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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 

 

Sdružení studentů, rodičů a přátel školy při gymnáziu a SOŠPg 
předseda Ivo Zvolánek 

 

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 

 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/ŠVP 

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.  
79-41-K/801 
(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. 
75-31-M/005 
(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 

6. 75-31-M/01 
Předškolní a mimo-
školní pedagogika 

RVP/ŠVP č. j. 14 014/2010-21 
Nařízení vlády č. 

211/2010 Sb. 
31. srpna 2010 

7. 78-42-M/03 Pedagogické lyceum RVP/ŠVP č. j. 31 177/2010-21 
Nařízení vlády č. 

211/2010 Sb. 
31. srpna 2010 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

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 0,29 18,14 17,00 11,95 2,47 49,84 

z toho ženy 0,29 7,14 11,00 9,57 1,62 29,61 

 

Způsobilost pedagogických pracovníků (včetně externistů) v přepočtených úvazcích 

odborná  
i pedagogická způsobilost 

pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 

45,415 3,855 0,57 0 49,84 

 

Z toho specializované činnosti: 

výchovný poradce 1 - Ano 

koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 - Ano 

koordinátor školního vzdělávacího programu 1 - Ne 

školní metodik prevence 1 - Ano 

koordinátor environmentální výchovy 1 - Ne 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

počet nepedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích: 9,85 

Změny v pedagogickém sboru 

Nástupy – odchody pro školní rok 2012/2013   
 
 

nástup: 8 odchod: 10 
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Mzdové podmínky pracovníků 

školní rok 2012/2013 

Celkový počet pracovníků 64,31 

Počet pedagogických pracovníků 49,80 

Průměrná výše hr. měs. mzdy pedagogických pracovníků 26 650,- 

Průměrná výše hr. měs. mzdy nepedagogických pracovníků 16 193,- 

Průměr. měs. výše nenárok. složky hr. mzdy ped. pracovníků 2 065,- 

Průměr. měs. výše nenárok. složky hr. mzdy neped. prac. 1 818,- 

 

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy 

POČET 
ÚČASTNÍKŮ 

POŘADATEL / AKREDITACE NÁZEV AKCE VÝSTUP 

3 Eduko Právo se zaměřením na OZ osvědčení 

4 
NIDV, krajské pracoviště Liberec / 
MSMT 49414/2012-201-975 

Malé hravé recepty do výuky němčiny I. osvědčení 

1 Čmelák/ MSMT 5527/2012-25-39 Ptactvo a naše krajina 
Praktické 
poznávání 

1 
TF JU České Budějovice/ 
CZ.1.07/3.1.00/37.0196 

Rozvoj kritického myšlení test 

1 
Čmelák, o.s./akr.21265/2009-25-
429 

Zážitková pedagogika ve výuce žáků Osvědčení 

1 
Čmelák, o.s./akr.21265/2009-25-
429 

Formulace cílů při práci se skupinou žáků Osvědčení 

2 
NIDV Liberec, akreditace MŠMT. 
Říjen 2012. 

Práce s aktualitami jako motivační prvek ve 
výuce FJ. Odborné didaktické školení pro 
učitele francouzštiny Libereckého kraje. 

Osvědčení. 

1 
Francouzský institut Praha. Pro-
sinec 2012. 
 

Školení pro examinátory a korektory meziná-
rodních zkoušek z francouzštiny DELF. 
Certifikát. 

Certifikát. 

2 
NIDV Liberec, akreditace MŠMT. 
Březen 2013. 

Soudobá frankofonní hudba. Odborné didak-
tické školení pro učitele francouzštiny LK 

Osvědčení. 

