
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/22, stránka 1 z 26 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
základních škol, středních škol, konzervatoří, 

vyšších odborných škol a školských zařízení  

za školní rok 2021/2022 

(veškeré údaje uvedeny podle stavu k 31. 8. 2022, případně po opravných zkouškách  

a doklasifikací, pokud není uvedeno jinak) 

 

 

 

 

 

 

Gymnázium J. Seiferta o. p. s. 
Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 

Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 

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

IČ 49626931, DIČ CZ49626931 – neplátci DPH 

 

 

 

 

 

Praha, září 2022 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/22, stránka 2 z 26 

 
 

V souladu s § 20, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. o obecně prospěšných společnostech v platném 

znění a ve smyslu §7 vyhl.15/2005 Sb. v platném znění předkládáme výroční zprávu za školní rok 

2021/2022.  

 

1. Přesný název školy, resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 

MŠMT k 31. 8. 2022:  

 

Gymnázium J. Seiferta o.p.s. 

Obecně prospěšná společnost, vykonávající činnost školy, zapsaná do rejstříku obecně prospěšných 

společností, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 126 

Sídlo: 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 v Praze 9 

 

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

 

Ředitelka společnosti a ředitelka vykonávající činnost školy:  

Ing. arch. Pavlína Pospíšilová, tel.: 731142168,  

e-mail p.pospisilova@gymjs.cz 

 

Zástupkyně ředitelky školy: 

RNDr. Helena Svobodová, tel.: 266310724, 

e-mail: h.svobodova@gymjs.cz 

 

Správní rada (počet členů 3): 

předsedkyně:  MUDr. Michaela Ročňová, e-mail michaela.rocnova@post.cz 

členové:  Ing. Miloš Holas 

 RNDr. Pavla Holasová 

 

Dozorčí rada (počet členů 3):  

členové:  Ing. Daniela Voslářová 

 Ing. Vilém Kunzl 

 Milada Komárková 

 

Poznámka: správní a dozorčí rada jsou uvedeny ve složení, ve kterém fungovaly do 12. prosince 2021, 

kdy došlo ke změně ve správní i dozorčí radě, jak je uvedeno níže: 

 

Správní rada od 12.12. 2021 (počet členů 3):  

 MUDr. Michaela Ročňová, e-mail michaela.rocnova@post.cz 

členové:  MUDr. Milan Ročeň 

 Ing. Miloš Holas 
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Dozorčí rada od 12.12. 2021 (počet členů 3):  

členové:  Ing. Daniela Voslářová 

 RNDr. Pavla Holasová  

 Ing. Vilém Kunzl 

 

3. Adresa pro dálkový přístup:  

Webové stránky školy: http://www.gymjs.cz 

e-mail: gymjs@gymjs.cz 

ID datové schránky: ymmma56 (OVM) 

 

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

a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). 

1. Střední škola, 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 

 

Škola kód 
název oboru / 

vzdělávacího programu 
cílová kapacita oboru/ 

programu 

poznámka 
(uveďte, pokud obor nebyl 

vyučován, je dobíhající atd.) 

Gymnázium J. Seiferta o.p.s. 79-41-K/81 79-41-K/81 Gymnázium 240 -- 

 

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání.  

 Změny vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2020/2021: 

a. nové obory / programy nejsou 

b. zrušené obory / programy nejsou 

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb. 

Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9. Pronajímatelem budovy je MHMP. 

8. Školská rada. 

Ustavena 10.1.2006, složení rady ve šk. r. 2021/22:  

Předseda: Mgr. Radka Mlynárová, členové: Ing. arch. Pavel Kasík, Mgr. Markéta Schovánková, Ing. 

Emilie Kovačičová, Mgr. Martin Toulec, Mgr. Ivana Zábranská 

 

9. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby a rámcový popis 

personálního zabezpečení činnosti školy. 

Škola sídlí v budově z třicátých let dvacátého století. Pronajímatelem byla do června 2021 m. č. Praha 9, 

poté se změnil pronajímatel, kterým se stal MHMP. 

Škola má zahradu, víceúčelové hřiště s umělým vodopropustným povrchem, tělocvičnu, posilovnu se 

sociálním zázemím a jídelnu s vlastní kuchyní. Ve školní jídelně, která je pověstná vynikajícími domácími 

jídly, se stravují prakticky všichni studenti gymnázia. Bývalý byt školníka je využíván jako školní klub. 

