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I. Základní údaje o škole, školském zařízení

1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských 
zařízení MŠMT k 31. 8. 2016.

 Střední škola, IZO 016 190 483, jejíž činnost vykonává právnická osoba 
 Gymnázium J. Seiferta o.p.s., IČ 49626931, REDIZO 600006107
 Obecně prospěšná společnost je zapsaná do rejstříku obecně prospěšných společností, 
 vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 126

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon.

 Ředitelka obecně prospěšné společnosti: 
 Ing. arch Pavlína Pospíšilová, tel. 731142168, 
 e-mail: pavlina.pospisilova@obermeyer.cz

 Ředitel školy: 
 Mgr. Martin Metelka, tel. 604262056, 
 e-mail: m.metelka@gymjs.cz, e-mail: m.metelka@gymjs.cz

 Zástupkyně ředitele školy: 
 RNDr. Helena Svobodová, tel.: 266310724,
 e-mail: h.svobodova@gymjs.cz

 Správní rada obecně prospěšné společnosti (počet členů 3):
 předseda: Ing. Vilém Kunzl, tel. 604200196, e-mail: vilem.kunzl@tuv-sud.cz
 členové:   Ing. Miloš Holas
    MUDr. Michaela Ročňová
  
 Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti (počet členů 3):
 členové:  RNDr. Vladimír Hájek, 
   Ing. Daniela Voslářová
   Ing. Danuše Vápeníková

3. Webové stránky školy (současná adresa).

 http://www.gymjs.cz
 e-mail:  gymjs@gymjs.cz

4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita 
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).

 Střední škola IZO: 016 190 483,
 jejíž činnost vykonává právnická osoba
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 Gymnázium J. Seiferta o.p.s. 
 identifikátor právnické osoby (REDIZO): 60000 6107 IČ: 49626931
 právní forma: obecně prospěšná společnost

 zřizovatel: občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, jenž byl ke 
dni 1.1.2014 zrušen, s účinností od 1.1.2014 je zřizovatelem spolek podle zákona č. 89/2012 
Sb. - Občanský zákoník. Tento Spolek zakladatelů soukromého reálného gymnázia je právním 
nástupcem a pokračovatelem zmíněného občanského sdružení. 

 Škola sdružuje:
 1. Gymnázium J. Seiferta, cílová kapacita 240 žáků, IZO 016 190 483
 2. Školní klub, kapacita se neuvádí, IZO 110 001 681
 3. Školní jídelna, cílová kapacita 260 strávníků, IZO 108 001 245

5. Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou 
zařazeny ve školském rejstříku

Gymnázium J. Seiferta o.p.s. kód název oboru / 
vzdělávacího programu

cílová kapacita oboru / 
programu

poznámka 
(uveďte, pokud obor nebyl 
vyučován, je dobíhající atd.)

79-41-K/81 79-41-K/81 Gymnázium 240 –

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2014/2015:

 a. nové obory / programy  nejsou
 b. zrušené obory / programy nejsou

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka 
objektu):

 a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
 Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9, vlastníkem budovy je MČ Praha 9

8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby

 Škola sídlí v budově z třicátých let dvacátého století, kterou má pronajatu od MČ Praha 9.

 Ve školní budově je 10 velkých učeben kompletně vybavených audiovizuální technikou  
a zatemněním, jedna učebna je navíc vybavena žákovskými počítači. K dispozici je dále 5 menších 
učeben pro výuku jazyků a volitelných předmětů s menším počtem studentů ve skupině a školní 
chemická laboratoř. Bývalý školnický byt slouží jako školní klub.

 Součástí školního areálu je dále zahrada, víceúčelové hřiště s umělým vodopropustným povrchem, 
tělocvična, posilovna se sociálním zázemím a jídelna s vlastní kuchyní. 

 Škola využívá Windows server, k dispozici je kancelářský balík MS Office 365 a rychlé připojení 
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k internetu optickým kabelem (50 Mbps). Systém je rozsáhlý - kromě kabelových přípojek ve 
škole pracují 3 nezávislé sítě WiFi (učitelé, žáci, hosté) s různě nastavenými přístupovými právy. 
Původní linuxový server a doména gymjs.net dosud zajišťují některé služby, jako např. evidenci 
docházky, evidenci strávníků a vydaných jídel včetně příslušných úhrad. Školní informační systém 
byl převeden na programovou platformu Bakaláři. 

 Každý z interních vyučujících má k dispozici vlastní notebook, kterým se může připojovat přímo na 
multimediální vybavení učeben.  Pro žáky a učitele jsou dále k dispozici 3 na lokální síť připojená 
multifunkční digitální zařízení (kopírky/tiskárny/scannery).

9. Školská rada – datum ustanovení, seznam členů

 Ustavena 10. 1. 2006 
 Složení rady ve šk. r. 2015/16: 
 Předseda: MUDr. Aleš Lízr, členové: Dr. Martin Kryl, Mgr. Šárka Miková, Ing. Soňa Štroufová,   

Mgr. Martin Toulec, Mgr. Ivana Zábranská 
 

II. Pracovníci školské právnické osoby

1. Pedagogičtí pracovníci – za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je  
v tabulkách přidejte

 a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
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 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
 

Gymnázium J. Seiferta o.p.s. počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. 
pracovníků

kvalifikovaných 32 100

nekvalifikovaných 0 0
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 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Gymnázium J. Seiferta o.p.s. počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce

semináře

1 Finanční gramotnost 1 KFP

1 Dějiny protektorátu 1 Úst.pro studium total.
režimů

1 Odborné 1 MŠMT

1 Zadavatel st. maturit 1 CERMAT

1 Šikana 1 MHMP, 1 odb. zdrav.,soc. 
péče a prevence

kurzy 1 Cesta do hlubin studia 
chemie

2 Př.F UK

doplňkové pedagogické studium 1 Učitel SŠ 1 PedF Hradec Králové

školský management

rozšiřování aprobace

jiné (uvést jaké) 1 XXI. vzdělávací setkání 
francouzštinářů Poděbrady

1 Sdružení učitelů 
francouzštiny SUF

 

