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I. Základní údaje o škole  
            
Název školy:  Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a 

mate�ská škola Jana Pavla II. 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 Biskupského gymnázia B. Balbína: 
  RNDr. Václav Derner – p�edseda, MUDr. Jan Noži�ka, ThLic. Vojt�ch 

Brož, Th.D., Mgr. Stanislava Ku�erová, Mgr. Michaela �iperová,  
Mgr. Blanka Vacková  

Školská rada Základní školy a mate�ské školy Jana Pavla II.: 
 Ing. Arch. Jan Mádlík - p�edseda, Ing. Ji�í Koutník, Mgr. Stanislava 

Ku�erová, ThLic. Jan Šlégr, Mgr. Petr �ehák, Ing. Jan Trdli�ka 



4 

II. P�ehled sou�ástí školy

  

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

III. 1 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína 

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; 2.G; 3.G; 4.G 

P�ehled 
sou�ástí školy 

Sídlo Identifikátor 
MŠMT 

Rok 
založení 

Po�et 
t�íd 

(skupin) 

Po�et 
žák�

(2011/12) 

Po�et 
žák�

(2012/13) 

Kapacita 
schválená 

MŠMT 
Gymnázium Orlické 

náb�eží        
356/1 HK 

45 978 298 1992 20 578 571 620 

Základní škola Na Hrad�
90 
HK 

110 035 810 1996 12 161 209 233 

Mate�ská škola Na Hrad�
90 
HK 

150 076 240 2005 2 52 56 56 

Školní jídelna Na Hrad�
90 
HK 

150 004 168   142 187 250 

Školní družina  
a školní klub 

Na Hrad�
90, Orlické 
náb�eží   
356/1 HK 

110 035 828  4 318 391 ŠD 81 
ŠK neudává 
se 

Celkem 
(sou�et žák� za 
G, ZŠ a MŠ) 

  2009 
splynutí 

38 791 836  
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79-41-K/81  Gymnázium  
Do tohoto oboru vzd�lání byly ve školním roce 2012/2013 za�azeny všechny ro�níky 
osmiletého gymnázia. Výuka probíhá podle školního vzd�lávacího programu „Poznáním    
a láskou k moudrosti“.  

U�ební plán platný pro t�ídy, které nastoupily na Biskupské gymnázium B. Balbína  
k 1. 9. 2010 (tj. primy, sekundy a tercie ve školním roce 2012 – 2013).  

U�ební plán nižšího stupn� osmiletého gymnázia 

  Ro�níky   

P�edm�ty prima sekunda tercie kvarta 
Celkový po�et 

hodin 

�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  28 31 31 32 122 
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U�ební plán platný pro t�ídy, které nastoupily na Biskupské gymnázium B. Balbína  
k 1. 9. 2009 (tj. kvarty ve školním roce 2012– 2013).  

P�edm�ty prima sekunda tercie kvarta 
Celkový po�et 

hodin 

�eský jazyk a literatura 5 4 4 4 17 

Anglický jazyk 4 4 3 3 14 

Další cizí jazyk - - 3 3 6 

Matematika 4 4 4 4 16 

Informatika 1 2 - - 3 

D�jepis 2 2 2 2 8 

Výchova k ob�anství 2 2 2 2 8 

Fyzika - 2 2 2 6 

Chemie - - 2 2 4 

Biologie 2 2 2 2 8 

Zem�pis - 2 2 2 6 

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 
2 2 2 1 7 

Religionistika 

Celkem  28 30 32 32 122 
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U�ební plán platný pro kvinty, sexty, septimy a oktávy ve školním roce 2012 – 2013. 

P�edm�ty kvinta sexta septima oktáva 
Celkový po�et 

hodin 
�eský jazyk a literatura 3 4 4 4 15 

Anglický jazyk 3 4 3 4 14 

Další cizí jazyk 3 3 3 3 12 

Matematika 3 3 3 3 12 

Informatika 2 1 - - 3 

Fyzika 2 2 2 - 6 

Chemie 2 2 2 - 6 

Biologie 3 3 2 - 8 

Zem�pis 2 2 2 - 6 

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  33 35 35 29 132 
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79-41-K/41 Gymnázium  

Do tohoto oboru vzd�lání byly ve školním roce 2012/2013 za�azeny všechny ro�níky �ty�letého 
gymnázia. Výuka probíhá podle školního vzd�lávacího programu „Poznáním a láskou 
k moudrosti“.

P�edm�ty 1. 2. 3. 4. 
Celkový po�et 
hodin 

�eský jazyk a literatura 3 4 4 4 15 

Anglický jazyk 3 4 3 4 14 

Další cizí jazyk 3 3 3 3 12 

Matematika 3 3 3 3 12 

Informatika 2 1 - - 3 

Fyzika 2 2 2 - 6 

Chemie 2 2 2 - 6 

Biologie 3 3 2 - 8 

Zem�pis 2 2 2 - 6 

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 33 35 35 29 132 
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III.2 Základní škola Jana Pavla II.

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 vzd�lávání ZŠ a MŠ Jana Pavla II. 
Ro�ník 

P�edm�t       1.     2.     3.     4.      5.    6.     7.      8.     9. 
Celková 
hodinová 
dotace 

�eský jazyk 8 8 8 7 7 4 4 4 5 55 

Cizí jazyk 1 1 3 3 3 3(4) 3 3(4) 3(4) 23(26) 

Matematika 4 4 5 5 5 4 4 4 4(5) 39(40) 

Prvouka 1 1 2       4 

P�írodov�da    2 2     4 

Vlastiv�da    2 2     4 

Chemie        2 2 4 

Fyzika      2(0) 2 2 2(1) 8(6) 

Biologie      2 2 2 2(1) 8 

Zem�pis      2 2 2 2(1) 8 

D�jepis      2 2 2 2 8 

Ob�anská výchova      1 1  1 1 4 

Informatika    1 1 1(2)    3(4) 

Rodinná výchova      1 1 1 1 4 

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  
(etická výchova) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Volitelné p�edm�ty 
(Ekologie a Konverzace 
Aj v 7. A 8. Ro�níku, 
Cvi�ení z �j a Ma 
v ro�níku 9.) 

      2 2 2 6 

Týdenní dotace 
povinných p�edm�t�

20 21 25 26 26 29 30 31(32) 
32 

(31) 
240 

Údaje pro studijní ro�níky jsou uvedeny v závorce - dle p�ílohy ŠVP. 
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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 Biskupské gymnázium B. Balbína:  

Mgr. Iva Št�rbová 
Mgr. Ond�ej Bouma 

zástupce �editele školy pro základní školu:   
Ing. Jan Trdli�ka 

zástupkyn� �editele pro mate�skou školu:   
Lenka Tomášová 

Nepedagogi�tí pracovníci:  
Monika Sou�ková – ekonomka   
Dana �erná – mzdová ú�etní, administrativní pracovnice 
František Chmelík – školník, správce BIGY 
Simona Vicencová  – asistentka �editele 
Jan Verner – školník, správce ZŠ a MŠ 
Bc. Roman Vencl – správce sít�
Ing. Miloš Kr�ál – IT technik 

Výchovné poradkyn�:  Mgr. Michaela �iperová (BIGY) 
Mgr. V�ra Bláhová (ZŠ a MŠ) 

Koordinátor prevence sociáln� patologických jev�:  
Mgr. P�emysl Volek (BIGY) 
Mgr. Jaroslava Vojá�ková (ZŠ) 

Koordinátor tvorby ŠVP:  Mgr. Iva Št�rbová (BIGY) 
Ing. Jan Trdli�ka (ZŠ) 

Koordinátor environmentální výchovy: 
    PhDr. Ivo Králí�ek (BIGY) 

Bezpe�nostní technik:  V�ra Tölglová 

Spirituál školy:   ThLic. Vojt�ch Brož, Th.D. (BIGY) 
ThLic. Jan Šlégr (ZŠ a MŠ) 

Vedoucí školního klubu:  Mgr. Ji�í Schejbal  

Volno�asové aktivity:  Mgr. Jana Pastuchová (ZŠ) 

Knihovnice:   Bc. Jana Rybková (BIGY) 
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Vedoucí p�edm�tových komisí na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína:
P�edm�tová komise Vedoucí p�edm�tové komise 
�eský jazyk a literatura Mgr. Eva Hošková 
Anglický jazyk Mgr. Alice Din�ovová 
N�mecký jazyk Mgr. Iva Št�rbová 
Románské jazyky Mgr. Vít Barborka 
D�jepis Mgr. Vít�zslav Kutík 
ZSV a výchova k ob�anství Mgr. Blanka Langerová 
Zem�pis Mgr. Irena Rozto�ilová 
Matematika Mgr. Petr Beneš 
Fyzika Mgr. Martin Jacko 
Chemie Mgr. Jaroslava Polednová 
Biologie PhDr. Ivo Králí�ek 
Informatika Mgr. Roman Kroupa 
Náboženství a religionistika ThLic. Vojt�ch Brož, Th.D. 
Hudební výchova Mgr. Marie Ková�í�ková 
Výtvarná výchova Mgr. Dagmar Blehová 
T�lesná výchova PaedDr. Irena Burkertová 

Vedoucí p�edm�tových komisí na ZŠ Jana Pavla II.: 
P�edm�tová komise Vedoucí p�edm�tové komise 
Metodické sdružení I. stupn� ZŠ                         Mgr. Kate�ina Stejskalová 
PK humanitních p�edm�t� Mgr. V�ra Bláhová 
PK náboženství  ThLic. Jan Šlégr 
PK p�írodov�dných p�edm�t� Mgr. Petr �ehák 

T�ídní u�itelé na Biskupském gymnáziu B Balbína:  
T�ída T�ídní u�itel 
prima A Mgr. Pavel Háp 
prima B Mgr. Lukáš Malý 
sekunda A Mgr. Dagmar Blehová 
sekunda B Mgr. Irena Kafková 
tercie A Mgr. Zuzana Ježíková 
tercie B Mgr. Michaela �iperová 
kvarta A Mgr. Blanka Vránová 
kvarta B Mgr. Ond�ej Bouma 
kvinta A Mgr. P�emysl Volek 
kvinta B Mgr. Blanka Langerová 
první G Mgr. Marie Ková�í�ková 
sexta A Mgr. Mat�j Ond�ej Havel 
sexta B Mgr. Vít�zslav Kutík 
druhá G Mgr. Jaroslava Polednová 
septima A Mgr. Petr Beneš 
septima B Mgr. Miroslava Párová 
t�etí G Mgr. Irena Rozto�ilová 
oktáva A Mgr. Eva Hošková 
oktáva B PhDr. Ivo Králí�ek 
�tvrtá G Mgr. Martin Jacko 
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T�ídní u�itelé na Základní škole a mate�ské škole Jana Pavla II.:  
T�ída T�ídní u�itel 
1.A Mgr. Kate�ina Stejskalová 
1.B Mgr. Veronika Benešová 
2.A Mgr. Nad�žda Trojanová 
3.A Mgr. Edita Basta�ová 
4.A Mgr. Mária Kavo�ová 
5.A Mgr. Kv�toslava Hožová 
6.A Ing.  Jan Trdli�ka 
6.B Mgr. Petr �ehák 
7.A Mgr. V�ra Bláhová 
8.A Mgr. Kristýna Prusková 
8.B Mgr. Romana Vinšová 
9.A Mgr. Jaroslava Vojá�ková 

Pedagogický sbor Biskupského gymnázia B. Balbína: 
Na škole p�sobilo 55 vyu�ujících, z toho 40 na plný úvazek, 8 na �áste�ný úvazek  
a 7 externích u�itel�. Na škole p�sobila stipendistka Fulbrightovy nadace Marissa Ortiz, která 
se jako asistentka podílela na výuce anglického a špan�lského jazyka.  