Školní budova má 10 velkých učeben a čtyři nepříliš velké kabinety; jedna další učebna je používána jako 

počítačová laboratoř. Škola má též chemickou laboratoř, jejíž modernizace započala ještě před koncem 

http://www.gymjs.cz/
mailto:gymjs@gymjs.cz
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sledovaného období a bude ukončena začátkem září. Čtyři menší učebny se používají jako seminární 

místnosti a pro výuku jazyků. 

Vybavení školy výpočetní technikou stále sleduje nejmodernější trendy. Po rekonstrukci školní 

počítačové infrastruktury škola používá doménu gymjs.cz (původní doména gymjs.net je zatím též 

aktivní). Škola využívá Windows server, k dispozici je nepřetržitě aktualizovaný kancelářský balík MS 

Office 365 a další aplikace a programy. Od počátku omezení prezenční výuky, vynucené pandemií 

covidu, začala škola využívat pro výuku platformu Microsoft Teams, kterou využívá i nadále. 

Virtualizovaný linuxový server zajišťuje některé další důležité služby, jako např. přístupový systém s 

evidencí docházky, evidenci strávníků a vydaných jídel a práci se školními multifunkčními zařízeními 

prostřednictvím kreditního systému. Školní informační systém využívá programovou platformu Bakaláři. 

Všechny učebny jsou plně multimediálně vybaveny, a to včetně malých seminárních místnosti pro výuku 

jazyků, ve kterých jsou instalovány místo projektorů plazmové velkoplošné panely. Takto vybavenou 

místností je i klubovna, která se příležitostně využívá pro výuku angličtiny. Pro studenty i pro vyučující 

jsou k dispozici na lokální síť připojená vyspělá multifunkční digitální zařízení (kopírka/tiskárna/scanner), 

jedno takové zařízení je k dispozici pro vedení školy. Škola má rychlé symetrické připojení k internetu 

optickým kabelem. Ve všech učebnách je instalováno zatemnění.  

Každý vyučující má k dispozici vlastní notebook, kterým se může připojovat přímo na multimediální 

vybavení učeben. Všechny počítače ve škole pracují v lokální síti. Systém je rozsáhlý - kromě kabelových 

přípojek ve škole pracují 3 nezávislé sítě WiFi (učitelé, studenti, hosté) s různě nastavenými přístupovými 

právy. Do těchto sítí se mohou připojovat účastníci se svými smartphony či tablety na základě 

příslušných oprávnění. Pro zajištění bezpečného provozu se veškerá data automaticky zálohují. V 

počítačové laboratoři má při výuce každý ze studentů k dispozici svůj počítač, nesdílený s jinými studenty 

a samozřejmě je zde, podobně jako v ostatních učebnách, umístěn též dataprojektor a ozvučení.  

 

II. Pracovníci školské právnické osoby 

 
Pedagogičtí pracovníci. 

 

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

 

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu 

ped. pracovníků 

Gymnázium J. Seiferta o.p.s. 
  kvalifikovaných 35 97,2 

  nekvalifikovaných 1 2,8 

 

 

c. ostatní pedagogičtí pracovníci školy 

 

Gymnázium J. Seiferta o.p.s. 
Fyzické osoby Přepočtení na plně zam. 

celkem ženy celkem ženy 

Psychologové 1 1 0,5 0,5 

Výchovní poradci 1 1 X X 

 

d.  další vzdělávání ped. pracovníků ve šk. roce 2021/22 

 

 

 

e. jazykové vzdělávání a jeho podpora  

 

počet učitelů cizích jazyků 
celkem (fyzické osoby) 

12 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 7 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 5 

rodilý mluvčí 4 

 

Název typ účastníků pořádající 

Chemie pro život - letní škola pro středoškolské pedagogy kurz 1 VŠCHT 

Letní škola - metody ve výuce biologie kurz 2 Lipka 

Místně zakotvené učení kurz 24 Středisko ekologické výchovy Sever- Maršov 

Jak učit o evoluci přednáška 2 Energia a Filozofická fakulta Univerzity Pardubice 

moderní přístupy ve výuce jazyků konference 1 Asociace jazykových škol 

Cesta do hlubin studia chemie kurz 1 PřF UK 

výuka na Maltě na střední škole školení 2 GJS/Malta 

výuka ve Španělsku na střední škole školení 2 GJS/Benalmádena 

výuka ve Finsku na střední škole školení 2 GJS/Hameenlinna 

Webinář Jak posilovat autoritu učitele ve třídě - David Čáp online seminář 1 Monika Puškinová s.r.o. 