 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora

 

počet učitelů cizích jazyků
celkem (fyzické osoby)

10

z toho

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 10

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0

rodilý mluvčí 2

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)

 a. počty osob 

 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané

7 6,2

 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků

 

Gymnázium J. Seiferta o.p.s. počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce

semináře

kurzy 1 Spisová služba 1 Archiv hl.m. Prahy

jiné (uvést jaké)
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ)

(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)

1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů 

 a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
 

škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů

Gymnázium J. Seiferta o.p.s. 10 237

 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku 2015/16 (údaje uveďte za každou 
školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně):

 – přerušili vzdělávání: 1
 – nastoupili po přerušení vzdělávání: 3
 – sami ukončili vzdělávání:
 – vyloučeni ze školy:
 – nepostoupili do vyššího ročníku: 1 z toho nebylo povoleno opakování: 0
 – přestoupili z jiné školy: 2
 – přestoupili na jinou školu: 2
 – jiný důvod změny (uveďte jaký):

 b. vzdělávání při zaměstnání – není

2. Průměrný počet žáků / studentů na třídu / studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího 
výkazu)

 a. denní vzdělávání
 

škola průměrný počet  
žáků / studentů na třídu / skupinu

průměrný počet 
žáků / studentů na učitele

Gymnázium J. Seiferta o.p.s. 23,7 7,4

 b. vzdělávání při zaměstnání – není
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3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)
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počet žáků /
studentů celkem

1 1 2 1 38 43

z toho nově přijatí 3 3

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)

 a. denní vzdělávání

 

škola Gymnázium J. Seiferta o.p.s.

z celkového počtu žáků / studentů: prospělo s vyznamenáním 100

neprospělo 1

opakovalo ročník –

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 231

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 98,3 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 118,79

z toho neomluvených 0,06

 b. vzdělávání při zaměstnání – není

 

 Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií

 

škola Gymnázium J. Seiferta o.p.s.

MATURITNÍ ZKOUŠKY

denní vzdělávání vzdělávání při 
zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku 22

z toho konali zkoušku opakovaně 3

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném 
termínu

0

počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl s vyznamenáním 5

prospěl 17

neprospěl 0
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5. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2016/2017

 b. Gymnázia 

délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let
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počet přihlášek celkem 109

počet kol přijímacího řízení celkem 1

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 25

z toho v 1. kole 25

z toho ve 2. kole –

z toho v dalších kolech –

z toho na odvolání –

počet nepřijatých celkem 84

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)

obor: x

obor: x

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2016/2017 0

6. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin

 Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců 
a příslušníků národnostních menšin.

 Na škole nestudoval ve sledovaném školním roce žádný cizinec.

7. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků

 Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, 
pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze 
znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky.

 • Škola vychází vstříc žákům s nejrůznějšími handicapy, a to jak sociálními, tak i zdravotními, 
snaží se o jejich plnou integraci. Pro sociálně slabší studenty, kteří by nebyli schopni hradit školné, 
ale mají vynikající studijní výsledky, je zřízen speciální stipendijní fond, ze kterého je možné 
školné hradit. 

 • Úpravou rozvrhu škola přispívá ke snížení nároků na mobilitu zdravotně handicapovaných žáků.

 • Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, školním psychologem a výchovným  
 poradcem. 

  – škola přihlíží ke specifickým handicapům při hodnocení a klasifikaci
  – umožňuje handicapovaným žákům studovat podle individuálních studijních plánů  

  zohledňujících jejich specifické potřeby.

 • Škola nedisponuje bezbariérovým přístupem. 

 • Žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí na škole nestudují.
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8. Vzdělávání nadaných žáků a studentů

 Škola je výběrová. To znamená, že ke studiu jsou vybíráni zejména nadaní studenti, kterým je 

díky takřka rodinnému prostředí věnována všestranná péče. Kvalitě vzdělávání také napomáhá 

vysoká volitelnost předmětů ve vyšších ročnících a vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor.

 • Škola vytváří optimální vzdělávací prostředí s individuálním přístupem k mimořádně nadaným 

žákům, ale nejen k nim.

 • Zapojuje žáka do přípravy obsahové náplně jednotlivých hodin a umožňuje mu se aktivně 

podílet na jejich průběhu.

 • Ve vyšších ročnících je kladen důraz na individuální profilaci žáků pomocí široké škály volitelných 

předmětů.

 • Škola podporuje samostatnou práci studentů.

 • Nadaní žáci se podílejí na aktivitách školy.

9. Ověřování výsledků vzdělávání

 Např. Maturita na nečisto, SCIO

 Škola pravidelně testuje výsledky vzdělávání svých žáků. Tak jako každoročně, i v tomto 

sledovaném roce byli žáci primy testováni Scio testy. 

 Škola má ve svých řadách žáky, kteří dosáhli výborných až vynikajících výsledků v testování 

českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. 

10. Školní vzdělávací programy

 ŠVP pro oba stupně osmiletého gymnázia je účinný od 1. 9. školního roku 2009/10. Byl sestaven 

na základě zkušeností získaných při mnohaletém uplatňování vlastního originálního učebního 

plánu s vysokou volitelností předmětů v nejvyšších dvou ročnících (schváleného MŠMT dne 

18.8.2004 pod čj. 24470/2004-23, upraveného a schváleného MŠMT ČR rozhodnutím č.j.  

18 961/2006-23). Protože bylo praxí ověřeno, že se tento učební plán významně podílí na velmi 

vysoké úspěšnosti absolventů školy při přijímání na VŠ, byly do nově vytvořeného ŠVP zahrnuty 

veškeré principy, které k této úspěšnosti vedou. 

