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Část I - Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy, 
zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, 
údaje o školské radě)  
 
Název, sídlo, právní forma, IČ: 
Název: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 
(zřizovací listina č. j. 14750/SM/2009) 
Sídlo: 516 11 Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 
IČ: 60884703 
Právní forma: příspěvková organizace  
 

Zřizovatel školy: 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 70889546 
DIČ: CZ70889546 
Sídlo: 500 03 Hradec Králové, Pivovarské nám. 1245 
 

Údaje o vedení školy: 
Ředitel školy: Mgr. Pavlína Školníková   
Zástupce ředitele školy: Mgr. Petr Kačírek 
Výchovná poradkyně: Mgr. Iva Bořková 
 

Adresa pro dálkový přístup: 
www.grk.cz 
e-mail: gymrk@grk.cz 
 

Školská rada: 
Členové školské rady zvoleni ve volbách 6. 10. 2021, případně jmenováni zřizovatelem: 
Zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků: Mgr. Klára Solárová, Mgr. Kateřina Provazníková 
Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Eva Nouzová, Mgr. Soňa Tyčová 
Zástupci zřizovatele: Mgr. Jana Drejslová (předsedkyně), Ing. Ivana Skřítecká 
 
Ve školním roce 2021/22 se školská rada sešla dvakrát (12. 10. 2021 a 15. 6. 2022) a řešila 
záležitosti, které jí přísluší ze zákona. Členové rady jsou v pravidelném e-mailovém kontaktu 
a záležitosti školy často předjednávají on-line. 
 

Charakteristika školy: 
Škola se skládá ze čtyř vzájemně propojených budov. Ve dvou budovách probíhá vlastní 
vzdělávací činnost. Sportovní hala Romana Šebrleho slouží nejen pro potřeby výuky, ale je 
také předmětem pronájmu. V tzv. „vile“, v níž byla ve školním roce 2020/21 dokončena 
rekonstrukce, je šest bytů pro zaměstnance školy. Všechny byty jsou zaměstnanci školy 
využívány. Ke škole dále náleží dvůr, který částečně slouží jako parkoviště. Parkoviště má 
kapacitu cca 18 vozů, na dvoře jsou umístěny také přístřešky na jízdní kola a koloběžky. Dále 

http://www.grk.cz/
mailto:gymrk@grk.cz
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ke škole náleží také hřiště s umělým povrchem a venkovní učebna vybavená nábytkem a 
obklopená zahradou. 
 
Jedna třída, kabinet a sklad, které jsou součástí Haly Romana Šebrleho a jsou oddělitelné od 
provozu školy, jsou od roku 2016 pronajaté Regionu Panda, který se zabývá projektovou 
činností, zejména v příhraniční spolupráci. 
 
Studium na gymnáziu je čtyřleté a osmileté. Vzdělávání je poskytováno v jedné třídě 
osmiletého a dvou třídách čtyřletého studia v každém ročníku.  
Počet otvíraných tříd – dvě třídy čtyřletého studia a jedna třída osmiletého studia – 
považujeme za výhodný jak pro nabídku vzdělávání, tak i pro chod školy (naplněnost budovy 
a její údržba, velký výběr volitelných předmětů apod.).  
 
 
 

Část II  - Přehled oborů vzdělání (vyučovaných v souladu se zápisem 
ve školském rejstříku 
 
Seznam studijních oborů: 
79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky 
 
79-81-K/41Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 8 roků 
 

 
 
Část III  - Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy                                       
 
Údaje o personálním zabezpečení školy (k 31. 7. 2022): 
 
Počty pracovníků fyzický přepočtený 
pedagogové  41  36,42 
nepedagogové  9        7,99 
c e l k e m  50  44,41 
Z celkového počtu pracovníků: 
trvalý pracovní poměr  43 
na dobu určitou  7 
 
 
 
 

Část IV - Údaje o přijímacím řízení  
 

 
Přijímací zkoušky v tomto školním roce proběhly v termínech 12. a 13. 4. 2022 (čtyřleté 
studium) a 19. a 20. 4. 2022 (osmileté studium), 10. a 11. 5. 2022 (náhradní termíny pro oba 
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obory). Vedle společné části z matematiky a českého jazyka organizované CERMATem jsou 
započítávány výsledky studia na základní škole (20 % celkového hodnocení). Bonifikaci 
mohou žáci získat také za výsledky v soutěžích pořádaných MŠMT. 
 
