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2. ORGANIZACE STUDIA 

Přehled studijních oborů a jejich zaměření 

 Číselný kód oboru Název stud. oboru Č.j. – učební plán Č.j. – schválení oboru Věstník MŠMT 

1. 7941K401 
(79-02-5/00) 

Gymnázium  
(čtyřletý cyklus) 

20595/99-20 
ze dne 5.5.1999 s plat. 

od 1.9.1999 

28 205/91-20 
ze dne 19.12.1991 

s platností od 1.9.1992 
3/1993 

2. 79-41-K/41 Gymnázium  
(čtyřletý cyklus) RVP/SVP 

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

1. 9. 2009 
5/2007 

3. 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 

4.  7941K801 
(79-02-5/00) 

Gymnázium 
(osmiletý cyklus) 
dobíhající stud. 

20594/99-22 
ze dne 5.5.1999 s plat. 

od 1.9.1999 

20 060/94-23 
ze dne 15.7.1994 s platností 

od 1.9.1995 
11/ 1994 

5. 7531M/05 
(76-50-6/00) 

Předškolní a mimo-
školní pedagogika 

13727/98-23/231 
ze dne 24. 2. 1998 

s plat… od 1. 9.1998 
14713/95-23 12/1994 

Změny v organizaci studia 

V organizaci studia nenastaly žádné změny. První ročník čtyřletého gymnázia začal pracovat podle ŠVP 
od 1. 9. 2009. 

 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích 

 

 < 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 let - důchodový 
věk důchodový věk celkem 

celkem 8 16,37 18,12 7,67 2 52,16 

z toho ženy 4 7,094 10,425 7 2 30,52 

 

Způsobilost pedagogických pracovníků (včetně externistů) v přepočtených úvazcích 

odborná  
i pedagogická způsobi-

lost 

pouze odborná způsobi-
lost 

pouze pedagogická 
způsobilost bez způsobilosti celkem 

49,50 1,67 1,00 0,00 52,16 
 
Z toho specializované činnosti: 
výchovný poradce 1 - Ne 
koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 - Ne 
koordinátor školního vzdělávacího programu 1 - Ne 
školní metodik prevence 1 - Ano 
koordinátor environmentální výchovy 1 - Ne 

Nepedagogičtí pracovníci 

počet nepedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích: 11,27 
 

Změny v pedagogickém sboru 

Nástupy – odchody pro školní rok 08/09   
 

nástup: 10 odchod: 9 
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Mzdové podmínky pracovníků 

školní rok 2008/2009 

Celkový počet pracovníků 63,66 

Počet pedagogických pracovníků 52,16 

Průměrná výše hr. měs. mzdy pedagogických pracovníků 25 000,- 

Průměrná výše hr. měs. mzdy nepedagogických pracovníků 13 775,- 

Průměr. měs. výše nenárok. složky hr. mzdy ped. pracovníků 4 088,- 

Průměr. měs. výše nenárok. složky hr. mzdy neped. prac. 2 378,- 
 

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy 

POČET 
ÚČASTNÍKŮ 

POŘADATEL / AKRE-
DITACE NÁZEV AKCE VÝSTUP 

8 MŠMT, NIVD Školení ke státním maturitám z AJ certifikát 
8 Akcent Conference The International House in Prague certifikát 
8 Oxford Methodology Day Oxford University Press, OSTA certifikát 

1 CVLK 
Finanční gramotnost ve vzdělávacím oboru 
Výchova k občanství a její aplikace v ostatních 
předmětech 

certifikát 

1 CVLK Mediální výchova certifikát 

4 Ústav pro studium tota-
litních režimů Jak učit o komunismu certifikát 

2 KÚ LK, MH Drážďany II. informační workshop pro české učitele 
v Německém muzeu hygieny v Drážďanech certifikát 

1 28022/2006-25-579 Ped. prac ve víru paragrafů certifikát 
1 2915/2005-25-11 Maturita Activator, jazykové dovednosti na SŠ certifikát 
2 katedra VV UK PF Diskursivní dílny VV certifikát 
1 Katedra VV UK PF Grafika a škola certifikát 
1 Alliance francaise Fj jak učit začátečníky certifikát 

