
Výroční zpráva o činnosti školy  
za školní rok 2009/2010 

 
(veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2010, 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 31.08.2010: 

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/fax E-mail 

ředitel : 
RNDr. Vilém Bauer 251 050 211; fax: 235 512 150 bauer@gymjh.cz 

statutární zástupce:  
RND. 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 7941K801 Gymnázium - všeobecné (8-leté) 660 dobíhající obor 
Gymnázium 7941K81 Gymnázium  660 ---------------- 
Gymnázium 7941K401 Gymnázium - všeobecné (4-leté) 132 dobíhající obor 
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 

2008/2009: 
a. nové obory / programy   - žádné 
b. zrušené obory / programy - žádné 

 
 
7. Místo poskytovaného vzdělávání :    

 
a. 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: 

• - Mgr. Eva Girethová (za pedagogické pracovníky),  
- Mgr. Jakub Stratílek (za pedagogické pracovníky); 
 

• - MUDr. Lerchová Jelena - předseda školské rady, (za rodiče) 
- Jan Cibulka (za zletilé studenty); 
 

• - RNDr. Milan Macek, CSc. (za zřizovatele) 
 
 
 

II. 
Pracovníci právnické osoby 

 
1. Pedagogičtí pracovníci: 
 

a. počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů)  
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Gymnázium 2009/2010 3 3,0 54 50,5 0 0 57 53,5 
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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 

  kvalifikovaných 50,4 94,2 
Gymnázium 

  nekvalifikovaných 3,1 5,8 

 
 
 

c. další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 

DVPP počet  zaměření počet 
účastníků vzdělávací instituce 

kurz 2 Aglický jazyk A2 Pplit 1 Jazyková škola hl.m. 
seminář 1 Aktuální stav školské legislativy 1 Fakta 

kurz 1 Environmentální výchova 1 Tereza 
seminář 1 Oborový seminář z chemie 2 VÚP 
seminář 1 Kompostování na školních zahradách 1 Ekodomov 
seminář 1 Přírodní vědy a M na SŠ aktivně, aktuálně 1 PřF, MFF UK 
seminář 1 Jak na ekonomiku v ŠVP 1 Eduko 

kurz 1 Společnost a tolerance v současnosti 1 FF UK 
seminář 1 MAKOS 2009 1 JČMF 

kurz 1 Autoevaluace v praxi 1 MEC o.p.s. 
seminář 1 Zajímavé úlohy z fyziky pro SŠ 1 Descartes v.o.s. 

  Nové maturity:   
kurz  Zadavatel 13 CERMAT 
kurz  Hodnotitel – pč 23 CERMAT 
kurz  Hodnotitel – úč 23 CERMAT 
kurz  Komisař 1 CERMAT 
 

2. Nepedagogičtí pracovníci: 

a. počty osob  
 

školní rok fyzické osoby 
celkem 

přepočtení na plně 
zaměstnané 

2009/2010 23 26,8 

 
 

b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků (DVNP) 
 

DVNP počet  zaměření počet 
účastníků vzdělávací instituce 

seminář 1 Změny v SP,NP,ZP pro personalisty 1 ODBORCONSULT-D 
školení 1 DPH ve školách 1 KEŠ 
školení 1 Účetnictví a rozpočet 2 GORDIC 
školení 1 Odborná příprava managementu 1 COMENIA CONSULT 
školení 1 Pracovní úrazy a nemoce z povolání 1 ODBORCONSULT-D 
seminář 1 Hospodaření s prostředky FKSP 1 PARIS 
seminář 1 Aktuální stav školské legislativy 1 Fakta 
školení 1 České účetní standardy 1 KEŠ 
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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 / skupin počet žáků 

Gymnázium 22 647 

 
 

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku:  
-  přerušili vzdělávání:    11 
- nastoupili po přerušení vzdělávání:   3 
- sami ukončili vzdělávání:    0 
- vyloučeni ze školy:     0  
- nepostoupili do vyššího ročníku:    8, z toho nebylo povoleno opakování: 6 
- přestoupili z jiné školy:    9 
- přestoupili na jinou školu:   14 
- jiný důvod změny (uveďte jaký):   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 / skupinu 

průměrný počet  
žáků na učitele 

Gymnázium 29,4 11,4 

 
 
 
3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu): 
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počet žáků 
celkem 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 107 0 0 

z toho nově 
přijatí 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 16 0 0 Gymnázium 