Do prvního kola pro obor 79-41-K/41 se přihlásilo 105 žáků 9. tříd. Celkem bylo přijato 59 
žáků. Škola nevyhlašovala druhé kolo přijímacího řízení pro čtyřleté studium. 
 
Do osmiletého studia se hlásilo celkem 72 žáků základních škol. Přijato bylo 27 žáků. Škola 
nevyhlašovala druhé kolo přijímacího řízení pro osmileté studium. 
 
 

Souhrnný údaj o přijímacím řízení pro školní rok 2022/23 
 
 

Kód oboru Název oboru Počet studentů 

Přihlášených       Přijatých * 

79-41-K/41 Gymnázium 105 59 

79-41-K/81 Gymnázium  72 27 

* odevzdali zápisový lístek 
 
 

 
 

Část V – Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 
programu  
 
Gymnázium Františka Martina Pelcla je jedním z nejstarších gymnázií v Královéhradeckém 
kraji. Z hlediska kvality výchovy a vzdělávání je dlouhodobě nadprůměrné. Hlavním cílem 
školy je připravit žáky na úspěšné složení maturitní zkoušky, na vysokoškolské studium a 
úspěšnou seberealizaci v osobním životě i ve společnosti. Toho dosahujeme především  
širokou nabídkou volitelných předmětů v předposledním a posledním ročníku. 
 
Gymnázium Františka Martina Pelcla vzdělává své žáky tak, že jeho absolventi jsou schopni 
orientovat se v běžném životě a aktivně se účastnit společenského, kulturního nebo 
politického dění ve svém regionu. Jsou sociálně zralí, jsou si vědomi svých práv a povinností a 
ctí demokratické principy fungování společnosti. Absolvent našeho gymnázia je schopen 
rozvíjet a chránit své fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědný. Umí 
komunikovat ústně, písemně i pomocí ICT, a to jak v mateřském, tak i v cizím jazyce a 
prakticky používat ICT při své práci i pro vlastní vzdělávání. Je schopen samostatně se učit a 
samostatně řešit úkoly. Své znalosti a dovednosti dále tvořivě rozvíjí a propojuje, chápe 
nutnost celoživotního vzdělávání. Umí pracovat v týmu, vhodně a přiměřeně prezentovat a 
obhájit svůj názor. Absolvent našeho gymnázia se orientuje v základech různých oborů, aby 
si mohl vybrat studijní obor na vysoké škole a povolání podle svých zájmů a schopností. Na 
základě své volby v posledních dvou ročnících disponuje vzděláním obohaceným o hlubší 
poznání přírodních nebo humanitních věd. Absolvent s přírodovědným zaměřením rozumí 
metodám přírodovědného výzkumu a v matematické gramotnosti dosahuje takové úrovně, 
aby splnil požadavky pro zahájení vysokoškolského studia přírodovědného nebo 
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technického, popř. ekonomického zaměření. Absolvent s humanitním zaměřením rozumí 
metodám společenskovědního výzkumu, chápe historické, sociální a ekonomické souvislosti 
vývoje společnosti a je připraven na vysokoškolské studium společenskovědních oborů. Má 
možnost dosáhnout takových znalostí mateřského nebo některého cizího jazyka, aby splnil i 
požadavky pro zahájení studia filologického zaměření 
 
Gymnázium rozvíjí u svých žáků základní schopnosti. Jedná se o kompetence k učení, k řešení 
problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní a k podnikavosti. Tyto 
kompetence jsou rozvíjeny různými výchovnými a vzdělávacími strategiemi. Dále jsou 
uvedeny společné postupy vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 
 
 

Část VI - Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 
ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělávání včetně výsledků 
maturitních zkoušek  
 

Prospěch žáků ve škole (údaje k 31. 8. 2022 za 2. pololetí 2021/22): 
 
osmileté gymnázium 
 

ročník počet žáků vyznamenání neprospělo 

1. 30 22 0 

2. 30 18 0 

3. 28 16 0 

4. 29 17 0 

5. 29 15 0 

6. 30 11 0 

7. 29 12 0 

8. 26 7 0 

celkem 231 118 0 

 

čtyřleté gymnázium 
 

ročník počet žáků vyznamenání neprospělo 

1. 56 15 1 

2. 60 17 0 

3. 58 7 0 

4. 52 13 0 

celkem 226 52 1 
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Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek k 30. 6. 2022:  
 

Kód oboru název oboru počet žáků 
celkem nepřipušť. prospělo neprospěl

o 

přihlášeno 

na září 

79-41-K/41 gymnázium všeobec. 52 0 47 5 5 

79-41-K/81 gymnázium všeobec. 26 0 22 4 4 

 
 

 Hodnocení chování žáků 
Na konci roku měli 3 žáci sníženou známku z chování (vulgární chování vůči učiteli, 
plagiátorství). 

