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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, Dana Jadrná, Pavel Jiroušek, David Nejedlo, 

Dana Lysáková, Jana Kašparová 

Součásti školy:  Gymnázium 

 Střední odborná škola pedagogická 

Zařazení do sítě: 1. 9. 1996 

Kapacita: 750 studentů 



3 

OBSAH 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ........................................................................................................................ 2 
 

OBSAH ............................................................................................................................................................... 3 
 

2. ORGANIZACE STUDIA .................................................................................................................................. 4 
3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY ......................................................................................................... 4 
4. ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ ................................................................................................................................ 7 
5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ....................................................................................................... 8 
6. ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ..................................................................................... 9 
7. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY............................................................................................... 9 
8. ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ A REALIZOVANÉ GRANTY ........................................................................... 10 
9. DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY ................................................................................................ 10 
10. PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLY A ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE .............................................. 13 
11. ŘÍZENÍ ŠKOLY ........................................................................................................................................... 15 
12. EVALUACE ................................................................................................................................................ 16 
14. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKCE ............................................................................. 16 
15. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY, ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR ................................................................................. 16 
16. PŘÍLOHY .................................................................................................................................................... 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

2. ORGANIZACE STUDIA 

Přehled studijních oborů a jejich zaměření 

 Kód oboru Název oboru Učební plán Schválení oboru Věstník MŠMT 
Kapa-
cita 

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 2016/2017 

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 3,00 15,56 14,28 18,67 1,52 53,03 

z toho ženy 2,00 8,56 8,71 12,86 1,52 33,65 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (včetně externistů) v přepočtených úvazcích 

odborná  
i pedagogická způsobilost 

pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 

53,03 0 0 0 53,03 

 

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: 10,3 

Změny v pedagogickém sboru 

nástupy – odchody pro školní rok 2016/2017   
 

 

nástup: 5 odchod: 3 
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Mzdové podmínky pracovníků 

školní rok 2016/2017 

Celkový počet pracovníků 63,33 

Počet pedagogických pracovníků 53,03 

Průměrná výše hrubé měsíční mzdy pedagogických pracovníků 31897 

Průměrná výše hrubé měsíční mzdy nepedagogických pracovníků 21707 

Průměrná měsíční výše nenárok. složky hr. mzdy ped. pracovníků 5038 

Průměrná měsíční výše nenárok. složky hr. mzdy neped. prac. 4603 

 

