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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. 2017.

 Gymnázium J. Seiferta o.p.s.
 Adresa: Vysočanské náměstí 500, Vysočany, 190 00 Praha 9

 IČO: 49626931

 Resortní identifikátor (RED_IZO): 600006107

 Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 

 Právní forma: obecně prospěšná společnost

 Zřizovatel: Spolek zakladatelů soukromého reálného gymnázia

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

 Ředitelka obecně prospěšné společnosti: 

 Ing. arch Pavlína Pospíšilová, tel. 731142168, 

 e-mail: p.pospisilova@gymjs.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

 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
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4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita.

 1. Gymnázium J. Seiferta, cílová kapacita 240 žáků (IZO 016 190 483)

 2. Školní klub, cílová kapacita 144 žáků (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 2015/2016:

 a. nové obory / programy  nejsou

 b. zrušené obory / programy nejsou

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb.

 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. V budově je 10 velkých kompletně vybavených 

učeben, k dispozici je dále 5 menších učeben pro výuku jazyků a volitelných předmětů, školní 

chemická laboratoř a školní klub.

 Součástí školního areálu je zahrada, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, tělocvična, posilovna 

a jídelna s vlastní kuchyní. 

 Škola využívá Windows server a rychlé připojení k internetu optickým kabelem (50 Mbps). Kromě 

kabelových přípojek ve škole pracují 3 nezávislé sítě Wi-Fi s různě nastavenými přístupovými 

právy. Školní informační systém pracuje na programové platformě Bakaláři. Pro žáky a učitele 

jsou k dispozici 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. 2016/17: 

 Předseda: MUDr. Aleš Lízr

 Členové: JUDr. Martin Kryl, Mgr. Šárka Miková, Mgr. Martin Toulec, Mgr. Ivana Zábranská a nově 

také pan Jiří Berger, který ve funkci nahradil paní Ing. Soňu Štroufovou 
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II. Pracovníci školské právnické osoby

1. Pedagogičtí pracovníci.

 a. počty osob 

G
ym

n
áz

iu
m

 J
. S

ei
fe

rt
a 

o
.p

.s
.

ře
di

te
l a

 z
ás

tu
pc

e 
ře

di
te

le
fy

zi
ck

é 
os

ob
y 

ce
lk

em

ře
di

te
l a

 z
ás

tu
pc

e 
ře

di
te

le
př

ep
oč

te
ní

 n
a 

pl
ně

 z
am

ěs
tn

an
é

iin
te

rn
í u

či
te

lé
fy

zi
ck

é 
os

ob
y 

ce
lk

em

in
te

rn
í u

či
te

lé
př

ep
oč

te
ní

 n
a 

pl
ně

 z
am

ěs
tn

an
é

ex
te

rn
í u

či
te

lé
 

fy
zi

ck
é 

os
ob

y 
ce

lk
em

ex
te

rn
í u

či
te

lé
př

ep
oč

te
ní

 n
a 

pl
ně

 z
am

ěs
tn

an
é

pe
da

go
gi

čt
í p

ra
co

vn
íc

i
fy

zi
ck

é 
os

ob
y 

ce
lk

em

pe
da

go
gi

čt
í p

ra
co

vn
íc

i
př

ep
oč

te
ní

 n
a 

pl
ně

 z
am

ěs
tn

an
é

 c
el

ke
m

2 2 27 22 6 1 33 23

 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 97

nekvalifikovaných 1 3

 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků

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

semináře

1 Vzdělávání dětí s 
Aspergerovým synd. 1 Agentura Majestic

1 Cesty matematicky 1 MFF UK

1 Hry v matematice 2 Zřetel s.r.o.

1 Do it yourself 1 PedF UK

1 Den pro učitele fyziky 1 MFF UK

1 Počítače v matematice 1 Descartes

1 Přírodovědný inspiromat 1 Vernier

1 Školení třídních učitelů 2 Zřetel s.r.o.