 Škola pravidelně vyhodnocuje výsledky vzdělávání každoročním sledováním uplatnění svých 

absolventů při přijímání na VŠ. Rozdělení absolventů školy mezi technické, přírodovědné  

i humanitně orientované fakulty je prakticky rovnoměrné; z toho vyplývá, že Gymnázium J. Seiferta 

je schopno nabídnout studentům školy vzdělání dle jejich skutečného zájmu a připravit je – díky 

koncepci unikátního učebního plánu se studijními bloky – jako všestranně orientované absolventy, 

kteří se mohou dále uplatnit v široké oblasti studijních oborů. 
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11. Vzdělávací programy VOŠ

 Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ – nejsou

12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora

 Od primy je vyučována angličtina, od tercie si studenti volí druhý cizí jazyk z nabídky němčina, 

francouzština a španělština. Základní hodinová dotace pro výuku angličtiny je 30 hodin, pro výuku 

druhého cizího jazyka 18 hodin. Dále mají studenti možnost navštěvovat konverzaci ze zvoleného 

jazyka. Ve všech případech se na výuce jazyka podílí také rodilí mluvčí. Cílová úroveň studentů 

dle SERRJ je C1 pro angličtinu a minimálně B1 pro druhý cizí jazyk. V septimě a oktávě lze dále 

volit ruštinu a latinu. Výuka jazyků je podpořena jazykovými výměnami (viz dále).

V. Aktivity právnické osoby. Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti

1. Výchovné a kariérní poradenství

 Na škole působí školní psycholožka, která je k dispozici nejen žákům a učitelům, ale i rodičům. 

Škola má také výchovnou poradkyni. Jejím úkolem je i kariérní poradenství. Vzhledem k tomu, 

že se prakticky všichni absolventi hlásí ke studiu na vysokých školách, spočívá toto poradenství 

většinou v jednoduchých individuálních konzultacích. Nejčastěji řešenými výchovnými problémy 

jsou vztahové záležitosti, zejména mladších žáků.

2. Prevence rizikového chování

 Prevenci rizikového chování i prevenci sociálně patologických jevů je na škole věnována soustavná 

péče. Osvětová činnost sestává zejména z přednášek, ale také z výjezdů s žáky na tematicky 

zaměřené akce. Škola má vypracován podrobný preventivní program.

3. Ekologická výchova a environmentální výchova

 Je součástí výuky. Ekologickou výchovu a environmentální vzdělávání nad rámec osnov škola 

pořádá formou přednáškové činnosti a exkurzí na specializovaných pracovištích. Kromě toho škola 

organizuje tematicky zaměřené zájezdy a exkurze. Začíná se už v primě na začátku školního roku 

týdenním environmentálním kurzem. V průběhu  školního roku zahájila škola ve spolupráci s rodiči 

projekt komplexního třídění odpadu a s ním souvisejícího dalšího vzdělávání žáků a pedagogů.

4. Multikulturní výchova

 Je součástí výuky. Je podporována zejména zahraničními výměnami, které škola organizuje  (viz 

mezinárodní spolupráce). 
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5. Výchova k udržitelnému rozvoji

 Je součástí ŠVP.

6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy

 Seznamovací kurz, Středisko ekologické výchovy a etiky Horní Maršov: 25 žáků, 5 dní

 Sportovní kurz oktávy: 16 žáků, 5 dní

 Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz sekunda a, b, kvinta: 67 žáků, 5 dní

 Zážitkový víkend sekunda b: 47 žáků, 4 dny

 Historicko - poznávací zájezd Paříž, kvarta až septima: 34 žáků, 6 dní 

 Poznávací zájezd Anglie - výběr kvarta až septima: 53 žáků, 8 dní

 Poznávací zájezd Drážďany, kvinta: 18 žáků, 1 den

 Mezinárodní výměna PEEP Řecko: 5 žáků,  8 dní

 PEEP, koordinační schůzka vedoucích projektu partnerských zemí, Moskva

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)

 Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet  

a zaměření a počty žáků.

 Výtvarný kroužek 15 žáků

 Dramatické kroužky (v průběhu roku až 4, které pracovaly v různých obdobích). Počty studentů:11 

(25 výročí), 6 (ITP),  10 (Studentská Thálie), 4 (oktáva), 9 (abiturienti)

 Sportovní hry 11 žáků

 Volnočasové aktivity pro nižší stupeň gymnázia 135 žáků

8. Soutěže 

 Žáci se účastnili matematické a anglické olympiády a olympiády z českého jazyka, dále 

Pythagoriády, soutěže Klokan a soutěže MASO (MAtematická SOutěž). Na celostátní nebo 

mezinárodní úrovni se do třetího místa neumístili.

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních programů

 Zahraniční kontakty školy a mezinárodní spolupráce jsou velmi bohaté. Jejich cílem je zejména 

jazykové zdokonalení žáků a poznávání odlišného kulturního prostředí. Škola se dlouhodobě 

účastní několika výměnných programů.
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 Standardem se stal reciproční výměnný program s Gymnáziem Parsberg, SRN, organizovaný 
tak, že jeden rok navštíví naši studenti německé partnery, následující rok je to naopak. Ve dnech 
12. až 17. října 2015 nás navštívili studenti z partnerské školy - Gymnázia Parsberg, SNR. 

 Kromě této jazykové výměny se škola účastní (jako jediná v ČR) dvou významných mezinárodních 
projektů. Prvním z nich je již mnoho let uskutečňovaný unikátní mezinárodní projekt studentských 
vědeckých konferencí PEEP (Pan European Educational Programme). Program spočívá  
v cyklických výměnách pětičlenných skupin žáků z pěti zemí podle dohodnutého dlouhodobého 
plánu do hostitelské šesté země, v níž probíhají diskuse a semináře na předem stanovené 
téma. Témata a cyklus výměn se stanovuje vždy jednou ročně na koordinační schůzce v jedné  
z účastnických zemí. 

 Druhým významným mezinárodním projektem je International Theatre Project (ITP), který funguje 
na podobném principu jako projekt předcházející, jeho výhradní náplní je však kultura, konkrétně 
dramatická tvorba.

 Gymnázium J. Seiferta o.p.s. bylo ve dnech 16. - 23. 4. hostitelem Mezinárodního divadelního 
projektu, kterého se tentokrát kromě našich studentů zúčastnili i studenti z Holandska, Maďarska 
a Finska. Tématem setkání bylo téma „Cizinec mezi všemi“, na něž si všechny národní skupiny 
připravily dvacetiminutové neverbální představení. Poté si studenti zvolili další téma „Tomu 
nemohu odolat“, na které nastudovali v mezinárodních skupinách krátkou etudu. 

