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1 Základní údaje o škole 

1.1 Název, sídlo 

Název školy: Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 

Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel: Královéhradecký kraj  

IČO:  60153393 

DIČ:  CZ60153393  

daňový subjekt je registrovaný na Finančním úřadě pro Královéhradecký kraj, ÚP ve Dvoře 

Králové nad Labem 

REDIZO: 600012867 

IZO:  060153393 

Adresa: náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem, 544 01  

Telefon: +420 724 394 503 +420 602 403 191 

e-mail:  director@gym-dk.cz info@gym-dk.cz 

www:   http://www.gym-dk.cz 

datová schránka: 2tpja6p 

 

Statutární zástupce školy 

 Mgr. Martina Kubíková 

 director@gym-dk.cz 

Zástupce ředitele 

 Mgr. Jiří Erlebach 

 zastupce@gym-dk.cz 

Školská rada 

Školská rada se skládá ze dvou zástupců školy, zástupce nezletilých žáků (předsedkyně 

školské rady), zástupce zletilých žáků a dvou zástupců zřizovatele. 
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1.2 Charakteristika školy 

Výuka na gymnáziu je realizována v historické budově ve středu města, na náměstí Odboje. 

Budova školy je prohlášena kulturní památkou. 

Na našem gymnáziu je výuka realizována formou čtyřletého studia a šestiletého studia, obě 

dvě formy jsou zakončeny maturitní zkouškou. Studium je organizováno jako denní studium. 

Stravování žáků je zajišťováno ve školní jídelně Střední průmyslové a střední odborné školy 

(SPOŠ), případní zájemci mohou být ubytováni v Domově mládeže SPOŠ. V budově naší školy 

je k dispozici nápojový a svačinový automat.  

Základním pedagogickým dokumentem je ŠVP „Plod přijde časem“. Ve škole je nabízena 

žákům výuka anglického, německého, ruského, francouzského a latinského jazyka. Žákům 

třetích a čtvrtých ročníků je nabízen široký výběr volitelných předmětů. 

Praktickou složku výuku doplňujeme pravidelnými exkurzemi, jak povinnými (zakotvenými 

v ŠVP), tak doplňkovými, které realizujeme v rámci projektových programů. 

Škola kromě povinných výukových činností dbá i o neformální složku výuky: na škole působí 

proškolení koordinátoři Ceny vévody z Edinburghu (DofE) – 1. 7.–2. 7. 2020 proběhla úspěšně 

bronzová expedice, druhá bronzová expedice se uskutečnila 29. 8.–30. 8. 2020, celkem ji 

splnilo 9 žáků. 

Též se věnujeme zdravému pohybu: ve škole je proškolen tým učitelů tělesné výchovy, kteří 

i mimo hodiny tělesné výchovy se jednou týdně věnují cvičení na posílení svalových řetězců, 

jejichž aktivací dochází k napřímení a protahování páteře. Pohybový program SPS je kombinací 

cviků, které kompenzují negativní dopady nevhodného režimu (nedostatek pohybu nebo 

přetížení pohybového systému). Autorem patentované metody je MUDr. Richard Smíšek.  

2 Přehled oborů vzdělání 

Kód oboru Název oboru Název ŠVP Platnost od 

79-41-K/41 Gymnázium ŠVP školy „Plod přijde časem“ 1. 9. 2019 

79-41-K/61 Gymnázium ŠVP školy „Plod přijde časem“ 1. 9. 2019 

Tabulka 1: Přehled oborů vzdělání 

3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Ve školním roce 2019/2020 pracovalo na škole celkem 30 pedagogických pracovníků. Všichni 

pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikováni pro výkon práce učitele na střední škole, 



Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 

náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 
tel.: (+420) 602 403 191 e-mail: director@gym-dk.cz www.gym-dk.cz 

 

 

5 
 

průběžně se vzdělávají. Mateřskou či rodičovskou dovolenou ve školním roce 2019/2020 

čerpaly dvě kolegyně, jedna celý školní rok, druhá nastupovala od 1. 2. 2020, za druhou 

kolegyni jsme vzali dočasný nekvalifikovaný zástup do 30. 6. 2020. 