kurzy

1 Cesta do hlubin studia 
chemie 2 Př.F UK

1 Arteterapie 1 SUR

1 Kurz pro výchovné 
poradce 1 FF UK

doplňkové pedagogické studium

1 Hodnotitel mat. zkoušek 
DELF A1 – B2 1 Francouzský institut

1 Školení pro maturitní 
komisaře 1 NIDV
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školský management

rozšiřování aprobace

jiné (uvést jaké)

1 Konference Pekařovy 
společnosti 1 Ústav dějin UK

1 Konference Učitelé 
cestovatelé 1 Památník nár. písemnictví

1 Konference Člověk a moc 1 Ústav pro studium total. 
režimů, TU Liberec

 

 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora

počet učitelů cizích jazyků
celkem (fyzické osoby)

11

z toho

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 11

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

rodilý mluvčí 4

2. Nepedagogičtí pracovníci školy.

  a. počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané

7 5,4

 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků

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

semináře

kurzy 1
Hygienické minimum 
a systém HACCP v 
kostce

1
Jídelny.cz, s.r.o., 
Farského 638/14, 
Plzeň

jiné (uvést jaké)
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání

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

 a. denní vzdělávání

škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů

Gymnázium J. Seiferta o.p.s. 10 235

 Změny v počtech žáků / studentů v průběhu školního roku 2016/17.
 – přerušili vzdělávání: 1
 – nastoupili po přerušení vzdělávání: 1
 – sami ukončili vzdělávání: 0
 – vyloučeni ze školy: 1
 – nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0
 – přestoupili z jiné školy: 6
 – přestoupili na jinou školu: 8
 – jiný důvod změny (uveďte jaký): 0

 b. vzdělávání při zaměstnání – není

2. Průměrný počet žáků / studentů na třídu / studijní skupinu a učitele

 a. denní vzdělávání

škola průměrný počet  
žáků / studentů na třídu / skupinu

průměrný počet 
žáků / studentů na učitele

Gymnázium J. Seiferta o.p.s. 23,5 7,1

 b. vzdělávání při zaměstnání – není

3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji
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počet žáků /
studentů celkem

1 41 42

z toho nově přijatí 6 6
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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 93

neprospělo 0

opakovalo ročník 0

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 225

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 95,7 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 58,55

z toho neomluvených 0,48

 b. vzdělávání při zaměstnání – není

 

5. 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 20

z toho konali zkoušku opakovaně 1

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném 
termínu 1

počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl s vyznamenáním 9

prospěl 10

neprospěl 1

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2017/2018

délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let
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počet přihlášek celkem 84

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 59

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
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7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin

 Na škole nestudoval ve sledovaném školním roce žádný cizinec.

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků

 Škola vychází vstříc žákům s nejrůznějším znevýhodněním, a to jak sociálním, tak zdravotním,  

a snaží se o jejich plnou integraci.

 Žáci, kteří nemají možnost ze sociálních důvodů hradit školné, ale dosahují velmi dobrých 

studijních výsledků, mohou využít stipendijní fond školy. 

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

poradcem škola přihlíží ke specifickým potřebám žáků při výuce a klasifikaci, případně vytváří pro 

dané žáky individuální vzdělávací plán. 

 Škola nemá bezbariérový přístup, ale úpravou rozvrhu se snaží vyjít vstříc potřebám zdravotně 

indisponovaných žáků.

9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů

 Škola vytváří optimální vzdělávací prostředí individuálním přístupem k potřebám jednotlivých 

žáků. Kvalifikovaný pedagogický sbor jim věnuje všestrannou péči a pozornost i nad rámec běžné 

výuky, zejména formou konzultací. 

 Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci žáků a jejich aktivitu během výuky. 

 Díky široké škále volitelných předmětů zejména ve vyšších ročnících se žáci mohou profilovat  

s ohledem na své budoucí uplatnění. 

 Mimořádně nadaní žáci mají také možnost studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. 

10. Ověřování výsledků vzdělávání

 Škola pravidelně testuje výsledky vzdělávání svých žáků, a to interními i externími formami 

zkoušek. Ve školním roce 2016/17 byli žáci navíc testováni v rámci dvou celostátních šetření ČŠI, 

interně absolvovaly vybrané třídy souborné závěrečné zkoušky z hlavních výukových předmětů.

