
hodin za 4 

roky 
Hra na violu 1 1 1 1 1 4 

Povinn� – volitelné p�edm�ty 
Komorní hra 

Souborová hra 
 2 2 2 2 8 

Nepovinné p�edm�ty  
Sborový zp�v  2 2 2 2 8 

Minimální po�et vyu�ovacích hodin v 
ro�níku 

3 3 3 3 12 
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Hra na violoncello - p�ípravné studium a I. stupe
 základního studia 
 

I.stupe� 
základního studia 

Po�et hodin v ro�níku 

P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyu�ovacího 

p�edm�tu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 

7 let 

P�ípravná hra na 
violoncello 

1 1        2 

Hra na 
violoncello 

  1 1 1 1 1 1 1 7 

Hudební nauka   1 1 1 1 1   5 

Komorní hra 
Souborová hra 

     2 2 2 2 8 

Minimální po�et vyu�ovacích 
hodin v ro�níku 

2 2 2 4 4 3 3 20 

Nepovinné 
p�edm�ty 

 

Sborový zp�v   2 2 2 2 2 2 2 14 

 
 
Hra na violoncello - II. stupe
 základního studia 

II.stupe� základního 
studia 

Po�et hodin v ro�níku 
P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyu�ovacího 
p�edm�tu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum 
hodin za 4 

roky 
Hra na violoncello 1 1 1 1 1 4 
Povinn� – volitelné 

p�edm�ty 
      

Komorní hra 
Souborová hra 

 2 2 2 2 8 

Nepovinné p�edm�ty  
Sborový zp�v  2 2 2 2 8 

Minimální po�et vyu�ovacích hodin v 
ro�níku 

3 3 3 3 12 
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Hra na kytaru - P�ípravné studium a I. stupe
 základního studia 

I.stupe� 
základního studia 

Po�et hodin v ro�níku 

P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyu�ovacího 

p�edm�tu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 7 

let 

P�ípravná hra na 
kytaru 

1 1        2 

Hra na kytaru   1 1 1 1 1 1 1 7 

Hudební nauka   1 1 1 1 1   5 

Komorní hra 
Souborová hra 

     1 1 1 1 4 

Minimální po�et vyu�ovacích 
hodin v ro�níku 

2 2 2 3 3 2 2 16 

Nepovinné 
p�edm�ty 

 

Sborový zp�v   2 2 2 2 2 2 2 14 

 
P�ípravné studium  

 
Po�et hodin v ro�níku 
P�ípravné studium  

Název vyu�ovacího 
p�edm�tu 

1.r. 2.r. 
Minimum 

hodin za 2 roky 
P�ípravná hudební 
výchova 

2 2 4 

Minimální po�et 
vyu�ovacích hodin v 
ro�níku 

2 2 4 

 
 
Hra na p�í�nou flétnu - p�ípravné studium a I. stupe
 základního studia 

 I.stupe� 
základního studia 

Po�et hodin v ro�níku 
P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyu�ovacího 

p�edm�tu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 

7 let 
Hra na flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

Hudební nauka   1 1 1 1 1   5 
Komorní hra 

Souborová hra 
     1 1 1 1 4 
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Minimální po�et vyu�ovacích 
hodin v ro�níku 

2 2 2 3 3 2 2 16 

Nepovinné 
p�edm�ty 

 

Sborový zp�v 
 

  2 2 2 2 2 2 2 14 

 
 
Hra na p�í�nou flétnu - II. stupe
 základního studia 

II.stupe� základního 
studia 

Po�et hodin v ro�níku 
P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyu�ovacího 
p�edm�tu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum 
hodin za 
4 roky 

Hra na flétnu 1 1 1 1 1 4 
Povinn� – volitelné 

p�edm�ty 
 

Komorní hra 
Souborová hra 

 1 1 1 1 4 

Nepovinné p�edm�ty  
Sborový zp�v  2 2 2 2 8 

 
Hra na zobcovou flétnu - P�ípravné studium a I. stupe
 základního studia 

I.stupe� 
základního 

studia 

Po�et hodin v ro�níku 

P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyu�ovacího 

p�edm�tu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 7 

let 
Hra na 

zobcovou 
flétnu 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

Hudební 
nauka 

  1 1 1 1 1   5 

Komorní hra 
Souborová hra 

     1 1 1 1 4 

Minimální po�et 
vyu�ovacích hodin v 

ro�níku 
2 2 2 3 3 2 2 16 

Nepovinné 
p�edm�ty 

 

Sborový zp�v   2 2 2 2 2 2 2 14 
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Hra na zobcovou flétnu - II. stupe
 základního studia 

II.stupe� základního 
studia 

Po�et hodin v ro�níku 
P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyu�ovacího 
p�edm�tu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum hodin 

za 4 roky 
Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 1 4 

Nepovinné p�edm�ty       
Komorní hra 

Souborová hra 
 1 1 1 1 4 

Volitelné p�edm�ty  
Sborový zp�v  2 2 2 2 8 

Minimální po�et vyu�ovacích hodin v 
ro�níku 

2 2 2 2 8 

 
Hra na saxofon – p�ípravné studium a I. stupe
 základního studia 

I. stupe� 
základního studia 

Po�et hodin v ro�níku 

P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyu�ovacího 

p�edm�tu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 7 

let 

Hra na saxofon   1 1 1 1 1 1 1 7 

Hudební nauka   1 1 1 1 1   5 

Komorní hra 
Souborová hra 

     1 1 1 1 4 

Minimální po�et vyu�ovacích 
hodin v ro�níku 

2 2 2 3 3 2 2 16 

Nepovinné 
p�edm�ty 

 

Sborový zp�v 
 

  2 2 2 2 2 2 2 14 

Hra na saxofon – II. stupe
 základního studia 

II. stupe� základního 
studia 

Po�et hodin v ro�níku 
P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyu�ovacího 
p�edm�tu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum hodin 

za 4 let 
Hra na saxofon 1 1 1 1 1 4 

Povinn� – volitelné 
p�edm�ty 

 

Komorní hra 
Souborová hra 

 1 1 1 1 4 

Nepovinné p�edm�ty  
Sborový zp�v  2 2 2 2 8 
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Sborový zp�v - p�ípravné studium a I. stupe
 základního studia 

I.stupe� 
základního studia 

Po�et hodin v ro�níku 

P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyu�ovacího 

p�edm�tu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 7 

let 

Sborový zp�v 1 1 2 2 2 2 2 2 2 14 

Hlasová výchova   1 1 1 1 1 1 1 7 

Minimální po�et vyu�ovacích 
hodin v ro�níku 

3 3 3 3 3 3 3 21 

 
Sborový zp�v - II. stupe
 základního studia 

II.stupe� základního 
studia 

Po�et hodin v ro�níku 
P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyu�ovacího 
p�edm�tu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum 
hodin za 4 

roky 
Sborový zp�v 2 2 2 2 2 8 

Minimální po�et vyu�ovacích hodin v 
ro�níku 

2 2 2 2 8 

 
 
Sólový zp�v - p�ípravné studium a I. stupe
 základního studia 

I.stupe� 
základního 

studia 

Po�et hodin v ro�níku 

P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyu�ovacího 

p�edm�tu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 7 

let 

Sólový zp�v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

Hudební 
nauka 

  1 1 1 1 1   5 

Sborový zp�v        2 2 4 

Minimální po�et 
vyu�ovacích hodin v 

ro�níku 
2 2 2 2 2 3 3 16 

Nepovinné 
p�edm�ty 

 

Sborový zp�v  2 2 2 2 2 0 0 10 
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Sólový zp�v - II. stupe
 základního studia 

II.stupe� základního 
studia 

Po�et hodin v ro�níku 
P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyu�ovacího 
p�edm�tu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum hodin 

za 4 roky 
Sólový zp�v 1 1 1 1 1 4 

Povinn� – volitelné 
p�edm�ty 

      

Sborový zp�v  1 1 1 1 4 
Minimální po�et vyu�ovacích hodin v 

ro�níku 
2 2 2 2 8 

 
 
 
Výtvarný obor 
 
Keramika - p�ípravné studium a I. stupe
 základního studia 

I.stupe� 
základního studia 

Po�et hodin v ro�níku 

P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyu�ovacího 

p�edm�tu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 

7 let 

Keramika   2 3 3 3 3 3 3 20 

Minimální po�et vyu�ovacích 
hodin v ro�níku 

2 3 3 3 3 3 3 20 

 
 
 
 
Keramika - II. stupe
 základního studia 
 

II.stupe� základního 
studia 

Po�et hodin v ro�níku 
P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název vyu�ovacího 
p�edm�tu 

1.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 
Minimum 
hodin za 4 

roky 
Keramika   3 3 3 3 12 

Minimální po�et vyu�ovacích hodin v 
ro�níku 

3 3 3 3 12 
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Výtvarná výchova – p�ípravné studium a I. stupe
 základního studia 
 

I.stupe� 
základního 

studia 

Po�et hodin v ro�níku 

P�ípravné 
studium 

Základní studium 

Název 
vyu�ovacího 

p�edm�tu 
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Minimum 
hodin za 7 

let 

Výtvarná 
výchova 

2 2 2 3 3 3 3 3 3 20 

Minimální po�et 
vyu�ovacích hodin v 

ro�níku 
2 3 3 3 3 3 3 20 
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IV. Rámcový popis personálního zabezpe�ení �innosti školy 
Vedení školy: 
�editel školy: Mgr. Ji�í Vojá�ek 
zástupci �editele školy pro gymnázium: 
 Mgr. Iva Št�rbová 
 Mgr. Ond�ej Bouma 

Mgr. Petr Beneš 
zástupce �editele školy pro základní školu (2. stupe�): 
 Mgr. Tomáš Kopecký 
zástupkyn� �editele pro základní školu (1. stupe�): 
 Mgr. Helena Nerudová 
zástupkyn� �editele pro mate�skou školu: 
 Mgr. Lenka Tomášová 
zástupkyn� �editele pro základní um�leckou školu: 
 Mgr. Kate�ina Prokešová 

 
Nepedagogi�tí pracovníci: 
Ing. Pavla Volková vedoucí pracovnice ekonomického úseku 
Simona Vicencová 
Bc. Tereza Fajtová 

asistentka �editele 
sekretariát ZUŠ 

Dana �erná personalistka, mzdová ú�etní 
Yveta Šimanová ú�etní 
František Lopour vedoucí technickohospodá�ského úseku 
Jan Verner školník, správce ZŠ a MŠ 
Bc. Roman Vencl správce sít� 
Bc. Milan Bohá�ek správce sít� 
Výchovné poradkyn�: 
Mgr. Michaela �iperová (gymnázium) 
Mgr. V�ra Bláhová (ZŠ a MŠ) 
Metodici prevence sociáln� patologických jev	: 
Mgr. P�emysl Volek (gymnázium) 
Mgr. Jaroslava Vojá�ková (ZŠ) 
Etoped – speciální pedagog: 
Mgr. Michal Klapal 
Koordináto�i tvorby ŠVP: 
Mgr. Iva Št�rbová (gymnázium) 
Mgr. Tomáš Kopecký (ZŠ) 
Koordinátor environmentální výchovy: 
RNDr. PhDr. Ivo Králí�ek, Ph.D. (gymnázium) 
Mgr. Tomáš Kopecký (ZŠ) 
Spirituálové školy: 
ThLic. Vojt�ch Brož, Th.D. (gymnázium) 
Bc.Th. Petr Zadina (ZŠ a MŠ) 
Vedoucí školního klubu: 
Mgr. Ji�í Schejbal (gymnázium) 
Mgr. Jana Pastuchová (ZŠ) 
Vedoucí školní družiny 
Mgr. Zuzana Dufková (ZŠ) 
Volno�asové aktivity: 
Ing. Irena Kožíšková (gymnázium) 
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Mgr. Lucie Strunová (gymnázium) 
 
Knihovnice: 
Bc. Jana Nováková (gymnázium) 
Bezpe�nostní technik: 
Bc. Petr Pospíšil (není zam�stnancem školy) 
Pov��enec pro GDPR:  
JUDr. Vladimír Rejmont (není zam�stnancem školy) 
 
Vedoucí p�edm�tových komisí na gymnáziu  
P�edm�tová komise Vedoucí p�edm�tové komise 
�eský jazyk a literatura Mgr. Blanka Langerová 
Anglický jazyk Mgr. Alice Din�ovová 
N�mecký jazyk Mgr. Iva Št�rbová 
Románské jazyky Mgr. Kate�ina Pr	šová 
D�jepis Mgr. Vít�zslav Kutík 
ZSV a výchova k ob�anství Mgr. Ond�ej Bouma 
Zem�pis Mgr. Irena Rozto�ilová 
Matematika Mgr. Petr Beneš 
Fyzika Mgr. Martin Jacko 
Chemie Mgr. Jaroslava Polednová 
Biologie RNDr. PhDr. Ivo Králí�ek, Ph.D. 
Informatika Mgr. Radek N�mec, Ph.D. 
Náboženství a religionistika ThLic. Vojt�ch Brož, Th.D. 
Hudební výchova Mgr. František Novák 
Výtvarná výchova Mgr. Dagmar Blehová 
T�lesná výchova Mgr. Ji�í Schejbal 
 
Vedoucí p�edm�tových komisí na základní škole 
P�edm�tová komise Vedoucí p�edm�tové komise 
Metodické sdružení I. stupn� ZŠ Mgr. Helena Nerudová 
PK cizích jazyk	 Mgr. Romana Košínová 
PK humanitních p�edm�t	 Mgr. V�ra Bláhová 
PK náboženství  Bc.Th. Petr Zadina 
PK p�írodov�dných p�edm�t	 Mgr. Petr �ehák 
PK výtvarné výchovy a pracovní �innosti Ing. Jan Trdli�ka 
PK T�lesná výchova Mgr. Tomáš Kopecký 
 
T�ídní u�itelé na gymnáziu  
T�ída T�ídní u�itel 
prima A Mgr. Jaroslava Vojá�ková 
prima B Mgr. Ji�í Schejbal 
sekunda A Mgr. Jana �ežíková 
sekunda B Mgr. Ladislava Pozdílková 
tercie A Mgr. Nicol Jará 
tercie B Mgr. Dagmar Blehová 
kvarta A Mgr. Lukáš Malý 
kvarta B Mgr. Stanislava Ku�erová 
kvinta A Mgr. Petr Beneš 
kvinta B RNDr. PhDr. Ivo Králí�ek, Ph.D. 
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první G Mgr. Pavel Háp 
sexta A Mgr. Petra Stejskalová 
sexta B Mgr. Adéla Vachuška Pešová 
druhá G Mgr. Vít�zslav Kutík 
druhá H Mgr. P�emysl Volek 
septima A Mgr. Martin Jacko 
septima B Mgr. Magdaléna Olívková 
t�etí G Mgr. Jaroslava Polednová 
oktáva A Mgr. Blanka Langerová 
oktáva B Mgr. Ond�ej Bouma 
�tvrtá G Mgr. Michaela �iperová 
 
T�ídní u�itelé na základní škole  
T�ída T�ídní u�itel 
1.A Mgr. Kv�toslava Hožová 
1.B Mgr. Mária Kavo�ová 
2.A Mgr. Kate�ina Stejskalová 
3.A Mgr. Helena Nerudová 
3.B Mgr. Nad�žda Trojanová 
4.A Mgr. Jakub Ž
ánský  
5.A Mgr. Josef Machek 
6.A Mgr. V�ra Bláhová 
7.A Mgr. Irena Šmídová 
7.B Mgr. Petr �ehák  
8.A Ing. Jan Trdli�ka 
9.A Mgr. Tomáš Kopecký 
 
Pedagogický sbor gymnázia 
Na škole p	sobilo 63 pedagogických pracovník	.    