1 NIDV / 25 580/2010-25-603 
Hodnocení DUM z hlediska použitelnosti, 
metod a forem 

osvědčení 

2 VŠCHT v Praze 
Letní seminář pro ZŠ a SŠ pedagogy v rámci 
projektu STEP krok k popularizaci vědy a 
výzkumu (Praha 27. – 29. 8. 2013) 

Certifikát 

1 
ATECR / Hradec Králové / 
Akreditace MŠMT: 5503/2012-25-
17 

New ways to teaching and learning - 8. mezi-
národní a 12. národní konference ATECR 

certifikát 
(rozsah 17 
hodin) 

1 NIDV Praha, Cermat Praha 
Konzultační semináře k ústní zkoušce z an-
glického jazyka – školení lektorů 

certifikát 

4 nakladatelství OUP 
Informační a komunikační technologie ve 
výuce angličtiny 

certifikát 

1 NIDV Liberec 
Konzultační seminář ke státní písemné matu-
ritní zkoušce z AJ 

certifikát 

1 NIDV Liberec 
Konzultační seminář ke státní maturitní ústní 
zkoušce z AJ 

certifikát 

1 CERMAT 
e-learningové školení na fci zadavatele pro 
společnou část maturitní zkoušky 

certifikát 

1 Pearson ELT Prof. Development An online professional development session certifikát 
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3 nakladatelství OUP 
Santa Claus is Coming to Town - seminář pro 
učitele 2. st. ZŠ a SŠ 

 

1 CERMAT/NIDV Liberec 
Školení hodnotitelů ústních maturitních zkou-
šek – 1. část 

 

1 CERMAT/NIDV Liberec 
Školení hodnotitelů ústních maturitních zkou-
šek – 2. část 

certifikát 

2 CERMAT/NIDV Liberec 
KOSS Konzultační seminář pro předsedy 
zkušebních maturitních komisí  

 

1 Krajský úřad středočeského kraje 
Příprava pedagogů středních škol pro práci 
s nadanými žáky 

 

2 nakladatelství Infoa Seminář pro učitele AJ certifikát 

6 NIDV Liberec 
Metodická podpora učitelů a žáků - maturitní 
zkouška z anglického jazyka 

certifikát 

1 Oxford University Press (OUP) Webinar Errors and Error Correction certifikát 

7 Steve Watts Projekt English Extra – metoda CLIL na SŠ  

1 Cermat Praha 
Doplnění odborné přípravy – Hodnotitel pí-
semné práce pro žáky s PUP MZ 

doplněk k 
osvědčení 

2 OUP / KVK Liberec 
Maturita skills in action 
Presentation skills for students and teachers 

 

1 Univerzita Karlova, Praha 
Přijímací zkoušky na rozšiřující studium 
angličtiny pro učitele SŠ a 2. stupně ZŠ 

přijetí 

1 ASČ Hradec Králové Maturitní fórum  

1 
Richard´s College, Bournemouth, 
Velká Británie 

Projekt Peníze školám 
Jazykově-metodický 2 týdenní kurz anglické-
ho jazyka pro učitele 

certifikát 

1 OUP, Oxford – webinář Bringing the Four Skills Together certifikát 

1 FF UK Praha 
Doktorské studium 
obor Didaktika cizího jazyka – 3. ročník 

průběžně 
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4. ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ 

Základní údaje o třídách za školní rok 2012/2013 

Obor Počet tříd Počet žáků ø žáků na třídu 

Gymnázium-čtyřleté 8 238 29,75 

Gymnázium-osmileté 8 223 27,8 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 4 123 30,75 

Pedagogické lyceum 1 29 29 

Celkem 21 613 29,1 

 

Údaje o přijímacím řízení 

Složení přijímací komise: 

- Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel školy 

- Mgr. Jiří Vydra, zástupce ředitele školy 

- PhDr. Marie Wiedenová, psycholožka a výchovná poradkyně 

Datum přijímacího řízení: 22. a 23. 4. 2012 
 

Přijímací řízení počet 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 459 

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 148 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 311 

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 138 

 z toho vyřešeno autoremedurou 60 

 z toho postoupeno krajskému úřadu 78 

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 23 

o změně oboru vzdělání 2 

o přerušení vzdělávání 3 

o opakování ročníku 2 

o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 1 

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 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 31 
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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 

112 102 10 0 0 0 10 9 1 

 

