
Organizační řád školy 

Školní rok 2021/2022 
 

Název organizace: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, 

                               U Balvanu 16, příspěvková organizace 

Adresa:  U Balvanu 764/16, 466 34 Jablonec nad Nisou 

 

Zřizovatel:   Liberecký kraj se sídlem: 

   U Jezu 642/2a  461 80, Liberec 2 

 

Ředitel školy:    Mgr. Jiří Kozlovský 

Zástupce ředitele školy:   Mgr. Petr Kvoch 

Výchovná poradkyně:   Mgr. Alice Bartoňová 

Sekretářka:     Jana Šimková 

 

Kontakty: telefonní čísla  -  ŘEDITELNA:  774 320 086    

                                              A SEKRETARIÁT: 483 320 086 

                                              SBOROVNA:  483 711 253 

                                               

 e-mail: gymnazium@gymjbc.cz 

                                  jméno.příjmení@gymjbc.cz 

                                  kozlovsky.jiri@gymjbc.cz  (ředitel školy) 

 

Návštěvní hodiny pro veřejnost: ve dnech školního vyučování: 

                                                            8:00  -  15:00  

(Po individuální domluvě i v jiný čas.) 

 

Úřední hodiny sekretariátu pro veřejnost: 

Ve dnech školního vyučování:       8:00 – 10:00  

                                                                          13:30 – 15:00  

 

Konzultační a poradenská činnost výchovné poradkyně: 
ve dnech školního vyučování   pondělí 10:00 – 10:45  

                                                  středa  14:45 - 15:30 

                                                  čtvrtek 10:00 – 10:45 

a dále individuálně po osobní domluvě i mimo výše uvedenou konzultační dobu  

(telefon 483 711 253 nebo 721 364 463).                   
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Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek: 

Škola je pro žáky otevřena ve dnech školního vyučování  

od 7.00 do 16.00 hod. 

 

Začátky vyučovacích hodin: 

1. hodina 8.00 

2. hodina 8.55 

3. hodina 10.00 

4. hodina 10.50 

5. hodina 11.45 

6. hodina 12.40 

7. hodina 13.00 

8. hodina 13.55 

9. hodina 14.45 

 

Dopolední velká přestávka: 9:40 – 10:00  

 

Přestávka na oběd: podle rozvrhu tříd: 12:30 – 13:55  

Pořadí tříd a výdej obědů třídám určuje rozvrh výdeje obědů. 

V době mimořádných organizačních opatření se výdej oběda řídí mimořádným rozvrhem. 

 

Provozní doba studovny: ve dnech školního vyučování 7:30 – 15:00 

 

Využití školního pozemku ke sportovním aktivitám a odpočinku: 

v době velké a obědové přestávky, využívání sportovního zařízení pouze na vlastní nebezpečí. 

 

Během vyučování a o přestávkách platí zákaz opouštění areálu školy bez vědomí třídního 

učitele nebo učitele daného předmětu. 

 

V celém objektu školy, na školním pozemku a v bezprostředním okolí školy platí bez 

výjimky zákaz kouření. 

 

 