Mgr. Beneš Petr matematika zem�pis 

seminá� 
z matematiky, 
cvi�ení  
z matematiky 

zástupce 
�editele 

Mgr. Blehová Dagmar 
�eský jazyk  
a literatura 

výtvarná 
výchova 

 d�jiny um�ní u�itelka 

Mgr. Bouma Ond�ej n�mecký jazyk religionistika 

základy 
spole�enských 
v�d, filozoficko 
etický seminá� 

zástupce 
�editele  

ThLic. Brož Vojt�ch, 
Th.D. 

náboženství religionistika 
seminá�  
z religionistiky 

spirituál  

Mgr. Brožek Jaroslav náboženství religionistika  u�itel 

MA Burch David anglický jazyk 
seminá� 
z anglického 
jazyka 

historie 
anglického jazyka u�itel 

PaedDr. Burkertová 
Irena 

t�lesná výchova 
výchova  
k ob�anství 

  u�itelka 

Mgr. �apek Miroslav anglický jazyk zem�pis 

seminá�  
ze zem�pisu, 
politická 
geografie v AJ 

u�itel 

Mgr. �ežíková Jana anglický jazyk �eský jazyk  
a literatura  u�itelka 
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Mgr. �iperová 
Michaela 

�eský jazyk  
a literatura 

d�jepis   
výchovná 
poradkyn� 

Mgr. Din�ovová Alice anglický jazyk 
cvi�ení 
z anglického 
jazyka 

 u�itelka 

Bc. Gorro�ová Barbara    asistentka 
pedagoga 

Mgr. Háp Pavel biologie 
t�lesná 
výchova 

 u�itel 

Mgr. Haviger Ji�í, 
Ph.D. 

deskriptivní 
geometrie 

  u�itel 

Houdková Lucie, DiS. 
hudební 
výchova 

  u�itelka 

Mgr. Hošková Eva 
�eský jazyk  
a literatura 

literatura a 
tv	r�í psaní 

  u�itelka 

Mgr. Jacko Martin matematika fyzika 
seminá� 
z fyziky  

u�itel 

Mgr. Jará Nicol anglický jazyk biologie  u�itelka 

Ing. Kožíšková Irena    
pedagogická 
pracovnice ve 
školním klubu 

RNDr. PhDr. Králí�ek 
Ivo, Ph.D. 

biologie matematika 
seminá� 
z biologie 

u�itel, 
koordinátor 
environmentální 
výchovy 

RNDr. K�ížová 
Michaela, Ph.D. 

fyzika   u�itelka 

Mgr. Ku�erová 
Stanislava 

�eský jazyk  
a literatura 

  u�itelka 

Mgr. Kutík Vít�zslav 
�eský jazyk  
a literatura 

d�jepis 
seminá� 
z d�jepisu  

u�itel 

Mgr. Langerová Blanka 
�eský jazyk  
a literatura 

základy 
spole�enských 
v�d 

seminá� 
z psychologie 

u�itelka 

Mgr. Lo�árková Petra, 
DiS. 

hudební 
výchova 

  u�itelka 

Mgr. Malý Lukáš matematika d�jepis  u�itel 

Martinez Daniel špan�lský jazyk 
seminá� ze 
špan�lského 
jazyka 

 u�itel 

Mgr. Melicharová 
Helena 

religionistika 
výchova 
k ob�anství 

 u�itelka 

Mgr. Michalcová 
Pavlína 

biologie matematika  u�itelka 

Mgr. er Mgr. Mišká� 
Dominik 

biologie, 
matematika 

fyzika, laboratorní 
technika zem�pis u�itel 

Mgr. Mrázová Martina n�mecký jazyk   u�itelka 

Mgr. Musilová Tereza t�lesná výchova ruský jazyk  u�itelka 

Mgr. Bc. N�mec Radek, 
Ph.D. 

informatika 
seminá�    
z informatiky 

 u�itel 

Mgr. et Bc. Novák hudební   u�itel 
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František výchova 

Mgr. Olívková 
Magdaléna 

�eský jazyk  
a literatura 

základy 
spole�enských 
v�d 

 u�itelka 

Bc. er Bc. Pádrová 
Šárka 

hudební 
výchova 

  u�itelka 

Mgr. Párová Miroslava 
�eský jazyk  
a literatura 

výtvarná 
výchova 

  u�itelka 

Mgr. Polednová 
Jaroslava 

matematika 
chemie, 
laboratorní 
technika 

seminá� z chemie, 
praktická cvi�ení  
z chemie 

u�itelka 

Mgr. et Bc. Pozdílková 
Ladislava 

d�jepis 

výchova 
k ob�anství, 
základy 
spole�enských 
v�d 

religionistika u�itelka 

Mgr. Prokešová 
Kate�ina 

francouzský 
jazyk 

seminá� 
z francouzského 
jazyka 

seminá� z hudební 
výchovy u�itelka 

Mgr. Pr	šová Kate�ina špan�lský jazyk   u�itelka 

Mgr. Rozto�ilová Irena zem�pis 
t�lesná 
výchova 

 u�itelka 

Mgr. Schejbal Ji�í  biologie 
t�lesná 
výchova 

somatologie u�itel, vedoucí 
školního klubu 

Mgr. Stejskalová Petra biologie 
chemie, 
laboratorní 
technika 

seminá� z chemie, 
praktická cvi�ení  
z chemie 

u�itelka 

Mgr. Strunová Lucie biologie   

u�itelka, 
pedagogická 
pracovnice ve 
školním klubu 

Mgr. Šanderová Blanka anglický jazyk 
seminá� 
z anglického 
jazyka 

  u�itelka 

Mgr. Šim	nek Vít anglický jazyk 
t�lesná 
výchova 

seminá� 
z anglického 
jazyka 

u�itel 

Mgr. Špa�ková Lucie latina   u�itelka 

Mgr. Špelda David t�lesná výchova   u�itel 

Mgr. Špuláková 
Št�pánka 

francouzský 
jazyk 

n�mecký jazyk  u�itelka 

Mgr. Št�rbová Gabriela d�jepis 
t�lesná 
výchova 

 u�itelka 

Mgr. Št�rbová Iva n�mecký jazyk 
seminá� 
z n�meckého 
jazyka 

  
zástupkyn� 
�editele  

Mgr. Trojovská 
Drahovzalová Jana 

náboženství religionistika  u�itelka 

Tužilová Kristýna  t�lesná výchova   u�itelka 

Mgr. Vacková Blanka špan�lský jazyk 
seminá� ze 
špan�lského 
jazyka 

 u�itelka 

Mgr. Vachuška Pešová anglický jazyk výchova základy 
spole�enských u�itelka 
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Adéla k ob�anství v�d 

Mgr. Vaní�ková 
Michaela 

anglický jazyk 
špan�lský 
jazyk 

 u�itelka 

Mgr. Vojá�ek Ji�í matematika 
seminá� 
z matematiky 

 �editel 

Mgr. Vojá�ek Josef matematika informatika  u�itel 

Mgr. Vojá�ková 
Jaroslava 

matematika   u�itelka 

Mgr. Volek P�emysl 
základy 
spole�enských 
v�d 

religionistika 

seminá� 
z politologie, 
logika a teorie 
argumentace 

u�itel, metodik 
prevence 
sociáln� 
patologických 
jev	 

Mgr. Vo�íšková 
Vendula 

n�mecký jazyk 
výtvarná 
výchova 

 u�itelka 

MgA. Zavrzhelová 
Ivanová Antonia 

anglický jazyk   u�itelka 

 
Pedagogický sbor základní školy a mate�ské školy  
Mgr. Basta�ová Edita výtvarná výchova u�itelka ZŠ 

Mgr. Bláhová V�ra �j,  
u�itelka, výchovná 
poradkyn� ZŠ 

 Bedna�íková Iva, DiS.   vychovatelka ŠD 
Bc.  �elakovská Terézia Vv, Hv u�itelka ZŠ 
Mgr. Duffková Zuzana  vychovatelka ŠD 

Mgr. Dobromyslska Viktoriia  
vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

Mgr. Fu�íková Dana Aj, Hv, Nab u�itelka ZŠ 

 Hadincová Markéta  
vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

Bc. Havránková Eliška  u�itelka MŠ 
Mgr. Hole�ková Kate�ina  u�itelka MŠ 
Mgr. Hožová Kv�toslava 1. stupe� u�itelka ZŠ 
Mgr. Kavo�ová Marietta 1. stupe� u�itelka ZŠ 
Bc. Kmoní�ková Marie  u�itelka MŠ 
 Kolá�ová Anna  vychovatelka ŠD 

Mgr. Kopecký Tomáš  Bi, Tv, P� 
zástupce �editele pro ZŠ 
koordinátor ŠVP 

Mgr. Košínová Romana Aj, Rov u�itelka ZŠ 
Mgr. Kozo�ová Daniela Náb  u�itelka ZŠ 

 Kusáková Jitka  
Vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

Bc. Ma�íková Anna  vychovatelka ŠD  
Mgr. Machek Josef 1. stupe� u�itel ZŠ 

 Meteláková Ji�ina   
vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

Mgr. Musilová Tereza TV u�itelka ZŠ 

Mgr.  Nerudová Helena 1. stupe� 
zástupkyn� �editele pro 
1. stupe� ZŠ 

Mgr. Pastuchová Jana D, Ov, Rov u�itelka ZŠ 
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Bc. Pechá�ková Barbora  t�ídní u�itelka MŠ 
Mgr. �ehák Petr M, De, Ze u�itel ZŠ 

Bc Sta�ková Tereza  
vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

Mgr. Stejskalová Kate�ina 1. stupe� u�itelka ZŠ 
Bc. Suková Michaela  vychovatelka ŠD 
Mgr. Šmídová Irena Aj, RoV u�itelka ZŠ 

 Šotnerová Kate�ina  
vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

Mgr. Špa�ková Lucie  vychovatelka ŠK 
Mgr. Špelda David Inf, Tv u�itel ZŠ 
Mgr. Špuláková Št�pánka Nj u�itelka ZŠ 

Mgr. Tomášová Lenka  
zástupkyn� �editele pro 
MŠ, t�ídní u�itelka MŠ 

Ing. Trdli�ka Jan Fy, Che, P�  u�itel ZŠ  
Mgr. Trojanová Nad�žda 1. stupe� u�itelka ZŠ 
Mgr. Valentová Kate�ina  u�itelka MŠ 
Mgr. Vaní�ková Michaela Šj u�itelka ZŠ 

Mgr. Vojá�ková Jaroslava M 
u�itelka ZŠ, metodi�ka 
prevence sociáln� 
patologických jev	 

Bc. Th. Zadina Petr Náb, D 
u�itel ZŠ, spirituál pro 
ZŠ a MŠ 

Mgr. Zavolokina Olena  
vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

Mgr.  Ž
ánský Jakub 1. stupe� u�itel ZŠ 
 
 
U�itelé na základní um�lecké škole 
Na škole p	sobilo 21 u�itel	. 
U�itel Vyu�ovaný obor a zam��ení 
Mgr. Edita Basta�ová Výtvarný obor – keramika, výtvarná výchova  
Mgr. Bc. Veronika Bedná�ová Výtvarný obor – výtvarná výchova 
Dorota Be�ová Hudební obor – hra na kytaru 
Katka Besedová Hudební obor – hra na zobcovou flétnu a hra na 

p�í�nou flétnu 
Mgr. Miroslav Brtník Hudební obor – hra na violoncello 
BcA. Bc. Petr �elakovský Hudební obor – hra na housle, hra na violu 
Olga Dašková Hudební obor – hra na kytaru 
Bc. Iva Misa�ová Hudební obor – sólový zp�v  
Hana Haltufová Hudební obor – hra na zobcovou flétnu a hra na 

p�í�nou flétnu 
Mgr. Kv�toslava Hožová   Výtvarný obor – keramika  
Mgr. Bc. Jana Hronovská Hudební obor – hra na klavír 
Laura Karpišová Hudební obor – hra na zobcovou flétnu a hra na 

klarinet 
Mgr. Nikola Koš�álová Hudební obor – hudební nauka, hlasová výchova 
Mgr. BcA. Jan Kudrna Hudební obor – hra na varhany, hra na klavír, hra na 

elektronické klávesové nástroje 
Mgr. Petra Lo�árková, DiS. Hudební obor – hra na klavír, hra na varhany 
Mgr. et Mgr. Jan Lorenc Hudební obor – hra na varhany a hra na klavír 
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Mgr. Bc. František Novák Hudební obor – hra na varhany, hra na klavír, sborový 
zp�v 

Mgr. Kate�ina Prokešová Hudební obor – hudební nauka, p�ípravná hudební 
výchova 

Adéla Proroková Hudební obor – hra na zobcovou flétnu 
Helena Sto�esová Hudební obor – hra na klavír 
Mgr. Petra Zají�ková Pukovcová Hudební obor – p�ípravná hudební výchova, hra na 

zobcovou flétnu 
 

V. Údaje o p�ijímacím �ízení a následném p�ijetí do školy 

V.1 Gymnázium – p�ijímací zkoušky 

P�ijímací �ízení na Biskupské gymnázium v Hradci Králové prob�hlo podle platné legislativy. 
�editel školy stanovil jednotná kritéria p�ijímacího �ízení, která byla na konci ledna 2022 
zve�ejn�na. 
 
P�ijímací zkoušky do �ty�letého gymnázia se konaly 12. a 13. dubna 2022, do osmiletého 
gymnázia 19. a 20. dubna 2022. Uchaze�i skládali jednotné p�ijímací zkoušky z �eského 
jazyka a z matematiky.  
V p�ijímacím �ízení byl zohledn�n prosp�ch ze základní školy, úsp�chy v sout�žích 
a mimoškolní aktivity. 
 
P�ijímací �ízení pro školní rok 2022 - 2023 

Kód oboru Název oboru 
1. kolo další kola P�ijatí 

celkem p�ihlášení p�ijatí p�ihlášení p�ijatí 
79-41-/81 Gymnázium 288 60 - - 60 
79-41-/41 Gymnázium 87 30 - - 30 

V.2 Zápis do l. t�ídy na základní škole  

Zápis prob�hl dne 1. 4. 2022 prezen�ní formou s možností budoucích prv�á�k	 zú�astnit se 
tradi�ní Cesty pohádkovým lesem. K zápisu p�išlo 27 d�tí. Dv� z nich nebyly z kapacitních 
d	vod	 p�ijaty. Zapsáno bylo 25 žák	, z nichž 3 mají odklad povinné školní docházky. Všech 
22 d�tí, které ve školním roce 2022/2023 nastoupí do prvních t�íd, je schopno zvládnout 
p�estup z mate�ských škol na základní školu. 
 
Otev�eli jsme op�t dv� první t�ídy s malým po�tem žák	, aby p�echod do školy a zvládnutí 
prvního ro�níku byly pro d�ti p�íjemné.  
  

V.3 Zápis do mate�ské školy 

Pro školní rok 2022/23 požádalo o zápis do MŠ 33 d�tí. Zápis prob�hl fyzicky v m�síci 
kv�tnu 2022 v MŠ. Z kapacitních d	vod	 bylo vyhov�no pouze 14 žádostem. 

V.4 Talentové zkoušky na ZUŠ 

Žáci jsou do ZUŠ p�ijímáni na základ� talentové zkoušky, které se konaly ve dnech 6. 6. 
a 8. 6. 2022 v budov� Církevní základní školy. Ve st�edu 8. 6. probíhaly zkoušky paraleln� 
i v budov� Biskupského gymnázia. Komise sestávala ze t�í pedagogických pracovník	. 
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Hodnocení probíhalo na základ� stanovených kritérií. U uchaze�	 o hudební obor se hodnotila 
rytmika (vytleskávání zadaného rytmického útvaru), zp�v (interpretace písn� dle vlastního 
výb�ru), intonace a hudební pam�� (opakování tón	, p�enos tón	), sluchová analýza 
(rozpoznání smutné/veselé melodie), pohovor (motivace, zajišt�ní nástroje atp.). Uchaze� m�l 
k dispozici klavír a mohl si p�inést sv	j vlastní nástroj. 
U výtvarných obor	 uvoln�nost výtvarného projevu, tvo�ivost, úrove� zvládnutí výtvarných 
technik, vytrvalost a soust�ed�nost.  
V p�ípad�, že uchaze� již navšt�voval jinou základní um�leckou školu, je mu v p�ípad� volné 
kapacity školy na základ� žádosti umožn�n p�estup bez povinnosti skládat talentovou 
zkoušku.  
 
