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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
Název: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,  

Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace 

Zřizovatel:  Liberecký kraj 

Typ: Škola s právní subjektivitou 

 

IČO: 46748075 

IZO: 000 392 642 

ID: 600 010 589 

 

Ředitel školy:  Mgr. Jaroslav Šťastný  

 Kosmonautů 359, 460 05 Liberec 5 

WEB (dálk. přístup): www.jergym.cz 

Školská rada: Eva Píšová (předseda), Jitka Hatriková, Dagmar Helšu-

sová, Dana Lysáková, Miloš Sabáček, Vladimír Balík (do 

dubna 2015) 

 (od května 2015) Eva Píšová, Dana Jadrná, Pavel Jirou-

šek, Miloš Sabáček, Dana Lysáková, Jana Kašparová 

Součásti školy:  Gymnázium 

 Střední odborná škola pedagogická 

Zařazení do sítě: 1. 9. 1996 

Kapacita: 750 studentů 
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2. ORGANIZACE STUDIA 
Přehled studijních oborů a jejich zaměření 

 Kód oboru Název oboru Učební plán Schválení oboru Věstník MŠMT Kapacita 

1. 79-41-K/41 Gymnázium  
(čtyřletý cyklus) RVP/ŠVP 

5427/2009-21 
ze dne 20. 3. 2009 s plat. 

od 1. 9. 2009 
5/2007 253 

2. 79-41-K/81 Gymnázium 
(osmiletý cyklus) RVP/ŠVP 

21 396/2007-21 
ze dne 31. 8. 2007 s plat. 

od 1. 9. 2007 
5/2007 244 

4. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní  
pedagogika RVP/ŠVP č. j. 14 014/2010-21 

Nařízení vlády č. 
211/2010 Sb. 

31. srpna 2010 
128 

5. 78-42-M/03 Pedagogické lyceum RVP/ŠVP č. j. 31 177/2010-21 
Nařízení vlády č. 

211/2010 Sb. 
31. srpna 2010 

128 

 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 2014/2015 
Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích 

 < 30 let 31–40 let 41–50 let 51 let – důch. věk důchodový věk celkem 

celkem 2,95 17,90 13,33 16,76 0,86 51,80 

z toho ženy 2,00 8,90 6,86 13,00 0,86 31,62 
 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (včetně externistů) v přepočtených úvazcích 

odborná  
i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 

51,8 0 0 0 51,8 

 
Z toho specializované činnosti (odbornost): 
výchovný poradce 1 - Ano 
koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 - Ano 
koordinátor školního vzdělávacího programu 1 - Ne 
školní metodik prevence 1 - Ne 
koordinátor environmentální výchovy   1 - Ne 

Nepedagogičtí pracovníci 

počet nepedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích: 10,48 

Změny v pedagogickém sboru 

Nástupy – odchody pro školní rok 2014/2015   
 
 

nástup: 6 odchod: 2 
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Mzdové podmínky pracovníků 

školní rok 2014/2015 

Celkový počet pracovníků 62,28 

Počet pedagogických pracovníků 51,8 

Průměrná výše hrubé měsíční mzdy pedagogických pracovníků 28 798,- 

Průměrná výše hrubé měsíční mzdy nepedagogických pracovníků 17 295,- 

Průměrná měsíční výše nenárok. složky hr. mzdy ped. pracovníků 4 625,- 

Průměrná měsíční výše nenárok. složky hr. mzdy neped. prac. 2 979,- 
 

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy 

POČET 
ÚČASTNÍKŮ POŘADATEL / AKREDITACE NÁZEV AKCE VÝSTUP 

1 
Mgr. Ludmila Lešková, zdravotní semináře, 
Strážnická 4, 323 00 Plzeň, IČ:88511324; 
MŠMT-454/2014-1-104 

Základní znalosti a změny v předlékařské první po-
moci osvědčení 

1 MŠMT, č.j.: 26501/2010-25 TechUp BOV chemie  6 hod., Směsi a směsice, osvědčení 

1 MŠMT, č.j.:7690/2015-1-383 29. ročník Letní školy na VŠCHT, Téma - Chemie pro 
život osvědčení 

2 Bridge Publishing House + Aerofilms Teacher´s Film Day at Aero 
´Watch out for: Oliver Tate´ certifikát 

2 Katedra AJ TUL v Liberci 
MSMT-1927/2014-1-19 

Teaching For Tomorrow 
9.mezinárodní a 13.národní ATECR konference certifikát 

4 Oxford University Press Teaching English: Secondary Schools - I. 
Oxford Professional Development certifikát 

1 CERMAT, KOOS E-learningová část odborné přípravy pro hodnotitele 
státní ústní MZ z anglického jazyka certifikát 

1 Oxford University Press Christmas seminar for English teachers certifikát 

1 KOOS + NIDV Liberec 1. konzultační seminář pro hodnotitele státní ústní 
maturitní zkoušky z AJ certifikát 

1  KOOS + NIDV Liberec 2. konzultační seminář pro hodnotitele státní ústní 
maturitní zkoušky z AJ certifikát 

7 AJŠ MSMT-1493/2014-201-1 Konference „Moderní přístupy ve výuce jazyků“ certifikát 
9 CEET s.r.o. Liberec Projekt English Plus – výuka AJ adap. metodou CLIL certifikát 
1 Ekonomická fakulta TUL Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu certifikát 

