
Výroční zpráva o činnosti školy 
za školní rok 2016/2017 

(veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 08. 2017, případně po opravných zkouškách 
a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) 

I. 
Základní údaje o škole 

1. Přesný název školy dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 08. 2017:
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475 

Škola je zapsána MŠMT ČR do rejstříku škol a školských zařízení dnem 03. 04. 2001. 

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

funkce telefon e-mail 

ředitel: 
RNDr. Vilém Bauer 251 050 211 bauer@gymjh.cz 

statutární zástupce:  
RNDr. Bartoloměj Süč 251 050 203 suc@gymjh.cz 

3. Webové stránky školy (současná adresa):
http://www.gymjh.cz 

4. Součásti školy a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku):
Gymnázium (IZO: 060 446 234) 792 
Školní jídelna (IZO: 108 023 052  860 
Školní knihovna (IZO: 110 032 381)  neurčeno 
Školní plavecký bazén (IZO: 110 032 390) neurčeno 

5. Obory vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku:

Součást školy Kód Název oboru / vzdělávacího 
programu 

Cílová 
kapacita 
oboru / 

programu 

Poznámka 
(uveďte, pokud 

obor nebyl 
vyučován, je 

dobíhající atd.) 

Gymnázium 7941K81 Gymnázium 660 ---------------- 

Gymnázium 7941K41 Gymnázium 132 ---------------- 

Výuka probíhala podle přiložených učebních plánů (viz příloha č. 1). 
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6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 
2015/2016: 

a. nové obory / programy  - žádné 
b. zrušené obory / programy - žádné 

 
 
7. Místo poskytovaného vzdělávání: 

budova gymnázia - Mezi Školami 2475/29, 158 00 Praha 5 (vlastníkem budovy je Magistrát 
hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1)  

 
 
8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby: 

Škola sdružuje – gymnázium, školní jídelnu, školní knihovnu, školní plavecký bazén. 
Škola je umístěna v jedné budově, která má tyto místnosti: 
učebny ( 40x ), tělocvičny ( 2x ), kabinety ( 18x ), školní kuchyně ( 1x ), školní jídelna ( 1x ),   
zasedací místnost ( 1x ), zasedací sál ( 1x ), kanceláře ( 6x ), sborovna ( 1x ), sklady ( 14x ), 
archiv ( 1x ), hygienická zařízení ( 34x ), úklidové komory ( 8x ), byt školníka ( 1x ), ordinace 
zubního lékaře ( 1x ), školní knihovna ( 1x ). Součástí školy jsou 2 hřiště a atletický areál.  
Materiálně technické vybavení školy a podmínky pro výuku jsou velmi dobré. 

 
 
9. Školská rada:   

- datum ustanovení: 20. 10. 2005; 
- seznam členů: 

• Za pedagogické pracovníky: 
- Mgr. Eva Girethová;  
- Mgr. Jakub Stratílek; 
 

• Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty:  
- Mgr. Andrea Nová 
- MUDr. Kateřina Tvrdoňová - předsedkyně 
 

• Za zřizovatele:  
- Ing. Pavel Jaroš 

 
II. 

Pracovníci právnické osoby 
 

1. Pedagogičtí pracovníci: 
a. počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů)  
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Gymnázium 2016/2017 3 3,0 57 49,9 0 0 60 52,9 
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b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) 
 

Součást školy Počet pedagogických pracovníků Celkem % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků 

Gymnázium 
  kvalifikovaných 52,9 100,0 

  nekvalifikovaných 0,0 0,0 

 
 

c. věková struktura pedagogických pracovníků  
 

Počet celkem 
ve fyzických 

osobách 
k 31.12.2016 

v tom podle věkových kategorií 

do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více let 

60 0 8 12 14 22 4 

 
 

d. další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 

DVPP Počet  Zaměření Počet 
účastníků Vzdělávací instituce 

doplňkové 
studium 1 Cesta do hlubin studia chemie 2 PFUK, Praha 

kurzy 20 Jazykové, historie, státní maturity 24 UK Praha, Cermat 

přednášky 3 Cesta k matematice, Zvláštnosti 
fotosyntézy 4 MFF, PřF UK Praha 

rozšiřování 
aprobace 3 Instruktor lyžování, Hodnotitelé ÚZ 3 FTVS UK Praha, Cermat 

semináře 15 Jazykové, zadavatelé a hodnotitelé ÚZ,  
Let´ s Speak seminar in Prague 17 Goethe Institut Praha, 

Cermat, Fakulty UK 

školský 
management 0 --- 0 --- 

školení 14 Vyhláška 50/78 Sb., Právní předpisy ve 
školství, Správní řád 23 SPŠE Praha, RESK 

education 

 
V rámci DVPP absolvovalo 73 pedagogů 56 různých vzdělávacích akcí, viz seznam v příloze č. 2. 

 
 

e. jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 

       Počet učitelů cizích jazyků Celkem  
(fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o pedagogických pracovnících) 19 

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

rodilý mluvčí 2 
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2. Nepedagogičtí pracovníci: 
a. počty osob  

 

Školní rok Fyzické osoby celkem Přepočtení na plně 
zaměstnané 

2016/2017 23 24,3 

 
 

b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků (DVNP) 
 

DVNP Počet  Zaměření Počet 
účastníků Vzdělávací instituce 

semináře 3 Cestovní náhrady, Zákon o registru smluv 
č. 340/2015 Sb. 4 

Alfa eduka Praha, 
Evropské regionální 
centrum 

školení 6 Řídící kontrola ve veřejné správě, Zákon o 
pedagogických pracovnících v praxi škol 6 KEŠ Praha, RESK 

edukation 

kurzy 1 Účetnictví a ekonomické minimum pro 
hospodářky 1 Akademie podnikání z. s., 

Praha 

přednáška 1 Pracovní setkání pro děti a mládež 1 Národní pedagogické 
muzeum a knihovna, Praha 

 
V rámci DVNP absolvovalo 12 nepedagogů 11 různých vzdělávacích akcí. 
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III. 
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání  

 
1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků:  

a. denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) 

Součást školy Počet tříd Počet žáků 

Gymnázium 22 614 

 
   

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku:  
- přerušili vzdělávání:   6 
- nastoupili po přerušení vzdělávání:   3  
- sami ukončili vzdělávání:   1 
- vyloučeni ze školy:   0 
- nepostoupili do vyššího ročníku:    0, z toho nebylo povoleno opakování: 0 
- přestoupili z jiné školy:   9 
- odchod na jinou školu:   9 
- jiný důvod změny - úmrtí žáka:   0 

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

a. denní vzdělávání 
 

Součást školy Průměrný počet  
žáků na třídu 

Průměrný počet  
žáků na učitele 

Gymnázium 27,9 10,2 

 
 
 
3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu): 
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Gymnázium 

Počet žáků 
celkem 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 147 0 0 

z toho nově 
přijatí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 
z celkového 
počtu žáků 

0,16 0 0 0 0 0,32 0,16 0 0,16 0 23,9 0 0 
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci): 
 

Součást školy Gymnázium 
VÝSLEDKY 

Denní 
vzdělávání 

z celkového počtu studentů 

prospělo s vyznamenáním 224 

neprospělo 4 

opakuje ročník 0 

Počet studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 06. 2017 598 

tj. % z celkového počtu studentů  97,4 % 

Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho studenta 48,9 

z toho neomluvených hodin 0,02 

 

Výsledky vzdělávání podrobněji viz příloha č. 3. 
 
 
 
 
5. Výsledky maturitních zkoušek (po opravných zkouškách): 

 

Součást školy Gymnázium 

MATURITNÍ 
ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

Počet žáků, kteří konali zkoušku    53 

z toho konali zkoušku opakovaně 0 

Počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném 
termínu 0 

Počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 35 

prospěl 17 

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

Délka vzdělávání 4 roky 8 let 
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Počet přihlášek celkem  - 349 

Počet kol přijímacího řízení celkem - 1 

Počet přijatých žáků celkem včetně přijatých na autoremeduru - 70 

z toho v 1. kole - 70 

z toho ve 2. kole - - 

z toho v dalších kolech - - 

z toho na odvolání - 36 

Počet nepřijatých žáků celkem - 243 

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

obor: 7941K41 0 

obor: 7941K81 0 

Počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018 0 

 
 
 
 
7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin: 

Počty studentů z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu) – celkem 28 studentů.  
Běloruská republika ............................................................    1 žák 
Bosna a Hercegovina  ........................................................    3 žáci 
Ruská federace ..................................................................    8 žáků 
Slovenská republika  ..........................................................    6 žáci 
Ukrajina  .............................................................................    4 žáci 
Vietnamská socialistická republika  ....................................    6 žáků 

 
Zkušenosti ze začleňování cizinců: studenti nemají žádný problém se začleňováním do 

kolektivů, nepozorujeme žádné mimořádné chování studentů na jedné i druhé straně. 
 
 
8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků: 
 

Na škole není zřízena žádná speciální třída pro handicapované žáky. Škola má bezbariérový 
přístup, ale v současné době zde nestuduje žádný žák s výrazným zdravotním handicapem.  

Na škole nejsou žádné negativní zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného 
sociokulturního prostředí do kolektivu. 
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9. Vzdělávání nadaných žáků: 
 

Pět studentů studovalo na základě individuálního vzdělávacího plánu z důvodu mimořádného 
sportovního nadání. Z důvodů sportovního nadání bylo těmto studentům umožněno účastnit se 
soutěží a tréninků i v době vyučování. Neúčast na výuce je v těchto případech omluvena, ale 
studenti si musí zameškanou látku, po konzultaci s vyučujícími, dostudovat. 
 

10. Ověřování výsledků vzdělávání: 
 

V uplynulém školním roce jsme se při ověřování výsledků vzdělávání věnovali kontrolní 
a hospitační činnosti. Celkem bylo uskutečněno 251 hospitací, přičemž 37 kontrolních hospitací  
provedlo vedení školy (z toho 11 za přítomnosti inspektorů ČŠI) a 67 hospitací uskutečnili 
předsedové předmětových komisí. Zbytek hospitací prováděli vyučující u sebe navzájem, 
popřípadě psycholožka nebo výchovný poradce. Velké množství hospitací uskutečnili v rámci své 
pedagogické praxe studenti vysokých škol, kteří se připravují na budoucí učitelské povolání. 

Studenti septim se v období 15. - 22. 11. 2016 zúčastnili Výběrového zjišťování výsledků žáků 
pořádaného ČŠI v oblasti informační gramotnosti. Průměrná úspěšnost žáků školy v této oblasti 
byla 75 %.  

Studenti kvart se v období 20. - 25. 05. 2017 zúčastnili Výběrového zjišťování výsledků žáků 
pořádaného ČŠI ve třech oblastech – AJ, ČJ a Chování v rizikových situacích.  

V oblasti „Anglický jazyk“ byla průměrná úspěšnost žáků školy 96 %, v oblasti „Český jazyk“ 
byla průměrná úspěšnost žáků školy 84 % a v oblasti „Chování v rizikových situacích“ byla 
průměrná úspěšnost žáků školy pouze 67 %.  

Rizikové situace byly rozděleny do kategorií - Silniční provoz, Ochrana zdraví, Mimořádné 
události, Obrana státu a Prevence kriminality. Nejmenší úspěšnost měli žáci v oblasti Mimořádné 
události a Obrana státu (57%). Naopak v oblasti Prevence kriminality měli žáci úspěšnost 84 %. 
 
 

11. Školní vzdělávací programy: 
 
Podle Školního vzdělávacího programu osmiletého studia gymnázia (dále ŠVP8) se v uplynulém 
školním roce vyučovalo v primách až oktávách. Tento dokument ŠVP8 je uveřejněn na webových 
stránkách školy (viz http://www.gymjh.cz/downloads/SVP_8l_2017_09_01-pdf.pdf). 
 
 

12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora: 
 
Studenti školy se učí minimálně dvěma cizím jazykům (vyjma prim). Všichni se povinně učí 
anglický jazyk a druhý jazyk vybírají z nabídky: německý, francouzský a španělský jazyk. 
V sekundách, terciích a v kvartách se dva cizí jazyky vyučovaly díky podpoře Metropolitního 
programu MHMP. 
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IV.  
Aktivity právnické osoby  

Prezentace školy na veřejnosti 
 

1. Výchovné a kariérové poradenství: 
 

Na škole působí výchovná poradkyně a školní psycholožka, které komplexně zajišťují 
výchovné poradenství včetně prevence rizikového chování, vztahových problémů třídních 
kolektivů a individuálního poradenství. Škola úzce spolupracuje s PPP Prahy 5 a OÚ MČ 
Prahy 13.  

V rámci poskytování informací k profesní volbě byly zajištěny informace o přípravných kurzech 
pořádaných vysokými školami, prezentace o možnosti uplatnění absolventů VŠE, informace 
našich absolventů o dalším studiu u nás i v zahraničí. Ve spolupráci Goethe Institutu a Spolkové 
republiky Německa se konala přednáška o pracovních možnostech a studiu v zahraničí. Ve 
spolupráci s PPP Prahy 5 se účastnili studenti septim profesních testů studijních předpokladů.  
 

Ve školním roce 2016/2017 zažádalo devět studentů o individuální vzdělávací plán – pět 
studentů z důvodu sportovního nadání (viz výše), čtyřem studentů byl umožněn individuální 
vzdělávací plán ze zdravotních důvodů. Na základě doporučení Pedagogicko-psychologické 
poradny, působil na škole asistent pedagoga. Sedm případů výchovných a studijních problémů 
bylo projednáno v komisi ve spolupráci s rodiči.  

Školní psycholožka nabízela své služby studentům a rodičům v podobě konzultací 
a opakovaných setkání. Mezi nejčastější témata konzultací patřily: osobní a vztahové problémy, 
vztahy ve třídě, výukové potíže a krizová intervence.  
 
 

2. Prevence rizikového  chování: 
 

V rámci prevence sociálně patologických jevů absolvovali studenti ve 12 třídách nižšího 
gymnázia další ročník preventivního programu realizovaného Proximou Sociale. Ve spolupráci 
s Městskou policií hl. m. Prahy jsme pro všechny třídy uspořádali přednášky na témata z různých 
oblastí prevence sociálně patologických jevů.  

Studenti prim se mohli zúčastnit odpoledního programu se zaměřením na prevenci 
a bezpečné užívání internetu s názvem „Bezpečně off-line o světě on-line“.  Pro studenty 
semináře psychologie se uskutečnil interaktivní celodenní seminář na téma duševního zdraví 
s názvem: „Blázníš: No A!“. 