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy 

POČET 

ÚČASTNÍKŮ 
POŘADATEL / AKREDITACE NÁZEV AKCE VÝSTUP 

2 NIDV/13847–2011–25 Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky osvědčení 

4 EDUKO/MSMT–18494/2014–1–481 seminář Správní právo osvědčení 

2 NIDV/MSMT–17757/2014–1–551 Metodické otázky výuky ekonomie na SŠ osvědčení 

4 Přírodovědecká fakulta UK Aktuální trendy ve výuce zeměpisu certifikát 

1 ÚSTR/MŠMT–8206/2015–1–377 
Digitální technologie a média ve výuce o 
minulosti 

osvědčení 

3 ÚSTR/MŠMT–8206/2015–1–377 Historická dílna: dějiny hravě osvědčení 

4 
EDUkační LABoratoř, z.s 
MSMT–1945/2016–3–40 

vzdělávací kurz Inovace edukačního pro-
cesu v předškolním vzdělávání 

osvědčení 

1 2013/0457–PC/SP/VP/PP Kurz českého znakového jazyka osvědčení 

4 Mgr. Jana Špulířová 
MŠMT – 11424/2014–1–304 

seminář Emoční a sociální rozvoj potřeb 
dítěte předškolního věku  

osvědčení 

3 VŠCHT v Praze 31. Letní škola 2017 Chemie pro život certifikát 

5 Oxford University Press 
MSMT – 16654/2014–1–564 

Teaching English:Secondary Schools – I. certifikát 

1 Oxford University Press 
MSMT – 16654/2014 –1– 564 

Teaching English:Upper Primary – V. certifikát 

8 Oxford University Press 
MSMT – 16654/2014–1–564 

Teaching English:Secondary Schools – III. certifikát 

2 NIDV Hodnotitel ústní zkoušky pro společnou 
část MZ – Anglický jazyk 

certifikát 

2 NIDV Zadavatel společné části MZ certifikát 

3 NIDV Kpnzultační seminář k písemné práci MZ 
z cizího jazyka – anglický jazyk 

certifikát 

4 Bridge Publishing House 
MŠMT – 36570/2015 –1–828 

Celodenní konference 
Funtastic Life s National Geographic 

certifikát 

9 CEELT Liberec + Steve Watts Využití metody CLIL ve výuce AJ certifikát 

2 Alliance Française Liberec, 
Francouzský institut Praha.  

Školení pro examinátory a korektory mezi-
národních zkoušek z francouzštiny DELF. 

atestace. 

1 Francouzský institut Praha, 
NIDV A00–03–12–162–05/36  

5. mezinárodní konference k podpoře více-
jazyčnosti – pro vyučující FJ. 

osvědčení. 

1 Francouzský institut Praha, 
NIDV S52–04–12–162/13  

Současná frankofonní literatura a hlasité 
čtení. 

osvědčení. 

2 AVP, MŠTM – 1740/2016–1–3 seminář Inovace ve výtvarné výchově, Lito-
myšl 

osvědčení 

2 Nadace Depositum Bonum Aktivizující výuka fyziky – Fyzikální a tech-
nické volnočasové aktivity 

osvědčení 
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1 NIPOS – ARTAMA – centrum estetic-

kých aktivit dětí a mládeže 

Rozborový seminář u příležitosti 15. celo-
státní přehlídky výtvarných prací dětí a 
mládeže – Zlín 

osvědčení 

1 Nadace Depositum Bonum 

MSMT– 27232/2015–1–721 

Heuristická výuka fyziky prakticky IV osvědčení 

1 Nadace Depositum Bonum 

MSMT– 27232/2015–1–721 

Heuristická výuka fyziky prakticky V osvědčení 

1 Nadace Depositum Bonum 

MSMT–1471/2014–1–89 

Konference projektu Elixír do škol osvědčení 

1 Nadace Depositum Bonum 
MSMT–11534/2015 

Aktivizující výuka fyziky 
Výroba fyzikálních a technických hraček 

osvědčení 

1 ŠZ DVPP Hradec Králové 

MSMT-19096/2012-25 

Klima školy a možnosti jeho ovlivňování osvědčení 

 

  



7 

4. ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ 

Základní údaje o třídách za školní rok 2016/2017 

Obor Počet tříd Počet žáků ø žáků na třídu 

Gymnázium–čtyřleté 8 247 30,9 

Gymnázium–osmileté 8 238 29,75 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 4 116 29,0 

Pedagogické lyceum 2 62 31 

Celkem 22 663 30,16 

 

Údaje o přijímacím řízení 

Složení přijímací komise: 

- Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel školy 

- Mgr. Jiří Vydra, zástupce ředitele školy 

- Mgr. Petr Král, výchovný poradce 

- Komise pro školní zkoušku pro obor PMP složená z vyučujících výchov 

 
 

Přijímací řízení počet 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 504 

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 150 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 354 

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 140 

 z toho vyřešeno autoremedurou 76 

 z toho postoupeno krajskému úřadu 64 

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 19 

o změně oboru vzdělání 2 

o přerušení vzdělávání 0 

o opakování ročníku 0 

o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 

o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 0 

o vyloučení podle § 31 ŠZ 0 

o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ 0 

o povolení individuálního vzdělávání žáka 2 

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 
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5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách 2017 

 zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky 

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

G4 61 60 1 0 0 0 1 1 0 

G8 25 25 0 0 0 0 0 0 0 

PMP 30 14 16 1 1 0 16 14 2 

PL 31 22 9 2 2 0 9 9 0 

 