Výchovná opatření ve školním roce 2012 / 2013 

 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala třídního učitele 19 69 

pochvala ředitele školy 0 3 

jiná ocenění 0 0 

napomenutí 5 26 

důtka třídního učitele 15 7 

důtka ředitele školy 2 0 

sníž. známka z chování 1 1 

 

Přehled o prospěchu žáků za školní rok 2012/2013 

 1. pololetí 2. pololetí 

prospěl s vyznamenáním 95 112 

prospěl 494 497 

neprospěl 25 7 

nehodnocen 4 0 

 

Počty zameškaných a neomluvených hodin žáků ve školním roce 2012/2013 

pololetí počet žáků zameškané hodiny neomluvené hodiny 
Ø zameškaných hodin 

na žáka 

I. pololetí 617 28 672 92 46,4 

II. pololetí 615 31 372 49 50,9 

škola celkem 617 60 044 141 97,3 

 

Uplatnění absolventů 

2012/2013 počet absolventů hlásili se na VŠ přijati na VŠ úspěšnost přijetí na VŠ 

G4 57 57 56 98 % 

G8 24 24 24 100 % 

Celkem za G 81 81 80 98,7 % 

SOŠPg 31 15 13 86,6 % 
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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. 36 

 

Programy ŠVP rok 2012 rok 2013 

Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 0 0 

Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 0 3 

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, ek. středisko Sluňákov 

– 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 – fakultní škola 

– 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 

8. ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ 

– 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 
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Podané a realizované granty a dotace 

Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky 

Centrum sportu Liberecký kraj Škola 5.000,- Kč 

Hry třetího tisíciletí – Open Jergym´s games II. AŠSK ČR Školní sportovní klub 22.000,- Kč 

JERGYM se hýbe Liberecký kraj Rada rodičů 10.000,- Kč 

9. DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 

Prezentace školy na veřejnosti: 

– oficiální www stránka na www.jergym.cz a http://www.jergym.cz/public/tisk 

– koncerty pěveckého sboru Gaudea 

– účast na 14. ročníku veletrhu vzdělávání, kvalifikace a učebních pomůcek se zahraniční účastí, EDUCA-
MYJOB Liberec 2012/2013 

– mikulášská představení a nadílka studentů SOŠPg pro děti v MŠ 

– předvánoční program studentů SOŠPg pro děti v MŠ 

– Den otevřených dveří 

– školní akademie Jeroným 2012 

– Pedagogická poema 2012 – Zlín 

– výstava maturitních prací ve vestibulu KÚ LK 
 

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 s partnerskými školami v Gummersbachu (Německo) a Heerbruggu (Švýcarsko). 

 

Zavádění nových metod výuky 

– pro výuku je k dispozici mobilní učebna vybavená počítači Apple Netbook 
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VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK 

Výsledky žáků v soutěžích ve školním roce 2012/2013 
 

Jméno a příjmení žáka umístění Název soutěže Kolo soutěže 

Eva Salačová 3. Soutěž v cizích jazycích - angličtina ústřední kolo 

Vojtěch Bärtl 4. Soutěž v cizích jazycích - angličtina ústřední kolo 

Josef Bajzík 4. Logická olympiáda ústřední kolo 

Filip Koucký úsp. řeš. Chemická olympiáda ústřední kolo 

Kateřina Čalounová 7.  
SOČ – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 
Matyáš Bernard Braun v Libereckém kraji 

ústřední kolo 

Eliška Kořítková 19. Zeměpisná olympiáda – kategorie C ústřední kolo 

Eliška Kořítková 19. Zeměpisná olympiáda – kategorie C ústřední kolo 

 