Mgr. Barborka Vít francouzský jazyk     interní vyu�ující 
Mgr. Beneš Petr matematika zem�pis  interní vyu�ující 
Mgr. Blehová Dagmar �eský jazyk výtvarná výchova   interní vyu�ující 
Mgr. Bouma Ond�ej n�mecký jazyk výchova k ob�anství základy spol. 

v�d 
zástupce �editele 
BIGY 

ThLic. Brož Vojt�ch, 
Th.D. 

náboženství religionistika   spirituál školy 

PaedDr. Burkertová Irena t�lesná výchova výchova k ob�anství   interní vyu�ující 
Mgr. Cinerová Klára francouzský jazyk   interní vyu�ující 
Mgr. �iperová Michaela �eský jazyk d�jepis   interní vyu�ující 
BA Dijkman James anglický jazyk   interní vyu�ující 
Mgr. Din�ovová Alice anglický jazyk   interní vyu�ující 
Mgr. Háp Pavel biologie t�lesná výchova  interní vyu�ující 
Mgr. Havel Mat�j Ond�ej �eský jazyk  d�jepis sborový 

zp�v  
interní vyu�ující 

Mgr. Haviger Ji�í, Ph.D. deskriptivní 
geometrie 

  externí vyu�ující 

Mgr. Hochman Petr informatika    interní vyu�ující 
Mgr. Hošková Eva �eský jazyk hudební výchova   interní vyu�ující 
Mgr. Jacko Martin matematika fyzika laboratorní 

technika  
interní vyu�ující 

Mgr. Jelínková Alena anglický jazyk t�lesná výchova   interní vyu�ující 
Mgr. Jelínková Jitka latina     externí vyu�ující 
Mgr. Ježíková Zuzana anglický jazyk výchova k ob�anství  interní vyu�ující 
Mgr. Kafková Irena biologie t�lesná výchova   interní vyu�ující 
PhDr. Karnetová Helena hudební výchova   externí vyu�ující 
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Mgr. Knappová Marie biologie chemie  interní vyu�ující 
Mgr. Ková�í�ková Marie hudební výchova matematika   interní vyu�ující 
PhDr. Králí�ek Ivo biologie matematika  interní vyu�ující 
Ing. Kr�ál Miloš informatika   interní vyu�ující 
Mgr. Kroupa Roman fyzika informatika laboratorní 

technika  
interní vyu�ující 

Mgr. Ku�erová Stanislava religionistika   interní vyu�ující 
Mgr. Kutík Vít�zslav �eský jazyk d�jepis   interní vyu�ující 
Mgr. Langerová Blanka �eský jazyk základy spol. v�d   interní vyu�ující 
Mgr. Malý Lukáš matematika d�jepis   interní vyu�ující 
Mgr. Melicharová Helena religionistika náboženství  interní vyu�ující 
Mgr. Mrázová Martina n�mecký jazyk   interní vyu�ující 
Bc. Ond�ej Mucha hra na varhany   externí vyu�ující 
Mgr. N�mec Radek informatika   interní vyu�ující 
Mgr. N�me�ková Ivana t�lesná výchova zem�pis   interní vyu�ující 
Bc. Nováková Jana špan�lský jazyk     interní vyu�ující 
Mgr. Párová Miroslava �eský jazyk výtvarná výchova   interní vyu�ující 
Mgr. Polednová Jaroslava matematika chemie   interní vyu�ující 
Mgr. Pourová Miloslava anglický jazyk     interní vyu�ující 
Mgr. P�ibylová Jana varhany   externí vyu�ující 
PaedDr. Rejchrtová Eva n�mecký jazyk ruský jazyk   interní vyu�ující 
Mgr. Rozto�ilová Irena zem�pis t�lesná výchova   interní vyu�ující 
Mgr. Ji�í Schejbal biologie t�lesná výchova  vedoucí školního 

klubu 
Mgr. Šim�nek Vít anglický jazyk t�lesná výchova   interní vyu�ující 
Mgr. Špa�ková Lucie latina   interní vyu�ující 
Mgr. Št�rbová Iva n�mecký jazyk ruský jazyk   zástupkyn�

�editele BIGY 
Mgr. Trojovská  
– Drahovzalová Jana 

náboženství religionistika  interní vyu�ující 

Mgr. Vacková Blanka špan�lský jazyk italský jazyk   interní vyu�ující 
PhDr. MgA. Vaní�ek 
František, Ph.D. 

hra na varhany klavírní pr�prava  externí vyu�ující 

Mgr. Vav�íková Marie náboženství religionistika  interní vyu�ující 
Mgr. Vojá�ek Ji�í matematika fyzika  �editel 
Mgr. Vojá�ková 
Jaroslava 

matematika   interní vyu�ující 

Mgr. Volek P�emysl základy spol. v�d religionistika   interní vyu�ující 
Mgr. Vránová Blanka anglický jazyk matematika   interní vyu�ující 
Mgr. Zubatý Karel zem�pis     externí vyu�ující 
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Pedagogický sbor Základní školy a mate�ské školy Jana Pavla II.: 

Mgr. Baigerová Helena Aj, P�, Tv ZŠ, kmenový 
Mgr. Basta�ová Edita u�itelka 1. stupn� ZŠ, kmenový 
Mgr. Benešová Veronika u�itelka 1. stupn�, ZŠ, kmenový 
Mgr. Bláhová V�ra �j, Vo, výchovný poradce ZŠ, kmenový 

 Bohá�ek Milan IVT, �p ZŠ, kmenový 
Mgr. Duffková Zuzana vychovatelka ŠD ZŠ, kmenový 
Mgr. Hole�ková Kate�ina u�itelka MŠ MŠ, kmenový 
Mgr. Prusková Karolína Che, Bi, Ev ZŠ, kmenový 
Mgr. Hožová Kv�toslava u�itelka 1. stupn� ZŠ, kmenový 
Mgr. Kavo�ová Mária u�itelka 1. stupn� ZŠ, kmenový 
Mgr. Kozo�ová Daniela Náb.  ZŠ, kmenový 
Mgr. Ku�erová Stanislava �j ZŠ, kmenový 

 Macková Tereza Hv ZŠ, externí 
 Morávková Marie u�itelka MŠ MŠ, kmenový 

Mgr. Pastuchová Jana vychovatelka ŠD, De ZŠ, kmenový 
 Pechá�ková Barbora u�itelka M� MŠ, kmenový 

Mgr. Pozdílková Ladislava Rod, Ov D ZŠ, kmenový 
Mgr. �ehák Petr M, D, Z ZŠ, kmenový 
Mgr. Schejbal Ji�í Tv ZŠ, kmenový 
ThLic Šlégr Jan Náb,  Ev ZŠ, kmenový 
Mgr. Stejskalová Kate�ina u�itelka 1. stupn� ZŠ, kmenový 

  Tomášová Lenka zástupkyn� �editele  MŠ, kmenový 
Ing. Trdli�ka Jan zástupce �editele, Fy ZŠ, kmenový 
Mgr. Trojanová Nad�žda u�itelka 1. stupn� ZŠ, kmenový 
Mgr. Vacková Blanka Šj ZŠ, kmenový 
Mgr. Vinšová Romana Aj ZŠ, kmenový 
Mgr. Vojá�ek Ji�í �editel ZŠ, kmenový 
Mgr. Vojá�ková Jaroslava M ZŠ, kmenový 
Mgr. Špa�ková Lucie Nj, Rod, Ov ZŠ, kmenový 

 Štechová Irena vychovatelka ŠD ZŠ, kmenový 
Mgr. Ž	ánský Jakub vychovatel ŠD, Hv ZŠ, kmenový 
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V. Investi�ní a rozvojová �innost školy 

V.1 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína 

Ve školním roce 2012/13 pokra�ovala oprava oken, která byla zapo�ata již v roce p�edchozím, 
vým�nou oken v aule a repasí stávajících oken v p�ízemí a prvním pat�e (celkem 8 ks). Tato 
oprava umož�uje nejen ušet�it peníze vydané na energie, ale také zlepšuje sv�telné podmínky 
pro školní práci.  
V rámci snahy o zlepšování vybavení školy výpo�etní a prezenta�ní technikou byly do všech 
zbývajících t�íd instalovány u�itelské po�íta�e, a byly tak vytvo�eny podmínky pro p�echod na 
elektronické t�ídní knihy. Tento krok umož�uje zlepšit informovanost našich student� a jejich 
zákonných zástupc� a zkvalitnit a zp�ehlednit pedagogickou dokumentaci. Do �ty� t�íd byla 
nov� zavedena i projek�ní technika. Nejvýznamn�jší investi�ní akcí, která byla hrazena 
p�evážn� ze zdroj� našeho z�izovatele, je probíhající rekonstrukce školního h�išt�. 
Nevyhovující a nebezpe�ný um�lý povrch (hladký klouzavý a nerovný) byl nahrazen povrchem 
nové generace, který byl aplikován na zpevn�ný podklad a vyhovuje novým nárok�m  
na provoz h�iš
 a sou�asn� je šetrný k pohybovému aparátu. Rekonstrukce m�la být p�vodn�
dokon�ena do konce prázdnin. Z d�vod� nekvalitn� provedené práce a nutných oprav byla 
realizace tohoto díla pozastavena a protáhne se o n�kolik m�síc�.  
Plánem, který se nepoda�ilo realizovat, bylo vybudování výtahu a zajišt�ní bezbariérovosti 
gymnázia. Poda�ilo se zajistit, aby byl tento zám�r za�len�n do strategických zám�r� m�sta,  
a mohl tak v p�íštím roce získat podporu ze státního rozpo�tu. Z dlouhodobého hlediska se 
jedná o nezbytnost. O poskytnutí finan�ních prost�edk� jsme se snažili žádat všemožné nadace, 
ale byli jsme úsp�šní jen �áste�n�, a vybrané prost�edky neposta�ovaly na realizaci zám�ru. 
Budeme tedy o výtah usilovat i v následujícím roce.
V p�edchozím školním roce také pokra�ovala práce na projektu vybudování víceú�elové 
sportovn� kulturní haly v sousedství gymnázia. Ing. arch. David Vávra dokon�il projekt pro 
územní rozhodnutí a územní �ízení bylo završeno rozhodnutím o umíst�ní stavby. První fáze 
p�ípravy tohoto projektu je tedy završena. Soub�žn� s tím Biskupství královéhradecké 
zakoupilo p�íslušný pozemek v sousedství školy. Biskupské gymnázium tak získává prostor pro 
další rozvoj. 
Výše uvedené opravy a rekonstrukce byly umožn�ny díky dar�m od r�zných soukromých 
dárc� a rodi��, Biskupství královéhradeckého a díky podpo�e od grantových agentur, 
Královéhradeckého kraje (oprava oken) i pen�z z programu Regenerace m�stských 
památkových zón (pláš
 budovy). Opravy byly �áste�n� hrazeny také z vlastních zdroj� školy  
a z investi�ního fondu školy.  

V.2 Základní škola a mate�ská škola Jana Pavla II. 

V pr�b�hu prázdnin roku 2012 pokra�ovala rekonstrukce budov areálu ZŠ a MŠ spo�ívající 
v oprav� plášt� a oken. Na financování zmín�ných úprav se podílely Biskupství 
královéhradecké, Královéhradecký kraj a m�sto Hradec Králové. Probíhala také další etapa 
opravy elektroinstalace v jednotlivých t�ídách.  
Byla zavedena nová elektroinstalace do jedné t�ídy v prvním poschodí a osazen rozvad��, který 
bude možné využít na další etapu oprav. 
Do další t�ídy byla zakoupena a instalována projek�ní technika spolu s interaktivní tabulí. 
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Z d�vodu postupného zvyšování po�tu žák� a rostoucí pot�eby dalších u�eben byla op�t 
zprovozn�na malá u�ebna pro d�lenou výuku v prvním nadzemním podlaží, p�esunuta 
sborovna a vytvo�eno zázemí pro šatny v p�ízemí zadní budovy. 
Byly zahájeny projek�ní práce na projektu,  jehož smyslem by m�lo být vytvo�it odpo�inkovou 
zónu a shromaž	ovací prostor pro žáky základní a mate�ské školy  a sou�asn� do n�j za�lenit  
i rekonstrukci systému vytáp�ní objekt�.  

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

VI.1 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína – p�ijímací zkoušky

P�ijímací �ízení na Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové prob�hlo podle 
platné legislativy. �editel školy stanovil jednotná kritéria p�ijímacího �ízení, která byla  
na konci ledna 2013 zve�ejn�na. 
P�ijímací zkoušky se konaly 22. 4. a 23. 4. 2013. Uchaze�i skládali písemnou formou p�ijímací 
zkoušky z �eského jazyka a matematiky. Pro p�ijímací zkoušky byly použity testy SCIO.  
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 2013/2014 

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

celkem p�ihlášení p�ijatí p�ihlášení p�ijatí 
79-41-/81 Gymnázium 204 61 - - 61 
79-41-/41 Gymnázium 102 27 - - 29 

VI.2 Zápis do l. t�ídy na Základní škole Jana Pavla II. 