 Jednotlivé výměnné výjezdy a počty zúčastněných žáků jsou také uvedeny v kapitole 6.

 V následující tabulce je uveden seznam zahraničních škol zahrnutých ve  výměnných programech, 
programu PEEP a ITP:

 

Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu

Gymnasium Parsberg, Aschenbrennerstr. 92331, Parsberg SRN jazyková výměna

Gemeentelijk Gymnasium, Vaartweg 54, 1217 SV Hilversum Holandsko PEEP + ITP

Illyes Gyula Gimnazium es Kozgasdasagi, Szabadszag Út 162 
2040 Budaörs Maďarsko PEEP + ITP

Collegiul National Iulia Hasdeu, B-dul Ferdinand, 91 sect. 
Bucuresti, 73114 Rumunsko PEEP + ITP

Museum Graeco-Latinum, Skriabinski str. 12/14, 129110 Moskva Rusko PEEP

Lyceum 38 named after Valery Molchanov, 31 Gogolevska str. 
001054 Kiev Ukrajina PEEP + ITP

Svendborg Gymnasium, A. P. Mollersvej 35, 5700 Svendborg Dánsko PEEP + ITP

Liceo Alatri, Piazza S. Maria,Maggiore Itálie ITP

Vaskivuori Upper Secondary School, Virtatie 4 Vantaa
SF-01600 Finsko PEEP + ITP

The Moraitis School, A. Papanastasiou&Agiou Dimitrou 
Street,15452 Psychiko, Athens Řecko PEEP + ITP

10. Spolupráce právnické osoby s partnery

 Již tradičně dobrá spolupráce je s Úřadem MČ Prahy 9, zejména v oblasti podpory mimoškolních 
aktivit pro žáky gymnázia, konkrétně divadelní a dramatické tvorby. 
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 Dalšími partnery jsou pracovníci FJFI ČVUT, kteří vedou žáky GJS v rámci fyzikálních praktik 

v laboratořích fakulty. Neméně důležitá je spolupráce s VŠCHT, která umožňuje žákům GJS  

v laboratořích této vysoké školy provádět specializovaná praktika pod vedením jejich odborných 

asistentů. 

 Podobně i PřFUK poskytuje na svých pracovištích žákům GJS možnost zúčastnit se hodnotných 

tematicky zaměřených exkurzí.

 Další významná spolupráce je s Jihočeskou univerzitou a ČAV, která pro žáky GJS připravuje 

exkurze v oblasti nejnovějších biologických poznatků společně s ukázkami špičkového vědeckého 

přístrojového vybavení. 

 Škola též navázala spolupráci se sousední mateřskou školou Dětský úsměv, pro kterou pravidelně 

zajišťují studenti dramatického kroužku pohádková představení na zahradě školky.

 Rodičovské aktivity a spolupráce rodičů se školou

 Ve školním roce 2015/2016 se zintenzívnila spolupráce mezi školou a rodiči našich žáků. V jejím 

rámci rodiče za podpory školy zorganizovali několik zajímavých setkání a aktivit. 

 Neformální setkání rodičů

 Po dobrých zkušenostech z minulého školního roku pokračovala série neformálních setkání 

rodičů. Rodiče tak mohli v neformální atmosféře vyjádřit svá přání a zeptat se na věci, které je 

zajímají.

 Workshopy pro rodiče (a děti)

 Pod lektorským vedením zkušené psycholožky Mgr. Šárky Mikové, maminky studentky naší školy, 

pokračovaly ve sledovaném školním roce workshopy pro rodiče jejich a děti na téma „Přežívám. 

Mozek -náctiletých“, opírající se o nejnovější vědecké poznatky z oblasti dospívání, které mohou 

pomoci toto náročné životní období zvládat jak rodičům, tak samotným dětem. Proto byly pozvány 

i naše děti - rozdílné pohledy těchto dvou skupin oživily společnou diskusi.“ 

 Rodičovská sekce na školním webu

 Škola vytvořila na své internetové stránce část, která je určena pro rodiče. Tuto část rodiče 

spravují sami. Na odkazu http://gymjs.cz/pro-rodice se tedy rodiče můžou jednoduše a operativně 

informovat o minulých i plánovaných aktivitách.

11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou

 Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení) škola neposkytuje.
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12. Další aktivity, prezentace

 Všechny aktivity jsou souhrnně uvedeny v kapitole 14.

 Hvězdný úspěch našich absolventů
 Dva naši absolventi objevili planetku a vyhráli regionální evropské kolo soutěže pořádané ESA 

(Evropská vesmírná agentura). Jejich téma Vyhledáváni asteroidů a planetek vyvolala velký ohlas 
u mezinárodní poroty.

 Kulturně-historická exkurze do Francie se uskutečnila ve dnech 7.-12. září pro třídy sexta  
a septima, vedl prof. Toulec. Akce se zúčastnili i studenti nižších ročníků (doplnění počtu účastníků). 
Několik snímků, pořízených studenty naleznete na školním facebooku, nebo na http://www.gymjs.
net/francie2015/index.html.

 
 Česká mše vánoční J.J.Ryby „Hej mistře“
 Čtrnáctý ročník vánočního koncertu se konal 17.12.2015 na tradičním místě, v chrámu U Salvátora 

v Praze 1. Na programu koncertu bylo několik koled a Rybova vánoční mše, nastudoval a řídil prof. 
Jiří Polívka. Koncert byl veliký zážitek, naši mladí studenti zpívali s ohromným nasazením. 

 Slavnostní vyhlášení vítězů Studentské Thálie 
 Konalo se na Nové scéně ND dne 17.-6.2016, kde dramatický soubor GJS získal v ostré 

konkurenci významné ocenění – první místo v kategorii Autorský počin. Johana Němečková byla 
navíc oceněna jako nejlepší herečka.