Výchovná opatření ve školním roce 2016/2017 

 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala třídního učitele 24 103 

pochvala ředitele školy 0 0 

jiná ocenění 0 9 

napomenutí třídního učitele 0 0 

důtka třídního učitele 13 10 

důtka ředitele školy 7 9 

snížená známka z chování 0 0 
 

Přehled o prospěchu žáků za školní rok 2016/2017 

 1. pololetí 2. pololetí 

prospěl s vyznamenáním 129 155 

prospěl 503 498 

neprospěl 26 0 

nehodnocen 3 0 
 

Počty zameškaných a neomluvených hodin žáků ve školním roce 2016/2017 

pololetí počet žáků zameškané hodiny neomluvené hodiny 
Ø zameškaných hodin 

na žáka 

I. pololetí 663 30831 41 46,6 

II. pololetí 663 34647 208 52,3 

škola celkem – 65478 249 – 

 

Uplatnění absolventů 

Do uzávěrky VZ 2016/2017 se nepodařilo zjistit dostatek relevantních informací o uplatnění absolventů. Vý-
sledky budou zveřejněny v závěrečné zprávě v květnu 2018. 
všeobecné obory 

2016/2017 počet absolventů hlásili se na VŠ přijati na VŠ nezjištěno VOŠ / JŠ 

G4 61 61 51 10 0 
G8 25 n n n n 

Celkem za G 86     

      

2016/2017 počet absolventů hlásili se na VŠ přijati na VŠ nezjištěno VOŠ / JŠ 

PL 31 31 n n n 

      
odborná škola 

2016/2017 počet absolventů hlásili se na VŠ přijati na VŠ jiné/AP praxe v oboru 

PMP 30 27 n n n 
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6. ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Ve školním roce 2016/2017, škola nerealizovala žádné kurzy dalšího vzdělávání. 
Poskytovala pouze nostrifikační zkoušky cizinců, a to na základě spolupráce s KÚ LK 
 

Programy ŠVP rok 2016 rok 2017 

Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 0 0 

Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 3 3 

7. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

– spolupráce s PřF UK – fakultní škola 

– spolupráce s Evropským centrem jazykových zkoušek (zkušební místo pro konání zkoušek Cambridge) 

– spolupráce s Rotary klub Liberec, mezinárodní výměna 

– spolupráce v rámci ekologických aktivit s org. Suchopýr a Divizna, Čmelák (Fair Trade), Ekologické stře-
disko Sedmihorky 

– NIDV (VPP v oblasti cizích jazyků pro Liberecký kraj) 

– spolupráce s AŠSK ČR – školní sportovní kluby  

– lektorská činnost v rámci jednotlivých přednášek a seminářů pořádaných SIPVZ 

– 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), Herning Gymnasium (Dánsko) 
a Heerbruggu (Švýcarsko). Reciproční studentské výměny 

– spolupráce s TIPSport Aréna Liberec 

– Spolek přátel JERGYM, z. s., bývalé Sdružení studentů, rodičů a přátel školy při gymnáziu a SOŠPg, po 
transformaci podle NOZ od 10. 9. 2015  

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY 

Spolupráce s AFS a Rotary klubem – 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 s bývalým Sdružením studentů, rodičů a přátel školy při gymnáziu a SOŠPg, po transfor-
maci 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. 
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Spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci 

 spolupráce s PF TU Liberec spočívá v zajištění lektorské činnosti a umožnění studentům PF vykonávat 
ped. 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 

Spolupráce se SOŠPg na území ČR 

 v oblasti spolupráce se SOŠPg na území ČR se škola zúčastňuje seminářů s odbornou tematikou a 
výměn zkušeností. Škola je členem Asociace středních pedagogických škol. 

8. ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ A REALIZOVANÉ GRANTY 

– OPVK – Zavádění moderních metod a rozvoj tech. kompetencí na SŠ a gymnáziích Libereckého kraje 
– 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 
– „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0013 – 

TechUp, v rámci OPVK 
– Národnostní vztahy na Liberecku v polovině 20. století v dokumentech (MŠMT) 
– Jergym se vzdělává (MŠMT) 
 

Podané a realizované granty a dotace 

Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky 

Národnostní vztahy na Liberecku 
v polovině 20. století v dokumen-
tech 

Dotační Program na podporu 
výuky dějin 20. století a vzdělá-
vání v jazycích národnostních 
menšin v roce 2017 

Škola / MŠMT 48 250 

Hry třetího tisíciletí – Jergym´s 
Open Games V. 

AŠSK ČR školní sportovní 
klub / AŠSK ČR 

16 000 

Nákup sportovního vybavení Město Liberec – OR AŠSK ČR 
Liberec 

školní sportovní 
klub / AŠSK ČR 

12 000 

Gymnastická sada JIPAST ASŠSK ČR školní sportovní 
klub / AŠSK ČR 

34 000 

Jergym se vzdělává Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – 
šablony pro SŠ a VOŠ I 

Škola / MŠMT 1 522 871 

Hodnocení žáků a škol podle vý-
sledků v soutěžích (Excelence) 

MŠMT Škola / MŠMT 240 335 

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 Gaudium 

– účast na veletrhu vzdělávání, kvalifikace a učebních pomůcek se zahraniční účastí, EDUCA–MYJOB Liberec 

2016/2017 

– mikulášská představení a nadílka studentů SOŠPg pro děti v MŠ v Liberci a Jablonci 

– předvánoční program studentů SOŠPg pro děti v MŠ 

– Den otevřených dveří 2017 

– školní akademie a udělování ceny Jeroným 2017 

– Pedagogická poema 2017 

file:///C:/Users/stastny/Documents/PRACOVNI/SKOLNI_DOKUMENTACE/VZ%20a%20ZZ/VZ%202015/www.jergym.cz
http://tv.jergym.cz/
http://jegecko.jergym.cz/
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– publikační a osvětová činnost pedagogů školy – přednášková a publikační činnost, metodické působení 

– vydání Almanachu školy k výročí založení SOŠPg a Gymnázia (40 a 30 let) 

– výstava Tvar–barva–prostor v KVKLi – leden 2017 

– Evropský den jazyků 

 

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 (Švý-
carsko) 

– Erasmus plus – spolupráce se školami z Francie 

– navázání spolupráce s partnerskou školou v Dánsku – Herning Gymnasium 

 
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 

– inovativní metody využívání ICT ve výuce 
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Výsledky soutěží a přehlídek 

V rozvojovém programu Excelence středních škol (výsledky žáků za školní rok 2016/2017 v soutěžích vy-
hlašovaných a spolu vyhlašovaných MŠMT) získali žáci školy vynikajících 30,6 bodu. V uvedeném roce to je 
celkově 8. místo v republice ze 431 zapojených škol. 

Výsledky žáků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 (pouze krajská a národní kola) 

Jméno a příjmení žáka Pořadí žáka Název soutěže Kolo soutěže 

Tomáš Lipavský 7. Soutěže v cizích jazycích – angličtina SŠ III. B ústřední kolo 

Kristina Prokešová 8. Soutěže v cizích jazycích – francouzština – kategorie B2 ústřední kolo 

