
 
 
 

Historie 
Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak 

se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. 
Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František  

Josef I. 28 ledna 1872. Byl povolen vznik reálného gymnázia s německým 
vyučovacím jazykem. Město Hostinné se pak zavázalo, že zajistí stavbu nové 
budovy, obstará zařízení a bude zajišťovat topivo po všechny roky existence 
školy. Nová budova byla otevřena již 7. října 1873, vyučování však začalo už 
v září 1872 ve dvou místnostech pronajatých ve františkánském klášteře. 

A nyní bychom měli shrnout změny, kterými gymnázium v Hostinném ve 
svém životě prošlo. Až do roku 1878 mělo charakter pouze nižšího gymnázia. 
To se však změnilo už 28. června 1878 výnosem Ministerstva kultu 
a vyučování. Tímto výnosem byl škole přiznán statut úplného gymnázia. 
Označení školy bylo: C. k. gymnasium v Hostinném. 9.3.1882 bylo škole 
povoleno zřídit další třídy. Název gymnázia od té doby zněl: C. k. státní vyšší 
gymnasium. 

Tento typ školy zůstal nezměněn do konce školního roku 1908/1909. Na 
základě nařízení Ministerstva kultury a vyučování z 19.1.1909 bylo gymnázium 
v Hostinném změněno na osmitřídní reálné gymnázium s tím, že v prvním 
ročníku se bude vyučovat podle nového statutu, zatímco ostatní třídy budou 
vyučovány podle původních učebních plánů. Tak měl být postupně celý ústav 
změněn na reálné gymnázium ve školním roce 1916/1917. 

V letech první republiky byla škola i nadále reálným gymnáziem 
s německým vyučovacím jazykem. Dá se říci, že reálným gymnáziem v podstatě 
škola zůstala až do roku 1945, i když ve školním roce 1938/1939 došlo opět ke 
změně názvu. Tato změna názvu byla důsledkem toho, že Hostinné bylo 
součástí Hitlerem zabraných území v českém pohraničí. Gymnázium se tak až 
do roku 1945 jmenovalo Státní vyšší škola pro mládež. Se zánikem okupačního 
zřízení v roce 1945 zaniklo i německé gymnázium. Střední škola byla pak 
v Hostinném obnovena až v roce 1955, a to jako jedenáctiletá střední škola. 

V září 1956 nastoupili v Hostinném první žáci do jedenáctileté střední 
školy, aby pak v roce 1959 jako první po druhé světové válce odmaturovali opět 
v gymnaziální budově, která byla přechodně používána pro potřeby základního 
školství. V roce 1960 dochází opět ke změně názvu školy na Střední všeobecně 
vzdělávací školu v Hostinném. Poslední žáci odmaturovali ve školním roce 
1967/1968. V letech 1959 - 1968 odmaturovalo v Hostinném skoro 250 žáků. 
Další reformy, kterou byl zákon o gymnáziích z 28. prosince 1968, se již škola 
nedočkala. V souladu s usnesením ÚV KSČ z října 1964, na základě plánu 
Odboru školství a kultury Východočeského krajského národního výboru 



v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, 
a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. KNV 
v Hradci Králové SVVŠ v Hostinném. Přes dvacet let sloužila pak opět 
gymnaziální budova základnímu školství. Až v roce 1990 povolilo Ministerstvo 
školství zřízení sedmiletého gymnázia. V září 1991 nastupují do primy 
sedmiletého gymnázia první žáci. 

A nyní ještě trochu nedávné historie. Škola ve své současné podobě byla 
zřízena MŠMT ČR dne 1.2.1992 jako víceleté gymnázium. Dne 23.8.1994 byla 
zařazena do sítě škol jako Gymnázium a Rodinná škola s účinností od 1.9.1994. 
Dodatkem ke zřizovací listině z 18.12.1995 změnilo MŠMT ČR dosavadní 
název školy na Gymnázium a Střední odborná škola s platností od 1.1.1996. 



Charakteristika školy 
Velikost školy 

Naše škola se nachází v centru města, v těsném sousedství autobusového 
nádraží, což je výhodou pro dojíždějící žáky. Každým rokem studuje na naší 
škole průměrně 300 žáků. Komplex naší školy se skládá z historické, kompletně 
zrekonstruované budovy a nové přístavby. Současným potřebám školy počet 
učeben a jejich kapacita vyhovuje. V dlouhodobém výhledu je plánována 
adaptace půdních prostor historické budovy pro vybudování dalších odborných 
učeben (IVT, VV).  

Vybavení školy 
V historické budově je 13 učeben vybavených převážně novým funkčním 