 Oslava 25. výročí založení školy
 Tomuto čtvrtstoletému výročí zde věnujeme poněkud více prostoru. Oslavy probíhaly za účinné 

pomoci rodičů ve třech dnech na třech místech. V pátek 27.5. 2016 se uskutečnila divadelní 
představení v KD GONG. Nejprve jsme zhlédli pantomimu na téma „Cizinec mezi všemi“, kterou 
si studenti GJS připravili pro Mezinárodní divadelní projekt (ITP), jehož jsme byli hostitelem ve 
dnech 16.-23.4.2016. Poté následovala řada velice vtipných scének s názvem „Autoškola života“, 
které si studenti napsali sami. Po přestávce následovala nově nastudovaná hra se zpěvy na motivy 
Miroslava Švandrlíka Břetislav a Jitka, ve které si kromě studentů gymnázia zahráli i tři profesoři 
a ředitel školy. Celý divadelní večer proběhl pod režijní taktovkou výborné Hany Ulrichové. Po 
představení se všichni přemístili na nedaleké rugbyové hřiště, kde byl díky laskavosti rodičů po 
soumraku odpálen velkolepý muzikálový ohňostroj, k němuž se podávala výborná nealkoholická 
bowle. V sobotu 28.5. se otevřely školní dveře dokořán. Přišla řada absolventů i se svými dětmi, 
přišli i někteří bývalí profesoři. Na školním hřišti se sehrálo několik fotbalových utkání mezi 
současnými i bývalými studenty a profesory. Ve škole byla uspořádána výstava fotografií z její 
historie a promítaly se filmy ze studentských expedic do Anglie a do Skotska. Návštěvníci měli  
k dispozici občerstvení a gril na školní zahradě. Odpoledne se ujala zábavy kapela absolventů 
GJS Kapitáni průmyslu, která hrála na školním hřišti k tanci i poslechu. V neděli 29.5. se od 18 
hodin konal v chrámu U Salvátora koncert vážné hudby. Zazpíval sbor studentů GJS, zazněly  
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i takové hity, jako je „Hallelujah“ od Leonarda Cohena, zahrál také Albert Řehák z kvarty na varhany, 

Jan Pospíšil z téhož ročníku na klavír a Josef Lízr ze sekundy na violoncello. Letošní maturantka 

Anna Žitniková zazpívala „His eye is on the sparrow“ od Charlese Gabriela. Mezi pozvanými 

umělci vynikl bývalý student GJS a současný student HAMU Jan Bochňák, který zazpíval pět árií 

ze světového repertoáru. Oslavy se vydařily a nyní jen nezbývá než přát gymnáziu hodně zdaru 

do dalších desetiletí. Obsáhlou fotogalerii naleznete na

 http://www.gymjs.net/25_let_gjs/album/index.html

 Sportovní a herní den

 konal se za krásného počasí dne 23.6.

 Předávání bronzových a stříbrných cen programu DofE – Mezinárodní ceny vévody  

z Edinburghu

 Dne 24.6. proběhlo na půdě školy předávání bronzových a stříbrných cen programu Cena vévody 

z Edinburghu. Celkem bylo oceněno 26 bronzových absolventů programu a 2 stříbrní absolventi. 

Předávání se zúčastnili také členové vedení školy a pedagogického sboru a navíc též ředitel 

Národní kanceláře Ceny vévody z Edinburghu Tomáš Vokáč. Součástí předávací ceremonie byly 

proslovy ředitele GJS a ředitele Národní kanceláře DofE. Studenti po obdržení diplomů a ocenění 

promítli všem přítomným video ze své dobrodružné cesty do Anglie, které si sami připravili. Pro 

školu naší velikosti je počet absolventů programu opravdu vysoký a doufáme, že se nám tyto 

počty podaří do budoucna ještě navýšit.

13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních 

prázdnin

 V době školních prázdnin probíhaly ve sledovaném školním roce ve škole různé opravy, vymalovaly 

se chodby a některé učebny, bylo položeno nové lino ve dvou učebnách. Byla přemístěna 

počítačová učebna, proběhly též na chodbách ve 2. a 1. patře náročné práce, při kterých se skryla 

pod omítku kabeláž, která byla až dosud vedena ve velkém množství elektroinstalačních lišt. 

Součástí těchto oprav, které navázaly na podobné práce, které proběhly v minulém školním roce 

ve třetím patře budovy jak na chodbě, tak i v učebnách byla samozřejmě celková oprava omítek 

a olejových nátěrů soklů.

 Školní budova během letních prázdnin proto nebyla v provozu.

14. Akce školy, seřazené chronologicky

 uvedeny jsou zde všechny akce, z nichž ty nejdůležitější jsou popsány i s příslušnou fotogalerií na 

školním webu
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PLÁN AKCÍ GJS 2015 / 16
25. 8.  10.00 Porada

1. 9.  08:30 Slavnostní zahájení školního roku

  10:30 Porada

3. - 6. 9. II B Zážitkový víkend ( Žalská, Šrámková )

7. - 11. 9. I Škola v přírodě ( Nováková, Kubíková )

7. - 12. 9.  Kulturně - hist. výjezd Francie ( Toulec, Dudilieux, Žalská )

11. 9.  Podzimní ústní  maturity

14. - 18. 9. VIII Sport. kurz ( Horešovská, Orct, Kubíková )

15. 9. V Přednáška AIDS ( Řehák )

25. 9.  Fotbalový pohár SŠ ( Orct )

1. - 4. 10. II A Zážitkový víkend ( Nováková, Šrámková )

2.,5. 10. I SCIO ( Kubíková )

7. 10.  Beseda o uprchlictví ( Leškovská )

8. 10. IV A + B Přednáška AIDS ( Řehák )

12. - 17. 10.  Studenti z Parsbergu v Praze ( Hovězáková )

13., 23. 10. V Scio testy ( Kubíková )

21. 10. IIA,IIB Dopravní den v MŠ

23. 10. III Dotazník adiktologie ( Hovězáková )

27. 10., 4. 11. V Finanční gramotnost ( Toulec )

29.,30. 10.  Podzimní prázdniny

29.,30. 10. Bib VII Chemie PřF UK (Šíba,Žalská)

2. 11. Děb VII Týden vědy AV ČR (Virtová)