Na škole působí plně kvalifikovaný výchovný poradce, metodik prevence sociálně 

patologických jevů. Vzhledem k důchodovému věku výchovného poradce začala jedna 

kolegyně studovat výchovné poradenství od září 2019 (studium dvouleté). 

V rámci pedagogického sboru působí 9 předmětových komisí, každá v čele s vedoucím 

metodikem předmětové komise.  

Údržbu školy zajišťuje nepedagogický personál v čele se školníkem, ekonomický úsek 

zabezpečuje ekonomka školy a administrativní pracovnice. Na škole jsou tři uklízečky, každá 

má na starosti jedno patro budovy. 

4 Údaje o přijímacím řízení 

Přijímací řízení se řídí §§ 59 až 64 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky 

č. 364/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanovují podrobnosti o organizaci přijímacího 

řízení ke vzdělávání ve středních školách. Ve školním roce 2019/2020 se přijímací řízení řídilo 

zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání 

a k jejich ukončování, který byl publikován ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020; a dále vyhláškou 

č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 

2019/2020. 

Všichni uchazeči konali jednotnou přijímací zkoušku formou testu z matematiky a českého 

jazyka. Součástí hodnocení žáků při přijímacím řízení bylo také hodnocení předchozího 

prospěchu na základní škole a úspěchy v předmětových soutěžích. Jeden žák konal zkoušku 

v náhradním termínu. 

Hodnocení přijímacího řízení (uveden je maximální možný bodový zisk): přijímací zkouška 

z matematiky (50 bodů), přijímací zkouška z českého jazyka (50 bodů), prospěch v základním 

vzdělávání (poslední tři vysvědčení, za každé až 10 bodů, celkem až 30 bodů), úspěchy 

v předmětových soutěžích během 2. stupně základního vzdělávání (10 bodů). 

Maximální možný bodový zisk žáků v přijímacím řízení: 

žáci 9. tříd celkem 140 bodů, žáci 7. tříd celkem 140 bodů. 

Při rovnosti celkového počtu získaných bodů byli přednostně přijati uchazeči úspěšnější: 

a) v součtu bodů z obou testů,  

b) v testu z matematiky,  
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c) v předmětových soutěžích,  

d) s lepším průměrným prospěchem na pololetním vysvědčení posledního absolvovaného 

ročníku. 

Kód oboru Název oboru 
1. kolo 2. kolo Odevzdalo 

zápisový 
lístek přihlášení přijatí přihlášení přijatí 

79-41-K/41 Gymnázium 61 28 - - 26 

79-41-K/61 Gymnázium 57 28 - - 28 

Tabulka 2: Údaje o přijímacím řízení 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků dle ŠVP 

Prospěch a docházka žáků všech ročníků obou oborů – 1. pololetí školního roku 

2019/2020 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem 261 

Prospěli s vyznamenáním 67 

Prospěli  190 

Neprospěli 4 

 z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 1,801 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 40,831 

 z toho neomluvených  0 

Prospěch a docházka žáků všech ročníků obou oborů – 2. pololetí školního roku 

2019/2020 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem 262 

Prospěli s vyznamenáním 99 

Prospěli  159 

Neprospěli 4 

 z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 1,587 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 14,897 

 z toho neomluvených  0,004 

Tabulka 3: Údaje o výsledcích vzdělávání žáků dle ŠVP 
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Komentář k tabulce č. 3 

V 1. pololetí školního roku 2019/2020 bylo 0 neomluvených hodin, úprava školního řádu 

k 3. 9. 2018 se prokázala být účinnou. V druhém pololetí přistoupil na základě úspěšného 

složení komisionálních přezkoušení 1 žák.  