% 
z celkového 
počtu žáků 

0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,15 0,30 16,7 0 0 
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4. Výuka cizích jazyků (údaje ze zahajovacích výkazů): 
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Gymnázium 647 251 244 103 279 132 0 0 89 14 0 0 0 0 

 
 
 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci): 
 

denní vzdělávání 
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vzdělávání žáků 
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neprospělo 4 8 
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opakuje ročník 3 2 

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6.  625 620 

t.j. % z celkového počtu žáků 94,27 96,3 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka 57,43 56,2 

z toho neomluvených hodin 0,02 0,01 

 
 
Výsledky vzdělávání podrobněji viz příloha č. 2. 
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6. Výsledky maturitních zkoušek (po opravných zkouškách): 
 

Gymnázium 

maturitní zkoušky 
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počet žáků, kteří konali zkoušku 84 

                                       z toho konali zkoušku opakovaně 4 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke 
zkoušce v řádném termínu 2 

prospěl s vyznamenáním 22 

prospěl 62 počet žáků, kteří byli 
hodnoceni: 

neprospěl 0 

 
 
 
 
7. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2010/2011:  

 

přijímací řízení 

dé
lk

a 
st

ud
ia

 

4 
ro

ky
 

8 
le

t 
počet přihlášek celkem  45 231 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 1 

počet přijatých celkem 21 60 

z toho dívek 14 27 

z toho v 1.kole 30 60 

z toho ve 2.kole 0 0 

z toho na odvolání 0 26 

počet nepřijatých celkem 15 169 
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počet volných míst po přijímacím řízení  
(obor, počet míst) 

 

obor:  7941K41 9 0 

 

obor:  7941K81 0 0 

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků  0 
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8. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin: 
Počty studentů z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu) – celkem 41 studentů.  
Běloruská republika   1 žák 
Bosna a Hercegovina   2 žáci 
Čínská lidová republika  1 žák 
Republika Kazachstán  1 žák 
Republika Kyrgyzstán   1 žák 
Litevská republika   1 žák 
Polská republika    1 žák 
Ruská federace   9 žáků 
Slovenská republika   3 žáci 
Ukrajina     5 žáků 
Vietnamská republika             16 žáků 

 
Zkušenosti ze začleňování cizinců: studenti nemají žádný problém se začleňováním do kolektivů, 
nepozorujeme žádné mimořádné chování studentů na jedné i druhé straně. 
 
 

9. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků: 
 
Na škole není zřízena žádná speciální třída pro handicapované žáky. Ve třetím ročníku 
čtyřletého studia se výuky účastnily dvě studentky pohybující se na invalidním vozíku. Jejich 
integrace je bezproblémová. Spolužáci je berou jako sobě rovné. 
 
 

10. Vzdělávání nadaných žáků: 
 
Třináct studentů studovalo na základě individuálního vzdělávacího plánu z důvodu mimořádného 
sportovního nadání. Bylo jim 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. Jeden student měl individuální plán z důvodu mimořádného 
nadání v oblasti matematiky a fyziky. Jeden student měl individuální vzdělávací plán z důvodu 
uměleckého nadání.  
 
 

11. Ověřování výsledků vzdělávání: 
 
V uplynulém školním roce jsme se při ověřování výsledků vzdělávání omezili převážně 
na kontrolní a hospitační činnost. Celkem bylo uskutečněno 142 hospitací, přičemž 28 
kontrolních hospitací provedlo vedení školy a 56 hospitací uskutečnili předsedové předmětových 
komisí. Zbytek hospitací prováděli vyučující u sebe navzájem. 
Škola se účastnila projektu Finanční gramotnost. Výsledky průzkumu jsou podrobně zpracovány 
v dokumentu „Vlastní hodnocení školy za období školních roků 2007-2010“. 
 
 

12. Školní vzdělávací programy: 
 
Podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) pro nižší stupeň gymnázia se v uplynulém 
školním roce vyučovalo v obou prvních, druhých i třetích ročnících osmiletého studia. Podle 
Školního vzdělávacího programu pro vyšší stupeň gymnázia se vyučovalo v kvintách osmiletého 
studia a v 1. ročníku čtyřletého studia. 
Oba dokumenty ŠVP jsou zveřejněny na webových stránkách školy. 
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IV.  
Aktivity právnické osoby  