Adam Pudil 9. Středoškolská odborná činnost – obor zdravotnictví ústřední kolo 

Matěj Pur 13. Astronomická olympiáda AB ústřední kolo 

Matěj Štula 15. FYKOSí Fyziklání – kategorie A ústřední kolo 

Petr Horák 15. FYKOSí Fyziklání – kategorie A ústřední kolo 

Petr Hoffmann 15. FYKOSí Fyziklání – kategorie A ústřední kolo 

Janis Romanopulos 20. Chemická olympiáda – kategorie A ústřední kolo 

Klára Krejcarová 113. Náboj Junior – kategorie ZŠ ústřední kolo 

Jakub Landsperský 113. Náboj Junior – kategorie ZŠ ústřední kolo 

Eliška Novotná 113. Náboj Junior – kategorie ZŠ ústřední kolo 

Lada Vestfálová 113. Náboj Junior – kategorie ZŠ ústřední kolo 

    
Adéla Kociánová 3. Středoškolská odborná činnost – obor chemie krajské kolo 

Tereza Čalounová 3. Středoškolská odborná činnost – obor biologie krajské kolo 

Vojtěch Melichar 3. SOČ – obor tvorba učebních pomůcek, didakt. technologie krajské kolo 

Vojtěch Melichar 3. Chemická olympiáda – kategorie B krajské kolo 

Matěj Pur 3. Zeměpisná olympiáda – kategorie SŠ D krajské kolo 

Adam Tauš 4. Soutěže v cizích jazycích – angličtina G II. B krajské kolo 

Jan Špička 4. Biologická olympiáda – kategorie A krajské kolo 

Barbora Novotná 4. Středoškolská odborná činnost – obor historie krajské kolo 

Kristýna Dianová 4. Středoškolská odborná činnost – obor zdravotnictví krajské kolo 

Jana Štolbová 4. Středoškolská odborná činnost – obor biologie krajské kolo 

Matěj Pur 4. Chemická olympiáda – kategorie A krajské kolo 

Adam Pudil 4. Chemická olympiáda – kategorie B krajské kolo 

Aneta Chlumská 5. Soutěže v cizích jazycích – francouzština – kategorie B1 krajské kolo 

Barbora Novotná 5. Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ krajské kolo 

Patrik Kurka 5. Chemická olympiáda – kategorie C krajské kolo 

Matěj Štula 6. Matematická olympiáda – kategorie A krajské kolo 

Kateřina Mlejnková 6. Dějepisná olympiáda – kategorie ZŠ krajské kolo 

Tomáš Lipavský 7. Soutěže v cizích jazycích – francouzština – kategorie B1 krajské kolo 

Jakub Landsperský 7. Matematická olympiáda kategorie Z9 krajské kolo 

Klára Břečková 7. Biologická olympiáda – kategorie D krajské kolo 

Hana Pelikánová 7. Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ krajské kolo 

Petra Třešňáková 7. Chemická olympiáda – kategorie C krajské kolo 

Polina Sanochkina 8. Soutěže v cizích jazycích – němčina – kategorie – SŠ III. A krajské kolo 

Jakub Landsperský 8. Fyzikální olympiáda – kategorie ZŠ E krajské kolo 

Daniel Nýdrle 8. Chemická olympiáda – kategorie D krajské kolo 

Marek Hudec 10. Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ krajské kolo 

Aneta Zelenková 10. Biologická olympiáda – kategorie A krajské kolo 

Eliška Novotná 10. Fyzikální olympiáda – kategorie ZŠ E krajské kolo 

Matěj Pur 12. Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ krajské kolo 

Tereza Čalounová 12. Biologická olympiáda – kategorie A krajské kolo 

Klára Korábová 13. Chemická olympiáda – kategorie B krajské kolo 

Kateřina Pivoňková 14. Biologická olympiáda – kategorie B krajské kolo 

Vojtěch Titěra 17. Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ krajské kolo 

Vojtěch Melichar 19. Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ krajské kolo 

Matěj Štula 20. Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ krajské kolo 

Stanislava Pavlíková 21. Biologická olympiáda – kategorie B krajské kolo 

Petr Horák 23. Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ krajské kolo 

Matěj Vrkoč 34. Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ krajské kolo 

Martin Kracman 36. Logická olympiáda 2016 – kat. SŠ krajské kolo 

 