Druhé pololetí vykazuje nestandardní výsledky vzhledem k mimořádné situaci a uzavření škol 

od 11. 3. 2020. Žáci byli hodnoceni na základě dvou pokynů vydaných ředitelem školy (pokyn 

k hodnocení maturantů ze dne 28. 4. 2020 a pokyn k hodnocení 2. pololetí ze dne 5. 6. 2020). 

Hodnocení za druhé pololetí proběhlo standardní formou (známkováním) dle pokynu ředitele 

školy vycházející z vyhlášky č. 211/2020 Sb. Výuka probíhala od 11. 3. do 27. 3. 2020 formou 

zadávání domácích úkolů v Sharepointu školy či v IS Bakaláři zaznamenaných k poslední 

prezenčně odučené hodině. 

Od 30. 3. 2020 byl změněn rozvrh všech tříd: ve dvouhodinové týdenní dotaci probíhaly: 

matematika, český jazyk a literatura, cizí jazyky; v jednohodinové dotaci: biologie, chemie, 

fyzika, zeměpis, základy společenských věd, občanská výchova, konverzace v cizích jazycích. 

Výchovy měly po dobu distanční výuky podpůrný charakter. Jednotným výukovým prostředím 

od 30. 3. 2020 byl stanoven MS Teams. Vyučované hodiny a zadané úkoly byly zadávány do IS 

Bakaláři dle nového rozvrhu.  U dvouhodinových předmětů byl doporučen synchronní způsob 

výuky, jež byl učiteli dodržen. Maturanti měli kompletní výuku ve všech předmětech do 7. 5. 

2020, od 11. 5. 2020 docházeli výjimečně na předem domluvené prezenční konzultace 

k maturitním zkouškám, primárně na základě zjištění zájmu ze strany žáků (jednalo se o čtyři 

předměty: biologie, základy společenských věd, německý a anglický jazyk). U ostatních 

předmětů se osvědčila výuka a konzultace v prostředí MS Teams. Videokonference (provozní 

porady) vedení školy s učiteli probíhaly každý týden v MS Teams.  

Žáci konající opravné či komisionální zkoušky 

Ročník Obor vzdělání 
Počet 
žáků 

Předmět 

1. 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/41 Gymnázium 0   

79-41-K/61 Gymnázium 0   

2. 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/41 Gymnázium 0   

79-41-K/61 Gymnázium 0   

3.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/41 Gymnázium 1 Biologický seminář 

79-41-K/61 Gymnázium 0   

4.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/41 Gymnázium 0   
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79-41-K/61 Gymnázium 0   

5.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/61 Gymnázium 3 Biologický seminář, Psychologie 

6.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/61 Gymnázium 0   

Tabulka 4: Opravné či komisionální zkoušky 

Komentář k tabulce č. 4 

Řád a jasná pravidla výuky dle vnitřních pokynů ředitele školy (ze dne 28. 4. a 5. 6. 2020) od 

30. 3. 2020 dovolily hodnotit žáky standardními stupni hodnocení na vysvědčení, navzdory 

tomu neprospěli 4 žáci – jednalo se o neodevzdání seminárních prací ve 3. ročníku obou forem 

studia ve stanoveném termínu (zadány byly v listopadu 2019, splnění seminární práce ve 

3. ročníku je zakotveno v ŠVP školy). 

Výsledky maturitních zkoušek – stav k 30. 6. 2020 

Kód a název oboru 

Žáci 
konající 
zkoušky 
celkem 

Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška         

79-41-K/41 Gymnázium 31 19 11 1 

79-41-K/61 Gymnázium 22 12 10 0 

Celkem 53 31 21 1 

Tabulka 5: Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek 

Komentář k tabulce č. 5 

V maturitních zkouškách v jarním termínu neprospěl 1 žák z didaktického testu z matematiky. 