1 Univerzita Karlova Praha Rozšiřující studium angličtiny pro učitele 2. stupně ZŠ 
a SŠ průběžně 

1 FF UK Praha Doktorské studium obor Didaktika cizího jazyka  průběžně 

2 Asociace výtvarných pedagogů – akreditace 
č.j.: MSMT – 20604/2014-1-424 Inovace metod ve výtvarné výchově II. certifikát 

1 TU Liberec – Fak. přírod.- human. a ped.,  
akreditace č.j. 49687/2012-201-1029 Výtvarné aktivity insp. současným výtvarným uměním certifikát 

2 Akademie Literárních novin/MSMT-
34970/2014-1 Média a my certifikát 

1 NIDV/MSMT-33934/2014-1-740 Aktuální úprava úřední korespondence osvědčení 

1 ČČK/MSMT-10538/13-212/245 Zdravotník zotavovacích akcí osvědčení 
o rekvalifikaci 

 Akademie Literárních novin Světová literatura v českých překladech  osvědčení  

 Cermat – on line školení k PP Aktualizační kurz pro hodnotitele PP CJ aktualizace 
osvědčení 

1 NUV a MŠMT/370/3006/2015 Školení pro examinátory Zkoušky z českého jazyka 
pro trvalý pobyt v ČR osvědčení 

1 Cermat /001817 Autor testových úloh, písemné práce osvědčení 
1 Cermat/ 001816 Autor testových úloh, didaktický test osvědčení 

4 NIDV, krajské pracoviště Liberec, MSMT 
1881/2014-1-128 Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka osvědčení 

1 SGUN ČR, Praha, MSMT 16824/2012-352 Den učitelů německého jazyka - Deutschlehrertag osvědčení 
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2 VŠCHT v Praze Letní škola učitelů chemie certifikát 
2 VŠCHT v Praze Amgen – workshop BOV certifikát 
2 KÚ LK – kurz BOV chemie Chemické vlastnosti organických látek certifikát 
1 BSC (Britannia study center) Dvoutýdenní kurz angličtiny certifikát 
3 PANT/MŠMT ČR: 11 070/2009-25 Multimédia ve výuce dějepisu osvědčení 
1 Návštěvnické centrum EK Návštěva institucí Evropské unie pro pedagogy  
1 Nadace Depositum Bonum Elixír do škol, MŠMT č. j. 1471/2014-1-89 osvědčení 

48 NIDV/MSMT-33934/2014-1-740 Aktuální úprava úřední korespondence osvědčení 
2 Nadace Depositum Bonum Pravidelné měsíční setkávání účastníků projektu potvrzení účasti 

1 TechUp – Podpora přírodovědného a tech-
nického vzdělávání v Libereckém kraji Bádání v geografii pro SŠ – B: voda osvědčení 

4. ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ 

Základní údaje o třídách za školní rok 2014/2015 

Obor Počet tříd Počet žáků ø žáků na třídu 

Gymnázium-čtyřleté 8 228 28,5 

Gymnázium-osmileté 8 227 28,4 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 4 116 29 

Pedagogické lyceum 2 57 28,5 

Celkem 22 628 28,54 
 

Údaje o přijímacím řízení 

Složení přijímací komise: 
- Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel školy 
- Mgr. Jiří Vydra, zástupce ředitele školy 
- Mgr. Zdeněk Leder, výchovný poradce 

Datum přijímacího řízení: 22. a 23. 4. 2015 
 

Přijímací řízení počet 
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 436 
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 0 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 120 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 316 
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 131 
 z toho vyřešeno autoremedurou 58 
 z toho postoupeno krajskému úřadu 73 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 0 
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 
 

Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelem školy 

Rozhodnutí: počet 
o přestupu do jiné SŠ 15 
o změně oboru vzdělání 2 
o přerušení vzdělávání 2 
o opakování ročníku 3 
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o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 1 
o vyloučení podle § 31 ŠZ 0 
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ 0 
o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 
o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 
o odkladu povinné školní docházky 0 
o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 
celkem 23 