13 

Umístění žáků Gymnázia a SOŠPg ve sportovních soutěžích v roce 2016/2017  

Nejvýznamnější úspěchy (pouze na úrovni kraje a republiky) 

SPORT KATEGORIE UMÍSTĚNÍ 

Volejbal SŠ – dívky 2. místo republikové finále 

Hokejbal SŠ - chlapci 2. místo republikové finále 

Volejbal ZŠ - chlapci 6. místo republikové finále 

Atletika – Corny cup SŠ - dívky 9. místo republikové finále 

 

Volejbal SŠ – chlapci 2. místo krajské finále 

Futsal SŠ – dívky  3. místo finále divize D 

Futsal SŠ – chlapci  5. místo krajské finále 

Házená SŠ - chlapci 1. místo krajské finále 

 

Pořadatelství významných akcí 

SPORT KATEGORIE  

Volejbal Republikové finále Sportovní ligy základních škol – O pohár ministryně školství 

10. PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLY A ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE 

Ve školním roce 2016/2017 vykonával funkci výchovného poradce (dále jen VP) Mgr. Petr Král. Jednalo se 
o první rok v této funkci, kterou převzal po Mgr. Zdeňku Lederovi.  
– V průběhu celého roku se VP účastnil kombinovaného studia oboru výchovné poradenství v rámci kurzů 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurz je organizován podle §8 vyhlášky č. 317/2005 a v sou-
ladu s §24 odst. 2 zákon č. 563/2004 a je akreditován pod č.j. MSMT-27017/2015-1-778. Organizaci zajiš-
ťuje Centrum dalšího vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Li-
berci.  

– VP zpracoval pro školu krizový plán pro jednotlivé typy případů patologického chování žáků. Plán byl zve-
řejněn na stránkách školy a je k dispozici pedagogům i veřejnosti. 

– VP zpracoval plán činnosti, který obdržel ředitel školy. Podle tohoto plánu organizuje svoji činnost v prů-
běhu školního roku.  

– VP vedl podrobnou evidenci všech případů, které během roku řeší. Tato evidence je v případě zájmu k na-
hlédnutí vedení školy.  

– VP shromažďoval dokumenty o zdravotním stavu a jiné dokumenty týkající se žáků, pokud mají souvislost 
s jejich studiem.  

– VP v minulém roce řešil množství jednotlivých případů, které se týkaly zejména školního neprospěchu, 
problémy jednotlivců s třídním kolektivem, problémy jednotlivců a tříd s některými vyučujícími, zdravotní 
stavy studentů vyžadující odbornou pomoc (poruchy příjmu potravy, deprese, a další). V závažných přípa-
dech VP doporučil nebo přímo zprostředkoval kontakt s odborníkem (psychiatrem, psychologem), popř. 
kontaktoval oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

– VP pravidelně komunikoval s vedením školy a informoval ho o závažných případech, které řešil v jeho 
součinnosti.  

– V nejednom případě docházelo ve škole k případům méně vážné i vážnější kyberšikany. Z toho důvodu byl 
nově jmenován preventista sociálně-patologických jevů (Mgr. Jana Bubeníčková) a VP nadále podobné 
případy řeší s jeho pomocí.  

– VP pomáhal třídním učitelům řešit vztahové jevy ve třídách. Bylo provedeno několik sociometrických šet-
ření, v jednom případě povolán specialista (etoped). 

– VP byl přítomen jednání třídních učitelů s rodiči, prováděl z těchto jednání zápis.  
– VP se účastnil pedagogické stáže v rámci studia na TUL. 
– VP poskytoval konzultace kolegům v obtížnějších případech jejich běžné pedagogické činnosti, doporučo-

val a půjčoval (popř. objednával do školní knihovny) odbornou literaturu. 
– VP poskytoval studentům pravidelně informace o možnostech dalšího studia (zejména 4. ročníkům) podle 

tiskovin, které jsou do školy doručovány. 
– VP pravidelně aktualizoval nástěnku s informacemi o možnostech studia, dnech otevřených dveří apod.  
 