P�ijímací �ízení pro školní rok 2022/2023 
 

Obor 
 

P�ihlášení P�ijatí 
Hudební 56 40 
Výtvarný 23 23 
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VI.  Stru�né vyhodnocení napl
ování cíl	 školního 
vzd�lávacího programu 

 

VI.1 Gymnázium 

Výchovná a vzd�lávací �innost gymnázia probíhá v souladu s cíli stanovenými ve školním 
vzd�lávacím programu „Vzd�láním a láskou k moudrosti“. Jejich napl�ování bylo sledováno 
a vyhodnocováno b�hem hospita�ní �innosti a v p�edm�tových komisích. Pololetn� bylo 
provedeno porovnání plánovaných cíl	 s jejich realizací. Rozsah a obsah výuky odpovídal 
u�ebním osnovám (výstup	m a u�ivu) v ŠVP. P�i vzd�lávání žák	 byla zohled�ována práce 
s pr	�ezovými tématy. P�i výuce byly podle možností využívány výchovné a vzd�lávací 
strategie vedoucí k rozvíjení kompetencí žák	.  
Vzd�lávání bylo �áste�n� ovlivn�no obdobím karantén a d	sledky distan�ní výuky 
v uplynulých letech. Hodnocení žák	, výsledky maturitních zkoušek a úsp�ch absolvent	 p�i 
p�ijímacím �ízení na vysoké školy sv�d�í o tom, že jsou cíle ŠVP napl�ovány a že žáci 
požadavky v n�m stanovené zvládají na velmi dobré úrovni. Pouze ojedin�le došlo 
v od	vodn�ných p�ípadech k p�esunu výstup	 a u�iva do vyššího ro�níku. 
Od 1. 9. 2021 probíhala výuka informatiky v primách podle požadavk	 revidovaného 
rámcového vzd�lávacího programu.   
 

VI.2 Základní škola  

Veškeré výchovn� vzd�lávací aktivity školy se nesou v duchu pln�ní školního vzd�lávacího 
programu a napl�ování stávající koncepce školy. V koncepci je jasn� formulován profil 
absolventa školy. Jednotlivé rozpracované �ásti ŠVP, u�ivo a výstupy vzd�lávání jsou 
vyu�ujícími soustavn� realizovány s cílem spln�ní všech stanovených krok	. 
Cíle dané RVP ZV a ŠVP pro základní vzd�lávání pro školní rok 2021/22 byly spln�ny. 
Poda�ilo se tém�� zacelit mezeru ve vzd�lávání zp	sobenou dlouhými obdobími distan�ní 
výuky a karantén a tém�� všichni žáci se ve svých výsledcích dostali na svou obvyklou 
úrove�. 
Úsp�ch žák	 u p�ijímacích zkoušek a výsledky výchovn� vzd�lávacího procesu ukazují, že 
naprostá v�tšina školních aktivit je vykonávána správn�. 
Od 1. 9. 2021 pracujeme s upravenou verzí ŠVP dodatkem a využili jsme hned první vlny 
výuky informatiky podle upraveného RVP, tedy výuka informatiky od 4. ro�níku. 
 

VI.3 Mate�ská škola 

P�edškolní vzd�lávání vycházelo z Rámcového vzd�lávacího programu pro p�edškolní 
vzd�lávání, u�itelky používaly nadále ŠVP Rok se svatými. Vyhledávaly a používaly 
metodické materiály a odbornou literaturu, k�es�anskou literaturu, rozvržení práce bylo 
strukturováno do integrovaných blok	. 
 
Výchovn� vzd�lávací proces v mate�ské škole sm��ujeme k tomu, aby naši MŠ opoušt�ly d�ti 
s vlastním rozumem, názorem, schopné dívat se kolem sebe, samostatn� uvažovat, tvo�iv� 
p�emýšlet a jednat, aktivn� �elit problém	m, které život p�ináší. Nabízíme d�tem v p�im��ené 
form� množství poznatk	 a prožitk	, seznamujeme je p�im��enou formou se životem s vírou. 
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Jednotlivé cíle se da�í postupn� napl�ovat, i když byla docházka d�tí v prvním pololetí 
vzhledem k epidemiologické situaci nízká. Tato skute�nost se odrazila na množství žádostí 
zákonných zástupc	 o odklad školní docházky (6 p�edškolních d�tí z	stává v MŠ). 
 
Vzhledem k nár	stu d�tí, které velmi špatn� mluví, z	stává zvýšená pot�eba pracovat 
individuáln� s d�tmi v logopedických chvilkách. Nadále je t�eba individuáln� pracovat 
s d�tmi s OMJ (odlišným mate�ským jazykem) – viz Kurikulum �eština jako druhého jazyka 
pro povinné p�edškolní vzd�lávání. Od dubna nastoupily 2 ukrajinské d�ti (odchod z vlasti 
vzhledem k válce) – prob�hla úsp�šná adaptace. 
 

VI.4 Základní um�lecká škola 

Základní um�lecká škola pravideln� aktualizuje ŠVP spolu s rozr	stajícím se množstvím 
vyu�ovaných obor	. V roce 2021/2022 byl konkrétn� rozší�en o Hru na saxofon. Pln�ní 
výstup	 ŠVP je monitorováno jednak hospita�ní �inností, jednak ve�ejnou prezentací práce 
našich žák	 (výstavy, povinné ve�ejné koncerty, které nahrazují postupové zkoušky 
do vyššího ro�níku). Vzhledem k množství protiepidemických opat�ení z p�edchozích let byla 
na mnohých žácích znát regrese, nicmén� b�hem školního roku 2021/2022 se poda�ilo u 
naprosté v�tšiny žák	 nedostatky kompenzovat a ani �asté zimní karantény už ke zhoršení ve 
výsledcích vzd�lávání nevedly. Ve výjime�ných p�ípadech poskytujeme žák	m podp	rná 
opat�ení (rozložení ro�níku, IVP), aby nakonec výstupy požadované ŠPV úsp�šn� zvládli. 
 
 

VII. Údaje o výsledcích vzd�lávání žák	 podle cíl	 
stanovených školními vzd�lávacími programy a podle 
poskytovaného stupn� vzd�lání v�etn� výsledk	 
maturitních zkoušek 

 

VII.1 Gymnázium 

VII.1.1 P�ehled prosp�chu 

Celkový pr	m�rný prosp�ch: 1.257 

Stupe� hodnocení 
prosp�chu 

prosp�l s vyznamenáním 453 
prosp�l 156 
neprosp�l 0 
nehodnocen 2 

 
P�ehled prosp�chu po t�ídách 

T�ída 
Po�et 
žák	 

Prosp�l 
s vyznamenáním 

Prosp�l Neprosp�l Nehodnocen 
Pr	m�rný 
prosp�ch 

prima A 32 31 1 - - 1.078 
prima B 32 32 - - - 1.008 
sekunda A 30 27 3 - - 1.133 
sekunda B 30 25 5 - - 1.176 
tercie A 29 26 3 - - 1.133 
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tercie B 28 23 5 - - 1.228 
kvarta A 32 27 5 - - 1.185 
kvarta B 27 25 2 - - 1.164 
kvinta A 25 21 4 - - 1.220 
kvinta B 32 30 2 - - 1.134 
první G 29 19 10 - - 1.362 
sexta A 30 18 12 - - 1.333 
sexta B 31 19 11 - 1 1.370 
druhá G 27 12 15 - - 1.440 
druhá H 25 14 11 - - 1.500 
septima A 26 18 8 - - 1.253 
septima B 27 18 9 - - 1.354 
t�etí G 33 19 13 - 1 1.422 
oktáva A 30 15 15 - - 1.357 
oktáva B 30 20 10 - - 1.228 
�tvrtá G 26 14 12 - - 1.391 

VII.1.2 P�ehled prosp�chu u maturitních zkoušek 

Maturitní zkoušku v roce 2022 skládalo 86 žák	.     
 
Ve spole�né �ásti maturitní zkoušky psali didaktické testy. Vedle povinné zkoušky z �eského 
jazyka a literatury si 71 žák	 zvolilo anglický jazyk, 14 žák	 matematiku a 1 žákyn� 
francouzský jazyk. 11 žák	 skládalo nepovinnou zkoušku matematika rozši�ující. 
V didaktických testech všichni maturanti usp�li, pr	m�rný procentní skór i pr	m�rné 
percentilové umíst�ní se pohybovalo nad pr	m�rem dosaženým na �ty�letých, resp. 
osmiletých gymnáziích v rámci celé �eské republiky. 
 
V profilové �ásti maturitní zkoušky se žáci hlásili ke t�em nebo �ty�em zkouškám. Profilová 
�ást maturitní zkoušky z �eského jazyka a literatury a z cizího jazyka se konala formou ústní 
zkoušky a písemné práce. Pokud se žáci p�ihlásili ke �ty�em profilovým zkouškám, mohli 
nahradit jednu zkoušku z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky. Této možnosti 
využilo 52 žák	. 
 
Celkový p�ehled  

Celkový pr	m�rný prosp�ch: 1.478 

Stupe� hodnocení 
prosp�chu 

prosp�l s vyznamenáním 53 
prosp�l 33 
neprosp�l 0 

 nehodnocen 0 
 
 
P�ehled prosp�chu po t�ídách 

T�ída 
Po�et 
žák	 

Prosp�l 
s vyznamenáním 

Prosp�l Nehodnocen Neprosp�l 
Pr	m�rný 
prosp�ch 

oktáva A 30 19 11 - - 1.520 
oktáva B 30 21 9 - - 1.305 
�tvrtá G 26 13 13 - - 1.627 
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VII.1.3 P�ehled dalšího studia absolvent	 gymnázia 

Po�et žák	, kte�í složili maturitní zkoušku 86 
Informace o dalším studiu poskytlo 85 
Vysoká škola 80 
Konzervato�  3 
Vyšší odborná škola 1 
P�ípravný kurz ke studiu medicíny 1 

 
Vysoké školy, na které byli absolventi p�ijati 
Univerzita Karlova v Praze 31 
Masarykova univerzita v Brn� 8 
�eské vysoké u�ení technické v Praze 8 
Univerzita Hradec Králové 6 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 6 
Vysoká škola ekonomická v Praze 5 
Univerzita Palackého v Olomouci 4 
Univerzita Pardubice 4 
Vysoké u�ení technické Brno 1 
�eská zem�d�lská univerzita v Praze 1 
Technická univerzita v Liberci 1 
Jiho�eská univerzita �eské Bud�jovice 1 
Vysoká škola kreativní komunikace 1 
Univerzita J. E. Purkyn� v Ústí nad Labem 1 
Pražská vysoká škola psychosociálních studií 1 
 
P�ehled p�ijatých na vysoké školy podle obor	 
Medicína, fyzioterapie 20,24 % 
Technické obory 13,09 % 
Ekonomie, marketing, management 10,71 % 
Psychologie, sociální v�dy 9,52 % 
Právo 8,33 % 
IT obory 8,33 % 
Um�lecké obory (hudba, tanec) 7,14 % 
Filologické obory 6,82  % 
Pedagogické obory 6,82 % 
P�írodov�dné obory, ekologie 4,76 % 
Matematika, fyzika 2,38 % 
Mediální studia 2,38 % 
Zootechnické obory 1,19 % 

VII.1.4 P�ehled mezinárodních jazykových certifikát	 

Anglický jazyk FCE B2   19 žák	 
   FCE C1   8 žák	 
   CAE B2   2 žáci  
   CAE C1   26 žák	 
   CAE C2   7 žák	  
N�mecký jazyk Goethe-Zertifikat B2  2 žákyn� 
   Goethe-Zertifikat C1  1 žákyn� 
Špan�lský jazyk DELE B1   1 žákyn� 
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VII.2 Základní škola  

VII.2.1 Prosp�ch k 30. 6. 2022  

 

T�ída 
Po�et 
žák	 

Prosp�l 
s vyznamenáním 

Prosp�l Neprosp�l Nehodnocen 
Pr	m�rný 
prosp�ch 

1. A 16 16 0 - - 1,014 
1. B 14 14 0 - - 1,000 
2. A 19 18 1 - - 1,061 
3. A 18 18 0 - - 1,019 
3. B 17 17 0 - - 1,057 
4. A 27 27 0 - - 1,101 
5. A 31 25 6 - - 1,207 
6. A 28 20 8 - - 1,338 
7. A 20 8 12 - - 1,583 
7. B 20 9 11 - - 1,524 
8. A 29 18 11 - - 1,400 
9. A 26 12 13 1 - 1,465 
 

VII.2.2 Údaje o pokra�ování žák	 ve st�edním vzd�lávání 

 
Se základní školou se rozlou�ilo 11 žák	 z 5. ro�níku, 1 žák ze 4. ro�níku a 26 žák	 
z 9. ro�níku. 
Z celkového po�tu 26 žák	 9. ro�níku bude 25 žák	 navšt�vovat �ty�letou st�ední školu, 1 žák 
dále nepokra�uje ve studiu.  
 
 

Umíst�ní z 9. ro�níku 
ze 7., 8. 
ro�níku 

z 5. ro�níku 
z nižšího 
ro�níku 

Gymnázia 8 4 11  
SOŠ �ty�leté obory 6    
SOŠ t�íleté obory     
SOU �ty�leté obory 3    
SOU t�íleté obory 1    
SPŠ �ty�leté obory 3    
SPŠ t�íleté obory     
Soukromé st�ední školy 3 1   
Um�lecké školy 1    
Praktické školy     
Pracovní proces 1    
P�estup na jinou ZŠ    1 

Celkem 26 1  1 
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VII.3 Mate�ská škola 

Výsledky vzd�lávání 
Absolvovalo 14 p�edškolních d�tí, z toho 2 d�ti s odkladem školní docházky. O odklad školní 
docházky na další školní rok zažádali rodi�e šesti d�tí. Tém�� všechny d�ti odcházely do 1. 
t�ídy naší církevní školy. 
 
 

VIII. Údaje o prevenci sociáln� patologických jev	, 
rizikového chování a zajišt�ní podpory d�tí a žák	 se 
speciálními vzd�lávacími pot�ebami, nadaných, mimo�ádn� 
nadaných a s nárokem na poskytování jazykové p�ípravy 

VIII.1 Gymnázium 

Oblast prevence sociáln� patologických jev	 pokrývá celou ší�i nejr	zn�jších aktivit života 
školy. Vzhledem k úrovni našich žák	 a charakteru sociální struktury drtivé v�tšiny rodin 
nebyly v uvedeném školním roce registrovány žádné p�ípady vážn�jších projev	 násilí, 
výskytu tvrdých drog, rasové a národnostní nesnášenlivosti, ani žádného podobného, sociáln� 
patologického jevu vyžadujícího výjime�ný odborný zásah.  
 
Nov� p�íchozí žáci kvint prezen�n� absolvovali hodinové p�ednášky o problematice šikany 
a kyberšikany, zp	sobech jejího �ešení a pomoci nabízené na naší škole. Podobné vstupní 
p�ednášky absolvovaly i ob� primy.   
 
Preventivní dotazníkový pr	zkum byl proveden v primách, sekundách a terciích. Nebyly 
v n�m zachyceny žádné závažné problémy.   
 
�ízené pr	zkumy se d�laly opakovan� v obou sekundách, kde jsme obdrželi podn�t 
na podez�ení výskytu nežádoucích jev	. Oba p�ípady byly prošet�ovány a �ešeny t�ídními 
u�itelkami ve spolupráci s vedením a metodikem prevence sociáln� patologických jev	. Došlo 
k do�asnému zákazu používání mobilních telefon	 p�i pobytu ve škole, n�kterým žák	m byla 
uložena výchovná opat�ení. O výsledcích šet�ení a p�ijatých opat�eních byli informováni 
rodi�e a byla jim v p�ípad� zhoršení situace nabídnuta pomoc. V následujícím školním roce 
budeme situaci v obou t�ídách op�tovn� sledovat.  
 