GeoGebra - nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ online seminář 1 Langmaster 

školení na RAP-KAP online seminář 2 KAP -   KAP@prahainovacní.eu 

AP zkoušky- přihlašení k ověřování online seminář 1 NPI 

22-54-11-2-1 - Vzájemně (se) učit historickou gramotnost -  kurz 1 Letní škola Olomouc 

Mezinárodní konference AJŠ Praha konference 1 Asociace jazykových škol  
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2. Nepedagogičtí pracovníci školy 

 

a. počty osob  

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

6 5 

 

b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků  

pracovnice školní jídelny: samostudium 

 

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání SŠ  

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. 10 240 

 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku 2021/22  

o přerušili vzdělávání: 0 

o nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 

o sami ukončili vzdělávání: 0 

o vyloučeni ze školy: 0 

o nepostoupili do vyššího ročníku: 1     z toho nebylo povoleno opakování: 1 

o přestoupili z jiné školy: 0 

o přestoupili na jinou školu: 3 

o 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 

(přepočtené úvazky) 

Gymnázium J. Seiferta o.p.s. 24 11 

 

b. vzdělávání při zaměstnání – není    

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/22, stránka 7 z 26 

3. 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 130 

neprospělo 1 

opakovalo ročník 1 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 233 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 97,5% 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 109,44 

z toho neomluvených 1,05 

 

b. vzdělávání při zaměstnání – není    

 

4. 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 46  

z toho konali zkoušku opakovaně 0  

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

termínu 
1  

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 23  

prospěl 23  

neprospěl 0  

 

5. Přijímací řízení do 1. ročníku gymnázia pro školní rok 2022/2023  

 

délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let 
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počet přihlášek celkem    152 

počet kol přijímacího řízení celkem   1 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru   44 

z toho v 1. kole   44 

z toho ve 2. kole   - 

z toho v dalších kolech   - 

z toho na odvolání   - 

počet nepřijatých celkem   108 

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 2021/2022   0 
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6. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

 

Na škole studovali ve sledovaném školním roce čtyři cizinci s trvalým pobytem v ČR. 

 

7. 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, i okamžitou, reagující např. na úraz, se snaží 

vyjít vstříc potřebám zdravotně indisponovaných žáků. 

 

8. 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.  

Pravidelně se konají dny projektové výuky, ve sledovaném školním roce při kterých se zapojuje  

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.  

 

9. Ověřování výsledků vzdělávání 

 

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

zkoušek. Vedle vědomostního testování se škola účastní i adiktologického výzkumného projektu ve 

spolupráci s I. LF UK. 

V předcházejícím školním roce byly vzhledem k omezením, vyhlášeným MŠMT v souvislosti 

s nákazou covid 19 prováděny převážně on-line testy studentů z hlavních výukových předmětů. On-

line se uskutečnily i zkoušky studentů, které byly podkladem pro závěrečnou klasifikaci. Při nich 

nebylo možné precizně kontrolovat samostatnost odpovědí, proto byly jejich výsledky lepší, než 

v minulých letech. Ve sledovaném školním roce se výuka vracela do normálu a přezkušování 

znalostí studentů probíhalo již normálním způsobem. Přesto se průměrné hodnocení proti 

předcházejícímu školnímu roku nezhoršilo. To ostatně ilustrují i výsledky maturit, které jsou pro nás 

významnou zpětnou vazbou. Ačkoli se studenti této zkoušky po covidové pauze velmi obávali, ze 46 

maturujících bylo 23 vyznamenání, 11 studentů mělo samé jedničky a nebyl nikdo, kdo by 

neprospěl. Dále, všichni se dostali na velmi prestižní vysoké školy. Zbývá jen jim přát, aby na nich 

vydrželi. Studentům můžeme jen gratulovat! 
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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 doplněn a upraven podle aktualizovaných požadavků RVP pro základní a střední 

vzdělávání. ŠVP je tak naplňován každý rok s drobnými změnami, reagujícími na aktuální potřeby 

školy.  

