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1. Základní údaje o škole 
 

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace 

U Balvanu 16,  466 34  Jablonec nad Nisou 

IČO:    60252758 

Identifikátor zařízení: 600 010 449 

Zřizovatel:   Liberecký kraj, U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 

Ředitel školy:  Mgr. Jiří Kozlovský 

Školská rada:  funkční období do 11/2020 

Druh školy:  gymnázium se všeobecným zaměřením 

Do sítě škol zařazena: 28. 6. 1996 

Kapacita školy:  350 ţáků (původní s oborem vzdělání 79-41-K/81) 

Kapacita zapsaného aktivního oboru vzdělání je 256 ţáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Personální zabezpečení školy 
 

Přehledné tabulky „Věková skladba“ a „Odborná klasifikace“ jsou součástí příloh. 

Komentář k příloze:  

 

     Nepedagogičtí pracovníci 

     Na škole pracovali: účetní – hospodářka  1 1.00 pracovní úvazek 

                                      administrativní pracovník  1 0,38 pracovního úvazku 

                                      školník, topič    1     1 + 0,25 pracovního úvazku  

                                      uklízečka   3     2,13 pracovního úvazku     

 

   

 

 

Věkové sloţení provozních zaměstnanců: 

do 30 let    0 

do 40 let    0 

do 50 let    2 

     nad 50 let    4 

 

 

Odborná způsobilost pedagogických pracovníků                
je popsána také v příloze výroční zprávy. 

 
Vyučovací předměty povinné   

% 

Český jazyk a literatura       100 

Anglický jazyk        100 

Francouzský jazyk       100 

Německý jazyk        100 

Občanská výchova       100 

Základy společenských věd      100 

Dějepis         100 

Zeměpis         100 

Matematika        100 

Fyzika         100 

Chemie         100 

Biologie         100 

Hudební výchova        100 

Výtvarná výchova       100 

Tělesná výchova        100 

 

 

 
Vyučovací předměty volitelné  

Deskriptivní geometrie       100 



Informatika a výpočetní technika     100 

Latina         100 

Seminář a cvičení z biologie      100 

Seminář z dějepisu       100 

Seminář zeměpisný       100 

Seminář a cvičení z fyziky      100 

Seminář a cvičení z chemie      100 

Seminář a cvičení z matematiky      100 

Seminář společenskovědní      100 

Konverzace v anglickém jazyce      100 

Konverzace v německém jazyce      100 

Konverzace ve francouzském jazyce     100 

Aplikovaná matematika       100 

Biologický seminář       100 

Literární seminář        100 

 

 
Vyučovací předměty nepovinné 

Konverzace v anglickém jazyce      100 

Praktická cvičení z matematiky      100 

Praktická cvičení z českého jazyka     100 

Výtvarná výchova       100 

Latina         100 

     

 

 

3. Údaje o počtu ţáků 
 

 Tyto údaje vycházejí z počtu ţáků na začátku školního roku a jsou shodné s údaji 

 v zahajovacím výkazu, tedy se stavem k 30. 9. 2020. 

 

1.ročník A  32   20 dívek 

1.ročník B  27   20  

2.ročník A  32   20 

2.ročník B  29   21 

3.ročník A  30   19 

3.ročník B  30   24 

4.ročník A  29   13 

4.ročník B  28   22 

 

Celkem  237   159 

 

 

 

 

 



4. Organizace studia 
 

Vzdělávání probíhalo v jednom oboru vzdělání:  79-41-K/41 Gymnázium 

                                                                           

                                                                          

4 ročníky     označení: 1.AB 2.AB 3.AB 4.AB  

 

Celkem ve školním roce 2020/21:       8 tříd 

     

Obor vzdělání 79-41-K/41 je se všeobecným zaměřením a s  orientací na výuku přírodovědných 

předmětů a cizích jazyků. Výše uvedená organizace vzdělávání probíhá v souladu se školními 

vzdělávacími programy.  

Ve školním roce 2019/20 zanikl obor 79-41-K/81 (veden jako dobíhající). Výmaz tohoto oboru 

ze vzdělávací nabídky školy je částečně kompenzován navýšením kapacity čtyřletého oboru a od 

školního roku 2020/21 je tento obor kapacitně zaplněn celkovým počtem 8 tříd povolených v 

rejstříku škol.  

 

Obory vzdělání a učební plány: 

 

2. Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium v souladu s úpravami RVP pro 

gymnázia. 

 

 
Vzdělávání probíhá v jednotlivých předmětech podle výše uvedeného učebního dokumentu takto: 

1.A, 1.B, 2.A, 2.B 3.A, 3.B, 4.A, 4.B 

       

 

Vyučovací předměty:     Výchozí vzdělávací dokument od: 

 

  Český jazyk              1.9.2009 

  Anglický jazyk             1.9.2009 

  Druhý cizí jazyk              1.9.2009 

  Matematika        1.9.2009 

  Dějepis              1.9.2009 

  Základy společenských věd            1.9.2009 

  Fyzika              1.9.2009 

  Chemie              1.9.2009 

  Biologie              1.9.2009 

  Zeměpis              1.9.2009 

  Estetická výchova výtvarná            1.9.2009 

  Estetická výchova hudební            1.9.2009 

  Tělesná výchova             1.9.2009 

  Volitelný předmět 1,2,3,4 podle nabídky          1.9.2009 

 



Organizace vzdělávání pohledem metodických orgánů školy (zprávy 

předmětových komisí o organizaci a hodnocení jednotlivých vyučovacích 

předmětů), výchovné poradenství a oblast prevence  

 
Výuka ve všech vyučovacích předmětech byla zčásti ovlivněna výukou na dálku, která trvala 

v souladu s krizovými zákony a epidemiologickými opatřeními od poloviny října s krátkou 

čtrnáctidenní přestávkou v prosinci do poloviny května. Podle zaměření jednotlivých 

vyučovacích předmětů bylo vyuţito zkušeností z předešlého školního roku ke sjednocení systému 

předávání informací, výukových materiálů, výuky s on-line účastí ţáků a hodnocení odevzdaných 

výstupů. Většina informací byla předávána v systému Bakaláři, domácí příprava ţáků a 

hodnocení výstupů pomocí Google učebny a přímý kontakt se ţáky ve většině vyučovacích 

předmětech prostřednictvím on-line hodin, videohovorů, videokonzultací, případně sdílených 

výkladových hodin. 

Vzhledem k tomu, ţe se ţáci neúčastnili 6 měsíců přímé výuky ve škole, vyhodnotili všichni 

vyučující na konci srpna 2021 na základě podkladů z výuky na dálku rozsah probraného či 

neprobraného učiva za školní rok 2020/21 a přizpůsobili této situaci časové plány na rok 2021/22. 

  

Český jazyk a literatura 
 

 

1. Předmět český jazyk a literatura se vyučoval s následující hodinovou dotací: 

 

 

 

2. Předmět vyučovali 3 plně aprobovaní učitelé. 

 

3.  Výuka probíhala v běţných učebnách i ve speciální učebně českého jazyka. V hodinách 

 byly často vyuţívány nejrůznější výukové materiály, dataprojektor, video, televize, CD a 

 DVD přehrávače. 

     Od poloviny října do konce května probíhala distanční výuka – učebny classroom a 

 online vyučování. 

 

4.  Pro bliţší seznámení s předmětem moţnost praktického vyuţití získaných informací a 

 přípravu ke státní maturitní zkoušce probíhala výuka jak v celé třídě, tak v dělených 

 skupinách. – konkrétně v 1., ve 3.r. a ve 4. ročníku  

      Z vyuţitých výukových metod lze uvést: frontální výuku, skupinovou práci, řízenou 

 diskusi, práci s textem (jak odborným,, neuměleckým, tak i beletristickým), 

 powerpointové prezentace doprovázené výkladem učitele, tvorbu a prezentace projektů a 

 referátů ţáků, práci s interaktivní tabulí, dramatizaci., literární referáty. 

     

  

1. ročník 4 

2. ročník 3  

3. ročník 3 

4. ročník 4 

  



5.  Ţáci  velmi úspěšně reprezentovali školu v olympiádě z českého jazyka. Zde je přehled 

 těch nejlepších: 

     Školního kola se zúčastnilo 25 ţáků, do okresního kola postoupily studentky: 

 A. Lajdarová -2.A, B. Jeţková – 2.A a A. Sakal – 2.B. 

 Do krajského kola postoupily A. Lajdarová (1.místo) a B. Jeţková (4.místo) 

 Celostátního kola se zúčastnila (distančně) A. Lajdarová 

 

 

6.  Z předmětu český jazyk a literatura vykonalo úspěšně maturitní zkoušku –  ústní část – 

 celkem 11 studentů (zkouška byla dobrovolná), písemná část byla zrušena. 

 

 

  

Cizí jazyky  

 
Anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, anglická konverzace, francouzská 

konverzace, německá konverzace, latina 

 
 

Anglický jazyk 

Úkolem předmětu je dosaţení úrovně B2 podle Společného evropského rámce pro jazyky. Cílem 

je, aby ţák vyjadřoval jasně svoje názory a argumentoval bez redukování toho, co chce sdělit. 

Ţák se vyjadřuje srozumitelně a v rámci formálních i neformálních funkčních stylů, které 

odpovídají dané situaci a osobám, kterých se sdělení týká.  

 

Anglická konverzace  
Úkolem předmětu je rozšířit vyjadřovací prostředky získané v hodinách anglického jazyka, 

zejména slovní zásobu a připomenout vhodné mluvnické prostředky. Vyučovací předmět přispívá 

k chápání podobností a rozdílů mezi českou kulturou a kulturou anglicky mluvících zemí, 

umoţňuje poznávat odlišnosti ve způsobu ţivota jiných zemí. Obsah předmětu vychází ze 

Společného evropského rámce pro jazyky.  

 

Francouzský a německý jazyk  

Vyučovací předmět Francouzský/Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk 

a směřuje k dosaţení úrovně B1 (podle Společného evropského rámce pro jazyky). Cílem 

předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení 

schopností se tímto jazykem dorozumět v běţných situacích. Předmět prohlubuje i faktografické 

znalosti ţáků týkající se frankofonního/germanofonního světa a upevňuje vědomí existence 

rozlišných kultur.  

 

Francouzská a německá konverzace  
Předmět je určen těm ţákům, kteří chtějí prohloubit a rozvinout své řečové dovednosti ve 

francouzském/německém jazyce. Za tímto účelem jsou volena v konverzaci různá témata z 

praktického ţivota, ale i z oblasti reálií, kdy se ţák seznamuje s různými aspekty ţivota ve 

frankofonních/germanofonních zemích. Učí se o nich diskutovat a porovnávat je s aspekty 

kultury české. Cílem předmětu je i rozšíření slovní zásoby a její zautomatizování.  