Fyzické šet�ení se v pr	b�hu roku v žádné t�íd� neprovád�lo, nebylo pot�eba. Osobní 
problémy n�kterých žák	 �ešil v rámci své práce individuáln� školní etoped.   
 
Po�átkem školního roku bylo provedeno školení u�itel	 s d	razem na rozpoznání 
psychologických po�átk	 šikany a na obeznámení p�edepsaného postupu p�i jejím výskytu.  
 
V praktické rovin� tento školní rok vyslal ur�itý výstražný signál ohledn� potíží spojených 
s kybernetickými technologiemi p�i distan�ní výuce a s mobilními telefony a nastínil 
technické i právní a spole�enské potíže s šet�ením a odhalováním takto provozovaných 
nežádoucích aktivit.  
 
Práce v oblasti výchovného poradenství byla zam��ena na: 
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• pé�i o integrované žáky  
- tvorba a kontrola IVP, kontrola pln�ní PLPP  
- spolupráce s PPP a SPC, zprost�edkování záv�r	 vyšet�ení žák	 v PPP a SPC 

jednotlivým vyu�ujícím a kontrola jejich pln�ní  
• kariérové poradenství  

- tvorba informa�ní tabule a její aktualizace (studium na VŠ a VOŠ, p�ípravné 
kurzy  

- informace k p�ijímacím zkouškám, dny otev�ených dve�í, státní srovnávací 
zkoušky)  

- ú�ast student	 oktáv, ev. septim na veletrhu pomaturitního vzd�lávání 
GAUDEAMUS v Brn� (listopad 2021), ev. v Praze (leden 2022) 

- individuální poradenství k volb� pomaturitního studia  
- prezentace vybraných VŠ prost�ednictvím našich bývalých žák	, nyní student	 

t�chto škol - online 
- p�ípravu žák	 sext a septim na volbu seminá�	  

� online besedy se studenty sext 
� dotazníkové zjiš�ování profesní orientace žák	 + jeho vyhodnocení 
� individuální poradenství k volb� seminá�	 a k volb� povolání se žáky sext - 

oktáv 
• spolupráci s vedením školy, se speciálním pedagogem a metodikem prevence sociáln� 

patologických jev	 v rámci „výchovného kolegia“  
• individuální konzultace a práci se žáky podle jejich pot�eb 

Na škole p	sobí školní poradenské pracovišt�, jehož �leny jsou: 

1. výchovná poradkyn� školy 
2. školní metodik prevence  
3. školní speciální pedagog 
4. �editel gymnázia a jeho zástupci 

 
Ve škole jsou zajiš�ovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím po�tu a vzd�lávacím 
pot�ebám žák	 školy zam��ené zejména na: 

• poskytování podp	rných opat�ení pro žáky se speciálními vzd�lávacími pot�ebami;  
• sledování a vyhodnocování ú�innosti zvolených podp	rných opat�ení;  
• prevenci školní neúsp�šnosti;  
• podporu vzd�lávání a sociálního za�le�ování žák	 z odlišného kulturního prost�edí 

a odlišnými životními podmínkami;  
• podporu vzd�lávání žák	 nadaných a mimo�ádn� nadaných;  
• pr	b�žnou a dlouhodobou pé�i o žáky s výchovnými obtížemi a vytvá�ení p�íznivého 

sociálního klimatu pro p�ijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském 
za�ízení;  

• v�asnou intervenci p�i aktuálních problémech u jednotlivých žák	 a t�ídních kolektiv	;  
• p�edcházení všem formám rizikového chování v�etn� r	zných forem šikany 

a diskriminace;  
• pr	b�žné vyhodnocování ú�innosti preventivních program	 uskute��ovaných školou;  
• metodickou podporu u�itel	m p�i použití psychologických a speciáln� pedagogických 

postup	 ve vzd�lávací �innosti školy;  
• spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci; 
• spolupráci školy p�i poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými 

za�ízeními. 
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VIII.1.1 Podpora žák	 se speciálními vzd�lávacími pot�ebami 

Ve školním roce 2021 – 2022 jsme poskytovali 10 žák	m podporu na základ� doporu�ení 
PPP nebo SPC, z toho 3 žáci byli vzd�láváni podle individuálního vzd�lávacího plánu. 
S jednou žákyní pracovala celoro�n� asistentka pedagoga. 
 
U žák	 jsme uplat�ovali individuální p�ístup, formativní hodnocení, sebehodnocení 
a pracovali jsme s nimi v rámci individuálních konzultací. �asto jsme komunikovali 
p�edevším s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hradci Králové a se Speciáln� 
pedagogickým centrem Rukavi�ka v Hradci Králové. 
 
Žák	m, kte�í vykazovali p�íznaky SVP a nebyli dosud vyšet�eni školským pedagogickým 
pracovišt�m, se v�noval v rámci pravidelných konzulta�ních hodin školní speciální pedagog – 
etoped. Podp	rná opat�ení byla pro n� stanovena ve spolupráci s t�ídními u�iteli, výchovným 
poradcem, pop�ípad� dalšími �leny pedagogického sboru. 
 
Žák	m ohroženým školním neúsp�chem jsme poskytovali „dou�ování“ formou 
matematických kroužk	 i individuálních konzultací.  

VIII.1.2 Podpora žák	 nadaných a mimo�ádn� nadaných 

Žáci gymnázia byli vedeni k rozvíjení svého nadání nejen ve standardní výuce, ale také 
formou p�ípravy na p�edm�tové olympiády a v�domostní, sportovní a jiné sout�že.  
Mnozí žáci nižšího gymnázia byli zapojeni do školních kroužk	, žáci vyššího gymnázia 
navšt�vovali odborné seminá�e a zapojili se do St�edoškolské odborné �innosti  
Na gymnáziu jsme poskytovali na základ� doporu�ení PPP podp	rná opat�ení 7 žák	m 
mimo�ádn� nadaným, z toho 4 žák	m prost�ednictvím individuálního vzd�lávacího plánu. 

VIII.1.3 Vzd�lávání cizinc	 

V jarním období jsme na vyšším gymnáziu p�ijali dva uprchlíky z Ukrajiny. Poskytli jsme jim 
nezbytnou jazykovou p�ípravu a jejich vzd�lávání jsme p�izp	sobili jejich jazykovým 
možnostem.    
 

VIII.2 Základní škola  

I.stupe
 
Primární prevenci na prvním stupni má na starosti zejména t�ídní u�itel ve spolupráci 
s preventistou. Prevence je zam��ena na problematiku osobního bezpe�í, rodiny, na zásady 
mezilidské komunikace, na vztahy v d�tském kolektivu, základy hygieny a využití volného 
�asu. S jednotlivými tématy se d�ti setkávají p�edevším v p�edm�tech, jako jsou �lov�k a jeho 
sv�t, prvouka, p�írodov�da, vlastiv�da a náboženství.  
Žáky vedeme k tomu, aby pronikli do dané problematiky, porozum�li jí úm�rn� k svému v�ku 
a podle toho správn� jednali. Vzniklé problémy jsou okamžit� �ešeny ve spolupráci s vedením 
školy, výchovným poradcem, metodikem prevence a školním etopedem. 
Každým rokem spolupracujeme zejména v rámci dopravní výchovy s M�stskou policií HK. 
Žáci se seznamují s pravidly silni�ního provozu a své v�domosti si vyzkouší na dopravním 
h�išti. 
V rámci probíraných témat se konají besedy, nap�. beseda o první pomoci, o šikan� 
a kyberšikan� atd. 
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Žák	m vysv�tlujeme na b�žných denních situacích (nenásilnou formou) rozdíly mezi 
pohlavími, vedeme je k vzájemné toleranci a pomoci na základ� pravidel slušného chování. 
U�íme žáky mít vlastní názor a um�t �íkat „ne“. Pro posílení kladných vztah	 v kolektivu 
byly všechny naše t�ídy z I. stupn� na škole v p�írod�. 
Celý první stupe� se ve školním roce 2021/22 ú�astnil akcí, které podporují pozitivní klima 
ve t�íd�, zdravý životní styl a prevenci rizikového chování žák	.   

• 1 – 5.A Bezpe�né náb�eží, ZZSKHK, Hasík (p�ednáška HZSHK) 
• 1.A dentální hygiena 
• 3.A – Noc s Andersenem – téma Kamarád (vztahy ve t�íd�) 
• 3.A, B – prvouka – �lov�k a zdraví, beseda s M�stskou policií HK 
• 2.A, 2.B – bezpe�nost na dopravním h�išti  
• 4.A – p�ednáška Policie �R (Kyberšikana), Vztahy ve t�íd� (Klapal) 
• 5.A – Rodina a vztahy, šikana a �ešení problém	 
• 5.A, 5.B – bezpe�nost na dopravním h�išti, exkurze ZZSKHK 

 
Výchovné poradenství na I. stupni je zam��eno na práci se žáky s podp	rnými opat�eními. 
V rámci kariérového poradenství pomáháme d�tem s p�ípravou na p�ijímací �ízení na 
Biskupské gymnázium. 
 
II. stupe
 
Primární prevence na druhém stupni se opírá o k�es�anské hodnoty a probíhá v t�sné 
spolupráci metodik prevence, výchovný poradce, školní etoped, spirituál, t�ídní u�itel a vedení 
školy. Daná témata probírají lekto�i nebo u�itelé v rámci p�edm�t	 ob�anská výchova, 
rodinná výchova, náboženství, biologie, chemie, t�lesná výchova. 
 
Žáci druhého stupn� se loni zú�astnili mimo jiné t�chto aktivit: 

• seznamovací pobyt B�le� – 6.A  

• p�ednáška MUDr. T. Hylmarová – Sexuální výchova pro 6. a 8. t�ídu (dospívání, 
anatomie lidského t�la) a film 

• minikurz základ	 sebeobrany pro dívky 7., 8. a 9. t�ídy   
• drogy, alkohol, kou�ení – film (v rámci RV) 
• individuální konzultace se školním etopedem, které mají preventivní charakter 

• 8.A – Partnerské vztahy + zhodnocení a reakce (etoped Klapal), drogy M�stská policie 
HK 

• 6. – 9.A  Dentální hygiena 

• 6. – 7.A,B Kyberšikana M�stská policie HK 

Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, podporujeme sportovní aktivity, rozvíjíme zdravé 
sebev�domí, vzájemnou toleranci, uznání chyb a hledání možné cesty k náprav� nejen formou 
trestu.  

Na škole p	sobí Školní poradenské pracovišt�, jehož �leny jsou: 

Mgr. V�ra Bláhová – výchovná poradkyn� školy 
Mgr. Jaroslava Vojá�ková – školní metodik prevence 
Mgr. Michal Klapal – školní speciální pedagog 
Mgr. Tomáš Kopecký – zástupce �editele školy 
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Nápl
 �innosti 
• Vyhledává a orienta�n� šet�í žáky, jejichž prosp�ch a chování vyžaduje zvláštní 

pozornost, navrhuje další pé�i o tyto žáky. 
• Pomáhá s prevencí školní neúsp�šnosti, pr	b�žn� sleduje pé�i o žáky s neprosp�chem, 

vytvá�í podmínky pro jeho snižování. 
• Zam��uje se na primární prevenci sociáln� patologických jev	, vytvá�í spolu 

s ostatními u�iteli preventivní program školy, kontroluje jeho realizaci. 
• Vyhledává problémové projevy chování, projevy šikany a napomáhá s jejich �ešením. 
• V oblasti kariérového poradenství poskytuje informace a poradenskou podporu p�i 

volb� další vzd�lávací cesty a profesního uplatn�ní. 
• P�ipravuje podmínky pro integraci žák	 se speciálními vzd�lávacími pot�ebami, 

v�etn� žák	 z jiného kulturního prost�edí a žák	 se sociálním znevýhodn�ním. 
• Metodicky pomáhá pedagogickým pracovník	m školy v oblasti integrace žák	, 

s tvorbou individuálních vzd�lávacích plán	, s prací s nadanými žáky a žáky 
s jazykov� odlišného prost�edí. 

• Metodicky pomáhá u�itel	m p�i aplikaci psychologických a speciáln� pedagogických 
poznatku do vzd�lávací �innosti školy. 

• Spolupracuje se školskými poradenskými za�ízeními (PPP a SPC HK, st�edisko 
výchovné pé�e Návrat). 

• Setkání ŠPP probíhají zhruba 1 x m�sí�n� (pop�. dle aktuální pot�eby) 
• Dokumentace z jednání ŠPP  – u výchovné poradkyn� V. Bláhové 

 
Výchovné poradenství na druhém stupni je zam��eno krom� práce se žáky s podp	rnými 
opat�eními, na pomoc s výb�rem dalšího vzd�lávání a s vypln�ním p�ihlášek na SŠ. 
Informujeme o nabídce st�edních škol. Každý žák obdržel Atlas školství – p�ehled st�edních 
škol v Královéhradeckém kraji. Dále mají žáci k dispozici CD – Kam na školu. Jde o p�ehled 
všech st�edních škol v celé �eské republice. Žáci se zú�astnili: 

• besedy o možnostech volby povolání v Informa�ním a poradenském st�edisku 
na Ú�adu práce HK (9.A) – neprob�hl vzhledem k epidemické situaci 

• výstavy PRO FUTURO – prezentace st�edních škol Královéhradeckého kraje 
KD St�elnice - online 

• prezentace st�edních škol v ALDISU – Výchova, vzd�lání a trh práce - online 
 
Další vzd�lávání v oblasti výchovného poradenství: Mgr. V. Bláhová 

• ú�ast na pravidelném setkání VP ZŠ organizované PPP HK - online 

• školení – Kariérové poradenství (organizuje PPP HK v rámci projektu KAP) 
 

Další vzd�lávání v oblasti prevence: Mgr. J. Vojá�ková, Mgr. T. Kopecký 
• školení na téma Distan�ní výuka (M. Veselá) - online 

 
 

Za nejú�inn�jší zp�tnou vazbu pokládáme slušné chování našich žák	 nejen na p	d� školy, 
ale i mimo ni. Výhodou naší školy je nejen rodinné prost�edí, ale i menší po�et žák	. Tím 
m	žeme uplatnit individuální p�ístup k žák	m. Za d	ležité pokládáme i vlastní p�íklad 
pedagog	. 
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VIII.2.1 Podpora žák	 se speciálními vzd�lávacími pot�ebami 

Na ZŠ je celkem 47 žák	 se speciálními vzd�lávacími pot�ebami (PO, mimo�ádn� nadaní 
žáci, cizinci). 
 
U pot�ebných žák	 využíváme individuální p�ístup, individuální vzd�lávací plány, plány 
pedagogické podpory, spolupráci s PPP, SPC, kompenza�ní pom	cky, pedagogickou 
intervenci, sebehodnocení, formativní hodnocení, kroužky k dopln�ní u�iva, individuální 
konzultace. V pr	b�hu školního roku byli žáci dle pot�eby odesíláni k p�ešet�ení 
i prvovyšet�ení do školních poradenských za�ízení. Se žáky ve t�ídách pracuje 5 asistent	 
pedagoga. 
 
Podp	rná opat�ení má 30 žák	. 
P�edm�t speciáln� pedagogické pé�e navšt�vovalo 17 žák	 rozd�lených do 6 skupin.  
Dle individuálních vzd�lávacích plán	 se vzd�lávali 3 žáci.  