4 
09-03-17-03; 25 
351/2008-25-528 Libe-
rec, NIDV 

ŠVP - interaktivní formy výuky v matematice certifikát 

1 MŠMT Artefiletika – praktický seminář certifikát 

6 Pearson Longman 
akreditace 05-22-S41 

Interaktivní tabule a software pro výuku angličti-
ny na gymnáziích, SOŠ a SOU certifikát 

2 

Cambridge University 
Press, Praha 
akred. 19 541/2008-25-
418 

Cambridge Day  certifikát 

1 MŠMT Praha European Portfolio certifikát 
1 NIDV Praha Školení školitelů ke státním maturitám z Aj certifikát 

1 SPŠPg Krnov seminář pro vyučující ČJ na pedagogických 
školách- Krnov  certifikát 

1 Swallow school Kurz proficiency certifikát 

3 
Back to School with Ox-
ford University Press, 
Praha 

Vzdělávací seminář pro učitele SŠ certifikát 

1 MŠMT Praha Kulatý stůl k rozvojovým programům certifikát 

6 International School of 
Languages (ISL) 

Zkvalitnění výuky angličtiny na základních a 
středních školách certifikát 
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6 
Back to School with Ox-
ford University Press, 
Praha 

Oxford Metodology Day for Secondary Schools 
 certifikát 

3 
Back to School with Ox-
ford University Press, 
Praha 

Oxford Methodology Day For Primary Teachers 
 certifikát 

1 Cermat Praha schůzka expertního týmu k ústním SM z Aj certifikát 

1 NIVD 25 351/2008-25-
528 ŠVP - interaktivní formy výuky v matematice certifikát 

8 16004/2006-25-262 NI-
DV Nová maturita Aj – strukt. pís. práce certifikát 

3 16004/2006-25-262 NI-
DV Nová maturita Nj – strukt. pís. práce certifikát 

2 9044/2009-25-174 NIDV Management školy a nová maturita certifikát 

5 16004/2006-25-262 NI-
DV Nová maturita ČJ – strukt. pís. práce certifikát 

1 Francouzský institut 
Praha. 

Výukové metody při učení začátečníků ve fran-
couzském jazyce certifikát 

2 Cermat  Školení k ústní části státních maturitních zkou-
šek z FJ certifikát 

2 Cermat  Doškolení+realizace pilotního zkoušení státní 
maturity z FJ - ústní část  certifikát 

1 
Club MARPEN, region 
Charente Maritime, 
Francie. 

Příprava organizace letních dobrovolnických 
táborů ve Francii certifikát 

55 NIDV Praha/Liberec 
14 131/2009-25-323 

E-learningové studium pro zadavatele státní 
maturity  certifikát 
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4. ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ 

Základní údaje o třídách 

Obor Počet tříd Počet žáků ø žáků na třídu 

Gymnázium-čtyřleté 10 306 30,60 

Gymnázium-osmileté 8 241 30,13 

SOŠPg 4 121 30,25 

Celkem 22 668 31,36 
 

Údaje o přijímacím řízení 

Složení přijímací komise: 
- PhDr. Zdeňka Kutínová, ředitelka školy 
- Mgr. Jaroslav Šťastný, Mgr. Jiří Vydra, zástupci ředitele školy 
- PhDr. Marie Wiedenová, psycholog 

Datum přijímacího řízení: 22. a 24. 4. 2009 
 

SŠ počet 
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 461 
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 155 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 306 
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 117 
 z toho vyřešeno autoremedurou 48 
 z toho postoupeno krajskému úřadu 69 
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 5 
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 
celkem 590 

Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelkou školy 

Rozhodnutí: počet 
o přestupu do jiné SŠ 10 
o změně oboru vzdělání 1 
o přerušení vzdělávání 10 
o opakování ročníku 4 
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 2 
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 27 
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5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách 

zkoušky v řádném (jarním) termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky 

počet žáků / 
konali zkoušku 

počet žáků / 
prospěli 

počet žáků / 
neprospěli 

počet žáků / 
konali zkoušku 

počet žáků / 
prospěli 

počet žáků / 
neprospěli 

počet žáků / 
konali zkoušku 

počet žáků / 
prospěli 

počet žáků / 
neprospěli 

116 113 3 2 2 0 0 0 0 

 