5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách 

 zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky 

 konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli 

G4 54 48 6 2 1 1 6 5 1 

G8 30 29 1 1 1 0 1 1 0 

PMP 27 24 3 0 0 0 3 2 1 
 

Výchovná opatření ve školním roce 2014/2015 

 1. pololetí 2. pololetí 
pochvala třídního učitele 18 73 
pochvala ředitele školy 0 0 
jiná ocenění 0 24 
napomenutí třídního učitele 10 14 
důtka třídního učitele 21 23 
důtka ředitele školy 5 13 
snížená známka z chování 0 2 
 

Přehled o prospěchu žáků za školní rok 2014/2015 

 1. pololetí 2. pololetí 
prospěl s vyznamenáním 129 133 
prospěl 485 494 
neprospěl 19 3 
nehodnocen 4 0 
 

Počty zameškaných a neomluvených hodin žáků ve školním roce 2014/2015 

pololetí počet žáků zameškané hodiny neomluvené hodiny Ø zameškaných hodin 
na žáka 

I. pololetí 637 29734 217 46678 
II. pololetí 628 29912 203 47479 
škola celkem – 59646 420 – 
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Uplatnění absolventů 

2014/2015 počet absolventů hlásili se na VŠ přijati na VŠ nezjištěno VOŠ / JŠ 
G4 54 54  6 0 
G8 30 27 27 1 2 
Celkem za G 89 89 84 7 2 
      
 
2014/2015 počet absolventů hlásili se na VŠ přijati na VŠ jiné/AP praxe v oboru 
PMP 27 27 20 2 7 

6. ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Přehled programů dalšího vzdělávání 
název  

programu směr druh akreditace týdenní  
rozsah 

forma 
studia 

způsob 
ukončení absolventů 

Jednotlivá zkouška pedagogický C-kurz doplňující kvali-
fikaci v daném oboru MŠMT 1 h/týd. DS vysvědč. 23 

 
Programy ŠVP rok 2014 rok 2015 

Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 0 0 

Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 4 4 

7. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

– spolupráce s PřF UK – fakultní škola 
– AFS – mezikulturní programy (zajištění pobytu studenta z Chile) 
– spolupráce v rámci ekologických aktivit s org. Suchopýr a Divizna, Čmelák (Fair Trade), Ekologické 

středisko Sedmihorky 
– NIDV (VPP v oblasti cizích jazyků pro Liberecký kraj) 
– spolupráce s organizací CERMAT – zapojení do projektů k přípravě státní maturity 
– spolupráce s AŠSK ČR – školní sportovní kluby  
– lektorská činnost v rámci jednotlivých přednášek a seminářů pořádaných SIPVZ 
– spolupráce s Karlovou univerzitou v Praze a MŠMT 
– škola spolupracuje s PF UK v Praze a s MŠMT v oblasti Evropského jaz. portfolia (projekt Rady Evropy) 
– spolupráce s Francouzským institutem Praha 
– spolupráce s Alliance Francaise v Liberci 
– spolupráce s Britskou radou a o.s. Adeto 
– spolupráce s o. s. LORM (pomoc pro lidi s hluchoslepotou) 
– spolupráce s Britským centrem KVK Liberec při organizaci vzdělávacích akcí  
– spolupráce s Československou obcí legionářskou 
– spolupráce s TU Liberec – pedagogická praxe studentů PF 
– spolupráce s partnerskými školami v Gummersbachu (Německo) a Heerbruggu (Švýcarsko). Reciproční 

studentské výměny 
– spolupráce s TIPSport Aréna Liberec 
– Sdružení studentů, rodičů a přátel školy při gymnáziu a SOŠPg, po transformaci podle NOZ od 10. 9. 

2015 Spolek přátel JERGYM, z. s. 
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8. ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ A REALIZOVANÉ GRANTY 

– OPVK, MŠMT – Zvyšování kvality ve vzdělávání CZ.1.07/1.1.00/56.1691, Jergym jazykům otevřený 
– OPVK – Zavádění moderních metod a rozvoj tech. kompetencí na SŠ a gymnáziích Libereckého kraje 
– Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji – partner projektu 
– Zapojení do projektu „Eee PC“ (Easy to learn, Easy to work, Easy to play) – digitální třída 
– OPVK – Investice do rozvoje vzdělávání – Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých 
– Apple – regionální tréninkové centrum 
– Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – EU peníze středním školám 
– „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0013 – 

TechUp, v rámci OPVK 

Podané a realizované granty a dotace 

Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky 
Centrum sportu AŠSK ČR Školní sportovní klub  60 000 
Hry třetího tisíciletí – Open Jergym´s games IV. AŠSK ČR Školní sportovní klub 16 000 
Nákup pomůcek pro tělesnou výchovu Liberecký kraj škola 10 000 