Prezentace školy na veřejnosti 
 

1. Výchovné a kariérní 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, seminář o národních srovnávacích zkouškách a o možnosti 
studia a uplatnění absolventů v EU. Ve spolupráci s PPP Prahy 5 se účastnili studenti septim 
a třetího ročníku profesních testů studijních předpokladů. Školní psycholožka nabízela rovněž 
test studijních předpokladů studentům z kvart.  
Ve školním roce 2009/2010 zažádalo osmnáct studentů o individuální vzdělávací plán - třináct 
studentů z důvodu sportovního nadání, jeden z důvodů uměleckého nadání, jeden z důvodu 
mimořádného nadání oboru matematika a fyzika a jedna studentka z důvodu studia na další 
střední škole. Dva studenti měli individuální vzdělávací plán z vážných zdravotních důvodů. 
V devatenácti případech byly projednány výchovné a studijní problémy v komisi ve spolupráci 
s rodiči.  
Školní psycholožka nabízela své služby studentům a rodičům v podobě konzultací a 
opakovaných setkání a práce s třídními kolektivy. Mezi nejčastější témata konzultací patřily: 
osobní a vztahové problémy, vztahy ve třídě, výukové potíže a krizová intervence. 
 
 

2. Prevence sociálně patologických jevů: 
 
V rámci prevence sociálně patologických jevů absolvovali studenti vybraných tříd besedy na 
témata „Prevence kriminality“, v rámci sexuální výchovy témata „Čas proměn“ a „S Tebou 
o Tobě“. Ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy jsme pro všechny třídy uspořádali 
přednášky na témata z oblasti prevence sociálně patologických jevů. V sedmi třídách nižšího 
gymnázia proběhl další ročník preventivního programu realizovaného PrevCentrem, jedna třída 
se účastnila programu „Spokojená třída“ ve spolupráci s PrevCentrem. Šest tříd se zúčastnilo 
třídenního sportovně zážitkového kurzu zaměřeného na rozvoj spolupráce a pozitivních vztahů 
ve třídě.  
Podrobně zpracovaný Minimální preventivní program je uveden v  příloze č. 3. 
 
 

3. Ekologická výchova a environmentální výchova: 
 
Studenti školy jsou vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního 
prostředí,  jsou podporováni v aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí. Důsledně 
ovlivňujeme hodnotovou orientaci žáků v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace. Klademe 
důraz na pochopení základních podmínek života, ekosystému a vztahu člověka k životnímu 
prostředí. 
 
 

4. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy: 
 
V září a říjnu 2009 se žáci nastupujících prvních ročníků čtyřletého i osmiletého studia zúčastnili 
seznamovacích kurzů ve Sloupu v Čechách. V lednu až březnu 2010 se kvinty a sekundy 
osmiletého a první ročník čtyřletého studia zúčastnily lyžařských sportovních kurzů v Rakousku 
(v oblasti Matrei). V červnu 2010 se konaly pro septimy osmiletého a třetí ročníky čtyřletého 
studia týdenní sportovní kurzy v rekreačním středisku Horní Bradlo v Čechách. V říjnu 2009 a 
v červnu 2010 se vybraní studenti zúčastnili výtvarného kurzu krajinomalby „Land art“ v obci 
Varvažov a Voznice. Podrobný přehled účasti studentů na zájezdech, sportovních a 
vzdělávacích akcích  je uveden v příloze č. 4. 
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5. Mimoškolní aktivity: 
 
Pro žáky gymnázia byly v uplynulém školním roce v prostorách školy otevřeny kroužky keramiky, 
klubu mladého diváka a klubu mladého čtenáře. V rámci školního sportovního klubu se žáci 
mohli účastnit nejrůznějších sportovních aktivit, jako je atletika, florbal, basketbal, volejbal, 
plavání, kopaná nebo kurzy sebeobrany. V knihovně školy, za účasti knihovnice a třídních 
učitelů, se uskutečnilo několik literárních večerů na různá témata, která byla vybírána s ohledem 
na věk žáků. Studenti navštívili množství koncertů, divadelních a filmových představení. Pro 
zájemce bylo v tělocvičně školy uspořádáno několik tanečních večerů. Celá škola se zúčastnila 
maturitního plesu v Lucerně. Pro rodiče našich studentů jsme uspořádali školní akademii. 
Podrobný přehled účasti studentů na mimoškolních aktivitách je uveden v příloze č. 5. 
 