Zápis prob�hl ve dnech 15. 1. až 19. 1. 2013. Celkem bylo zapsáno 29 žák�, odklad povinné 
školní docházky nemá žádný budoucí prv�á�ek. Všech 29 žák� 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. Pro tyto budoucí prv�á�ky bylo uspo�ádáno n�kolik 
setkání, kde se pomalu seznamovali s prost�edím školy i s budoucími u�itelkami. 
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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 Biskupské gymnázium: 

Celkový pr�m�rný prosp�ch          1.605 

Stupe� hodnocení 
prosp�chu 

prosp�l s vyznamenáním 256
prosp�l 310
neprosp�l 1
nehodnocen 4

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 29 21 8 - - 1.284 
prima B 28 24 4 - - 1.208 
sekunda A 30 20 10 - - 1.422 
sekunda B 30 14 16 - - 1.520 
tercie A 31 16 15 - - 1.544 
tercie B 30 16 14 - - 1.590 
kvarta A 29 10 19 - - 1.574 
kvarta B 25 14 11 - - 1.465 
kvinta A 31 11 19 1 - 1.695 
kvinta B 27 13 14 - - 1.621 
první G 31 12 19 - - 1.711 
sexta A 34 14 20 - - 1.676 
sexta B 29 10 17 - 2 1.751 
druhá G 31 6 25 - - 1.933 
septima A 28 12 16 - - 1.592 
septima B 23 13 9 - 1 1.474 
t�etí G 28 4 24 - - 2.031 
oktáva A 29 14 15 - - 1.409 
oktáva B 26 7 19 - - 1.707 
�tvrtá G 22 5 16 - 1 1.781 
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VII.2 P�ehled prosp�chu u maturitních zkoušek  

Maturitní zkoušku v roce 2013 skládalo 54 student�.  
Ve spole�né �ásti maturitní zkoušky si vedle povinné zkoušky z �eského jazyka a literatury 
volili žáci p�edevším anglický jazyk, dále matematiku, n�mecký a špan�lský jazyk. Výsledky 
našich student� byly ve všech p�edm�tech v porovnání s celostátním pr�m�rem dosaženým  
na gymnáziích odpovídajícího typu nadpr�m�rné.  
V profilové �ásti maturitní zkoušky skládali žáci zkoušku ze dvou p�edm�t�. 

Celkový p�ehled 

Celkový pr�m�rný prosp�ch          1.454    

Stupe� hodnocení 
prosp�chu 

prosp�l s vyznamenáním 54
prosp�l 22
neprosp�l 0

P�ehled prosp�chu ve spole�né �ásti maturitní zkoušky 

P�edm�t Po�et žák� Pr�m�rný prosp�ch
�eský jazyk 76 1.408 
Anglický jazyk 61 1.262 
N�mecký jazyk 2 1.000 
Špan�lský jazyk 1 1.000 
Matematika 12 1.500 

 P�ehled prosp�chu po t�ídách 
  

T�ída Po�et 
žák�

Prosp�l  
s vyznamenáním 

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

oktáva A 29 27 2 - 1.216 
oktáva B 26 18 8 - 1.529 
�tvrtá G 21 9 12 - 1.690 

 VII.3 P�ehled dalšího studia absolvent�
  

Po�et absolvent�:    76 
  

Vysoká škola:     72 

Vyšší odborná škola:    2 

Jiné:      2 
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Vysoké školy, na které byli absolventi p�ijati 

Univerzita Karlova Praha   29 

Univerzita Hradec Králové   11 

Univerzita Palackého Olomouc  11 

�VUT Praha     9 

Univerzita Pardubice    5  
  
Vysoká škola ekonomická v Praze  4 

Masarykova univerzita v Brn�  3 

Mendelova univerzita v Brn�   2 

Ostravská univerzita v Ostrav�  1 

Metropolitní univerzita Praha v HK  1 

P�ehled p�ijatých na vysoké školy podle obor�  

Medicínské a farmaceutické obory  23,7% 

Humanitní a sociální obory   21,1% 

Technické obory    13,2% 

Ekonomické obory    11,8% 

U�itelství     10,5% 

Filologické obory     9,2% 

P�írodov�dné obory     7,9% 

Právnické obory     5,3% 
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VII.4 Základní škola a mate�ská škola Jana Pavla II. 

VIII. Údaje o prevenci sociáln� patologických jev� a výchovném 
poradenství 

  
VIII.I Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína  

Oblast prevence sociáln� patologických jev� pokrývá celou ší�i nejr�zn�jších aktivit života 
školy. V uplynulém školním roce se op�t objevila po�áte�ní stadia šikany v nejnižších 
ro�nících v podob� pokus� o nevhodné a necitlivé chování v��i spolužák�m. Situaci se 
poda�ilo zvládnout s odborným nadhledem.  
Na po�átku roku nov� p�íchozí žáci absolvovali dvouhodinové p�ednášky o této problematice. 
Všechny t�ídy nižšího gymnázia byly podrobeny dotazníkovému pr�zkumu, který prokázal, že 
100% nov� nastupujících žák� prod�lalo n�jakou zkušenost se šikanou  
ve svých p�edchozích školách. Sou�asný trend nazna�uje dva soub�žné aspekty. Výskyt 
nevhodného chování v nov� p�íchozích t�ídách se z�ejm� stane standardem a je nutno s ním
po�ítat. Na druhou stranu se nám da�í nevhodné jevy podchytávat v latentní, nezávažné form�  
a naše zásahy bývají v�tšinou ú�inné.  
Žádný p�ípad šikany v��i spolužák�m nebyl zaznamenán na úrovni vyššího gymnázia. Byl 
však zaznamenán jeden výskyt relativn� závažné kyberšikany v��i pedagog�m. Záležitost byla  

T�ída
Prosp�l  

s vyznamenáním
Prosp�l Neprosp�l Celkový prosp�ch Celkem 

1. A 13 1 0 1,04 14 

1. B 12 0 0 1,00 12 

2. C 25 0 1 1,07 26 

3. A 10 2 0 1,13 12 

4. A 10 8 0 1,42 18 

5. C 11 8 0 1,40 19 

6. A 3 11 0 1,74 14 

6. B 19 9 0 1,38 28 

7. A 10 10 0 1,44 20 

8. A 5 9 0 1,71 14 

8. B 13 4 0 1,34 17 

9. A 3 11 0 1,83 14 

Celkový pr�m�rný prosp�ch:   1,36 

Pr�m�rný prosp�ch I. stupn�: 1,18 

Pr�m�rný prosp�ch II. stupn�: 1,57 
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�ešena káze�skými a technickými opat�eními, jež by m�la provozování podobné �innosti 
omezit. Vzhledem k technickému rozvoji lze bohužel v této oblasti o�ekávat další t�žko 
p�edvídatelný nár�st problém�. 
Nebyl zaznamenán žádný problém s omamnými látkami. 
Jednozna�n� pozitivní dopad na prevenci sociáln� patologických jev� má pravidelné po�ádání 
eticko-sociálních kurz� „Na jedné lodi“, „MY“ a „Dobro a zlo“ po�ádaných naším 
z�izovatelem, kde i letos na dvoudenních pobytech žáci prim, tercií a kvint absolvovali 
zážitkovou výchovu ke zdravým vztah�m a životním postoj�m v�bec.  

Práce v oblasti výchovného poradenství byla zam��ena na: 
• práci s žáky maturitních ro�ník�

- 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�, ev. v Praze 
        - �innost ve t�ídách (vypl�ování p�ihlášek, individuální poradenství k volb� VŠ) 
        - prezentace n�kterých VŠ prost�ednictvím pracovník� t�chto škol 
        - prezentace vybraných VŠ prost�ednictvím našich bývalých žák�, nyní student� t�chto 
          škol 

• p�ípravu žák� sext a septim na volbu seminá��
        - konzulta�ní odpoledne 
        - individuální konzultace podle pot�eb žák�

• pé�i o integrované žáky 
        - tvorba a kontrola individuálních vzd�lávacích plán�

 - zprost�edkování záv�r� vyšet�ení žák� v PPP jednotlivým vyu�ujícím a pr�b�žná          
kontrola jejich pln�ní  

• besedy s novými studenty na téma „Efektivní u�ení“  
• individuální konzultace a práce s problémovými studenty 

VIII.2 Základní škola Jana Pavla II.  

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 �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 a výchovným poradcem. 
 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 probíhají besedy, nap�. beseda o první pomoci, o šikan�  
a kyberšikan�.  

 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�. 
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Výchovné poradenství na I. stupni je zam��eno na práci s integrovanými žáky. 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 
preventista, výchovný poradce, spirituál, t�ídní u�itel a vedení školy. Daná témata probírají 
lekto�i nebo u�itelé v rámci p�edm�t� etická výchova, ob�anská výchova, rodinná výchova, 
biologie, chemie, t�lesná výchova. I na II. stupni jsme využili nabídky p�ednášek  m�stské 
policie. Úzce spolupracujeme s metodikem primární prevence z Biskupského gymnázia –  
Mgr. P. Volkem a Mgr. O. Boumou. 

 Žáci druhého stupn� se loni zú�astnili mimo jiné t�chto aktivit: 

• šikana - beseda (Mgr. P. Volek) 
• kyberšikana (film)  
• osobní bezpe�í (film) 
• seznamovací pobyt – Na jedné lodi (ve spolupráci s Katechetickým a pedagogickým 

centrem Biskupství královéhradeckého) 
• p�ednáška MUDr. L. Hoda�ové – Sexuální výchova (dospívání, anatomie lidského t�la) 

a film 
• kurz první pomoci - praktický nácvik 
• exkurze -  Hasi�ský záchranný sbor HK 
• minikurz základ� sebeobrany pro dívky 8. t�íd  –  M�stská policie HK 
• p�ednáška AIDS  –  T. �ehák (Biskupské gymnázium) 
• drogy, alkohol, kou�ení – film 

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.  

Výchovné poradenství na druhém stupni je zam��eno krom� práce s integrovanými žáky  
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 

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

• prezentace st�edních škol v ALDISU – Výchova, vzd�lání a trh práce 
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�ležitý pokládáme i vlastní p�íklad pedagog�. 
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IX. Údaje o dalším vzd�lávání pedagogických pracovník�

IX.1 Biskupské gymnázium B. Balbína 

Do dalšího vzd�lávání se zapojilo 38 pedagogických pracovník�. Další vzd�lávání 
pedagogických pracovník� bylo zam��eno zejména na odbornou p�ípravu u�itel� na 
spole�nou �ást maturitní zkoušky do funkcí hodnotitel� ústních zkoušek, zadavatel�, 
komisa�� a p�edsed� maturitních komisí. U�itelé spole�enskov�dních p�edm�t� d�jepisu, 
náboženství a religionistiky se zú�astnili seminá�� Využití k�es
anského d�dictví ve výuce – 
praktické nám�ty“ organizovaných Biskupstvím královéhradeckým. U�itelé cizích jazyk� a 
dalších p�edm�t� se ú�astnili metodických seminá�� zam��ených na zdokonalování vyu�ování 
v p�edm�tech jejich aprobace. �ada u�itel� absolvovala kurzy zam��ené na využití 
informa�ních technologií p�i výuce, nap�. na používání interaktivních tabulí (27 u�itel�). Pro 
pedagogický sbor jsme zorganizovali školení o práci s elektronickou t�ídní knihou (32 u�itel�). 

IX. 2 Základní škola Jana Pavla II. 

Odborná pedagogická školení, kurzy atd. 
10 pedagogických pracovník�
    
Odborné kurzy nepedagogických pracovník�
3 pracovníci 

X. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na ve�ejnosti 

Prezentace školy 
• Pravidelné informace o akcích po�ádaných školou na webových stránkách školy 
• �lánky o život� a aktivitách školy v regionálním tisku – nap�. MF Dnes, Hradeckém 
deníku, Radnici, 5+2 
• Publikace �lánk� student� sext, kte�í se zú�astnili projektu MF Dnes Studenti �tou  

a píší noviny

• Dny otev�ených dve�í na základní škole 29. 11. 2012 a 5. 1. 2013; na gymnáziu  
9. 1. 2013 
• Kulturní vystoupení žák� kvart na akci „Šprechtíme“ na Masarykov� nám�stí 5. 6. 2013 
po�ádané pod záštitou Velvyslanectví SRN v �eské republice a primátora m�sta Hradce 
Králové 

Spolupráce s dalšími subjekty 

Univerzita Hradec Králové 
N�kte�í u�itelé naší školy vedou pr�b�žnou nebo souvislou praxi student� Pedagogické fakulty 
UHK. Studenti fakulty se rovn�ž zapojují do našich projekt�. Žáci naší školy se také ú�astní 
akcí organizovaných univerzitou, nap�. skupina žák� nižšího gymnázia se na ja�e 2013 
zú�astnila tradi�ního projektu student� katedry n�meckého jazyka Deutsch an der Uni.  
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St�edisko ekologické výchovy SEVER 
P�i organizaci aktivit zam��ených na environmentální výchovu jsme spolupracovali se 
St�ediskem ekologické výchovy SEVER.  

Mate�ské centrum Sedmikráska 
Žáci našich škol se zapojili do organizace n�kolika akcí mate�ského centra Sedmikráska, nap�. 
do p�ípravy programu Cesta pohádkovým lesem (1. 6. 2013) a p�írodov�dné vycházky. 

Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého 
S centrem dlouhodob� spolupracujeme v oblasti etické výchovy a výchovy ke zdravým 
vzájemným vztah�m. Žáci šestých a sedmých t�íd ZŠ, prim, tercií a kvint gymnázia se i ve 
školním roce 2012/2013 zú�astnili kurz� Otev�ené dny pro školy (d�íve Orienta�ní dny), které 
centrum organizuje.   