VIII.2.2 Podpora nadaných a mimo�ádn� nadaných žák	  

Talentovaným žák	m se vyu�ující v�nují individuáln� zejména p�i p�íprav� na v�domostní 
sout�že a olympiády. Žáci mají možnost zapojit se do r	zných kroužk	, reprezentovat školu 
ve sportovních sout�žích, olympiádách, matematických a jiných sout�žích (viz p�ehled 
sout�ží).  
Škola nabízí žák	m pohybové a výtvarné kroužky, organizuje sportovní turnaje (akce 
Sportovní den, stolní tenis apod.). 
V naší škole nemáme žáka s IVP pro talentované d�ti. 

VIII.2.3 Vzd�lávání cizinc	 

Od b�ezna do �ervna 2022 jsme p�ijali 17 žák	 p	vodem z Ukrajiny.  
 
Všem žák	m byla poskytnuta podpora ve výuce �eského jazyka, obdrželi r	zné materiály, 
ukrajinsko – �eské slovní�ky a �ítanky. P�ijali jsme dv� ukrajinské pedagožky, které d�tem 
pomáhaly se za�len�ním do t�íd a s výukou n�kterých p�edm�t	. Dále byla ur�ena 
koordinátorka z �ad pedagog	, která pomáhala s tlumo�ením, p�i p�íprav� materiál	 
a komunikaci se zákonnými zástupci. 
Žáci byli za�azeni do t�íd dle v�ku a kapacitních možností školy. Socializa�ní procesy 
s �eskými žáky, aktivní zapojení d�tí do výuky i volno�asových aktivit probíhaly i v rámci 
odpoledních aktivit ve školní družin�.  
 
Pro podporu výuky �eského jazyka jsme žák	m cizinc	m nabídli též dou�ování �eského 
jazyka. Ve 2. pololetí se uskute�nilo setkání vedení školy s inspektory �ŠI k za�le�ování 
ukrajinských žák	 do �eských škol. 
 

VIII.3 Základní um�lecká škola  

VIII.3.1 Podpora žák	 se speciálními vzd�lávacími pot�ebami 

Církevní základní um�lecká škola umož�uje studium i žák	 se speciálními vzd�lávacími 
pot�ebami. Jedná se o žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodn�ním                   
a sociálním znevýhodn�ním. Škola pro tyto žáky vytvá�í vzd�lávací podmínky pro napln�ní 
vzd�lávacího obsahu ŠVP s ohledem na jejich možnosti a pot�eby.  
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Pedagogové úzce spolupracují s rodi�i a školskými poradenskými za�ízeními (pedagogicko-
psychologická poradna, speciální pedagogické centrum). Výuka je zajišt�na individuálním 
p�ístupem pedagoga (speciální metody a formy), který pln� respektuje možnosti žáka 
v závislosti na mí�e jeho postižení. 
 
Žákovi se speciálními vzd�lávacími pot�ebami je vytvo�en individuální vzd�lávací plán, který 
prochází souhlasem �editele školy a je v souladu s vyhláškou �. 73/2005 Sb. Škola si 
vyhrazuje právo výb�ru t�chto žák	 do jednotlivých studijních obor	 podle druhu a stupn� 
jejich postižení. 
 
Žák je klasifikován nebo slovn� hodnocen na základ� pln�ní individuálního vzd�lávacího 
plánu. 
 
V minulém školním roce byl jednomu žákovi rozložen t�etí ro�ník na dva roky, aby mu bylo 
umožn�no dosažení o�ekávaných výstup	 vzhledem k p�edchozí distan�ní výuce a vzhledem 
k jeho hendikepu (ADHD).  
 

VIII.3.2 Podpora mimo�ádn� nadaných žák	 

 
Církevní základní um�lecká škola umož�uje studium žák	 mimo�ádn� nadaných. Škola 
pro tyto žáky vytvá�í vzd�lávací podmínky pro napln�ní vzd�lávacího obsahu ŠVP 
s rozší�eným po�tem vyu�ovacích hodin. 
  
Za�azení žáka do výuky pro mimo�ádn� nadané navrhne pedagog hlavního vyu�ovacího 
p�edm�tu se souhlasem rodi�	 a tento návrh projedná pedagogická rada. 
 
Žákovi mimo�ádn� nadanému je vytvo�en individuální studijní plán, který projde souhlasem 
�editele školy a bude v souladu s vyhláškou �. 73/2005 Sb. Prodloužení individuálního 
vzd�lávacího plánu je možné pouze na základ� nové žádosti pedagoga se souhlasem rodi�	 
(pop�. doporu�ení pedagogicko-psychologické poradny). Žák je klasifikován na základ� 
pln�ní individuálního vzd�lávacího plánu. 
 
V minulém školním roce m�li rozší�enou výuku hudebního nástroje t�i talentovaní žáci. 
 

IX. Údaje o dalším vzd�lávání pedagogických pracovník	 
a odborného rozvoje nepedagogických pracovník	 

 
Odborný rozvoj nepedagogických zam�stnanc	 zahrnuje pravidelná školení v oblasti obsluhy 
r	zných za�ízení, zásad BOZP a požární ochrany, hygienických zásad ve školním stravování, 
v oblasti ú�etnictví, managementu a provozu školy i v oblasti první pomoci.  

IX.1 Gymnázium 

Pedagogi�tí pracovníci se dlouhodob� a pravideln� vzd�lávají ve svých oborech, a to formou 
studia �i ú�astí na odborných vzd�lávacích akcích, které organizují r	zné vzd�lávací instituce. 
N�které vzd�lávací akce probíhaly formou webiná�	. U�itelé z nabídky volili kurzy zam��ené 
na klima t�ídy a prevenci rizikového chování a související právní otázky, hodnocení 
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písemného projevu p�i mezinárodních jazykových zkouškách, inovativní metody p�i výuce 
�eského jazyka a literatury, fyziky a matematiky.  
T�i pedagogi�tí pracovníci absolvovali v rámci projektu Implementace KAP rozvoje 
vzd�lávání v Královéhradeckém kraji II dvoudenní vzd�lávací kurz „Zavád�ní formativního 
hodnocení“. Kurz s touto problematikou jsme prost�ednictvím EDUka�ní LABorato�e, z. s. 
uspo�ádali pro 26 zájemc	 z �ad našich pedagogických pracovník	.  
Jeden u�itel vykonal státní rigorózní zkoušku. Jedna kolegyn� navšt�vuje dvouleté studium 
pro metodiky prevence sociáln� patologických jev	.  
Pokra�ovalo proškolování u�itel	 na funkci zadavatele didaktických test	 spole�né �ásti 
maturitní zkoušky.  
Prob�hla interní školení u�itel	 zam��ená na revizi ŠVP, na používání tabletové u�ebny 
a virtuální reality.   
T�i pedagogi�tí pracovníci úsp�šn� absolvovali certifikovaný kurz Zdravotník zotavovacích 
akcí. 
    

IX.2 Základní škola  

Naši pedagogové si pravideln� rozši�ují obzory a seznamují t�mito trendy ve výuce 
a v p�ístupu k žák	m zejména se specifickými vzd�lávacími pot�ebami.  
V letošním školním roce jsme p�evážn� využily nabídku tzv. „webiná�	“, jako distan�ní 
formy vzd�lávání pedagog	.  
Prob�hly seminá�e pro celý pedagogický sbor „Formativní hodnocení“ a školení k revizi ŠVP.  
Dále se pedagogové zú�ast�ovali seminá�	 a webiná�	 individuáln� k obnovení, upevn�ní 
a dopln�ní kvalifikace. 
Výchovná poradkyn� absolvovala vzd�lávací program zam��ený na kariérové poradenství.    
Prob�hla interní školení pedagog	 a nepedagogických pracovník	 na BOZP a pro vybrané 
zam�stnance prob�hlo školení zam��ené na �ízení firemních automobil	. 
P�t pedagogických pracovník	 úsp�šn� absolvovalo certifikovaný kurz Zdravotník 
zotavovacích akcí. 
 

IX.3 Mate�ská škola 

U�itelky volily zejména formu samostudia, webiná�e. Z dalších vzd�lávacích akcí jsme 
absolvovali Kurz zdravotníka zotavovacích akcí (jedna u�itelka), Respira�ní onemocn�ní – 
rýma, kašel u dít�te v MŠ aneb jak se k tomu má mate�ská škola postavit (jedna u�itelka.), 
Hravá angli�tina v MŠ (jedna u�itelka). 
Všechny v�. provozních se zú�astnily spole�ného víkendu pracovnic MŠ v Prost�jov� 
(teambuildingová aktivita). 
 

IX.4 Základní um�lecká škola 

Vzhledem k dobíhajícím epidemickým opat�ením neprobíhalo žádné soustavné školení u�itel	 
CZUŠ. V následujícím školním roce plánujeme využívat vzd�lávání šablony z OP JAK.  
 
Mgr. Bc. Veronika Bedná�ová na konci školního roku dokon�ila magisterský obor výtvarná 
výchova pro ZUŠ, BcA. Bc. Petr �elakovský na JAMU v Brn� dokon�il bakalá�ský obor 
a pokra�uje v návazném magisterském studiu Hra na housle. Bc. Iva Misa�ová absolutoriem 
ukon�ila na Konzervato�i Pardubice studium sólového zp�vu, Adéla Proroková, Dorota 
Be�ová a Laura Karpišová složily maturitní zkoušku na Konzervato�i Pardubice a pokra�ují 
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ve svých oborech v dalším um�leckém vzd�lávání (konzervato� Pardubice, HAMU Praha), 
Mgr. BcA. Ji�í Kudrna dokon�il obor Duchovní hudba na JAMU v Brn� a Mgr. Bc. František 
Novák nastoupil na doktorské studium na Hudební kated�e UHK.  
 

X. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na ve�ejnosti 
Prezentace školy 
• Pravidelné informace o akcích po�ádaných školou na webových stránkách školy a na 

sociálních sítích 
• �lánky o život� a aktivitách školy v regionálním tisku – nap�. v MF Dnes, Hradeckém 

deníku, Radnici 
• Den otev�ených dve�í na gymnáziu 12. 1. 2022 – online 
• Den otev�ených dve�í na základní škole 3. 3. 2022  
• Zahradní slavnost ZŠ – neformální setkání pedagog	, rodi�	 a žáku mino prostory školy 
• Online p�ednášky a besedy v kavárn� Na Drát�, otev�ené pro ve�ejnost 
• Den s biologií na BiGY 2. 6. 2022 - laboratorní práce a workshopy pro žáky ZŠ 

Nechanice v nových u�ebnách biologie, chemie, informatiky: pitva a pozorování v�ely 
medonosné, práce a pozorování r	zných preparát	 pod stereolupou, modelování molekul 
látek, chemické pokusy, animace 

 
Spolupráce s dalšími subjekty 
 
Škola se ve spolupráci s Krajským ú�adem Královéhradeckého kraje a Školským za�ízením 
pro další vzd�lávání pedagogických pracovník	 Královéhradeckého kraje podílela 
na organizaci okresního a krajského kola d�jepisné olympiády pro st�ední školy, krajských kol 
matematické olympiády kategorií A, B, C, P a krajského kola sout�že v n�meckém jazyce 
v kategorii žák	 st�edních škol. Jeden u�itel je p�edsedou krajské komise a místop�edsedou 
úst�ední komise biologické olympiády, jedna u�itelka je p�edsedkyní krajské komise sout�ží 
v cizích jazycích.  
 
Ve dnech 25. – 28. 4. 2022 prob�hlo na naší škole celostátní kolo biologické olympiády 
kategorie A, které organiza�n� zajiš�ovali naši u�itelé. Ve dnech 9. – 14. 5. 2022 jsme se 
podíleli na organizaci Evropské olympiády mladých v�dc	, jejímž hlavním po�adatelem 
byla Univerzita Hradec Králové.    
 
T�i týmy našich žák	 se ve školním roce 2021/2022 zapojily do akce P�íb�hy našich 
soused	, kterou vyhlašuje Institut Pam�ti národa Pardubice, a zpracovaly formou audio 
nebo videoklip	 životní osudy t�í pam�tník	. Výsledky práce našich tým	 lze vyslechnout �i 
zhlédnout na webových stránkách.   
 
Dva u�itelé a speciální pedagog se podílejí na projektu Implementace Krajského ak�ního 
plánu rozvoje vzd�lávání v Královéhradeckém kraji II. Jsou �leny týmu, který se zabývá 
zavád�ním metod kritického myšlení a dialogu do vyu�ování a tvorbou výukových materiál	.  
 
Trvá mnohaletá spolupráce s Univerzitou Hradec Králové. N�kte�í u�itelé naší školy vedou 
pr	b�žnou nebo souvislou praxi student	 Pedagogické fakulty a P�írodov�decké fakulty 
UHK. Studenti fakulty se rovn�ž zapojují do našich projekt	. Žáci a u�itelé naší školy se také 
ú�astní akcí organizovaných univerzitou.  
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P�i organizaci p�írodov�dných vzd�lávacích projekt	 a aktivit zam��ených na environmentální 
výchovu jsme spolupracovali s pracovníky Muzea východních �ech v Hradci Králové, 
s odbornými pracovišti Univerzity Karlovy a Univerzity Hradec Králové, se správou 
KRNAP, NP Podyjí, CHKO Orlické hory a s Agenturou ochrany p�írody. Škola je 
sou�ástí škol sít� MRKEV.  

Pokra�uje spolupráce s Cambridge Exams Center s.r.o. Frýdek Místek. V rámci programu 
Benefit spolupracujeme p�i administraci a organizaci mezinárodních zkoušek z anglického 
jazyka, které se konají v budov� gymnázia.   

V mate�ské škole na za�átku školního roku prob�hla logopedická depistáž (klinický 
logoped), vyšet�ení zraku (Visus), dentální prevence (zajiš�ují studentky LF) a nábor do 
p�veckého sboru Jitro (p. u�. Stratílková). Jídelna MŠ �ty�lístek, která nám zajiš�uje jídlo pro 
d�ti, získala certifikát „Zdravá školní jídelna“ – jídla jsou chutná, v dostate�ném množství, 
rodi�e jsou informováni o nových potravinách i jídlech. 
 
Zapojení žák	 do charitativních akcí 

V pátek 8. 4. 2022 prob�hl ve spolupráci se školním klubem a školním parlamentem 
Velikono�ní jarmark pro Ukrajinu. Uskute�nila se dobrovolná sbírka v rámci Adopce 
na dálku pro znevýhodn�né d�ti v Indii. 10. 6. 2022 školu navštívili biskupové z Indie, kte�í 
žák	m prvního a druhého ro�níku �ty�letého studia p�edstavili život v Indii, p	sobení tam�jší 
církve a naší charity.  
 
13. 10. 2021 se studenti oktáv zú�astnili akce pro prvodárce krve ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové.   
 
Žáci ve školním klubu vyráb�li váno�ní p�ání pro charitu. 
 
Mate�ská škola odeslala 1.200 K� na sbírku Fondu Sidus.  

 
Církevní zam��ení školy 
 

Na gymnáziu byly obnoveny pravidelné školní vše sv. ve �tvrtek ráno. Zapojily se všechny 
t�ídy, šestkrát hudbu zajiš�ovala varhanní sekce naší ZUŠ, t�ikrát chorální schola, jednou 
u�itelé. Konalo se šest velkých celoškolních mší. V menším formátu se sloužily mše sv. ve 
školní kapli každé úterý, st�edu a pátek od 6:30. Do hudebního doprovodu se zapojilo jen 
n�kolik t�íd na za�átku školního roku a p�ed Vánoci, v poslední fázi ho zajistili varhaníci naší 
ZUŠ, nebo absolventi a chorální schola. Ve školní kapli b�hem velké p�estávky probíhala 
každodenní modlitba breviá�e (hora media).  

Celoro�ní p�íprava na bi�mování v�etn� víkendové duchovní obnovy byla završena ud�lením 
svátosti bi�mování deseti žák	m biskupem J. Vokálem v katedrále sv. Ducha 4. 6. 2022.  
 
Pro žáky vyššího gymnázia uspo�ádal spirituál víkendovou duchovní obnovu, která prob�hla 
12. 11. 2021 na Liberku. Kv	li karantén� se zú�astnili jen t�i žáci.  
 