Podrobně zpracovaný Minimální preventivní program včetně skutečně konaných akcí je 
uveden v  příloze č. 5. 
 
 

3. Ekologická výchova a environmentální výchova: 
 

Studenti školy byli vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního 
prostředí, byli podporováni v aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí. Studenti se 
v rámci této aktivity podíleli na jarním úklidu školního pozemku.  

Studenti tercií, kvart a septim absolvovali zábavnou interaktivní akci pod širým nebem 
„Festival vědy 2016“ v Dejvicích, v rámci které byli také seznámeni se studijními programy 
vysokých škol zaměřených na ekologii a chemii. 

Přínosem pro studenty byly nejen názorné pokusy, ale i srozumitelné interaktivní přednášky. 
Studenti školy se dále zapojili do programu EKOAKCE na gymnáziu a účastnili se mnoha dalších 
programů, jejichž výčet je uveden v příloze č. 6. 
 
 

4. Multikulturní výchova 

Multikulturní výchova jako průřezové téma přispělo k naplňování vzdělávací strategie na 
úrovni obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí jednotlivých vyučovacích předmětů. 
Vyučující u žáků rozvíjeli především kompetence sociální a personální, kdy žáci přispívali 
k upevňování dobrých mezilidských vztahů ve třídě (na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 
se spolužáky a s vyučujícími), a dále kompetence občanské, kdy vyučující u žáků rozvíjeli  
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respekt k přesvědčení a názorů ostatních. Žáci byli schopni vcítit se do situace spolužáků, byli 
vedeni k tomu, aby odmítali útlak a hrubé zacházení, aby respektovali a chránili naše tradice 
a kulturní dědictví. Pro splnění těchto cílů bylo pořádáno velké množství školních akcí, jejichž 
přehled je uveden v příloze č. 7. 
 
 

5. Výchova k udržitelnému rozvoji 

Výchova k udržitelnému rozvoji lidské společnosti je na našem gymnáziu úzce spjata 
s ekologickou a environmentální výchovou. Praktická část této výchovy byla realizována 
převážně v hodinách zeměpisu. Splnění cílů této výchovy vyučující gymnázia realizovali zejména 
pořádáním exkurzí do výrobních závodů – sklárny Bohemia v Poděbrady, sklárny Kavalier 
Sázava, PTP Neratovice (zpracování plastů), AMT, Příbram (recyklace skla) atd. Podrobný 
přehled účasti studentů na vzdělávacích exkurzích je uveden v příloze č. 7. 
 
 

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

V říjnu 2016 se žáci nastupujících prvních ročníků zúčastnili seznamovacích kurzů ve Sloupu 
v Čechách. V tomtéž měsíci se vybraní studenti zúčastnili třídenní exkurze „Cesta za kulturou“ – 
Brno, Zlín, Luhačovice. V lednu až březnu 2017 se tři skupiny studentů z kvint a sekund 
zúčastnily lyžařských sportovních zájezdů do Rakouska (oblast Hinterstoder).  
V červnu 2017 se konal pro septimy osmiletého studia týdenní sportovní kurz v rekreačním 
středisku Horní Bradlo v Čechách.  
V červnu 2017 se vybraní studenti zúčastnili třídenního kurzu krajinomalby v Čimelicích. 
V rámci povinné výuky za účelem doplnění znalostí v jednotlivých vyučovacích předmětech škola 
organizuje velké množství exkurzí. Nejvíce vzdělávacích akcí se odehrává na MFF UK, která 
pro naše studenty pravidelně organizuje praktické fyzikální pokusy. Podrobný přehled účasti 
studentů na vzdělávacích a poznávacích zájezdech, sportovních kurzech, je uveden v příloze 
č. 7. 
 
 

7. Mimoškolní aktivity: 
 
Pro žáky gymnázia byly v uplynulém školním roce v prostorách školy otevřeny kroužky keramiky, 
klubu mladého diváka, klubu mladého čtenáře. Při škole dlouhodobě působí pěvecký sbor 
FASOL-MISOL, který pro spolužáky a pedagogy připravil např. vánoční koncert nebo koncert pro 
nemocné v LDN FN Motol. V rámci školního sportovního klubu GYMSPORT se žáci účastnili 
nejrůznějších sportovních aktivit ve formě sportovních kroužků florbalu, basketbalu, volejbalu, 
plavání, kopané nebo kurzu sebeobrany. V knihovně školy, za účasti paní knihovnice a třídních 
učitelů, se uskutečnilo několik literárních večerů na různá témata (Noc s Andersenem), která byla 
vybírána s ohledem na věk žáků. Studenti navštívili množství koncertů, divadelních a filmových 
představení. V prosinci 2016 uspořádali maturanti gymnázia pro své spolužáky, pedagogy 
a rodiče maturitní ples v pražské Lucerně. Podrobný přehled účasti studentů na mimoškolních 
aktivitách je uveden v příloze č. 8. 
 
 

8. Soutěže:  
 
Největších úspěchů v uplynulém školním roce dosáhli následující studenti gymnázia:  

- Radka Křížová, studentka kvinty B, získala 1. místo v národním finále Astronomické olympiády 
úrovně C (v říjnu 2017 se účastní mezinárodní soutěže IAO); 
 
- Studenti septimy B - Malý Ondřej, Souček Otakar, Veber Pavel - získali 9. místo v mezinárodní 
dějepisné soutěži studentů gymnázií České a Slovenské republiky; 
 
- Martinek Jan, student oktávy A, na celostátní úrovni reprezentoval gymnázium v projektu 
CERGE-EI (aplikovaná ekonomie pro nadané studenty) a dále obsadil 2. místo v celostátní 
soutěži "Karel IV. - stavitel mostů", která je pod patronací MKČR a Senátu ČR; 
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Podrobný přehled účasti studentů na jednotlivých předmětových olympiádách a sportovních 
soutěžích je uveden v příloze č. 9. 
 
 

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů: 
 
Za zdokonalením v cizím jazyce vybraní studenti vycestovali v rámci dvou poznávacích výjezdů 
do Velké Británie (březen a červen 2017).  
V květnu 2017 se vybraní studenti zúčastnili výměnného pobytu na německém gymnáziu 
„Liebfrauenschule“ ve Vechtě za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. 
Studenti i pedagogové gymnázia jsou zapojeni do projektu „Adopce na dálku“ a prostřednictvím 
Arcidiecézní charity v Praze podporují vzdělávání dvou adoptivních dětí, 20-leté Selvy z jižní 
Indie a 18-letého Erika ze Zambie. 
 
 

10. Spolupráce právnické osoby s partnery, profesními organizacemi: 
 
Škola spolupracuje s těmito partnery: 
- „Liebfrauenschule“ ve Vechtě (výměnné pobyty) 
- Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Praha (partnerská škola) 
- nakladatelství FRAUS (projekt SMART Vzorová škola) 
- AV MEDIA (projekt SMART Vzorová škola) 
- Cambridge English Language Assessment, Cambridge P.A.R.K. (partnerská škola, přípravné  
   a organizační centrum mezinárodních jazykových zkoušek)) 
- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (sponzorování vodících psů pro  
   nevidomé) 
- Arcidiecézní charita Praha (Adopce na dálku) 
- Akademie řemesel (SŠ technická, Zelený pruh – Líheň zručnosti) 
- MČ Praha 13 (zajišťování výuky plavání pro MŠ a ZŠ Prahy 13) 
- Městská policie Prahy 13 (preventivní programy, bezpečnost) 
 
 
 

11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 
 
V uplynulém školním roce škola organizovala ve svém školním plaveckém bazénu základní 
plavecký výcvik dětí mateřských a základních škol. Ve dvou pololetních plaveckých kurzech se 
celkově vystřídalo 1200 dětí, z toho 500 dětí mateřských a 700 žáků základních škol městské 
části Prahy 13 a blízkého okolí (Jinonice). 
 
 

12. Další aktivity, prezentace: 
 
Na začátku roku 2017 se škola představila veřejnosti na „Dnech otevřených dveří“. Škola nabídla 
budoucím zájemcům o studium možnost blíže se seznámit se životem na gymnáziu. Gymnázium 
spolupracuje v rámci projektu SMART Vzorová škola s nakladatelstvím FRAUS a společností AV 
MEDIA a.s. 
 
 

13. Využití školského zařízení v době školních prázdnin: 
 
V době školních prázdnin byla činnost školy omezena na opravy a rekonstrukce zařízení, které 
není možno provést za normálního provozu v běžném školním roce. Velkou změnu prodělaly 
tělocvičny školy, které byly kompletně zrekonstruovány (nové obložení stěn látkovými koberci 
pohlcujícími akustický hluk).  
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V. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

 
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: 

 
V uplynulém školním roce byla ČŠI ve dnech 20. – 23. 09. 2016 uskutečněna kontrola, kde 

předmětem inspekční činnosti bylo:  
a) hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 

§ 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

b) zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školního 
vzdělávacího programu; zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu 
a jeho souladu s právními předpisy a s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy podle 
§ 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 

 
Závěry: 

Hodnocení vývoje 

Od posledního inspekčního hodnocení došlo k dalšímu zkvalitnění materiálních a personálních 
podmínek, které mají pozitivní vliv na průběh výuky. Škole se daří rozvíjet velmi dobrou úroveň 
gymnaziálního vzdělávání realizovanou na základě kvalitně zpracovaného ŠVP. Vzdělávací nabídka 
oborů vzdělání byla přirozeným vývojem zredukována na jeden obor vzdělávání. 
 

Silné stránky 

- systematické řízení školy; 
- kontrolní, metodická a hospitační činnost předsedů předmětových komisí; 
- systematické a promyšlené DVPP; 
- materiální podmínky ke vzdělávání; 
- široká nabídka volitelných předmětů, která poskytuje žákům maximální profilaci; 
- efektivní dělení tříd zaměřené na aktivní procvičování získaných poznatků; 
- systematická práce s výsledky vzdělávání; 
 

Slabé stránky 

- nižší míra motivace žáků ve výuce; 
- menší míra využití formativního hodnocení ve výuce; 
- častější absence shrnutí učiva v závěru vyučovacích hodin, a tím i ověření splnění vzdělávacího cíle; 
- v menší míře jsou zařazovány diferencované úkoly, které by zohlednily rozdílné studijní předpoklady 
žáků; 
 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

- zvyšovat průběžnou motivaci žáků ve výuce (např. formativním hodnocením práce žáků); 
- efektivněji pracovat v závěru vyučovacích hodin (shrnutí); 
- diferencovat zadané úkoly podle studijních předpokladů žáků (motivace nadaných). 
 

 
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol: 

 
1. Kontrola provedená Hygienickou stanicí hl. m. Prahy dne 03. 11. 2016 – plavecký bazén. 

Zjištění: bez závad 

2. Kontrola provedená Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky dne 08. 02. 2017  - 
kontrolováno dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů pro VZP, 
mzdové listy, hromadná oznámení, záznamy o pracovních úrazech, pracovní smlouvy, 
pracovní povolení. 

Zjištění: bez závad 

3. Kontrola provedená Hygienickou stanicí hl. m. Prahy dne 13. 02. 2017 – plavecký bazén. 

Zjištění: bez závad 
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4. Kontrola provedená Hygienickou stanicí hl. m. Prahy dne 28. 02. 2017 – školní jídelna. 
Zjištění: bez závad 

5. Kontrola provedená dne 04. 05. 2017 odborem školství a mládeže Magistrátu hlavního města 
Prahy  -  předmětem byla veřejnosprávní kontrola hospodaření v příspěvkové organizaci. 

Zjištění: bez závad 

  
Závěr: 

  Žádná z kontrol neshledala porušování právních předpisů. Všechny kontroly proběhly bez 
závad. 

 
VI. 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 
 

I. Provoz 
  
 V roce 2016 škola hospodařila s rozpočtovanými prostředky ve výši 45 942 800,- Kč, z toho 
dotace od zřizovatele činila 13 215 000,- Kč. Dotace na přímé náklady činila 32 727 800,-  Kč. 
Přidělený limit mzdových prostředků z přímých nákladů  i z přídělu zřizovatele nebyl překročen. 
Prostředky z dotací byly zcela vyčerpány. Škola v roce 2016 vytvořila vlastní finanční zdroje ve 
výši 6 767 800,- Kč.  Tyto prostředky byly vyčerpány. Dále byly použity prostředky rezervního 
fondu ve výši 36 800,- Kč, prostředky z fondu odměn byly čerpány ve výši 205 500,- Kč. 
Prostředky přidělené k čerpání OON byly zcela vyčerpány. Limit počtu pracovníků stanovený pro 
rok 2016 nebyl  překročen. 
 

II. Investice 
 
 Investiční prostředky byly čerpány ve výši 6 354 100,- Kč. V tomto roce byly pořízeny akce: 
pořízení zálohovacího zařízení, rekonstrukce WC, rekonstrukce osvětlení v tělocvičnách, 
pořízení kopírky, oprava střechy, oprava sprch na bazénu, výměna dlažby v kuchyni. 
Z investičních prostředků přidělených zřizovatelem byly realizovány akce „vybudování dvou 
antukových kurtů“.   
 
 

III. Doplňková činnost 
 
 V doplňkové činnosti bylo v tomto období dosaženo výnosů ve výši 2 454 000,- Kč. Náklady 
na doplňkovou činnost v tomto období činily 2 321 100,- Kč. Z dosaženého hospodářského 
výsledku ve výši 132 900,- Kč bude po schválení zřizovatelem přiděleno do fondu odměn 
60 000,- Kč, do rezervního fondu bude přiděleno 72 900,- Kč. 
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VII. 
Svobodný přístup k informacím 

 
Žádosti o podání informací byly vyřizovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění 
(viz příloha č. 10). 

 
 

VIII. 
Projednání a schválení výroční zprávy 

 
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 04. 09. 2017 . 

 
 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 16. 10. 2017. 
 
 
 

IX. 
Seznam příloh 

 

Příloha č. 1:  Učební plán pro osmileté studium (školní rok 2016/2017). 

Příloha č. 2: Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školním roce 
2016/2017. 

Příloha č. 3: Výsledky vzdělávání ve školním roce 2016/2017 (1. a 2. pololetí, maturitní zkoušky). 

Příloha č. 4: Úspěšnost našich absolventů při přijímacích řízeních na vysoké školy ve šk. roce 
2016/2017. 

Příloha č. 5: Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017. 

Příloha č. 6: Zpráva o environmentální výchově na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského ve školním 
roce 2016/2017. 

Příloha č. 7: Přehledy vzdělávacích a poznávacích zájezdů, sportovních kurzů, exkurzí ve 
školním roce 2016/2017.  