     
     
     
  Výchovná opatření   Počet    
a  Důtka třídního učitele   17   
a  Důtka ředitele školy   4   
b  Pochvala třídního učitele   55   
b  Pochvala ředitele školy   7   
  Podmíněné vyloučení ze školy   -   
  Vyloučení ze školy   -   
     
 Převažující důvody: 

a)  Pozdní příchody 
              Omlouvání absence 
 

b) Vynikající reprezentace školy 
Výborný prospěch 

     
 

  
 

Část VII - Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového 
chování a zajištění podpory dětí, žáků a studentů se SVP                                                                                                       

Metodikem prevence sociálně patologických jevů je Mgr. Miroslava Dernerová. 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů spolupracujeme s PPP v Rychnově nad 
Kněžnou, metodička prevence se pravidelně účastní schůzek s metodikem prevence při PPP v 
RK a krajskou koordinátorkou prevence. Dále spolupracujeme s centrem OD5K10, které pro 
nás realizuje semináře primární prevence pro žáky. 

Studenti se v rámci prevence SPJ zúčastnili řady akci, k těm hlavním patří např.: 
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Adaptační kurz (3 dny) – pro 1. ročníky VG 

Adapťáček (2 dny) – pro primu 

Beseda „Reprodukční zdraví“ pro primu a 1. ročníky VG 

Besedy s pracovníky centra OD5K10 

· prima – téma Prevence šikany 

· sekunda – téma Alkohol a kouření 

· všechny 1. ročníky VG – téma Závislosti 

Výchovnou poradkyní ve školním roce 2021/2022 je Mgr. Iva Bořková. Působí v oblasti 
pedagogicko-psychologického a kariérového poradenství. Podporuje nadané žáky, žáky se 
specifickými poruchami učení a žáky s odlišným mateřským jazykem. Pomáhá jim s řešením 
vzdělávacích a výchovných problémů a náročných či problémových životních situací. V rámci 
kariérového poradenství poskytuje informace o možnostech dalšího studia (např. 
prostřednictvím kariérového dne). Nedílnou součástí celého procesu je i aktivní spolupráce 
se zákonnými zástupci žáků. 

Organizuje adaptační kurzy pro žáky nastupující do prvních ročníků, které jim pomáhají se 
začleněním do nového třídního kolektivu a prostředí školy. 

Je garantem školního parlamentu, který žákům umožňuje přímo se podílet na organizaci 
chodu školy (např. vznášením připomínek a podnětů, aktivním zapojením do nejrůznějších 
akcí školy). 

Spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, ostatními pedagogy a se školní metodičkou 
prevence Mgr. Miroslavou Dernerovou. Společně s ní organizuje preventivní akce pro žáky v 
oblasti drogové prevence, prevence alkoholu, kouření či rizikového chování a dále 
nejrůznější prezentační akce školy (např. Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, Den 
otevřených dveří se vstupem do výuky pro žáky 5. a 9. tříd základních škol, Den otevřených 
dveří pro širokou veřejnost, Zahradní slavnost). 

Aktivně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou, se Speciálně pedagogickým 
centrem a Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou. 

Dále navazuje spolupráci se všemi institucemi a organizacemi, které se zaměřují na 
vzdělávání a výchovu mládeže. 

Část VIII - Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků   
a odborného rozvoje nepedagogických pracovníků                                                                                                      
 
Každý pedagogický pracovník má podle příkazu ředitele školy povinnost zúčastnit se alespoň 
jedné akce v rámci DVPP za školní rok. Škola podporuje ty učitele, kteří mají zájem o DVPP, 
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ve větším rozsahu.  Průběžně pokračuje doškolování nových pracovníků v rámci přípravy ke 
státním maturitám. V tomto školním roce zaměstnanci absolvovali tyto vzdělávací programy 
(příp. nově získali tuto kvalifikaci):  
 
Zaměstnanci školy se zúčastňovali školení pořádaných Školským zařízením pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuální nabídky. 
 
Každý kalendářní rok jsou prováděna školení pro řidiče referentských vozidel, podle potřeby 
školení PO, BOZ, zdravotnický kurz. 
 