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 na VŠ 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 dotazníkových anket, vedoucí k lepší zpětné vazbě v rámci práce školy mezi žáky, pedagogy 

i rodiči. 

 

10. 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. Prevenci sociálně patologických jevů zajišťujeme dvěma našimi preventisty. Studentům, kteří 

mají specifické vzdělávací potřeby se věnuje výchovný poradce, který s nimi pracuje, je jim 

nápomocen a poskytuje jim podporu. Součástí je i osvětová činnost, která 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. 
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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 třídění odpadu, iniciací byl projekt ve spolupráci s rodiči. 

 

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  

 

Jsou uvedeny v přehledu dále. Akce, které se nemohly uskutečnit v předcházejícím školním roce 

(lyžařské kurzy), byly přesunuty do školního roku 2021/22. 

 

Akce žáků počet dní termín 

Seznamovací kurs Horní Maršov 24 5 13.-17.9. 2021 

Sportovní kurs oktávy 40 5 6.-10.9. 2021 

Zážitkový víkend sekunda 44 4 30.9.-3.10. 2021 

Lyžařský kurz - sekunda 44 5 4.-8. 2022 

Lyžařský kurz - kvinta 33 5 7.-11.2. 2022 

Lyžařský kurz – tercie a sexta 34 5 26.-30.3. 2022 

Plavání kvarta a kvinta 44 - průběžně, 2x24 hod.  

 

7. Mimoškolní aktivity 

 

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 2021/22 měli studenti možnost navštěvovat následující kluby a kroužky, a to až do 

vyhlášení protiepidemiologických opatření MŠMT.  

 

Bojové techniky temných staletí 

Cena Vévody z Edinburghu – DofE 

Deskové hry 

Divadelní improvizace 

Divadelní kroužky GJS 

English Club 
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Filmový klub 

International Theatre Project 

Klub mladého diváka 

        Pan European Educational Programme 

  Poznáváme Prahu 

  Programování 

Projektový klub 

Sportovní hry 

Tvůrčí psaní 

Výtvarný kroužek 

Do přírody za Cashkami 

 

 

Významnou mimoškolní akcí, která má dokonce celopražský dosah, je divadelní festival Pereme 

se s Thálií, který se konal po covidové pauze v divadle Gong. Festivalu se účastnili žáci ze všech 

tříd, akce byla dvoudenní. Každá třída měla dvě až tři představení, přičemž zlatým hřebem bylo 

představení Zvířátka a Petrovští v podání profesorů gymnázia. 

 

Veškeré akce, uskutečněné ve školním roce 2021/22 (školní i mimoškolní) 

 

1. 9.   
Slavnostní zahájení školního roku 

   Porada 

6. - 10. 9. VIII A, B  Sportovní kurz (Kubíková) 

13. - 17. 9. I A  Škola v přírodě (Kolmanová, Toulec) 

9. - 12. 9. II B  Zážitkový víkend (Nájemník) 

14. - 15. 9. IV  Botanická exkurze (Ekrtová) 

16. 9.   Volejbal SŠ (Kadlčák) 

20., 21. 9.   
Studentské volby 

21. 9. IV  Exkurtze Národní muzeum (Toulec) 

23. 9. III  Exkurze Břevnov (Toulec) 

27. 9.   
Sportovní den 

28. 9.   
Oslavy 30 let GJS 

29. 9. V  Exkurze PřF UK (Šíba, Ekrtová) 

30. 9. - 3. 10. II A  Zážitkový víkend (Brabcová) 

3. - 8. 10   
Výjezd Finsko, Španělsko (OP Praha pól růstu) 

5. 10. DěS VII, VIIIA, B  Exkurze Archiv bezp. složek (Nájemník) 

6. 10. IIA, B  Exkurze Koněprusy (Ekrtová) 

7. 10. IIA, B 17.00 Imatrikulace Brožíkův sál 

8. 10. III  Exkurze Tábor (Toulec) 

9. - 16. 10.   Výjezd Malta (OP Praha pól růstu) 

12. 10. VII  Exkurze Kostel Cyrila a Metoděje (Nájemník) 

13. 10.   
Seminář Evoluční biologie (Ekrtová, Svobodová) 

   Přespolní běh (Ambroz) 

20. 10. VI - NJ  Kino (Hrdinová) 

26. 10.   
Exkurze PřF UK (Šíba) 