3. 11. Bib VII,VIII Hydrobiologická exkurze (Šíba)

6. 11.   Piškvorkiáda

5. 11. I – IV  Den ptáků na GJS ( Šíba )

   DOD soukromých škol

11. 11.   Konference, rodičovské schůzky

12.11. Bib VII  Fyziol. Ústav AV ( Svobodová )

13. 11. Bib VII  ÚOCHB (Šíba)

14. - 21. 11.   PEEP ( Mareš )

16. 11.   Dokument M. Berana

23.,24. 11.   Florbalový turnaj Trója (Orct)

24. 11. IVA,B  VI  FJ film (Dudilieux)

27. - 29. 11.   Thálie

1. 12.   Florbalový turnaj (Horešovská)

2. 12. V  Červená stužka ( Hovězáková )

   Přednáška ke 100. výročí teorie relativity (A. Řehák)

10. 12.   Klub dokumentárních filmů

15. 12.   DOD GJS

17. 12.   Rybovka

18. 12. V  Drážďany ( Daněk, Hovězáková )
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 VIII  Spotřebitelské právo - workshop (Toulec)

23.12. - 3. 1.   Vánoční prázdniny

6. 1.   Krajská soutěž ve florbalu (Kubíková)

14. 1.   Maturitní ples ( Svobodová )

20. 1.   DOD GJS

21. 1.   Klub dokumentárních filmů

23. 1.   Přijímačky nanečisto

25. 1.   Pololetní konference

28. 1.   Pololetní vysvědčení

29. 1.   Pololetní prázdniny

18. 2.   DOD GJS

10. 2.   Florbalový turnaj (Kubíková)

19. 2. III  Spaní ve škole

20. 2.   Přijímačky nanečisto

25. 2.   Klub dokumentárních filmů

29. 2.   Projektový den

7. - 13. 3.   Jarní prázdniny

14.,15. 3.   Policie ČR ( Hovězáková )

17. 3. I - III  Matematický Klokan

 Děb VII  Jeden svět

   Klub dokumentárních filmů

14. - 18. 3. V  Lyžařský zájezd (Horešovská, Kubíková )

18. - 22. 3. II A + II B  Lyžařský zájezd (Horešovská, Kubíková )

21. 3. IV - VII  Matematický Klokan

22. 3. Bib VII, VIII  Přednáška parazitologie

23. 3.   Florbalový turnaj

24. - 28. 3.   Velikonoční prázdniny

1. 4.   Aprílový běh

8. - 10. 4.   Setkání koordinátorů PEEP Moskva

13. 4.   Konference, rodičovské schůzky

15. 4.   Workshop Metrop. Univerzita

16. - 23. 4.   International Theatre Project Praha ( Ulrichová)

18. 4. I  Přednáška dospívání

 La VII, VIII  Exkurze

19. 4. I - III  Beseda Konto bariéry

21. 4.   Dotazník GJS

   Klub dokumentárních filmů

 IV B  Spaní ve škole

22. 4.   Hokejbalový turnaj

25.,26. 4.   Přijímačky

 VIII  Maturitní a závěrečné práce AJ, CJ

 III  Mapovací kurz
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 IV A, IV B  Závěrečný test Ma

 VI  Zoologický kurz

28. 4.   Konference VIII

29. 4.   Poslední zvonění

2. - 11. 5. VIII  Písemné maturity - společná část

4. 5. ŠJ VI, VII  Exkurze Inst. Cervantes

4 - 6. 5.   Metrop. Univerzita (Mediální seminář)

10. 5. Bib VII  Exkurze JČU

12. 5.   Klub dokumentárních filmů

5. - 13. 5. IV A, IV B  Anglie

16. - 20. 5. VIII  Ústní maturity

16. 5. VI  Závěrečný test Ikt ( Kubíková)

 V  Ústav totalitních studií

17. 5. VI  Botanický kurz

 IV A  Výuková simulace EU

18. 5. III  Adiktologické šetření

 IV B  Výuková simulace EU

18. - 20. 5.   Metrop. Univerzita (Mediální seminář)

25. 5. II, IV, VI  Závěrečné zkoušky AJ

   Pythagoriáda - obv. kolo

26. 5.  18.00 Předávání maturitních vysvědčení

27. - 29. 5   Oslavy 25 let GJS

30., 31. 5. IV A, IV B  Závěrečné zkoušky ČJ

31. 5. Bib VII  PřF UK

2. 6. I  Den dětí na MŠ

7. 6. VI, VII  seminář Podnikání pro studenty

8. 6.   Schůzka rodičů budoucí primy

17.6.   Vyhlášení výsledků Studentské Thálie na Nové scéně ND

23. 6.   Konference

   Sportovní a herní den

24. 6.   Projektový den AJ;  Předání cen DofE

27. - 29. 6.   Výlety

30. 6.   Vysvědčení
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VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2015/2016

 Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.

 Ve školním roce 2015/2016 se žádná inspekce nekonala. Poslední inspekce se konala ve dnech 

23. až 26. února 2009, zpráva čj. ČŠI – 156/09-01 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2015/2016

 Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení

 Veškeré další provozní kontroly a revize jsou periodicky prováděny v zákonných lhůtách. Revizní 

zprávy jsou evidovány a založeny na sekretariátu školy ve smyslu Zákona o spisové službě. 

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

 Rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty (výsledovka) za rok 2015 jsou součástí této zprávy.

 Komentář k přehledu hospodaření za období 01.01.2015-31.12.2015

 Účetnictví školy bylo vedeno dle zásad vedení podvojného účetnictví podle účtové osnovy pro 

neziskové organizace.

 V roce 2015 hospodařila společnost se ziskem. Celkový hospodářský výsledek (zisk), na kterém 

se významným způsobem podílely sponzorské dary, činil za všechna střediska (škola, jídelna, 

klub) před zdaněním 544 616,04 Kč.

 Zisk z předcházejícího účetního období byl využit k další modernizaci školní počítačové 

infrastruktury, a to zejména k dovybavení zbývajících učeben audiovizuální technikou.