Spolupráce školy s odbornými pracovišti: 

 Pedagogicko-psychologická poradna pro středoškolskou mládež 

- vývojové poruchy učení 
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- 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 

 Pracoviště prevence patologických jevů 

- Okresní úřad a Statutární město Liberec – spolupráce v oblasti grantové činnosti 

 K-centrum 

- prevence drogové závislosti 
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11. ŘÍZENÍ ŠKOLY 

Hlavní úkoly pro školní rok 2016/2017 
 vzdělávání učitelů v rámci DVPP zaměřené na metodiku a inovativní metody učení 
 sjednocení zásad klasifikace a její transparentnost pro žáky i rodiče v rámci předmětových komisí 
 příprava důstojných oslav výročí školy – výstava, Almanach, absolventský ples 
 pokračování rekonstrukce vnitřních prostor školy 
 zlepšení spolupráce školy s rodiči ve smyslu lepší informovanosti a předávání výchovných požadavků 
 udržení a zvyšování dobré prestiže školy 
 udržitelnost projektu TechUp 
 prevence sociálně patologických jevů  
 environmentální výchova  
 výchova ke zdraví  
 využívání ICT a moderních metod ve výuce  
 úspěšnost žáků u maturitních zkoušek 
 úspěšnost absolventů u přijímacích zkoušek na VŠ 

 

Struktura řízení ve školním roce 2016/2017 
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12. 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 Evropského testování žáků matematiky a přírodovědných před-

mětů a Pilotního testování Cermat pro novou maturitu. 

14. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKCE 

 spolupořadatelství Republikového finále Sportovní ligy základních škol – O pohár ministryně školství 

 Vydání Almanachu k 40. výročí založení SOŠPg a 30. výročí založení gymnázia 

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

 akce v rámci Dnů francouzské kultury, 

 Akce v rámci Evropského dne jazyků, 

 školní akademie, předávání cen osobnostem školy – Jeroným 2017 – červen 2017 – cenu Jeroným získala 

Kristýna Karasová z 3. M za přístup k pedagogické praxi, 

 Den otevřených dveří – únor 2017, 

 maturitní plesy v lednu a únoru 2017 a absolventský ples v březnu 2017, 

 spolupráce se Střediskem rané péče Liberec při vánočním setkání klientských rodin – prosinec 2016. 

15. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY, ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

Záměry školy 

– nalézt cesty ke snížení byrokratického zatížení učitelů, např. využitím Google Apps for Education 

pro sdílení dokumentů, kalendářů a úkolů; 

– integrace ICT do všeobecně vzdělávacích předmětů, a to nikoliv ve větší míře, ale efektivněji, než 

doposud; 

– zintenzivnění práce s nadanými žáky; 

– podněcování učitelů 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; 

– zapojení se do rozvojových programů a projektů v rámci ŠAP v koordinaci a návaznosti na KAP; 

– zlepšení metodické přípravy učitelů na všech oborech vyučovaných na škole; 

– udržení vysokého standardu výuky na gymnáziu, jako nejlepší přípravy pro vysokoškolské studium; 

– rozvíjení a udržení vysokého standardu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, začlenění dvou roč-

níků oboru Pedagogické lyceum; 

– zefektivnění procesu přípravy žáků v rámci jejich odbornosti a v rámci reorganizace praxe oboru PMP; 

– vedení vyučujících 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. 