 

6. Soutěže:  
 
Největších úspěchů dosáhli v uplynulém školním roce tito studenti gymnázia:  
  - Petr Ryšavý - bronzová medaile na 41. Mezinárodní fyzikální olympiádě v Chorvatsku, 
student oktávy A;  
 - Žežulková Jana - 1. místo v celostátním kole olympiády ve španělském jazyce, studentka 
oktávy A; 
 - Sobotová Dana (7.a), Jaklová Tereza (7.a) a Micková Hana (7.a) – 6. místo v celostátním 
kole soutěže EUROPASECURA. 
Podrobný přehled účasti studentů na jednotlivých předmětových olympiádách a sportovních 
soutěžích je uveden v příloze č. 6. 
 
 

7. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů: 
 
V rámci jazykového zdokonalování se v září 2009 zúčastnili studenti kvart jazykového 
a poznávacího zájezdu do Irska.  V březnu 2010 se vybraní žáci 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 tří adoptivních dětí, 22-letého Stephana 
z Ugandy, který již studiu úspěšně ukončil, dále pak 14-leté Selvy z jižní Indie a nově od roku 
2009 12-letého Erika ze Zambie 
 
 

8. Spolupráce právnické osoby s partnery, profesními organizacemi: 
 
Na škole působí dvě zaměstnanecké odborové organizace. Jedna odborová organizace 
zastřešuje práva a povinnosti pedagogických pracovníků a druhá nepedagogických pracovníků. 
Vedení gymnázia a odborové organizace spolupracují v souladu se zákoníkem práce. 
 
 

9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 
 
V uplynulém školním roce škola neorganizovala žádné vzdělávací akce pro třetí osoby. 
 
 

10. Další aktivity, prezentace: 
 
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 akcí je 
uveden v příloze č. 7. 
Na podzim roku 2009 se naše gymnázium úspěšně představilo veřejnosti na celopražské 
výstavě „Schola Pragensis“ a dále na Dni otevřených dveří gymnázia, kde byli budoucí zájemci o 
studium seznámeni se životem na gymnáziu. 
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V. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

 
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: 

 
Ve školním roce 2009/2010 ČŠI neprováděla na našem gymnáziu žádnou kontrolní činnost. 
 
 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol: 
 
2.1 Kontrola provedená Hygienickou stanicí hl. m. Prahy dne 15.09.2009 – dodržování 

hygienických zásad ve školní jídelně a plnění požadavků právních předpisů v provozovnách 
stravovacích služeb; 

2.2 Kontrola provedená Pražskou správou sociálního zabezpečení ve dnech 18.-19.03.2010 
a 29.03.2010 – plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 
odvodu pojistného; 

2.3 Kontrola provedená Hygienickou stanicí hl. města Prahy dne 03.05.2010 – plnění požadavků 
právních předpisů v provozovnách stravovacích služeb; 

2.4 Kontrola provedená Odborem stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností 
MHMP dne 04.06.2010 – vnitřní kontrolní systém organizace; 

2.5 Kontrola provedená Odborem stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností  
MHMP dne 15.09.2009 – čerpání grantu na plaveckém bazénu; 

2.6 Kontrola provedená Hygienickou stanicí hl. m. Prahy dne 21.04.2010 – dodržování 
hygienických zásad na školním plaveckém bazénu, kontrola jakosti vody. 

 
Závěr: 
 

  Žádná z kontrol neshledala porušování právních předpisů.  
 
 
 

VI. 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 

 
Hospodářský výsledek za rok 2009 v doplňkové činnosti byl dosažen ve výši 25 tis. Kč. V roce 

2009 škola hospodařila v hlavní činnosti celkem s 48.936 tis. Kč, z toho 39.963 tis. Kč byly příspěvky 
na hospodaření od zřizovatele, 8.973 tis. Kč škola vytvořila vlastní činností. Jednalo se především 
o výjezdové akce pořádané pro žáky školy, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školy 
a zajištění výuky plavání pro žáky ZŠ a MŠ Městské části Praha 13. 

Investiční prostředky byly čerpány v roce 2009 ve výši 3.341 tis. Kč. V hodnotě 96 tis. Kč byla 
vybudována pojezdová brána, byl realizován nákup interaktivních tabulí s příslušenstvím v hodnotě 
1.015 tis. Kč, pro školní jídelnu byl pořízen elektrický kotel v hodnotě 140 tis. Kč a robot na úpravu 
zeleniny za cenu 45 tis. Kč, do knihovny byl zakoupen kopírovacího stroje Nashuatec v hodnotě 172 
tis. Kč. Dále byly provedeny v budově školy následující rekonstrukce: výměna svítidel (396 tis. Kč), 
oprava štuků (300 tis. Kč), renovace parket v tělocvičnách (179 tis. Kč), oprava elektrorozvaděčů (298 
tis. Kč).  Všechny investiční akce byly řádně schváleny Radou hlavního města Prahy.  