 Vedle vědomostního testování se škola účastní i adiktologického výzkumného projektu ve 

spolupráci s I. LF UK.

11. Školní vzdělávací programy

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

od 1. 9. 2016 byl ŠVP doplněn a upraven podle aktualizovaných požadavků RVP pro základní  

a střední vzdělávání.
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 V prvních šesti letech je cílem studia vybudování co nejširšího znalostního a dovednostního 
základu všech studentů. Pro poslední dva roky studia si pak studenti sami volí jeden ze čtyř 
předmětových bloků (přírodovědný, matematicko-fyzikální, humanitní nebo ekonomický) tak, aby 
se mohli co nejlépe připravit k maturitě a přijímacím zkouškám dle svých zájmů a potřeb.

 ŠVP garantuje i individuální přístup k žákům mimořádně nadaným a v maximální možné míře  
i žákům se speciálními studijními potřebami (škola nemá bezbariérový přístup).

 Škola vyhodnocuje nejen vlastní výsledky vzdělávání, ale součástí ŠVP je i autoevaluační šetření 
formou dotazníkové ankety, vedoucí k lepší zpětné vazbě v rámci práce školy mezi žáky, pedagogy 
i rodiči.

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).

IV. 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 výchovného poradce. Jeho úkolem je i kariérní poradenství. Vzhledem k tomu, 
že se prakticky všichni absolventi hlásí ke studiu na vysokých školách, spočívá toto poradenství 
většinou v 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 a interaktivních programů, ale také  
z výjezdů s žáky na tematicky zaměřené akce. Studenti se účastní výzkumu Kliniky adiktologie  
I. LF UK. Škola má vypracovaný 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 ve Středisku ekologické výchovy Horní Maršov. Na škole 
probíhá ve spolupráci s rodiči projekt komplexního třídění odpadu.
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4. Multikulturní výchova

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

mezinárodní spolupráce). 

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: 26 žáků, 5 dní

 Sportovní kurz oktávy: 19 žáků, 5 dní

 Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz sekunda, kvinty: 51 žáků, 5 dní

 Zážitkový víkend sekunda: 24 žáků, 4 dny

 Historicko – poznávací zájezd Itálie, kvarta až septima: 40 žáků, 7 dní 

 Expedice Anglie: 7 žáků, 13 dní

 Drážďany, kvinty: 41 žáků, 1 den

 Mezinárodní výměna PEEP Finsko: 5 žáků, 8 dní

 Mezinárodní divadelní festival Finsko: 5 žáků, 8 dní

 PEEP, koordinační schůzka vedoucích projektu partnerských zemí, Maďarsko

 Mediální seminář MU: 15 žáků, 3 dny

 Třídní výlety: 210 žáků, 4 dny

 Celodenní poznávací exkurze jednotlivých tříd: 13 dní

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)

 V rámci činnosti školního klubu organizuje škola volnočasové aktivity různého zaměření, kterým 

se studenti mohou věnovat přímo ve škole. A protože množství volného času studentů se během 

školního roku mění, je program těchto aktivit koncipován tak, aby se jich mohli studenti účastnit  

i nepravidelně či nárazově podle svých momentálních možností, případně aby jejich časový plán 

vznikal na základě vzájemné dohody účastníků. Ve školním roce 2016/17 měli studenti možnost 

navštěvovat tyto jednotlivé kluby a kroužky: 

 Anglický klub

 Bojové techniky temných staletí

 Cena Vévody z Edinburghu – DofE

 Debatní klub 

Divadelní improvizace

 Divadelní kroužky GJS
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 Expediční klub

 Filmový klub

 Fotokroužek

 Homework Club

 Hrátky se slovem

 International Theatre Project

 Klub matematiků GJS

 Kondiční posilování

 Pan European Educational Programme

 Pěvecký sbor GJS

 Programování

 Projektový klub

 Seifertovy listy

 Sportovní hry

 Šachový kroužek

 Taneční klub GJS

 Toastmasters

 Volejbalový kroužek

 Základy sportovní gymnastiky

 Zdravotní cvičení

8. Soutěže 

 Žáci se účastnili matematických soutěží Klokan a Pythagoriáda, olympiád v českém jazyce, 

matematice, fyzice a biologii. V posledně jmenované postoupila jedna studentka do krajského 

kola. V celostátním kole divadelní soutěže Studentská Thálie obsadili studenti septimy 2. místo.