Ţáci vyuţili moţnosti sloţení francouzských mezinárodních zkoušek DELF na našem gymnáziu.  

 
 

 

1. Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: 

 

AJ  

 1.A          4 

 1.B          4 

2.A          3 

2.B          4 

3.A               3 

3.B          3 

4.r                3 

Ako    

3.r                 2 (volitelný předmět) 

Ako    

oktáva, 4.r    2 (volitelný předmět) 

 

 

NJ    
1.A                4 

2.A                4 

3.A                3 

oktáva, 4.r     3 

Nko   

oktáva, 4.r     2 (volitelný předmět) 

 

FJ     
1.B                4 

2.B                4 

3.B                4 

4.r                  3 

Fko  

3.r                  2 (volitelný předmět) 

Fko   

oktáva, 4.r     2 (volitelný předmět) 

 

2. Anglický jazyk vyučovali 4 plně aprobovaní učitelé. 

      Německý jazyk vyučovali 3 plně aprobovaní učitelé. 

Francouzský jazyk vyučovali 2 plně aprobovaní učitelé. 

Latinu vyučoval jeden učitel. 

 

3. Výuka cizích jazyků probíhala v jazykových učebnách nebo v učebnách jim nejvíce 

podobných s uspořádáním lavic do písmene „U“. V těchto učebnách byly vyuţívány 

počítače nebo notebooky, televize, videa, dataprojektor, interaktivní tabule a anglická 

knihovna. Velká část výuky probíhala online. 



 

4. Ve výuce byly pouţity různé výukové metody jako například skupinová práce, práce ve 

dvojicích, simulace praktických situací, poslech, řízená diskuse, práce s textem, tvorba 

projektů, powerpointová prezentace, práce s interaktivní tabulí, práce s autentickým 

materiálem, s písněmi, jazykové hry a podobně. 

Ţáci vyšších ročníků pracovali pravidelně s časopisem „ Bridge“. V rámci online výuky 

ţáci pracovali převáţně přes platformu Google classroom s vyuţitím online zdrojů a 

učebnic. 

 

 

 

 

5. V rámci výuky jazyků proběhly následující akce: 

 

Intenzivní kurz francouzštiny zaměřený na přípravu ke zkouškám DELF. 

Zkoušky DELF z francouzského jazyka – 4.ročník 

Testování FCE/CAE/CPE nanečisto ve spolupráci s Cambridge P.A.R.K. 

Testování FCE/CAE pro studenty naší školy ve spolupráci s Cambridge P.A.R.K. 

 Rodilý mluvčí ve výuce angličtiny i v online výuce. 

 

 

6. Ţáci se zapojili do online olympiád v cizích jazycích. 

Robin Čeresiz 3.A obsadil 1. místo v krajském kole olympiády v AJ s postupem do 

kola národního, kde skončil na vynikajícím 3. místě. 

Jakub Čabrádek 3.B obsadil 2. místo v krajském kole olympiády v AJ. 

Zuzana Abrahamová 3.A se umístila na 5. místě v krajském kole olympiády Nj.  

Barbora Jeţková 2.A obsadila 1. místo v krajském kole olympiády Fj v kategorii B1 a 

vyhrála i kolo národní. 

Veronika Jeţková se umístila na 3. místě v krajském kole olympiády Fj v kategorii 

B2. 

Lucie Šulcová obsadila 6. místo v kategorii B2 krajského kola olympiády ve Fj 

 

7. Z anglického jazyka úspěšně odmaturovali všichni studenti, jak ve státní tak i profilové 

části. Někteří profilovou část nahradili certifikátem FCE nebo CAE. 

Z německého jazyka úspěšně odmaturovali všichni studenti.     

Z francouzského jazyka úspěšně odmaturovali všichni studenti.                               

Profilovou část maturity z francouzského jazyka někteří studenti nahradili certifikátem 

DELF.                              

 

 

 

 

 

 



Matematika, aplikovaná matematika, deskriptivní geometrie, matematický 

seminář a praktická cvičení z matematiky 

Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: 

Matematika 1. ročníky 3 h týdně 

2. ročník 5 h týdně 

3. ročník 4 h týdně 

oktáva, 4. ročník 3 h týdně 

Aplikovaná matematika 3. ročník (volitelný předmět) 2 h týdně 

Matematický seminář oktáva, 4. ročník (volitelný předmět) 2 h týdně 

Praktická cvičení z 

matematiky 

1. ročníky (nepovinný předmět) 1 h týdně 

Předměty vyučovali tři učitelé (všichni vyučující plně aprobovaní). 

Výuka probíhala v září 2020, na začátku října 2020 a v červnu 2021 většinou ve standardních 

podmínkách (učebny určené pro výuku celé třídy, vybavené velkou tabulí, případně 

dataprojektorem). Některé vyučovací hodiny proběhly ve třídách vybavených interaktivní tabulí 

či v počítačové učebně, pokud to charakter výuky vyţadoval. V ostatním období v závislosti na 

pandemii způsobené covid 19 jsme předměty vyučovali převáţně distanční formou a formou 

konzultací. Na konci listopadu 2020 a v prosinci 2020 proběhla prezenční výuka 4. ročníků, u 1. - 

3. ročníků byla realizována rotační výuka (1 týden prezenční, 1 týden distanční). 

Ve výuce se vyuţívaly především následující metody: výklad vyučujícího mnohdy doplněný 

elektronickou prezentací či grafickými elektronickými výstupy s vyuţitím vhodného softwaru; 

samostatná práce ţáků, zaměřená na procvičování a upevňování znalostí a dovedností; práce ţáků 

ve dvojicích či větších skupinách (mnohdy s vyuţitím tabletů a notebooků a vhodného softwaru); 

prezentace výsledků práce jednotlivých ţáků před spoluţáky; práce s odborným (matematickým) 

textem. Distanční výuka byla realizována s maximálním vyuţitím veškeré dostupné elektronické 

techniky a vhodného dostupného softwaru. 

Vyučujících tvoří a vyuţívají ve výuce matematiky moderní interaktivní výukové materiály. 

Bohuţel se i nadále potýkáme s malým zájmem studentů o deskriptivní geometrii, proto nebylo 

moţné tento předmět v tomto školním roce otevřít. 

Také ve školním roce 2020/2021 jsme se zapojovali do různých matematických soutěţí, které 

proběhly vzhledem k nastaveným omezením převáţně v „on-line“ podobě.  



Naši studenti řešili úlohy Matematické olympiády i Logické olympiády, zúčastnili se 

Matematického náboje i Matematického klokana. Školní kolo matematické olympiády kategorie 

A proběhlo prezenčně, ostatní kola (školní i krajská) proběhla on-line. Také Logická olympiáda, 

Matematický náboj i Matematický klokan měli on-line podobu.  

 Mezi nejúspěšnější řešitele matematické olympiády v kategorii A patří Kristýna 

Munzarová ze 4. A (9. - 10. místo v krajském kole) a v kategorii B Kryštof Tahal z 2. A 

(8. místo v krajském kole). 

 Neméně úspěšní byli naši ţáci v „Logické olympiádě“: základního kola se zúčastnilo 74 

ţáků našeho gymnázia. Pět z nich postoupilo do krajského kola.  

V krajském kole nás poté reprezentovali v kategorii „středních škol“ Kateřina Baloghová 

z 2. A (18. - 19. místo v krajském kole), Tomáš Tesař ze 4. A (30. místo v krajském kole),  

Jaroslav Juna ze 4. B (33. místo v krajském kole), Karolína Hornychová z 3. B a Lucie 

Popelková z 2. A. 

 „Matematický náboj“ se uskutečnil dvakrát, v obou případech v on-line formě.  

Poprvé jiţ na začátku prosince 2020, jako náhrada březnové neuskutečněné soutěţe, která 

byla v loňském školním roce plánována na 3. března 2020 a měla se jiţ potřetí konat v 

Praze na Chodově. V této mezinárodní soutěţi nás reprezentovali 2 týmy. Senioři: Jaroslav 

Juna (4. B), Kristýna Munzarová (4. A), Aneţka Pohanová (4. A), Kateřina Podlipná (4. B) 

a Veronika Solfronková (4. A) skončili v mezinárodním pořadí 323. z celkem 364 týmů. 

Junioři: Kateřina Baloghová (2. A), Veronika Jeţková (3. B), Lukáš Pazour (2. A), Adéla 

Stoţická (3. B) a Kryštof Tahal (2. A) skončili v mezinárodním pořadí na 386. místě 

z celkem 569 týmů.  

Podruhé jsme on-line soutěţili 23. dubna 2021. Tým Seniorů ve sloţení Veronika Jeţková 

(3. B), Kristýna Munzarová (4. A), Aneţka Pohanová (4. A), Veronika Solfronková (4. A) 

a Adéla Stoţická (3. B) skončil v mezinárodním pořadí 464. místě z celkem 547 týmů. Tým 

Juniorů ve sloţení Kateřina Baloghová (2. A), Eliška Fabiánová (1. A), Lukáš Pazour (2. 

A) a Kryštof Tahal (2. A) obsadil v mezinárodním pořadí 372. místo z celkových 591. 

 Také „Matematický klokan“ letos proběhl on-line. Nejlépe nás v této soutěţi 19. března 

2021 reprezentovali: Eliška Fabiánová (1. A), Veronika Solfronková (4. A), Filip Matula 

(4. A), Kristýna Munzarová (4. A) a Adéla Stoţická (3. B). 

Ţáci se mohli profesně zaměřovat výběrem některého z volitelných předmětů – Aplikovaná 

matematika (ve třetím ročníku), Matematický seminář (ve čtvrtém ročníku). Všechny volitelné 

předměty slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v různých oblastech matematiky, k přípravě 

na maturitu a na přijímací zkoušky na VŠ. 

Nepovinný předmět „Praktická cvičení z matematiky“ vyučovaný v 1. ročníku dává prostor 

pro procvičení a upevnění základních znalostí a dovedností úvodní středoškolské matematiky. 

Umoţňuje srovnat rozdílnou úroveň ţáků přicházejících ze základních škol. Vytváří základy 

pro moţnosti úspěšného studia ostatních technických i přírodovědných oborů. Letos byl na rozdíl 



od minulých let dotován pouze 1 hodinou týdně, coţ výrazně ztíţilo výuku matematiky v 1. 

ročníku. 