Výchovná opatření 

 1. pololetí 2. pololetí 
pochvala 10 24 
jiná ocenění 0 0 
napomenutí 24 11 
důtka třídního učitele 23 23 
důtka učitele odbor. výcviku 0 0 
důtka ředitele školy 9 12 
sníž. známka z chování 1 0 
 
Přehled o prospěchu žáků za školní rok 2008/2009 
 

1. pololetí 2. pololetí 

třída počet 
žáků PV P N NK PV P N NK 

Ø 
prospěch

1. 29 31.03 % 68.96 % 0.00 % 0.00 % 58.62 % 41.37 % 0.00 % 0.00 % 1,513 
1.A 31 6.45 % 93.54 % 0.00 % 0.00 % 6.45 % 93.54 % 0.00 % 0.00 % 1,930 
1.B 31 9.37 % 84.37 % 3.12 % 0.00 % 18.75 % 81.25 % 0.00 % 0.00 % 1,872 
1.M 32 0.00 % 90.90 % 6.06 % 0.00 % 6.06 % 78.78 % 15.15 % 0.00 % 2,345 
2. 29 48.27 % 51.72 % 0.00 % 0.00 % 41.37 % 58.62 % 0.00 % 0.00 % 1,820 
2.A 31 9.67 % 83.87 % 6.45 % 0.00 % 16.12 % 83.87 % 0.00 % 0.00 % 1,917 
2.B 32 0.00 % 76.66 % 23.33 % 0.00 % 3.33 % 96.66 % 0.00 % 0.00 % 2,169 
2.C 30 10.00 % 90.00 % 0.00 % 0.00 % 10.00 % 90.00 % 0.00 % 0.00 % 2,006 
2.M 29 13.79 % 82.75 % 3.44 % 0.00 % 20.68 % 79.31 % 0.00 % 0.00 % 1,841 
3. 32 48.38 % 51.61 % 0.00 % 0.00 % 38.70 % 61.29 % 0.00 % 0.00 % 1,625 
3.A 32 9.67 % 83.87 % 6.45 % 0.00 % 12.90 % 87.09 % 0.00 % 0.00 % 2,007 
3.B 31 3.22 % 87.09 % 9.67 % 0.00 % 9.67 % 80.64 % 9.67 % 0.00 % 2,226 
3.C 29 13.79 % 75.86 % 6.89 % 0.00 % 17.24 % 79.31 % 0.00 % 0.00 % 2,131 
3.M 30 3.33 % 86.66 % 10.00 % 0.00 % 3.33 % 86.66 % 10.00 % 0.00 % 2,293 
4. 30 30.00 % 70.00 % 0.00 % 0.00 % 33.33 % 66.66 % 0.00 % 0.00 % 1,792 
4.A 29 17.24 % 79.31 % 3.44 % 0.00 % 3.44 % 96.55 % 0.00 % 0.00 % 1,950 
4.B 29 13.79 % 82.75 % 3.44 % 0.00 % 6.89 % 89.65 % 3.44 % 0.00 % 2,075 
4.M 30 30.00 % 70.00 % 0.00 % 0.00 % 20.00 % 80.00 % 0.00 % 0.00 % 1,739 
5. 28 23.07 % 69.23 % 7.69 % 0.00 % 19.23 % 76.92 % 3.84 % 0.00 % 2,064 
6. 30 9.37 % 90.62 % 0.00 % 0.00 % 12.50 % 87.50 % 0.00 % 0.00 % 1,852 
7. 31 12.90 % 83.87 % 3.22 % 0.00 % 12.90 % 83.87 % 3.22 % 0.00 % 1,991 
8. 33 18.18 % 75.75 % 6.06 % 0.00 % 15.15 % 84.84 % 0.00 % 0.00 % 1,729 
celkem 668              1,949 
 