 Ve sportovních soutěžích se žáci různých věkových kategorií účastnili 5 turnajů ve florbale  

a 2 turnajů v malé kopané, probíhajících zpravidla mezi středními školami v rámci Prahy.

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.

 Již dvacetiletou tradici má výměnný program s Gymnáziem Parsberg z Německa. Výměna probíhá 

každé dva roky, na jaře navštěvují naši studenti německé partnery a na podzim přijíždějí němečtí 

studenti do Prahy. Také v tomto školním roce – od 27. března do 1. dubna 2017 – absolvovalo 
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17 studentů z kvarty, kvinty a sexty týdenní pobyt v Parsbergu, kde byli ubytováni v hostitelských 

rodinách. Byl pro ně připraven bohatý program, v jehož rámci se mohli účastnit vyučování 

v partnerské škole a navštívili Mnichov, Norimberg a Regensburg. Podzimní část výměnného 

programu, tj. návštěva studentů Gymnázia Parsberg u nás, je naplánována na září 2017. 

 Kromě této jazykové výměny se škola účastní (jako jediná v ČR) dvou významných mezinárodních 

projektů. Prvním z nich je již mnoho let velmi úspěšně probíhající projekt studentských vědeckých 

konferencí PEEP (Pan European Educational Programme). Program spočívá v cyklických 

výměnách skupin žáků z osmi zemí podle dohodnutého dlouhodobého plánu. Každý rok 

se uskuteční setkání 60 studentů (po 20) ve třech zvolených státech, kde probíhají diskuse  

a semináře na předem stanovené téma. Témata v oblasti kultury, historie a vědy a cyklus výměn 

se stanovují vždy jednou ročně na koordinační schůzce učitelů v jedné z účastnických zemí. 

Letošní schůzka koordinátorů byla zorganizována školou v Maďarsku v květnu 2017.

 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. Komunikativním jazykem obou projektů – PEEP i ITP je angličtina.

 Gymnázium J. Seiferta o.p.s. se spolu se studenty Maďarska, Rumunska a Finska velmi 

úspěšně účastnilo projektu PEEP ve Finsku ve dnech 5. – 12. 11. 2016 na téma z oblasti historie 

„Remembering and Forgetting“. 

 Od 22. do 29. 4. 2017 studenti GJS vycestovali se svým divadelním projektem opět do Finska, 

tentokrát aby předvedli dvacetiminutové nonverbální představení na poměrně obtížné téma knihy 

Douglase Adamse The Hitchhiker’s Guide to the Galagy. V představení s nimi vystoupili studenti  

z Finska, Itálie a Rumunska. Finska.  Poté si studenti zvolili další téma „Monday morning“, na které 

nastudovali v mezinárodních skupinách pod vedením zahraničních režisérů desetiminutovou 

etudu. 

 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

1.súkromé gymnázium v Bratislavě Slovensko PEEP

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
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10. Spolupráce právnické osoby s partnery

 V oblasti podpory mimoškolních aktivit pro žáky gymnázia, konkrétně divadelní a dramatické 
tvorby, probíhala již tradičně dobrá spolupráce s Úřadem MČ Prahy 9. 

 Dalšími partnery školy jsou pracovníci FJFI ČVUT, kteří vedou žáky GJS v rámci fyzikálních 
praktik v laboratořích fakulty. Důležitá je spolupráce s VŠCHT, která umožňuje žákům GJS  
v laboratořích provádět specializovaná praktika pod vedením odborných asistentů. 