27. - 29. 10.   Podzimní prázdniny 

1. 11.   
Halloween na GJS (Studentská rada) 

3. 11.   
DOD soukromých škol 

4. 11.   Konference, rodičovské schůzky I - IV 

 V, VI  Workshop Romská kultura (Toulec) 

 Bib VII  Exkurze ÚOCHAB (Ekrtová) 

9. 11.   Rodičovské schůzky V - VIII 
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9. - 11. 11.   
PEEP (on line), téma sport & historie, (CZ,FIN,HU, RO) 

15. 11. DěS VII, VIII  Přednáška Islám - P. Pelikán (Nájemník) 

16. 11. VI  Zdravý životní styl (Hovězáková) 

18. 11. VIIIA, B 13.15 Přednáška J. Pospíšil - Evropské instituce 

   Florbal - starší žáci (Ambroz) 

23. 11. I  Kyberšikana (Hovězáková) 

22. 11. VI  Kino (Djiboghlian) 

26. 11.   Best in English (Pastyříková) 

   
MASO (Rabiecová) 

30. 11. I, III  Kráska a zvíře - ND 

1. 12. IIA, B  Kráska a zvíře - ND 

 V, VI  M. Wollner - Dezinformace v médiích 

7. 12. III  Dinosauři (Šíba) 

9. 12. VIII A  Blázníš, no a ? (Jílek) 

   
Rybovka - NEKONÁ SE 

15. 12. IV  Souborná zkouška Ma (Rabiecová) 

 VIII B  Blázníš, no a? (Jílek) 

16. 12. V  Nevypusť duši (Jílek) 

18. 12.   
Vánoce na GJS 

20. - 22. 12.   Ředitelské volno 

23. 12. - 2. 1.   
Vánoční prázdniny 

12. 1.   
DOD GJS 

26. 1.   
Pololetní konference 

31. 1.   Pololetní vysvědčení 

1. 2. Bib VII, VIII 
 

Exkurze JČU (Svobodová) 

3. 2. Bib VII, VIII 
 

Exkurze ČZU (Šíba) 

4. 2.   Pololetní prázdniny 

7. - 11. 2. V, VII 
 

Lyžařský kurz 

10. 2. II A, B 
 

Projekt Nejsme si cizí (Pastyříková) 

15. 2.   DOD GJS 

19. 2.   
Přijímačky nanečisto 

21. 2. IIB, IV 
 

Primární prevence (Ekrtová) 

22. - 24. 2. I, IIA, IIB  Tvůrčí dílny ND 

23. 2. IV 
 

Bi exkurze (Šíba) 

24. 2. VI, VII 
 

Kariérní den 

  III  Bi exkurze (Šíba) 

25. 2. VI 
 

Kariérní poradenství (Jílek) 

28. 2. IIA, V 
 

Primární prevence (Ekrtová) 

7. 3. I, III  Projekt Nejsme si cizí (Pastyříková) 

8. 3. VIII 
 

Závěrečná práce AJ 

2. 3. VIII 
 

Závěrečná práce FJ, NJ, ŠJ 

4. - 8. 3. II A, B  Lyžařský kurz  

14. - 20. 3.   
Jarní prázdniny 

26. 3. - 30.3. VI, III 
 

Lyžařský kurz 

30. 3.   
Ples 

16. – 18.3.   ITP Projekt (Ulrichová) 
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31. 3.- 1. 4.   
Thálie 

4. 4. Bib VII, VIII  Antropologická exkurze (Ekrtová) 

5. 4. IV, V, Eko VII 
 

Kryptoměny (Kadlčák) 

6. 4.   
Konference, Třídní schůzky 

  VI  Anatomický ústav (Šíba) 

7. 4. Bib VII 
 

Národní muzeum (Ekrtová) 

11. 4.   
Projektový den – stoleté výročí Velké Prahy (Peterka) 

14. - 18. 4.   Velikonoční prázdniny 

19. 4.   
Přijímací pohovory 

  VIIIA, B 
 

Maturitní práce ČJ 

  III  Mapovací kurz 

20. 4.   
Přijímací pohovory 

  IV 
 

Souborná písemná práce ČJ 

  III  Mapovací kurz 

  VI 
 

Exkurze ZOO (Šíba) 