Nákup sportovního vybavení 
město Liberec 
– OR AŠSK 
ČR Liberec 

Školní sportovní klub 6 000 

Program podpory českého kulturního dědictví 
v zahraničí MŠMT škola 168 000 

Podpora přírodovědného a technického vzdělá-
vání v Libereckém kraji (za celé období) MŠMT OPVK   2 267 587 

Jergym jazykům otevřený MŠMT OPVK   970 229 

9. DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 

Prezentace školy na veřejnosti: 
– oficiální www stránka na www.jergym.cz 
– školní televize http://tv.jergym.cz/ 
– školní časopis Jégéčko  
– koncerty pěveckého sboru Gaudea 
– účast na veletrhu vzdělávání, kvalifikace a učebních pomůcek se zahraniční účastí, EDUCA-MYJOB Liberec 

2014/2015 
– mikulášská představení a nadílka studentů SOŠPg pro děti v MŠ v Liberci 
– předvánoční program studentů SOŠPg pro děti v MŠ 
– Den otevřených dveří 
– školní akademie Jeroným 2015 
– Pedagogická poema 2014 

 
Zahraniční vztahy 

– spolupráce s asociací Club Marpen organizující mezinárodní dobrovolnické tábory ve Francii, kterých 
se každé léto účastní minimálně 10 studentů. 

– spolupráce s organizací GREF, která zdarma umožňuje účast rodilého mluvčího na vybraných hodinách 
– Spolupráce a studentské výměny s partnerskými školami v Gummersbachu (Německo) a Heerbruggu 

(Švýcarsko). 
– Erasmus plus – spolupráce se školami z Francie 

 
Zavádění nových metod výuky 

– pro výuku je k dispozici mobilní učebna vybavená počítači Apple Netbook 
– podpora metodického vzdělávání učitelů viz kap. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy 
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VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK 
V rozvojovém programu Excelence středních škol (výsledky žáků za školní rok 2014/2015 v soutěžích 
vyhlašovaných a spolu vyhlašovaných MŠMT) získali žáci školy vynikajících 22,4 bodu. V uvedeném roce to 
je nejvíc ze všech středních škol Libereckého kraje 

Výsledky žáků v soutěžích ve školním roce 2014/2015 (pouze krajská a národní kola) 

Jméno a příjmení žáka Umístění Název soutěže Kolo soutěže 
Vojtěch Bärtl 1. Soutěže v cizích jazycích – angličtina – kategorie III. B ústřední  
Barbora Břenková 9. Ekologická olympiáda ústřední  
Jana Koleníková 9. Ekologická olympiáda ústřední  
Kateřina Tesařová 9. Ekologická olympiáda ústřední  
Matěj Pur 11. Astronomická olympiáda A, B ústřední  
Jan Trpkoš 13. SOČ – obor stavebnictví, architektura a design interiérů ústřední  
Jiří Doubek 16. SOČ – obor chemie ústřední  
Janis Romanopulos 25. Chemická olympiáda – kategorie A ústřední  
Marek Liška 40. Fyzikální olympiáda – kategorie A ústřední  
 