PV – prospěli s vyznamenáním 
P – prospěli 
N – neprospěli 
NK – neklasifikováni 
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Přehledy o počtu zameškaných a neomluvených hodin 

třída Počet žáků zameškané hodiny neomluvené hodiny Ø zameškaných hodin 
na žáka 

1. 29 1691 0 58,31 
1.A 31 1448 0 46,71 
1.B 31 2358 30 73,69 
1.M 32 2284 0 69,21 
2. 29 1174 0 39,13 
2.A 31 1814 0 56,69 
2.B 32 2984 16 93,25 
2.C 30 1591 0 53,03 
2.M 29 2090 0 72,07 
3. 32 1793 0 56,03 
3.A 32 1835 0 57,34 
3.B 31 1911 37 61,65 
3.C 29 1902 1 65,59 
3.M 30 2346 0 78,20 
4. 30 1442 0 48,07 
4.A 29 1084 0 37,38 
4.B 29 1431 2 49,35 
4.M 30 1959 0 65,30 
5. 28 2050 13 73,21 
6. 30 1660 3 51,88 
7. 31 1916 0 61,80 
8. 33 1883 0 57,06 
škola celkem 668 40646 102 60,23 
 

Uplatnění absolventů 

2008/2009 počet absolventů hlásili se na VŠ přijati na VŠ úspěšnost přijetí na VŠ

G4 58 56 54 96,4% 
G8 33 33 33 100% 

Celkem za G 83 83 81 97,6% 

SOŠPg 30 23 23 100% 
 

6. ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

viz příloha č. 1 
 

7. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

Spolupráce v rámci ekologických aktivit s org. Suchopýr a Divizna 

NIDV (VPP v oblasti cizích jazyků pro Liberecký kraj, koordinátor E. Píšová 

Spolupráce s organizací CERMAT – příprava Nové maturity 

Spolupráce s Alliance Française 

Spolupráce s AŠSK ČR 
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Spolupráce se SIPVZ Liberec 
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 jazykového portfolia (projekt 
Rady Evropy).  

CVLK – místní centrum 

8. ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ 

Zapojení do mezinárodního projektu „ERI“ 

Zapojení do projektu „Eee PC“ (Easy to learn, Easy to work, Easy to play) – digitální třída 

Zapojení do rozvojových programů: 
spolupráce na výtvarném projektu se školou v Hessische Lichtenau (SRN) 

ESFR – projekt Centrum výchovně vzdělávacího poradenství se zaměřením na rovnost profesních 
příležitostí mužů a žen (CVVP) 

9. DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 

Prezentace školy na veřejnosti 
– oficiální www stránka na www.jergym.cz 
– koncerty pěveckého sboru Gaudea 
– účast na 10. roč. veletrhu vzdělávání, kvalifikace a uč. pomůcek se zahr. účastí, EDUCA 2008/2009 
– mikulášská představení a nadílka studentů SOŠPg pro děti v MŠ 
– předvánoční program studentů SOŠPg pro děti v MŠ 
– Den otevřených dveří 
– školní akademie Jeroným 2009 

Zahraniční vztahy 

– Česko-švýcarská výměna studentů Liberec – Heerbrugg. 
– Mezinárodní projekt „Bridge Across the Ocean“ se studenty americké stř. školy ve Fairfaxu ve Virginii. 
– část česko-německého výtvarného projektu v Hessisch Lichtenau. Tento projekt finančně podpo– řil 
Česko-německý fond budoucnosti. Na projektu pracovalo 20 studentů ze sexty a 2. ročníků. 
– Škola se doposud zapojila do několika mezinárodních projektů (např. projekty Leonardo da Vinci, výtvar-
né projekty s nadací Bosch.  
– Spolupráce se studenty z Amersfoortu (partnerské město Liberce) 
– Spolupráce se školou v Gummersbachu (SRN) 
– Navázání spolupráce se školou ve francouzském Aix en Provance a výměnný pobyt studentů. 

 
Vedení školy chce i nadále podporovat a rozvíjet spolupráci se stávajícími zahraničními partnery – škola 

v Hessische Lichtenau a v Gummersbachu (SRN) a Kantonální škola ve švýcarském Heerbruggu, škola 
v Aix en Provance 

Vedle spolupráce s výše uvedenými institucemi se bude škola snažit navázat další partnerské vztahy se 
školami z anglicky mluvících zemí nebo zemí podporujících výuku v angličtině a nově se školami francouz-
skými. Příslibem do budoucna je i počínající spolupráce na projektech společně s partnery ve Spojených 
státech. V souvislosti s výše uvedenými aktivitami bude žádoucí navyšovat počet studentů a pedagogických 
pracovníků vyjíždějících do zahraničí v rámci programů MŠMT, EU apod. 