 Režijní náklady jako souhrn (energie, nájemné, úhrady za média, telekomunikace apod.) jsou  

v tabulce uvedeny s nulovou hodnotou, neboť jsou rozpočteny na jednotlivá střediska.

 Součástí zprávy jsou také Rozvaha (Bilance) a Výsledovka (Výkaz zisku a ztráty) obecně 

prospěšné společnosti Gymnázium J. Seiferta o.p.s., obojí k 31. 12. 2015. Přiložené dokumenty 

jsou součástí daňového přiznání za kalendářní rok 2015.

 Zprávou auditora ze dne 10. 6. 2016 byla ověřena účetní závěrka k 31. 12. 2015 s výrokem „Bez 

výhrad“ - kopie zprávy auditora je v příloze.

 Veškeré náklady, uvedené výše, byly vynaloženy na plnění obecně prospěšných služeb, tj. 

vzdělávání. Doplňkové činnosti obecně prospěšná společnost nevyvíjela. 
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 Výroční	zpráva	o	činnosti	školy	za	školní	rok	2015/16	str.	5	

  
Přehled hospodaření za střediska za období 01.01.2015-31.12.2015 
Účet Název účtu                        Poč.stav       Výnosy      Náklady   Hosp.výsl. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
*** 1-Gymnázium            
501 Spotřeba materiálu                                  0,00    350812,73 
502 Spotřeba energie                                    0,00    801890,23 
511 Opravy a udržování                                  0,00    394226,05 
512 Cestovné                                            0,00    151759,32 
513 Náklady na reprezentaci                             0,00     38300,00 
518 Ostatní služby                                      0,00   2593559,93 
521 Mzdové náklady                                      0,00  10387930,00 
524 Zákonné sociální pojištění                          0,00   3413950,00 
527 Zákonné sociální náklady                            0,00    146179,00 
538 Ostatní daně a poplatky                             0,00       224,00 
545 Kursové ztráty                                      0,00      1080,95 
546 Dary                                                0,00      5265,00 
549 Jiné ostatní náklady                                0,00    109373,69 
551 Odpisy dlouh.nehm.a hmotn.maj.                      0,00     15876,30 
582 Příspěvky-stipendia                                 0,00    174300,00 
602 Tržby z prodeje služeb                        9160246,30         0,00 
644 Úroky                                           16302,97         0,00 
649 Jiné ostatní výnosy                             56461,28         0,00 
682 Přijaté příspěvky (dary)                       299831,00         0,00 
691 Dotace                                        9422196,00         0,00 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem 1                                   0,00  18955037,55  18584727,20    370310,35 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                       
*** 2-Jídelna              
501 Spotřeba materiálu                                  0,00   1130147,75 
502 Spotřeba energie                                    0,00    153407,00 
511 Opravy a udržování                                  0,00     41931,90 
512 Cestovné                                            0,00      3397,00 
513 Náklady na reprezentaci                             0,00      1680,00 
518 Ostatní služby                                      0,00    156024,00 
521 Mzdové náklady                                      0,00    745377,00 
524 Zákonné sociální pojištění                          0,00    246482,00 
527 Zákonné sociální náklady                            0,00      7679,00 
538 Ostatní daně a poplatky                             0,00        28,00 
549 Jiné ostatní náklady                                0,00     23065,00 
551 Odpisy dlouh.nehm.a hmotn.maj.                      0,00      6892,00 
602 Tržby z prodeje služeb                        1703773,00         0,00 
644 Úroky                                              46,81         0,00 
649 Jiné ostatní výnosy                                 1,43         0,00 
691 Dotace                                        1014000,00         0,00 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem 2                                   0,00   2717821,24   2516110,65    201710,59 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                       
*** 3-Klub                 
501 Spotřeba materiálu                                  0,00    114652,02 
502 Spotřeba energie                                    0,00    115007,00 
511 Opravy a udržování                                  0,00     22448,50 
512 Cestovné                                            0,00     20045,00 
513 Náklady na reprezentaci                             0,00      1417,00 
 
 
Gymnázium J. Seiferta o.p.s.                                                  Strana:2 
Přehled hospodaření za střediska za období 01.01.2015-31.12.2015 
Účet Název účtu                        Poč.stav       Výnosy      Náklady   Hosp.výsl. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
518 Ostatní služby                                      0,00    398226,38 
521 Mzdové náklady                                      0,00    507484,00 
524 Zákonné sociální pojištění                          0,00    155625,00 
538 Ostatní daně a poplatky                             0,00        28,00 
549 Jiné ostatní náklady                                0,00      6472,00 
691 Dotace                                        1314000,00         0,00 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem 3                                   0,00   1314000,00   1341404,90    -27404,90 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                       
*** 4-Byt                  
*** 5-Režijní náklady      
*** -Středisko neuvedeno  
====================================================================================== 
Celkem                                     0,00  22986858,79  22442242,75    544616,04 
====================================================================================== 
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VIII. Další informace

 V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité.

 Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů

 

UČEBNÍ PLÁN Prima – Kvarta

Vzdělávací 
oblast Vyučovací předmět Zkratka 

předmětu Prima Sekunda Tercie Kvarta
Celková 
hodinová 
dotace

Poznámka

Jazyk  
a jazyková 
komunikace

Český jazyk a literatura ČJ 4 4 4 4 16 16

Anglický jazyk AJ 4 3 3 3 13 12+1D

Druhý cizí jazyk 
(německý, francouzský, 
španělský)

NJ, FJ, 
ŠJ — — 3 3 6 6D

Matematika 
a její 
aplikace

Matematika MA 4 4 4 4 16 16

Informační a 
komunikační    
technologie

Informační a komunikační 
technologie IT — 1 1 1 3 1+2SP

Člověk  
a společnost

Dějepis DĚ 2 2 2 2 8 8

Společenskovědní základ SVZ 2 1 1 1 4 4+1D

Člověk  
a příroda

Fyzika FY 2 2 2 2 8 6+2D

Chemie CHE — 2 2 2 6 6

Biologie BI 2 2 2 2 8 6+1D+1VZ

Zeměpis ZE 2 2 2 2 8 4+4D

Laboratorní práce LP — 1 1 — 2 2SP

Umění  
a kultura

Hudební výchova HV 2 1 1 1 5 5

Výtvarná výchova VV 2 1 1 1 5 5

Člověk  
a zdraví

Tělesná výchova TV 3 2 2 2 9 9

Výchova  ke zdraví VZ — — — 1 1 1

Volitelný 
předmět

Anglická konverzace AK — 1 1 1 3 3D

Dramatická výchova DV

Programování PG

Etická výchova ET

Součet 29 29 32 32 122 18
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UČEBNÍ PLÁN Kvinta – Oktáva