V souladu s rozhodnutím Rady HMP č. 647 ze dne 12.05.2009 bylo gymnáziu zřizovatelem 
převedeno 700 tis. Kč z fondu rozvoje investičního majetku do provozních ONIV. 
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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. 8). 

 
 
 

VIII. 
Projednání a schválení výroční zprávy 

 
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 01.09.2010 . 

 
 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 19.10.2010 . 
 
 
 

IX. 
Seznam příloh 

 
1) Příloha č. 1:  Učební plány pro osmileté a čtyřleté studium (školní rok 2009/2010). 

2) Příloha č. 2:  Výsledky vzdělávání ve školním roce 2009/2010. 

3) Příloha č. 3:  Minimální preventivní program Gymnázia Jaroslava Heyrovského (školní rok 
2009/2010). 

4) Příloha č. 4:  Přehled zájezdů, sportovních a vzdělávacích akcí studentů ve školním roce 
2009/2010.  

5) Příloha č. 5:  Přehled mimoškolních aktivit ve školním roce 2009/2010. 

6) Příloha č. 6:  Přehled výsledků předmětových olympiád a sportovních soutěží ve školním 
roce 2009/2010. 

7) Příloha č. 7:  Přehled exkurzí ve školním roce 2009/2010. 

8) Příloha č. 8:  Výroční zpráva za rok 2009 o svobodném přístupu k informacím 
na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, 158 00 Praha 5. 

 
 
 
V Praze dne 08.10.2010 
 
 
 
 
 
 
 
    ___________________________                                              ____________________________ 

MUDr. Jelena Lerchová     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 5 4 4 4 4 3 3 5

Cizí jazyk 1 3 3 4 3 3 4 4 4

Cizí jazyk 2 - 3 3 3 3 3 3 3

Občanská výchova 1 1 1 1 - - - -

Základy společ.věd - - - - 1 1 2 3

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2

Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2 -

Matematika 5 4 4 4 3 4 3 4

Fyzika 1 2 2 2 3 3 3 2

Chemie - - 2,5 2 3 3 2 -

Biologie 2 2 3,5 3 2 2 2 -

Informatika a výp.technika 1 2 - 1 2 - 1 -

Estetická výchova 3 2 2 2 2 2 - -

Tělesná výchova 3 3 2 2 2 2 2 2

Celkem hodin týdně 28 30 32 31 32 31 29 25

Celkem hodin týdně

pro volitelné předměty - 3 3 - - 2 4 8

Celkem hodin týdně

v ročníku 28 33 35 31 32 33 33 33

* učební plán podle ŠVP GJH (Cizí jazyk 1=AJ), Cizí jazyk 2 je v sekundě až tercii 
   volitelným předmětem)

Předmět
Ročník

UČEBNÍ  PLÁN  PRO  OSMILETÉ STUDIUM

(školní rok 2009/2010)

1(2)



1* 2 3 4

Český jazyk a literatura 4 4 4 5

Cizí jazyk 1 4 4 4 4

Cizí jazyk 2 4 4 3 3

Základy společ.věd 1 1 2 3

Dějepis 2 2 2 2

Zeměpis 2 2 - -

Matematika 4 4 4 4

Fyzika 3 3 3 2

Chemie 3 3 2 -

Biologie 2 2 2 1

Informatika a výp.technika 2 - 1 -

Estetická výchova 2 2 - -

Tělesná výchova 2 2 2 2

Celkem hodin týdně 35 33 29 26

Celkem hodin týdně

pro volitelné předměty - - 4 7

Celkem hodin týdně

v ročníku 35 33 33 33

*učební plán podle ŠVP GJH (Cizí jazyk 1=AJ)

UČEBNÍ  PLÁN  PRO  ČTYŘLETÉ STUDIUM

Předmět
Ročník

(školní rok 2009/2010)

2(2)