 
Zavádění nových metod výuky 
V rámci přechodu na ŠVP pro nižší stupeň gamnázia jsme se zaměřili na metodiku výuky hlavně v primě 
sekundě, kde jenutné vycházet z věkových zvláštností žáků. Metodika výuky byla upravena tak, aby bylo 
zařazováno častější opakování po menších celcích, hry a soutěže a podpora týmové práce. Učitelé se snaží 
vést žáky k samostatnosti při zápisech látky v hodinách atd. Ve výuce jsou pravidelně využívány počítače 
a internet, a to prakticky ve všech předmětech. Práce s interaktivními tabulemi přináší možnost aplikovat 
novéa a pro studenty zajímavěji využité vzdělávací metody a postupy.  

10 



Výsledky soutěží a přehlídek 
 

Mimořádné úspěchy studentů 
 

Ondřej Henych chemie postup do světového finále ChO 

Hana Martínková německý jazyk 1. místo v celostátním kole O v Nj. 

Kateřina Machová dějepis Cena České učené společnosti za práci „Historie kostela 
sv.Bonifáce v Dolním Hanychově“ 

Tereza Eisnerová zeměpis 1. místo v SOČ v celostátním kole za práci o drogových kar-
telech v Kolumbii 

 
Další významné úspěchy 

 

Radim Burda Kva Ze 1. místo, krajské kolo ZO 
Matěj Hudec 2. A Ch 1. místo, krajské kolo ChO 
Martin Urbánek 1. A Ch 3. místo, krajské kolo ChO 
Pavel Buchvald Kva Čj 1. místo, čtení nevidomým, vědomostní soutěž 
Jiří Vozák 3. C Fj 1. místo, krajské kolo FjO 
Vojtěch Halama 2. B Čj  Wolkerův Prostějov, zlaté pásmo recitační soutěže 
Chmelařová Jitka Sx Aj 1. místo, krajské kolo AjO 
Ondřej Sojka Sx Fy 3. místo, krajské kolo FyO 
Jan Presperín P Aj, Ma 3. místa v krajských kolech 
Filip Koucký Kva Ch, Ma výrazné umístěni ve vědomostních soutěžích 
 

Úspěšní řešitelé olympiád a vědomostních soutěží (postup do vyšších kol) 
 

Ze – Slunéčko Ondřej, Bleierová Kamila, Hartl Matěj, Bílek Jaroslav, Týčová Adéla, Eisnerová Tereza, Burda 
Radim 
 
Bi – Záleská Alena, Augustová Lenka, Krčka Matěj, Piastkowská Nikola, Dulák Martin, Paříková Anna, Za-
hradníková Anna, Song Lukáš 
 
Ch – Hudec Matěj, Urbánek Martin, Čihák Matouš, Henych Ondřej, Buchvald Pavel, FilipKoucký 
 
Ma – Slunéčko Ondřej, Presperín Jan, Song Lukáš, Vrabec Jiří, Šmejdová Lucie, TaqmpierDavid, Bayer 
Jan, Mrazík Lukáš, Majer Michal, Krivošová Zuzana, Teichman Antonín, Svatošová Veronika, Hernychová 
Michaela, Černá Anastázie, Nečas Martin, Příhoda František, Jeníková Patricie, Filip Koucký 
 
ČJ a literatura – Halama Vojtěch, Teichman Antonín (recitace), Krivošová Zuzana, Koubová Zuzana, Krouti-
lová Martina 
 
Aj – Salačová Eva, Presperin Jan, Krnovský Matyáš, Černá Anastázie, Martínková Hana, Chmelařová Jitka, 
Löffler Tomáš 
 
Nj – Svinková Šárka, Petrovičová Martina, Martínková Hana, Hrdličková Viktorie 
 
Fj – Vozák Jiří, Baletková Sandra, Němečková Zuzana, Zaňková Kristýna 
 
Fy – Sojka Ondřej, Zrnovský Matyáš 

 
Sportovní úspěchy 

Florbal: 
 SŠ –  chlapci  – okresní finále – 1. místo 
    – krajské finále – 2. místo 
  dívky  – okresní finále – 1. místo 
    – krajské finále – 1. místo 
    – kvalifikace na republikové finále – 1. místo  
 ZŠ – 6. -7. třída 
  chlapci  – okresní finále – 2. místo 
  dívky  – okresní finále – 2. místo 
 ZŠ – 8.-9. třída 
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krajská soutěž  – dívky 8. -9 třída – 2. místo  
   dívky   – okresní finále – 3. místo 
Futsal: 
  SŠ –  chlapci  – okresní finále – 4. místo 
Basketbal:  