Vzhledem k mimořádným protipandemickým opatřením se maturitní zkoušky v jarním období 

posunuly na konec května a začátek června 2021. V tomto období deset ţáků ze 4. AB skládalo 

společný didaktický maturitní test ve státní části. Osm úspěšně, dva neúspěšně, ti však své 

výsledky opravili v mimořádném termínu na začátku července. Jedenáct ţáků poté úspěšně 

maturovalo z matematiky v profilové části maturity.  

Šestnáct studentů 4. ročníků skládalo také nepovinnou maturitní zkoušku „Matematika 

rozšiřující“. Úspěšné sloţení této zkoušky umoţňuje maturantům přijetí na některé technicky 

zaměřené vysoké školy bez přijímacího řízení. 

 

Informatika, uţivatelská informatika, odborná informatika  

 

Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: Uţivatelská a odborná 

informatika septima, 3. ročník (povinně volitelný předmět) 2 h týdně Uţivatelská a odborná 

informatika oktáva, 4. ročník (volitelný předmět) 2 h týdně. 

 

1. Výuka probíhala v odborné učebně informatiky a distančně s moţností vyuţití veškeré 

 výpočetní techniky včetně audiovizuálních pomůcek.  

2. Ve výuce se vyuţívaly především následující metody: Probíhala přímá a nepřímá 

 distanční výuka (Google Classroom), při které byly vyuţívány metody kritického myšlení, 

 metody alternativního způsobu vzdělávání, kooperativní metody  

 (Google Meet Brakeout Rooms) a další metody moderní didaktiky. Samostatná práce 

 ţáků zaměřená na praktické uţití výpočetní techniky i práce se základními pojmy z oblasti 

 HW a SW. Součástí výuky také kooperace ţáků ve skupinkách, prezentace výsledků práce 

 jednotlivých ţáků před spoluţáky, práce s textem (v tištěné i elektronické podobě), 

 mediální výchova. Do výuky nově zařazena cvičení z tzv. Nové informatiky pro podporu 

 a rozvoj informatického myšlení. 

3. Ţáci se mohli profesně zaměřovat výběrem některého z volitelných předmětů – 

 Uţivatelská a odborná informatika – ve třetím a čtvrtém ročníku (septimě a oktávě). Oba 



 volitelné předměty slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti ICT, k přípravě na 

 maturitu a na přijímací zkoušky na VŠ.  

4. Z informatiky úspěšně odmaturovalo 6 ţáků. Součástí maturitní zkoušky byla i tvorba 

 maturitní práce a její následná obhajoba. Řada takto vytvořených prací našla své praktické 

 vyuţití. 

5. Několik ţáků pokračovalo ve studiu informatiky nebo oboru úzce souvisejícím 

 s informatikou. 

  

 

Společenské vědy 

Základy společenských věd, společenskovědní semináře 

Dějepis, dějepisný seminář 

Zeměpis 

 
1.  Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: 

ZSV ve všech ročnících 2 hodiny týdně 

  Svs 3.A, 3.B  2 (volitelný předmět) 

4.A, 4.B  2 (volitelný předmět) 

  D 1.A, 1.B  2 

   2.A  2 

   2.B  3 

   3.A, 3.B  2 

   4.A  2 

  Ds 4.A, 4.B  2 (volitelný předmět) 

Z 1.A, 1.B  2  

2.A, 2.B  2  

 3.A, 3.B  2 

 

2. Předměty vyučovali  plně aprobovaní učitelé: ZSV, Svs  - 2 vyučující, D  - 1 vyučující, 

zeměpis - 1 vyučující. 

Výuka uvedených předmětů probíhala dle RVP, resp. dle ŠVP. 

3. Výuka probíhala ve specializovaných učebnách s moţností vyuţití výukových materiálů, 

dataprojektoru, interaktivní tabule a vizualizéru. Od 12. 10. 2020 probíhala distanční 

výuka. 

4. Ve výuce se vyuţívaly následující metody: řízená diskuse, beseda, powerpointové 

prezentace s výkladem učitele nebo ţáků, tvorba projektů a jejich prezentace, práce 

s textem, práce s interaktivní tabulí, práce s dobovým tiskem, beseda s pamětníky, 



proţitkové aktivity, dramatizace. V rámci distanční výuky učitelé tvořili a ţákům 

elektronicky předávali výukové materiály, zadávali úkoly, doporučovali další informační 

zdroje, prováděli zpětnou vazbu, poskytovali další podporu při samostudiu, vedli on-line 

hodiny, vyuţívali moţnost individuálních konzultací ve škole. 

5. Ţáci se zúčastnili následujících exkurzí, kurzů a besed: 

 ZSV, Svs 

1.A, 1.B  kurz Výlet trochu jinak (září) 

1. – 3. ročníky Jeden svět na školách (festival dokumentárních filmů o 

lidských právech) – on-line 

 D, Ds, Z  

  4.A, 4.B  Okresní archiv v Jablonci nad Nisou 

 

Řada dalších aktivit byla naplánována, ale nemohla být vzhledem k epidemiologické 

situaci realizována. Ţákům byly doporučovány on-line besedy a semináře. 

6. Vyučující společenskovědních předmětů (ZSV, D, Z) pokračují ve vyuţívání výstupů 

projektu HUSPO a dále tvoří ICT výukové materiály. 

Učitel dějepisu a učitelka základů společenských věd vedli souvislou praxi studentky 

PedF UK. 

7. Ţáci se zapojili do následujících soutěţí: 

Ekonomická olympiáda – 3. místo v krajském kole (studentka 4.B) 

EuropaSecura  - jeden tříčlenný tým (3.B)- 2. místo v krajském kole 

Olympiáda lidských práv   

Debata organizovaná Mladými  demokraty  

Rozhoduj o Evropě (Eurocentrum Liberec)  

Dějepisná  soutěţ (organizátor – G Cheb) 

Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci nemohla proběhnout standardně všechna 

kola olympiád a dalších soutěţí. 

8. Ţáci se mohli profesně zaměřovat výběrem volitelných předmětů – společenskovědní 

seminář ve třetím a ve čtvrtém ročníku; ve čtvrtém ročníku téţ mohli zvolit dějepisný  

seminář.  Semináře slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti společenských 

věd, k přípravě na maturitu a na přijímací zkoušky. 

9. Ze ZSV úspěšně odmaturovalo 22 ţáků, z dějepisu 5, většina z nich maturitní předmět 

uplatní ve svém vysokoškolském studiu.  

      

 

    

Biologie, biologický seminář 

 
1. Předměty biologie a biologický seminář se vyučovaly s následující hodinovou dotací: 

 

  1.ročníky                   2                              laboratorní praktika 4 hodiny měsíčně (1. A),      



  2 hodiny měsíčně (1. B) 

    2. ročníky                  2                              laboratorní praktika 2 hodiny měsíčně 

  3. ročníky                  2 

    4. ročník                    2 

 

   biologický seminář:   3. ročníky                    2 hodiny týdně ( volitelný předmět)  

                                      4. ročníky                    2 hodiny týdně ( volitelný předmět) 

2. Předměty vyučovaly tři plně aprobované vyučující. 

3. Díky dlouhodobé práci s talentovanými ţáky a jejich úspěchy v biologických soutěţích 

     je naše škola fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK v Praze. 

4. Ţáci se i přes náročnou pandemickou situaci zapojili do biologické olympiády, která se 

 konala v on-line prostředí, a řada z nich dosáhla, i přes distanční podobu soutěţí, 

 významných úspěchů: 

 

 Robin Čeresiz (3. A) – 1. místo v krajském kole BiO kategorie A 

  -  12. místo v ústředním kole BiO kategorie A  - a to s postupem na 

soustředění k Mezinárodní biologické olympiádě  

Klára Blahoutová (4. B) – 9. místo v krajském kole BiO kategorie A 

Anna Kobylková (3. A) – 11. místo v krajském kole BiO kategorie A 

    

Aneta Lajdarová (2. A) – 4. místo v krajském kole BiO kategorie B 

Jan Dědina (1. B) – 9. místo v krajském BiO kategorie B 

5.  Výuka biologie probíhala ve specializované učebně biologie s vyuţitím dataprojektoru a 

 řady názorných pomůcek. Téměř ve všech hodinách biologie vyučující vyuţívaly      

 powerpointové prezentace, případně dostupné přírodniny. 

 V rámci on-line výuky vyuţívaly všechny vyučující on-line hodin a dalších moţností 

 Google Učebny. 

      Laboratorní praktika se konala při prezenční výuce v učebně laboratoře biologie, 

 nejčastěji s vyuţitím mikroskopů. V rámci praktických cvičení byla studentům 

 předvedena demonstrační pitva za účasti odborníků (z PřF UK). V distanční výuce byly 

 laboratorní práce redukovány podle domácích moţností ţáků. 

6.        Týdenní biologicko-dějepisně-zeměpisný kurz se kvůli pandemii Covid-19 nekonal.  

7.  Někteří ţáci v průběhu roku navštívili celou řadu odborných přednášek a soustředění, 

 pořádaných PřF UK a PřF JČU, jak prezenčně, tak v on-line podobě. Také se rovněţ 

 účastnili Fluorescenčních nocí pořádaných PřF UK. 

8. Někteří ţáci se zúčastnili několika přednášek v Praze v sídle Akademie věd v rámci 

 Týdne  vědy, které se týkaly prezentací nejnovějších poznatků z biologie. 

      Robin Čeresiz a Aneta Lajdarová se také zúčastnili čtrnáctidenního soustředění na 

 Běstvině, pořádaného pro nejlepší účastníky biologické olympiády. 

 

9.  Znalosti získané v hodinách biologie si mohou ţáci rozšířit ve volitelném biologickém 

 semináři a zároveň je mohou vyuţít v semináři chemickém a v hodinách chemie i dalších 

 přírodovědných předmětů. 

10. Z biologie ve školním roce 2020/2021 maturovalo 20 ţáků, většina maturantů pokračuje 

 ve  studiu lékařství, biologie, bioinformatiky, biochemie či chemie. 



11.  Naše bývalá studentka Kateřina Bezányiová vedla ve škole dobrovolný biologický 

 krouţek pro ţáky, kteří mají o biologii zájem nebo se chtějí účastnit biologických 

 olympiád, a to jak prezenční formou, tak v době uzavření škol v on-line podobě. 
 