21. 4. VIII 
 

Maturitní práce  AJ 

22. 4. IIA, B, III  Přednáška Madagaskar (Ambroz) 

  VIII 
 

Maturitní práce Ma 

22. - 24. 4.   
Výjezd DoFE (Kubíková, Orr) 

25. 4. VIII  Maturitní práce FJ, NJ, ŠJ 

28. 4.   
Konference VIII 

  V, Bib VII 
 

J. Mendel - výstava (Ekrtová, Šíba) 

29. 4.   
Poslední zvonění 

2. - 5. 5. VIII  Písemné maturity - společná část (DT) 

10. - 11. 5.   
Náhradní přijímačky 

13. - 15. 5. VI, VII 
 

Jazykový výjezd (Dudilieux) 

16. - 24. 5. VIII  Ústní maturity 

16. 5. VI  
 

Botanický kurz (Ekrtová) 

18. 5. VI  
 

Závěrečný test Ikt ( Dominec) 

23. 5. VII  FOCUS (Jílek) 

30. 5. IIA, B 
 

Souborné zkoušky AJ 

  IV 
 

Souborná zkouška ČJ - ústní část 

31. 5.   Den dětí v MŠ (Ulrichová) 

    
Náhradní termín přijímacích zkoušek 

1. 6. IV, VI 
 

Souborné zkoušky AJ 

  III  Poznávačka Bi (Šíba) 

2. 6. VI 
 

Předávání maturitních vysvědčení 

3. 6.   
Přednáška Psychologie (S. Zvánovcová) 

6. 6. VI   Závěrečný test Che (Šíba) 

7. 6.   
Schůzka rodičů budoucí primy 

24. 5. VI 
 

Poznávačka Bi (Šíba) 

14. 6. V  Závěrečný test Dě (Toulec) 

15. 6. VI 
 

Závěrečný test Dě (Nájemník) 

    
Golf (Orr) 

16. 6.   
Běh pro Jedličku (Kadlčák) 

23. 6.   Konference 
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Zahradní slavnost 

24. 6.   Sportovní den 

27. - 29. 6.   
Výlety 

30. 6.   
Vysvědčení 

 

 

8. Soutěže  

Studenti školy jsou tradičně velmi soutěživí. Zde je stručný výčet, čeho se ve sledovaném školním 

roce zúčastnili: 

Jedno umístění máme dokonce na 1. stupni v okresním kole z českého jazyka! 

Žákyně ze sexty se umístila na 6. místě v krajském kole matematické olympiády v kategorii B. 

Naši dva žáci se umístili na 2. a 3. místě v matematické olympiádě rovněž v krajském kole. Další 

dva se dělí o 13. místo v kategorii Z8. V mladší kategorii Z6 jeden žák získal 8. místo. 

Další naše žákyně obsadila 1.místo v kategorii IB a IIB v soutěži v anglickém jazyce, kterou 

organizoval DDM v Praze 9.  

Naši studenti od sekundy po septimu se také účastnili matematické soutěže Klokan, přihlášených 

bylo tolik, že se téměř vyčerpala kapacita.  

Studenti z oktávy, septimy, sexty, kvinty, kvarty i tercie se zúčastnili anglické soutěže Best in 

English 2021, ve které si porovnávali své výsledky v mezinárodním měřítku. Výsledky nás mile 

překvapily. Ze 17 tisíc soutěžících, máme umístění v první třicítce z ČR.  

Matematické týmové soutěže, která proběhla online, se účastnili žáci z tercie a kvarty. Obě 

skupiny dopadly velmi dobře, tercie obsadila 63. místo mezi 700 účastníky, rovněž kvarta byla v 

první stovce. 

Studentka oktávy nás skvěle reprezentovala na uměleckohistorické olympiádě (na FFUP v 

Olomouci) a získala 1.místo!  

K výsledkům našich studentů upřímně gratulujeme! 

 

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních programů  

 

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

zejména zdokonalení jazykových schopností žáků a poznávání odlišného kulturního prostředí. 

Škola se dlouhodobě účastní několika výměnných programů. 

Škola se 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.  

 

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. 

