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1. Základní údaje o škole 

a. 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 
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 
 martina.kubikova@gym-dk.cz 
 
Zástupce ředitelky 
 Mgr. Jiří Erlebach 
 jiri.erlebach@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.  
 

b. 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 školy informatiky a služeb, případní 
zájemci mohou být ubytováni v Domově mládeže SŠIS. V budově 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 
druhých až čtvrtých ročníků je nabízen široký výběr volitelných předmětů. 
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2. Přehled oborů vzdělání 

Tabulka 1: Přehled oborů vzdělání 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Ve školním roce 2018/2019 pracovalo na škole celkem 25 pedagogických pracovníků. Všichni 

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

průběžně se vzdělávají. Mateřskou či rodičovskou dovolenou ve školním roce 2018/2019 

čerpaly dvě kolegyně. 

Na škole působí plně kvalifikovaný výchovný poradce, metodik prevence sociálně 

patologických jevů. 

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

metodikem předmětové komise.  

Údržbu školy zajišťuje nepedagogický personál v čele s panem školníkem, ekonomický úsek 

zabezpečuje ekonomka školy a administrativní pracovnice. 

 

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. 

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. 

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. 

Kód oboru Název oboru  Platnost od 

 
79-41-K/41 

 
Gymnázium 

 
ŠVP školy „Plod přijde časem“ 

 
1. 9. 2009 

 
79-41-K/61 

 
Gymnázium 

 
ŠVP školy „Plod přijde časem“ 

 
1. 9. 2009 
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Při rovnosti celkového počtu získaných bodů byli přednostně přijati uchazeči úspěšnější: 

a) v součtu bodů z obou testů,  

b) v testu z matematiky,  

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 přihl. přijatí přihl. přijatí 

79-41- K/41 Gymnázium 43 30 6 6 25 

79-41-K/61 Gymnázium 50 30 1 1 29 

Tabulka 2: Údaje o přijímacím řízení 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků dle ŠVP 

Prospěch a docházka žáků všech ročníků obou oborů - 1. pololetí šk. rok 
2018/2019 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem 257 

Prospěli s vyznamenáním 65 

Prospěli  181 

Neprospěli 11 

         z toho opakující ročník 1 

Průměrný prospěch žáků 1,902 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 42,853 

         z toho neomluvených  0,054 

Prospěch a docházka žáků všech ročníků obou oborů - 2. pololetí šk. rok 
2018/2019 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem 257 

Prospěli s vyznamenáním 62 

Prospěli  191 

Neprospěli 3 

         z toho opakující ročník 1 

Průměrný prospěch žáků 1,906 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 45,852 

         z toho neomluvených  0,008 
Tabulka 3: Údaje o výsledcích vzdělávání žáků dle ŠVP 
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Komentář k tabulce č. 3 

Meziročně došlo ke snížení počtu neomluvených hodin, za 1. pololetí 2018/2019 jich bylo 

celkem 14 za celou školu (v 1. pololetí školního roku 2017/2018 celkem 237 hodin), v druhém 

pololetí šk. roku 2018/2019 celkem 2 hodiny (za 2. pololetí 2017/2018 celkem 226 hodin). Ke 

snížení došlo na základě úpravy a doplnění školního řádu k 3. 9. 2018. 

 

Tabulka 4: Opravné či komisionální zkoušky 

 
Komentář k tabulce č. 4 

V prvním a třetím ročníku konali dva žáci komisionální přezkoušení z více předmětů, protože 

byli kvůli dlouhodobé absenci hodnoceni na vysvědčení „neklasifikován“ ze dvou a více 

předmětů). Vyšší počet neklasifikací (celkem 4)  z předmětu Psychologie byl z důvodu 

pozdního odevzdání seminárních prací.  

Žáci konající opravné či komisionální zkoušky 

Ročník Obor vzdělání 
Počet  
žáků 

Předmět 

79-41-K/41 Gymnázium 2 Matematika 
79-41-K/41 Gymnázium 1 Ruský jazyk 
79-41-K/41 Gymnázium 1 Zeměpis 
79-41-K/61 Gymnázium 0 x 

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

79-41-K/41 Gymnázium 1 Tělesná výchova 
79-41-K/41 Gymnázium 4 Psychologie 
79-41-K/41 Gymnázium 1 Fyzika 
79-41-K/61 Gymnázium 0 x 

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

79-41-K/61 Gymnázium 0 x 

79-41-K/61 Gymnázium 0 x 
6. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

1. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

2. 

3.  