V adventním �ase vystavovali žáci nižšího gymnázia své výtvarné práce na téma Moje rodina 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Žáci vyššího gymnázia doplnili tuto expozici kresbami 
a malbami na téma Svatá rodina.  
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Na zahájení a záv�r školního roku a v souvislosti s významnými k�es�anskými svátky 
se na základní škole konaly slavnostní mše svaté. O hudební doprovod se starala školní 
SCHOLA.  
Po celý školní rok probíhala p�íprava na p�ijetí svátosti k�tu, smí�ení a eucharistie.   
  
01. 09. 2021 Mše svatá slavnostní zahájení školního roku, kostel Nanebevzetí Panny Marie   
17. 09. 2021 Den církevního školství (V režii t�ídních u�itel	 t�ídy, žáci absolvovali r	zné 

programy  zam��ené na  uv�domení významnosti svátku svaté Ludmily   
01. 10. 2021 Diecézní setkání senior	 - projekt CZŠ a DCS BiHK  
01. 11. 2021 Mše svatá, kostel Nanebevzetí Panny Marie (slavnost Všech svatých)  
25. 11. 2021 Žehnání adventních v�nc	  
03. 12. 2021 ... možná p�ijde Mikuláš – p�ipomenutí si významu svátku a obdarování d�tí  
21. 12. 2021 Beseda pro první stupe� Katechetického a pedagogického centra BiHK - 

Poselství k�es�anských svátk	   
22. 12. 2021 Mše svatá p�edváno�ní, kostel Nanebevzetí Panny Marie  
02. 03. 2022 Popele�ní st�eda (bohoslužba), kostel Nanebevzetí Panny Marie  
25. 03. 2022 Pou� ve školní kapli - mše svatá a následn� malé ob�erstvení ve školní jídeln�  
13. 04. 2022 Mše svatá p�edvelikono�ní, kostel Nanebevzetí Panny Marie  
07. 06. 2022 Beseda s žáky a biskupy Bangalore, Indie v�nující se adopci na dálku  
 
Výuku náboženství v mate�ské škole v tomto školním roce zajiš�ovala s. Mária Kozo�ová, 
bohoslužby slova se konaly vzhledem k situaci nepravideln�.  
 

X.1 Gymnázium 

X.1.1 Aktivity školy 

Celoškolní a ro�níkové projekty 
• 16. - 24. 9. 2021 “B�loruský týden na Bigy” (podpora politických v�z�	 podpisovou akcí; 

výstava Tyranie na základ� knihy T. Snydera v prostorách školy; koncert skupiny Shum 
Davar v Jiráskových sadech) 

• 13. 5. 2022 Dny evropských národ	 – projekt zem�pisu a cizích jazyk	 pro tercie a primy 
• 26. 5. 2022 Projektový den pro vyšší gymnázium s nabídkou široké škály témat a aktivit 
• Ekosystémy – dvoudenní biologicko-výtvarné projekty pro sekundy (25. a 27. 5. 2022 

sekunda A, 14. – 15. 6. 2022 sekunda B) 
• Krajina - environmentální projekt zam��ený na krajinu a její využití v našem regionu 

(t�žba nerostných surovin, spot�eba vody a energie, chrán�ná území regionu, nakládání 
s odpady, globální problémy) - sexty (prosinec 2021 – �erven 2022)  

• 28. 6. 2022 Projekt výchovy k ob�anství a d�jepisu “Kolik stojí �est?” pro primy 
a sekundy  

• 29. 6. 2022 studentská konference – prezentace úsp�šných seminárních prací žák	 septim 
pro spolužáky z ro�níku a pro žáky sext 

 
P�edm�tové projekty a kurzy 
• 11. 4. 2022 – Studijní a v�decká knihovna - vzd�lávací program o život� a díle B. 

N�mcové – zú�astnila se t�ída 2.H  
• 29. 4. 2022 - Studijní a v�decká knihovna - vzd�lávací program o život� a díle B. 

N�mcové – zú�astnila se t�ída 6.A   
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• 3. 5. 2022 - Studijní a v�decká knihovna - vzd�lávací program o život� a díle Karla �apka 
– zú�astnila se t�ída 3.G 

• 3. 6. 2022 - Studijní a v�decká knihovna - vzd�lávací program o život� a díle Karla �apka 
– zú�astnila se t�ída 7.B  

• 8. 6. 2022 3AB, 4AB – divadelní p�edstavení v angli�tin� The Onlines, následná diskuze 
v angli�tin� o problémech spojených s nebezpe�ím internetu 

• 21. 3. 2022 n�m�iná�i ze t�íd 5AB, 6AB, 2GH, 7AB – Deutsch an der Uni – workshop 
ve spolupráci s katedrou NJ PdF UHK 

• 25. 2. 2022 4.B, Simulace soudního procesu  
• 9. 3. 2022 “Dít� v síti” - projekt pro primy o digitálních technologiích  
• 18.3., 22.3., 25.3., 29.3. 2022 4.A Projekt “Simulovaný soud”  
• 30. 3. 2022 “Dít� v síti” - program pro sekundy o digitálních technologiích   
• 31. 3. 2022 4.B  Výroba sešit	 pro ukrajinské d�ti naší ZŠ 
• 22. 6. 2022 6.A Simulovaný soud “Zkouška dosp�losti”  
• 1. 10.  2021 Botanický kurz systému krytosemenných rostlin pro seminá� z biologie – 

exkurze botanicky zam��ená na determinaci rostlin (ú�ast: studenti seminá�e oktáv)  
• 14. 10. 2021 Pitva selete – pitva prob�hla na SOŠ veterinární (ú�ast: studenti seminá�e 

septim, lektoroval: MVDr. Duchá�ek) 
• 8. 12. 2021 Determinace bezobratlých – kurz zam��ený na poznávání bezobratlých (ú�ast: 

studenti kroužku, lektorovali: V. Bureš P�F UK, D. �i�ovský, I. Králí�ek) 
• 1. 6. 2022 Determinace savc	 dle lebek – kurz zam��ený na poznávání základních skupin 

a rod	 dle lebek (ú�ast: studenti kroužku, lektoroval: J. Pražák P�F UK) 
• 28. 6. 2022 Seminá� a workshop zam��ený na teoretickou a praktickou první pomoc pro 

t�ídy 3A a 3B. Praktický nácvik ošet�ení zlomeniny, popáleniny, �ezné rány, mdlob a 
amoku. Akci zajistila Nicol Jará a skupina student	 kvart, kvint a sext.  

• jaro 2022 – projekty  „Energie“  a „Slune�ní soustava“ pro kvarty 
 

Exkurze a výstavy 
p�írodov�dné exkurze 
• 20.-29. 8. 2021 P�írodov�dná expedice do Švýcarska – tradi�ní p�írodov�dná exkurze 

pro žáky se zájmem o biologii do Švýcarska, pod vedením lektor	 z gymnázia a UK 
v Praze a P�F v Plzni (ú�ast 45 student	); 15. 9. 2021 exkurze – povodí Orlice – 
botanicky zam��ená exkurze do povodí Orlice v okolí naší školy (ú�ast: studenti kroužku); 
29. 9.  2021  Zoologická exkurze – NA PLACHT� – exkurze zam��ená na kudlanky 
(ú�ast: studenti kroužku); 1. 10.  2021  Botanická exkurze – NA PLACHT� – exkurze 
botanicky zam��ená na determinaci rostlin (ú�ast: studenti kroužku a seminá�e oktáv); 
19. 3.  2022  Zázraky evoluce – exkurze do Národního muzea Praha zam��ená na evoluci 
živo�ich	 (ú�ast: studenti kroužku); 23. 3. 2022 exkurze – povodí Orlice – botanicky 
zam��ená exkurze - pupeny a jarní aspekt (ú�ast: studenti kroužku); 10. 4.  2022  exkurze 
– Libický luh – botanicky zam��ená exkurze do nejv�tšího lužního lesa v �echách (ú�ast: 
studenti kroužku, lektor: Mgr. J. Rydlo); 13. 4. 2022 exkurze – Jiráskovy sady – 
botanicky zam��ená exkurze - pupeny a jarní aspekt (ú�ast: studenti kroužku); 20. 4. 2022 
exkurze – PP Plachta – zoologicky zam��ená exkurze - bezobratlí a jejich odlov (ú�ast: 
studenti kroužku); 3. 5. 2022 geologická exkurze pro kvarty - Moravský kras; 25. 5.  
2022  exkurze – povodí Orlice – botanicky zam��ená exkurze (ú�ast: studenti kroužku); 
1. 6. 2022 exkurze – Šimkovy sady – zoologicky i botanicky zam��ená exkurze - 
rostliny, ptáci a jejich poznávání (ú�ast: studenti kroužku); 15. 6. 2022 exkurze – Orlice – 
botanicky zam��ená exkurze - rostliny a jejich poznávání (ú�ast: studenti kroužku); 15. 6. 
2022  Botanická exkurze – botanická zahrada FF UK – determinace rostlin (ú�ast: 
studenti seminá�e z biologie); 16. – 17. 6. 2022 exkurze t�ídy 5.B do Vídn�, návšt�va 
p�írodov�dných a kulturn�-historických památek; 22. 6. 2022 exkurze – Rostliny 
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Intravilánu – botanicky zam��ená exkurze - rostliny a jejich poznávání - m�stská 
zástavba, Masarykovo nám�stí, Ba�kovo nám�stí (ú�ast: studenti kroužku); 29. 8.- 5. 9 
2022 P�írodov�dná expedice na Tenerife – tradi�ní p�írodov�dná exkurze pro žáky se 
zájmem o biologii (ú�ast 30 žák	 BiGy) 

zem�pisné exkurze 
• 21. 4. 2022 �eské st�edoho�í (seminá� ze zem�pisu, 3. ro�ník); 28. 4. 2022 Víde� 

(Seminá� ze zem�pisu, 4. ro�ník) 
d�jepisné a spole�enskov�dní exkurze 
• 22. 4. 2022 Terezín - komentovaná prohlídka a workshop (septimy); 7. 6. 2022 Workshop 

Politi�tí v�zni – Pam�� národa Pardubice (7B) 
hudební exkurze 
• �erven 2022 Návšt�va varhan v katedrále sv. Ducha (seminá� HV); �erven 2022 Exkurze 

do �eského rozhlasu HK (4AB); 14. 6. 2022 Varhanní exkurze po vybraných varhanách 
�eskolipska 
 

P�ednášky 
• 3. – 6. 11. 2021 Broumovské diskuze (ú�ast je odm�nou pro ú�astníky sout�že vypsané 

organizátory akce; stipendium získalo 9 žák	)  
• 23. 11. 2021 Vedení pomáhajícího rozhovoru – Michal Klapal na seminá�i z psychologie 

pro oktávy  
• 9. 12. 2021 Vedení pomáhajícího rozhovoru – Michal Klapal na seminá�i z psychologie 

pro septimy  
• 30. 3. 2022 Program o desinformacích “Zvol si info” v SVK HK pro 6A, 2H  
• 31. 3. 2022 Studentská beseda s M. Klapalem - “Vztahy a svoboda”  
• 1. 4. 2022 “DeFacto” - program o desinformacích v SVK HK pro 6B, 2G  
• 22. 4. 4.A Interaktivní p�ednáška “Proba�ní a media�ní služba” Mgr. Jaromír Rémiš 
• 6. 5. 2022 “Bo�itelé mýt	” - p�ednáška o mýtech a studiu psychologie pro kvinty (M. 

Chmelíková) 
• 9. 5. 2022 “De Facto” – program o desinformacích pro 5A v SVHK  
• 12. 5. 2022 Etické problémy v psychoterapii – online p�ednáška MUDr. Ireny Zvánovcové 

pro zájemce z �ad student	 a u�itel	  
• 28. 6. 2022 “Sex, AIDS a vztahy” - p�ednáška pro tercie - (Tomáš �ehák) 
• 31. 5. (6A, 2H) a 2. 6. 2022 (6B, 2G) Prusko-rakouská válka 1866  
• 21. 6. 2022 Ukrajinská m�sta – 4B (V. Novotná) 
• 29. 1. 2022 Mgr. Michael Mikát, Ph.D. (P�írodov�decká fakulta, UK) – téma: Rovnováha 

v ekologii a evoluci, p�ednáška p�ibližující téma BiO  
• 25. 3. 2022 Dárcovství krve a kostní d�en� – p�ednáška (pro oktávu, lektorka MUDr. 
�ernohorská)  

• 11. 5. 2022 Bu�ka a její zobrazovací techniky – p�ednáška s odborným histologickým 
praktikem na LF UK (lektor: prof. Mokrý LF UK)  
 

Online besedy v kavárn� Na Drát� 
• 16. 9. 2021 “B�lorusko o�ima muzikanta Aliaksandra Yasinského”  
• 19. 10. 2021 “Beseda nejen o Afghánistánu s noviná�kou Petrou Procházkovou” 
• 3. 3. 2022 “Ukrajina o�ima M. �apka”  
 
Sportovní aktivity 

• Lyža�ské výcvikové kurzy  
o 3. – 9. 1. 2022 Juniorhotel Roxana v Rokytnici nad Jizerou (3. A, B) 
o 9. – 15. 1. 2022 Žižkova bouda v Peci pod Sn�žkou (2. A, B)  
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o 15. – 21. 1. 2022 Žižkova bouda v Peci pod Sn�žkou (5. A, B, 1. G) 
o 14. – 20. 2. 2022 Juniorhotel Roxana v Rokytnici nad Jizerou (2. G, H) 
o 27. – 31. 3. 2022 Ledovec Moltal v Rakousku (zájemci z vyššího gymnázia) 

• Sportovn�-turistické kurzy 
o 13. – 17. 9. 2022  

� vodácký kurz (rafting na Vltav�)  
� turistika (Beskydy) 
� cykloturistika (�eský ráj) 

X.1.2 Kulturní akce 

24. 9. 2021 Koncert školního sboru a kapely Shum Davar 
17. 11. 2021 
13. 1. – 27. 2.  2022 
 
10. 5. 2022 

Školní sbor – celostátní p�ehlídka Mezzochori 
Výstava výtvarných prací žák	 Biskupského gymnázia a Církevní 
základní um�lecké školy v Knihovn� m�sta Hradce Králové 
Divadelní p�edstavení Kytice v Klicperov� divadle (primy, sekundy) 

16. 5. 2022  
25.5. 2022 
 
10. 6. 2022 
 
 
14. 6. 2022 

Maturitní koncert – praktická maturitní zkouška z hudební výchovy 
Slavnostní ceremoniál p�edání maturitních vysv�d�ení v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie  
Vystoupení chorální scholy na Noci kostel	 v kostele sv. Ond�eje 
v T�ebechovicích pod Orebem a v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Hradci Králové  
Divadelní p�edstavení Zbab�lci v Klicperov� divadle (kvarty – 
septimy) 

20. 6. 2022 Školní akademie 

X.1.3 Oblast environmentální výchovy 

V oblasti vzd�lávání je environmentální výchova realizována v rámci pr	�ezového tématu 
Environmentální výchova. N�které okruhy jsou v souladu se ŠVP probírány v jednotlivých 
p�edm�tech nebo jsou obsahem ro�níkových projekt	 Ekosystémy v sekundách a Krajina 
v sextách.    

Dále jsme v pr	b�hu školního roku organizovali r	zné výb�rové aktivity. Organizovali jsme 
odborné p�ednášky s environmentální tematikou, na kterých se vyst�ídali p�ednášející 
z odborných pracoviš� UK a UHK a naši absolventi studující p�írodov�dné obory. 

Pro žáky jsme organizovali p�írodov�dnou exkurzi do PP Na Placht�, spole�n� se žáky jsme 
se v �íjnu a v dubnu zú�astnili brigády v PP na Placht�, úsp�šn� jsme se zapojili do �ady 
sout�ží s ekologickou a environmentální tematikou, nap�. do ekologické olympiády. Školní 
parlament uspo�ádal sobotní sb�r odpadk	 v okolí školy.  