 

Chemie, chemický seminář 

 
1. Předmět se veškolním roce 2020/21 vyučoval s následující týdenní časovou dotací: 

 

    Ch    týdně  měsíčně 

    1.r.                2 hodiny          +  2 hodiny laboratorní cvičení  

    2.r.                 2 hodiny          +  2 hodiny laboratorní cvičení 

    3.r.           2 hodiny    

    4.r.      2 hodiny  

    ChS (seminář) 4.r.       2 hodiny  

2. Předmět vyučoval jeden plně aprobovaný učitel. 

3. Výuka probíhala v učebně chemie s vyuţíváním videoukázek,formou prezentací nebo     

     demonstračních pokusů. 

 

     Praktická cvičení probíhala ve specializované laboratoři chemie. 

4. Účast na chemické olympiádě :       kategorie C Matyáš Janda -  6. místo KK 

       Lukáš Pazour – účast v KK 

       Barbora Jeţková  

       Kateřina Baloghová 

5.  Ţáci se mohli ve čtvrtém ročníku profesně zaměřovat výběrem předmětu chemický 

 seminář. Tento volitelný předmět slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v oboru k 

 přípravě na maturitu a na přijímací zkoušky na vysoké školy. 

6. Z chemie odmaturovalo 16 ţáků. 

7. Na vysokých školách s vyuţitím chemie ( VŠCHT, medicína, přírodověda,zdravotní      

     studia) bude pokračovat 18 absolventů.    

 

 

 

Fyzika, fyzikální seminář  

 
1. Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: 

F 1.ročník (NJ) 3 

 1.ročník (FJ) 2,5 

 2.ročník 2,5 

 3.ročník 2 

 4.ročník( NJ ) 2 

 4. ročník ( FJ )  1,5 

 

FS 4.ročník 2 (volitelný předmět) 



2. Předměty vyučovali dva plně aprobovaní učitelé. 

 

3. Při prezenční formě výuky ( září, říjen, červen ) výuka probíhala většinou ve speciální 

učebně fyziky a laboratoři fyziky. Mezi výukové materiály patří sada učebnic pro 

gymnázia Prometheus včetně Sbírky úloh pro střední školy Lepil a kolektiv, Prometheus, 

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Nezbytným doplňkem 

výuky byly názorné pomůcky (předměty běţného ţivota), laboratorní pomůcky, technické 

přístroje, projektor, notebook s pevným dataprojektorem. Mimo učebnu byla uţívána 

interaktivní tabule. 

V době distančního studia probíhala výuka pomocí elektronicky zpracovaných materiálů, 

s vyuţitím učebnice, videoukázek a částečně prostřednictvím videokonferencí. 

 

 

4. Ve výuce se vyuţívaly následující metody: metody podporující aktivní zapojení ţáka do 

výuky (reálné pozorování, vlastní realizování experimentů s následnou video reportáţí, 

vyslovování domněnek a diskuse o nich, ověřování domněnek experimentem či měřením 

formou frontální nebo laboratorní práce, powerpointové prezentace s výkladem ţáků, 

sledování počítačových simulací fyzikálních jevů), metody podporující návaznost nového 

poznání na předchozí (řízená diskuse, vyvracení mylných představ), metody podporující 

porozumění (práce s textem), doplňková metoda heuristická, práce s interaktivní tabulí. 

 

Vzhledem k distanční formě studia neproběhly ţádné tradiční soutěţe ve fyzice. 

 

Ţáci se mohli profesně zaměřovat výběrem volitelného předmětu – fyzikální seminář, a to 

ve čtvrtém ročníku. Seminář slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti fyziky, 

k přípravě na maturitu a na přijímací zkoušky. 

 

Z fyziky úspěšně odmaturovali 4 ţáci, a to v prvním termínu. 

Ve studiu fyziky na VŠ budou pokračovat v technických oborech. 

 

Výtvarná výchova 
 

1.  Předmět rozvíjí, kultivuje, prohlubuje a obohacuje estetické vnímání a prožívání světa. 

Výtvarná výchova umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží 

součást lidské existence – výtvarnou kulturu, jako výsledek duchovní činnosti i jako 

součást každodenního života. Výtvarné umění se naučí chápat jako proces poznání, 

prožívání a komunikace /realizovaný uměleckými prostředky/. 

 

Výše uvedený předmět se vyučoval s následující časovou dotací (hod./týden): 

 



Žáci následujících ročníků v 1. ročníku volili mezi výtvarnou a hudební výchovou, poté 

pokračují pouze ve studiu vybraného předmětu. 

 

1.A, 1.B 2  

2.A, 2.B 2 

 

Pro zájemce o výtvarnou tvorbu a teorii byla otevřena VV jako nepovinný předmět. 

 

VV n  1 

 

2. Předmět vyučoval 1 plně aprobovaný učitel.  

 

3. Výuka převážně probíhala z důvodu opatření a omezení školní docházky (covid) formou 

online. Žáci byli motivováni formou prezentací zaměřených např. na vybrané směry k 

vlastní tvorbě, kterou poté představili prostřednictvím google učebny. 

 Prezenční výuka se konala ve specializované učebně  VV s možností využití patřičných 

výukových materiálů, dataprojektoru, televize, videa, přehrávače. 

 

4.  Ve výuce se využívaly následující metody: vlastní tvorba žáků, interpretace děl vlastních 

i uměleckých, projekty, powerpointové prezentace s výkladem učitele nebo žáků, práce 

s interaktivní tabulí, návštěva výstavních prostor. 

 

5. Žáci se z důvodů proticovidových opatření neúčastnili plánovaných exkurzí a kurzů. 

 

6. Podle své budoucí profesní orientace se mohli zaměřit výběrem nepovinného předmětu – 

            nepovinná výtvarná výchova, kde se mohli cíleně zaměřit na přípravu maturitních prací 

a rozšíření vědomostí k přípravě na maturitu a přijímací zkoušky… 

 Výuka teorie o hodinách Vvn probíhala prostřednictvím google učebny souvisle za využití 

prezentací a meetů. 

 

7. Z předmětu výtvarná výchova úspěšně odmaturovali 2 žáci, všichni v prvním termínu. 

 

 

 
 

Hudební výchova  

 
1. Počet hodin:   2 hodiny týdně v 1. a 2. ročníku 

 

2. Předmět vyučuje plně aprobovaná vyučující (aprobace HV – ČJ – ZSV + víkendové a 

 týdenní  kurzy pro učitele HV a sbormistry) 

 

3. Předmět je vyučován ve specializované učebně, která je vybavena hudebními nástroji,  

 knihami a učebnicemi pro výuku HV, audiovizuální technikou a také  PC + 

 dataprojektorem a  

 elektrickým pianinem. Nově byl pořízen kvalitní reproduktor k poslechu hudby z PC. 



 

4. Ve vyučování je vyuţito pěveckých, poslechových a hudebně pohybových činností, 

 studenti se seznámí se základy hry na zobcové flétny, dále je zařazováno projektové 

 vyučování formou referátů a powerpointových prezentací, práce s interaktivní tabulí 

 Vzhledem k distanční výuce se nekonala exkurze do muzea hudebních nástrojů a 

 neproběhl závěrečný týdenní kurz. 

 

5. Z předmětu hudební výchova úspěšně odmaturovali 3 studenti. 

 

V rámci distanční výuky v době karantény měli studenti moţnost pracovat s poslechovými 

ukázkami různých směrů, mohli zhlédnout i některé muzikály. 
 

 

 

 

 

Tělesná výchova  
 

1. Ţáci se vzhledem ke koronaviru  účastnili výuky prezenčně pouze  do 2.10. a poté od 

24.5. do konce školního roku. 

2. Neprobíhala přímá online výuka ani ţádné soutěţe a kurzy. 

3. Předmět tělesná výchova se vyučoval s dotací  2.hod. týdně. 

4. Předmět vyučovali tři plně aprobovaní učitelé. 

5. Zkrácená výuka probíhala na různých sportovištích dle rozvrhových moţností a  plánu 

pro TV: školní tělocvična, atletický stadion, atletická hala, venkovní sportoviště „Srnčí 

důl“ 

6. Ve výuce se uplatňovala klasická metoda, výklad, demonstrace, vlastní provedení, 

skupinová metoda - řešení herních situací. 

7. Na konci školního roku proběhl pouze celoškolní sportovní den.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hodnocení plnění školního preventivního programu   
Zpráva školního metodika prevence 

 

Průběh realizace preventivní činnosti: 
 

1. Specifická i nespecifická primární prevence je součástí vyučovaných předmětů v souladu 

s učebními plány (viz Výkaz primární prevence): 

základy společenských věd -  rodina, práva a povinnosti občanů, zákony, soudy, policie aj. 

biologie - civilizační choroby 

- protidrogová prevence, nedrogové závislosti aj. 

chemie - drogy jako chemické látky, protidrogová prevence aj. 

Nespecifické preventivní aktivity jsou také prováděny v ostatních vyučovaných předmětech, 

vţdy v závislosti na probíraném tématu nebo potřebách konkrétní třídy. 

 

2.  

a) 9. 9. – 11. 9. 2019 se ţáci 1. ročníků zúčastnili kurzu ,,Výlet trochu jinak“. Kurz pro 1. ročníky 

slouţí zejména ke snadnějšímu seznámení ţáků a vytvoření dobrého klimatu ve skupině. 

Pracovní náplň je rozdělena do několika bloků (problematika učení, sportovní aktivity, 

nespecifická primární prevence (zejm. příznivé klima v novém kolektivu, záškoláctví, šikana, 

závislosti vč. netolismu, relaxační techniky, zdravá výţiva).  

 

Pracovní bloky jsou vedeny jako besedy a workshopy, do kterých se ţáci velice aktivně 

zapojují. 

 

b) Ţáci 3. ročníků se kvůli pandemii Covid-19 kurzu ,,Konflikt a komunikace“ účastnit nemohli. 

      

 

3.  Doplňkové přednášky a akce: 

 

Všechny původně naplánované programy a besedy se vlivem epidemie Covid-19 nemohly 

uskutečnit. S přechodem ţáků na on-line výuku jsme navýšili počet třídnických setkání a 

pracovali jsme s ţáky individuálně podle jejich specifických potřeb. 

 

   

 

4.  Metodička prevence se ve školním roce 2020/2021 účastnila setkání PPP v Jablonci nad Nisou 

určených pro metodiky prevence. 

 

 

5.  27. 8. 2020 sedm členů pedagogického sboru absolvovalo seminář Mgr. Michaely Veselé 

„Zpátky do školy a jedem“. 