Zapojení žák� do charitativních akcí 

Adopce na dálku 
V�tšina t�íd, u�itelé a ostatní pracovníci škol jsou zapojeni do projektu Adopce na dálku. 
Podporujeme v sou�asnosti 12 d�tí z Indie.  
Charitativní sbírky 
P�ibližn� 140 žák� obou škol se 9. 1. 2013 zú�astnilo T�íkrálové sbírky jako králové – 
koledníci �i jejich pr�vodci. V b�eznu jsme se zapojili do sbírky starého oble�ení a nádobí pro 
diakonii Broumov.  
Dne 15. 5. 2013 se cca 70 našich žák� podíleli na pen�žní sbírce u p�íležitosti Dne boje proti 
rakovin�.  
Výt�žek ze vstupného na adventní byl p�edán zástupc�m Oblastní katolické charity jako 
p�ísp�vek na financování charitativních projekt�.  
Žáci školy se poprvé aktivn� zapojili do projektu Misijní štrúdlování. Na hodinách výtvarné 
výchovy p�ipravili žáci 200 ks váno�ních p�ání, která rozesílala Oblastní katolická charita 
senior�m. V únoru se žáci n�kterých t�íd zapojili do charitativní akce Malované kameny, 
z jejíhož výt�žku jsou financovány nap�. zdravotní pom�cky.  

Církevní zam��ení školy 

Každý �tvrtek po celý školní rok se konaly gymnaziální bohoslužby a jednotlivé t�ídy se 
postupn� staraly o jejich hudební doprovod. Na základní škole probíhaly bohoslužby každou 
st�edu ve školní kapli. V prosinci prob�hlo žehnání adventních v�nc� a žáky nižších t�íd 
navštívil Mikuláš. U�itelé náboženství a religionistiky pracovali spole�n� se žáky prim (17. 
12.), sekund (11. 12.) a tercií (7. 12.) na adventních projektech.  
Od �íjna do kv�tna probíhala každý týden p�íprava na bi�mování, kterou navšt�vovalo  
7 mladých v��ících z našeho gymnázia. 18. 5. 2013 p�ijali z rukou sídelního biskupa Jana 
Vokála v katedrále sv. Ducha svátost bi�mování. Na základní škole probíhala p�íprava na p�ijetí 
svátosti k�tu, smí�ení a eucharistie.  
Duchovní obnovy pro studenty vyššího gymnázia se ve dnech 30. 11. – 3. 12. 2012 zú�astnilo 
15 student� a 3 absolventi, duchovní obnovy pro studenty nižšího gymnázia, která prob�hla 9. 
– 11. 5. 2013 se zú�astnilo 10 student�. Ve dnech 26. – 28. 4. 2013 prob�hla duchovní obnova 
pro bi�movance.  
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X.1 Biskupské gymnázium 

X.1.1 Aktivity školy 

Celoškolní a ro�níkové projekty 
• Projektový den pro studenty vyššího gymnázia (24. 10. 2012) 
• Dny evropských národ� – tercie, primy (kv�ten 2013) 
• Ekosystémy – biologicko-výtvarný projekt pro sekundy (3., 4., 6. 6. 2013 sekunda A;  
30., 31. 5., 3. 6. 2013 sekunda B) 
• Dny s fyzikou – program v IQ-parku Liberec - kvarty
• Environmentální p�ístupy v geologii – kvinty (�erven 2013) 
• Kurz kartografie a GIS -  septimy (kv�ten 2013) 
• Studenti �tou a píší noviny – projekt MF DNES (sexty) 
• Eduka�ní programy v Galerii 20. a 21. století ve Veletržním paláci v Praze jako završení 
výuky estetických výchov pro studenty sext: HV - výukový program Exprese jako v��n�
vracející se princip v um�ní (2. 5. 2013 2.G, 11. 6. 2013 6.B, 18. 6. 2013 6.A); VV – Body-art 
(6.A), Vývoj abstrakce (6.B), Surrealismus (2.G, seminá� DVU) 

P�edm�tové projekty 
• Ekoprojekty realizované ekocentrem Paleta Pardubice: Civilizace (19. 12. 2012 prima); 
Bohatý sever, chudý jih (13. 12. 2012 sekunda); Výchova k ob�anství – u�ebnice pro 21. století 
(FF UHK, 30. 11. – 14. 12. 2012 prima); Závislosti (8. 4. 2013 sekunda); Debatni den (22. 3. 
2013 kvarta); Nevítaní cizinci – workshop Židovského muzea (kvarta)
• Va�ení s Marissou – p�íprava texaských recept� (kv�ten 2013 sekundy); Historie 
Británie – divadelní hra a skupinový projekt o jazykovém a historickém vývoji (únor 2013 
septimy, oktávy)
• Tvorba školního �asopisu, prezentace návrhu �ízené dopravy, plakát pro školní hudební 
akci, prezentace fiktivní firmy a reklamní spot (informatika)

Exkurze a výstavy 
• Projektový zájezd do Katalánska – 22. – 28. 10. 2012 (50 žák� p�evážn� vyššího 
gymnázia); prezentace projektu Katalánsko na hv�zdárn� v lednu 2013   
• 24. 9. 2012 Židovské m�sto Praha (8.A); 5. 10. 2012 Strahovský klášter Praha (5.B); 3. 
4. 2013 MF DNES Praha (5.A); 8. 4. 2013 MF DNES Praha (1.G); 15. 4. 2013 Národní divadlo  
(2.G) 
• Krajský ú�ad KH kraje (5. 12. 2012 primy); Informa�ního centrum obnovitelné zdroje 
(24. 6. 2013 sekunda); Ú�ad práce (15. 5. 2013 tercie); interaktivní výstava Chráníme �eskou 
korunu (8. 3. 2013 kvarta. 11. 3. 2013 tercie); jednání krajského soudu HK (13. 6. 2013 kvarta); 
D�tský domov v Potštejn� (kvinta) 
• 20. – 23. 9. botanicko-zoologická exkurze – NP Podyjí (studenti seminá�e  
a kroužku); 26. 9. 2012 exkurze do botanické zahrady (žáci kroužku); 5. – 6. 10. 2012 Houby – 
výstava v Muzeu V� (tercie A, B); 11. 10. 2012 p�írodov�dná exkurze do Moravského krasu 
(kvarta A, B); 13. 10. 2012 etologický program v ZOO Praha (žáci kroužku a seminá�
biologie); 14. – 15. 10. 2012 biologický kurz v Liberku (studenti oktáv); 19. 10. 2012 návšt�va 
histologické laborato�e a pitvy v Ústí n. Orlicí (seminá� somatologie); 16. 11. 2012 návšt�va 
fyzioterapeutické kliniky (seminá� somatologie); tematická prohlídka výstavy „Život 
v prvohorních mo�álech v Muzeu V� (kvinta A, kvarty); 7. – 9. 2. 2013 KRNAP - intenzivní 
p�íprava na biologickou olympiádu; 15. 2. 2013 lékárna na Poliklinice II (seminá�
somatologie); 12. a 13. 3. 2013 návšt�va muzea – ekologie obratlovc� (seminá� biologie; vyšší 
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gymnázium); 3. 4. 2013 návšt�va muzea – ekologie bezobratlých (studenti vyššího gymnázia); 
13. 4. 2013 p�írodov�dná exkurze Pouzd�anská step (p�írodov�dný kroužek); 19. 4. 2013 
Anatomické muzeum LF UK (seminá� somatologie); 24. 4. 2013 exkurze Za obojživelníky do 
lokality Na Placht� (p�írodov�dný kroužek); 2. – 4. 5. 2013 biologický kurz v CHKO Pálava 
(zájemci o biologii ze septim); 15. 5. 2013 botanická exkurze do povodí Orlice (p�írodov�dný 
kroužek); 17. 5. 2013 p�írodov�dná exkurze Zbytka (zájemci o biologii); 4. 6. 2013 V�ela�i – 
exkurze do botanické zahrady (p�írodov�dný kroužek); 5. – 12. 6. 2013 p�írodov�dná expedice 
do Švýcarska, jejímž výstupem je studijní materiál o p�írod� Alp, který vznikl pod vedením 
u�itel� školy a odborných externích lektor�; 19, 6, 2013 botanicko-zoologická vycházka do 
lokality Na Placht� (p�írodov�dný kroužek); 18. – 19. 6. 2013 exkurze do ZOO Dv�r Králové 
n. Labem (primy); 21. 6. 2013 exkurze do botanické zahrady (seminá� biologie) 
• Informa�ní centrum Obnovitelné zdroje a vodní elektrárna Hu�ák (kvarta B); jaderný 
reaktor VR1 „Vrabec“, exkurze v optických, holografických, laserových a 
nanotechnologických laborato�ích a v laborato�ích KJCH (seminá� z fyziky) 
• 17. 9. 2012 exkurze do Kutné Hory: výstava Europa Jagellonica, architektura a historie 
m�sta (kvinty, seminá� d�jin um�ní);  14. 6. 2013 hudební a výtvarná exkurze do Litomyšle 
(kvinty); 20. 6. 2013 Muzeum �emesel v Letohrad�, program Už vím, jak na to… (sekunda A)  
• 7. 12. 2012 návšt�va student� seminá�e z chemie v chemické laborato�i Farmaceutické 
fakulty UK v Hradci Králové; 8. – 9. 4. 2013 exkurze do chemických provoz� ve st�edních 
�echách -  staré �istírny odpadních vod, pivovarského muzea U Flek�, Nižborské sklárny a 
vodní elektrárny Št�chovice 
• Návšt�va hv�zdárny a planetária Hradec Králové (�íjen – listopad 2012 - 1.G, primy) 
• Prav�k je k�l; HK ve st�edov�ku – exkurze do Muzea V� (seminá�e z d�jepisu septim); 
Škoda muzeum v Mladé Boleslavi (6.B); v�že, zvony a krovy v katedrále sv. Ducha v HK 
(seminá� 7.A, 3.G) 

Divadelní a filmová p�edstavení, koncerty  
• The Bear Theatre – divadelní p�edstavení v AJ: leden 2013 raná historie Anglie (septimy 
a oktávy); �erven 2013 anglická gramatika (kvarty)
• 17. 9. 2012 výchovný koncert skupiny Elektrošok a Elektrostring ze ZUŠ Habrmanova 
(primy, sekundy)
• 25. 1. 2013 p�edstaveni Suzanne ve Filharmonii Hradec Králové 
• 3. 5. 2013 výchovný koncert „Obrázky z výstavy“ ve Filharmonii Hradec Králové 
• 5. 12. 2012 W. Shakespeare: Troilus a Kressida – Národní divadlo Praha (zájemci 
z vyššího gymnázia) 
• 16. 11. 2012 U kanónu stál – divadlo DRAK (primy) 
• 7. 1. 2013 Figarova svatba – Klicperovo divadlo (tercie – septimy) 
• 18. – 22. 2. 2013 24. �íjna 1942 – divadlo DRAK (kvarty – septimy) 
• 15. 4. 2013 Balada pro banditu – Divadlo na Fidlova�ce (2. G) 
• 22. 4, 2013 film Ve stínu (primy – septimy) 
• 21. 5. 2013 Žebrácká opera – Klicperovo divadlo (kvinty – septimy) 

Besedy a p�ednášky 
• Beseda s Petrem Drholcem o Bohumilu Hrabalovi – 18. 10. 2012 (oktávy) 
• Sexualita a život – p�ednáška MUDr. Hoda�ové (29. 1. 2013 sekunda); Šikana – 
p�ednáška Mgr. Volka (6. 12. 2012 sekunda); Sex, AIDS a vztahy – p�ednáška T. �eháka  
(24. 5. 2013 tercie); Evropská unie – p�ednáška v Eurocentru (14. 5. 2013 kvarty); Hormonální 
antikoncepce – p�ednáška MUDr. Máslové (23. 5. 2013 sexty); N�mci naši v��ní sousedé – 
p�ednáška Antona Otte (septima); p�ednáška o �innosti Poradny pro lidi v tísni – D. Mohylová 
(seminá�e z psychologie) 
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• Islám – historie a sou�asnost – p�ednáška PhDr. ThDr. Heleny Tampierové, Th.D. (23. 
4. 2013, sexty a septimy); Inkvizice a k�ížové výpravy – p�ednáška Tomáše Petrá�ka (23. 5. 
2013, sexty a septimy) 
• Besedy v anglickém jazyce s rodilými mluv�ími – americkými seniory (listopad 2012)  
a mladými lidmi z USA (b�ezen 2013) 
• 21. 9. 2012 Makro a mikrocirkulace krve (p�ednáška D. Astapenka pro studenty 
seminá�e somatologie); 19. 10. 2012 Dýchací soustava (p�ednáška MUDr. Habala pro studenty 
septim); 2. 11. 2012 cyklus p�ednášek s tematikou etologie a pták� na �ZU v Praze (seminá�
biologie septim); 15. 12. 2012 Den s biologií – cyklus p�ednášek odborník� z praxe (120 
student� z naší školy a celého regionu); 8. 1. 2013 Kožní léka�ství – p�ednáška MUDr. 
�elakovské (seminá� somatologie); 9. 1. 2013 Rozmnožování a ekologie živo�ich� – p�ednáška 
M. Mikáta (zájemci o biologii); 4. 3. 2013 Mozek – p�ednáška MUDr. Habalové (septimy);  
20. 3. 2013 Hojení rány – p�ednáška D. Astapenka (žáci kroužku); 23. 3. 2013 cyklus 
p�ednášek a praktických cvi�ení za ú�asti externích spolupracovník� (47 student� se zájmem o 
biologii); 12. 4. 2013 Anorexie a bulimie – p�ednáška MUDr. Szymanské (seminá�
somatologie); 20. – 13. 5. 2013 kurz Zdravotník zotavovacích akcí (��K pro zájemce ze 
septim);   