SŠ –  chlapci   – okresní finále – 1. místo 
    – krajské finále – 4. místo 
   dívky – okresní finále – 1. místo 
    – krajské finále – 1. místo 

– republiková kvalifikace – Trutnov – 3. místo  
Atletika:  
 SŠ – Corny Cup –  chlapci – okresní finále – 2. místo 
     – krajské finále – 5. místo 
     dívky – okresní finále – 1. místo 
     – krajské finále – 2. místo 
Atletický čtyřboj: 
okresní kolo chlapci 8. místo – starší žáci  
okresní kolo dívky  1. místo – starší žákyně  
krajské kolo dívky 5. místo – starší žákyně  
 
Memoriál Zuzany Krejčové – celkové 2. místo  
štafeta prima   1. místo 
štafeta kvarta   1. místo 
štafeta dívky SŠ   1. místo  
Stolní tenis: 
 SŠ  – chlapci    – okresní finále – 5. místo  
  – dívky     – okresní finále – 1. místo, 5. místo, 6. místo 
Aerobik – Vánoční cena 
SŠ–  1. a 2. ročníky    2.,4.,5. místo – Kopecká, Kočová, Kolářová  

3. a 4. ročníky – 1. a 3. místo–  Drdová, Kobosilová 
Plavání: 

ZŠ    – okresní soutěž  4. místo  
  SŠ   – okresní soutěž družstev 1.místo  

– krajská soutěž / Česká Lípa 2. místo  
Volejbal: 

SŠ  
– okresní soutěž dívky   3. místo 
– okresní soutěž chlapci 1. místo  
– krajská soutěž chlapci 1. místo  

Rychlobruslení: 
soutěž ZŠ a SŠ 

chlapci  – Knap – 1. místo,  
– Šír – 2. místo 
– Horáček – 5. místo 

   chlapci  – Knap (kvarta) – 3. místo 

12 



10. PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLY 

Oblast výchovného poradenství zabezpečuje PhDr. Marie Wiedenová, absolventka FF UK Praha, pe-
dagogika, psychologie – psycholožka školy. Pro svou funkci je plně kvalifikována, má rozsáhlou pedagogic-
kou a psychologickou praxi. 

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

Funkci metodika preventisty zastává Mgr. Samuel Jirsák, který absolvoval Studium k výkonu spec. činnos-
ti prevence soc. patol. jevů dle §7, vyhl. č. 72/2005 Sb.. 
Lektory pro ekologickou výchovu jsou Mgr. Karolína Hornová a Mgr. Jaroslav Šťastný. 
 
Spolupráce s odbornými pracovišti: 

• spolupráce s TUL (prof. Jirman, prof. Kučera – fyzka, 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 studenty SOŠPg – speciální pedagogika 

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

- výukové obtíže 
• Psychiatrické oddělení nemocnice 

- doporučení pro nemocné studenty 
• Pracoviště prevence patologických jevů 

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

- prevence drogové závislosti 
 

Zpráva výchovného poradce školy 

Výchovné poradenství 
Plánované akce pro rok 2008–2009 byly realizovány. I nadále probíhala pomoc studentů SOŠPg ve Středis-
ku rané péče v Liberci v Domově pro matky s dětmi. Spolupráce s těmito zařízeními je hodnocena pozitivně. 
Pozornost byla věnována zvláště dočasně handicapovaným studentům a studentům s poruchami učení. 
Důležitá byla hlavně spolupráce s rodiči a s odbornými pracovišti, tak, aby byla usnadněna adaptace na 
nově vzniklé studijní problémy. Odborně byly konzultovány kázeňské a výchovné problémy jednotlivých stu-
dentů s jejich třídními profesory a rodiči. 
Provoz poradenského centra v rámci projektu Centra výchovně vzdělávacího poradenství se zaměřením na 
rovnost profesních příležitostí úspěšně pokračuje. Součástí programu Centra je rovněž pedagogická činnost 
studentů SOŠPg, kteří se podílejí na zabezpečení dětského koutku. 
Přihlášky na VŠ byly podávány rovnoměrně na všechny obory univerzitních i technických směrů. 
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Práce s problémovými studenty probíhala po celý rok. Největší vytíženost výchovného poradenství byla opět 
vždy na konci klasifikačního období. Všechny problémy byly řešeny ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími, 
třídními profesory i rodiči. 