 Také PřF UK poskytuje na svých pracovištích žákům GJS možnost zúčastnit se tematicky 
zaměřených exkurzí.

 Další dlouhodobá spolupráce funguje s Jihočeskou univerzitou a ČAV, která pro žáky GJS 
připravuje exkurze v oblasti nejnovějších biologických poznatků společně s ukázkami moderního 
vědeckého přístrojového vybavení. 

 V rámci programu DofE a výuky dramatické výchovy spolupracuje škola se sousední mateřskou 
školou Dětský úsměv a Domovem seniorů Novovysočanská.

 Rodičovské aktivity a spolupráce rodičů se školou
 Ve školním roce 2016/2017 pokračovala 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 minulých let 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 a jejich děti na téma „Rizika 
dospívání a jak o nich s našimi dětmi komunikovat“ opírající se o nejnovější vědecké poznatky 
z oblasti dospívání, které mohou pomoci toto náročné životní období zvládat jak rodičům, tak 
samotným dětem. 

 Obsahem workshopů byla témata jako např. význam spánku v dospívání, efektivita učení vzhledem 
k vývoji mozku v dospívání, dopady digitálních technologií na vývoj mozku v dospívání, dopady 
kouření, alkoholu, marihuany atd. na mozek dospívajících a rizika vzniku psychických poruch  
v dospívání (sebepoškozování, pokusů o sebevraždu, depresí, úzkostí, poruch příjmu potravy 
atd.) a jak jim předcházet.

 Rodičovská sekce na školním webu
 Škola vytvořila na své internetové stránce část, která je určena pro rodiče. Tuto část rodiče spravují 

sami. Prostřednictvím odkazu http://gymjs.cz/pro-rodice se rodiče mohou informovat o minulých  
i plánovaných aktivitách.
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11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou

 Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení) škola neposkytuje.

12. Další aktivity, prezentace

 Pereme se s Thálií 2016

 Tradičně poslední víkend v listopadu se konal divadelní festival Pereme se s Thálií, respektive 

jeho 13. ročník. Probíhal po tři dny v Divadle na Prádle a v roli účinkujících se zde vystřídalo 

celkem 62 studentů od primy až po oktávu, ke kterým se dále přidalo také 14 absolventů školy  

a 8 hostů z Podještědského gymnázia.

 K vidění bylo 12 představení, z toho 10 autorských, které si studenti napsali sami, 2 představení 

vznikla na základě převzatých textů. V divadle se vystřídalo více než 600 diváků, kteří studenty 

odměnili bouřlivým potleskem.

 Program 13. ročníku festivalu naleznete na našich webových stránkách a těšíme se, že se  

s mnohými z vás potkáme v poslední víkendové dny v listopadu i letos.

 Vánoční koncert

 28. listopadu 2016 uspořádalo Gymnázium J. Seiferta již po patnácté v chrámu U Salvátora 

tradiční vánoční koncert. Na programu bylo Laudate Dominum W.A. Mozarta, Preludium G-Dur  

J. S. Bacha a program vyvrcholil, tak jako každoročně, Českou mší vánoční J. J. Ryby. 

 Sólisty byli Istra Šramlová (soprán – Laudate Dominum), Josef Lízr (violoncello – preludium  

G Dur) -oba studenti GJS. Dále zpívali Eva Knechtlová (soprán), Jana Karfusová (alt), Jiří Voslář 

(tenor) a Václav Voslář (bas). Sbor sestával ze studentů GJS a studentů Gymnázia Arabská, 

Komorní orchestr přátel GJS řídil Jiří Polívka.

 Mimořádně vydařenému koncertu, který navodil příjemnou předvánoční atmosféru, přihlíželo ve 

zcela zaplněném chrámu více než 400 diváků.

 Projektový den

 20. března 2017 proběhl ve škole každoroční projektový den – tentokrát s tématem Vzory a vzorce. 

Jednalo se o desátý ročník této tradiční akce, do jejíž přípravy se zapojili studenti kvarty, obou 

kvint, sexty a septimy pod vedením vyučujících J. Daňka, M. Toulce, E. Virtové a T. Karnoltové.