Sportovní aktivity 
• Lyža�ské výcvikové kurzy: 8. – 13. 1. 2013 – chata Kara Roudnice (sekundy);  15. – 
21. 1. 2013 – Hotel Hn�dý vrch Pec pod Sn�žkou (kvinty A,B, 1.G); 
• Sportovní den: 20. 9. 2012 – mezit�ídní utkání v kopané, p�ehazované, vybíjené a 
volejbalu pro primy – septimy  
• Turnaj ve florbalu: 25. 6. 2013 nižší gymnázium chlapci a dívky 

X.1.2 Kulturní akce 

01. 11. 2012 Koncert chorální scholy a instrumentalist� v rámci konference Etika 
v podnikání a ve�ejné správ� v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

09. 11. –  
11. 11. 2012 

Ú�ast p�veckého sboru na celostátním festivalu duchovní hudby na Stojanov�
gymnáziu na Velehrad�

13. 12. 2012  Adventní koncert biskupského gymnázia v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
14. 12. 2012  Váno�ní pásmo pro žáky církevní ZŠ 
11. 01. 2013 Maturitní ples školy v Aldisu 
28. 01. 2013  Varhanní koncert student� biskupského gymnázia v kostele sv. Antonína 

na Novém Hradci Králové 
12. 02. 2013 Masopustní pr�vod masek na Velkém nám�stí  
13. 03. 2013 Samostatný ve�erní koncert p�veckého sboru v kostele sv. Pavla na Pouchov�
16. 05. 2013 Vernisáž a výstava výtvarných prací student� gymnázia ve výstavní síni 

Biskupství královéhradeckého; vystoupení p�veckého sboru Squadra Risonante 
20. 05. 2013 Maturitní hudební vystoupení a obhajoba výtvarných maturitních prací 
24. 05. 2013  Vystoupení chorální scholy a dalších student� v kostele Nanebevzetí P. Marie 

v rámci Noci kostel�  
29. 05. 2013 Slavnostní ceremoniál p�edání maturitních vysv�d�ení v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie a spole�enské setkání s maturanty a jejich blízkými v prostorách 
biskupského paláce 

07. 06. – 
10. 06. 2013 

Koncertní turné p�veckého sboru v diecézi Augsburg (SRN) 

28. 06. 2013  Absolventský varhanní koncert v kostele sv. Antonína na Novém Hradci 
Králové 

24. 06. 2013 Akademie žák� BiGy ve Filharmonii Hradec Králové pro studenty a ve�ejnost 
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X.1.3 Oblast environmentální výchovy 

V oblasti vzd�lávání je environmentální výchova realizována v rámci pr��ezového tématu 
Environmentální výchova. Díl�í okruhy jsou v souladu se ŠVP probírány v jednotlivých 
p�edm�tech nebo jsou obsahem ro�níkových projekt�, nap�. t�ídenního projektu Ekosystémy 
v sekundách a projektu Environmentální p�ístupy v geografii, na kterém pracovali žáci kvint.   
Dále jsme v pr�b�hu školního roku organizovali r�zné výb�rové aktivity. O aktuálním d�ní 
v oblasti EVVO byli žáci i u�itelé pravideln� informováni formou �lánk� a upoutávek  
na nást�nce p�ed u�ebnou biologie nebo elektronicky na webových stránkách školy. 
Organizovali jsme odborné p�ednášky s ekologickou a environmentální tematikou, 
na kterých se vyst�ídala �ada p�ednášejících – pracovník� Agentury ochrany p�írody, Muzea 
východních �ech, odborných pracoviš
 UK a UHK, našich absolvent� studujících 
p�írodov�dné obory.  
Se studenty jsme se zapojili do jarní a podzimní brigády, které organizovala Agentura ochrany 
p�írody. Na sobotní akce dorazilo n�kolik desítek našich student� a n�kte�í pedagogové. 
Pro žáky jsme organizovali p�írodov�dné exkurze jednodenní (obvykle do biologicky 
cenných lokalit – našich CHKO, národních park� �i jinak chrán�ných území), n�kolikadenní 
komplexní exkurze (Pálava, Podyjí ….) i zahrani�ní p�írodov�dnou expedici do Švýcarska. 
P�i realizaci exkurzí jsme spolupracovali se správami CHKO �i NP a s odborníky 
z p�írodov�dných institucí.   
Zapojili jsme se do �ady sout�ží s ekologickou a environmentální tematikou, uspo�ádali jsme 
okresní kolo Zelené stezky a zlatého listu, kterého se ú�astnili všichni žáci prim a dobrovoln�
žáci ostatních t�íd nižšího gymnázia; studenti vyššího gymnázia nám pomáhali zajiš
ovat 
organizaci i chod n�kterých stanoviš
. Úsp�šn� jsme se zapojili do ekologické olympiády,  
Na celostátní konferenci Modrá planeta i pro další generace, jejímž organizátorem bylo NIDV, 
prezentoval PhDr. Ivo Králí�ek ukázky práce se studenty a metodiku práce v terénu. 

X.2  Základní škola Jana Pavla II. 

X.2.1 Aktivity školy 

Celoškolní a ro�níkové projekty 
• Sb�r starého papíru – po celý školní rok – 1 x za m�síc 
• Orienta�ní dny v Borovni�ce pro t�ídu 6. B – adapta�ní kurz Na jedné lodi  

(17. - 18. 9.2012) 
• Misijní štrúdlování – projekt na podporu misií (15. - 19.10. 2012) a projekt Neplýtváme 
  jídlem 
• Celé �esko �te d�tem – 1. a 2. t�ídy beseda se spisovatelkou paní Pohnerovou  

                                      6. ro�níky – Krajina fantazy literatury  
• Filmový maraton – no�ní projekt v prostorách BiGy – 6. ro�níky (30.11. - 1. 12. 2012) 
• Knihovnická sout�ž pro 4. t�ídu – po celý školní rok 
• Spaní ve škole s programem pro p�evážnou �ást t�íd ZŠ 
• Váno�ní turnaj ve stolním tenise pro 2. stupe� 20. 12. 2012 
• Škola v p�írod� – celý první stupe� – Borovni�ka – 4. a 5. t�ída (3.6. - 7. 6. 2013) a 
Sn�žné v Orlických Horách 1. – 3. t�ída (10.6. -14. 6. 2013) 
• Celoškolní akademie 26. 6. 2013 
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P�edm�tové projekty 
• D�jepis pro šesté ro�níky – interaktivní program v archeoparku Všestary
• Krajské kolo sout�že EUROREBUS 11. 4. 2013

Exkurze a výstavy 
• Exkurze v HZS u P�ívozu – šesté ro�níky – 14. 9. 2012 
• Muzeum východních �ech – Prav�k je k��l – šesté ro�níky listopad 2012 
• Exkurze do hv�zdárny a planetária HK – r�zné ro�níky po celý školní rok 
• 29. 11. 2012 – adventní tvo�ení – workshop s váno�ní tématikou pro žáky, u�itele a  
 rodi�e 
• 21. 3.2012 – velikono�ní tvo�ení – workshop s velikono�ní tématikou pro žáky, u�itele a  
 rodi�e 
• Historicko-geografická exkurze Terezín – 9.A – 26. 4. 2013    
• Kv�ten 2013 – studijn� vzd�lávací pobyt ve Velké Británii – žáci druhého stupn�
• Exkurze na Velehrad pro druhý stupe� ZŠ u p�íležitosti výro�í 1150 let od p�íchodu sv.  

Konstantina a Metod�je na Velkou Moravu 20.-21.6.2013 

Divadelní a filmová p�edstavení, koncerty  
• Divadelní p�edstavení Bylo nás p�t (5. a 6. ro�níky) – 30. 1. 2013 – Klicperovo divadlo 
• Divadelní p�edstavení Richard III. (7. – 9. ro�ník) – 20. 3. 2013 – Klicperovo divadlo     

(sedmý až devátý ro�ník) – Klicperovo divadlo 
• Filmové p�edstavení Ve stínu - multikino Cinestar – 20.11.2012 – osmý a devátý ro�ník 

Besedy a p�ednášky 
• Mgr. P�emysl Volek –BiGy – P�ednáška o komunismu – 22.-23.11.2012 - pro druhý      
  stupe�  
• Multimediální projekce Ekvádor a Galapágy – kino Centrál 14.1.2012 – druhý stupe�
• MUDr Lenka Hoda�ová PhD. – LF UK Praha – p�ednáška o sexualit� – 28.1.2013  
 pro šesté ro�níky a Tomáš �ehák – Sex, AIDS a vztahy sedmý a osmý ro�ník 
• Multimediální projekce Austrálie – kino Centrál – 31.5.2013 – druhý stupe�

Sportovní aktivity 
• Sout�ž školních družstev v triatlonu – Šimá�ek, Kube�ková, Klaban  
• Sout�ž v atletice o nejrychlejšího Hrade�áka – 1. Místo – Pešková  
• Sportovní den s M�stskou policií HK 3. Místo – Tužilová, Stanislav, Kupec 
• První stupe� - plavecká výuka Zéva HK – podzim 2012 
• Bruslení s karnevalem na zimním stadionu – zima 2012/2013 

X.2.2 Kulturní akce 

19. 12. 2012  p�edstavení Romance o Karlu IV. pro zam�stnance Královéhradeckého 
biskupství 

18. 01. 2013  Spole�enský ve�er ZŠ 
12. 02. 2013  Masopustní pr�vod po Velkém nám�stí, sout�že o masky atd. 
26. 06. 2013  Akademie v Adalbertinu HK 
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XI. Spolupráce se zahrani�ními školami 

Úsp�šn� pokra�ovala spolupráce s partnerskými školami ve Spolkové republice N�mecko.  
1.-  6. �íjna 2012 k nám zavítala desítka žák� ze Sonnenlugerschule Mengen.  Vým�nný pobyt 
v rodinách se zda�il. Novým bodem programu se stala návšt�va Kutné Hory a bobové dráhy.  
15. - 20. kv�tna 2013 prob�hla recipro�ní návšt�va Mengenu podle obvyklého scéná�e krom�
cesty. Jeli jsme vlakem, což bylo bezpe�n�jší a finan�n� (cca 800 EUR) únosné. Vým�nu 
finan�n� podporuje �esko-n�mecký fond budoucnosti (�NFB) a m�sto Hradec Králové. 
N�kolika student�m jsme zprost�edkovali studijní pobyty. Kate�ina Koubová ze septimy A 
studovala ve 2. pololetí na lyceu v Brive – la Gaillard ve Francii, Ond�ej Malina ze sexty B 
navšt�voval naši dlouholetou partnerskou školu Collegium Johanneum Loburg, Ostbevern a 
Denisa V�cková a Markéta Havlí�ková ze sexty A absolvovaly studijní pobyt na škole Graf-
Stauffenberg-Gymnasium v dolnosaském Osnabruecku. Tým našich žák� se v zá�í 2012 
zú�astnil mezinárodního turnaje v Ultimate frisbee, který se konal v Loburgu. Plánovaný 
vým�nný pobyt našich žák� ve francouzském Brive byl z d�vodu onemocn�ní francouzské 
u�itelky p�eložen na �íjen 2013.  
Byla navázána spolupráce se školou v Hustonu, USA. Žáci sekund na dálku komunikovali 
v angli�tin� se svými vrstevníky v Hustonu a spole�n� se ú�astnili projektové výuky. 
Spolupráce byla velmi úsp�šná, byl založen spole�ný blog na internetu a byla uspo�ádána 
videokonference. 
Nadále usilujeme o navázání kontakt� s vhodnou školou ve Špan�lsku.  