Modernizace školy v roce 2016/2017 

– proběhla rekonstrukce povrchu víceúčelového venkovního hřiště a byl vybudován mantinelový systém; 

– byly vymalovány chodby na budově B, jídelna a zázemí v kuchyni; 

– bylo pořízeno vybavení do školní jídelny za téměř půl milionu korun; 
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– byla nově vybavena učebna informatiky sedmnácti novými PC – Chrome Box s operačním systé-

mem CHROME, jsme jedna z prvních škol v ČR s touto učebnou; 

– po celé škole byla, s přispění Spolku přátel Jergym, z. s., zprovozněna síť EDUROAM, nepřetržitě pří-

stupná všem žákům školy; 

– byla vytvořena projektová dokumentace na výměnu otvorových výplní pro celou budovu školy. 

Investiční záměry 

– prioritní je zajistit pro školu nový a ekonomicky výhodnější zdroj tepla (plynofikace); 

– vybudování venkovní učebny; 

– zlepšení tepelné bilance budovy (výměna oken a zateplení půdních prostor); 

– postupná rekonstrukce staré elektroinstalace a rozvodů; 

– pokračovat v modernizaci vybavení kuchyně. 

Zhodnocení a závěr 

Oblast výchovně vzdělávací. Důraz je kladen na kurikulární, personální, prostorové i materiální zajištění 

kvalitní výuky především účelným využíváním prostředků z fondu ONIV.  

Škola se dlouhodobě zaměřuje na zabezpečení rozvoje mimořádně nadaných žáků. V něm je kladen důraz 

na: 

– využívání metod výuky s preferencí individuálního přístupu,  

– prosazování forem výuky, v nichž je preferován individuální přístup,  

– využívání možností individuálních konzultací,  

– využívání možností mimovyučovacích aktivit,  

– zařazování žáků do skupin podle úrovně znalostí,  

– vytváření studijních skupin napříč ročníky,  

– mimořádně vysokou a všestrannou nabídku volitelných předmětů,  

– zařazování volitelných předmětů podle zájmu žáků.  

Výsledek vnitřního auditu potvrdil na jedné straně jistou nevyváženost práce s nadanými a talentovanými žáky 

v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů a na druhé straně ukázal velkou vstřícnost školy k žákům nadaným 

v oblasti sportu a kultury. 

Kvalitní práce s nadanými žáky se odrazila v mimořádně dobrém výsledku školy v programu Excelence, ve 

kterém žáci svou účastí v různých soutěžích získali přes třicet bodů a tím se umístili na neoficiálním osmém 

místě ze 431 zapojených škol. 

Úspěšně pokračovala spolupráce s Přírodovědeckou fakultou a Pf TUL při zajišťování praxe studentů učitel-
ských oborů. 

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, 

Německu a Dánsku, a o aktivity v souvislosti s environmentální výchovou. Studenti se účastnili (podle odbor-

ného zájmu a patřičné věkové kategorie) různých soutěží, seminářů a programových akcí, které organizují 

veřejnoprávní instituce.  

Oblast ekonomicko-hospodářská. Ve školním roce 2016/2017 se podařilo realizovat většinu plánovaných 

akcí, které vedly ke zlepšení prostředí školy a také zvýšení kvality pedagogického procesu. Stále se nedaří 

zajistit nový zdroj vytápění budovy, akce je závislá na jednání zřizovatele školy, stejně tak nebyla úspěšná 

realizace venkovní učebny. Uvedený rok byl ve většině sledovaných ukazatelů úspěšný. Hospodaření a roz-

počet školy je vyrovnaný. 

 

Výroční zpráva byla schválena a projednána školskou radou dne 20. října 2017.  
 

V Liberci dne 17. 10. 2017 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mgr. Jaroslav Šťastný 

ředitel školy 
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16. PŘÍLOHY 

Seznam příloh 

 
1. Protokol o kontrole č. 004/2016-491-m MŠMT 
2. Protokol o kontrole č. j.: OK-67/17 KÚ LK 
3. VZP-16-03803715-L8CB 
 
 
 
Zpráva o činnosti organizace za rok 2016 – hospodářská část je součástí ZZ za rok 2016 a zůstává v platnosti 
od doby svého projednání v červnu 2017 