 Projektový den je určen pro všechny studenty školy. V jeho průběhu pracují v různých skupinách 

na vybraných stanovištích, která pro ně jejich spolužáci připravili. Letos si studenti vybírali  

z nabídky: Ikony modelingu; WikiHow: How to be a hero; Od truhly po šatnu aneb Stále 

nemám co na sebe; Mystifikace matematickým vzorcem; Utopie; Jídlo, jak ho neznáte; Sport2  

a Umění ve světě předloh. Jak již z jednotlivých názvů vyplývá, snaží se organizátoři přistupovat  

k danému tématu i odlehčenou formou – právě ta se u studentů těší největší oblibě. Letos tak bylo 

pravděpodobně nejúspěšnějším stanoviště WikiHow – How to be a hero, kde studenti vymýšleli 

své vlastní superhrdiny a zabývali se otázkou, co vlastně člověka hrdinou činí.
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 Run and Help

 Run and Help neboli Běhání, které pomáhá je projekt Konta Bariéry. Jedná se o šňůru charitativních 
běhů, do níž se zapojují jednotlivci i skupiny. Peníze, které běžci věnují, pomáhají lidem se 
zdravotním postižením. 31. března pořádali vyučující Tv již třetí ročník běhu pro studenty, rodiče  
i učitele a na pomoc potřebným vybrali jeho prostřednictvím 13.333,- Kč.

 Zahradní slavnost

 Zahradní slavnost je neformální společenská akce určená zaměstnancům školy, studentům, 
rodičům, příbuzným a známým a vůbec všem příznivcům GJS. Koná se tradičně ve druhé polovině 
června a slouží k přátelskému setkání všech výše jmenovaných před slavnostním zakončením 
školního roku a vydáním vysvědčení.

 Letos se akce konala ve čtvrtek 22. června 2017 odpoledne. V rámci jejího programu byli oceněni 
úspěšní studenti školy, probíhaly videoprojekce a hudební a divadelní studentská vystoupení. 
Součástí doprovodných aktivit byla také kulinářská soutěž GJS cup (cake) 2017 výtvorů sladké 
nebo slané kuchyně pořádaná Školskou radou, prodej výrobků studentů, prodej oblečení z kolekce 
GJS a další. Jako host programu vystoupili členové jazz-rock tria JOYBOX, k dispozici bylo také 
bohaté občerstvení včetně grilovaných specialit.

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

 V době školních prázdnin probíhaly stejně jako v jiných letech ve škole práce údržby. Školní 
budova nebyla pro veřejnost v době prázdnin v provozu.

14. Akce školy, seřazené chronologicky

 V tabulce níže jsou chronologicky seřazeny všechny akce, které přesahují svým charakterem 
běžný rozvrh vyučovacích hodin a které se ve sledovaném období na škole uskutečnily.

AKCE GJS 2016/17
1. 9.  Slavnostní zahájení školního roku

5. - 9. 9. I Škola v přírodě 

7. 9.  VII Festival vědy

12. - 17. 9. VIII Sport. kurz 

17. - 23. 9. IV,VI Kulturně – hist. Výjezd Itálie

23. 9. I Hledáme strašidlo (návštěva hry)

13. - 16. 10. II Zážitkový víkend 

10. 10. Piškvorkiáda

14. 10. V, VI Romeo a Julie (Div. Na Vinohradech)

19. 10. III A + B Husitský Tábor

20. 10.  Účinky radiace na lidský org. (T. Vrba, FJFI)
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AKCE GJS 2016/17
25. 10. VII, VIII Diagnostická analýza dechu (K. Sovová, ÚFCh AV)