N�kolik desítek žák	 docházelo do dvou p�írodov�dných kroužk	. V rámci online výuky byly 
nabídnuty online p�ednášky a diskuze. Naše škola je sou�ástí škol sít� MRKEV. Pokra�uje 
t�íd�ní odpadu (plasty a papír).  

X.2 Základní škola  

Celoškolní a ro�níkové projekty 
• Recyklohraní – celoro�ní projekt 
• Matematická olympiáda, Matematický klokan, Basic Lingua na PSJG – sout�ž 

v anglickém jazyce 
• 17. 9. 2022 Den církevního školství  
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• 29. 9. – 30. 9. 2021 Adapta�ní kurz pro 6. ro�níky 
• 29. – 30. 9. 2021 Zlatý strom (1. stupe�) 
• 1. 10. 2021 Diecézní setkání senior	 
• 12. 11. 2021 Projektový den (pro celou školu) 
• 12. 05. 2022 Osvobozené divadlo a divadlo Semafor (hudební program, 2. st.) 
• 01. 06. 2022 Bezpe�né náb�eží  
• 25.  6. 2022 Noc s Andersenem 
 
P�edm�tové projekty 
• 17. 09. 2021 Ve víru Velké války (po�ádaná Studijní a v�deckou knihovnou HK) (8. A) 
• 29. – 30. 09. 2021 Zlatý strom (1. stupe�) 
• 02. 11. 2021 Pythagoriáda (6. - 9. ro�níky) 
• 25. 05. 2022 Institut Pam�ti národa Pardubice (8. A , 9. A) 
• 31. 05. 2022 Legiovlak, situa�ní popis místa (5. A) 
• 03. 06. 2022 Legiovlak (putovní muzeum �sl. legií) - 7. A, 7. B, 8. A  
• 15. 06. 2022 Hasík, preventivní program HZS KHK (3. A, 4. A) 
• 28. 06. 2022 Archeopark Všestary (6. A) 

 
Exkurze a výstavy 
• 18. 03. 2022 Poprvé na hv�zdárn� (3. A) 
• 25. 04. 2022 Knihovna HK (5. A) 
• 27. 04. 2022 "Objem d�lá dojem", GMU HK (5. A) 
• 02. 05. 2022 HZS KHK, den otev�ených dve�í (3. B) 
• 05. 05. 2022 Výstava "Zákostelecký", muzeum (1. stupe�) 
• 16. 05. 2022 Královéhradecká provozní, exkurze (3. B) 
• 27. 05. 2022 Hu�ák - obnovitelné zdroje, exkurze (3. A, 3. B) 
• 24. 06. 2022 Muzeum V�, St�edov�ký Hradec (3. B) 
• 22. 06. 2022 Josefov –(6. A)  
• 27. 06. 2022 Muzeum V� HK, Škola p�ed 100 lety (1. A) 

 
Divadelní a filmová p�edstavení, koncerty  
• 17. 09. 2021 Divadlo Drak – Hercem na vlastní k	ži – 6. A  
• 20. 05. 2022 BioCentral, �ína - �íše za Velkou zdí (2. st. a 4. A) 
• 03. 06. 2022 Divadlo Drak "Ronja, dcera loupežníka" (3. A + UA žáci) 
• 08. 06. 2022 Anglické divadlo "The onlines" (2. st.) 
• 13. 06. 2022 "Bílý tesák", divadlo Drak (6. A, 7. A, 7. B) 
 
Besedy a p�ednášky 
• 11. 10. 2021 P�ednáška o kyberšikan� (4. a 5. ro�níky) 
• 18. 10. 2021 Madagaskar – Adam	v p�íb�h pradávné Lemurie (4. A, 5. A, 2. st.) 
• 23. 02. 2022 Beseda s m�stskými strážníky (3. A) 
• 02. 03. 2022 Kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking (7. ro�ník) 
• 09. 03.2022 Dentální hygiena (1. stupe�) 
• 04. 05. 2022 Školení dentální hygieny (2. st.) 
• 06. 05. 2022 Knihovna m�sta HK, Ivona B�ezinová, program se spisovatelkou (3. A) 
• 07. 06. 2022 Beseda s žáky a biskupy Bangalore, Indie (Adopce na dálku) 
• 23. 06. 2022 Jak se rodí knížka, Knihovna U Velryby (1. A) 
• 25. 06. 2022 P�ednáška Sexualita a život MUDr. Hylmarové (6. A a 8. A) 
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Sportovní aktivity 
• podzim 2021 Plavecká výuka Zéva HK (t�etí a �tvrtý ro�ník)  
• leden 2022 Lyža�ské výcvikové kurzy konané na Masarykov� chat� (4., 5., 7. a 8. ro�ník)  
• 05. 4. 2022 Bruslení s aktivitami na led� (1. st.) 
• 26. 4. 2022 McDonald´s Cup, fotbalový turnaj (5. A) 
• 27. 4. 2022 Liga škol v orienta�ním b�hu (1. - 5. t�ídy) 
• 28. 4. 2022 McDonald´s Cup, fotbalový turnaj (3. A, 3. B) 
• 17. 06. 2022 Triatlon (3. - 5. t�.) 

X.3 Mate�ská škola 

Vzhledem k opat�ením v souvislosti s koronavirem se všechny hromadné a ve�ejné akce 
konaly až v druhém pololetí – škol(k)a v p�írod�, besídka k svátku maminek, výlet 
do Kostelce na výstavu brat�í Forman	 Imaginárium, kurz plavání (11 lekcí). V prvním 
pololetí jsme natá�eli pro rodi�e váno�ní vystoupení d�tí na video. Celoro�n� jsme t�ídili 
odpad – papír, plast, hliník.  
 

X.4 Základní um�lecká škola 

T�ídní p�ehrávky 
8.11. 2021  P�ehrávka žák	 Dorota Be�ová 
9. 12. 2021      P�ehrávka žák	 Jany Hronovské 
13. 12. 2021    P�ehrávka žák	 Jana Lorence 
16. 12. 2021    P�ehrávka žák	 Jana Lorence 
26. 1. 2022      P�ehrávka žák	 Ji�ího Kudrny 
27. 1. 2022      P�ehrávka žák	 Petry Lo�árkové 
16. 2. 2022      P�ehrávka žák	 Ji�ího Kudrny a Petry Lo�árkové 
7. 4.  2022       P�ehrávka žák	 Jany Hronovské 
8. 4.  2022       P�ehrávka žák	 Laury Karpišové a Adély Prorokové 
26. 5. 2022      Koncert p�veckého odd�lení 
30. 5. 2022      Koncert žák	 ze t�ídy Petry Zají�kové 
21. 6. 2022      Koncert žák	 Petry Lo�árkové 
23. 6. 2022      Koncert žák	 Ji�ího Kudrny 
27. 6. 2022      T�ídní besídka houslist	 
29. 6. 2022      P�ehrávka žák	 Jany Hronovské 
 
Vystoupení pro ve�ejnost 
16. 9. 2021 Koncert varhaník	 ke Dni senior	 ve spolupráci s Královéhradeckým krajem 
24. 9. 2021 Bigyfest – vystoupení sboru Squadra Risonante 
30. 9. 2021 Misa cum organo 
14. 10. 2021 Koncert žák	 Církevní ZUŠ 
11. 11. 2021 K�est CD Squadra Risonante 
18. 11. 2021 Varhanní mše 
14. 12. 2021 Váno�ní kytarový koncert 
16. 12. 2021 Váno�ní besídka houslist	 
19. 1. 2022 Koncert žák	 CZUŠ 
24. 3. 2022 Koncert žák	 CZUŠ 
12. 4. 2022 Kytarový koncert ve studentské kavárn� 
26. 4. 2022 Jarní koncert Squadry Risonante 
27. 4. 2022 Rodinný koncert 
4. 5.  2022 Kytarový koncert 



 

52 

5. 5. 2022 Koncert pro Sedmikrásku 
12. 5. 2022 Koncert absolvent	 
7. 6. 2022 Koncert na Rožberku 
10. 6. 2022 Koncert kostel Pouchov / Noc kostel	 
15. 6. 2022 Klavírní koncert 
22. 6. 2022 Varhanní koncert 
28. 6. 2022 Záv�re�ná kytarová besídka 
 
Výstavy a výtvarné sout�že 
13. 1. – 27. 2. 2022 výstava výtvarných prací žák	 Bigy a CZUŠ v Knihovn� m�sta Hradce 
Králové 
Mezinárodní d�tská výtvarná výstava Lidice – dv� �estná uznání 
D�tské sklá�ské sympozium (YGS) 2022 v Kamenickém Šenov� po�ádané ve spolupráci se 
ZUŠ ve Cvikov� pro výherce vybrané ze 300 sout�žících  
 
Jiné aktivity ZUŠ 
13. 6. 2022 Koncert Sv�t muzikál	 od �len	 Komorní filharmonie Pardubice 
15. 6. 2022  Varhanní exkurze 
Letní výtvarné kurzy (letní prázdniny) 
 

XI. Spolupráce se zahrani�ními partnery 
 
V tomto školním roce se tém�� žádné vým�nné pobyty nekonaly, snažili jsme se jen udržet 
partnerství a dobré vztahy navázané v minulých letech, a to se školami v Brive (Francie), IES 
San Antonio de Benagéber (Valencie, Špan�lsko), Sonnenlugerschule Mengen (SRN) 
a s nadací Schulhilfswerk der Diözese Augsburg. Náš u�itel informatiky absolvoval v IES San 
Antonio de Benagéber stáž, p�i které hospitoval ve výuce a sdílel zkušenosti se špan�lskými 
kolegy. Jsme p�ipraveni studentské vým�nné pobyty v p�íštím školním roce obnovit.   
 
V zá�í jsme se se žáky 1. A a 1. B zú�astnili 12. ro�níku �esko-slovenského projektu 
pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy, kterou vyhlašuje 
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislav� ve spolupráci s Knihovnou Ji�ího Mahena 
v Brn�, a vym�nili si 60 vlastnoru�n� vyrobených záložek do knih se žáky gymnázia Jána 
Papánka v Bratislav�. Letošní téma zn�lo Okouzlující sv�t knižních p�íb�h�, pohádek a básní. 
Akce p�inesla nejen vzájemné pot�šení ze záložek, ale v n�kterých p�ípadech znamenala 
i za�átek osobní p�átelské korespondence. 
 
V �íjnu 2021 vycestoval školní sbor a n�kolik instrumentalist	 z �ad žák	 BIGY do Srbského 
Banátu.  Zde studenti reprezentovali �eskou kulturu, vystupovali ve �ty�ech m�stech a ulicích 
B�lehradu. Krom� koncert	 navázal sbor také spolupráci s místní základní školou v Kruš�ici. 
Tento zahrani�ní výjezd bylo možné realizovat mj. díky finan�ní podpo�e Královéhradeckého 
kraje a M�sta Hradec Králové.  
 
Ve dnech 6. – 8. 5. 2022 podnikl školní sbor s instrumentalisty turné do Augsburgu a okolí. 
Turné prob�hlo za podpory nadace na podporu škol p�i Diecézní rad� katolík	. Sbor se 
postaral o hudební doprovod n�kolika bohoslužeb a vystoupil na Dni Evropy v Augsburgu.  
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XII. Zájmová �innost žák	 a úsp�chy žák	 v sout�žích 

XII.1 Gymnázium  

�innost školního klubu byla letos již z velké �ásti obnovena. Pouze na podzim jsme se 
vzhledem k aktuální epidemiologické situaci rozhodli na n�jaký �as p�erušit volno�asové 
kroužky i �innost školního klubu.  �innost školního klubu byla kv	li situaci s Covid-19 velmi 
omezena. V dob� podzimní uzáv�ry školního klubu zajiš�ovali zam�stnanci klubu chod tzv. 
izola�ní místnosti, kam byli posíláni studenti s p�íznaky respira�ní choroby �i jinými 
zdravotními problémy. 

Na za�átku školního roku si žáci mohli vybrat z pestré nabídky 28 volno�asových kroužk	 - 
od sportovních, biologických, matematických až t�eba po fotografický kroužek �i kroužek 
robotiky. V pr	b�hu školního roku pak tyto kroužky navšt�vovalo tém�� 200 našich žák	. 

I aktivity ve školním klubu již probíhaly tém�� bez omezení. Nap�í� školním rokem žáky 
provázela velmi oblíbená celoro�ní v�domostní a dovednostní klubová sout�ž, ve které 
získávali každý týden body z r	zných témat, a na konci školního roku prob�hlo slavnostní 
vyhodnocení a vyhlášení vít�z	. Níže stru�ný souhrn dalších �inností a sout�ží, které klub 
organizoval: 
 
• Sout�že spojené s významnými dny (den veterán	, den hasi�	 apod.) 
• Zimní sout�ž ve výrob� sn�hulák	 
• P�íprava výrobk	 na velikono�ní jarmark na podporu Ukrajiny a spolupráce 

s organizováním a p�ípravou tohoto jarmarku 
• Jarní liga ve stolním fotbale 
• Jarní šachová liga 
• Organizace a p�íprava školního sportovního dne 
• Paintballová sobota v hradeckých lesích 
• Burza u�ebnic 

Další sout�že, kterých jsme se ú�astnili: 

• Piškvorkový turnaj  
• P�ebor v šachu (postup až do celostátního kola) 
• Turnaj ve stolním fotbale st�edních škol 
 

Uspo�ádali jsme školní kola celé �ady p�edm�tových sout�ží a vysílali naše žáky do vyšších 
kol nap�. t�chto sout�ží: st�edoškolská odborná �innost – olympiáda v �eském jazyce – 
recita�ní sout�ž – literární sout�že – sout�ž v n�meckém jazyce – sout�ž ve francouzském 
jazyce – sout�ž ve špan�lském jazyce - d�jepisná olympiáda – d�jepisná sout�ž pro gymnázia  
– filozofická olympiáda – debatní sout�ž Studentská agora - matematická olympiáda – 
Matematický klokan – Pythagoriáda - Náboj - – logická olympiáda – Pangea – fyzikální 
olympiáda – Fyziklání – Fyzikální náboj - energetická  olympiáda - chemická olympiáda – 
biologická olympiáda – sout�ž v poznávání rostlin a živo�ich	 – ekologická olympiáda – 
geologická olympiáda – lesnická olympiáda YPEF – zem�pisná olympiáda – Bob�ík 
informatiky – Minecraft Cup. Žáci naší školy se ú�astnili �ady sout�ží v r	zných sportovních 
disciplínách – raftového závodu Mezi mosty, basketbalového a volejbalového turnaje, 
florbalových turnaj	, p�eboru škol v orienta�ním b�hu a školního triatlonu. 
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Úsp�chy žák	 v sout�žích 
 
Úsp�šní ú�astníci okresních, krajských a celostátních kol sout�ží 
 
1.A Barbora Besedová druhé místo v celostátním finále škol v orienta�ním 

b�hu družstev 
 Diana Grusserová druhé místo v celostátním finále škol v orienta�ním 

b�hu družstev 
 Vít Kulhavý t�etí místo v okresním kole Matematické olympiády 
 Karolína Pavlíková páté místo v krajském kole Biologické olympiády, 

druhé místo v okresním kole matematické olympiády��
1.B Lucie Hrušová druhé místo v celostátním finále škol v orienta�ním 

b�hu družstev a t�etí místo v kategorii jednotlivc	 
 Mat�j Pouchlý druhé místo v celostátním finále škol v orienta�ním 

b�hu družstev 
2.A Markéta Fejfarová t�etí místo v krajském kole sout�že ve francouzském 

jazyce 
 Veronika Jedli�ková druhé místo v celostátním finále škol v orienta�ním 

b�hu družstev 
 Tomáš Machá�ek druhé místo v celostátním finále škol v orienta�ním 

b�hu družstev 
 Johana Volková vít�zství v krajském kole debatní sout�že 
 Petra Vysloužilová první místo v okresním kole matematické olympiády 
2.B Anežka  Dvo�áková t�etí místo v krajském kole biologické olympiády kat. 