Jméno a příjmení žáka umístění Název soutěže Kolo soutěže 

Janis Romanopulos 1. FO – kategorie E krajské kolo 

Marek Liška 1. Chemická olympiáda kat. C krajské kolo 

Ondřej Budai 1. SOČ krajské kolo 

Tomáš Pfohl 1. Chemická olympiáda kat. B krajské kolo 

Marek liška 1. Klokan 2013 krajské kolo 

Josef Bajzík 1. Logická olympiáda krajské kolo 

Eva Salačová 1. Soutěž v cizích jazycích - angličtina krajské kolo 

Martina Rotková 1.  SOČ - chemie krajské kolo 

Vojtěch Bärtl 1. Soutěž v cizích jazycích - angličtina krajské kolo 

Tereza Tlustá 1. SOČ krajské kolo 

Kateřina Čalounová 1.  Teorie kultury, umění a umělecké  krajské kolo 

Filip Koucký 1. Chemická olympiáda A krajské kolo 

Janis Romanopulos 1. Chemická olympiáda kat. D krajské kolo 

Matěj Štula 3. Chemická olympiáda kat. C krajské kolo 

Matěj Pur 3. Dějepisná olympiáda krajské kolo 

Josef Bajzík 3. Chemická olympiáda kat. B krajské kolo 

Pavel Horák 3. FO – kategorie C krajské kolo 

Matěj Pur 3. AO – kategorie E, F krajské kolo 

Matěj Pur 3. Logická olympiáda krajské kolo 

Antonín Teichmann 3. Soutěž v cizích jaz. – němčina – kat. – SŠ III. B krajské kolo 

Veronika Janatová 4 Zeměpisná olympiáda – kategorie D krajské kolo 

Veronika Janatová 4 Zeměpisná olympiáda – kategorie D krajské kolo 

Matěj Pur 4. FO – kategorie E krajské kolo 

Marek Liška 4. MO – kategorie B krajské kolo 

Adéla Grůšová 4.  SOČ Stavebnictví, architekt. a design interiérů krajské kolo 

Jiří Vosáhlo 5. AO – kategorie G, H krajské kolo 

Veronika Kostková 5. Biologická olympiáda, kat. A krajské kolo 

Tomáš Pfohl 5. Biologická olympiáda, kat. A krajské kolo 

Michal Pajerský 5.–7. MO – kategorie Z9 krajské kolo 

Matěj Pur 5.–7. MO – kategorie Z9 krajské kolo 

Janis Romanopulos 5.–7. MO – kategorie Z9 krajské kolo 

Jakub Hrubý 7. Zeměpisná olympiáda – kategorie C krajské kolo 

Michaela Grulyová 7. Zeměpisná olympiáda – kategorie C krajské kolo 

Kryštof Skrbek 9. Soutěž v cizích j. – němčina – kategorie SŠ III. B krajské kolo 

Adam Pudil 16. Dějepisná olympiáda krajské kolo 

Ondřej Slunečko  ÚŘ FO – kategorie D krajské kolo 

Adam Jedlička ÚŘ FO – kategorie D krajské kolo 

Matyáš Staněk  ÚŘ FO – kategorie D krajské kolo 

Josef Bajzík ÚŘ FO – kategorie B krajské kolo 

 

Jméno a příjmení žáka umístění Název soutěže Kolo soutěže 

Veronika Kostková 1. FO – kategorie G okresní kolo 

Matěj Pur 1. FO – kategorie F okresní kolo 
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Lukáš Mauermann 1. Pythagoriáda P8 okresní kolo 

Eva Salačová 1. Soutěž v cizích jazycích - angličtina okresní kolo 

Jan Voleský 11. Soutěž v cizích j. – němčina – kategorie SŠ III. B okresní kolo 

Tomáš Pfohl 4. Soutěž v cizích j. – němčina – kategorie SŠ III. A okresní kolo 

Tereza Jakubíčková   4.–5. Pythagoriáda P6 okresní kolo 

Filip Jeník 4.–5. Pythagoriáda P6 okresní kolo 

Jakub Hrubý 5.–6. Pythagoriáda P8 okresní kolo 

Lucie Vondrášková 5.–6. Pythagoriáda P8 okresní kolo 

Petr Štibinger 8. Soutěž v cizích j. – němčina – kategorie SŠ III. B okresní kolo 

Michaela Novotná 9. Dějepisná soutěž v Chebu  

Marek Liška 9. Dějepisná soutěž v Chebu  

Jaroslav Nováček 9. Dějepisná soutěž v Chebu  

    