 

6.  V průběhu celého školního roku byly moţné konzultace s výchovnou poradkyní a školní 

metodičkou prevence, a to kdykoli po dohodě, ve formě prezenční i on-line.                                             

 



 

7.  V rámci projektu Lepší místo ve škole, který se našim ţákům podařilo vyhrát, ţáci on-line 

formou pracovali na projektu Studenťárny (studentská místnost určená nejen k odpočinku). Ta 

bude za příznivé situace v následujícím školním roce ve škole vybudována. Na realizaci 

Studenťárny se budou podílet jak ţáci, tak rodiče, vše ve spolupráci s vedením školy a 

vyučujícími. 

 

8.  Pedagogická supervize 

Ve školním roce 2020/2021 se pedagogický sbor mohl účastnit supervizích setkání. Supervize 

probíhaly od prosince ve frekvenci 1x za 4 – 6 týdnů. Na výběr byly supervize individuální 

(2x 1,5 hodiny) a skupinové (1x 2 hodiny pro skupinu 10 lidí). Supervizní setkání byla plně 

vyuţívána, proto v nich budeme pokračovat i v následujícím školním roce. Stávajícím 

supervizorem je Mgr. Pavel Plaček, DiS. (Semiramis). 

 

9.  Zhodnocení školního preventivního programu 

Plnění školního preventivního programu bylo ve školním roce 2020/2021 výrazně 

poznamenáno pandemií Covid-19. Základní cíle se však povedlo naplnit – ve třídách, 

v pedagogickém sboru i mezi ţáky a učiteli navzájem panovaly dobré vztahy. Celková 

atmosféra ve škole byla pozitivní, i přes velmi náročné podmínky, které na nás pandemie 

kladla. Učitelé se podíleli na zvyšování sociálních dovedností ţáků, podpoře pozitivní 

atmosféry ve výuce i mimo ni. Díky navýšeným on-line třídnickým setkáním se ţáci 

seznamovali s projevy a následky rizikového chování (zejm. v on-line prostoru) a učili se mu 

předcházet, posilovali vlastní dovednosti, učili se psychohygieně při on-line výuce a udrţovali 

vzájemné vztahy mezi sebou i učiteli. 

Studijní motivace ţáků byla v prvním pololetí standardní, ve druhém pololetí se vlivem 

protahující se výuky na dálku rozrůznila. Bylo velmi náročné udrţet ţáky pozorné, aktivní a 

dobře naladěné. V dalším školním roce bude třeba obnovit pracovní návyky a motivaci ţáků a 

věnovat se zvládání zvýšené míry stresu. 

Vytíţenost školního poradenského pracoviště vlivem pandemie vzrostla. 

Preventivní aktivity naplánované v rámci vyučovaných předmětů se dařilo ve většině 

realizovat i ve formě on-line výuky. Z pravidelných aktivit v rámci prevence rizikového 

chování se podařilo uskutečnit pouze výjezdový kurz Výlet trochu jinak, slavnostní vítání 

prvních ročníků a jarní charitativní akce. 

Spolupráce s rodiči fungovala dobře, kromě on-line třídních schůzek vyuţívali konzultací 

s třídními učiteli a školním poradenským pracovištěm. 

 

 

     

Zpráva výchovné poradkyně  
 

Výchovná poradkyně  vykonávala činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické. 

Vzhledem k epidemické situaci většina činností probíhala on-line. 

Kariérové poradenství 



 pomoc ţákům s volbou povolání, s výběrem vysokých škol, informování o dnech 

otevřených dveří na vysokých školách  

 vedení besed o volbě povolání v třídních kolektivech 

 příprava a vyhodnocení dotazníků o volbě povolání ve třetích a čtvrtých ročnících 

 individuální konzultace k volbě povolání s ţáky a jejich zákonnými zástupci 

 zprostředkování diagnostikování studijních předpokladů v PPP v Jablonci nad Nisou 

 pomoc s vyplněním přihlášek na další studium 

 pomoc při tvorbě ţivotopisu jako součásti přijímacího řízení na VŠ  

 vyhodnocení úspěšnost absolventů při přijímání na VŠ 

 informování ţáků o dalších zdrojích poradenských sluţeb v oblasti volby povolání (úřady 

práce, internetové portály, …) 

Péče o ţáky, kteří neprospívají, zanedbávají školní docházku, nerespektují školní řád 

 po kaţdém klasifikačním období - pohovory s neprospívajícími studenty, případně s jejich 

rodiči, návrh řešení, pomoc se strategiemi přípravy na vyučování (vhodné metody učení) 

 šetření při podezření na záškoláctví, spolupráce s vedením školy a třídními učiteli 

 spolupráce s vedením školy, třídními učiteli a ostatními učiteli při řešení porušování 

školního řádu – výchovná opatření, sníţený stupeň z chování 

Péče o ţáky se speciálními poruchami učení 

 vedení písemné evidence ţáků se speciálními poruchami učení 

 shromaţďování odborných zpráv a informací o ţácích v poradenské péči dalších 

poradenských zařízení a jejich uschování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů 

 informování o ţácích s SPU - vedení školy, třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů  

 tvorba plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů 

 sledování účinnosti plánů pedagogické podpory a IVP 

 doporučení k úpravě maturitní zkoušky s ohledem na SPU 

 podle potřeby metodická pomoc učitelům s péčí o ţáky se speciálními poruchami učení 

Péče o ţáky se zdravotním omezením 

 vedení písemné evidence ţáků se zdravotním omezením 

 informování pedagogických pracovníků o ţácích se zdravotním omezením a jejich 

potřebách 



Péče o ţáky v náročné ţivotní situaci 

 poskytování individuálních konzultací ţákům a jejich zákonným zástupcům při řešení 

problémů 

 poskytování informací o dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, 

kompetencích a o moţnostech vyuţívání jejich sluţeb ţákům a jejich zákonným 

zástupcům 

Péče o nadané a talentované ţáky 

 spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky při péči o nadané a talentované ţáky – 

soutěţe, stáţe, středoškolská odborná činnost, … 

 individuální konzultace s ţáky o moţnostech jejich dalšího rozvoje 

Péče o ţáky-cizince 

 individuální konzultace s ţáky-cizinci podle jejich speciálních potřeb 

Další metodická činnost a preventivní programy 

 organizovala ve spolupráci s třídními učiteli a metodičkou prevence třídenní adaptační 

kurz pro ţáky nastupujících ročníků, vedla pracovní bloky – jak se učit na střední škole, 

relaxační techniky, vyhodnotila dotazník učebního stylu (9. – 11. 9. 2020) 

 účastnila se dalšího vzdělávání – KAP Liberec – Kariérové poradenství v praxi (22. – 23. 

2. 2021 – on-line) 

 organizovala účast ţáků na festivalu Jeden svět na školách (dokumentární filmy o 

lidských právech) a vedla následné debaty (červen 2021 – ţáci 1. – 3. ročníků) 

 předávala informace o on-line vedených seminářích zaměřených na duševní hygienu, 

např. Festival Na hlavu (5. – 7. 2. 2021) 

 

 

 

 

 

5. Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Přehled o prospěchu a zameškaných hodinách 

 

1.pololetí 2020/21 

A/ Prospěch  -  průměr školy  1,84 

Další údaje ( týkají se i 2. pololetí) jsou součástí příloh – viz tabulky 

 

 Pořadí tříd podle prospěchu:     1.   1.B  1,63 

     2.   2.A  1,69 



      3.   4.A  1,77 

      4.   1.A  1,78 

      5.   3.B  1,87 

     6.   3.A  1,96 

     7.  . 2.B  1,98 

     8.   4.B  2,16 

                                            
B/ Průměrná absence na ţáka činila 32,2 hodin na ţáka*. 

 

 

 

2.pololetí 2020/21 

A/ Prospěch  -  průměr školy         1,76*  

Přehled zachycuje stav k 30 6., tedy před opravnými zkouškami 

 

Pořadí tříd podle prospěchu:     1.   2.A  1,55 

      2.   1.A  1,58 

     3.   1.B  1,62 

     4.   4.A  1,72 

     5.   2.B  1,78 

     6.   3.A  1,81 

     7.   3.B  1,96 

     8.   4.B  2,05 

 

B/ Průměrná absence na ţáka činila  16,20 zameškaných hodin na ţáka.* 

 

*Údaje jsou ovlivněny opatřeními v souvislosti s COVID 19 a výukou na dálku. 

 

Vzdělávání a další činnost školy z pohledu distanční výuky a opatření proti COVID 19 

 

Školní rok 2020/21 byl z hlediska organizace výuky poznamenán výukou na dálku a řadou 

opatření, která měnila zaběhlé schéma školního roku. 

Výuka na dálku probíhala od poloviny října do začátku prosince 2020 a poté nepřetrţitě od ledna 

do poloviny května 2021.  

Stejně jako v předchozím školním roce (školy byly pro přímou výuku uzavřeny od polovina 

března do konce června 2020) se výuka na dálku zaměřila na metody práce umoţňující přímý 

kontakt se ţáky (on-line hodiny), na práci pomocí vzdálené učebny (google učebna) a na 

komunikaci prostřednictvím komunikačních prostředků v systému Bakaláři. Ţáci a učitelé měli 

zřízeny propojené účty  na google disku, coţ umoţnilo rychlé předávání informací a kontrolu 

zadaných úkolů. 

Vyučující měli za úkol vyhodnotit případné dopady na plnění ŠVP školy a přijmou odpovídající 

opatření v časovém plánu učiva na školní rok 2021/22. 

Aţ na vzácné výjimky se všichni ţáci zapojili do pravidelné výuky na dálku. 

Hygienická a epidemická opatření se promítla i činnosti školy směrem k veřejnosti. Třídní 

schůzky se konaly pouze v on-line prostředí, projednat problematiku vzdělávání a výchovy 

individuálně a přímo ve škole bylo umoţněno v odůvodněných případech. Den otevřených dveří, 



který povaţujeme za klíčový způsob propagace školy a za zásadní v kontaktní prezentaci, se 

konal pouze v on-line prostředí. 

Zřizovatel výrazně pomohl v oblasti získávání a distribuce ochranných prostředků – zejména 

nano roušek, a tím byly ušetřeny nemalé prostředky školy na pořízení těchtoptostředků.. Nicméně 

pravidelný nákup dezinfekčních prostředků nad rámec běţně plánovaných nákupů měl vliv na 

vyuţití provozních prostředků od zřizovatele. 

Výše finančního příspěvku v oblasti přímých nákladů umoţnila finančně ohodnotit zaměstnance 

školy, kteří pracovali ve ztíţených hygienických podmínkách a nebo museli věnovat více času 

organizaci výuky na dálku. 