Výsledky maturitních zkoušek – stav k 30. 9. 2020 

Tabulka 6: Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek 

 Kód a název oboru 

Žáci 
konající 
zkoušky 
celkem 

Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška v podzimním 
zkušebním termínu        

79-41-K/41 Gymnázium 1 0 0 1 

z toho opravná maturitní zkouška 1 0 0 1 

 maturitní zkouška v náhr. termínu 0 0 0 0 

Celkem 1 0 0 1 
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Komentář k tabulce č. 6 

Stejný žák opět neuspěl z didaktického testu z matematiky. 

Hodnocení a chování žáků k 31. 1. 2020 

 Počet žáků – hodnocení 
 velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 261 0 0 

    

Výchovná opatření  Počet    
Napomenutí třídního učitele 8   
Napomenutí učitele odborného výcviku 0   
Důtka třídního učitele 4   
Důtka učitele odborného výcviku 0   
Důtka ředitele školy 0   
Pochvala třídního učitele 0   
Pochvala učitele odborného výcviku 0   
Pochvala ředitele školy 0   
Podmíněné vyloučení ze školy 0   
Vyloučení ze školy 0   

Tabulka 7: Hodnocení a chování žáků k 31. 1. 2020 

Komentář k tabulce č. 7 

Napomenutí TU a důtky TU se týkaly pozdního omlouvání absence, nekázně při výuce 

a nevhodného chování v hodinách. 
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Hodnocení a chování žáků k 30. 6. 2020 

 

Počet žáků – hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 262 0 0 

    

Výchovná opatření Počet    

Napomenutí třídního učitele 0   

Napomenutí učitele odborného výcviku 0   

Důtka třídního učitele 0   

Důtka učitele odborného výcviku 0   

Důtka ředitele školy 0   

Pochvala třídního učitele 11   

Pochvala učitele odborného výcviku 0   

Pochvala ředitele školy 0   

Podmíněné vyloučení ze školy 0   

Vyloučení ze školy 0   

Tabulka 8: Hodnocení a chování žáků k 30. 6. 2020 

Komentář k tabulce č. 8 

Druhé pololetí bylo ovlivněno mimořádnou situací a uzavření škol od 11. 3. 2020. Pochvaly 

třídního učitele byly zapsány žákům 4. ročníků za reprezentaci školy na různých soutěžích 

a olympiádách v průběhu celého studia (SOČ, sport, biologie). 

6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Školní rok 2019/2020 byl z pohledu prevence naplněn dvěma přednáškami v 1. pololetí 

školního roku, v 2. pololetí neproběhla žádná z důvodu zavření školy. Žádný závažný případ 

nebyl v průběhu školního roku řešen. 

Školní akce pro celé třídy: 

• Drop In – psycholog Ivan Douda, specialista na drogové závislosti, 5. 11. 2019 – aula 

školy, žáci 1.–3. ročníků (minimum 140 žáků, 50 Kč) 

• Andělské století – divadelní představení o našich prezidentech, téma morálního 

kodexu, 15. 11. 2019 – ZUŠ Dvůr Králové nad Labem 

Plánované akce na 2. pololetí (březen, duben) byly zrušeny. 

Další akce pro třídy v rámci výuky jednotlivých vyučovacích předmětů: 

• Mediální výchova – drogy/alkohol, šikana a kyberšikana, společenské chování a zdravý 

životní styl 
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• Občanská nauka 1.C a 2.C – šikana, kyberšikana, stalking, drogy a alkohol, trestní právo 

a soudnictví do 15 let a nad 15 let 

• ZSV – v jednotlivých kapitolách využití diskuse o tematických patologických jevech – 

dle příležitosti a možností v jednotlivých ročnících nižšího a vyššího gymnázia 

• Ve spolupráci s učiteli z PK humanitních předmětů ve všech ročnících 1 až 3hodinové 

pracovní dílny na předepsaná témata: 