Nepedagogičtí pracovníci se účastnili odborných školení zaměřených na aktuální problémy 
(změny zákonů, vyhlášky, software…) 

 

Přehled školení pedagogických pracovníků školy: 
 
Skupinové a kooperativní vyučování 
Interaktivní web s pomocí JavaScriptu 
Adobe Photoshop kurz 
Bavme se s chemií, s přírodopisem i s fyzikou 
Seminář Primární prevence 
See Learning Workshop 
Vyhláška 50/1978 Sb., § 11 o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
Seminář mentorů 
Učební úlohy ve výuce chemie na středních školách 
Rozvoj podnikavosti a zásady soukromého podnikání 
Osobnostně sociální rozvoj učitele v komunikaci 
Revize RVP (Základy algoritmizace a programování, Digitální technologie pro 2. stupeň ZŠ, 
Práce s daty, základy informatiky) 
Školení v rámci šablon Zvýšení kvality výuky na GRK – cyklus 4 školení pro celý pg sbor (Kurz 
výchova k podnikavosti, Čtenářská gramotnost napříč všemi předměty na SŠ, Jak zvládnout 
stresové situace a nedospět k vyhoření, Osobnostní a sociální rozvoj učitele ve zvládnutí 
konfliktů) 
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji – 
Využití digitálních technologií ve výuce – cyklus 3 školení (vždy minimálně pro 15 pedagogů 
učitelského sboru) – Únikové hry ve výuce, Powerpoint a interaktivní prezentace, Webové a 
komunikační nástroje vhodné pro on-line výuku 
Sestavy v programu Bakaláři 
Program Bakaláři 
Konzultační semináře pro management škol 
Základní typologie pracovního kolektivu a její využití při řízení a vedení lidí ve škole a 
školském zařízení. 
 
 

Přehled školení nepedagogických pracovníků školy: 

Roční zúčtování daně za rok 2021 a změny na rok 2022 

Seminář – Vema PAM 
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Zásady čerpání příspěvků z FKSP a hospodaření s fondem 

 
 

Část IX - Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Prezentace školy na veřejnosti: 
• den otevřených dveří (únor) 

• Noc vědců – účast v celostátním projektu  

• Adapťáček s účastí rodičů 

• slavnostní vyřazení maturantů ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou 

• charitativní sbírka Život dětem – prodej srdíček po škole a ve městě 

• sběr papíru 

• spolupráce školy s Rychnovským zpravodajem  

• spolupráce školy s dalším regionálním tiskem – Orlický týdeník, Deník Rychnovska 
atd. 

• školská výstava  

• prezentace školy na ZŠ v regionu 

• vedení kroniky školy 

• úřední deska o aktivitách školy v ulici Hrdinů odboje  

• internet – webové stránky školy 

• informační systém Bakaláři (škola – rodiče) 

• Facebook 

• Microsoft Teams 

• školní ročenka  

• zahradní slavnost 

• Schützův pohár v basketbalu 
 
 
 

Tabulka úspěchů v soutěžích ve školním roce 2021/2022 
Soutěž Jméno a příjmení studenta Třída Okresní kolo Krajské kolo 

SOČ - kategorie č. 17 Jiřina Perglerová 7.A8 1. místo 2.místo 

V anglickém jazyce     

- Kategorie III.A František Linhart 7.A8 2. místo 7. místo 

 Anna Grebennikovova 2. A4 3. místo  

- Kategorie IIB Karin Pichertová 4. A8 2. místo 2. místo 

 Nicol Nosková 4. A8 4. místo  

V německém jazyce     

- Kategorie III.A Jana Červinková 7. A8 1. místo 2. místo 

 František Linhart 7. A8 2. místo 3. místo 

 Jiří Samek 7. A8 4. – 5. místo  

- Kategorie II. B Karin Pichertová 4. A8 1. místo 4. místo 

-  Karolína Havlínová 4. A8 2. místo 7. místo 

Olympiáda v českém jazyce     

- Kategorie I/ZŠ Pavla Neugebauerová 4. A8 4. místo  

 Karolína Solárová 4. A8 7. místo  
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- Kategorie II/SŠ Denisa Jirčíková 7. A8 1. místo 9. místo 