26.,27. 10.  Podzimní prázdniny

2. 11. Cvičná evakuace školy

5. - 6. 11. Pedagogický výjezd Kokořín

3. 11. DOD soukromých škol

3. 11. VI ÚOCHAB

9. 11.  I Setkání se školní psycholožkou

5. - 12. 11. I – IV PEEP Finsko

8. 11. VII AV ČR Vestec

9. 11.  Konference, rodičovské schůzky

10.11. Den ptáků na GJS

14. 11. VII Šetření ČŠI

14. 11. VIII Muzeum Kampa

15. 11. VI Vojenský historický ústav

25. - 27. 11.  Thálie – divadelní festival

28. 11. Rybova mše vánoční

27. - 29. 11.  Thálie

30. 11. Školní kolo olympiády ČJ

30. 11.  Florbalový turnaj 

1. 12. V Červená stužka 

 6. 12. VI, VII Seminář Podnikání studentů

8. 12.  VII IKEM

13. 12.  DOD GJS

20. 12. V Drážďany 

 21. 12. Vánoční večírek

23.12. - 3. 1.  Vánoční prázdniny

16. – 20. 1.  V Lyžařský kurz

18. 1.  DOD GJS

24. 1.  Pololetní konference

25. 1.  Maturitní ples

26. 1 Filmový den

28. 1. Přijímačky nanečisto

31. 1. Pololetní vysvědčení

3. 2.  Pololetní prázdniny

6. – 12. 2.  Jarní prázdniny

14. 2. Laboratoře PřF UK

16. 2.  DOD GJS

16. 2. V Informační přednáška o pobytech v zahraničí

18. 2.  Přijímačky nanečisto

22. 2. IV - VII Básnické setkání s kytarou

22. 2.  Filmový klub
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AKCE GJS 2016/17
10. 3. I Přednáška o dospívání

13.,14. 3.  Policie ČR

20. 3. Projektový den

21. 3. IV Adiktologické šetření

27. 3. – 1. 4. Výměnný pobyt Parsberg

28. 3. – 4. 4. Výměnný pobyt Francie

31. 3. Run and Help

11. 4. VIII Písemná práce ČJ – státní maturity

VII Antropologické oddělení Národního Muzea

12. 4. Turnaj v malé kopané

13.,14. 4.  Velikonoční prázdniny

18.,20. 4. Přijímací pohovory

VIII Maturitní a závěrečné práce AJ, CJ

III Mapovací kurz

IV Závěrečný test Ma

VI Zoologický kurz

19. 4.  Konference, rodičovské schůzky

22. - 29. 4.  International Theatre Project Finsko 

27. 4.  Konference VIII

28. 4.  Poslední zvonění

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

2. - 14. 5. V Anglie

10. 5. VB Workshop – mezilidské vztahy

11. 5. I Zážitkový den

12. – 14. 5. Seminář PEEP Maďarsko

15. 5. I - III Obvodní kolo Pythagoriády

16. - 19. 5. VIII Ústní maturity

16. 5. VI Závěrečný test Ikt 

 16., 17. 5. IV Exkurze Olomouc

17. 5. VI Botanický kurz

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

24. 5. IV Přednáška AIDS

24., 25. 5.  VI Metrop. Univerzita (Mediální seminář)

25., 26. 5. IV Testování ČŠI

 26. 5. VI Poznávačka Bi

29. 5. Centrum pro talent. mládež – nabídka akcí

30. 5.  Předávání maturitních vysvědčení

31. 5. IV Exkurze – Digitalizační centrum AV

1. 6. VI Závěrečný test Che

I, II Den dětí na MŠ

2.,5. 6. IV Závěrečné zkoušky ČJ
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AKCE GJS 2016/17
3. 6. Den dětí GJS

7. 6. I Fotbalový turnaj

Schůzka rodičů budoucí primy

9. 6. VI, VII Exkurze Brdy

12. 6. VI Závěrečný test Dě

III Poznávačka Bi

13. 6. V Závěrečný test Dě

14. 6. Filmový klub

19. 6. VI Muzeum Kampa

20.6. VII Exkurze – středověká Praha

21. 6. Filmový klub

22. 6.  Konference

  Zahradní slavnost

23. 6.  Sportovní den

26. - 29. 6.  Výlety

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

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2016/2017

 V termínu od 9. do 14. března 2017 prošla škola úspěšně inspekcí zaměřenou na podmínky, 

průběh a výsledky vzdělávání. Podrobná zpráva a závěry ČŠI jsou obsaženy ve veřejném 

dokumentu s č. j. ČŠIA-508/17-A.