V chronologickém plánu činnosti se program ITP ve sledovaném školním roce neuskutečnil.  
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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 + 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 

 

V oblasti podpory mimoškolních aktivit pro žáky gymnázia, konkrétně divadelní a dramatické 

tvorby, probíhá již tradičně dobrá spolupráce s Úřadem MČ Prahy 9. Dalšími partnery školy jsou 

pracovníci FJFI ČVUT, kteří v minulých letech vedli žáky GJS v rámci fyzikálních praktik 

v laboratořích fakulty. Důležitá je spolupráce s VŠCHT, která umožňovala žákům GJS v 

laboratořích provádět specializovaná praktika pod vedením odborných asistentů.  

Také PřF UK poskytovala na svých pracovištích žákům GJS možnost zúčastnit se tematicky 

zaměřených exkurzí. Další dlouhodobá spolupráce fungovala s Jihočeskou univerzitou a ČAV, 

která pro žáky GJS připravovala 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.  

Naše hlavní organizátorka Dofe Lucie Kubíková získala opět za dosavadní práci ocenění. 

Rodičovské aktivity a spolupráce rodičů se školou  

Ve školním roce 2021/2022 pokračovala spolupráce mezi školou a rodiči našich žáků. 

11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

 

Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení) škola neposkytuje. 

 

12. 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. 

V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2021/2022 
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V průběhu školního roku 2021/22 se žádná inspekce nekonala. Poslední inspekce proběhla 

v termínu od 9. do 14. března 2017. Podrobná zpráva a závěry ČŠI jsou obsaženy ve veřejném 

dokumentu s č. j. ČŠIA-508/17-A.  

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 2021 

Rozvaha (bilance) a Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) za rok 2021 i audit účetní závěrky k 31.12.2021 
jsou součástí této zprávy. Tyto dokumenty jsou součástí daňového přiznání za kalendářní rok 2021. 
 
Komentář k přehledu hospodaření za období 01.01.2021 - 31.12.2021 
 

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

neziskové organizace. 

 

V roce 2021 hospodařila společnost se ziskem zejména proto, že se vzhledem 

k vyhlášeným opatřením, souvisejícím s pandemií koronaviru, nemohlo uskutečnit množství 

plánovaných, akcí, a to zejména školního klubu; v důsledku toho se snížily náklady. Celkový 

hospodářský výsledek (zisk), na kterém se podílely i sponzorské dary, činil za všechna střediska 

(škola, jídelna, klub) po zdanění 1 441 tis. Kč. 

 

Zisk z předcházejícího účetního období byl využit k další modernizaci školního inventáře a k dalšímu 

dovybavení a modernizaci školní počítačové infrastruktury. 

 

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

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

státní dotace. 

 

Zprávou auditora ze dne 30.6.2022 byla ověřena účetní závěrka k 31. 12. 2021.  

 

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

Doplňkové činnosti obecně prospěšná společnost nevyvíjela. 

 

Od rozvahového dne do dne vyhotovení výroční zprávy nenastaly žádné významné skutečnosti, které 

by ovlivnily skutečnosti vykázané v účetní závěrce. 

 

Společnost nevyvíjela v roce 2021 v oblasti výzkumu a vývoje žádné aktivity. 

 

V oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích se společnost řídí dle právních 

předpisů platných v ČR. 
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VII. Doplňující informace 

 

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 

Člověk a moderní společnost      

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 4 4 4 15 

Angličtina 4 3 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 

 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/22, stránka 25 z 26 

Učební plán  - část III. 
 

 

Volitelné předměty 

o Anglická konverzace 

o Dramatická výchova 

o Etická výchova 

o Německá konverzace 

o Francouzská konverzace 

o Španělská konverzace 

o Latina 

o Cvičení z matematiky 

o Cvičení z fyziky 

o Cvičení ze společenskovědního základu 

o Logika 

 

 

Studijní bloky 

o Český jazyk a literatura – seminář 

o Dějepis – seminář 

o Ruský jazyk – seminář 

o Estetická výchova – seminář 

o Zeměpis – seminář 

o Biologie – seminář 

o Chemie – seminář 

o Fyzika – seminář 

o Přírodní vědy – seminář 

o Matematika – seminář 

o Deskriptivní geometrie – seminář 

o Programování – seminář 

o Ekonomika a účetnictví – seminář 
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VIII. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  

svobodném přístupu k informacím 

 
 Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňujeme 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 žádné. 

  

 

 Poznámka: 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". 

 

 

       

 
 

Praze dne 24.9.2022     Ředitelka školy: Ing. arch Pavlína Pospíšilová 

 