Příloha č. 8:  Přehled mimoškolních aktivit ve školním roce 2016/2017. 

Příloha č. 9: Přehled výsledků předmětových olympiád a soutěží ve školním roce 2016/2017. 

Příloha č. 10: Výroční zpráva za rok 2016 o svobodném přístupu k informacím na Gymnáziu 
Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, 158 00 Praha 5. 

 
 
V Praze dne 13. 10. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
    ___________________________                                              ____________________________ 
        MUDr. Kateřina Tvrdoňová     RNDr. Vilém Bauer 
        předsedkyně školské rady        ředitel gymnázia 
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Příloha č. 1

1 2 3 4 5 6 7 8
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 4 4 3 4 31

Anglický jazyk 3 3 4 4 3 4 4 4 29

Konverzace v AJ - - - - 0/11 - - - 0/11

Druhý cizí jazyk * * * * 3/11 3/11 3 3/11 12/31

Občanská výchova 1 1 1 2 - - - - 5

Základy společenských věd - - - - 1 1 2 2 6

Dějepis 2 2 2 2 2 3 3 - 16

Zeměpis 2 2 2 1 2 2 2 - 13

Základy ekonomie - - - - - - - 2 2

Matematika 4 4 4 4 3 4 4 3 30

Fyzika 1 2 2 2 3 3 3 2 18

Chemie - - 2,5 2,5 3 3 2 - 13

Biologie 2 2 3,5 1,5 2 3 2 - 16

Informatika a výpočetní technika 1 2 - 1 2 - 1 1 8

Výtvarná výchova 2 1 1 2 - - - - 6

Hudební výchova 1 1 1 1 - - - - 4
Výtvarná výchova /Hudební 
výchova - - - - 2 2 - - 4

Tělesná výchova 3 3 2 2 2 2 2 2 18

32/ 34/ 23/ 231/

21 11 11 41

 Volitelné předměty 2 * 3 * 3 * 3 * - - 42 82 232

32/ 34/ 31/ 254/

21 11 11 41

 Nepovinné předměty 0–6 0–6 0–6 0–6 0–6 0–63 0–63 0–63 0–6

Předpokládané kurzy, exkurze 
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Poznámky k učebnímu plánu osmiletého gymnázia:

- 2) v případě obdržení finančních prostředků z MPPSJV MHMP může být výuka cizích jazyků rozčleněna do více menších skupin
- 3) nep. předmět Seminář z anglického jazyka (FCE) je realizován pouze v případě obdržení finančních prostředků z MPPSJV MHMP
- *) druhý cizí jazyk je v primě až kvartě volitelným předmětem, který si žáci vybírají podle nabídky jazyků dané ředitelem školy

 x) MPPSJV MHMP = Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky MHMP

UČEBNÍ  PLÁN  PRO  OSMILETÉ STUDIUM
(školní rok 2016/2017)

Předmět
Ročník

Celkem

27 29 29 31

- 1) Hodiny jsou realizovány pouze v případě obdržení finančních prostředků z MMPPSJV MHMP x)

Celkem hodin týdně 28 30 32 32 35

Celkem hodin týdně 26



Příloha č. 2

Školení a semináře - pedagogové

Č DVPP Zaměření, Instituce Účastníci

1 DV doplňkové 
studium

Cesta do hlubin studia chemie - seminář pro středoškolské učitele, PFUK, 
Praha 2

2 DV kurz 50 fyzikálních experimentů z krabice od bot, e-pedagog, Praha 1

3 DV kurz
Aktivizující výuka fyziky, Výroba fyzikálních a technických hraček, projekt Elixír 
do škol Nadace Depositum Bonum, čj MŠMT - 7904/2015-1-308, gymnázium 
Špitálská

1

4 DV kurz Come share the World, angličtina s rodilými mluvčími, Jazyková škola 
TANDEM, č.j. MSMT -1221/2016-1-66 1

5 DV kurz Finanční gramotnost (rodinný rozpočet a životní situace) e-pedagog.cz, Pod 
Stromem s.r.o., akreditace MŠMT - 175365/2017-1-574 1

6 DV kurz Hodnotitel ústní zkoušky, AJ, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 
Praha, 01.03.2017 1

7 DV kurz Jak fungují biologická hodiny v organizmech - základy chronobiologie, 
Descartes, Praha 1

8 DV kurz Jak fungují biologické hodiny v organismech - základy chronobiologie, 
Descartes, Praha 1

9 DV kurz Jóga jako nástroj uzdravení, Descartes, Praha 2

10 DV kurz Kuželosečky zdánlivě nestředoškolsky, Descartes v.o.s., č.akreditace 158/2016-
3-32 1

11 DV kurz
Matematika kolem nás, Zřetel s.r.o., Brno, vzdělávací program, akredit,MŠMT 
126/2015-1-202 1

12 DV kurz
Mediální výchova a školní média, Vyšší odborná škola publicistiky, Praha

1

13 DV kurz
Očkování - jak funguje a k čemu nám je, DESCARTES, v.o.s., Svratouch, 
akreditace MŠMT 158/2016-36-32 2

14 DV kurz
Rozvoj nadaného žáka v běžné škole, NIDV Praha a střední Čechy, 
č.akreditace DVPP 13 847/2011-25 2

15 DV kurz
Současná literatura a kultura anglosaských zemí, 20 vyuč.hodin, Jazyková 
škola  s právem státní zkoušky hl.m.Prahy, č.akreditace 37746/2014-1-948, 
.9.2016-30.6.2017

1

16 DV kurz Teaching English: Secondary Schools - I (Angličtina pro SŠ a SOU - I), Oxford 
Professional Development, akreditace MŠMT č.j.: MSMT- 16654/2014-1-564 1

17 DV kurz
Teaching English: Secondary Schools - III (Angličtina pro SŠ a SOU-III), Oxford 
professional Development, MSMT - 16654/2014-1-564 1

18 DV kurz
Učitel a žák - řešení konfliktních pedagogických situací, NIDV pracoviště Praha 
a střední Čechy, č.akreditace 13 847/2011-25 2

19 DV kurz
Využití "neškolských strategií"pro řešení úloh v matematice na 2 a 3.stupní, 
Descartes v.o.s., č.akreditace 7484/2015-2-243, Praha 2.3.2017 1

20 DV kurz
Vzdělávací program Očkování - jak funguje a k čemu nám je, DESCARTES 
Svratouch, akreditace MŠMT č. 158/2016-169-3-32 1

21 DV kurz
Základní kurz pro instruktory školního lyžování BP vzdělávání s.r.o., Pec pod 
Sněžkou 1

22 DV přednáška Cesta k matematice, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha 1

23 DV přednáška
Důvody pro odvolání ŘŠ a následná úprava jeho právního postavení dle 
judikatury Nejvyššího soudu ČR,Alives s.r.o., Praha 1

24 DV přednáška
Zvláštnosti fotosyntézy, evoluce zraku - příprava na BIO, Přírodovědná fakulta 
UK 2

25 DV rozšiřování 
aprobace

Hodnotitel ústní zkoušky NJ, číslo osvědčení ZH035548, Centrum pro zjišťování 
výsledků vzdělávání, Praha 7 1

26 DV rozšiřování 
aprobace

Instruktor lyžování, UK FTVS, Katedra sportů v přírodě
1
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27 DV rozšiřování 
aprobace

Plavčík - rekvalifikační kurz, Miroslav Matuška, Doly 417, Dobruška, 
č.akreditace MŠMT  022/2016-50 1

28 DV seminář
Cesta do hlubin studia chemie - seminář pro středoškolské učitele, 
Přírodovědecká fakulta UK, Praha 2

29 DV seminář
Einheit 6:Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung, Goethe Institut, Praha

1

30 DV seminář
Englishbooks day with Cambridge P.A.R.K. aneb setkání fanoušků 
Helpforenglish.cz, semináře + ústní část zkoušky Cambridge English 
Proficiency nanečisto Cambridge PARK

1

31 DV seminář
FRED - názorná výuka s pomocí on-line materiálů, Nakladatelství FRAUS, 
Praha 1

32 DV seminář
Hodnocení ve výuce cizích jazyků, Univerzita Karlova, č. akreditace 
29580/2014-1-839, celoživotní vzdělávání v systému DVPP 2

33 DV seminář
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ, Český jazyk a literatura, 
CERMAT, 24.03.2017 1

34 DV seminář
Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk, 
NIDV, kraj.prac.Praha a střed.Čechym číslo osv. 17-33-12-AJ-02/1 1

35 DV seminář Let´ s Speak seminar in Prague, Akcent International House Prague 1
36 DV seminář Let´s Speak seminar, Akcent International House Prague 1

37 DV seminář
Od začátečníka k nezávislému mluvčímu: dovednost pro samostatnou 
komunikaci, vzdělávací program, nakladatelství FRAUS s.r.o., 1

38 DV seminář
Opravná certifikace - Hodnotitel ústní zkoušky -německý jazyk, NIDV, Praha  a 
střední Čechy 1

39 DV seminář
Seminář pro zadavatele MZ 2017 a zadávající učitele jednotných testů PŘ 
2017, NIDV, číslo os. 17-31-12-ZA-07/1 1

40 DV seminář
Seminář pro učitele ŠJ - Narrativa digital, recurso metodologico para el aula de 
ELLE,.. Infoa International s.r.o. 1

41 DV seminář
Šest desetiletí hudby, NIDV, Krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Praha, 
program akreditován MSMT-1298/2016-108 1

42 DV seminář
Úlohy domácího kola 66. ročníku matematické olympiády, Jaderná fakulta 
ČVUT, Praha 1

43 DV školení
Vyhláška 50/78 Sb., Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola 
elektrotechnická, Praha 9

44 DV školení
5.mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti - Mehr Autonomie fuer 
Schueller - Rolle von Motivation in einer digitalisierten Welt Goethe Institut 
Praha, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

1

45 DV školení
Doplněk k osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce, společná část maturitní 
zkoušky, odborná způsobilost je doplněna o problematiku žáků PUP MZ 
skupiny 1,2 a 3, CERMAT  Praha

1

46 DV školení Hodnotitel ústní zkoušky NJ, CERMAT Praha, 08.03.2017 1

47 DV školení
Internet im Deutschunterricht, Descartes  v.o.s., č.akreditace 27230/2015-1-649

1

48 DV školení
Konference projektu Elixír do škol, Nadace Depositum Bonum, Hradec Králové, 
akreditováno MŠMT 1471/2014-1-89 2

49 DV školení
Metodická konference Klett pro učitele německého jazyka v Praze Klett 
nakladatelství s.r.o., Praha 1

50 DV školení
Osvědčení o zpúsobilosti k výkonu funkce zadavatel, Centrum pro zjišťování 
výsledků vzdělávání, Praha 19.01.2017 1

51 DV školení
Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny, Správní řád a jeho aplikace, 
RESK education, s.r.o., Třinec, akreditováno MŠMT -10704/2017-1-354 1

52 DV školení Školení první pomoci za použití zážitkové medicíny, Life Support, Praha 1

53 DV školení Školní maturitní komisař pro společnou část maturitní zkoušky CERMAT Praha 1

54 DV školení Zadavatel společné části maturitní zkoušky CERMAT Praha 1

55 DV školení Konzultační seminář pro management škol NIDV, krajské pracoviště Praha a 
střední Čechy, Senovážné náměstí 25, Praha 1 1

56 DV školení Zákon o padagogických pracovnících v praxi škol a školských zařízení,  RESK 
edukation, s.r.o. č.akreditace MŠMT DVPP, MSMT-1211/2017-2-184, Praha 1

Celkem účastníků: 73
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Školení a semináře - nepedagogičtí pracovníci

Č DVNP Zaměření, Instituce Účastníci

1 DV kurz Účetnictví a ekonomické minimum pro hospodářky škol 2017,  Akademie 
podnikání z.s., Praha 5 1

2 DV přednáška Pracovní setkání pro děti a mládež, Národní pedagogické muzeum a knihovna, 
Praha 1

3 DV seminář Cestovní náhrady 2017,  Jiří Doležal - Alfa eduka, akreditováno MV ČR, 
č.akreditace AK/I-45/2014, Praha 1

4 DV seminář Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a požítí, 
Akredirace MŠMT ČR č.j.9085/2014-1-329, Paris vzdělávací agentura 1

5 DV seminář Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb., Evropské regionální centrum - Morava 
a Slezsko, Praha 2

6 DV školení Personalistika pro školy a školská zařízení, Klub ekonomů škol, o. s.,  Praha 1

7 DV školení Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny, RESK edukation, s.r.o., 
č.akreditace MSMT -1211/2017-2-184, Praha 1

8 DV školení Registr smluv včetně praktických ukázek na PC, Public Market Advisory 
s.r.o.,Praha 1

9 DV školení Řídící kontrola ve veřejné správě, Klub ekonomů škol, Praha, 24.3.2017 1

10 DV školení Seminář pro ředitele (zaměření na ŠJ), Asociace zřizovatelů školních jídelen + 
MHMP 1

11 DV školení Zákon o padagogických pracovnících v praxi škol a školských zařízení,  RESK 
edukation, s.r.o. č.akreditace MŠMT DVPP, MSMT-1211/2017-2-184, Praha 1

Celkem účastníků: 12

kurz - (z lat. cursus = běh) je ucelený soubor přednášek, seminářů, cvičení atd., spojený společným tématem;

kurz CV - kurz celoživotního vzdělávání;

školení - je proces předávání informací a znalostí účastníkům, včetně ověřování znalostí;

seminář - forma výuky, při které se jeho účastníci podílejí, na rozdíl od školení, aktivně na výuce;

přednáška - forma výuky, při které jsou hromadně předávány teoretického informace
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Příloha č. 2

Školení a semináře - pedagogové

Č DVPP Zaměření, Instituce Účastníci

1 DV doplňkové 
studium Problémově zaměřená výuka filosofie II., FFUK, Praha 1

2 DV kurz Aktivizující výuka fyziky - Příprava a provedení demonstračních experimentů, 
Nadace Depositum Bonum, Praha 1

3 DV kurz Hodnotitel písemné práce ČJ a literatura společné části matur. zkoušky, 
CERMAT, Praha 1

4 DV kurz Hodnotitel ústní a písemné zkoušky pro žáky s PUP MZ ČJL, CERMAT, Praha 1

5 DV kurz Instruktor základní cyklistiky a cykloturistiky, FTVS UK Praha 1
6 DV kurz Jazykový kurz angličtiny, ČVUT Praha 1
7 DV kurz Kritické myšlení a globální témata, o.s. NaZemi, Brno 13
8 DV kurz Letní škola historie, PedF UK, Praha 1