Veronika Loudová  ocenění Soutěžní fotogr. výstava Euroregionu Nisa – téma „Cestou“  

Zuzana Morávková ocenění Soutěžní fotog. výstava Euroregionu Nisa – téma „Cestou“  

 

Umístění žáků Gymnázia a SOŠPg ve sportovních soutěžích v roce 2012/2013  

nejvýznamnější úspěchy 

SPORT KATEGORIE UMÍSTĚNÍ 

Volejbal  SŠ – dívky 2. místo republikové finále 

Florbal SŠ – dívky 3. místo republikové finále 

Florbal SŠ – chlapci 3. místo republikové finále 

Atletika SŠ – dívky 9. místo republikové finále 

Basketbal SŠ – dívky 1. místo krajské finále 

Házená  SŠ – chlapci 2. místo krajské finále 

Volejbal SŠ – chlapci 2. místo okresní finále 

Futsal SŠ – chlapci 3. místo okresní finále 

Florbal ZŠ – dívky 8.-9.tř. 3. místo okresní finále 

Florbal ZŠ – dívky 6.-7.tř. 3. místo okresní finále 

 

Volejbal  SŠ dívky 1. krajské finále 

 SŠ dívky 1. kvalifikace na republikové finále 

Florbal SŠ dívky 1. krajské finále 

 SŠ dívky 1. kvalifikace na republikové finále 

Florbal SŠ chlapci 1. krajské finále 

Atletika SŠ dívky 2. krajské finále 
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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 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 

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. – v současné době na mateřské dovolené 

Lektory pro ekologickou výchovu je Mgr. Štěpán Holý a vyučující biologie. 

 

Spolupráce s odbornými pracovišti: 

 spolupráce s Přf UK 

 spolupráce s TUL (prof. Kučera – 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 

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

 K-centrum 

- prevence drogové závislosti 

 

Zpráva výchovného poradce školy 

Výchovné poradenství 

ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLY 

Zpracovala PhDr. Marie Wiedenová 
Hodnocení za 1. pololetí  

Jako každoročně byla pozornost věnována rozvíjení sociálních vztahů a pozitivních vazeb v primě a prv-

ních ročnících formou harmonizačních dnů. Osvědčila se skupinová práce pod vedením třídních učitelů prv-

ních ročníků a primy a Mgr. Petra Šolce. Pracovalo se především na individuálním prožitku a pocitu souná-

ležitosti se skupinou. Stěžejní práce v rámci harmonizačních dnů byla nasměrována především do primy, ve 
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které se objevila zvýšena kumulace hyperaktivity a sociální nezralosti studentů. V rámci prevence přijímání 

studentů s poruchami pozornosti a jinými problémy bylo doporučeno do budoucna již na dnu otevřených 

dveří upozornit rodiče budoucích studentů osmiletého gymnázia, aby zvážili studijní možnosti svých dětí 

vzhledem k nezralosti CNS a v těchto případech děti raději ponechali na ZŠ. 

V návaznosti na harmonizační dny bylo v rámci výchovného poradenství řešeno především sociální klima 

v primě a sekundě víceletého gymnázia, kde se vyskytly závažné kázeňské problémy a s nástupem puberty 

bylo nutné přistoupit i v primě k řešení formou psychosociálního výcviku pod vedením Mgr. Petra Šolce. 

V sekundě pak byly nutné i konzultace kázeňských problémů v přítomnosti ředitele školy. 

Individuální konzultace s problémovými dětmi a s dětmi s poruchami učení probíhaly průběžně dle potře-

by. 

Ve spolupráci s třídními učiteli se řešila otázka neprospívajících žáků. Včas byla navržena opatření a ro-

diče měli možnost konzultací, jednali jsme zvláště o změnách v systému domácí přípravy a dalším postupu 

v případě neprospěchu. 

Nadále se vyskytovala problematika záškoláctví a výběrové absence studentů školy. Tento problém byl 

průběžně řešen ve spolupráci s rodinou a třídními učiteli. Na základě kázeňských opatření byli problémoví 

studenti monitorováni a byla jim nabídnuta individuální psychologická pomoc. 