4.  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

5. 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
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Tabulka 5: Výsledky maturitních zkoušek 

Komentář k tabulce č. 5 

V maturitních zkouškách v jarním termínu neprospěli žáci: dva z DT ČJL (jeden z nich ještě 

neprospěl u ústní zkoušky), jeden neudělal PP z ČJL a jeden neprospěl z jednoho předmětu u 

ústní zkoušky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky maturitních zkoušek - k 30. 6. 2019 

     

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky 
celkem 

Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška 43 11 32 4 

Celkem 43 11 32 4 

     

     

Výsledky maturitních zkoušek – k září 2019 

     

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky 
celkem 

Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška v podzimním 
zkušebním termínu         

z toho opravná maturitní zkouška 4 0 4 0 

       maturitní zkouška v náhr. termínu 1 0 1 0 

Celkem 5 0 5 0 
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Tabulka 6: Hodnocení a chování žáků 

Komentář k tabulce č. 6 

Chování klasifikované jako uspokojivé měli dva žáci 4. ročníku, z toho jeden měl ředitelskou 

důtku a jeden podmínečné vyloučení z května 2018. 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 255 2 0 

Výchovná opatření Počet 

Napomenutí třídního učitele 3 
Důtka třídního učitele 3 
Důtka ředitele školy 2 
Pochvala třídního učitele 0 

Pochvala ředitele školy 0 
Podmíněné vyloučení ze školy 1 
Vyloučení ze školy 0 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 257 0 0 

Výchovná opatření Počet 

Napomenutí třídního učitele 1 
Důtka třídního učitele 1 
Důtka ředitele školy 0 
Pochvala třídního učitele 0 
Pochvala ředitele školy 0 
Podmíněné vyloučení ze školy 0 
Vyloučení ze školy 0 

Počet žáků - hodnocení 

 

Hodnocení chování žáků všech ročníků k 31.1.2019 

Hodnocení chování žáků všech ročníků k 30.6.2019 

 

Počet žáků - hodnocení 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Školní rok 2018/2019 byl z pohledu prevence naplněn dostatečným počtem besed, přednášek 

a exkurzí. Žádný závažný případ nebyl řešen. 

Školní akce pro celé třídy: 

 3. 10. 2018 „Nehodou to začíná“ : organizace DEKRA ve spolupráci s Drop in a Ivanem 

Doudou, prevence chování v dopravě, zejména jako chodec, ale i řidič, 110 žáků – 1.C, 

2.C, 3.C a 1.A (120 žáků) 

 20. 11. 2018 „Cesta do pekel“ : divadlo jednoho herce – Vít Chadima/agentura Rajcha, 

prevence rizikového chování mládeže (drogy, alkohol, přenos nemocí)  

 18. 12. 2018 „Šikana, kyberšikana a kriminální chování“: plk. Josef Lottes, bývalý šéf 

URNA, 1.C, 2.C + 1.-3. ročníky (200 žáků) 

 15. 2. 2019 „Létání – koníček i práce“: Jana a Jiří Vepřekovi, mistři světa i Evropy 

v různých druzích létání, prevence patologických jevů/výplň volného času, smysluplné 

aktivity, 1.C, 2.C + 1.- 3. ročníky (200 žáků) 

 Další akce pro třídy v rámci výuky jednotlivých vyučovacích předmětů: 

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

životní styl 

 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 1-3 hodinové 

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 
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2. C  

Zdravé sebevědomí, zdravý životní styl 

Šikana a vlastní zkušenosti s ní – uč. OV 

Sex, city, partnerské vztahy – uč. Bi 

 

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 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Typ vzdělávací akce Počet osob 
Počet dnů konání 

vzdělávacích akcí 
Charakteristika 

Předmětově didaktický 10 19 

Další vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků v 

akreditovaných 
programech MŠMT 

Obecně pedagogický a 
psychologický 

25 4 
Další vzdělávání 
pedagogických 

pracovníků 

Ekonomická, právní, účetní, 
personální, školení, BOZP, 

požární ochrana, GDPR 

25 7   

Tabulka 7: Údaje o dalším vzdělání pedagogických pracovníků 

Komentář k tabulce 7 
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V průběhu školního roku 2018/2019 došlo ke dvěma plošným školením: Optimalizace 

sociálního klimatu v týmu a školení první pomoci od českého Červeného kříže.  