1.C, 1.A 

• Vztahy ve třídě a šikana, Agrese a agresivní chování - tř. učitelé 

• Alkohol a problematika závislosti – preventista, event. učitelé OV 

• Drogy a život v závislosti – preventista, event. učitelé OV 

• Holocaust a antisemitismus – uč. ČJL 

• Hoax jako hrozba moderní doby – výchovný poradce, učitelé ZSV, OV 

2.C 

• Zdravé sebevědomí, zdravý životní styl – učitelé OV, ZSV 

• Šikana a vlastní zkušenosti s ní – uč. OV 

• Sex, city, partnerské vztahy – uč. Bi 

• Není droga jako droga – preventista 

2. ročníky 

• Extrémismus a extrémistické skupiny u nás i ve světě – uč. D, ZSV 

• Intolerance a příklady z dějin naší historie – D, ZSV 

3. ročníky 

• Rasismus, národnostní a válečné konflikty jako důsledek rasismu – uč. D, Z 

• Různé druhy závislostí a osobní zkušenost žáků – uč. ZSV 

4. ročníky 

• Světová náboženství a sekty  

• Extremismus a fundamentalismus v současnosti i v historii, příklady – HS 

• Globální problémy lidstva – základní nástin – Z, D 
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7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Typ vzdělávací akce 
Počet 
osob 

Počet dnů konání 
vzdělávacích akcí 

Charakteristika 

Předmětově didaktický 8 8 

Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 
v akreditovaných 
programech MŠMT 

Obecně pedagogický 
a psychologický 

25 3 
Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

Ekonomická, právní, účetní, 
personální, školení, BOZP, 
požární ochrana, GDPR 

30 14 
BOZP, § 11 vyhl. 50/1978 Sb., 
školní maturitní komisař, 
účetnictví, metodik prevence 

Tabulka 9: Údaje o dalším vzdělání pedagogických pracovníků 

Komentář k tabulce 7 

V průběhu školního roku 2019/2020 proběhla dvě plošná školení zaměstnanců:  

• Periodické školení BOZP pro zaměstnance (18. 11. 2019) 

• Vhled do problematiky dospívajících z pohledu dětské psychiatrie dne 27. 11. 2019, 

proškolil MUDr. Ivo Kunst 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

• 13.9.–15.9 2019 Metoda spirální stabilizace páteře (učitelé TV) – tělocvična gymnázia, 

školil MUDr. Lubomír Motyčka 

• Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – studium pro ředitele škol – 

2 zaměstnanci (studium ukončeno v lednu 2020) 

• Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů – studium pro výchovné poradce 

– 1 zaměstnanec, 250 vyučovacích hodin – studium zahájeno 9/2019 

• Specializovaná činnost – školení DofE – 3 zaměstnanci 

8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Škola se prezentovala na veřejnosti prostřednictvím webových stránek, pravidelně vycházejí 

články v Novinách královédvorské radnice, spolupracujeme s místním portálem 

Královédvorsko.cz, kam pravidelně zasíláme články a natočené reportáže z akcí pořádaných 

školou. V říjnu a v listopadu 2019 jsme se účastnili Prezentací středních škol v Trutnově 

a v Hradci Králové.  

Hlavní partner školy, JUTA a.s., sponzorovala 6 billboardů v okolí města Dvora Králové nad 

Labem informujících o Dnech otevřených dveří na naší škole, dále se finančně podílela na 
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poradenství v marketingu školy, na grafické přípravě informačních letáků, též na analýze 

a reportážích z akcí školy. 

Již tradičně využíváme nástěnky ve Staré lékárně k prezentaci úspěchů žáků školy v soutěžích 

a informujeme o akcích.  