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2016/2017

 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. 

VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016

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

neziskové organizace.

 V roce 2016 hospodařila společnost se ziskem. Celkový hospodářský výsledek (zisk), na kterém 

se podílely i sponzorské dary, činil za všechna střediska (škola, jídelna, klub) před zdaněním 520 

364,67 Kč.

 Zisk z předchozího účetního období byl využit k další modernizaci a dovybavení školní počítačové 

infrastruktury.

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

rozpočteny na jednotlivá střediska, a to v poměru, ve kterém jsou jednotlivým střediskům 

přidělovány státní dotace.

 Veškeré náklady byly vynaloženy na plnění obecně prospěšných služeb, tj. vzdělávání. Doplňkové 

činnosti obecně prospěšná společnost ve sledovaném období nevyvíjela. Účetní uzávěrka byla 

ověřena zprávou auditora ze dne 7. 4. 2017 s výrokem „bez výhrad“.

 Zpráva auditora, Rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty (výsledovka) za rok 2016 jsou součástí 

této zprávy.
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VII. Doplňující informace

 S platností od 1. 9. 2016 došlo k některým změnám učebního plánu školy. Jeho aktuálně platná 
podoba je uvedena níže. V části tříd probíhala ve školním roce 2016/17 výuka podle starší verze, 
jejíž znění je možné najít v předchozí výroční zprávě.

 Učební plán – část I.

 Nižší gymnázium

PŘEDMĚT PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA celkem

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16

Angličtina 4 4 3 4 15

Francouzština, němčina, španělština 3 3 6

Matematika 5 3 4 4 16

IKT 1 1 1 3

Dějepis 2 2 2 2 8

Společenskovědní základ 2 1 1 4

Filosofie

Fyzika 2 2 2 2 8

Chemie 2 2 2 6

Biologie 2 2 2 2 8

Zeměpis 3 2 2 7

Laboratorní práce 1 1 2

Hudební výchova 2 1 1 1 5

Výtvarná výchova 2 1 1 1 5

Estetická výchova výtvarná/hudební

Tělesná výchova 3 2 2 2 9

Výchova ke zdraví 1 1

Volitelné předměty 1 1 1 3

28 30 32 32 122
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 Učební plán – část II.
 Vyšší gymnázium

PŘEDMĚT   KVINTA      SEXTA    SEPTIMA   OKTÁVA  celkem

Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15

Angličtina 4 4 3 4 15

Francouzština, němčina, španělština  3  3 3 3 12

Matematika 4 4 3 3 14

IKT  2 2 4

Dějepis 2 2 4

Společenskovědní základ 2 2 2 2 8

Člověk a moderní společnost 3 3 6 

Fyzika 3 3 6

Chemie  3 3 6

Biologie 3 2 5

Zeměpis 2 2

Laboratorní práce

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Estetická výchova výtvarná/hudební  2  2 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Výchova ke zdraví

Volitelné předměty 2 2 5

Bloky 10 10 20

34 34 32 32 132
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 Učební plán – část III.

 Volitelné předměty
 • Anglická konverzace
 • Dramatická výchova
 • Etická výchova
 • Německá konverzace
 • Francouzská konverzace
 • Španělská konverzace
 • Latina
 • Cvičení z matematiky
 • Cvičení z fyziky
 • Cvičení ze společenskovědního základu
 • Logika

 Bloky
 • Český jazyk a literatura – seminář
 • Dějepis – seminář
 • Ruský jazyk – seminář
 • Estetická výchova – seminář
 • Zeměpis – seminář
 • Biologie – seminář
 • Chemie – seminář
 • Fyzika – seminář
 • Přírodní vědy – seminář
 • Matematika – seminář
 • Deskriptivní geometrie – seminář
 • Programování – seminář
 • Ekonomika a účetnictví – seminář

Praze dne 20.9.2017     Ředitel školy Mgr. Martin Metelka 