Jan Trpkoš 1. SOČ – obor stavebnictví, architektura a design interiérů krajské  
Janis Romanopulos 1. Chemická olympiáda – kategorie A krajské  
Janis Romanopulos 1. Chemická olympiáda – kategorie B krajské  
Jiří Doubek 1. SOČ – obor chemie krajské  
Vojtěch Bärtl 1. Soutěže v cizích jazycích – angličtina – kategorie III. B krajské  
Adam Šrut 2. Chemická olympiáda – kategorie B krajské  
Janis Romanopulos 2. Chemická olympiáda – kategorie C krajské  
Marek Liška 2. Fyzikální olympiáda – kategorie A krajské  
Ondřej Gebouský 2. SOČ – obor zdravotnictví krajské  
Petr Horák 2. Fyzikální olympiáda – kategorie C krajské  
Adam Šrut 3. Chemická olympiáda – kategorie A krajské  
Anna Košková 3. SOČ – obor tvorba učebních pomůcek, didaktická tech. krajské  
Janis Romanopulos 3. Matematická olympiáda – kategorie B krajské  
Ondřej Slunečko 3. SOČ – obor stavebnictví, architektura a design interiérů krajské  
Pavel Horák 3. Fyzikální olympiáda – kategorie A krajské  
Petra Havlíková 3. SOČ – obor ped., psychologie, sociologie a probl. V. Č. krajské  
Adam Šrut 4. SOČ – obor tvorba učebních pomůcek, didaktická tech. krajské  
Marek Liška 4. Biologická olympiáda – kategorie A krajské  
Petra Kerdová 4. SOČ – obor teorie kultury, umění a umělecké tvorby krajské  
Tomáš Lipavský 4. Soutěže v cizích jazycích – angličtina – kategorie III. B krajské  
Eva Zábrodská 5. SOČ – obor zdravotnictví krajské  
Jan Špička 5. Biologická olympiáda – kategorie B krajské  
Jana Fléglová 5. Chemická olympiáda – kategorie B krajské  
Kateřina Prokopová 5. Chemická olympiáda – kategorie C krajské  
Marek Hudec 5. Matematická olympiáda – kategorie B krajské  
Adam Pudil 6. Chemická olympiáda – kategorie C krajské  
Zuzana Valešová 6. SOČ – obor teorie kultury, umění a umělecké tvorby krajské  
Matěj Štula 7. Matematická olympiáda – kategorie B krajské  
Lucie Vondrášková 8. Matematická olympiáda – kategorie C krajské  
Marek Hudec 8. Fyzikální olympiáda – kategorie C krajské  
Markéta Baginová 8. Biologická olympiáda – kategorie A krajské  
Zuzana Morávková 8. Soutěž v cizích jazycích – francouzština – kategorie B1 krajské  
Jakub Zupko 9. Biologická olympiáda – kategorie A krajské  
Michaela Grulyová 10. Biologická olympiáda – kategorie B krajské  
Tereza Svatoňová 10. Matematická olympiáda – kategorie B krajské  
Matěj Pur 12. Soutěž v cizích jazycích – francouzština – kategorie B2 krajské  
Tereza Svatoňová 12. Chemická olympiáda – kategorie C krajské  
Tereza Svatoňová 14. Chemická olympiáda – kategorie B krajské  
Anna Landsmannová 22. Biologická olympiáda – kategorie B krajské  
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Umístění žáků Gymnázia a SOŠPg ve sportovních soutěžích v roce 2014/2015  
Nejvýznamnější úspěchy (pouze na úrovni kraje a republiky) 

SPORT KATEGORIE UMÍSTĚNÍ 
Florbal SŠ – chalpci 1. místo republikové finále 
Volejbal SŠ – dívky 2. místo republikové finále 
Volejbal SŠ – chlapci 3. místo republikové finále 
Atletika – Corny Cup SŠ – dívky 10. místo republikové finále 
 
Atletika – Corny Cup SŠ – dívky 1. místo krajské finále 
Volejbal SŠ – dívky 1. místo krajské finále 
Volejbal SŠ – chlapci  1. místo krajské finále 
Futsal SŠ – dívky  1. místo krajské finále 
Házená SŠ - chlapci 2. místo krajské finále 
Florbal SŠ – chlapci 1. místo krajské finále 
Florbal SŠ – dívky  1. místo krajské finále 
Florbal SŠ – dívky  2. místo kvalifikace na RF 
Florbal ZŠ – chlapci T a Kva 2. místo krajské finále 
Basketbal SŠ – dívky  1. místo krajské finále 
Basketbal SŠ – chlapci 3. místo krajské finále 
Atletika – čtyřboj ZŠ – chlapci  2. místo krajské finále 

10. PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLY 

Oblast výchovného poradenství zabezpečoval Mgr. Zdeněk Leder.  
Zajišťuje – profesní poradenství 

– práce se žáky se specifickými poruchami učení 
– poradenská činnost pro žáky vyžadující speciální metody učení 
– řešené případy sociálně patologických jevů 
– spolupráce s rodinou 
– odborná pomoc v oblasti práce s mládeží ve volném čase 

Funkce metodika preventisty nebyla obsazena, zajišťoval ji ze své funkce výchovný poradce. 
Lektory pro ekologickou výchovu jsou Mgr. Štěpán Holý, Iva Stránská a vyučující biologie. 
 
Spolupráce školy s odbornými pracovišti: 

− spolupráce s Přf UK 
− spolupráce s TUL (fyzika, nanovlákna) 
− Pedagogicko-psychologická poradna pro středoškolskou mládež 

- vývojové poruchy učení 
- profesionální orientace 
- přednášková činnost 
- psychosociální výcvik 
- poradenské dny 

− Středisko výchovné péče 
- oblast prevence sociálně patologických jevů 
- PEER program 

− Speciálně pedagogické centrum pro tělesně hendikepované 
- poradenství pro žáky SOŠPg – speciální pedagogika 

− Speciálně pedagogické centrum pro zrakově hendikepované 
− Pedagogicko-psychologická poradna 

- výukové obtíže 
− Psychiatrické oddělení nemocnice 

- doporučení pro nemocné žáky 
− Pracoviště prevence patologických jevů 
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- Okresní úřad a Statutární město Liberec – spolupráce v oblasti grantové činnosti 
− K-centrum 

- prevence drogové závislosti 

ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLY 

V prvním pololetí je převážná pozornost věnována adaptaci nových žáků v primě a v prvních ročnících. Pro 
tyto žáky byly ve spolupráci se studenty TU Liberec uspořádány harmonizační dny. Třídy pracovaly skupino-
vou formou práce, program byl zaměřen na rozvoj vzájemných pozitivních vazeb a na pomoc s adaptací po 
přechodu ze ZŠ. Potvrdilo se, že tento přechod je velmi náročný pro několik žáky primy, zejména s ohledem 
na sociální nezralost.  