D 
 Hana Flašarová t�etí místo v okresním kole Matematické olympiády 
 František Jelínek druhé místo v celostátním finále škol v orienta�ním 

b�hu družstev a druhé místo v kategorii jednotlivc	 
 Eva Jelínková druhé místo v celostátním finále škol v orienta�ním 

b�hu družstev 
 Tomáš Metelka druhé místo v celostátním finále škol v orienta�ním 

b�hu družstev, první místo v kategorii jednotlivc	  
3.A Vojt�ch �e�ka druhé místo v celostátním finále škol v orienta�ním 

b�hu družstev 
 Vojt�ch Ernst druhé místo v krajském kole Fyzikální olympiády 
 Linda Sola�ová druhé místo v celostátním finále škol v orienta�ním 

b�hu družstev 
 Ond�ej  Tejkl druhé místo v celostátním finále škol v orienta�ním 

b�hu družstev 
3.B Markéta  �apková druhé místo v celostátním finále škol v orienta�ním 

b�hu družstev  
Anita Ranná t�etí místo v okresním kole Matematické olympiády 

 Filip  Zídek druhé místo v celostátním finále škol v orienta�ním 
b�hu družstev  

4.B Marie Coufalová druhé místo v celostátní literární sout�ži Tajemství   
Anna Hole�ková ú�ast v národním kole sout�že d�tských recitátor	  
Lucie Vykydalová t�etí místo v krajském kole Olympiády v �eském 

jazyce a 3. místo v celostátní literární sout�ži 
Tajemství 

 Linda Zmijová první místo v krajském kole Olympiády v �eském 
jazyce a postup do národního kola 
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5.A Markéta  Ba�inová druhé místo v krajském kole sout�že ve 
francouzském jazyce 

5.B Lucie  Ballonová první místo v krajském kole, páté místo v celostátním 
finále škol v orienta�ním b�hu družstev 

 Karolína �e�ková první místo v krajském kole a páté místo v 
celostátním finále škol v orienta�ním b�hu družstev  

Václav Dymeš druhé místo v sout�ži Bohatství Zem�   
Anna  Kra�marová t�etí místo v krajském kole Biologické olympiády 

kat. B 
 Ond�ej Micák druhé místo v sout�ži Bohatství Zem� 

 Alžb�ta Neumannová první místo v krajském kole Matematické olympiády, 
ocen�ní Institut français za provedení básn� 

 Jaroslav Tachovský druhé místo v sout�ži Bohatství Zem� 

 Matouš T	ma druhé místo v sout�ži Bohatství Zem� 

6.A Vojt�ch Lídl první místo v krajském kole ú�ast v celostátním kole 
d�jepisné sout�že student	 gymnázií 
1. místo v krajském kole SO�, obor chemie 

6.B Adam �erník první místo v krajském kole a páté místo 
v celostátním finále škol v orienta�ním b�hu družstev 

 Tomáš Dohnálek první místo v krajském kole a páté místo 
v celostátním finále škol v orienta�ním b�hu družstev 

 Jáchym Horký první místo v krajském kole a páté místo 
v celostátním finále škol v orienta�ním b�hu družstev 

 Barbora Klusáková první místo v krajském kole matematické olympiády, 
t�etí místo v krajském kole geologické olympiády 

 Michaela Metelková první místo v krajském kole a páté místo 
v celostátním finále škol v orienta�ním b�hu družstev 
a t�etí místo v kategorii jednotlivc	 

2.H Tobiáš Zdechovský vít�zství v krajském kole debatní sout�že  
7.A Adam Bílek vít�zství v krajském kole debatní sout�že 
 Anna  �apková první místo v krajském kole a páté místo 

v celostátním finále škol v orienta�ním b�hu družstev 
 Kryštof Ku�era t�etí místo v národní p�ehlídce SO�, obor Historie 
 Antonín Staša první místo v krajském kole Lesnické olympiády, 

t�etí místo v krajském kole Ekologické olympiády 
 Jáchym Zamou�il první místo v krajském kole a páté místo 

v celostátním finále škol v orienta�ním b�hu 
družstev,  

7.B Daniel  �i�ovský první místo v národním kole biologické olympiády 
a SO�, obor ekologie, první místo v krajském kole 
ekologické a geologické olympiády 

 Tomáš Jedli�ka vít�zství v krajském kole debatní sout�že 

 Kryštof Miro vít�zství v krajském kole debatní sout�že 
 Lukáš Novotný vít�zství v krajském kole debatní sout�že 
3.G Maxmilián Kundrt vít�zství v krajském kole debatní sout�že 
 Jakub Petrovický první místo v krajském kole lesnické olympiády, t�etí 
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místo v krajském kole ekologické olympiády, �tvrté 
místo v krajském kole chemické olympiády 

 Renata Školníková první místo v krajském kole lesnické olympiády, t�etí 
místo v krajském kole ekologické olympiády 

8.B Veronika Horáková 1. místo v krajském kole ekologické olympiády, 3. 
místo v krajském kole matematické olympiády, 2. 
místo v krajském kole logické olympiády, 2. místo 
v kraji v sout�ži Matematický klokan 

 Lukáš  Petrá� 3. místo v krajském kole biologické olympiády, 
 Karel Podzimek vít�zství v krajském kole debatní sout�že 
 Marek Prokop vít�zství v krajském kole debatní sout�že 

XII.2 Základní škola  

Na za�átku školního roku si žáci mohli vybrat z pestré nabídky sportovních, um�leckých, 
p�írodov�dných i jazykových �i po�íta�ových volno�asových kroužk	. 
 
Úsp�šní ú�astníci okresních, krajských a celostátních kol sout�ží 
3.A Vojt�ch  Vízek 1. místo v celostátním kole Matematického 

klokana, kategorie Cvr�ek 
8.A Ond�ej  B�ezina  1. místo v okresním a krajském kole v d�jepisné 

olympiád� a ú�ast v celostátním kole  

XII.3 Základní um�lecká škola  

Jan Neruda - jeden z výherc	 výtvarné sout�že a ú�astník prvního D�tského sklá�ského 
sympozia v Kamenickém Šenov� 
Anna �eháková a Ariadné Dostálová – �estná uznání na Mezinárodní d�tské výtvarné sout�ži 
Lidice  

XIII. Údaje o výsledcích inspek�ní �innosti provedené 
�eskou školní inspekcí 

 
�ŠI provedla tematickou inspekci se zam��ením na vzd�lávání ukrajinských žák	. Dle sd�lení 
�ŠI m�la být náplní inspekce metodická podpora školy p�i vzd�lávání d�tí na út�ku p�ed 
ruskou agresí. Sou�asn� �eská školní inspekce ve školách zjiš�ovala, analyzovala 
a relevantním aktér	m na úrovni �ízení vzd�lávání z r	zných úrovní zp�ístup�ovala 
informace, zjišt�ní, záv�ry a doporu�ení sm��ující k následným opat�ením a intervencím 
do vzd�lávací soustavy. 

XIV. Základní údaje o hospoda�ení školy 
 
Pro finan�ní zajišt�ní školy v roce 2021 byly d	ležité op�t všechny zdroje financování, a to 
zejména provozní dotace ze státního rozpo�tu, školné na gymnáziu, základní škole 
a um�lecké škole, dary od fyzických i právnických osob a také vedlejší hospodá�ská �innost 
školy. Díky všem t�mto zdroj	m byly naše úkoly v tomto pokra�ujícím pandemickém roce 
zvládnuty.  
 
Financování provozu školy bylo plynulé a probíhalo dle zpracovaného rozpo�tu, který bylo 
nutno pr	b�žn� opravovat dle nastalé nestandardní situace. Obrat školy se oproti lo�ským 
82.777.042,56 K� významn� zvýšil na 92.026.128,83 K�.  
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V roce 2021 jsme obdrželi provozní dotaci ze státního rozpo�tu ve výši 83.794.859 K� 
na všechny sou�ásti školy dohromady. Na gymnáziu i základní škole jsme významn� �erpali 
z programu „Šablony“ z Evropských fond	 s celkovou �ástkou 1.123.802 K�. ŠABLONY 
BIGY II 2019, reg. �.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014093, v celkové výši finan�ních 
prost�edk	: 1 995 032 K�. Z d	vod	 situace COVID 19 jsme byli nuceni prodloužit projekt 
do 31/12/2021. Z téhož d	vodu n�které aktivity jsme nebyli schopni naplnit a museli jsme 
vracet celkem: 411 415 K�, a to bez sankcí. Projekt byl ukon�en 31/12/2021. 

 
V roce 2021 byla uvedena do provozu nejv�tší investice v t�icetileté historii naší školy, která 
spo�ívala v rekonstrukci sousední budovy, kterou v p�edchozím období vlastnila UHK. 
Biskupství ji zakoupilo a pomocí evropských fond	, krajských dotací a svých finan�ních 
prost�edk	 nákladem více než 60 mil K� zrekonstruovalo.  V souvislosti s tímto projektem 
naše škola vynaložila pom�rn� zna�né investi�ní prost�edky na vybudování venkovního 
zázemí, u�eben a odpo�inkových ploch a budovu dovybavila stoly a lavicemi. Budova je 
využívána p�evážn� pro p�írodov�dné obory. Nachází se zde V této �ásti se nachází 
biologická mikroskopovna, je zde u�ebna chemie vybavená rozvody vody, plynu a elekt�iny 
p�ímo na pracovních stolech. Dále je zde po�íta�ová u�ebna matematiky a projektová u�ebna. 
 
V �íjnu 2021 se uskute�nilo koncertní turné p�veckého sboru do srbského Banátu. Celkové 
náklady akce se vyšplhaly na 241.240,30 K� a na tuto akci získala škola grant jak 
od Královéhradeckého kraje (70.000 K�), tak od Statutárního m�sta Hradec Králové (26.300 
K�). 
 
Grant od Magistrátu m�sta Hradec Králové Podpora p�írodov�dného kroužku (20.800 K�). 
 
Jedním z dalších zdroj	 financování je každým rokem dotace na rozvojový program 
Excelence základních a st�edních škol – hodnocení žák	 a škol podle výsledk	 v sout�žích 
v p�edchozím školním roce. Tento zdroj financování škola nedostala z d	vodu neuskute�n�ní 
sout�ží.  
 
Vyrovnané financování školy si dnes již nem	žeme p�edstavit bez p�íjm	 ze školného 
na gymnáziu, základní škole a um�lecké škole. V kalendá�ním roce 2021 bylo na školném 
vybráno celkem 3.978.540 K� a bylo použito ke spolufinancování oprav budov, na vybrané 
školní akce student	 (nap�. na adapta�ní kurzy), na prosp�chová stipendia, nákup školních 
pot�eb a na odpisy školních pom	cek, které jsou investi�ním majetkem školy a byly 
ze školného po�ízeny již d�íve. 
Školné se v roce 2021 nezvyšovalo, naopak v souvislosti s tíživou ekonomickou situací 
mnohých rodin bylo odpušt�no rodinám v n�kolika desítkách p�ípad	.  
 
Významným zdrojem financování se stávají p�ijaté p�ísp�vky a dary, jejichž souhrnná výše 
do provozní oblasti �inila 238.067 K�. Mezi nejv�tší dárce pat�í op�t Biskupství 
královéhradecké. 
 
Hospoda�ení skon�ilo v zisku. Hospodá�ský výsledek byl p�eveden do sociálního (78.000 
K�), investi�ního (300.000 K�) a rezervního (199.922,33 K�) fondu.  
 
Zvýšené výdaje byly na PCR testování žák	, na které škola dostala finan�ní p�ísp�vky, jak 
ze státního rozpo�tu, tak z Fondu Solidarity EU.  
Naopak nájemné nebo výdaje na dohody o provedení práce nebyly tak vysoké. 
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V souvislosti s válkou na Ukrajin� se v roce 2022 o�ekává velice napjaté financování, jelikož 
rostou strm� náklady na vytáp�ní a elektrickou energii a bude z�ejm� pot�eba sáhnout 
do rezervního fondu.  
 
Ú�etnictví školy za rok 2021 podléhalo poprvé auditu, škola p�ekro�ila podmínky pro tuto 
povinnost jak p�ekro�ením obratu, tak po�tem zam�stnanc	. 
 
Ze zprávy nezávislého auditora �j.:21057/191/22: 
 
„Výrok auditora bez výhrad. 

Provedli jsme audit p�iložené ú�etní záv�rky ve školské právnické osob� Biskupské 
gymnázium, církevní základní škola, mate�ská škola a základní um�lecká škola Hradec 
Králové (dále tako „Školská právnická osoba“) sestavené na základ� �eských ú�etních 
p�edpis	, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty za rok kon�ící 31. 
12. 2021 a p�ílohy této ú�etní záv�rky, která obsahuje popis použitých podstatných ú�etních 
metod a další vysv�tlující informace.  
Podle našeho názoru ú�etní záv�rka podává v�rný a poctivý obraz aktiv a pasiv Školské 
právnické osoby k 31. 12. 2021 a náklad	 a výnos	 a výsledku jejího hospoda�ení za rok 
kon�ící 31. 12. 2021 v souladu s �eskými ú�etními p�edpisy.“ 
 

XIV.1 Gymnázium 

Stejn� jako v p�edcházejících letech pokra�ovaly práce na opravách. �as uzav�ení škol na ja�e 
2021 byl využit k drobným opravám a údržb� objekt	 – revize a opravy p�ístroj	, malování, 
broušení a voskování podlah. Došlo také k drobným rozší�ením po�íta�	 a na chodby byly 
umíst�ny dotykové obrazovky, kde mají žáci možnost podívat se na zm�ny rozvrhu a další 
informace související s organizací výuky.  
 

XIV.2 Základní škola a mate�ská škola  

Zde také probíhaly opravy školního vybavení. Dále se vybavení školy rozrostlo 
o dataprojektory a televizor. Na základní škole byla posílena sí� wifi. 
 

XIV.3 Základní um�lecká škola 

V roce 2021 bylo pro naší um�leckou školu zakoupeno violoncello, houslový set, p�í�né 
flétny, stojany a kytary. 
 

XV. Ochrana osobních údaj	 
Škola prohlašuje, že v p�edm�tném období pln� respektovala ú�inné právní p�edpisy v oblasti 
ochrany osobních údaj	, zejména pak: 
 
1.na�ízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran� 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj	 a o volném pohybu t�chto údaj	 
a o zrušení sm�rnice 95/46/ES (obecné na�ízení o ochran� osobních údaj	) 
2.zák. �. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údaj	 
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V dané oblasti nedošlo k žádnému bezpe�nostnímu incidentu, který by m�l za následek 
povinnost oznámení Ú�adu na ochranu osobních údaj	. 
 
 
 
 
 
Zpracovali: Mgr. Ji�í Vojá�ek, Mgr. Iva Št�rbová, Mgr. Tomáš Kopecký, Mgr. Michaela 
�iperová, Mgr. Ji�í Schejbal, Ing. Pavla Volková, Mgr. P�emysl Volek, Mgr. Jaroslava 
Vojá�ková, Mgr. Lenka Tomášová, Mgr. Kate�ina Prokešová 
 
 
Hradec Králové 13. 10. 2022 
 
 
Mgr. Ji�í Vojá�ek, �editel školy 

 
Výro�ní zpráva byla schválena �leny Školské rady Biskupského gymnázia, církevní základní 
školy, mate�ské školy a základní um�lecké školy Hradec Králové dne 19. 10. 2022. 

XVI. Seznam p�íloh 
P�íloha 1 Rozvaha dle vyhlášky �. 504/2002 ke dni 31. 12. 2021 
P�íloha 2 Výkaz zisku a ztráty dle vyhlášky �. 504/2002 ke dni 31. 12. 2021 
  