Předmětově didaktické vzdělávací akce DVPP byly financovány z prostředků OP VVV (Projekt: 

Zlepšení kvality vzdělávání na Gymnáziu, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, 

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005183). 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Škola se prezentovala na veřejnosti prostřednictvím nových webových stránek od září 2018. 

Od října spolupracuje s místním portálem Královédvorsko.cz, kam pravidelně zasílá články a 

natočené reportáže z akcí pořádaných školou. V říjnu a v listopadu 2018 jsme se účastnili 

Prezentací středních škol v Trutnově a v Hradci Králové.  

Kromě facebooku školy a facebooku kabinetu tělesné výchovy funguje od ledna 2019 

Instagram školy. 

Gymnázium se prezentovalo v těchto periodikách: Noviny královédvorské radnice (stabilně 1 

stránka měsíčně), oznámení o Dnech otevřených dveří v Hustířance (pouze 1x).  

Letáky ke Dni otevřených dveří byly distribuovány poštou do schránek občanů Dvora Králové 

nad Labem. 

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 

poradenství v marketingu školy, na grafické přípravě, analýze a restruktualizaci webových 

stránek školy. 

V druhém pololetí školního roku jsme po domluvě s místními ZŠ prezentovali školu v hodinách 

občanské výchovy (cca 20 minutové pásmo) s komentářem dvou našich žáků. Již tradičně 

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

informujeme o akcích.  

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí  

Ve školním roce 2018/2019 nebyly provedeny žádné kontroly ze strany ČŠI. 
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10. Základní údaje o hospodaření 

a. Účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v celých Kč 

Výnosy 

Výnosy z činnosti 466 236 Kč 

Finanční výnosy 2 650 Kč 

Výnosy z transferů 18 351 751 Kč 

Výnosy celkem 18 820 637 Kč 

Náklady 

Spotřeba materiálu 214 529 Kč 

Spotřeba energie 698 130 Kč 

Opravy a udržování 0 Kč 

Cestovné 145 514 Kč 

Náklady na reprezentaci 3 000 Kč 

Ostatní služby 1 672 545 Kč 

Mzdové náklady 11 100 777 Kč 

Zákonné sociální pojištění 3 626 884 Kč 

Jiné sociální pojištění 44 757 Kč 

Zákonné sociální náklady 357 013 Kč 

Odpisy dlouhodobého majetku 48 240 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 482 131 Kč 

Ostatní náklady z činnosti 10 796 Kč 

Náklady celkem 18 404 316 Kč 

Výsledek hospodaření 416 321 Kč 
Tabulka 8: Základní údaje o hospodaření rok 2018 

Komentář k tabulce č. 8 

Vysoký výsledek hospodaření byl ovlivněn změnou ve vedení školy k 1. 8. 2018. Nové vedení 

hospodařilo po zbytek kalendářního roku opatrně tak, aby jej nepřekvapila možná nenadálá 

situace. Finanční prostředky z výsledku hospodaření byly v roce 2019 použity na další rozvoj 

školy (rekonstrukce sborovny).  
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b. Účetní období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 v celých Kč 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 9: Základní údaje o hospodaření rok 2019 

 

Výnosy z činnosti 413 441 Kč

Finanční výnosy 1 340 Kč

Výnosy z transferů 13 684 657 Kč

Výnosy celkem 14 099 438 Kč

Spotřeba materiálu 261 679 Kč

Spotřeba energie 370 290 Kč

Opravy a udržování 0 Kč

Cestovné 33 914 Kč

Náklady na reprezentaci 252 Kč

Ostatní služby 1 128 997 Kč

Mzdové náklady 5 915 696 Kč

Zákonné sociální pojištění 1 949 737 Kč

Jiné sociální pojištění 24 064 Kč

Zákonné sociální náklady 170 072 Kč

Jiné pokuty a penále 2 051 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku 54 830 Kč

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 642 776 Kč

Ostatní náklady z činnosti 0 Kč

Náklady celkem 10 554 358 Kč

Výsledek hospodaření 3 545 080 Kč

Výnosy

Náklady
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

 Projekt: Zlepšení kvality vzdělávání na Gymnáziu, Dvůr Králové nad Labem, nám. 

Odboje 304, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005183. Projekt podporuje 

vzájemnou spolupráci pedagogů, další vzdělávání pedagogických pracovníků a zřízení 

pozice kariérového poradce ve škole, finanční prostředky: 738 tis. Kč. Dokončen k 31. 

8. 2019 

 

 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 12 090 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). 

 
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 2018/2019 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 schválena školskou radou dne 17. 10. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martina Kubíková 

ředitelka školy 
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