 

 

 
Přijímací řízení a jeho výsledky 

 

Přijímací řízení se konalo do oboru vzdělání 79-41-K/41. 

Přijímací zkoušky proběhly v souvislosti s opatřeními COVID 19 v mimořádném termínu: 

 3. a 4. května 2021 řádný termín,  

2. a 3. června 2021 náhradní termín.     

 

Čtyřleté studium: 1.kolo       122 přihlášených, zkoušku konalo 122 uchazečů 

           Náhradní termín 1. kola – zkoušku nekonal ţádný uchazeč 

                                z nich        59 přijato přímo 

      1 přijat na odvolání 

                                                

                  celkem přijato    60 ţáků  

 

Přijímací zkoušky byly v 1. kole zadány centrálně pro všechny maturitní obory v Libereckém 

kraji a České republice, a to z českého jazyka a matematiky Autorem zadání zkoušek byla 

společnost CERMAT. Uchazeči byli přijati na základě splnění jednotných kritérií, které stanovil 

ředitel školy v lednu 2021. 

 

 

 

Přehledné informace o výsledcích maturitních zkoušek 

 

Řádný termín maturitních zkoušek proběhl ve dvou termínech: 

1. Písemná část společné části maturitní zkoušky (pouze didaktické testy) 

 24.  -  26. 5. 2021, 

2. Ústní část společné části a profilová část maturitní zkoušky: 

 od 1. do 9. 6. 2021. 

Termíny písemné i ústní části maturitních zkoušek byly posunuty v souladu s mimořádnými 

opatřeními vlády ČR, jimiţ byl dán časový a organizační rámec profilových zkoušek a 

didaktických testů. Na základě těchto opatření byla z profilových zkoušek vyjmuta písemná práce 

z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. 

                                                          



Opravné maturitní zkoušky a náhradní termín maturitních zkoušek se konaly v září 2021 a 

ukončeny byly 6. 9. 2021. 

Celkem 25 ţáků vyuţilo moţnosti nahradit profilovou zkoušku z cizího jazyka certifikovanou 

zkouškou. Z toho 16 ţáků z anglického jazyka a 9 ţáků z francouzského jazyka. 

V září 2021 zveřejnil CERMAT zprávu o předběţných výsledcích maturitních zkoušek (MZ) 

v ČR za školní rok 2020/21. Přehledné údaje ze zprávy viz níţe: 

 

Výsledky (srovnání) maturitních zkoušek 2021, čtyřletá gymnázia v ČR, státní část MZ: 

 

 

Průměrné dosaţené skóre v % (státní část): 

 

(první sloupec čtyřletá gymnázia celostátně,  druhý a třetí sloupec Gymnázium U Balvanu) 

 

 

 

  Český jazyk  cizí jazyky  matematika 

   4.A 4.B  4.A 4.B  4.A 4.B   

  68,8 74,8 70,0 65,1 69,0 54,5 55,0 63,6 51,6 

     

 

Z výše uvedených dat vyplývá, ţe maturanti čtyřletého oboru třídy 4.A dosáhli lepšího výsledku, 

neţ je průměr, ve všech třech maturitních předmětech ve společné části maturitní zkoušky. Třída 

4.B byla lepší neţ je průměr pro čtyřletá gymnázia, v českém jazyce. 

 

Čistá míra neúspěšnosti ve státní části písemných zkoušek v % 

(První sloupec čtyřletá gymnázia celostátně, druhý a třetí sloupec Gymnázium U Balvanu) 

 

  Český jazyk  cizí jazyky  matematika 

   4.A 4.B  4.A 4.B  4.A 4.B 

  0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 

 

 
Zdroj: zpráva CERMATu o výsledcích MZ ve školním roce 2020/21.   
 

Další informace o výsledcích maturitních zkoušek jsou součástí příloh výroční zprávy. 

 

 

 

Přijímání našich absolventů na vysoké školy – školní rok 2020/21 

 
    4. A   4. B   celkem 

 

Počet maturantů:  29   28   57 

Počet absolventů:  29   28   57 

 



Na VŠ se hlásilo:  26   26   52 

 

Na VŠ bylo přijato: 

 lékařské f.  4   1   5   

(všeobecné lékařství) 

zdravotnické obory 2   3   5 

(fyzioterapie, adiktologie, ošetřovatelství, výţivové poradenství) 

právnické f.  2   1   3 

pedagogické f. 3   2   5 

ekonomické f. 4   3   7 

zemědělské f.  0   1   1 

přírodovědecké f. 2   1   3 

technické f.  4   1   5 

umělecké f.  0   2   2 

(architektura, textilní návrhářství) 

chemické f.  2   2   4 

filozofické f.  0   4   4 

ost. univ. obory 3   2   5  

 (MFF UK, FSS MUNI, FHS UK,  HT UK) 

zahraniční VŠ 0   1   1 

(Dánsko – mezinárodní učitel) 

 

    26   24   50 

 

 

Přijetí na VŠ v %  100,00%  92,30%  96,15% 

 

VOŠ    2   2   4 

Cosmopolitan Institut 1   1   2 

Pomaturitní st. jazyků 0   1   1 

  

 

 

Přestoţe se u ţáků gymnázií obecně předpokládá, ţe většina maturantů bude pokračovat ve studiu 

na univerzitách a vysokých školách, je třeba v souvislosti s výše uvedenými udají zdůraznit 

zájem ţáků o přírodovědné a technické obory ( 42% maturantů nastoupilo na vysoké školy tohoto 

zaměření) a dále také úspěšnost naších ţáků ze čtyřletého oboru v přijetí na prestiţní či velmi 

obsazené studijní obory. 

 

 

 

6. Spolupráce se sociálními partnery 

 
Vzhledem k zaměření školy (příprava ţáků na studium na vysokých školách) je spolupráce se 

sociálními partnery zaměřena zejména na spolupráci s univerzitami. Jiţ od roku 2011 je 



Gymnázium U Balvanu fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a od roku 

2014 Fakulty přírodovědně – humanitní a pedagogické Technické univerzity Liberec. 

 Dále, v souvislosti s podporou výuky cizích jazyků, je Gymnázium U Balvanu zařazeno do sítě 

partnerských škol Kulturního oddělení Francouzského velvyslanectví v České republice (zejména 

jako tzv. Centrum pro konání certifikovaných zkoušek z francouzského jazyka DELF) a do sítě 

partnerských škol Cambridge P.A.R.K., taktéţ především jako centrum pro konání 

certifikovaných zkoušek z anglického jazyka. 

Pro komunikaci se sociálními partnery z podnikatelské sféry obecně slouţí především pravidelně 

probíhající projektové dny, v nichţ se ţáci školy seznamují se zajímavými nebo ţádanými 

profesemi, pro něţ je vyţadováno vysokoškolské vzdělání. Téměř vţdy se těchto dnů účastní 

zaměstnavatelé či podnikatelé z Libereckého kraje. Tyto projektové dny se však vzhledem 

k epidemické situaci ve školním roce 2020/21 nekonaly. 

 

 

7. Poskytování dalšího/celoţivotního vzdělávání 
 

Škola se na tyto aktivity nezaměřuje. 

 

 

 

 

8.  Zapojení do projektů 

 
Pro území Libereckého kraje byl schválen Krajský akční plán rozvoje vzdělávání  ( KAP ). 

V rámci tohoto akčního plánu má škola vypracovala školní akční plán rozvoje vzdělávání na roky 

2017-19. V rámci tohoto projektu KAP se vyučující školy zapojili do akcí v platformě 

Přírodovědné a technické vzdělávání. Na tento akční plán navázal tzv. NAKAP II, ze kterého je 

moţné financovat investiční výdaje na projekty – v případě Gymnázia U Balvanu jako partnera 

projektu se jedná o vybavení laboratoře chemie a vyuţití této laboratoře i pro výuku mimo 

stanovený rozvrh hodin, a to formou krouţku badatelské chemie. Výběrová řízení, pořízení 

vybavení a zahájení výuky v této laboratoři proběhla z větší části od ledna do srpna 2021. Výše 

uznatelných nákladů na partnera projektu činí (včetně tzv. Šablon) dle aktuálního rozpočtu 2 090 

039,40 Kč 

Hrátky s fyzikou 

Naše škola je partnerem projektu Vzdělávacího centra Turnov. Projekt se zaměřuje na zhotovení 

17 fyzikálních aplikací, které jsou určeny studentům vyššího gymnázia a zájemcům o konkrétní 

fyzikální jevy. Kaţdá aplikace představuje daný jev pomocí interaktivní simulace s různými 

funkcemi a parametry, obrázky a příklady, s kterými ţáci pracují v hodinách fyziky (metodické 

podklady pro učitele) nebo samostatně. 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit školní výuku a přiblíţit ţákům obávanou fyziku formou 

samostatné a interaktivní práce a hrami s aplikacemi fyzikálních jevů a podpořit tak digitalizaci 

vzdělávacího procesu s důrazem na jeho názornost a individualizaci. 

 

 



V rámci tzv. Šablon pro SŠ a VOŠ II se škola od školního roku 2019/20 zapojila opětovně, a to 

projektem s názvem „Další zkvalitnění výuky“. Projektové aktivity v rámci Šablon pro SŠ II 

probíhaly i ve školním roce 2020/21. 

9. Další aktivity a prezentace školy 
 

V rámci školních aktivit zařazovaných v tomto tematickém celku uvádíme ty, které svým 

obsahem odpovídají námětům formulovaným v bodu 9 osnovy výroční zprávy. Řada dalších 

aktivit je v kapitole Řízení školy. 

V souvislosti s podporou metod výuky a vzdělávání projektového charakteru a podporou 

komunikativních a záţitkových metod výuky to byly: 

 

 A/ pravidelné vzdělávací a výchovně vzdělávací kurzy a jiné aktivity 

      Kurz mezipředmětových vztahů  (Z/Bi/D) z důvodu výuky na dálku neproběhl. 

      Kurz estetických výchov s praktickými výstupy z důvodu vzdělávání na dálku neproběhl. 

      Adaptační kurz orientovaný mimo jiné na problematiku adaptace ţáků 1. ročníků 

      na nové prostředí, učení, nebezpečí drog a jiných závislostí a doplněný pohybovými      

      (sportovními) aktivitami. 

      Kurz komunikace a mezilidských vztahů pro 3. ročník z důvodu vzdělávání na dálku 

      neproběhl. 

      Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka pro 3. ročník z důvodu vzdělávání na dálku 

      neproběhl.     

      Sportovní a turistický kurz pro ţáky 3. ročníku z důvodu výuky na dálku neproběhl. 