V průběhu celého pololetí probíhaly konzultace se studenty maturitního ročníku ohledně přihlášek na VŠ. 

Pozornost byla věnována podmínkám pro přidělení PUP pro maturanty, v tomto režimu skládal maturitní 

zkoušku jeden student gymnázia. 

 

Hodnocení za 2. pololetí 

Středoškolská odborná činnost završená na jaře 2013 byla letos úspěšná. Do krajského kola bylo nom i-

nováno 8 prací:  

autor třída obor název vedoucí práce umístění 

Tlustá Tereza Oktáva Biologie Oko a oční choroby Mgr. Jitka Hatriková /  1. 

Šíp Ondřej 3. A Zeměpis 
Strategie rozvoje vojenského 
letiště Hradčany 

Mgr. Kateřina Rašínová 1. 

Černá Michaela 4. A Psychologie Psychologie reklamy PhDr. Marie Wiedenová 5. 

Bajzík Josef 3. A Chemie Metody důkazu metanolu RNDr. Alena Havlíková 3. 

Rotková Martina Septima Chemie Fotochemie RNDr. Alena Havlíková 1. 

Čalounová Kateřina Septima Výtvarná v. Matyáš Braun v Libereckém kraji Mgr. Jana Kopalová 1. 

Grůšová Adéla Septima Výtvarná v. Rekonstrukce historických budov Mgr. Jana Kopalová 4. 

Budai Ondřej Septima Fyzika Navigační systém GPS Mgr. Michal Kučera 1. 

 

Do celostátního kola postoupilo celkem 5 prací z 1. místa, bohužel vzhledem k časové kolizi se zahranič-

ními ročníkovými cestami se celostátního kola nezúčastní všichni vítězové kola krajského. Pro příští školní 

rok by tedy bylo lepší pracovat na SOČ již ve druhém ročníku. 

Výchovné poradenství se v 2. pololetí zaměřilo především na kázeňské problémy v nižších ročnících ví-

celetého gymnázia. Cílená práce probíhala především v primě ve spolupráci s třídní učitelkou a ostatními 

vyučujícími. Uklidnění atmosféry ve třídě nastalo po odchodu problémového studenta zpět na ZŠ a na konci 

školního roku můžeme konstatovat, že studijní předpoklady studentů v primě jsou na dobré úrovni. Nadále 

přetrvávají kázeňské problémy v sekundě, bohužel se nedaří domluvit se na konstruktivní spolupráci s rodiči 

nejvíce problémového studenta.  

Individuální konzultace s problémovými studenty a se studenty s poruchami učení probíhaly průběžně dle 

potřeby s frekvencí nejméně jednou za měsíc. Odborně byly konzultovány kázeňské a výchovné problémy 

jednotlivých studentů s jejich třídními profesory a rodiči.  

Problematika záškoláctví byla řešena i v druhém pololetí, jednotlivé případy záškoláctví a výběrové ab-

sence byly řešeny ve spolupráci s třídními učiteli a ředitelem školy. Jednotliví studenti byli v individuální péči 

psycholožky školy. 

Přihlášky na vysoké školy byly podávány průměrně v počtu cca 4 přihlášek na studenta. V letošním roce 

již převažovala elektronická forma přihlášek na VŠ, administrativa spojená s vyplňováním přihlášek tak byla 

výrazně nižší. Struktura cílových oborů se oproti loňskému roku výrazněji nezměnila, největší zájem byl 

o přírodovědné obory a medicínské obory. Zvýšený počet přihlášek byl zaznamenán na technické obory 

(ČVUT, TU Liberec). 
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Studijní předpoklady studentů 1. ročníků čtyřletého gymnázia se v porovnání s minulými léty výrazně 

zlepšily, je zde patrný větší zájem a motivace o studium, projevuje se i snaha a angažovanost studentů o co 

nejlepší výsledky, a dokonce se objevuje i cílená profesní orientace pro další studium na VŠ. 