9 DV kurz Škola bezpečného internetu pro pedagogy, Nár. centrum bezpečnějšího 
internetu, Praha 1

10 DV kurz Škola bezpečného internetu pro pedagogy, Nár.centrum bezpečnějšího 
internetu, Praha 1

11 DV kurz Tvořivá literární výchova, Pedag. fakulta U K, Praha 1

12 DV kurz Zadavatel písemných zkoušek společné části matur. zkoušky, CERMAT, Praha 1

13 DV přednáška 100. výročí obecné teorie relativity, Akademie věd, Praha 1
14 DV přednáška 28. říjen - skutečnost-legendy-tradice, Nár. institut pro DV, Praha 2
15 DV přednáška Gamanůž, Nemocnice na Homolce, Praha 2
16 DV přednáška Metoda Hejného v matematice na 2. stupni ZŠ, H-mat o.p.s., Praha 1
17 DV přednáška Parazité člověka, Přírodovědecká fakulta UK, Praha 1

18 DV přednáška
Skvělý nový svět - projekt Škola v DOXu, Praha, Centrum současného uměmí 
DOX 1

19 DV rozšiřování 
aprobace

Kurz AJ pro pedag.pracovníky / úroveň A1/A2 - A2 pokročilí, Vzdělávací institut 
Středočeského kraje, 10.09.2015-12.01.2016
MSMT-42825/2013-1-1038

1

20 DV rozšiřování 
aprobace

Shakespeare s kultura anglické renesance, škol.rok 2015/2016, Filosofická 
fakulta UK, Praha 1

21 DV seminář
Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách, NIDV, 
Praha 1

22 DV seminář
Bezpečnost ve školách a školských zařízeních, Národní institut pro další 
vzdělávání, Praha 2

23 DV seminář Evaluace v mé třídě, Praha, Kalibro Projekt,sro 2
24 DV seminář Firmy pomáhají českým školám, VŠE Praha 1
25 DV seminář Granty 2016, Praha. MHMP 1
26 DV seminář Hry ve výuce CJ smysluplně, Contexta, Praha

27 DV seminář
Individuální přístup k žákům a studentům cestou interaktivních prvků a cvičení, 
PhDr. Veronoka Hutarová, Praha 1

28 DV seminář
Kasuistický seminář - řešení vybraných případů kybernetické kriminality, Nár. 
centrum bezpečnějšího internetu, Praha 2

29 DV seminář Konzultační seminář k písemné práci z ČJL, NIDV, Praha 1
30 DV seminář Konzultační semináře k ústní zkoušce z ČJ, NIDV, Plzeň 1

31 DV seminář
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře. CISKOM, NIDV, Praha

1

32 DV seminář Let's motivate, Bridge Publishing House, Praha 1

33 DV seminář
Metodicko-didaktický sem. pro učitele ŠJ, ILC Czechoslovakia s.r.o., Praha

1

34 DV seminář
Metodický seminář e Twinning pro začátečníky, Národní podpůrné středisko pro 
e Twinning v ČR, Rakovník 1

35 DV seminář
Metodický seminář eTwinning pro pokročilé, Národní podpůrné středisko pro 
eTwinning v ČR, Rakovník 1
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36 DV seminář
Microsoft pro školy a další organizace akreditované MŠMT - výhodné 
licencování, Microsoft, Praha 1

37 DV seminář
Motivace zaměstnanců a vedení hodnotících rozhovorů,Comenius Agency, 
Praha 1

38 DV seminář Multimedia ve výuce, Institut pro další vzdělávání, Praha 1

39 DV seminář
Problematika edukace žáka s Aspergerovým syndromem na ZŠ aSŠ, Agentura  
Majestic, Praha 1

40 DV seminář
Roadshow pro školy - konference nových technologií, Praha, Microsoft Edu 
Days 1

41 DV seminář
Spring Cambridge Day Prague 2016, Cambridge university press, Praha

1

42 DV seminář
TEACHERS PARK - Mezinárodní konference učitelů angličtiny, Jayzková škola 
P.A.R.K., Brno 2

43 DV seminář
Výpočty koncentrací, jejich vzájemné přepočty a smíchávání látek, 
DESKARTES v.o.s., Praha 1

44 DV seminář Za změnou je učitel, Člověl v tísni, Praha 1

45 DV seminář
Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve 
školství, Praha, Comenius Agency 1

46 DV školení Angličtina pro sŠ a SOU III., Oxford Professional Development, Praha 3
47 DV školení Biochemické pochody v těle člověka, Descartes, Praha 2
48 DV školení Dotace EU pro školy v období 2014-2020, Praha, Seminaria 1
49 DV školení Elixír do škol, Nadace Depositum Bonum, Hradec Králové 2
50 DV školení Matematika, jazyk a komunikace, Zřetel s.r.o.,Praha 1
51 DV školení Odpady a obaly, EKO-KOM, Praha 1

52 DV školení
Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva, NIDV, 
Praha 1

53 DV školení Současná anglicky psaná literatura, Descartes, Praha 1

54 DV školení
Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek, Praha, MHMP

1

55 DV školení Školení první pomoci za použití zážitkové medicíny, Life Support, Praha 46
Celkem účastníků: 121

Školení a semináře - nepedagogičtí pracovníci

Č DVNP Zaměření, Instituce Účastníci

1 DV kurz Začni s badmintonem , Český badmintonový svaz, Praha, Trenér badmintonu, 
BWF, Praha 1

2 DV seminář
Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve 
školství, Praha, Comenius Agency 1

3 DV školení Uplatňování DPH ve školství, KEŠ, Praha 1
4 DV školení Finanční kontrola 2016, Alfa eduka, Praha 1

5 DV školení
Odborná příprava managementu škol a škol.zařízení v oblasti finančního řízení 
na škol. rok 2016/17, KEŠ, Poděbrady 1

6 DV školení Pedagog mezi paragrafy, KEŠ 1
Celkem účastníků: 6

kurz - (z lat. cursus = běh) je ucelený soubor přednášek, seminářů, cvičení atd., spojený společným tématem;
kurz CV - kurz celoživotního vzdělávání;
školení - je proces předávání informací a znalostí účastníkům, včetně ověřování znalostí;
seminář - forma výuky, při které se jeho účastníci podílejí, na rozdíl od školení, aktivně na výuce;
přednáška - forma výuky, při které jsou hromadně předávány teoretického informace



Příloha č. 3 
 

 

Přehled výsledků za 1. pololetí školního roku 2016/2017 
          

Poř.č. Třída 
Prospěch Absence Neoml. absence Celkové hodnocení 

Ne Nh 
Ø Ø  (hod.)  Ø  (hod.) V P N 

1. 1.c 1,29 17,58 0,00 19 7 0 0 0 

2. 1.b 1,31 15,00 0,00 19 7 0 0 0 

3. 1.a 1,34 31,15 0,00 19 8 0 0 0 

4. 2.a 1,39 24,56 0,00 19 8 0 0 0 

5. 2.c 1,48 31,00 0,00 15 12 0 0 0 

6. 2.b 1,53 36,04 0,00 11 12 0 3 0 

7. 3.b 1,54 26,74 0,00 13 14 0 0 0 

8. 6.a 1,62 46,52 0,00 14 17 0 0 0 

9. 4.b 1,63 35,42 0,00 10 21 0 0 0 

10. 4.a 1,71 35,79 0,00 10 17 1 1 0 

11. 4.c 1,72 26,57 0,00 12 18 0 0 0 

12. 3.c 1,74 29,22 0,07 11 16 0 0 0 

13. 3.a 1,75 35,86 0,00 7 22 0 0 0 

14. 5.b 1,78 42,24 0,00 8 18 0 3 0 

15. 

5.c 

1,80 

63,36 0,00 10 17 0 4 0 

6.b 41,67 0,00 9 17 2 2 0 

8.b 58,39 0,00 6 24 1 0 0 

16. 7.b 1,86 58,12 0,00 5 18 2 0 0 

17. 8.a 2,02 55,73 0,00 5 15 2 0 0 

18. 6.c 2,07 56,43 0,00 4 21 0 3 0 

19. 5.a 2,11 43,35 0,00 6 21 2 0 0 

20. 7.a 2,15 70,84 0,04 5 17 0 3 0 

          

Celkem za školu: prospěchový průměr …………..……. 1,70   

  průměr absence …………..……. 40,11 hod.   

  průměr neomluvené absence …………..……. 0,005 hod.   

  vyznamenání (V) …………..……. 238 žáků ( 38,83 ℅ )   

  prospěl (P) …………..……. 361 žáků ( 58,89 ℅ )   

  neprospěl (N) …………..…….   13 žáků ( 2,12 ℅ )   

  neklasifikován (Ne) …………..…….     0 žáků (0,00 ℅ )   

  nehodnocen (Nh) …………..…….     0 žáků (0,00 ℅ )   

  



 
 
 

Přehled výsledků za 2. pololetí školního roku 2016/2017 
          

Poř.č. Třída 
Prospěch Absence Neoml. absence Celkové hodnocení 

Ne Nh 
Ø Ø  (hod.)  Ø  (hod.) V P N 

1. 1.c 1,35 33,46 0,00 14 12 0 0 0 

2. 1.b 1,39 28,08 0,00 17 9 0 0 0 

3. 2.a 1,40 31,74 0,00 17 10 0 0 0 

4. 1.a 1,44 32,00 0,00 15 12 0 0 0 

5. 2.c 1,55 38,52 0,00 11 16 0 0 0 

6. 4.b 1,60 55,00 0,00 12 19 0 0 0 

7. 2.b 1,61 37,08 0,00 10 16 0 0 0 

8. 3.b 1,62 35,52 0,00 13 14 0 0 0 

9. 
4.a 

1,73 
51,37 0,00 17 13 0 0 0 

5.c 67,16 0,00 9 22 0 0 0 

10. 6.a 1,74 63,81 0,00 9 22 0 0 0 

11. 

3.a 

1,79 

53,48 0,00 6 23 0 0 0 

4.c 39,67 0,00 11 19 0 0 0 

8.b 34,68 0,00 7 24 0 0 0 

12. 
3.c 

1,80 
33,78 0,15 10 17 0 0 0 

7.b 60,20 0,00 6 19 0 0 0 

13. 5.b 1,81 51,90 0,00 9 20 0 0 0 

14. 6.b 1,90 66,65 0,00 8 23 0 0 0 

15. 8.a 1,98 38,18 0,00 7 15 0 0 0 

16. 6.c 2,10 76,93 0,25 6 21 1 0 0 

17. 7. a 2,12 85,29 0,00 5 19 0 0 0 

18. 5.a 2,13 57,38 0,00 7 22 0 0 0 

          

Celkem za školu: prospěchový průměr …………..……. 1,74   

  průměr absence …………..……. 48,94 hod.   

  průměr neomluvené absence …………..……. 0,02 hod.   

  vyznamenání (V) …………..……. 226 žáků (36,63 ℅)   

  prospěl (P) …………..……. 388 žáků (62,89 ℅)   

  neprospěl (N) …………..…….      2 žáci (0,32 ℅)   

  neklasifikován (Ne) …………..…….      0 žáků (0,00 ℅)   

  nehodnocen (Nh) …………..…….      0 žáků (0,00 ℅)   

  uvolněn (U) …………..…….      1 žák   (0,16 ℅)   

  



 

 
 
 
 
 
 
 

Maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 

Třída Počet žáků 
Hodnocení prospěchu Prospěchový 

průměr 
Společná 

Vyznamenání Prospěl Neprospěl Profilová 

8. a 22 14 7 0 1,71 
1,61 

1,78 

8. b 31 21 10 1 1,48 
1,44 

1,53 

Celkem 53 35 17 1 1,58 
1,51 

1,64 

 

  

Výsledky společné části maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017 

Předmět 

Klasifikace - prospěchový průměr 

8 a (22) 8. b (31) 

1 2 3 4 5 ø 1 2 3 4 5 ø 

Český jazyk a literatura  12 7 3     1,59 16 14 1     1,52 

Anglický jazyk 8 4       1,33 16         1,00 

Německý jazyk 1         1,00             

Španělský jazyk               1         1,00 

Matematika 3 3 2 1   2,11 8 2 3 1   1,79 

SOUČET 24 14 5 1   1,61 41 16 4 1   1,44 

Prospěchový průměr tříd 1,61 1,44 

Prospěchový průměr školy 1,51 



 

Výsledky profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017 

Předmět 

Klasifikace - prospěchový průměr 

8. a (22) 8. b (31) 

1 2 3 4 5 ø 1 2 3 4 5 ø 

Anglický jazyk 5 2 2     1,67 12 1 1     1,21 

Německý jazyk             1 2       1,67 

Španělský jazyk 3 1       1,25             

Biologie 4   1     1,40 4 3       1,43 

Dějepis 2 2       1,50 2 6   1   2,00 

Fyzika   1         3 2       1,40 

Chemie 3 1       1,25 2 1       1,33 

Informatika a výpočetní 
technika 2 1 1     1,75             

Matematika             1 1       1,50 

Zeměpis     1   1 4,00             

Základy společenských věd 1         1,00 5 2 1     1,50 

Psychologie 2 1       1,33 1 3       1,75 

Ekonomie 3 1 2 1 1 2,50 3 3 1     1,71 

SOUČET 25 10 7 1 2 1,78 34 24 3 1 0 1,53 

Prospěchový průměr tříd 1,78 1,53 

Prospěchový průměr školy: 1,64 
 



Příloha č. 4

Třída 8.a 8.b Celkem
celkový počet studentů: 22 31 53
studuje VŠ: 19 30 49
nestuduje VŠ:*) 3 1 4

VŠ/třída gymnázia 8.a 8.b Celkový počet

VŠE 5 4 9
ČVUT 1 5 6
LF UK 2 1 3
Právnická fakulta (3 UK, 1 ZCU) 0 3(1) 4
FF UK 3 0 3
VŠCHT 1 2 3
UNYP 0 2 2
MF Praha 0 2 2
FSV UK 1 1 2
ČZU 2 0 2
PřF UK 1 0 1
Policejní akademie 0 1 1
PedF UK 1 0 1
ZČU - Design 0 1 1
VŠ zdravotní 0 1 1
Masarykova univerzita Brno 0 1 1
Vysoká škola obchodní 0 1 1
Institut ekonomických studií UK    *1 0 *1
studium na VŠ v zahraničí 2 4 6
nástup do zaměstnání 2 0 2

1 studium na střední škole - 8.b
1 student uvádí 2 VŠ 1* - 8.a
(1 student neuspěl u maturitní zkoušky 8.a)

Úspěšnost našich absolventů při přijímacích řízeních 
na vysoké školy ve šk. roce 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 studovalo 53 studentů ve dvou maturitních třídách. Všichni studenti řádně ukončili 
maturitní ročník, ale 1 student  nebyl u maturitní zkoušky úspěšný. Zbývajících 52 studentů úspěšně maturitní 
zkoušky vykonalo.