Za velice významnou aktivitu gymnázia povaţujeme spolupráci se školami v zemích Evropské 

unie a s institucemi zajišťujícími mezinárodní vzdělávací programy. 

Oficiální podobu této spolupráce mají výměnné pobyty s následujícími školami: 

1. Gymnasium Michelstadt - Hesensko, SRN (28 let oficiální spolupráce) 

Tyto výměnné pobyty probíhají ve dvouletých cyklech. Podle plánu školních aktivit proběhl ve 

školním roce 2018/19 výměnný pobyt s Gymnasiem Michelstadt (týdenní pobyt ţáků 

z Michelstadtu v Jablonci nad Nisou). Výměnný pobyt plánovaný ve školním roce 2020/21 

z důvodu epidemických opatření a výuky na dálku neproběhl. 

2. Byla realizována celoroční podpůrná výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím. 

 

 

 

 

Výsledky školy v soutěţích a olympiádách – závěrečné hodnocení za školní rok 2020/21 
 

Ve školním roce 2020/21 se ţáci Gymnázia U Balvanu opět zařadili v rámci středních škol  

Libereckého kraje mezi úspěšné řešitele olympiád a soutěţí, které byly i přes epidemickou situaci 

vyhlášeny a organizovány. Na základě niţšího počtu olympiád a soutěţí a sloţitého posuzování 

rovného přístupu ţáků k soutěţím nebyl vyhlášen rozvojový program Excelence  

Středních škol. 

Nejlépe umístění ţáci v olympiádách a soutěţích – školní rok 2020/21 

 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŢE 



 

Účast v okresních kolech je ve srovnání s krajskými koly nízká, protoţe většina okresních kol je 

určena pro ţáky základních škol a niţších ročníků víceletých gymnázií. 

 

Nejlepší umístění v krajských kolech: (do 6. místa) 

 

Soutěţ     jméno ţáka    umístění 

 

Logická olympiáda   Jaroslav Juna    5 

(řazeno podle percentilu úspěšnosti školy v kraji)   

 

Soutěţ v anglickém jazyce  Robin Čeresiz    1. 

     Jakub Čabrádek   2. 

  

Olympiáda v českém jazyce  Aneta Lajdarová   1. 

   

Olympiáda ve francouzském jazyce Barbora Jeţková   1.  

     Veronika Jeţková   3. 

     Lucie Šulcová    6. 

 

Biologická olympiáda  Robin Čeresiz    1. 

     Aneta Lajdarová   4. 

 

Europa secura    Jakub Čabrádek     

     Klára Mašínová 

     Amálie Peroutková   2. 

 

Ekonomická olympiáda  Kristýna Ţivná   3.    

             

        

Účast našich ţáků v krajských kolech dalších olympiád a soutěţí: 

Matematická olympiáda 

Olympiáda lidských práv 

Rozhoduj o Evropě 

 

 

Celostátní kola 

 

Biologická olympiáda  Robin Čeresiz    úspěšný řešitel 

 

Soutěţ v anglickém jazyce  Robin Čeresiz    3. 

 

Olympiáda v českém jazyce  Aneta Lajdarová   úspěšný řešitel 

 

        

SPORT 

Vzhledem k epidemické situaci se sportovní soutěţe nekonaly, nebo se jich škola neúčastnila.  



 

10. Poradenské sluţby jsou součástí bodu 2 osnovy a zprávy výchovné 

poradkyně a metodičky prevence SPJ taktéţ bodu 2 osnovy. 

 
 

 

 

 

 

11. Řízení školy 
 

Pro školní rok 2020/21 si škola stanovila tyto nejdůleţitější cíle: 

 

Udrţovat a podle moţností zvyšovat kvalitu výuky, podporovat moderní trendy 

ve vyučování, vytvářet odpovídající podmínky pro kvalitní přípravu ţáků 

na vysokoškolské studium. 

 

Průběţně sledovat vyuţití ŠVP ve vzdělávacím procesu, více se orientovat  

na vyuţívání ICT ve výuce, zejména s ohledem na předpokládané dopady epidemických 

opatření na výuku (výuka na dálku).        

 

Vytvářet přátelskou atmosféru napříč školou a podmínky pro kvalitní práci. 

 

Motivovat pedagogy k trvalému vyuţívání dovedností získaných v projektech, zejména 

v oblasti ICT, opět s ohledem na potřeby výuky na dálku. 

 

Podporovat u ţáků soutěţivost, aktivitu a zdravé sebevědomí, rozvíjet v nich 

potřebné sociální cítění. 

 

Maximálně prezentovat výsledky školy, podporovat akce, které pozitivně  

zviditelní školu na veřejnosti a na nichţ se přímo podílejí ţáci školy. 

 

Pokračovat ve zlepšování estetické a funkční úrovně interiéru školy. 

 

 

Podporovat různorodé formy spolupráce s rodiči. 

 

Zaměřit na prevenci a příčinné souvislosti sociálně patologických jevů. 

 

 

Výuka na dálku v období od poloviny října do konce listopadu 2020 a následně od ledna do 

poloviny května 2021 otevřela diskusi na téma vyuţívání on-line výuky. Proto zařazujeme od 

školního roku 2020/21 jako důleţitý bod v řízení školy rozvoj kompetencí učitelů v této oblasti a 

pokud moţno jednotnou platformu, ze které bude tato výuka koordinována. 

      



Nedílnou součástí činnosti školy byla spolupráce s rodiči, školskou radou, se školami, 

s Libereckým krajem, dalšími organizacemi a také sponzory. 

Důleţité aktivity školy v oblasti spolupráce s rodiči: 

 

Ve šk. roce 2020/21 organizovala škola následující setkání s rodiči: 

Úvodní třídní schůzky s rodiči ţáků 1. ročníku (on-line) a slavnostní přivítání nových ţáků 

(9/2020). 

Třídní schůzky s rodiči - konaly se dvakrát (v důsledku COVID 19 pouze on-line – 12/2020 a 

04/2021. 

Plánované jarní akce  -  předání maturitního vysvědčení na jablonecké radnici a akademie 

Gymnázia U Balvanu -  byly z důvodu epidemiologických opatření COVID  19 zrušeny. 

 

 

Spolupráce se školskou radou: 

Školská rada se scházela pravidelně podle harmonogramu. Projednávala základní dokumenty 

školy a byla informována o průběhu školního roku, o finanční a personální situaci školy.  

 

Spolupráce se zřizovatelem: 

Kromě výkonu kontrolních činností poskytuje zřizovatel škole zejména metodickou podporu 

v oblasti aplikace právních předpisů, organizace přijímacího řízení, a administrace projektů. 

Vedení školy se účastnilo všech porad organizovaných zřizovatelem, stejně tak i hospodářka 

školy byla přítomna na většině vzdělávacích seminářů určených pro účetní a hospodářky. 

Zřizovatel školy se podílel na financování akcí, které nebylo moţno financovat z přiděleného 

provozního příspěvku. Ve školním roce 2020/21 se jednalo o opravu vzduchotechniky v malém 

tělocvičném sálu a přípravné stavební, elektroinstalační a plynařské práce pro laboratoř chemie. 

Škola obdrţela v rámci těchto akcí od zřizovatele celkem 280 000,- Kč nad rámec provozního 

příspěvku. 

Rozhodnutím odboru školství, mládeţe, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje 

byla škole v září 2016 na základě přechozího schválení návrhu v Radě Libereckého kraje 

navýšena kapacita čtyřletého oboru, coţ umoţnilo přijmout pro školní rok 2020/21 dalších 60 

uchazečů o studium. Škola se tímto krokem postupně orientuje na všeobecné vzdělávání ţáků ve 

čtyřletém oboru a od 1. 9. 2020 se počet tříd upravil na 8 tříd čtyřletého gymnázia, vţdy po dvou 

paralelních třídách. 

 

Škola byla v minulosti zapojena v nadačních programech a účastnila se jako partner 

následujících akcí: 

Srdíčkový den - obč. sdruţení Ţivot dětem - sbírka ve prospěch dětských nemocnic 

Strom splněných přání - sbírka dárků pro klientky a klienty ÚSP Jablonecké Paseky a Horní 

Maxov. Ve školním roce 2020/21 nebylo moţné tyto aktivity z důvodu epidemických opatření 

uskutečnit vyjma akce Strom splněných přání. 

 

 

 

Spolupráci se statutárním městem Jablonec nad Nisou byla omezena taktéţ epidemickými 

opatřeními a nebylo moţné realizovat předání maturitního vysvědčení na jablonecké radnici a 

okresní přebor v plavání, na nějţ město Jablonec nad Nisou přispívá.  



Zástupci školy jsou zváni a zúčastňují se pietních setkání u příleţitosti některých významných 

dnů a výročí. 

Pravidelně spolupracuje škola s Pedagogicko-psychologickou poradnou Jablonec nad Nisou, a 

to v oblasti testování studijních a profesních předpokladů u ţáků předposledních ročníků a při 

podrobných analýzách klimatu třídy ve vybraných ročnících, pokud je tato analýza zapotřebí. 

 
V rámci preventivních programů a v souvislosti s činností školy v této oblasti je v příloze 

výroční zprávy k dispozici hodnocení metodičky prevence, a to včetně výčtu všech důleţitých 

aktivit. Za pozornost stojí především adaptační kurz pro nově nastupující ţáky prvních ročníků a 

psychosociální kurzy pro 3. ročník a septimu. Obě aktivity jsou organizovány ve spolupráci 

s výchovnou poradkyní školy. 

 

 
Nejdůleţitější aktivity směřující k prezentaci školy na veřejnosti: 

1. Webové stránky a pravidelná aktualizace webových stránek školy, rozšiřování informačního 

záběru. 

2.   Slavnosti balvanu -  zahájení školního roku a přivítání nového ročníku. 

3.   Dny otevřených dveří, tentokrát v on-line podobě. 

4    Pravidelná účast formou inzerce na Veletrhu vzdělávání EDUCA Liberec. 

5    Místní centrum pro konání zkoušek z francouzského jazyka DELF scolaire. 

6.    Centrum pro konání zkoušek z anglického jazyka pod patronací Cambridge P.A.R.K. 

 

 

 
 

Spolupráce s vysokými školami: 

Vzhledem k zaměření studia na gymnáziu je spolupráce s vysokými školami velmi důleţitá. 

Od roku 2011 je Gymnázium U Balvanu fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy a od roku 2014 fakultní školou Fakulty přírodovědně-humanitní Technické univerzity 

Liberec. 

Vybraní ţáci se účastnili badatelských prázdninových programů Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. 