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 studentům. 
3. Vytvoření mimoškolních aktivit, které preventivně spolupůsobí v oblasti volného času: 

a) exkurze s třídním kolektivem 
b) brigády 
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-
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), 
- školní turnaje ve florbalu, kopané, volejbalu (i za účasti učitelů), sportovní kroužky, 
- kroužky ostatních zájmových činností, návštěvy utkání vrcholového sportu (Bílí Tygři Liberec), 
- Alterna Magika – kulturní ozdravovna, kde se studenti formou hudebních a filmových prezentací 

seznámí nejen s novinkami hudební scény ale například i s problematikou lidských práv. 

11. ŘÍZENÍ ŠKOLY 

Hlavní úkoly pro školní rok 2008–2009  
 Zavádění a realizace ŠVP v 1. a 2. ročnících NG  
 Příprava projektů 
 Autoevaluace školy  
 Multikulturní výchova  
 Prevence sociálně patologických jevů  
 Environmentální výchova  
 Ochrana obyvatel za mimořádných situací  
 Výchova ke zdraví  
 Využívání ICT ve výuce  
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Struktura řízení 

Ředitelka 
školy 

Hospodářka 
školy 

 

 
Školník 

Zástupce 
ředitelky 

Úklid 
školy 

 
Vyučující 

Mzdová  
účetní 

Provozní  
účetní 

 
Knihovnice 

Zástupce 
ředitelky 

 

Spolupráce se školskou radou 
• schází se dvakrát ročně 
• řeší otázky týkající se provozu školy, výchovy a vzdělávání žáků, 
• poskytuje finanční pomoc na vzdělávací a poznávací akce, 
• poskytuje finanční pomoc na nákup pomůcek a materiálu, 
• organizačně zajišťuje některé školní akce. 

Spolupráce s odborem školství KÚ 
• Metodika příprav olympiád v AJ, Chemii, Biologii, Fyzice a Matematice. 

Spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci 
• Spolupráce s PF TU Liberec spočívá v zajištění lektorské činnosti, umožnění studentům PF vy-
konávat u nás praxi. 

Spolupráce se SOŠPg na území ČR 
• V oblasti spolupráce se SOŠPg na území ČR se škola zúčastňuje seminářů s odbornou temati-
kou. 

 

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 

Vnější evaluace, účast na výzkumech: 
• Škola se zúčastnila výzkumu v rámci programu pořádaného Centrem pro zjišťování výsledků vzdělá-

vání CERMAT, pilotního programu testů SCIO a Evropského testování žáků matematiky a přírodo-
vědných předmětů. 
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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 2008 

 charitativní akce Srdíčkový den – prosinec 2008, březen 2009 

 spolupráce při pořádání 4. ročníku Veletrhu dětské knihy – březen 2009 

 školní akademie, předávání cen osobnostem školy - Jeroným 2009 – červen 2009 

 Den otevřených dveří – leden 2009 

 Česko – německý výtvarný projekt 

 Estetický kurz třídy 3. M – říjen 2008 

 Spolupráce se Střediskem rané péče Liberec při vánočním setkání klientských rodin – prosinec 2008 

 Pokračování činnosti Centra vých. vzděl. poradenství se zaměřením na rovné příležitosti mužů a žen. 

 

Podané a realizované granty a dotace 

Instituce Požadovaná částka Získaná částka Účel 

AŠSK – Centrum sportu – 4 200 podpora sportu 

grant LK – Centrum sportu – 10 000 podpora sportu 

grant LK – Kdo si hraje nezlobí – 10 200 podpora sportu 

AŠSK – 7 000 pravidelná činnost SK 
 

12. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY, ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