Vzdělávací 
oblast

Vyučovací předmět
Zkratka 

předmětu
Kvinta Sexta Septima Oktáva

Celková 
hodinová 
dotace

Poznámka

Jazyk  
a jazyková 
komunikace

Český jazyk a literatura ČJ 4 4 4 4 16 12 + 4D

Anglický jazyk AJ 3 3 4 3 + 1 13 + 1 1D, 1D volí

Druhý cizí jazyk (německý, 
francouzský, španělský)

NJ, FJ, ŠJ 3 3 3 3 + 1 12 + 1 1D volí

Matematika a 
její aplikace

Matematika MA 3 3 3 3 12 10 + 2D

Informační a 
komunikační    
technologie

Informační a komunikační 
technologie

IKT 2 2 — — 4

Člověk  
a společnost

Dějepis DĚ 3 3 — — 6

Společenskovědní základ SVZ 1 1 1 1 4 3 + 1D, SP, VZ

Filozofie FI — — 1

Člověk  
a příroda

Fyzika FY 3 3 — — 6

Chemie CHE 3 3 — — 6

Biologie BI 3 3 — — 6

Zeměpis ZE 2 3 — — 5

Umění  
a kultura

Estetická výchova výtvarná EVV
2 2 — — 4

Estetická výchova hudební EVH

Člověk  
a zdraví

Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8

Blok

Český jazyk a literatura – 
seminář

ČJS

— — 10 10 20 8 + 12D

Dějepis – seminář DS

Estetická výchova – 
seminář

EVS

Ruský jazyk – seminář RJS

Matematika – seminář MAS

Zeměpis – seminář ZES

Biologie – seminář BIS

Chemie – seminář CHS

Přírodní vědy – seminář PŘS

Fyzika – seminář FYS

Deskriptivní geometrie – 
seminář

DGS

Ekonomika a účetnictví – 
seminář

EÚS

Volitelný 
předmět

Anglická konverzace AK

— — 2 3 5 5D

Dramatická výchova DV

Programování PG

Etická výchova ET

Konverzace v cizím jazyce CJK

Přípravný kurz v anglickém 
jazyce

PKA

Přípravný kurz v 
německém jazyce

PKN

Cvičení z filozofie CFI

Cvičení z matematiky CM

Latina LA

Cvičení ze 
společenskovědního 
základu

CSVZ

Součet 34 35 31 32 132 26D
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VYSVĚTLIVKY 

 D = disponibilní hodiny,

 SP = hodiny vzdělávací oblasti Člověk a svět práce,

 VZ = výchova ke zdraví. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je součástí předmětu Biologie, vždy po ½ hodině v primě  
a v kvartě; v kvartě je pak druhá hodina realizována samostatným předmětem Výchova ke zdraví.

 POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU

 Prvním cizím jazykem je vždy anglický jazyk, druhý cizí jazyk si žáci povinně volí ze španělského, německého  
a francouzského. 

 Anglický jazyk je v primě navýšen o jednu disponibilní hodinu.

 Informační a komunikační technologie zahrnují v tercii a kvartě vzdělávací oblast Člověk a svět práce: ½ hodiny obsahuje 
vzdělávací obor Využití digitálních technologií a ½ hodiny vzdělávací obor Svět práce.

 Společenská výchova je v primě posílena o jednu hodinu z disponibilního množství; tato hodnota zahrnuje prvky dramatické 
výchovy tak, aby z velké části realizovala průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického 
občana, součástí jsou i výstupy oboru Výchova ke zdraví.

 Vzdělávací oblast Člověk a příroda je rozčleněna na pět vyučovacích předmětů a je posílena o sedm disponibilních hodin. 
Biologie v primě a kvartě zahrnuje vždy ½ hod. vyučovacího oboru Výchova ke zdraví. Součástí výuky biologie je týdenní 
kurs školy v přírodě v primě zaměřený na průřezové téma Environmentální výchova.

 Laboratorní práce zahrnují 2 hod. vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, konkrétně vzdělávacího oboru Práce s laboratorní 
technikou. Předmět je vyučován v dvouhodinových blocích pro polovinu třídy vždy jedenkrát za dva týdny. 

 Tělesná výchova je v sekundě doplněna lyžařským kurzem, v kvartě kurzem plavání.

 Volitelné předměty (anglická konverzace, dramatická výchova, programování, etická výchova) se v příslušném ročníku 
otevírají vždy podle aktuálního zájmu. Prvky etické výchovy jsou zahrnuty do tzv. zážitkového víkendu v tercii, kde 
se – kromě jiného – ve velké míře uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova v evropských  
a globálních souvislostech a Multikulturní výchova.

 Český jazyk a literatura je v kvintě až oktávě zvýšena vždy o jednu disponibilní hodinu.

 Anglický jazyk je v septimě navýšen o jednu disponibilní hodinu. V oktávě si žáci volí buď anglický jazyk, nebo cizí jazyk, 
navýšený o jednu disponibilní hodinu, podle toho, který jazyk je zvolen maturitním.

Praze dne 16.9.2016     Ředitel školy Mgr. Martin Metelka 

Výroční zprávu zašlete na odbor školství a mládeže MHMP, oddělení regionálního školství, nejpozději 
do 15. října 2016. 

Výroční zpráva musí být v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. a v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 
Sb. schválena školskou radou. Kopii dokumentu, kterým školská rada schválila výroční zprávu, k ní 
přiložte.
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§ 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní 
rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný 
subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to 
včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, 0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence, 0 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, 0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční 
zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy 
jako její samostatnou část s názvem „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím“.
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