Kromě toho je škola zařazena do sítě partnerských škol Kulturního oddělení francouzského 

velvyslanectví v České republice a  mezi partnerské školy Cambridge P.A.R.K. 

 

Výkon státní správy 

Přehled o výkonu státní správy je součástí příloh. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Další záměry školy 
 

vycházejí z koncepčního záměru školy na rok 2020/21, zohledňují moţnosti školy, její potřeby a 

snaţí se respektovat předpokládanou vzdělávací poptávku a nabídku. Vzhledem k zamítavému 

stanovisku MŠMT na otevření obru šestiletého gymnázia byly záměry školy aktualizovány v září 

2016, neboť se škola orientuje pouze na vzdělávání ţáků po ukončení 9. ročníku základní školy, 

tedy na čtyřleté studium. Vzhledem k tomu, ţe jiţ lze analyzovat vliv změny vzdělávací nabídky 

na zejména vstupní úroveň ţáků, je specifikace cílů upravena podle cílů vzdělávání ve čtyřletém 

oboru. 

 

Specifikace cílů: 

 

1. Udrţovat a podle moţností zvyšovat kvalitu výuky a hledat nové formy její  

prezentace, vyuţít kapacitu školy k vytváření rodinného prostředí. 

2. Kvalitně připravovat ţáky na vysokoškolské studium, a to v souladu  

s učebními plány gymnázia. Tyto učební plány přizpůsobit aktuálním vzdělávacím potřebám 

ţáků. Podporovat kvalitní výuku jazyků a zájem o přírodovědné předměty. Osvědčené 

postupy aplikovat do výstupů v ŠVP. Výrazněji se zaměřit na motivování nadaných ţáků a 

poskytovat jim metodickou podporu v širší míře neţ u víceletého oboru. 

3. Podporovat soutěţivost, aktivitu, sebevědomí ţáků. 

4. Trvale sledovat kvalitu práce učitelů a ovlivňovat její růst, vést učitele k moderním metodám 

práce ve výchovně vzdělávacím procesu. 

5. Postupně přetvářet vnitřní prostředí školy tak, aby odráţelo dění ve škole 

a bylo podnětné.  

6. Podporovat veřejné akce školy, vhodně prezentovat práci školy v médiích. 

7. Hledat moţnosti, jak rozšířit vzdělávací nabídku (celoţivotní vzdělávání). 

Vstupovat do projektů financovaných z evropských fondů, preferovat spolupráci s vysokými 

školami v rámci přípravy našich ţáků na studium technických a přírodovědných oborů. 

8. Podporovat další formy spolupráce školy s rodiči (školská rada, o.p.s. akademie školy). 

 

 

 
Zájem o vzdělávání na Gymnáziu U Balvanu trvale převyšuje nabídku ( o 104%  pro školní rok 

2021/22). Škola má stabilní počet uchazečů o přijetí. Škola také řešila disproporce v úrovni 

dosahovaných výsledků vzdělávání u čtyřletého a (nyní jiţ bývalého) osmiletého vzdělávacího 

cyklu. Ty se však daří částečně překonávat vyuţíváním různorodých metod práce učitele a 

individuálním přístupem k ţákům. Je-li cílem souhrn jednotných a standartních poţadavků na 

konci studia, je zapotřebí věnovat některým ţákům více individuální péče a podporovat rychlejší 

osvojování jejich studijních návyků. Z autoevaluačních zdrojů vyplývá, ţe horší studijní výsledky 

jsou spojeny velmi často právě s nedostatečně osvojenými návyky v oblasti samostatné a domácí 

přípravy, vytrvalosti, dlouhodobé paměti, schopnosti aplikovat získané poznatky a motivace 

k dalšímu učení. Částečný vliv má také vzdělávání pouze ve čtyřletém oboru, protoţe studijní 

návyky, které si ţáci přinášejí ze základních škol, jsou velmi rozdílné. Stejně tak bylo třeba řešit 

problematiku studijních návyků v souvislosti s výukou na dálku, zejména u nově přijatých ţáků. 

 



 Kromě toho, ţe škola poskytuje kvalitní úroveň vzdělávání, je vhodně umístěna i z hlediska 

dostupnosti pro dojíţdějící ţáky - v blízkosti budovy se nacházejí stanice autobusové, tramvajové 

i ţelezniční veřejné dopravy. 

O správném zaměření školy svědčí i výsledek v oblasti přijímání na vysoké školy - z maturitních 

ročníků školního roku 2020/21 odešlo na vysoké školy studovat 96,15% všech absolventů, 

kteří se na vysoké školy hlásili. Vzhledem k vysoké nabídce míst na vysokých školách je však 

důleţitější, zda na nich naši absolventi studium úspěšně dokončí a ţe si volí náročné obory. 

Statistická data jablonecké pobočky Úřadu práce potvrzují trvalý trend v minimálním počtu 

nezaměstnaných a především ve vysokém procentu těch, kteří vysokou školu úspěšně dokončí. 

Druhým úspěchem je stabilní  zájem absolventů Gymnázia U Balvanu o přírodovědné a 

technické obory: 35% letošních maturantů nastoupilo na technické a přírodovědné obory 

univerzitního typu. 

 

Tato skutečnost je v souladu se současným společenským trendem a stoupajícím zájmem o 

odborníky v technických (a přírodovědných) oborech. Relativně vysoký počet absolventů 

nastupujících na technické a přírodovědné obory je výsledkem pozitivní motivace ţáků, aby se 

více zajímali o tyto obory. Proto je pro jejich podporu vyčleněn dostatečný prostor i ve školním 

vzdělávacím programu. 

Škola si dala za úkol rozvíjet souběţně s podporou přírodovědného vzdělávání také jazykové 

vzdělávání. Proto je v aktualizovaných učebních plánech vyčleněn větší prostor na výuku cizích 

jazyků neţ povinná časová dotace podle rámcového vzdělávacího programu. Ţáci mají  moţnost 

konat certifikovanou zkoušku z francouzského a anglického jazyka přímo na škole, a to na 

základě smluvních vztahů s Francouzským velvyslanectvím v ČR a Cambridge P.A.R.K. 

Na  výše uvedené zaměření školy navazují i certifikáty o spolupráci získané v posledních 

letech. Od roku 2011 je škola zařazena mezi fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy a od roku 2013 mezi Partnerské školy Kulturního oddělení Francouzského 

velvyslanectví v Praze. V roce 2014 byl pak škole propůjčen titul Fakultní škola Fakulty 

přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity Liberec a nově od roku 2016 

jsme partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. 

 
Od začátku školního roku 2007/08 je škola zapojena do projektu SEPARACE, jenţ je zaměřen 

na sběr a třídění vybraných odpadových surovin. 

 

Daří se pozvolna obnovovat zastarávající zařízení školy, zejména školní nábytek a realizovat 

drobnější opravy či rekonstrukce, zejména výměny podlahových krytin a drobnější opravy střech. 

Další dovybavení bylo získáno z projektu Inovace výuky (z tzv. šablon pro střední školy). 

Vzhledem k rychlému zastarávání IT bude zapotřebí v nejbliţších letech modernizovat vybavení 

počítačové učebny.  

Z hlediska aktuálních stavebně technických potřeb školy je prioritou rekonstrukce podlah – 

zejména, zlepšení účinnosti osvětlení ve třídách a řešit musíme stav a případné další vyuţití 

bývalého školního hřiště. Ve výhledu je zapotřebí počítat i s rekonstrukcí elektrorozvodů. 

 
Z pohledu tvorby a realizace ŠVP bylo Českou školní inspekcí při poslední inspekční činnosti 

konstatováno, ţe ŠVP školy je v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. 

 

 



13. Údaje o výsledcích kontrol 
 

Ve školním roce 2020/21 neproběhly ţádné kontroly. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Závěrem: 

Pro vypracování této zprávy byla nezbytná spolupráce s kolegiem Gymnázia 

U Balvanu Jablonec n/N. a s hospodářkou školy. 

Veškeré informace uváděné ve výroční zprávě vycházejí z oficiálních údajů obsaţených v 

povinné školní dokumentaci, zápisech z porad a záznamech o provozu školy ve školním roce 

2019/20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam příloh  

( přílohy 1- 8 v samostatné příloze elektronické verze výroční zprávy) 
 

1. Věková skladba pedagogických pracovníků.  

2. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků. 

3. Přijímací řízení 

4. Správní rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád. 

5. Maturitní zkoušky. 

6. Výchovná opatření. 

7. Prospěch. 

8. Účast školy v projektech 

9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

10. Výroční zpráva o poskytování informací. 

 
     

     

Příloha 9 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 
 

Vzdělávací oblast   zaměření / název   počet proškolených 

Jazyk a jazyková komunikace Intenzivní komunikační kurz AJ 1  

     Metodický kurz 

     jazykové dovednosti v AJ  1 

     Oblastní workshop CJL  1 

         

 

Člověk a příroda   Seminář z historie matematiky 1  

     Matematika pro ţivot   1 

        1 

     Cesta do hlubin studia chemie 1 

     Chemie pro ţivot   1    

 

Člověk a svět práce   Seminář Klub sbormistrů  1 

     Příběhy našich sousedů  1    

     (projektová výuka) 

Ostatní: 

 

Prevence, kariera   Kariérové poradenství v praxi 1 

     Expediční školení DofE  2 

     Skupinová supervize       

     (klima pedagogického sboru,  

     duševní hygiena)   10   

Příprava hodnotitelů a zadavatelů MZ (maturitní zkoušky)   1 

Příprava předsedů a komisařů MZ 2019     1 

Ekonomika – FKSP pro školy      2 

 



 

Příloha 10 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 

 
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., v platném znění, o 

svobodném přístupu k informacím. 

Ve smyslu ustanovení  § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění a v souladu  

s usnesením vlády  č. 875/2000 zveřejňuje Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, 

příspěvková organizace zprávu za rok 2018 o své činnosti v oblasti poskytování informací. 

§ 18 odst. 1. písm. a)  počet podaných ţádostí:     0 

§ 18 odst. 1. písm. b)  počet podaných odvolání  proti rozhodnutí:   0 

§ 18 odst. 1. písm. c)  opis podstatných částí kaţdého rozsudku soudu:  0 

§ 18 odst. 1. písm. d)  výsledky řízení o sankcích za nedodrţování  tohoto 

    zákona bez uvádění osobních údajů:     řízení nebyla vedena 

§ 18 odst. 1. písm. e)  další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 

 

Zveřejněno způsobem umoţňujícím dálkový přístup dne:     10 .2. 2021 

 

 

 

 

 

 

 