Přehled umístění našich absolventů ve školním roce 2016/2017



Příloha č. 5 
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Preventivní program školy 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

Název a adresa školy, pro 
kterou platí tento MPP Gymnázium Jaroslava Heyrovského 

Jméno a příjmení ředitele RNDr. Vilém Bauer 

Telefon na ředitele 251 050 211 

E-mail na ředitele bauer@gymjh.cz 

 
Jméno školního metodika 
prevence 

Mgr. Jana Nováková 

Telefon 251 050 235 

E-mail  novakova@gymjh.cz 

Specializační studium Ano  Studuje Ne    x 

Realizátor vzdělávání  
 
Jméno výchovného poradce Mgr. Dana Šuraňová 

Telefon 251 050 235 

E-mail  suranova@gymjh.cz 

Specializační studium Ano    x Studuje Ne 

Realizátor vzdělávání Pedagogická fakulta FF UK v Praze  
 
Jméno školního psychologa Mgr. Jana Nováková 

Telefon 251 050 235 

E-mail  novakova@gymjh.cz 

 

 Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků 

ZŠ - I stupeň    

ZŠ - II.stupeň    

Víceleté  gymnázium 22 614  

4leté gymnázium - -  

SŠ – ostatní    

Celkem pedagogů na škole*   61 
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2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE  

 
 
ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE 
 
 Prevence rizikového chování je nedílnou součástí komplexního přístupu k výchově a 
vzdělávání našich studentů. Snažíme se vytvářet pozitivní a otevřené prostředí, které 
podporuje rozvoj kladných vztahů mezi studenty i jejich pedagogy. Na škole působí školní 
poradenské centrum, které zaštiťuje základní preventivní aktivity, nabízí poradenské služby 
pro studenty, jejich rodiče i pedagogy a podílí se rovněž na řešení problémových situací. 
Centrum úzce spolupracuje s vedením školy a s dalšími odborníky (viz příloha). Výchovná 
poradkyně a školní psycholožka nabízejí možnost sjednání individuálních konzultací.  

Nejčastější problémy, které řešíme, souvisejí s vysokou absenci studentů vyšších 
ročníků a drobné kázeňské přestupky. Zvýšenou pozornost věnujeme také vzájemným 
vztahům studentů ve třídách. Spíše než se šikanou se setkáváme s netolerancí, neochotou 
k vzájemnému naslouchání a k respektování. V posledních letech jsme nezaznamenali výskyt 
problému spojených s užívání návykových látek. Ojediněle řešíme případy požívání alkoholu 
na školních akcích. Jednotlivé případy řešíme v souladu se školním řádem. Specifickou 
skupinou problému jsou problémy související se vztahy v rodině. Vždy se snažíme o 
komplexní pohled na daný problém.  

Studenti gymnázia jsou z velké části z Prahy 13, ale řada studentů dojíždí i z okolí 
Prahy západ (např.Černošice, Řevnice, Rudná, Hostivice, Dobřichovice) Na škole kromě 
českých studentů studuje i kolem 40 cizinců. Při jejich začleňování nepozorujeme žádné 
mimořádné problémy na jedné i druhé straně. 

Základem preventivních aktivit je podpora zdravého životního stylu a smysluplná 
náplň volného času. Pro studenty škola organizuje kroužkovou činnost, různé exkurze, 
semináře, besedy, školní výlety, lyžařské a sportovní kurzy a umělecké výjezdové kurzy. Na 
podporu pozitivních vztahů v jednotlivých třídách se zaměřují zážitkové kurzy a adaptační 
výjezdy. Realizujeme dlouhodobý program primární prevence za finanční spoluúčasti MHMP 
pro studenty nižších ročníků gymnázia, který je doplňován přednáškami a besedami na další 
témata z oblasti prevence rizikového chování a psychohygieny. 

Z evaluace loňského roku se ukazuje potřeba zaměřit se s preventivními aktivitami i 
na studenty vyšších ročníků, zejména v podobě zážitkových  a teambuildingových aktivit. 
Dále je potřeba neustále posilovat pozitivní hodnotové orientace a podporovat vzájemný 
respekt mezi studenty i mezi studenty a učiteli. 

Pokračujeme ve spolupráci s organizací s o.s. Proxima Sociale, která nám zabezpečila 
dlouhodobý program primární prevence, byla zrealizována témata: bezpečného užívání PC, 
internetu, agresivního chování a šikany, trestní odpovědnosti a rasismu a xenofobie. 
Plánujeme uskutečnit program Městské policie informující studenty o rizicích spojených 
s užíváním internetu, o právním vědomí, zneužívání návykových látek atd. Dále plánujeme 
přednášky z oblasti sexuální výchovy (bezpečné chování v intimních vztazích, prevence 
nakažlivých chorob, AIDS) Rovněž bychom rádi doplňovali program na základě aktuálních 
nabídek a z oblasti prevence rizikových jevů a zdravého životního stylu.  
 
 
 
 

 3  



3. STANOVENÍ CÍLŮ PP  
 

Cíle preventivního programu vycházejí z preventivní strategie školy a reflektují aktuální 
situaci.  I v letošním roce pokračujeme v dlouhodobém programu s organizací Proxima 
Sociale a Městskou policií. Realizovali další preventivní aktivity v oblasti  
 
 sexuální prevence a prevence násilí v partnerských vztazích 
 bezpečného užívání internetu  

 posilování pozitivních vzájemných vztahů ve třídách 

 rozvoje pozitivní hodnotové orientace studentů  
Dále bychom se chtěli zaměřit na pozitivní prezentaci preventivních aktivit mezi studenty.  

 

Cíl:  Pozitivní vnímání preventivních aktivit studenty školy 
Ukazatele dosažení cíle: Zpětná vazba, spolupráce se studentskou radou, informovanost 

studentů o preventivních programech 
Zdůvodnění cíle: nezájem studentů, nízká ochota participovat na některých programech 
Návaznost na 
dlouhodobé cíle: 

 

 
Cíl:  Prevence bezpečného užívání internetu 
Ukazatele dosažení cíle: zapracování této problematiky do výuky, informace na webových 

stránkách školy,  program pro studenty prim a prvního ročníku 
Zdůvodnění cíle: nárůst negativních jevů spojených s užíváním internetu mezi studenty 

především nižších ročníků gymnázia  
Návaznost na 
dlouhodobé cíle: 

systematická výchova ke zdravému životnímu stylu 

 
 
Cíl:  Prevence sexuálního chování a domácího násilí 

Ukazatele dosažení cíle: Zavedení nových programů ve spolupráci se SZÚ 
Zdůvodnění cíle: Dosavadní absence této problematiky 

Návaznost na 
dlouhodobé cíle: 

systematická výchova ke zdravému životnímu stylu 

 
Cíl:  Posílení pozitivních vzájemných vztahů ve třídách 

Ukazatele dosažení cíle: Dotazníkové šetření 
Zdůvodnění cíle: Častý výskyt drobných konfliktů mezi studenty 

Návaznost na 
dlouhodobé cíle: 

systematická výchova ke zdravému životnímu stylu a podpora a rozvoj 
osobnostních a sociálních kompetencí studentů 
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4. SKLADBA AKTIVIT PP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY  

 
a) Pedagogové 

Vzdělávání pedagogů v oblasti pedagogiky, psychologie a prevence rizikového 

chování  zajišťuje řada vzdělávacích institucí. Pedagogové se průběžně vzdělávají, dle 

aktuálních nabídek a v souvislosti s potřebami školy. Školní psycholožka absolvovala 

jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci, výcvik v krizové intervenci, 

psychoterapeutické výcviky v Biosyntéze, PBSP, kurz prevence proti šikaně, praxe 

v krizovém centru Praha, PPP Plzeň. 
Organizace, se kterými škola v rámci vzdělávání spolupracuje:  

Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 5 

Filozofická fakulta UK 

Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni 

Katedra psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci 

„D“ občanské sdružení, Liberec 

NÚI (bývalé IPPP) 

Prev-Centrum 

Proxima Sociale 

Descartes 

Pražské centrum primární prevence 

Přírodovědná fakulta UK 

Jazykový institut ČVUT 

Česko-německý fond budoucnosti 

a další 
Název a odborné zaměření 
vzdělávání 

ZÁKLADY PRÁCE S TĚLEM A EMOCEMI 
ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ 

Stručná charakteristika Cvičení a teorie zaměřené na práci s tělem 
Realizátor/lektor Školní psycholožka 
Počet proškolených pedagogů DLE ZÁJMU 
Počet hodin 1 
Termín konání  Leden 2017 
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b) Žáci  
Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování  
 
Předmět Ročník/pololetí Vzdělávací oblast Téma 

Český jazyk a 

literatura 
Napříč ročníky Jazyk a jazyková komunikace 

Mediální výchova, manipulace 

v médiích, multikulturní výchova 

Dějepis 
Septima, oktáva/ 

3./4.roč. 
Člověk a společnost 

Propaganda, národní menšiny 

Intolerance, totalitní režimy 

OV Prima - kvarta Člověk a společnost 

Vztahy mezi lidmi, zdravý životní 

styl, člověk jako osobnost, citový 

život člověka, lidská práva, život 

v rodině  

ZSV 
Kvinta-oktáva, 1.-

4.roč. 
Člověk a společnost 

Osobnost a její poznávání, 

psychohygiena, člověk 

v náročných životníc situacích, 

konflikty a jejich zvládání, 

jedince v sociálních vztazích, 

sociálně patologické jevy ve 

společnosti, základy práva a 

právní vztahy, obhajoba lidských 

práv, globální problémy 

společnosti, etika ve společnosti, 

víra v lidském životě 

Název a odborné zaměření 
vzdělávání 

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ 

Stručná charakteristika Charakteristika syndromu a možnosti jeho 
předcházení, řešení 

Realizátor/lektor Školní psycholožka a výchovná poradkyně 
Počet proškolených pedagogů NOVĚ PŘÍCHOZÍ VYUČUJÍCÍ 
Počet hodin 1 
Termín konání  Říjen 2016 
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Biologie 
Tercie 

Septima / 3.roč. 
Člověk a příroda 

Nebezpečí užívání návykových 

látek 

Sexuální výchova, těhotenství, 

plánování rodičovství, 

antikoncepce, prevence AIDS a 

pohlavních nemocí, optimální 

vývoj jedince, zdravá výživa,  

Biologie Sexta/2.roč. Člověk a příroda 
Ekologie – správný vztah 

k životnímu prostředí 

Zeměpis Septima/3.roč Člověk a příroda Globální problémy lidstva 

IVP Napříč ročníky 
Informační a komunikační 

technologie 

Zásady bezpečného užívání 

interentu, nebezpečí závislosti 

na počítačových hrách 

Tělesná výchova Napříč ročníky Člověk a zdraví 

Zásady zdravého životního stylu, 

ochrana zdraví,  spolupráce 

v týmu  

Cizí jazyky Napříč ročníky Jazyk a jazyková komunikace 

Prevence xenofobie a rasismu, 

multikulturní výchova, vztahy 

mezi lidmi,  

Fyzika  Oktáva/4.roč. Člověk a příroda 
Elektromagnetické záření a jeho 

vliv na člověka 

Výtvarná a 

hudební výchova 
Napříč ročníky Umění a kultura 

Rozvoj tvořivosti, tvorba plakátu 

k aktuálním tématům 

 
A dále jsou v menší míře součástí dalších vzdělávacích předmětů. 
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Specifická prevence 
Název programu Zážitkový kurz 

Typ programu  
Pobytová akce vycházející ze zájmu třídního učitele a 

studentů 
Stručná charakteristika 
programu 

Kurz je určen pro studenty vyšších ročníků (sexty) Kombinuje aktivity 
zaměřené na interpersonální vztahy ve skupině a zážitkové outdoorové 
aktivity.  

Realizátor STAN (Special team for adventure) 

Cílová skupina Studenti sext – dle zájmu tříd 

Počet žáků v programu 90 

Počet hodin programu 14 hodin 

Návaznost programu na cíle MPP posilovat pozitivní vzájemné vztahy ve třídách 

Ukazatele úspěšnosti Zpětná vazba studentů, dotazníky organizace STAN 

Termín  červen 2017 

Zodpovědná osoba Školní psycholog,výchovný poradce 
 

Název programu Adaptační kurz 

Typ programu  Pobytová akce 

Stručná charakteristika 
programu 

Kurz je zaměřen na rozvoj spolupráce a pozitivních vztahů mezi 
studenty a zároveň umožňuje zachytit rizikové prvky ve formujícím se 
kolektivu. Kombinuje teambuildingové, sociálně-psychologické a 
sportovní aktivity. 