Záměry školy 
Úspěšně realizovat školskou reformu a postupný přechod na výuku podle ŠVP. 
Udržet vysoký standart 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, resp. Pedagogické lyceum.  
V pedagogické oblasti stabilizovat dle dostupných možností pedagogický sbor. 
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. 
Učitele podněcovat k dalšímu sebevzdělávání (v odborných, jazykových, psychologických, didaktických ob-
lastech a v práci s PC), aby byli osobnostmi, které stimulují zvídavost žáků a motivují je k dalšímu poznává-
ní. 
Realizovat projekt v rámci OPRLZ (Operační program Rozvoj lidských zdrojů) bezprostředně navazující na 
projekt Centra výchovně vzdělávacího poradenství realizovaný v programu SROP. 
Realizovat vzdělávací programy CVLK Liberec. 
Rozvíjet projekt Centrum výchovně vzdělávacího poradenství se zaměřením na rovnost mužů a žen v rámci 
programu SROP. 
Realizovat opatření vyplývající ze SWOT analýzy školy 
Dokončit záměry kurikulární reformy a dokončit zpracování plánů RVP a ŠVP 
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Modernizace školy 

 Proběhla rekonstrukce učebny jazyků a kabinetu Nj (červenec 2009) 

 Rekonstrukce budovy B – výměna dveří (srpen 2009) 

 Průběžně dochází k doplňování a obnovování vybavení kabinetů a učeben výpočetní technikou. 

Investiční záměry 

– modernizace a rekonstrukce rozvodů školního rozhlasu 
– postupná rekonstrukce staré elektroinstalace 
– rekonstrukce omítek všech vnitřních prostor budovy A 
– rekonstrukce podlah 

 

Zhodnocení a závěr 

Výuku na Gymnáziu a SOŠPg zajišťuje plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Hlavním úkolem gymnázia je 
příprava k vysokoškolskému studiu, na které se každoročně hlásí prakticky všichni absolventi.  

Studenti SOŠPg jsou připravováni pro učitelství v mateřských školách a pro vychovatelství. Takto široce 
koncipovaný obor umožňuje studium nejen děvčatům, ale i chlapcům. Hlavním úkolem SOŠPg je odborná 
příprava na povolání, ale i příprava na studium na vysokých školách, kam se hlásí kolem tří čtvrtin absolven-
tů pedagogické školy. Část absolventů oboru nastupuje přímo do praxe, kde díky novým metodám výuky 
a odborné erudicí získávají brzy respekt svých kolegů. 

Velká pozornost se věnuje výuce cizích jazyků a výpočetní techniky. Všichni vyučující i studenti mají volný 
přístup do sítě Internet, na kterou je škola připojena, dostupná je i výuka ostatních předmětů pomocí počíta-
čových programů. Tato možnost je využívána zejména vyučujícími fyziky, chemie, biologie, základů spole-
čenských věd. Studentům byla nabídnuta možnost výuky dalšího jazyka – latiny, výuka probíhá od školního 
roku 2008/2009 

Škola umožňuje svým studentům rozšiřovat a doplňovat získané vědomosti a návyky pomocí různých akcí 
a programů. Jedná se např. o ucelený systém vzájemných studentských výměnných pobytů ve Švýcarsku, 
Francii a SRN, a o aktivity v souvislosti s environmentální výchovou. Studenti se účastní (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 jeví jako velmi 
prospěšné každoročně organizované Harmonizační dny, které připravuje psycholog školy a třídní učitelé 
primy a prvních ročníků čtyřletého studia.  

K mimoškolní činnosti žáků i pedagogického sboru slouží venkovní sportovní areál, ateliér, hudební centrum, 
knihovna, víceúčelový přednáškový sál, počítačové učebny, tělocvična a posilovna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Liberci dne 27.10.2009      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

PhDr. Zdeňka Kutínová 
ředitelka školy 
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12. Přílohy 

Seznam příloh 
 
1. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání 
 
2. Kopie protokolů o výsledcích kontrol 
– protokol čj. ČŠI-287/09-L 
– inspekční zpráva čj. ČŠI-106/09-08 
– protokol č. 299/09 OSSZ 
– protokol o zkoušce č. 003/LB/M/09 KHS LK Liberec 
– protokol č.j.: OŠMT – 1/09/K 
– protokol o prošetření čj. ČŠI-283/08-08 
 
3. Zpráva o činnosti organizace za rok 2008 – hospodářská část je součástí ZZ za rok 2008 a zůstává v plat-
nosti od doby svého projednání v červnu 2009 
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