XII. Zájmová �innost žák�

Školní klub 

Ve školním roce 2012 - 2013 zm�nil školní klub výrazn� svou tvá�. Od ledna 2013 byl 
kompletn� vybaven novým nábytkem, který zajiš
uje maximální využití prostoru. Rozší�ili 
jsme nabídku deskových her, studenti využívají po�íta�e s p�ipojením k internetu a stolní 
fotbal. Ve školní knihovn� a studovn� nacházeli úto�išt� ti, kte�í pot�ebovali klid na studium. 
Po celý školní rok spravoval klub také hudební zkušebnu, posilovnu a stoly na stolní tenis.  
V pr�b�hu školního roku organizoval klub množství jednorázových turnaj� a akcí i n�které 
dlouhodob�jší aktivity. 
Celoro�n� probíhal školní pokerový turnaj, podíleli jsme se na organizaci celostátní sout�že 
v piškvorkách, reprezentovali jsme naši školu na dív�ím i chlapeckém turnaji ve florbalu. 
Jednou z nejžádan�jších a nejoblíben�jších akcí byl již tradi�n� filmový maraton. Tato akce se 
konala vždy jednou za pololetí. 
V zá�í jsme vycestovali do N�mecka na mezinárodní turnaj v ultimate frisbee spojený s kulturní 
vým�nou. Turnaj byl organizován naší partnerskou školou v Loburgu a ú�astnily se ho týmy  
ze Slovinska, Holandska, N�mecka a �eské republiky.  
Byl poprvé spušt�n projekt Cestovatelské ve�ery – série p�ednášek doprovázená  promítáním 
fotografií a videí z cest našich student� a u�itel�. Projekt se konal od konce listopadu až  
do poloviny února a p�ed�il všechna naše o�ekávání.  
B�žn�jší a jednodušší akce se klub snaží organizovat alespo� jednou týdn�. Konala se �ada 
turnaj� v deskových hrách, hlavolamiáda, školní turnaj ve stolním fotbale a ve stolním tenise. 
Ve spolupráci s �asopisem ABC prob�hla sout�ž v nejdelším hodu vlaštovkou. Po úsp�chu  
ve frisbee v N�mecku jsme se zapojili do st�edoškolské ligy, kde jsme se dostali až do 
celostátního finále v Praze.  
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Nedílnou sou�ástí �innosti školního klubu je organizace volno�asových kroužk�. Pat�í mezi n�
hudební a keramický kroužek, volejbal a florbal, p�írodov�dný kroužek, fotografický kroužek, 
frisbee nebo stolní tenis. 
Po celý školní rok se nám da�ilo poskytovat student�m zázemí, kde se cítili dob�e a kam se rádi 
vraceli. 

XII.1 Biskupské gymnázium B. Balbína 

Organizace sout�ží 

Uspo�ádali jsme školní kola celé �ady p�edm�tových sout�ží a vysílali naše žáky do vyšších 
kol nap�. t�chto sout�ží: SO� – olympiáda v �eském jazyce - recita�ní sout�ž – sout�ž 
v anglickém jazyce – sout�ž v n�meckém jazyce - sout�ž v p�ed�ítání n�meckých text� - sout�ž 
ve francouzském jazyce - sout�ž ve špan�lském jazyce - d�jepisná olympiáda – d�jepisná 
sout�ž pro gymnázia - matematická olympiáda – Pythagoriáda - Matematický klokan – Náboj – 
fyzikální olympiáda - chemická olympiáda - biologická olympiáda – zem�pisná olympiáda – 
Eurorebus - sout�ž poznávání rostlin a živo�ich� – ekologická olympiáda – Zelená stezka  
a zlatý list – YPEF 2013 Young People in Euroean Forests – IQ kvíz -  Studentská agora 
(debatní sout�ž Cestou do parlamentu) – Debatní sout�že Asociace debatních klub� - sportovní 
sout�že, nap�. Liga hradeckých škol v orienta�ním b�hu, p�ebory v lehké atletice a p�espolním 
b�hu, fotbalové, basketbalové, florbalové a volejbalové turnaje, turnaje v šachu, triatlonu, 
futsalu a raftingu  

Škola se ve spolupráci s Krajským ú�adem Královéhradeckého kraje, Školským za�ízením pro 
další vzd�lávání pedagogických pracovník� Královéhradeckého kraje podílela na organizaci 
následujících sout�ží: 
Krajské kolo Sout�že v n�meckém jazyce pro SŠ, kategorie III 
Okresní kolo sout�že Zelená stezka a zlatý list 
Okresní a krajské kolo Biologické olympiády kategorie C 
Krajské kolo Biologické olympiády kategorie A 
Okresní a krajské kolo Sout�že poznávání rostlin a živo�ich�

Úsp�chy žák� v sout�žích 

Mimo�ádné úsp�chy školních družstev 

1. místo na mezinárodním turnaji škol ve frisbee v N�mecku 
1. místo v krajském kole Zelené stezky a zlatého listu 
1. místo v národním kole sout�že YPEF 2013 - Young People in Euroean Forests 
1. místo pro školní sbor Squadra Risonante na regionální p�ehlídce ve Filharmonii HK 
2. místo v turnaji církevních škol �R ve florbalu dívek 
3. místo v republikovém finále p�eboru škol v orienta�ním b�hu 
2. místo v debatní sout�ži Asociace debatních klub�  
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Úsp�šní ú�astníci krajských kol sout�ží 
R. Zadrobílek (4.B)   Matematická olympiáda – 1. místo   
F. Bláha (5.A)    Matematická olympiáda – 2. místo 
D. Novák (4.A)   Matematická olympiáda – 3. místo 
M. Nekvinda (6.B)   Matematická olympiáda – 3. místo  
M. Zych (6.A)    Biologická olympiáda, kategorie B – 1. místo 
     Ekologická olympiáda – 1.místo 
M. �elakovská (5.A)    Biologická olympiáda kat. C - 2. místo 
     Poznávání rostlin a živo�ich� – 2. místo 
J. Pražák (4.A)   Biologická olympiáda, kategorie B – 2. místo 
     Poznávání rostlin a živo�ich� – 1. místo 
     Ekologická olympiáda – 3. místo 
     YPEF 2013 – 2. místo 
K. Ma�ík (6.A)   Poznávání rostlin a živo�ich� – 3. místo 
     YPEF 2013 – 2. místo 
A. Králí�ková (1.A)   Biologická olympiáda, kategorie D – 1. místo 
M. Štulpa (8.A)   Biologická olympiáda, kategorie A – 3. místo 
     Ekologická olympiáda – 3. místo 
     SO� – obor biologie – 3. místo 
D. Mládková (8.B)   Poznávání rostlin a živo�ich� – 2. místo 
     Ekologická olympiáda – 2. místo 
     YPEF 2013 – 2. místo 
I. Jamborová (8.A)   Ekologická olympiáda – 1.místo
J. Ležík (8.A)    Ekologická olympiáda – 1.místo 
     Zem�pisná olympiáda – 1. místo 
A. Hlad�nová (8.B)   SO� – obor zdravotnictví – 2. místo 
T. Kouba (6.A)    SO� – obor zdravotnictví – 2. místo 
T. Ježek (7.A)    SO� – obor politologie, filozofie – 2. místo 
K. Peršín (5.A)   Konverza�ní sout�ž v ruském jazyce – 2.místo 
H. Etelová (8.B)   Konverza�ní sout�ž ve špan�lském jazyce – 2.místo 
M. Vtípil (2.A)   Zem�pisná olympiáda, kategorie C – 2.místo 
Š. Jaroš (4.A)    Fyzikální olympiáda – 3. místo 
D. Vach (8.A)    Fyzikální olympiáda – 2. místo 

Ú�astníci celostátních kol sout�ží 
O. Metelka (1.A)    P�ebor škol v orienta�ním b�hu – 1. místo 
P. Hápová (1.A)   P�ebor škol v orienta�ním b�hu – 2. místo 
B. Chaloupská (3.B)   P�ebor škol v orienta�ním b�hu – 2. místo 
Š. Jaroš, M. �elakovská, K. Novotná (4.A) 

YPEF 2013 - Young People in Euroean Forests - 1. místo 
J. Brodská (4.A)   Národní kolo recita�ní sout�že 
A. Oborníková (6.B) Národní kolo recita�ní sout�že 
T. Vojá�ková (7.B) Národní kolo recita�ní sout�že 
K. Syrovátková (7.A)  Finálová ú�ast v celostátní v�domostní a literární sout�ži 

"Lidice pro 21. století“ 
N. Boštíková (5.A)  Literary Award – 6. místo 
M. Fiedlerová (5.A)  Literary Award – 7. místo 
D. Vach (8.A) Fyzikální olympiáda 
J. Ležík (8.A) Zem�pisná olympiáda  
K. Polehlová (1.A) Výtvarná sout�ž „Krása a tajemství Velikonoc“ –  

3. místo 
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XII.2 Základní škola Jana Pavla II.

Výtvarná sout�ž „Senio�i v našich srdcích“ – po�adatel OCH HK – zá�í 2012 

Úsp�šní ú�astníci okresních kol sout�ží 
Vojt�ch Švec (6.B)   Matematická olympiáda – 2.místo 
Jan Holas (6.B)   Pythagoriáda 

Ú�astníci celostátních kol sout�ží 
Marie Anna Audrlická (6.B)   Celostátní literární sout�ž Spící spravedlnost – 1. místo 

 družstvo žák� 7. t�ídy   Celostátní kolo doprovodné hry k sout�ží EUROREBUS 

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

B�hem minulého školního roku nebylo na našich školách uskute�n�no žádné inspek�ní šet�ení 
�eské školní inspekce.  
Prob�hlo n�kolik kontrol jiných státních orgán�: 
a) Hasi�ský záchranný sbor KHK – tematická kontrola na dodržování p�edpis� o požární 

ochran�. Organizaci bylo uloženo odstranit n�které závady. (29. 1. 2013) 
b) Kontrola VZP na platby pojistného a dodržování plateb pojistného. Z kontroly vyplynulo 

zjišt�ní, že náš subjekt m�l ke dni 1. 8. 2013 p�eplatek na pojistném ve výši 620,- K�. 
Nesrovnalost byla odstran�na. 

c) Ve�ejnosprávní kontrola dle zákona 320/2001 Sb. Na projekt CZ.1.07/21.0847 „šablony“ 
prob�hla dne 13. 6. 2013. Záv�r: bylo shledáno pochybení, které svým charakterem není 
porušení rozpo�tové kázn�, ale dále bylo �ešeno jako nesrovnalost. Jde o výstup za jednu 
jednotku šablony ve výši 1930,- K�. 

XIV. Základní údaje o hospoda�ení školy 

Hospoda�ení školy v roce 2012 pokra�ovalo ve vyrovnaných bilancích posledních let, 
zahájených slou�ením dvou školských subjekt� v roce 2009. Pro vyjád�ení charakteru 
hospoda�ení v uplynulém roce bylo významným mezníkem dopln�ní dalšího druhu 
financování, a to zavedení školného na gymnáziu od zahájení školního roku 2012/2013. Tento 
nový zdroj nám umožnil vítané dopln�ní materiálního zajišt�ní školní výuky  
a financování žákovských aktivit, které nemohou být kryty z dotace MŠMT, hlavního zdroje 
financování školy. V roce 2012 jsme obdrželi dotaci ze státního rozpo�tu celkem na všechny 
sou�ásti školy 39,923.000,- K�. Jako každý rok získala naše škola granty z Královéhradeckého 
kraje a od m�sta Hradce Králové, a to na uspo�ádání celostátního kola matematické olympiády 
100.000,- K�, na expedici v Provence 13.200,- K�, na vým�nný pobyt Mengen 14.000,- K�, na 
etickou výchovu 5.400,- K�, na turnaj ve frisbee 4.000,- K�. Na Základní škole jsme 
pokra�ovali v �erpání prost�edk� z projektu „Šablony“ z Evropských fond�  �ástkou 369.114,- 
K�, sou�asn� jsme zahájili �erpání téhož projektu na gymnáziu ve výši 230.956,- K�. 
Významným zdrojem financování se stávají p�ijaté p�ísp�vky a dary, jejichž souhrnná výše  
do provozní oblasti byla 793.856,- K�. Dary investi�ního charakteru sloužící na po�ízení 
po�íta�ové u�ebny v budov� gymnázia jsme obdrželi ve výši 788.220,- K�. Mezi nejv�tší dárce  
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pat�ilo Biskupství královéhradecké, spole�nost STAKO s.r.o., Spole�nost p�átel Bigy  
i Sdružení rodi�� p�i ZŠ, Renovabis prost�ednictvím �eské biskupské konference, Jednota  

�eských matematik�, Schulhilfswerk Augsburg, �esko- n�mecký fond budoucnosti, �ímsko-
katolická farnost Kukleny a �ada dalších sponzor�.  Financování celého za�ízení bylo 
rovnom�rné a dostate�n� pokrylo pot�eby provozní i investi�ní naplánované na toto období.  