Úspěchy v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2019/2020 

• Český jazyk: postup 1 žákyně do krajského kola (nekonalo se) 

• Anglický jazyk: účast pouze v okresních kolech 

• Ruský jazyk: 4 žáci postoupili do krajských soutěží (nekonaly se) 

• Německý jazyk: 2 žáci postoupili do krajského kola (nekonalo se) 

• Fyzikální olympiáda: 3. místo v krajském kole – 1 žákyně 

• Biologická olympiáda: nejlepší 4. a 6. místo v kategorii A 

• Dějepis: postup 1 žákyně do krajského kola dějepisné olympiády (zrušeno); 3 žáci 

postoupili do krajského kola dějepisné soutěže gymnázií (přesunuto na 16. 9. 2020, 

nakonec zrušeno) 

• Zeměpis: 3 žáci postoupili do krajského kola: 2. místo v kategorii C (žákyně o jediný bod 

nepostoupila do celostátního finále), 3. a 14. místo v kategorii D (2 žáci) 

• Středoškolská odborná činnost: 2. místo v celostátním kole + navržení žákyně na Cenu 

Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského a Cenu Učené společnosti, 2. místo 

v krajském kole – 1 žák 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

• 10. 10. 2019 přednáška v aule školy pro veřejnost: „Dvorák léčil v Keni“ – absolventa 

Tomáše Sychry 

• 11. 10.–12. 10. 2019 Prezentace středních škol, Trutnov 

• 16. 10. 2019 Odpoledne otevřených dveří 

• 19. 10. 2019 seminář Těžký život ve vodě – 1. část – určen nejen pro zájemce Biologické 

olympiády kategorie C, D 

• 9. 11. 2019 Burza knih v prostorách školy – spolupráce s místním spolkem Spolek pro 

Dvorek  

• 12. 11. 2019 DofE – přednáška v aule s koordinátory Ceny vévody z Edinburghu 

• 15. 11.–16. 11. 2019 Prezentace středních škol HK  

• 21. 11. 2019 Noc venku – gymnázium je partnerem této benefiční akce na podporu 

osob bez domova 

• 29. 11.–30. 11. 2019 Metoda SPS – korekce cvičení, spolupráce s místními ZŠ 

(tělocvikáři) 

• 30. 11. 2019 Biologický seminář Těžký život ve vodě – 2. část 

• 5. 12. 2019 Matematický Boyard – spolupráce s MAS Královédvorsko 
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• 11. 12. 2019 Maratón psaní dopisů 

• 19. 12. 2019 Projektový den pro místní ZŠ  

• 18. 1. 2020 Biologický seminář Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte aneb 

Ochrana proti bližním, seminář pro biologickou olympiádu, kategorie A  

• 18. 2. 2020 Informační schůzka o studiu na naší škole pro zájemce z řad veřejnosti 

• od 10. 3. 2020 akce pozastaveny z důvodu mimořádné situace. 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí  

Ve školním roce 2018/2019 byla provedena dvě šetření ČŠI na základě dvou stížností 

(23. 1. 2020 – č.j.: GYMDK/40/2020 a 5. 2. 2020 – č.j.: GYMDK/25/2020).  

Výsledky šetření stížností: 

Po prošetření celkem čtyř bodů stížností hodnotila ČŠI tři body stížností jako nedůvodné 

a jeden bod jako neprokazatelný.  
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10 Základní údaje o hospodaření 

10.1 Účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v celých Kč 

Výnosy 

Výnosy z činnosti 360 366 Kč 

Finanční výnosy 2 862 Kč 

Výnosy z transferů 23 211 887 Kč 

Výnosy celkem 23 575 115 Kč 

Náklady 

Spotřeba materiálu 877 201 Kč 

Spotřeba energie 733 910 Kč 

Opravy a udržování 0 Kč 

Cestovné 73 784 Kč 

Náklady na reprezentaci 252 Kč 

Ostatní služby 3 070 923 Kč 

Mzdové náklady 12 419 944 Kč 

Zákonné sociální pojištění 4 067 363 Kč 

Jiné sociální pojištění 50 378 Kč 

Zákonné sociální náklady 380 557 Kč 

Jiné pokuty a penále 2 051 Kč 

Odpisy dlouhodobého majetku 108 552 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 723 505 Kč 