nábytkem, televizory, videopřehrávači a zpětnými projektory. Většina z nich 
slouží zároveň jako odborné učebny – pro výuku výpočetní techniky, chemie, 
fyziky, biologie, výtvarné a hudební výchovy, jsou tomu tedy přizpůsobeny 
výběrem vhodného nábytku a dalším potřebným materiálním a technickým 
vybavením. Laboratorní práce probíhají v chemické laboratoři. Především pro 
besedy a přednášky je tu společenská místnost. V přízemí budovy je zřízeno 
školní informační středisko s knihovnou, kde mohou žáci mimo jiné pracovat na 
počítačích s připojeným internetem. Na chodbách jsou prostory určené 
k relaxaci žáků (posezení, televize), kde mohou dojíždějící trávit čas před 
začátkem výuky i do odjezdu spojů. Práci a relaxaci učitelů slouží 8 kabinetů 
vybavených moderním nábytkem, počítači a tiskárnami. V nové přístavbě je 
vybudována sportovní hala s horolezeckou stěnou, gymnastickým sálem a 
posilovnou. V suterénu této budovy je také moderní školní jídelna, v přízemí 
prodejna občerstvení pro žáky a zaměstnance a také prosklená hala sloužící 
například k pořádání různých kulturních akcí, výstav, setkání atd. Z haly je 
možný přístup na terasu, která je také určena k relaxaci žáků za příznivého 
počasí. Velice dobré zázemí pro žáky a pracovníky školy představují prostory 
pro osobní hygienu – moderní sprchy a toalety. Pro odkládání oděvů, pomůcek 
mají žáci k dispozici šatní skříňky. 
 

Pedagogický sbor 
Pedagogický sbor naší školy má delší dobu mladší věkový průměr a 

rovněž dlouhodobě tvoří jeho třetinu učitelé–muži. Počet pedagogických 
pracovníků se pohybuje kolem 25 každý rok.  

Většina učitelů se pravidelně vzdělává na odborných seminářích 
pořádaných pedagogickými centry, pedagogicko–psychologickými poradnami, 



Regionálním střediskem projektu Microsoft Select for Education, Asociací 
učitelů dějepisu atd. 

Jeden z vyučujících zastává funkci výchovného poradce. Škola má 
i potřebné odborníky v oborech pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, 
právo. 

Mezi učiteli jsou dobré vztahy, většina z nich je schopna a ochotna 
vzájemně spolupracovat, komunikovat. Setkávají se také na akcích mimo školu. 

Přesnější informace o složení pedagogického sboru, počtu pedagogických 
pracovníků, jejich odbornosti i případné změny ve složení pedagogického sboru 
uvádíme na počátku každého školního roku na webových stránkách školy. 
 
Charakteristika žáků 

 
Škola sdružuje gymnázium a střední odbornou školu. Na osmiletém 

gymnáziu se průměrný počet žáků ve třídě pohybuje kolem 24 žáků.Údaje o 
celkovém počtu žáků ve škole s ohledem na jednotlivé školní roky jsou uvedeny 
na webových stránkách školy. Množství žáků dojíždí z okolních měst i vesnic. 
Učitelé i žáci se vzájemně poměrně dobře znají, umožňuje to individuálně 
přistupovat k žákům. Vyučující mají rovněž dobrý přehled o rodinném zázemí 
většiny žáků. 

 

Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce  
Naše gymnázium organizuje již 12 let v rámci výuky německého jazyka 

každoroční výměnné pobyty žáků. Žáci z bavorského města Landau jezdí 
jednou za dva roky na jeden týden k nám a naši žáci každý rok zase do rodin 
německých přátel.  

Žáci gymnázia se zapojují každý rok do charitativních akcí, sbírek  
- Naděje pro Josefa, Bílá pastelka, Balíček pro kamaráda atd. - které na naší 
škole probíhají díky střední odborné škole. 

Škola dlouhodobě spolupracuje s organizací RIAPS v rámci drogové 
prevence, jejíž pracovníci připravují pravidelně pro naše žáky besedy o této 
problematice. Dlouhodobější projekt školy představuje program ,,Kouření  
a já“ založený na aktivní práci žáků ve skupinách.  

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
Kontakty s rodiči probíhají v rámci třídních schůzek pořádaných dvakrát 

do roka. Aktuální záležitosti a problémy se řeší okamžitě formou konzultací. 
Výchovný poradce si vede evidenci žáků se specifickými poruchami 

učení a zajišťuje spolupráci s pedagogicko–psychologickou poradnou, o 



výsledcích šetření následně informuje jednotlivé vyučující, konzultuje další 
postupy.  

Spolupráci školy a města napomáhá i činnost školské komise při Radě 
města, jejíž členkou je i ředitelka naší školy. 

Škola se snaží udržovat kontakty s ostatními středními školami 
v regionu. Každoročně se účastní Setkání gymnázií, pořádaných pokaždé na 
jedné ze škol. Na veřejnosti se škola prezentuje pořádáním Dne otevřených 
dveří dvakrát za rok. Články informující o činnosti školy vycházejí 
v regionálním zpravodaji, v kabelové televizi uveřejňuje škola pozvánky  
a různé příspěvky. 
          V září 2005 byla na naší škole Královéhradeckým krajem zřízena školská 
rada. Třetinu členů jmenovala Rada Královéhradeckého kraje, třetinu volili 
rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci ze svých řad, třetinu pedagogičtí pracovníci. 
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Složení školské rady a její 
pravomoci jsou uvedeny na webových stránkách školy. 
 
 
Komentář: 
 
Tvůrci ŠVP zařadili před kapitolu Charakteristika školy také její historii. Historie školy je 
úzce spjata s regionem a v minulosti hrála důležitou roli v jeho dění a pro jeho rozvoj. 
Uvedení podrobnější historie je tedy na místě.  
Samotná kapitola Charakteristika školy je strukturovaná do dílčích částí podle požadavků 
ŠVP. Velmi podrobně je vypracovaná část Vybavení školy.  
 

 