Spolupráce s Radou rodičů ve 2. pololetí probíhala s četností jednou za dva měsíce. Spolupráce 

s odbornými pracovišti (PPP) probíhala průběžně dle aktuální potřeby. 

 

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 

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, 

- „S tebou o tobě“ – cyklus přednášek z hygieny mládeže 

11. ŘÍZENÍ ŠKOLY 

Hlavní úkoly pro školní rok 2012/2013 
 příprava na přechod v používání elektronické třídní knihy 
 realizace ŠVP v jednotlivých ročnících gymnázia 
 zavedení prvního ročníku oboru Pedagogické lyceum 
 dokončení projektu Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji 
 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 2012/2013 

 

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 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 vy-
konávat 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 spravova-
ných Přf UK 

Spolupráce se SOŠPg na území ČR 

 V oblasti spolupráce se SOŠPg na území ČR se škola zúčastňuje seminářů s odbornou temati-
kou a výměn zkušeností. 
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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 2012 

 Akce v rámci Evropského dne jazyků 

 charitativní akce Srdíčkový den – prosinec 2012, březen 2013 

 školní akademie, předávání cen osobnostem školy – Jeroným 2013 – 28. červen 2013 – cenu Jeroným 

získal Tomáš Pfohl ze Septimy za úspěšnou reprezentaci školy v přírodovědných a jazykových soutě-

žích 

 Den otevřených dveří – únor 2013 

 Spolupráce se Střediskem rané péče Liberec při vánočním setkání klientských rodin – prosinec 2012 

12. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY, ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

Záměry školy 

Otevření nového studijního oboru Pedagogické lyceum od roku 2012/2013 

Úspěšně realizovat školskou reformu a postupný přechod na výuku podle ŠVP ve všech oborech. 

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, začít s výukou prvního ročníku oboru 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. 

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 vzdělávací programy CVLK Liberec. 

Realizovat opatření vyplývající ze SWOT analýzy školy. 

Aplikovat záměry kurikulární reformy a programů ŠVP 

Modernizace školy 

– proběhla rekonstrukce školní počítačové sítě; 

– průběžně dochází k doplňování a obnovování vybavení učeben novým nábytkem; 
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– oprava maleb a nové grafické pojetí budovy B; 

– každá třída školy byla vybavena počítači; 

– škola přejde od září 2013 na používání elektronické třídní knihy; 

– byla dokončena generální oprava všech školních komínů. 

Investiční záměry 

– výměna podlahy ve velké tělocvičně  
– postupná rekonstrukce staré elektroinstalace 
– zateplení půdních prostor 
– příprava podkladů pro změnu otopného systému školy 

 

Zhodnocení a závěr 

Školní rok 2012/2013 byl ve většině sledovaných ukazatelů úspěšný. Podařilo se realizovat zamýšlené in-

vestiční akce – rekonstrukci vnitřní počítačové sítě a dovybavit školu audiovizuální technikou. 

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. 

Úspěšně pokračovala spolupráce s Přírodovědeckou fakultou. 

Skupina žáků, zapojených do SOČ a Olympiád jednotlivých předmětů, dosáhla vynikajícího výsledku 
v programu Excelence středních škol s celkovým ziskem 19,6 bodu. 

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 vý-

znam Harmonizačních dnů, které každoročně připravuje psycholog školy a třídní učitelé primy a prvních 

ročníků čtyřletého studia.  

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena a projednána školskou radou dne 24. září 2013.  
 

 

 

 

 

V Liberci dne 18. 10. 2013      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Mgr. Jaroslav Šťastný 

ředitel školy 
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13. Přílohy 

Seznam příloh 

 
1. Zápis z kontroly HZLK, 15.–16. 4.2013 
 
2. Protokol č. 1099/13554 o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění 
a pči odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti provedené dne 
25. 6. 2013 
 
3. Zpráva z auditního šetření 
 
4. Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 – hospodářská část je součástí ZZ za rok 2012 a zůstává 
v platnosti od doby svého projednání v červnu 2013 
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