Rok 2012 byl rokem oslav 20. výro�í založení biskupského gymnázia, které díky celému 
spektru dárc� prob�hly velmi d�stojn� a byly milým setkáním žák� sou�asných i minulých, 
rodi��, pedagogického sboru, vedení školy, zástupc� z�izovatele, donátor� a host�. S velkým 
úsp�chem jsme uspo�ádali Celostátní kolo matematické olympiády, které skon�ilo 
s vyrovnaným rozpo�tem hlavn� díky našemu z�izovateli, Jednot� �eských matematik�  
a Královéhradeckému kraji.   
Zm�ny v dotacích jednotlivých sou�ástí byly ovlivn�ny otev�ením další t�ídy v mate�ské škole 
a vyšším po�tem žák� využívajících služby školního klubu. Záv�rem nutno podotknout, že 
hospoda�ení skon�ilo ziskem po zdan�ní ve výši 320.301,- K�, který byl použit na uhrazení 
poslední �ásti neuhrazených ztrát z let p�ed rokem 2009.  

XV. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
program�

Škola se do rozvojových a mezinárodních program� nezapojila.  

XVI. Údaje o zapojení školy do dalšího vzd�lávání v rámci 
celoživotního u�ení 

Škola se do dalšího vzd�lávání nezapojila. 

XVII. Údaje o p�edložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdroj�

Projekt: Práce s talentovanými žáky v biologii 
Název programu: Rozvoj tv�r�ích schopností a dovedností žák� a student�
Kód programu: SMV022011 
�ástka: 32 000 K�
P�vod dotace: Královéhradecký kraj (odbor školství) 
Trvání projektu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2012  
Stru�ná charakteristika:  
Projekt navazuje na projekt p�edchozí. V biologii se nám da�í vyhledávat talenty a pracovat 
s nimi. Toto dokládají výsledky p�írodov�dných sout�ží. V letošním roce m�la naše škola op�t 
studenta v národním kole biologické olympiády a st�edoškolské odborné �innosti. Zárove� asi 
dvacet našich student� bylo úsp�šnými �ešiteli krajských kol biologické olympiády v kat. A, B, 
C a D. Projekt je zam��en na pokra�ování úsp�šné práce s talentovanou mládeží v biologii, 
podporuje zapojené studenty a zárove� vyhledává nové talenty. Sou�ástí projektu je organizace  
p�írodov�dných sout�ží na škole, práce v p�írodov�dném kroužku, organizace specializovaných 
vícedenních seminá�� pro studenty s hlubším zájmem o p�írodní obory, organizace odborných 
seminá��, p�ednášek a cvi�ení ve spolupráci s pracovníky biologicky zam��ených institucí.  
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Projekt: Krajské kolo poznávání živo�ich� a rostlin 
Název programu: jednalo se o dotaci 
�ástka: 8.998 K�  
P�vod dotace: Královéhradecký kraj (odbor volno�asové aktivity) 
Trvání projektu: �erven 2012  
Stru�ná charakteristika:  
Finance byly �erpány na organizaci a realizaci krajského kola sout�že, jejímž garantem  
a hlavním organizátorem je naše škola.  

Projekt: Ekosystémy  
Název programu: Environmentální a ekologická výchova, vzd�lávání a osv�ta d�tí, 
mládeže, pedagogických pracovník� a ve�ejnosti 
Kód programu: ZPD052012 
�ástka: 61.000 K�
P�vod dotace: Královéhradecký kraj (odbor životního prost�edí) 
Trvání projektu:  12. 3. 2012 -11. 9. 2013 
Stru�ná charakteristika:  
Cílem projektu je zvýšit pov�domí o ochran� p�írody, zprost�edkovat student�m kontakt 
s p�írodou, ukázat možnosti aktivní ochrany p�írody, umožnit student�m kontakt s odborníky, 
seznámit je s aktuálním d�ním na poli ochrany p�írody v našem regionu a s významnými  
a chrán�nými lokalitami. Díl�ím cílem je vydání výukových materiál�, které mohou sloužit pro 
pot�eby student� naší školy. Projekt je zam��en na p�iblížení p�írody žák�m formou odborných 
exkurzí (jednodenních i vícedenních), p�ednášek, p�írodov�dných výstav v budov� školy, 
vlastní aktivity žák� (ú�ast na brigádách a sout�žích).   

Projekt: P�írodov�dná expedice do jižní Francie 
�ástka: 13. 200 K�
P�vod dotace: Hradec Králové (odbor školství) 
Trvání projektu: kv�ten 2012  
Stru�ná charakteristika:  
Finance byly �erpány jako p�ísp�vek na p�írodov�dnou expedici po�ádanou naší školou. 

Projekt: Krajské kolo poznávání živo�ich� a rostlin 
Název programu: jednalo se o dotaci 
�ástka: 8 500 K�
P�vod dotace: Královehradecký kraj (odbor volno�asové aktivity) 
Trvání projektu: �erven 2013  
Stru�ná charakteristika:  
Finance byly �erpány na organizaci a realizaci krajského kola sout�že, jejíž garantem a hlavním 
organizátorem je naše škola. 

Projekt: P�írodov�dná expedice do Švýcarska 
Název programu: jednalo se o dotaci 
�ástka: 5 600 K�
P�vod dotace: Hradec Králové (odbor školství) 
Trvání projektu: �erven. 2013  
Stru�ná charakteristika:  
Finance byly �erpány jako p�ísp�vek na p�írodov�dnou expedici po�ádanou naší školou. 
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Projekt: Okresní kolo sout�že Poznávání rostlin a živo�ich�
Název programu: jednalo se o dotaci 
�ástka:  4 000 K�
P�vod dotace: Hradec Králové (odbor školství) 
Trvání projektu: duben 2013  
Stru�ná charakteristika:  
Finance byly �erpány jako p�ísp�vek na odm�ny pro studenty do p�írodov�dné sout�že. 

Projekt: Mezinárodní vým�nný pobyt �eských a n�meckých žák�
Poskytovatelé a výše finan�ní podpory:  
• Statutární m�sto Hradec Králové: 14.000 K�  
• �esko-n�mecký fond budoucnosti: 26.100 K�
• Spole�nost p�átel Biskupského gymnázia B. Balbína 1.800 K�
Celkové náklady: 69.146,- K�   
Trvání projektu: 24. 3. – 31. 12. 2012 
Partner projektu: SonnenlugerschuleMengen (SRN) 
Místo realizace projektu: Mengen (SRN), Hradec Králové (�R) 
Charakteristika projektu je uvedena v kapitole XI. Spolupráce se zahrani�ními školami. 

Projekt: EU peníze školám, 1.4 Opera�ní program vzd�lávání pro konkurenceschopnost 
Poskytovatelé a výše finan�ní podpory:  
• esf, EU, MŠMT   
�ástka: 1 003 953,- K�
Trvání projektu: listopad 2010 – prosinec 2013 
Charakteristika projektu: Projekt je ur�en pro ZŠ celé �R mimo Prahu. Finan�ní podpora je 
využita na možnost d�lení hodin a tvorbu nových výukových materiál�, nákup pom�cek atd. 
Tento projekt byl úsp�šn� napln�n a uzav�en v �ádném termínu. 

Projekt: EU peníze školám, 1.5 Opera�ní program vzd�lávání pro konkurenceschopnost 
Poskytovatelé a výše finan�ní podpory:  
• esf, EU, MŠMT   
�ástka: 1 695 845,- K�
Trvání projektu: zá�í 2012 – srpen 2014 
Charakteristika projektu: Projekt je ur�en pro SŠ celé �R mimo Prahu. Finan�ní podpora je 
využita na možnost individualizace formou skupinové výuky a rozší�enou nabídkou seminá��, 
d�lení hodin a školení pedagog�.  

XVIII. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zam�stnavatel� a dalšími partnery p�i pln�ní úkol�

ve vzd�lávání 

Není. 
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Zpracovali:  Mgr. Ji�í Vojá�ek, Mgr. Iva Št�rbová, Ing. Jan Trdli�ka, Ing. Ji�í Šubrt, Mgr. Ji�í 
Schejbal, Mgr. P�emysl Volek, Mgr. Michaela �iperová, Mgr. Ond�ej Bouma 
  

   

  
Hradec Králové 15. 10. 2013                                                       Mgr. Ji�í Vojá�ek, �editel školy
     

Výro�ní zpráva byla schválena na spole�ném zasedání školské rady Biskupského gymnázia  
B. Balbína a školské rady Základní školy a mate�ské školy Jana Pavla II. dne 23. 10. 2013.  

XIX. Seznam p�íloh 

P�íloha 1 Finan�ní vypo�ádání dotací MŠMT v roce 2012
P�íloha 2 Rozvaha pro nevýd�le�né organizace v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 
P�íloha 3 Výkaz zisku a ztráty pro nevýd�le�né organizace v plném rozsahu ke dni 31. 12. 
2012 
P�íloha 4 P�ehled dalšího vzd�lávání pedagogických pracovník�



Právnická osoba vykonávající �innost školy nebo školského za�ízení: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mate�ská škola Jana Pavla II. Hradec Králové P�íloha �. 1

I�O 71341072

v K� na dv� desetinná místa

a 1 2 3 4 5 6 = 2 - 3 - 4 - 5

1 A.1. Neinvesti�ní dotace celkem 39 923 000,00 39 923 000,00 0,00 0,00 39 923 000,00 0,00

v tom:

Provozní dotace 1)

3 Asistenti pedagog� pro žáky se zdravotním postižením 0,00

4 Financování asistent� pedagoga pro d�ti se znevýhodn�ním (modul B) 0,00

5 Kompenza�ní pom�cky pro žáky se zdravotním postižením 0,00

6 Podpora škol s inkluzivním vzd�láváním d�tí se znevýhodn�ním 0,00

7 Ubytování špan�lských lektor� 0,00

8 Bezplatná výuka p�izp�sobená pot�ebám žák�-cizinc� ze t�etích zemí 0,00

9 Sout�že 0,00

10 Program protidrogové politiky 0,00

11 Program národnostní menšiny 0,00

12 Podpora sociáln� znevýhodn�ných romských žák� SŠ a VOŠ 0,00

13 Podpora integrace romské komunity 0,00

14 Další (uve�te jednotlivé tituly ú�elových dotací): 0,00

15 0,00

16 0,00

17 0,00

18 0,00

19 0,00

20 A.2. Investi�ní dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v tom (uve�te jednotlivé tituly ú�elových dotací) :

22 0,00

23 0,00

24 A.3. Dotace celkem (A. 1 + A. 2) 39 923 000,00 39 923 000,00 0,00 0,00 39 923 000,00 0,00

Vysv�tlivky:
1) Dotace poskytnutá odborem 23 (d�íve 26) MŠMT podle § 160 odst.1 písm. b) zákona �. 561/2004 Sb.
ve sloupci a) jednotlivým titulem se rozumí ú�el stanovený v rozhodnutí, event. v dohod� nebo smlouv� o poskytnutí dotace
sloupec 1 - uvádí se výše dotace stanovená v rozhodnutí event. dohod� nebo smlouv� o poskytnutí dotace
sloupec 2 - uvádí se výše dotace p�evedené poskytovatelem na ú�et p�íjemce
sloupec 3 - vypl�uje se, pokud p�íjemce provedl vratku dotace, p�ípadn� její �ásti v pr�b�hu roku, za který se provádí finan�ní vypo�ádání, na výdajový ú�et poskytovatele, ze kterého byla poskytnuta
sloupec 4 - vypl�uje se, pokud p�íjemce provedl vratku dotace, p�ípadn� její �ásti již v pr�b�hu roku, za který se provádí finan�ní vypo�ádání, na p�íjmový ú�et poskytovatele. Upozor�ujeme, že
by vratky m�ly být správn� zaslány pouze na výdajový ú�et, ze kterého byly dotace poskytnuty (pokud jsou prost�edky vráceny v pr�b�hu kalendá�ního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta) nebo
na depozitní ú�et (vratky vyplývající z finan�ního vypo�ádání)
sloupec 5 - uvádí se výše skute�n� použitých prost�edk� p�íjemcem z poskytnuté dotace k 31.12.2012
sloupec 6 - uvádí se vratka p�i finan�ním vypo�ádání, rovná se sloupec 2 mínus sloupec 3 mínus sloupec 4 mínus sloupec 5
Údaje uvedené ve vypo�ádání dotací musí být v souladu s údaji v ú�etnictví, s �ádnou ú�etní záv�rkou (Rozvaha a výkaz zisku a ztrát k 31.12.2012)

Sestavil: Sou�ková Monika Kontroloval: p. Mgr. Ji�í Vojá�ek
Telefon: 731 604 793
Datum a podpis: 6. 2. 2013 Datum a podpis: 6. 2. 2013

0,00

Finan�ní vypo�ádání dotací poskytnutých církevní škole (školskému za�ízení) v kalendá�ním roce 2012

mimo dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpo�tu Evropské unie

Ukazatel
Vratka dotací p�i

finan�ním vypo�ádání
Poskytnuto k 31.12.2012 �erpáno k 31.12.2012

Vráceno v pr�b�hu roku
na výdajový ú�et

poskytovatele

Vráceno v pr�b�hu roku
na p�íjmový ú�et

poskytovatele

Skute�n� použito
k 31.12.2012

21

39 923 000,00 39 923 000,00 0,00 0,00 39 923 000,00
0,002

















  