Realizátor školní psycholog, výchovný poradce, třídní učitel, učitel TV 

Cílová skupina Studenti prim 

Počet žáků v programu 79 

Počet hodin programu 22 hodin 

Návaznost programu na cíle MPP posilovat pozitivní vzájemné vztahy ve třídách 

Ukazatele úspěšnosti Zpětná vazba studentů a rodičů 

Termín  3.10. – 6.10.2016 

Zodpovědná osoba Třídní učitelé, školní psycholog, výchovný poradce 

 

Název programu Sociálně patologické jevy 

Typ programu  beseda 

Stručná charakteristika 
programu 

Ucelený program přednášek a besed pokrývající všech 8 ročníků. 
Každému ročníku je věnované jedno téma, studenti postupně během 
studia projdou celou nabídkou. Témata jednotlivých přednášek: šikana, 
kriminalita dětí a mladistvých, drogy očima zákona, základy právního 
vědomí, listina základních práv a svobod, sociálně patologické jevy, 
extrémismus 

Realizátor Městská policie hl.města Prahy – útvar prevence 

 



Cílová skupina Všichni studenti gymnázia 

Počet žáků v programu Všichni studenti gymnázia 

Počet hodin programu 1-2 hodiny 

Návaznost programu na cíle MPP rozvoj pozitivní hodnotové orientace studentů 

Ukazatele úspěšnosti Zpětná vazba studentů, informace lektorů 

Termín  Únor 2017 

Zodpovědná osoba Metodik primární prevence 

 

Název programu Program primární prevence 

Typ programu  Blok primární prevence 

Stručná charakteristika 
programu 

Cílem programu je předcházet rozvoji rizikového chování, především 
užívání návykových látek,  podpora spolupráce komunikace ve třídě a 
podpora sociálních dovedností žáků. Jedná se o ucelený program pro 
žáky nižšího stupně gymnázia.  Do každé třídy přicházejí lektoři na 3 
vyučovací hodiny a pracují s žáky formou diskusních, didaktických a 
zážitkových her a technik 

Realizátor o.s. Proxima Sociale 

Cílová skupina studenti prim, sekund, tercií, kvart 

Počet žáků v programu 332 

Počet hodin programu 3 hodiny v každé třídě 

Návaznost programu na cíle MPP 
Bezpečný internet, kyberšikana, šikana a agresivní chování, 
trestní odpovědnost, posilovat pozitivní vzájemné vztahy ve 
třídách, rozvoj pozitivní hodnotové orientace studentů 

Ukazatele úspěšnosti hodnocení lektorů, zpětná vazba studentů,  

Termín  podzim 2016 

Zodpovědná osoba Metodik  primární prevence 

 

Název programu S tebou o tobě – Čas proměn 

Typ programu  beseda 
Stručná charakteristika 
programu 

Beseda o problematice dospívání a  sexuální problematice zaměřená na 
dívky 

Realizátor Mgr. Monika Podlahová 

Cílová skupina Studentky prim 

Počet žáků v programu 38 

Počet hodin programu 1 hodina 

Návaznost programu na cíle MPP 
Pokrývá oblast sexuální prevence a podpory zdravého 

životního stylu 

Ukazatele úspěšnosti hodnocení lektorů, zpětná vazba studentů,  
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Termín  Jaro 2017 

Zodpovědná osoba Metodik  primární prevence 

 

Název programu 
Blázníš? No a! / Krizová intervence v náročných 

životních situacích 

Typ programu  Interaktivní seminář 
Stručná charakteristika 
programu 

Program je zaměřen na prevenci duševních nemocí a podporu 
duševního zdraví mladých lidí 

Realizátor o.s. Fokus Praha /Krizové centrum Praha 

Cílová skupina 

Vybraní studenti oktáv, kteří se neúčastnili semináře ve 

školním roce 2015/2016 (seminář psychologie) 

Studenti semináře psychologie 

Počet žáků v programu 14 

Počet hodin programu 6 hodin / 6 hodin 

Návaznost programu na cíle MPP rozvoj pozitivní hodnotové orientace studentů,  studenti 
z rizikového prostředí 

Ukazatele úspěšnosti Zpětná vazba studentů, hodnocení lektorů 

Termín  březen 2017 

Zodpovědná osoba Školní psycholog  

 

 

Název programu Rozprava offline o světě online 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 
programu 

Cílem programu je seznámit studenty s riziky užívání 
internetu, poukázat na nebezpečí zneužití, informovat o 
právních souvislostech  

Realizátor školní psycholog, knihovnice, metodik IVT 

Cílová skupina Primy 

Počet žáků v programu 79  

Počet hodin programu 2 hodiny 

Návaznost programu na cíle MPP prevence rizikového užívání internetu 

Ukazatele úspěšnosti hodnocení lektorů, zpětná vazba studentů,  

Termín  Listopad 2016  

Zodpovědná osoba Výchovná poradkyně, školní psycholožka-  metodik IVT 
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Preventivní programy jsou v průběhu celého roku doplňované podle aktuálních 

nabídek, např. promítání dokumentárních filmů z produkce Člověka v Tísni, Dětského 

krizového centra apod. Studenti také navštěvují každoročně festival Jeden Svět. 

Studenti se účastní charitativních aktivit, Adopce na dálku (výtěžek sběrové akce bude 

poskytnut projektu Adopce na dálku). 

Pro studenty škola organizuje kroužkovou činnost  - keramika, klub mladého diváka, 

klub mladého čtenáře, pěvecký sbor, školní orchestr, sportovní kroužky: atletika, basketbal, 

florbal, volejbal, plavání. Studenti se účastní řady exkurzí, jazykových výjezdů, lyžařských a 

sportovních kurzů a uměleckých výjezdových kurzů.  

Škola mimo jiné pořádá vlastní akce, vánoční koncert, literární večery a sportovní dny. 

 

 

c) Rodiče 
 

Rodiče mají možnost konzultací s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou. 

Dvakrát ročně škola organizuje schůzky s rodiči a  konzultace s jednotlivými vyučujícími. 

Rodiče studentů prim a prvních ročníků mají navíc úvodní schůzky k začátku prvního 

školního roku jejich dětí. Na škole pracuje kolegium rodičů – zástupci rodičů z jednotlivých 

tříd mají pravidelné schůzky s vedením školy. O činnosti školy jsou rodiče rovněž 

informováni prostřednictvím webových stránek.  

Rodiče se mohou zúčastnit maturitního plesu aj. kulturních představení. 

Samozřejmostí jsou také dny otevřených dveří pro nové zájemce o studium. 
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EVALUACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY ZA ŠK. ROK 2015/16 

A) Kvalitativní hodnocení 
 
V loňském roce jsme studentům nabídli různé preventivní programy. Základem 

preventivních aktivit je podpora zdravého životního stylu a smysluplná náplň volného času. 

Pro studenty škola organizuje kroužkovou činnost, různé exkurze, semináře, besedy, školní 

výlety, lyžařské a sportovní kurzy a umělecké výjezdové kurzy. Na podporu pozitivních 

vztahů v jednotlivých třídách se zaměřují zážitkové kurzy a adaptační výjezdy. Primy se 

zúčastnily adaptačního kurzu, jehož program si škola sama připravuje. Sociálně-

psychologické aktivity, seznamovací techniky a hry jsou doplněné sportovními a turistickými 

aktivitami. Studenti i pedagogové kurz hodnotí velice pozitivně.  

V programu dlouhodobé prevence jsme pokračovali ve spolupráci s Proximou Sociale, o. 

s., kterým se podařilo navázat se studenty dobrý vztah a při opakovaných setkáních mohou 

navázat na předchozí kontakt. Byla zrealizována témata: bezpečného užívání PC, internetu, 

agresivního chování a šikany, trestní odpovědnosti a rasismu a xenofobie.Dobře přijímané 

jsou i programy městské policie, které pokrývají širokou oblast sociálně patologických jevů.  

Škola pořádá řadu akcí, kterých se účastní žáci z různých tříd. Vybraní studenti se zúčastnili 

programu Neviditelná výstava, kde se mohli dozvědět více o životě nevidomých lidí a osob se 

zrakovým postižením. Studenti se zúčastnili festivalu Jeden Svět, který poukazuje na aktuální 

problémy ve společnosti. 

Pedagogové se účastnili workshopů pořádaných školní psycholožkou na témata: syndrom 

vyhoření a psychohygiena. 
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B) Kvantitativní hodnocení 
I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  
Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence 
rizicích chování (RCH), specifické poruchy učení  
Počet vzdělávacích aktivit 2 
Počet celkově proškolených pedagogů  63 
Počet hodin 4 
 
II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  
 
Informace pro rodiče žáků prim 
Informace pro rodiče ohledně 
asistenta pedagoga 

Počet  
aktivit 

Počet  
hodin 

Počet zúčastněných 
rodičů 

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 
(informace o preventivních aktivitách, činnost 
ŠP a VP; informační letáky o RCH) mimo 
individuálních konzultací s rodiči 

4 4 102 

 
III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 
Specifické preventivní aktivity, reagující na 
individuální situaci (problém) ve třídě Počet aktivit Počet žáků Počet hodin 

přímé práce 

Blok primární prevence (Proxima Sociale)         12 344 36 

Beseda  22 604 25  

Komponovaný pořad - - - 

Pobytová akce (seznamovací kurz) 1 81 70 

Situační intervence    

Jiné    

Zážitkový kurz - - - 
 
 
Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků 

Školní kluby – sportovní klub 40 152 

Školní kroužky (keramika, klub mladého diváka, klub mladého 
čtenáře, Historik, pěvecký sbor, školní orchestr ) 

        35        100 

Víkendové akce školy (filmové víkendy) - - 

Prázdninové akce školy - - 

Jiné (literární večery, divadelní představení, koncerty, sportovní dny, 
charitativní akce, landart, jazykový výjezd) 

15           621 
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Přílohy: 

Kontakty  
Protidrogový koordinátor městské části 

       Bc. Petr Syrový                                                               235 011 453 

Obvodní metodik prevence   

                 PhDr. Pavla Kosinková     Kuncova 1580, Praha 5          251 611 803 

 

Spolupracující organizace  

Městská Policie hl.m.Prahy – útvar prevence  

       Michal Petr        272 072 521 

STAN  

         Ing. Ludmila Buďová     www.istan.cz         568 422 983, 777 832 734 

Fokus Praha 

         Mgr. Jana Vránová        Meziškolská 1120/2 Praha 6                                    220 516 497 

Proxima Sociale 

        David Holý                  Rakovského 3138, Praha 12      241 770 232 

 

 

Vzdělávání  

Prev-Centrum                        www.prevcentrum.cz           

PCPP           www.prevence-praha.cz  

NÚI (býv. IPPP)                                         

 

Pedagogicko psychologické poradny, odoborníci 

PPP Praha 5  

 PhDr. P. Domínová       Kuncova 1580, Praha 5          251 611 803 

OSPOD  Praha 13 

          Mgr.V. Hübnerová       Sluneční náměstí 2580/13 Praha 5                 235 011 444 

Dětské krizové centrum       V Zápolí 1250/21  Praha 4        241 480 511 

Krizové centrum Riaps                    Chelčického 39 Praha 3                                                222 586 768  

                                                                                                                                               222 582 151 

Linka bezpečí                                                                                                                     tel:      116 111 
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Platná legislativa: 
 

a) Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve 
školách a školských zařízeních č. j. 20 006/2007-51 

b) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 
zařízení, č. j. 28 275/2000-22 

c) Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z 
vyučování, prevenci postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14 

d) Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, 
č. j. 14 423/99-22 

e) Vyhláška  MŠMT č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských zařízeních 

f) Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání 

g) Zákon č. 562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
školského zákona 

h) Zákon č. 317/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, jak vyplývá z pozdějších 
změn 

i) Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů 

j) Vyhláška č. 317/2005 Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 

k) Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu 
školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009-2012 

l) 25884/2003-24 spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií 
ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a 
mládeži páchané 

m) 11691/2004-24 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu 
n) Zákon č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně – právní ochraně dětí 
o) Zákon č. 379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 
zákonů 

 
 
 
 
 
 
Zpracovala:        Schválil: 
Mgr. Michaela Šťovíčková 
                                                 RNDr. Vilém Bauer 
                                                            ředitel školy   
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Příloha č. 6 

Zpráva o environmentální výchově  
na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského 

ve školním roce 2016 - 2017 
 

1. Absolvování „Festivalu vědy  2016“ v Dejvicích Praha 6. 
Studenti 3.a, 4.b a 7.a absolvovali zábavnou interaktivní akci pod širým nebem (září) - získali informace o tom, jak 
rozpoznat např. nekvalitní koření a jakými způsoby lze koření falšovat, jaké příměsi jsou nejčastěji používány, jak lze 
odhalit nekvalitní med od kvalitního, jak rozpoznat kávu od kávoviny a mnohé jiné zajímavé informace o složení                  
a kvalitě potravin Také byli seznámeni se studijními programy vysokých škol zaměřených na ekologii a chemii. 
Přínosem pro studenty byly nejen názorné pokusy, ale i srozumitelné interaktivní přednášky. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
         
2. Úklid školního pozemku a okolí školy a péče o školní květiny  
 

Na úklidu školního pozemku se podílela třída 3.b (září 2016), třída 4.b (duben 2017). 
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3. Ekoakce na gymnáziu Jaroslava Heyrovského  

Programy jednotlivých tříd 
 

Období Místo Třída 

říjen – foto č.1+2 
 
 
 
 
 

říjen - foto č.3+4 
 

Studenti absolvovali ekologickou exkurzi pod záštitou 
společnosti Ekodomov: 

1) kompostárna a čistírna odpadních vod v Pyšelích – 
studenti získali informace, jak nakládat s organickým 
odpadem, jak třídit kuchyňské zbytky 

2) bioplynová stanice Přibyše – zde se studenti 
dozvěděli vše o zpracování a využití odpadů 
z gastronomických zařízení. 

3) čistírna odpadních vod Příbram – studenti získali 
informace o způsobech čištění OV. 

4) recyklační stanice papíru Chrášťany – jaké je další 
využití recyklovaného papíru a jak správně recyklovat, 

5) Skládka komunálního a nebezpečného odpadu 
v Benátkách nad Jizerou – studenti byli poučeni jak 
správně třídit. 

5.c + 6.c 
 
 
 
 
 

5.b + 8.a + 5.a 

říjen Studenti absolvovali exkurzi ve sklárnách Kavaliér 
Sázava, Poděbrady.  3.a + 3.b + 3.c 

listopad – foto 
č.5+6 

Studenti absolvovali odborné laboratorní cvičení na 
PřF UK Praha – Spektroskopická kvalitativní analýza 
potravin. Prováděli analýzu potravinářských aditiv – 
barviv v nápojích a získali informace o jejich vlivu na 
lidské zdraví a životní prostředí. 

CHS – dvouletý 
tj.7.a + 7.b 

prosinec – foto č.7   

Studenti absolvovali přednášku v Súrao – Správa 
úložišť radioaktivního odpadu. Byli seznámeni 
s bezpečným ukládáním radioaktivního odpadu, a jak 
probíhá vyhledávání vhodných úložišť tohoto odpadu. 

5.a + 5.b + 5.c 

únor – foto č.8+9 
Den „kvalitních a zdravých potravin“. 

Studenti laboratorně dokazovali přítomnost a množství 
škrobu v uzeninách a mléčných výrobcích. 

CHS – dvouletý, 
tj.7.a + 7.b 

duben  

Ekofarma Chyňava u Berouna – studenti se seznámili 
s chovem běžných domácích zvířat v ekologicky 
přijatelných podmínkách, s chovem klokanů a 
velbloudů.  

1.a + 1.b + 1.c 

duben – foto č.10 

Stará čistírna odpadních vod 1906 Bubeneč – 
Ekotechnické muzeum - studenti se seznámili 
s unikátním dokladem historie architektury, techniky a 
čištění OV v Praze 

4.a + 4.b + 4.c 

duben – foto č.11 

Muzeum pražského vodárenství – studenti se 
dozvěděli o historii zásobování obyvatel Prahy vodou, 
jak zabezpečit hygienickou nezávadnost vody, shlédli 
expozici starých vodoměrů a potrubí.  