Se třídami prvních ročníků bylo následně pracováno i během dalších měsíců, ve třídách se uskutečnila soci-
ometrické šetření metodou B-3 s cílem zmapovat klima ve třídě. S výsledky byli seznámeni třídní profesoři, 
byl navržen postup jak podpořit nejisté žáky nebo žáky na „okraji zájmu“ třídy, dále jak podchytit a pracovat 
s žáky výraznými, expandujícími. Ve dvou třídách výsledky ukazovaly na poměrně velkou roztříštěnost ko-
lektivu, ve třídě se tvořilo více skupin, které mezi sebou příliš nekomunikovaly nebo k sobě dokonce pociťo-
valy nevraživost. V jedné z tříd dotazníkové šetření poukázalo na potřebu individuálně pracovat s jedním 
z žáků, důvodem bylo výrazné vyčlenění z kolektivu. V tomto případě hrozilo, že by vyčlenění bez naší inter-
vence mohlo přerůst v nějakou z forem šikany. S chlapcem se pracovalo individuálně, se třídou skupinově, 
se třídou bude nutné pracovat i během příštího školního roku. 

Přestup na víceleté gymnázium byl pro některé žáky obtížný i z hlediska náročnosti na přípravu do školy, 
tato otázka byla řešena s vyučujícími dotyčných žáků, s rodiči byly konzultovány možnosti změn systému 
domácí přípravy.  V primě se jednalo o čtyři žáky. 

Studentům maturitních ročníků byly poskytovány informace o studiu na VŠ a VOŠ, žákům byly poskytovány 
informace ohledně Dnů otevřených dveří na univerzitách, probíhaly individuální konzultace. Pozornost byla 
věnována podmínkám pro přidělení PUP pro maturanty, bylo spolupracováno zejména s PPP Liberec. Je 
patrné, že žáci maturitních ročníků se o další studium zajímají s dostatečným předstihem, pouze malý počet 
budoucích maturantů nechává rozhodnutí o výběru dalšího studia na poslední chvíli. Někteří studenti se již 
ve třetím, resp. sedmém ročníku účastní veletrhu vzdělávání Gaudea. 

Ve druhém pololetí byla pozornost stále věnována ve větší míře studentům primy. Řešily se problémy 
s prospěchem a domácí přípravou některých žáků, byla iniciována schůzka rodičů a třídní učitelky za pří-
tomnosti pana ředitele, byl dohodnut další postup v případě neprospěchu. U některých žáků bylo potřeba 
korigovat jejich kázeňské problémy, zejména ve vztahu ke spolužákům. Individuální konzultace probíhaly 
průběžně dle potřeby během konzultačních hodin nebo po domluvě.  

U žáků vyšších ročníků byla řešena problematika záškoláctví a výběrové absence, vše bylo řešeno ve spo-
lupráci s třídními učiteli a rodinou žáků. V jednom případě nedošlo ke změně a žák byl ze studia vyloučen. 
V jednom případě byl řešen přestup jednoho z žáků na jiné gymnázium. 

V průběhu školního roku byl vypracován Krizový plán školy. 

Protidrogová prevence a realizace preventivního programu 

Zásady protidrogové prevence 
1. Vytvoření pozitivní a otevřené atmosféry ve škole v rámci výchovně-vzdělávací praxe. 
2. Třídní učitelé ve spolupráci s ostatními vyuč. jsou garanty dobrých vztahů ve směru ke žákům. 
3. Vytvoření mimoškolních aktivit, které preventivně spolupůsobí v oblasti volného času: 

a) exkurze s třídním kolektivem 
b) brigády (Ukliďme Jizerky) 
c) sportovní akce (učitelé a studenti ve škole i mezi školami) 
d) kulturní akce (vystoupení studentů, sounáležitost se školou, prezentace školy) 
e) výměnné pobyty studentů s partnerskými školami v zahraničí (Německo, Švýcarsko) 
f) spolupráce s institucemi prevence drogové závislosti v Liberci  

Přehled činnosti 
Harmonizační dny: Akce je pořádána pravidelně na počátku školního roku. Je zaměřena na usnad-
nění adaptace nových studentů při přechodu ze základní školy do prostředí školy střední. Zvláštní po-
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zornost v rámci této akce je věnována právě prevenci drogové závislosti. Celý blok psychosociálních 
aktivit výcviku studentů je věnován těmto problémům:  

- naučit studenty odmítnout drogu; 
- zvyšovat zdravé sebevědomí studentů; 
- nepřipustit šikanu ani psychické týrání; 
- vést studenty k odpovědnosti; 
- asertivní samostatné rozhodování. 