 Adéla Mikulecká  7. A8 4. místo  

Matematická olympiáda     

- Kategorie Z6 Karolína Zumrová 1.A8  2. místo  

 Lucie Bártová 1.A8 4.- 6. místo  

 Adéla Novotná 1.A8 4.- 6. místo  

 Tomáš Padrián 1.A8 4.- 6. místo  

 Dorota Trnková 1.A8 4.- 6. místo  

- Kategorie Z7 Zuzana Sajdlová 2. A8 3. místo  

V ruském jazyce     

- Kategorie SŠ I Barbora Frejvaldová 6. A8 Nekonalo se 2. místo 

- Kategorie SŠ II Tereza Glacová 3. B4 Nekonalo se 2. místo 

Ve francouzském jazyce     

- Kategorie SŠ II Adéla Mikulecká 7. A8 Nekonalo se 3. místo 

Dějepisná olympiáda     

- Kategorie II. Pavel Maňásek 6. A8 1. místo 13. místo 

 Jan Škop 4. A4 2. místo  

Zeměpisná olympiáda     

- Kategorie B Zuzana Sajdlová 2. A8 2. místo  

- Kategorie D František Linhart 7. A8 1. místo 5. místo 

Přírodovědný klokan     

- Kadet  Patrik Dostálek 4. A8 1. místo  

 František Nouza 4. A8 2. – 3. místo  

 Eliška Plašilová 4. A8 2. – 3. místo  

- Junior  Patrik Haberland 6. A8 3. místo  

Chemická olympiáda     

- Kategorie C Tobiáš Špunar 5. A8 1. místo  

 Vojtěch Brandejs 5. A8 2. místo  

 Eliška Ságnerová 5. A8 3. místo  

- Kategorie D Adam Staňo 4. A8 1. místo 17. místo 

 Kristýna Stavrinou 3. A8 2. místo  

 Terezie Fišerová 3. A8 3. místo  

 Anna Schwengerová 3. A8 4. místo  

Matematický klokan     

- Benjamin Zuzana Sajdlová 2. A8 2. místo  

- Student Daniel Locker 8. A8 2. místo  

 František Linhart 7. A8 3. místo  

Olympiáda regionálních znalostí     

 Čmeláčci 3. A8 1. místo Nekoná se 

 Nepříliš originální název 4. A8 3. místo Nekoná se 

 
 

Prezentace školy na veřejnosti  - spolupráce školy s dalšími subjekty:    
                           
Gymnázium F. M. Pelcla spolupracuje se státními i nestátními subjekty: 

Město Rychnov n. Kn. 
Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje 
Déčko Rychnov n. Kn. 
Kultura s.r.o. Rychnov n. Kn. 
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AFS Mezikulturní programy, o.p.s. 
Stacionář sv. Františka Rychnov n. Kn.  
Úřad práce Rychnov n. Kn. 
PPP Rychnov n. Kn. 
5KA, nízkoprahové centrum 
ZUŠ Rychnov n. Kn. 
Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou 
Plavecký bazén Rychnov n. Kn. 
Okresní soud Rychnov n. Kn. 
Dům s pečovatelskou službou Rychnov n. Kn. 
sportovní oddíly ve městě a okolí 
ZŠ ve městě a okolí 
atd. 
 

            Odborová organizace: 
 

Při Gymnáziu F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou vykonává svou činnost ZO ČMOS. ZO 
zastupuje Mgr. Iva Bořková, v době její nepřítomnosti Mgr. Miroslava Dernerová. Vzájemné 
povinnosti vedení školy a ZO jsou upraveny v kolektivní smlouvě. Ředitelka školy se s výše 
jmenovanými i dalšími členy odborové organizace schází několikrát ročně k řešení aktuálních 
problémů, a to nejen v oblasti pracovně právních vztahů. ZO ČMOS se aktivně podílí na 
chodu školy, zejména přípravou společných akcí pro zaměstnance školy a také péčí o 
zlepšování pracovních podmínek. ZO ČMOS a ředitel školy společně tvoří rozpočet FKSP. 

 

Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou: 
 

Naše škola spolupracuje aktivně s úřadem práce. Studenti jsou na návštěvách na Úřadu práce 
v Rychnově n. Kn. informováni o možnostech absolventů gymnázií na trhu práce a získávají 
přehled   o vývoji nezaměstnanosti v jednotlivých oborech. Partnerem je pro nás zejména 
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou. 
Spolupráce směřuje k výběru vysoké školy a budoucího zaměstnání. 
S úřadem práce spolupracujeme také při obsazování pracovních míst na naší škole.  
 