3.a + 3.b + 3.c 

červen – foto č.12 

Účast v celostátní soutěži pod záštitou Ministerstva 
průmyslu a obchodu – „Přeměna odpadů na zdroje“ – 
naši studenti obsadili v kategorii 4B Střední školy 2. a 
3.místo projektem „Oděvy z odpadových materiálů“  

6.b + 6.c 

 

2 



 
 
 
 
 

 
foto č.1 + 2 

 

      
 
           

foto č.3 + 4 
         

      
 
 

foto č.5 + 6 
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foto č.7 
 

       
 
 
 
 

foto č.8 + 9 
 

      
 
 
 
 

foto č.10 
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foto č.11 

 

 
 

foto č.12 +13 
 

      
 
4. Programy EVVO a semináře  

Seminář „Cesta do hlubin studia chemie a ekologie „ – organizováno PřF UK Praha akreditováno MŠMT. 
Seminář byl věnován různým chemickým metodám – např. Ramanova spektroskopie a její využití v praxi, 
přednáškám o toxikologii – jedy v praxi atd. 
 
RNDr. Marie Čechová, Ing. Hana Beková 

 
 

5. Finance získané při sběrové akci ve školním roce 2015/2016 ve výši 31.869,- Kč byly rozděleny rovným dílem 
a předány následujícím organizacím: 
 
- Středisku výcviku vodicích psů bylo předáno – 10.000,- Kč, (příspěvek bude použit na  výcvik 
vodicích psů pro nevidomé spoluobčany) - viz fotografie níže. 
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- Veterinárnímu útulku Srdcem pro kočky z.s. Vrbičany – 10.000,- Kč 

 

 
 

- Projektu „Adopce na dálku“ – 10.000,- Kč. 
 
 
6. Sběrová akce  

Naše škola se ve školním roce 2011/12 poprvé přihlásila do 8. ročníku soutěže pro školská zařízení ve sběru 
druhotných surovin pořádanou společností WEGA recykling s.r.o. Soutěž trvá každý rok od září do června. 
 
Ve školním roce 2016/2017 začal již 6. ročník sběrové akce na naší škole, který probíhal od září do května.  
Celkem bylo sebráno:  

11.840 kg směsi papíru a lepenky 
     320 kg hliníku 
       40 kg železa  
 

Celkové hodnota nasbíraných druhotných surovin činí 24.574,-Kč.  
Nejvíce starého papíru nasbírala už podruhé za sebou třída 2.c –  2.692 kg, nejvíce hliníku nasbírala už popáté v 
řadě třída 5.c – 284 kg. 
 
Cca 1 500 kg papíru a 500 kg hliníku bude ještě vyvezeno během září – října 
 
Sběrové akce se zúčastnily všechny třídy školy. 
  
Při měsíčních sběrových akcích a nakládání kontejneru se zapojili chlapci z 6.a. Hlavně díky těmto studentům 
proběhla celá tato významná akce velmi úspěšně. Sebraná částka bude opět použita na projekt “Adopce na dálku” –
6.000,-Kč a dále na podporu Střediska výcviku vodicích psů v Jinonicích – 6.000,-Kč, veterinárního útulku Srdcem 
pro kočky z.s. Vrbičany – 6.000,-Kč, podpora studentky Koulové - 6.000,- Kč. 

   
Jak probíhalo letošní sbírání druhotných surovin, se můžete podívat zde: 
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Roční plán EVVO na rok 2017/2018 

 
aktivita termín zúčastnění očekávaný výstup odpovídá 

Péče o životní prostředí Školní rok 
2017/2018 

Všechny třídy 

 

Kvarta - Oktáva 

Květinová výzdoba ve 
třídách 

 

Péče o školní pozemek 

Úklid před školou 

Třídní učitelé + zástupci 

 

Koordinátor EVVO 

Aplikace zdravého  

životního stylu 

Školní rok 
2017/2018 

Prima - Kvarta Téma s odborníky na 
zdravou výživu 

Učitelé ZSV 

Porovnání rozdílu 
v interpretaci přírody 
v uměleckých dílech 

Školní rok 
2017/2018 

Kvinta - Oktáva  Organizace land-art Učitelé VV 

 

Monitorování výskytu 
rostlinných a živočišných 
druhů 

Školní rok 
2017/2018 

Všechny třídy Exkurze do CHKO 

Exkurze do ZOO 

Exkurze do Botanické 
zahrady 

Učitelé Bi 

Účast na informačně – 
vzdělávacích akcích o 
životním prostředí v Praze 

Školní rok 
2017/2018 

Tercie a Kvarty Prezentace pro informování 
studentů prim 

Vyučující chemie 
a biologie 

Monitoring 
neekologického chování 
ve škole 

 

 

 

 

 

Školní rok 
2017/2018 

 

 

 

 

 

Školník 

 

 

 

Všechny třídy 

 

 

Záznamy o spotřebě 
energie, vody a hygien. 
potřeb. 

Monitoring způsobů šetření  

 

Obnovení ekonálepek 
k vypínačům, vodovodním 
kohoutkům 

Vedení školy, školník, 
učitelé IVT 

 

 

Učitelé VV 

Zlepšit třídění odpadů Školní rok 
2017/2018 

Všechny třídy Zajištění nádob na tříděný 
odpad ve všech třídách i 
kabinetech, informovat 
studenty o nutnosti třídění 
odpadu 

 

Nalepit na nádoby na 
tříděný odpad rozlišující 
nálepky papír/plast 

Školník + třídní učitelé 

 

 

 

 

Studenti + třídní učitelé 

Organizace sběrové akce Školní rok 
2017/2018 

Všechny třídy Finanční podpora Střediska 
výcviku vodicích psů 
v Jinonicích, Adopce na 
dálku, veterinárního útulku 
Srdcem pro kočky 

Koordinátor EVVO + 
studenti 

Používat oboustranné 
kopie 

Školní rok 
2017/2018 

Všichni 
vyučující, 
studenti 

 

Informační cedulky ke 
kopírkám 

Knihovnice + vyučující 
IVT 
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Identifikace 
environmentálního 
problému na lokální 
úrovni 

Školní rok 
2017/2018 

Prima - Kvarta Projekt s EVVO tematikou,  

ekologické vycházky 

Vyučující daného 
předmětu 

 

 

Zjištění vlastní ekologické 
stopy a možnosti jejího 
snížení 

 

Zjištění ekologické stopy 
školy/celé společnosti a 
možnosti jejího snížení 

Školní rok 
2017/2018 

Prima - Kvarta 

 

 

 

Kvinta - Oktáva 

Hodnocení denních 
činností s ohledem na 
životní prostředí  

 

 

Hodnocení denních 
činností s ohledem na 
životní prostředí 

Učitelé ZSV 

 

 

 

Učitelé ZSV 

Vedení žáků k větší 
samostatnosti a 
odpovědnosti za životní 
prostředí, poskytování 
aktuálních informací 
týkajících se problematiky 
životního prostředí 

Školní rok 
2017/2018 

Prima - Kvarta 

Kvinta - Oktáva 

Prezentace a referáty 
studentů 

Všichni vyučující 

Navázání spolupráce 
školy s vedením obce 

Školní rok 
2017/2018 

Koordinátor 

EVVO 

Účast na společných 
projektech obce a školy 

Koordinátor EVVO 

Absolvování ekologických 
seminářů 

Školní rok 
2017/2018 

Všichni vyučující Prezentace Koordinátor EVVO 

Využívání výukových 
programů ekologických 
sdružení- Tereza, Toulcův 
dvůr, Brontosaurus, EKO-
KOM a VŠCHT Praha, 
PřF UK Praha 

Školní rok 
2017/2018 

 

 

 

 

Všechny třídy 

 

 

 

 

 

Vyvěšení nabídky 
ekologických programů 

 

 

 

  

Koordinátor EVVO + 
zúčastněný vyučující 

 

 

 

 

Ekologické tematické 
výlety  

 

Školní rok 
2017/2018 

Prima - Kvarta Výlety do Hvězdy – 
památné stromy, 
Prokopského údolí, Divoké 
Šárky   

Vyučující biologie + 
chemie 

 
 

 
 

Zpracovala:          Schválil: 
 
 
Ing. Hana Beková         RNDr. Vilém Bauer 
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Příloha č. 7

Termín Akce Třídy
12.10. Pokusy na MFF, Praha 8 - elektromagnetismus 7.A, 7.B

18.10. Exkurze - Sklárny Poděbrady + další objekty ekolog. programu 3.B(S2), 3.C

18.10. Exkurze - Sklárny Kavalier Sázava + další objekty ekolog. programu 3.A, 3.B(S1)

19.10. Exkurze - PTP Neratovice (zpracování plastů) + další objekty ekolog. programu 5.A

19.10. Exkurze - AMT, Příbram (recyklace skla) + další objekty ekolog. programu 5.B

19.10. Exkurze - Sklárny Kavalier Sázava + další objekty ekolog. programu 5.C, 8.A(SCBi), 8.B(SCBi)

19.10. Exkurze - Škoda Mladá Boleslav, cukrovar Dobrovice 7.A, 7.B

3.-6.10. Seznamovací kurz pro primy, Sloup v Čechách 1.A, 1.B, 1.C

18.11. Zeměpisná exkurze - Diamond Prague Museum, Praha 1 6.C

23.11. Exkurze z chemie - SÚRAO, Praha 1 5.C(S1)

28.11. Exkurze z chemie - SÚRAO, Praha 1 5.A(S2)

3.11. Exkurze - Vesmírný ostrov Země Planetárium Praha 4.A

30.11. Exkurze z chemie - SÚRAO, Praha 1 5.C(S2)

9.11. Exkurze z chemie - Spektroskopická stanovení (kvalitativní a kvantitativní úlohy), PřF UK, 
Praha 2 7A, 7B, 8A, 8B

1.12. Exkurze z chemie - SÚRAO, Praha 1 5.B(S2)

5.12. Exkurze z chemie - SÚRAO, Praha 1 5.A(S1)

8.12. Exkurze z chemie - SÚRAO, Praha 1 5.B(S1)

23.1. Exkurze - Výstava: Matice Čech, Moravy a Slezska Radnice Prahy 13 1.B

24.1. Výtvarná výchova - edukační program + workshop, Dům U Kamenného zvonu, Jaroslav 
Korejc (sochy) 5.A(VV)

9.-13.1. Lyžařský výcvikový kurz, Rakousko, Hinterstoder 2.B, 5.B

13.-17.2. Lyžařský výcvikový kurz, Rakousko, Hinterstoder 5.A, 5.C

21.3. Exkurze z fyziky - astrofyzika, Planetárium Praha 8.A, 8.B

23.3. Exkurze DVU - Anežský klášter 7.A(DVU), 7.B(DVU)

24.3. Výměnny pobyt - Vechta německé studentky v Praze
27.2.-3.3. Lyžařský výcvikový kurz, Rakousko, Hinterstoder 2.A, 2.C

27-31.3. Poznávací a jazykový zájezd, Velká Británie 6.B

27-31.3. Výměnny pobyt - Vechta
7.3. Exkurze ze zeměpisu - Sklárny Poděbrady a Sázava 2.A, 2.B, 2.C

10.4. Exkurze z výtvarné výchovy - DOX - Materiál 307 6.A(VV)

11.5. Exkurze z fyziky - Štefánikova hvězdárna (pokusy z termodynamiky) 6.A

4.5. Exkurze z dějepisu - Národní památník heydrichiády 4.B

12.6. Exkurze z biologie - Botanická zahrada PřF UK, Albertov 6.C(Aj1)

19.6. Exkurze z chemie - pivovar U Fleků 7.B

2.-12.6. Jazykový a poznávací zájezd - Oxford, Velká Británie 4.B, 4.C

2.6. Exkurze z biologie - Botanická zahrada PřF UK, Albertov 6.C(Aj2)

22.6. Exkurze z DVU - Pražské renesanční, barokní a klasicistní stavby 7.A(DVU), 7.B(DVU)

23.6. Exkurze do Národního památníku Terezín 7.A, 7.B

Přehled vzdělávacích a poznávacích zájezdů, sportovních kurzů a exkurzí ve 
školním roce 2016/2017
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Příloha č. 8

Předmět Datum Akce (název, místo) Účastníci
17.10.2016 Preventivní program - Program primární prevence 1.B

18.10.2016 Preventivní program 1.C

19.10.2016 Preventivní program 1.A

31.10.2016 Preventivní program 2.B, 3B

1.11.2016 Preventivní program 2.A, 3A

4.11.2016 Preventivní program 2.C, 3C,

7.11.2016 Preventivní program 4.B, 4C

8.11.2016 Preventivní program 4.A

19.1.2017 Preventivní program Proxima Sociale 2.B, 3B

20.1.2017 Preventivní program Proxima Sociale 3.A, 4A

6.2.2017 Preventivní program Městské policie Praha 1.., 2.., 3.., 

7.2.2017 Preventivní program Městské policie Praha 4..

8.2.2017 Preventivní program Městské police Praha 5.., 6..

9.2.2017 Preventivní program Městské police Praha 7.., 8..

26.4.2017 Testy studijních předpokladů v kinosále septimy

4.5.2017 Preventivní program - Blázníš? No a! 7.A

Psychologie 19.4.2017 Projektové vyučování - "Jak se efektivně učit?" vedoucí: školní psycholožka 5.C

11.10.2016 Koncert v kostele sv. Šimona a Judy sekundy

19.10.2016 Koncert "Praha plná hudby", divadlo Dobeška 6.B

20.10.2016 Soutěž "Heyrovský má talent" v kinosále

11.11.2016 Soustředění pěveckého sboru, Svatý Jan pod Skalou

13.12.2016 Koncert školního pěveckého sboru a orchestru - kinosál

16.12.2016 Hodina jazzu s jazzovou zpěvačkou A. Würtherlovou 1.A,2B, 4C

13.1.2017 Koncert "Politika a kultura" - Dvořáková síň Rudolfina sexty

26.1.2017 Koncert "Průvodce mladého člověka orchestrem", kostel sv. Šimona a Judy 1.A, 1.B, 1.C

20.3.2017 Přehlídka pěveckých sborů Gymnasia Cantant, Valdštejnský palác členové  sboru

23.3.2017 Školní kolo recitační soutěže GJH primy - tercie, 
kvarta - oktáva

25.4.2017 Koncert dánských studentů

11.5.2017 Koncert "Minimalismus a maximalismus", Rudolfinum sexty

19.5.2017 Přehlídka pěveckých sborů Beroun 2017 členové  sboru

Přehled mimoškolních aktivit ve školním roce 2016/2017
Přehled akcí - preventivní program 

Přehled akcí pěveckého sboru a orchestru GJH 

Preventivní 
program

Pěvecký 
sbor
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19.9.2016 Přednáška "Indonésie" v kinosále -přednášející: Jan Bareš (bývalý student GJH)

18.10.2016 Beseda o současném Rusku s Petrou Procházkovou z různých tříd

1.11.2016 Přednáška - "Psychické zdraví v dětství a dospělosti" - přednáška lékařů - obor 
psychiatrie MUDr. David Kolouch (absolvent naší školy) MUDr. Jakub Kerner

2.11.2016 Beseda o studiu v Dánsku s absolventkou GJH L. Martincovou 8.A,B

9.11.2016 Přednáška "Nákup, záruka, reklamace" - časopis DTest 4.C, 4C

15.11.2016 Přednáška "Nákup, záruka, reklamace" - časopis DTest 4.B

16.11.2016 Přednáška a beseda s ekonomem společnosti ROKLEN L. Kovandou (absolvent 
GJH)

7.A, 7.B, 8.A, 
8.B

29.11.2016 Přednáška "Co je smlouva a co z ní vyplývá" - časopis DTest 6.A

7.12.2016 Přednáška "Co je smlouva a co z ní vyplývá" - časopis DTest 6.B

7.12.2016 Debata studentů o kouření v restauracích

9.12.2016 Přednáška "Co je smlouva a co z ní vyplývá" - časopis DTest 6.C

17.2.2017 Beseda s Evou Pilarovou na téma Anticharta a kultura v socialistickém 
Československu

28.3.2017 Jaroslav Heyrovský, bádající, objevující - přednáška k 50. výročí úmrtí - Ústav 
fyzikální chemie AV ČR, Praha 8 3.., 4..