 
RATAB: Prázdninová akce pro budoucí studenty prvních ročníků, která má za cíl vedle zábavy přispět 
k vzájemnému seznámení se budoucích spolužáků. Velký prostor mají také protidrogové aktivity, zprostřed-
kované PEER aktivisty z řad samotných studentů. 
 
Celoročně probíhající akce: 

- informace o drogové problematice v jednotlivých vyučovacích předmětech, 
- informace o problematice Vzniku závislostí a možností prevence v souladu s osnovami předmětu 

Pedagogika - Psychologie pro studenty SOŠPg (1.–4. ročník), 

11. ŘÍZENÍ ŠKOLY 

Hlavní úkoly pro školní rok 2014/2015 
 vzdělávání učitelů zaměřené na metodiku a inovativní metody učení 
 úspěšnost žáků u maturitních zkoušek 
 úspěšnost absolventů u přijímacích zkoušek na VŠ 
 spolupráce školy s rodiči, zajištění transformace „Sdružení rodičů…“ na spolek podle NOZ 
 udržení a zvyšování dobré prestiže školy 
 dokončení projektu TechUp 
 multikulturní výchova  
 prevence sociálně patologických jevů  
 environmentální výchova  
 ochrana obyvatel za mimořádných situací  
 výchova ke zdraví  
 využívání ICT a moderních metod ve výuce 
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Struktura řízení ve školním roce 2014/2015 

 

Spolupráce s AFS – mezikulturní programy, pobyt zahraničních studentů 

Spolupráce se školskou radou 
− schází se dvakrát ročně 
− řeší otázky týkající se provozu školy, výchovy a vzdělávání žáků viz Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský 

zákon) v platném znění 

Spolupráce s odborem školství KÚ 
− metodika příprav olympiád v AJ, Chemii, Biologii, Fyzice a Matematice. Nostrifikační zkoušky 

Spolupráce se Sdružením studentů, rodičů a přátel školy při gymnáziu a SOŠPg, po transformaci 
podle NOZ od 10. 9. 2015 Spolek přátel JERGYM, z. s., kdy tento subjekt: 

− poskytuje finanční pomoc na vzdělávací a poznávací akce, 
− poskytuje finanční pomoc na nákup pomůcek a materiálu, 
− organizačně zajišťuje některé školní akce. 

Spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci 
− spolupráce s PF TU Liberec spočívá v zajištění lektorské činnosti, umožnění studentům PF vykoná-

vat u nás praxi. 

Spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UK 
− spolupráce spočívá v zajištění lektorské činnosti, umožnění studentům PF vykonávat u nás praxi; 

umožnění bezplatné návštěvy studentů v laboratořích, praktikách a muzeích spravovaných Přf UK 
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Spolupráce se SOŠPg na území ČR 
− v oblasti spolupráce se SOŠPg na území ČR se škola zúčastňuje seminářů s odbornou tematikou a 

výměn zkušeností. 

KÚ LK ATTEST 
− hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji 

Evaluace 

Vnitřní evaluace: 
− Vnitřní evaluace školy je realizována pomocí zpráv o hodnocení činnosti jednotlivých předmětových 

komisí a dotazníků pro studenty, rodiče, pedagogické a nepedagogické pracovníky, nástroji zpětné 
vazby a SWOT analýzy. Výsledky evaluace a závěry z ní naleznete na: 

− http://www.jergym.cz/public/info/autoevaluace_skoly.php a na www.kvalita-portal.cz 

Vnější evaluace, účast na výzkumech: 
− Škola se zúčastnila výzkumu v rámci pilotního programu testů SCIO a Evropského testování žáků 

matematiky a přírodovědných předmětů. Pilotního testování Cermat pro novou maturitu. 
 

Mimoškolní aktivity a další významné akce 

 slavnostní vyhlášení a předání cen čtenářské soutěže „Reading in English Can Be Fun 2“, 

 akce v rámci Dnů francouzské kultury, 

 Harmonizační dny – září 2014, 

 Akce v rámci Evropského dne jazyků, 

 školní akademie, předávání cen osobnostem školy – Jeroným 2015 – červen 2015 – cenu Jeroným zís-
kal Janis Romanopulos ze Sexty za úspěšnou reprezentaci školy v přírodovědných soutěžích, 

 Den otevřených dveří – únor 2015, 

 maturitní plesy v lednu a únoru 2015, 

 spolupráce se Střediskem rané péče Liberec při vánočním setkání klientských rodin – prosinec 2015. 

12. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY, ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

Záměry školy 
Zlepšení metodické přípravy učitelů na všech oborech vyučovaných na škole. 
Udržet vysoký standard výuky na gymnáziu, jako nejlepší přípravy pro vysokoškolské studium. 
Zachovat a rozvíjet na gymnáziu formu osmiletého i čtyřletého studia a na SOŠPg jednu třídu oboru Před-
školní a mimoškolní pedagogika, začlenění dvou ročníků oboru Pedagogické lyceum.  
Vést vyučující k tomu, aby při vysokých nárocích na studenty současně respektovali jejich osobnost, vedli je 
k samostatnému myšlení a rozvíjeli u nich kladný postoj k celoživotnímu vzdělávání. 
Zapojovat se do rozvojových programů a projektů. 
Učitele podněcovat k dalšímu sebevzdělávání (v odborných, jazykových, psychol. a didaktických oblastech; 
v práci s PC), aby byli osobnostmi, které stimulují zvídavost žáků a motivují je k dalšímu poznávání. 
Realizovat opatření vyplývající ze SWOT analýzy školy. 

Modernizace školy 

– počítačová učebna Y byla vybavena novými počítači MacMini; 
– byl modernizován a restaurován kabinet jazyků; 
– byla provedena výmalba schodiště budovy B budovy omyvatelným nátěrem a hygienických místností; 
– byla instalována přepážka pro oddělení skladových prostor v tělocvičně; 
– bylo repasováno všech 320 šatních skříněk. 
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Investiční záměry 

– zajistit pro školu nový a ekonomicky výhodnější zdroj tepla (plynofikace) ; 
– výměna podlahy ve velké tělocvičně; 
– postupná rekonstrukce staré elektroinstalace; 
– zateplení půdních prostor; 
– oprava venkovního hřiště; 
– vybudování venkovní učebny. 

Zhodnocení a závěr 

Školní rok 2014/2015 byl ve většině sledovaných ukazatelů úspěšný. Podařilo se realizovat většinu plánova-
ných akcí, které vedly ke zlepšení prostředí školy. Stále se nedaří zajistit nový zdroj vytápění budovy, akce 
je závislá na jednání zřizovatele školy, stejně tak nebyla úspěšná realizace opravy venkovního hřiště. Po 
celý rok pobíhalo doškolení učitelů pro role zadavatelů, hodnotitelů, maturitních komisařů. Škola byla také 
testovacím místem pro projekty Cermat v přípravné a finální fázi ověřování celého průběhu státních maturit 
a spádovou školou pro podzimní termín státních maturit. 

Na základě hlasování firem z LK získala škola ocenění za kvalitní přípravu na zaměstnání. 2. místo v LK je 
významné z toho důvodu, že většina našich absolventů je ze všeobecných gymnaziálních oborů. Ocenění je 
také uznáním a zhodnocením kvality práce našeho pedagogického sboru. 

Úspěšně pokračovala spolupráce s Přírodovědeckou fakultou. 

Skupina žáků, zapojených do SOČ a Olympiád jednotlivých předmětů, dosáhla ve školním roce 2014/2015 
vynikajícího výsledku v programu Excelence středních škol s celkovým ziskem 22,4 bodu byla nejúspěš-
nější školou Libereckého kraje. 

Škola umožnila svým studentům rozšiřovat a doplňovat získané vědomosti a návyky pomocí různých akcí 
a programů. Jednalo se např. o ucelený systém vzájemných studentských výměnných pobytů ve Švýcarsku, 
a Německu a o aktivity v souvislosti s environmentální výchovou. Studenti se účastnili (podle odborného 
zájmu a patřičné věkové kategorie) různých soutěží, seminářů a programových akcí, které organizují veřej-
noprávní instituce.  

Pro rychlejší sžití s novým školním prostředím a s novým kolektivem se opět potvrdil význam Harmonizač-
ních dnů, které každoročně připravuje psycholog školy a třídní učitelé primy a prvních ročníků čtyřletého 
studia.  
 
Výroční zpráva byla schválena a projednána školskou radou dne 13. října 2015.  
 
 
 
V Liberci dne 5. 10. 2014 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mgr. Jaroslav Šťastný 

ředitel školy 
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13. Přílohy 

Seznam příloh 
 
1. Protokol o kontrole ČŠI č. j.: ČŠIL-455-14-L 
2. Protokol o kontrole KÚ LK č. j.: OK-38/15 
3. Protokol o kontrole č. j.: KHSLB 07950/2015 
 
Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 – hospodářská část je součástí ZZ za rok 2014 a zůstává 
v platnosti od doby svého projednání v červnu 2015 
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