Ostatní náklady z činnosti 0 Kč 

Náklady celkem 23 508 420 Kč 

Výsledek hospodaření 66 695 Kč 

Tabulka 10: Základní údaje o hospodaření rok 2019 

Komentář k tabulce č. 10 

Výsledek hospodaření bude použit na rozvoj další činnosti PO (tvorba fondu odměn 

a rezervního fondu) 
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10.2 Účetní období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 v celých Kč 

Výnosy 

Výnosy z činnosti  35 080 Kč 

Finanční výnosy  1 317 Kč 

Výnosy z transferů  15 276 659 Kč 

Výnosy celkem 15 313 056 Kč 

Náklady 

Spotřeba materiálu  141 262 Kč 

Spotřeba energie 414 365 Kč 

Opravy a udržování  0 Kč 

Cestovné  21 437 Kč 

Náklady na reprezentaci 554 Kč 

Ostatní služby    1 110 683 Kč 

Mzdové náklady   6 873 795 Kč 

Zákonné sociální pojištění 2 283 519 Kč 

Jiné sociální pojištění 28 336 Kč 

Zákonné sociální náklady 166 105 Kč 

Odpisy dlouhodobého majetku 50 952 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku  30 988 Kč 

Ostatní náklady z činnosti 0 Kč 

Ostatní finanční náklady 2 272 Kč 

Náklady celkem 11 124 267 Kč 

Výsledek hospodaření 4 188 790 Kč 

Tabulka 11: Základní údaje o hospodaření rok 2020 
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11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

• Projekt: Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji I, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508. Projekt 

podporuje polytechnickou výchovu (modernizaci fyzikální laboratoře, odborných 

učeben chemie, fyziky a biologie, práci polytechnického kroužku a polytechnické 

exkurze) a rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti (exkurze, workshopy, tvůrčí 

dílny). Finanční prostředky: 6 099 tis. Kč 

• Česko-německý fond budoucnosti podpořil částkou 65 000 Kč výměnný pobyt žáků 

naší školy v dolnosaském Cloppenburgu, tentokrát na téma „Životní cesty migrace 

dříve a dnes“ (výměnné pobyty se pravidelně konají od roku 2000). Částka byla 

převedena do dalšího školního roku, neboť vzhledem k epidemiologické situaci byly 

školy uzavřeny. 

• Projekt: Šablony II – Zlepšení kvality vzdělávání na Gymnáziu, Dvůr Králové nad Labem, 

nám. Odboje 304, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/18_065/0013535. Aktivity: 

doučování žáků, zapojení ICT technika, projektové dny mimo školu, zřízení školního 

kariérového poradce. Finanční prostředky: 1 079 tis. Kč 

• Gymnázium je místním centrem programu DofE Award (od 9. 1. 2018) – The Duke od 

Edinburgh’s International Award Czech Republic Foundation, o.p.s. 

12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

Gymnázium není zapojeno do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

13 Údaje o poskytnutých informacích dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

Ve školním roce 2018/2019 škola vydala 2 duplikáty maturitního vysvědčení oprávněným 

žadatelům v souladu s poskytováním informací dle výše zmíněného zákona. 

14 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2019/2020 nebyly ve škole realizovány projekty z jiných zdrojů (cizích zdrojů) 

než z rozvojových programů viz kapitola č. 11. 
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15 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 
plnění úkolů vzdělávání 

Škola spolupracuje se zapsaným spolkem Spolek přátel gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem. 

SPG se podílí především finančně na podpoře zájmové činnosti žáků, úhradě jízdného 

a startovného na sportovní akce a odborné soutěže. 

S Univerzitou Palackého v Olomouci spolupracujeme v rámci projektu „Otevřená věda“. 

Škola umožňuje vykonávat pedagogické praxe studentům vysokých škol, především 

studentům Univerzity Hradec Králové (Pedagogická, Přírodovědecká a Filozofická fakulta 

UHK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 02. 10. 2020. 
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