27.4.2017 Přednáška "Jak se čte DNA" - Mgr. Jan Pačes, Ph.D., Ústav molekulární genetiky 
AV ČR

6.A, 6.B, 7.A, 
7.B

11.5.2017 Přednáška "Molekulární triky patogenních bakterií" 6.B, 6.C, 7.A, 
7.B

19.5.2017 Přednáška -SOUČASNÉ RUSKO A JEHO VZTAH K EVROPĚ - Beseda s 
europoslancen Jaromírem Štětinou 6.B, 7.A, 7.B

19.6.2017 Přednáška "Kuželosečky", přednášející Zdeněk Halas, Dis., Ph.D., MFF UK 7.A

20.6.2017 Den chemie s Nobelistou - odborné přednášky + laboratorní cvičení, PřF UK 
Praha 7.A, 7.B

20.10.2016 Školní kolo soutěže Pražský globus

21.11.2016 Zeměpisná soutěž - Pražský globus vybraní žáci - sekundy, kvarty, sexty, septimy

22.11.2016 Školní kolo České lingvistické olympiády

24.11.2016 Finále dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR v Chebu

28.11.2016 Školní kolo dějepisné olympiády v kinosále žáci tercií a 
kvart

29.11.2016 Školní kolo olympiády z českého jazyka

30.11.2016 Testování - Soutěž "Angličtinář roku"

8.12.2016 Turnaj League of Legends

14.12.2016 Školní kolo olympiády v anglickém jazyce - ústní část žáci z kvint až 
septim

17.1.2017 Obvodní kolo dějepisné olympiády, DDM Praha 5 (Bačovský, 
Škáchová)

19.1.2017 Chemická olympiáda - praktické cvičení kategorie D kvarty

24.1.2017 Soutěž - Obvodní kolo matematické olympiády Kvarty - vybraní 
žáci

31.1.2017 Soutěž - Matematická olympiáda - školní kolo

1.2.2017 Školní kolo Pythagoriády primy - tercie

2.2.2017 Kontrolní den školního kola chemické olympiády kategorie D kvarty

9.2.2017 Praktická část školního kola chemické olympiády kategorie C sexty

7.3.2017 Školní kolo olympiády ze ŠJ - ústní část tercie, kvarta

8.3.2017 Školní kolo olympiády ze ŠJ - ústní část sexty, septimy

Přehled akcí - besedy, soutěže a ostatní mimoškolní akce 

Besedy, 
přednášky

Soutěže
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20.3.2017 Matematický klokan primy a 
sekundy

20.3.2017 Kontrolní test školního kola chemické olympiády kategorie C sexty

23.3.2017 Obvodní kolo fyzikální olympiády, DDM, Praha 5 tercií a kvart

29.3.2017 Turnaj v PC hře - League of Legends

1.4.2017 Školní volejbalový turnaj smíšených družstev

4.4.2017 Obvodní kolo matematické olypiády, ZŠ Kuncova prim - tercií 

6.4.2017 Školní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček

6.4.2017 Ředitelský sportovní den - plavání

7.4.2017 Matematická soutěž Náboj, Průmyslový palác, Praha 7 kvint - septim 

19.4.2017 Krajské kolo fyzikální olympiády 6. a + 7. a

15.5.2017 Obvodní kolo Pythagoriády, Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5 prim - tercií

22.5.2017 Florbalový turnaj - septimy

22.5.2017 Florbalový turnaj - sekundy

23.5.2017 Florbalový turnaj - tercie

24.5.2017 Florbalový turnaj - sexty

24.5.2017 Florbalový turnaj - primy

25.5.2017 Florbalový turnaj - kvinty

28.6.2017 Ředitelský sportovní den - nižší gymnázium

29.6.2017 Ředitelský sportovní den - vyšší gymnázium

7.9.2016 Festival vědy, Vítězné náměstí, Praha 6 3.A, 4.B

19.9.2016 Kombinovaná prohlídka a workshop "Neklidná figura" 4.B

30.9.2016 Národní přehlídka vzdělávacích aktivit Science on Stage, Liberec

17.10.2016 Předání sponzorského daru, Středisko výcviku vodících psů v Jinonicích 2.C

11.11.2016 Návštěva krizového centra RIAPS, Praha 3 8.A, 8.B

21.11.2016 Divadelní představení "The History of English Literature", divadlo UNITARIA, 
Praha 1 8.A, 8.B

24.11.2016 "Ćetba na dlouhé (pod)zimní večery - beseda" o knížkách

30.11.2016 Turnaj League of Legends

1.12.2016 Divadelní představení ve francouzském jazyce- "Zdravý, nemocný" Moliere, 
Salesiánské divadlo, Praha 8 5.A, 7.A

1.12.2016 Maturitní ples v Lucerně

19.1.2017 Pokusy z fyziky na MFF UK, Praha 8 8.A, 8.B

19.1.2017 Interaktivní laboratoř, MFF UK, Praha 8 8.A

20.1.2017 Divadelní představení "Růže pro Algernon", Divadlo v Celetné 2.B

2.2.2017 Sportovní akce - bruslení, Nikolajka, Praha 5 - odměna za výhru ve sběrové akci 
gymnázia 5.C

9.2.2017 Mock Test FCE septimy

22.2.2017 Divadelní představení na téma holocaustu, divadlo Minor 4.A, 4.B, 4.C

22.2.2017 Výstava Desetiletí s Radimem Hladíkem, Popmuseum, Praha 6 6.B

3.3.2017 Návštěva Jedličkova ústavu - předání sponzorského daru, prohlídka budovy 8b

7.3.2017 Francois Villon - divadelní představení 3. b pro 3. a, 3.c

23.3.2017 Divadelní představení "Strýček Váňa", divadlo Rokoko 4.B

31.3.2017 Noc s Andersenem

5.4.2017 Prezentace o studiu ve Skotsku v kinosále (absolventka GJH Nicol Peterská) 8.A, 8.B

Ostatní akce

Soutěže
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12.4.2017 Divadelní představení "Lakomá Barka", divadlo ABC 1.A, 1.B, 1.C

19.4.2017 Výstava Body The Exhibition 7.A, 7.B

2.5.2017 Chemie není nuda, UFCh AV, Praha 8 4.A

3.5.2017 Filmové představení Anthropoid+beseda, kino Lucerna 4.B, 4.C, 6.B

24.5.2017 Pokusy z mechaniky, MFF UK, Praha 8 5.A, 5.B, 5.C

24.5.2017 Filmové představení Anthropoid+beseda v kině Lucerna, návšteva památníku 
hrdinů heydrichiády 4.A

29.5.2017 Výstava "Lidské tělo", Výstaviště Holešovice 3.B

31.5.2017 Anglický podvečer - prezentace studentů k zájezdu do Anglie

8.6.2017 Vědohraní - MFF UK, Praha 8 1.A, 1.C

9.6.2017 "Dialog" - studentské fórum kvinty

14.6.2017 Pokusy z fyziky - akustika, MFF UK, Praha 8 6.A, 6.B, 6.C

15.6.2017 Vyhlášení výsledků celostátní soutěže "Přeměna odpadů na zdroje" v Parlamentu 
ČR

16.6.2017 Filmový víkend na GJH 2. b - c 

21.6.2017 Projekt "Do Německa na zkušenou" 7.A(Nj)

22.6.2017 Tvůrčí dílny - o divadle v divadle (Národní divadlo) 1.A

27.6.2017 La Fabrika, Praha 7 - anglické divadlo 5.B, 6.A, 6.B, 
6.C, 7.B

Kroužky

Kroužky pořádané školou
Kulturní aktivity pro žáky:  keramika, klub mladého diváka, pěvecký sbor, orchestr, 

Sportovní aktivity pro žáky v rámci školního sportovního klubu:  basketbal, florbal, kopaná, volejbal, 
plavání

Ostatní akce



Příloha č. 9

Jméno Třída Umístění Úroveň Kategorie Soutěž
Malý O., Souček O., Veber P. 7.b 9 A Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR 

a SR
Křížová Radka 5.b 1 C astronomie Astronomická olympiáda

Martinek Jan 8.a  1 čs C projekt CERGE-EI Aplikovaná ekonomie pro nadané 
studenty

Martinek Jan 8.a 2 C celostátní Soutěž "Karel IV. - stavitel mostů"

Dundr Jakub, Kohout Matyáš 2.a 3 C celostátní MaSo-celostátní matem. soutěž MFF UK

Suchomelová Anna, Veselý Tomáš 4.a 3 C celostátní MaSo-celostátní matem. soutěž MFF UK

Antonín Adam 6.b 5 C kategorie III.A Olympiáda v německém jazyce
Veselý Tomáš 4.a 1 K kategorie E Fyzikální olympiáda
Antonín Adam 6.b 1 K kategorie III.A Olympiáda v německém jazyce
Kos, Kühn, Dostálová 2.a 1 K Eurorebus
Horský David 6.a 10 K kategorie C Fyzikální olympiáda
Suchomelová Anna 4.a 13-17 K kategorie E Fyzikální olympiáda
Černá Michaela 7.a 2 K kategorie B Chemická olympiáda
Kříž Michal  2.b 2 K kategorie D Biologická olympiáda
Kühn Petr 2.a 2 K Eurorebus
Lego Richard 5.b 3 K kategorie III.B Olympiáda v anglickém jazyce
Černá Michaela 7.a 4 K kategorie A Chemická olympiáda
Burešová Soňa 7.a 6 K kategorie B Fyzikální olympiáda
Křížová Radka 5.b 6 K kategorie C Chemická olympiáda
Křížová Radka 5.b 6 K kategorie D Fyzikální olympiáda
Hrnčířová Vendula 4.a 7-8 K kategorie E Fyzikální olympiáda
Catay Susan 6.a u K kategorie B Matematická olympiáda
Miskolczi Otomar 2.b  11-15 O kategorie Z7 Matematická olympiáda
Ostenová Valerie 3.b  12-14 O kategorie Z8 Matematická olympiáda
Antonín Adam 6.b 1 O kategorie III.A Olympiáda v německém jazyce
Bačovský Šimon 4.a 1 O Dějepisná olympiáda
Fedotova Christina 2.a 1 O kategorie I.A Olympiáda v německém jazyce
Chochola Antonín 6.c 1 O kategorie D Zeměpisná olympiáda
Kříž Michal  2.b 1 O kategorie D Biologická olympiáda
Veselý Tomáš 4.a 1 O kategorie E Fyzikální olympiáda
Zaychenko Anastaziya 4.a 10 O kategorie E Fyzikální olympiáda
Kramosil Mikuláš 1.c 1-20 O kategorie Z6    Matematická olympiáda
Křístek David 1.b 1-20 O kategorie Z6    Matematická olympiáda
Křístek Vojtěch 1.b 1-20 O kategorie Z6    Matematická olympiáda
Štěpánková Ivana 1.c 1-20 O kategorie Z6    Matematická olympiáda
Zaichenko Tetyana 4.a 15 O kategorie Z9 Matematická olympiáda
Bártík Libor 1.c 2 O kategorie I.A Olympiáda v anglickém jazyce
Fiodarava Valeriya 4.c 2 O kategorie II.B Olympiáda v anglickém jazyce
Košař Prokop 3.b 2 O kategorie II.B Olympiáda v německém jazyce
Cvrček Jan 7.b 2-3 O kategorie III.A Olympiáda v německém jazyce
Le Ba Toan Thang 7.b 3 O kategorie III.A Olympiáda v anglickém jazyce
Průša Matěj 3.a 3 O kategorie C Biologická olympiáda
Suchomelová Anna 4.a 6 O kategorie E Fyzikální olympiáda
Veselý Tomáš 4.a 7 O kategorie Z9 Matematická olympiáda
Hrnčířová Vendula 4.a 8 O kategorie E Fyzikální olympiáda

Přehled výsledků předmětových olympiád a soutěží
ve školním roce 2016/2017



Úroveň:
A - mezinárodní soutěž
C - republikové, ústřední kolo
K - krajské kolo soutěže, celopražské
O - okresní, obvodní kolo soutěže (Pha 5)
P - lokální, místní kolo (Pha 13)
S - školní kolo soutěže

Vysvětlivky:



Příloha č. 10 

 
Výroční  zpráva za rok 2016 

o  svobodném přístupu k informacím 
 

(dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 11.05.1999, § 18, v platném znění 
na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, 158 00 Praha 5) 

 
 

V roce 2016: 
 

1) v průběhu roku bylo podáno 312 telefonických žádostí o informaci, žádná nebyla 
odmítnuta a všechny byly zodpovězeny; 

2) během roku bylo podáno 302 elektronických žádostí o informaci, žádná nebyla 
odmítnuta a všechny byly zodpovězeny; 

3) bylo zodpovězeno 185 ústních žádostí o informaci, žádná nebyla odmítnuta; 
4) bylo podáno 32 odvolání proti rozhodnutí ředitele školy; 
5) nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí                 

o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace; 
6) nebyly poskytnuty žádné výhradní licence; 
7) nebyla podána žádná stížnost podle §16a. 

 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 31.12.2016 
CJ 1307/2016 GJH 
 
 
 
        RNDr. Vilém  B A U E R, v. r. 
                     ředitel gymnázia 
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