P�íloha 4 

P�ehled dalšího vzd�lávání u�itel� Biskupského gymnázia B. Balbína  
ve školním roce 2012/2013 

U�itel Další vzd�lávání 

Mgr. Barborka Vít 
Pracovní seminá� ke Standard�m pro základní vzd�lávání, NIDV HK 22. 10. 
2012 

Mgr. Beneš Petr 
K�es�anské rituály a symboly, BIHK 28. 8. 2012 
Zem�pis a ICT – zem�pis s využitím internetu, NIDV HK 24. 1. 2013 

Mgr. Blehová 
Dagmar 

Zážitek v literatu�e, Descartes 30. 11. 2012 

Mgr. Bouma Ond�ej 
Výukové metody ve výchov� k ob�anství se zam��ením na sebereflexi a 
sebehodnocení žák�, UHK 20. 3. 2013 

PaedDr. Burkertová 
Irena 

Právní odpov�dnost p�i výuce TV, Comenia Consult Praha 24. 10. 2012 
Abeceda správného držení t�la, ŠZDVPP KHK 14. 11. 2012 
Výukové metody ve výchov� k ob�anství se zam��ením na sebereflexi a 
sebehodnocení žák�, UHK 20. 3. 2013 
Všech 5 pohromad� – Pardubice, Venkovský prostor 9. 4. 2013 

Mgr. Cinerová Klára
K�es�anské rituály a symboly, BIHK 28. 8. 2012 
Setkání u�itel� ŠJ, Instituto Cervantes Praga 24. 11. 2012 

Mgr. �iperová 
Michaela 

Vybraná témata z d�jin k�es�anství – st�edov�k až novov�k, BIHK 28. – 29. 8. 
2012 
Sou�asná �eská literatura, Literární akademie, soukromá VŠ J. Škvoreckého 
22. 3. 2013 

Mgr. Din�ovová 
Alice 

Od zab�hlé rutiny k rozmanitosti v hodinách angli�tiny, NIDV HK 29. 10. 
2012 
Konzulta�ní seminá�e k písemné práce z anglického jazyka, NIDV HK 19. 11. 
2012 
Metodická podpora u�itel� a žák� – maturitní zkouška z AJ, NIDV HK 4. 3. 
2012 
Tvo�ivé aktivity ve výuce AJ, NIDV HK 25. 3. 2013 

Mgr. Háp Pavel Zadavatel spole�né �ásti MZ pro žáky s PUP MZ, CERMAT 

Mgr. Hošková Eva 

Metody práce s texty, BIHK 20. 9. 2012 
Konzulta�ní seminá�e k písemné práci z �JL, NIDV HK 22. 11. 2012 
Sou�asná �eská literatura, Literární akademie, soukromá VŠ J. Škvoreckého 
22. 3. 2013 
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ, �JL, CERMAT 

Mgr. Jacko Martin 
Veletrh nápad� u�itel� fyziky, MFF UK 2. 9. 2012 
Dílny Heuréky 2012, MFF UK 5. – 7. 10. 2012 

Mgr. Jelínková Alena

Konzulta�ní seminá�e k písemné práce z anglického jazyka, NIDV HK 3. 12. 
2012 
Teaching Effective Communication; Conversation, Oxford University Press 
18. 6. 2013 
Intenzivní kurz AJ, International House Malta-Gozo 15. – 26. 7. 2013 



  

Mgr. Ježíková 
Zuzana 

Od zab�hlé rutiny k rozmanitosti v hodinách angli�tiny, NIDV HK 29. 10. 
2012 
Konzulta�ní seminá�e k písemné práce z anglického jazyka, NIDV HK 3. 12. 
2012 
Prezentace gramatiky a slovní zásoby, Descartes 13. 3. 2013 
Intenzivní kurz AJ, International House Malta-Gozo 15. – 26. 7. 2013 

Mgr. Irena Kafková Šikana jako narušení vztah� ve skupin�, NIDV 15. 4. 2013 

PhDr. Karnetová 
Helena 

Tvo�ivé hry s fantazií, NIDV 30. 10. 2012 

Mgr. Knappová 
Marie 

K�es�anské rituály a symboly, BIHK 28. 8. 2012 
Zajímavá chemie, Descartes 27. 11. 2012 
Využití moderní techniky ve výuce chemie, Descartes 24. 4. 2013 

Mgr. Ková�í�ková 
Marie 

Podzimní škola hrou, �eská Orffova spole�nost 2. – 4. 11. 2012 
Jaro p�išlo podle plánu, �eská Orffova spole�nost 5. – 7. 4. 2013 
Ani jeden matematický talent nazmar, ŠZDVPP 10. – 11. 5. 2013 

PhDr. Králí�ek Ivo 

Podzimní škola 2012, �eská spole�nost pro biochemii a molekulární biologii 
26. 10. 2012 
Výukové metody ve výchov� k ob�anství se zam��ením na sebereflexi a 
sebehodnocení žák�, UHK 20. 3. 2013 
Intenzivní škola, Ústav informatiky AV �R 25. – 27. 4. 2013 

Ing. Kr�ál Miloš Cloud pro u�itele, Jednota školských informatik� 13. 3. 2013 

Mgr. Kroupa Roman
studium U�itelství VVP pro ZŠ a SŠ Informa�ní a komunika�ní technologie, 
PedF UK Praha 

Mgr. Kutík Vít�zslav

Výukové metody ve výchov� k ob�anství se zam��ením na sebereflexi a 
sebehodnocení žák�, UHK 20. 3. 2013 
50. léta v �eskoslovensku, ÚSTR 12. 4. 2013 
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ, �JL, CERMAT 
Hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP MZ, �JL, CERMAT 

Mgr. Langerová  
Blanka 

Metody práce s texty, BIHK 20. 9. 2012 
Konzulta�ní seminá�e k písemné práci z �JL, NIDV HK 22. 11. 2012 
Výukové metody ve výchov� k ob�anství se zam��ením na sebereflexi a 
sebehodnocení žák�, UHK 20. 3. 2013 

Mgr. Malý Lukáš 
Výukové metody ve výchov� k ob�anství se zam��ením na sebereflexi a 
sebehodnocení žák�, UHK 20. 3. 2013 
Vedení a �ízení t�ídy, Velký v�z Sever 28. 3. 2013 

Mgr. Melicharová 
Helena 

Vybraná témata z d�jin k�es�anství – st�edov�k až novov�k, BIHK 28. – 29. 8. 
2012 
Výukové metody ve výchov� k ob�anství se zam��ením na sebereflexi a 
sebehodnocení žák�, UHK 20. 3. 2013 
Zadavatel spole�né �ásti maturitní zkoušky, CERMAT 

Mgr. Mrázová 
Martina 

Internet und Landeskunde, Descartes 12. 11. 2012 

Mgr. N�me�ková 
Ivana 

Regionální geografie �R, ŠZDVPP KHK 10. 4. 2013 

Bc. Nováková Jana 

Setkání u�itel� ŠJ, Instituto Cervantes Praga 24. 11. 2012 
Seminá� AUŠ 23. 3. 2013 
Seminá� pro u�itele ŠJ, INFOA International 25. 4. 2013 
Vztahy mezi Latinskou Amerikou a EU, FF UHK 6. 5. 2013 



  

Intenzivní kurz ŠJ, International House Barcelona 12. – 23. 8. 2013 

Mgr. Párová 
Miroslava 

Metody práce s texty, BIHK 20. 9. 2012 
Konzulta�ní seminá�e k písemné práci z �JL, NIDV HK 22. 11. 2012 
Sou�asná �eská literatura, Literární akademie, soukromá VŠ J. Škvoreckého 
22. 3. 2013 

Mgr. Polednová 
Jaroslava 

Zajímavá chemie, Descartes 27. 11. 2012 
Využití moderní techniky ve výuce chemie, Descartes 24. 4. 2013 
Chemie pro školy 21. století, UK Praha 10. 6. 2013 

Mgr. Pourová 
Miloslava 

Sou�asná anglicky psaná literatur, Descartes 22. 10. 2012 
E-learningové prost�edí Moodle a jeho využití p�i studiu cizích jazyk�, 
Descartes 13. 11. 2012 
Konzulta�ní seminá�e k písemné práce z anglického jazyka, NIDV HK 19. 11. 
2012 
Právní odpov�dnost pedagogických pracovník�, Institut pracovních p�íležitostí 
s.r.o. 11. 12. 2012 
Zvládání problémových žák� I., Descartes 22. 2. 2013 
Výukové metody ve výchov� k ob�anství se zam��ením na sebereflexi a 
sebehodnocení žák�, UHK 20. 3. 2013 
Pro� je d�ležitá správná anglická výslovnost?, Descartes 19. 4. 2013 

PaedDr. Rejchrtová 
Eva 

Internet und Landeskunde, Descartes 12. 11. 2012 
Übungen für die Zwischenzeit, Descartes 7. 12. 2012

Mgr. Šim�nek Vít Školní maturitní komisa�, CERMAT 

Mgr. Špa�ková Lucie
Výukové metody ve výchov� k ob�anství se zam��ením na sebereflexi a 
sebehodnocení žák�, UHK 20. 3. 2013 

Mgr. Iva Št�rbová 

Pracovní seminá� ke Standard�m pro základní vzd�lávání, NIDV HK 22. 10. 
2012 
Konzulta�ní seminá�e pro management škol, NIDV 14. 11. 2012 
Konzulta�ní seminá�e k písemné práci z n�meckého jazyka, NIDV HK 18. 12. 
2012 
Deutschlehrertag, SGUN Praha 6. 4. 2013 

Mgr. Vacková 
Blanka 

Seminá� AUŠ 20. 10. 2012 
Setkání u�itel� ŠJ, Instituto Cervantes Praga 24. 11. 2012 
Seminá� AUŠ 23. 3. 2013 
Seminá� pro u�itele ŠJ, INFOA International 25. 4. 2013 
Intenzivní kurz ŠJ, International House Madrid 12. – 23. 8. 2013 

Mgr. Vav�íková 
Marie 

Vybraná témata z d�jin k�es�anství – st�edov�k až novov�k, BIHK 28. – 29. 8. 
2012 
Vybraná témata z d�jin k�es�anství – novov�k až sou�asnost, BIHK 30. 8. 
2012 

Mgr. Vránová Blanka

Od zab�hlé rutiny k rozmanitosti v hodinách angli�tiny, NIDV HK 29. 10. 
2012 
Konzulta�ní seminá�e k písemné práce z anglického jazyka, NIDV HK 3. 12. 
2012 

Mgr. Volek P�emysl 
Výukové metody ve výchov� k ob�anství se zam��ením na sebereflexi a 
sebehodnocení žák�, UHK 20. 3. 2013 



  

P�ehled dalšího vzd�lávání u�itel� Základní školy a mate�ské školy Jana 
Pavla II. ve školním roce 2012/2013 

Mgr. Petr �ehák  Vybraná témata z d�jin k�es�anství – st�edov�k a novov�k 
    28. 8. 2012 
    Cyrilometod�jská inspirace 24. - 25. 10. 2012 
    Moderní u�itel D�jepisu a spole�enských v�d 17. 1. 2013 
    Dnešní energetický sv�t 11. 4. 2013 
    Jazyk pro život u�itele v zahrani�í 1. - 5. 7. 2013 
                                
Mgr. Mária Kavo�ová Jazyk pro život u�itele v zahrani�í 1.- 5. 7. 2013 

Mgr. Helena Baigerová K�es�anský slovník 18. 10. 2012 

Mgr. Romana Vinšová Aj pro druhý stupe� ZŠ 20. 3. 2013 
       Aj – komunikace, konverzace pro druhý stupe� ZŠ 18. 6. 2013 

Mgr. V�ra Bláhová  PdF UHK postgraduální studium Výchovného poradce 

Mgr. Jaroslava Vojá�ková Jak vyu�ovat finan�ní matematiku poutav�
  Matematika s využitím kancelá�ského SW 

Ing. Jan Trdli�ka  Jazyk pro život u�itele v zahrani�í 1. - 5. 7. 2013 

Mgr. Kv�toslava Hožová  PC kurz a Interaktivní tabule leden 2013 

Mgr. Jan Pastuchová  Moderní u�itel d�jepisu a spole�enských v�d - PRAV	K – P�ÍLIŠ  
  DLOUHÁ DOBA PRO KRÁTKOU VÝUKU duben 2013 

Mgr. Veronika Benešová  Kurz zdravotníka zotavovacích akcí – ��K – zá�í – listopad 2012 
  Seminá� – Ko�i�í zahrada – prevence soc. patolog. Jev� na 1. Stupni ZŠ 
    
Odborné kurzy nepedagogických pracovník�
Jan Verner   Referen�ní zkoušky na služební vozidla 
Jakub Horák                 Referen�ní zkoušky na služební vozidla 
Dana �erná   Zásady archivnictví 
    Mzdová problematika VEMA 