 

Část X - Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI                                              
 
Ve školním roce 2021/22 jsme byli ČŠI vyzváni k online kontrolní činnosti v květnu 2022, a to 
zjišťováním výsledků vzdělávání 9. ročníků a příslušných ročníků víceletého gymnázia 
v předmětech český jazyk a matematika. 
 

Část XI - Základní údaje o hospodaření školy  
 

viz příloha  
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Část XII – Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu 
k informacím 
 
Na základě tohoto zákona o svobodném přístupu k informacím jsme nevyřizovali žádnou 
žádost. 

 
Část XIII. - Další 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
Účast v mezinárodních projektech ve vzdělávání a spolupráce se školami zahraničních států: 
 

• Erasmus+ - 3 projekty na období 2019-2021 (KA2, 27.060 EUR, 19.518 EUR, 23.208 
EUR) – projekty byly prodlouženy a úspěšně dokončeny v období 1-8/2022 

• Výměnný program se Slovenskem (Oravská Polhora) – nižší gymnázium – v letošním 
školním roce byl dokončen program přesunutý ze školního roku 2020/2021, který byl 
odložen z důvodu pandemie covid 

 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 
 
*      Dotace MŠMT projekt „Zvýšení kvality výuky na Gymnáziu Rychnov nad Kněžnou II“  
(celková výše 1 032,951 tis Kč) – projekt byl ukončen k 31.1.2022 

*      Dotace Královéhradeckého kraje (MUP - 4 projekty celkem za 107,5 tis Kč) 
*      Dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost ZŠ a gymnázia – učební 
pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence (456 tis. Kč) – část 
dotace již čerpána do 31.8. 2022 na nákup robotických stavebnic VEX (262,11 tis. Kč) 
*      Dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy – 
prevence digitální propasti (55 tis. Kč) – dotace bude čerpána v období 9-12/2022    
*      Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém 
kraji II (482,173 tis Kč) – projekt zahájen v únoru 2022 
 
 

Nostrifikační zkoušky 
 
Škola koná na žádost zřizovatele pravidelně nostrifikační zkoušky pro cizí státní příslušníky 
(leden a srpen). 
 

Nadační fond Heřmana Astera 
 
V roce 2016 byl zřízen Nadační fond Heřmana Astera. Fond zřídil pan Heřman Aster, 
absolvent Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn. z roku 1952, který pobývá v USA. Fond 
vyplácí stipendia ve jménu pana profesora Václava Pospíšila za matematiku a pana profesora 
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Jana Dostála za fyziku. Nejlepší dva maturanti v ročníku tak dostávají jako podporu pro 
studium na VŠ jednorázově částku 25 000,- Kč. 
 
Škola nemá z fondu žádný příjem. 
 
Nadační fond spravuje správní rada, kterou tvoří Mgr. Petr Kačírek (zástupce ředitele školy), 
Mgr. Pavlína Školníková (ředitelka školy), Bc. Jana Šklíbová (účetní školy). Členové správní 
rady nepobírají za práci žádnou odměnu. 
 
 

Hlavními finančními akcemi školního roku 2021/2022 se staly: 
 
Oprava žaluzií a rolet v kabinetech a učebnách (122,26 tis. Kč) 
Oprava omítky stropu v učebně (87,48 tis. Kč) 
Oprava oplocení a fasády u venkovního hřiště (60,77 tis. Kč) 
Opravy ve třídách - výměna podlahových krytin (113,23 tis. Kč) 
Oprava kabinetu – oprava zdi a výměna podlahové krytiny (114,52 tis. Kč) 
Oprava schodiště u hlavního vchodu do haly (26,98 tis. Kč) 
Oprava odpadního potrubí (29,62 tis. Kč) 
  
Nákup IT vybavení (notebooky, projektory, monitory, zálohovací zařízení, Aruba-wifi) (382,17 
tis. Kč) 
Nákup vybavení – obnova zařízení kabinetů (161,49 tis. Kč) 
 
V rámci příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2022 navýšení na polytechniku (37,6 tis 
Kč), na nostrifikace (13,28 tis Kč), na workshop ELAI (31,5 tis. Kč) a na vybavení škol IT a 
nábytkem (114 tis Kč)  
 
 

V Rychnově n. Kn. dne 30. 9. 2022 
 
 
 
Mgr. Pavlína Školníková 
ředitelka školy 
 
 
 
Schváleno školskou radou dne 10. 10. 2022 
 
Za školskou radu: 
 
Mgr. Jana Drejslová 
předsedkyně školské rady 
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