Příloha č. 2

Prospěch Absence Neoml.absence
Ø Ø  (hod.)  Ø  (hod.) V P N

1. 1.b 1,41 27,80 0,00 18 12 0 0

2. 1.a 1,44 30,32 0,00 17 14 0 0

3. 2.b 1,63 30,63 0,00 11 21 0 0

4. 5.b 1,64 46,44 0,00 11 16 0 0

5. 2.a 1,68 45,24 0,00 10 19 0 0

6. 3.a 1,70 45,53 0,07 9 21 0 0

7. 5.a 1,82 40,33 0,00 6 24 0 0

8. 7.b 1,86 59,06 0,00 4 15 2 0

9. 7.a 1,88 51,83 0,00 6 23 0 0

10. 3.b 1,90 45,47 0,00 6 26 0 0

11. 4.a 1,92 53,88 0,00 6 24 2 0

12. 8.a 1,98 78,72 0,00 4 22 3 0

13. 6.b 2,00 43,09 0,00 5 25 2 0

14. 6.a 2,07 43,94 0,03 5 26 0 0

4.b 36,69 0,19 6 24 2 0

8.b 46,59 0,10 3 22 0 4

1.A 50,93 0,00 5 21 3 0

16. 4.A 2,17 62,70 0,00 1 23 3 0

17. 7.c 2,19 71,91 0,00 3 18 2 0

18. 2.A 2,26 49,00 0,00 4 21 7 0

19. 3.A 2,28 67,29 0,00 2 25 1 0

20. 3.B 2,49 59,52 0,00 1 23 5 0

Celkem za školu: prospěchový průměr …….…..………… 1,94
průměr absence …...…………....……… 48,71 hod.
průměr neoml.absence …………..…….
vyznamenání (V) ……………………….
prospěl (P) ……………………………..
neprospěl (N) ……………………………
neklasifikován (Ne)……………………..     4 žáci   ( 0,61 ℅ )

0,02 hod.
143 žáků ( 22,21 ℅ )
465 žáků ( 72,21 ℅ )
  32 žáků ( 4,97 ℅ )

2,1215.

     Přehled výsledků za 1. pololetí školního roku 2009/2010

    Celkové hodnoceníPoř.č. Třída Ne
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Prospěch Absence Neoml.absence
Ø Ø  (hod.)  Ø  (hod.) V P N

1. 1.a 1,48 34,32 0,00 13 18 0 0

2. 1.b 1,53 43,53 0,00 16 14 0 0

3. 2.b 1,63 34,09 0,00 11 21 0 0

4. 5.b 1,71 58,56 0,00 11 16 0 0

5. 2.a 1,72 53,86 0,00 11 18 0 0

6. 3.a 1,77 47,23 0,00 9 21 0 0

7. 7.a 1,83 61,90 0,00 11 18 0 0

8. 5.a 1,84 59,20 0,00 5 25 0 0

3.b 53,28 0,00 7 25 0 0

7.b 69,74 0,09 6 17 0 0

10. 6.b 1,92 48,34 0,00 6 26 0 0

11. 4.a 1,93 66,88 0,00 6 25 1 0

12. 8.a 1,95 37,48 0,00 4 25 0 0

13. 6.a 2,03 70,07 0,00 6 25 0 0

14. 4.b 2,04 53,09 0,00 8 23 0 0

15. 1.A 2,05 66,45 0,00 7 20 2 0

16. 7.c 2,15 70,14 0,00 3 19 0 0

17. 8.b 2,16 40,72 0,14 2 26 1 0

18. 4.A 2,23 35,78 0,00 1 26 0 0

19. 2.A 2,27 81,36 0,00 3 25 3 0

20. 3.B 2,35 78,86 0,00 3 25 1 0

21. 3.A 2,38 77,96 0,00 2 26 0 0

Celkem za školu: prospěchový průměr …….…..………… 1,95
průměr absence …...…………....……… 56,23 hod.
průměr neoml.absence …………..…….
vyznamenání (V) ……………………….
prospěl (P) ……………………………..
neprospěl (N) ……………………………
neklasifikován (Ne)……………………..     0 žáků ( 0,00 ℅ )

0,01 hod.
151 žáků ( 23,48 ℅ )
484 žáků ( 75,27 ℅ )
    8 žáků ( 1,25 ℅ )

9. 1,90

     Přehled výsledků za 2. pololetí školního roku 2009/2010

Poř.č. Třída     Celkové hodnocení Ne

2(2)
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Příloha č.3 

  
  
  
  
  

MINIMÁLNÍ  MINIMÁLNÍ
PREVENTIVNÍ  PREVENTIVNÍ

PROGRAM  PROGRAM   
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MINIMÁLNÍ  PREVENTIVNÍ  PROGRAM  MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM   
 

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 
  

    
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 
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 a příjmení školního 
metodika prevence 

Mgr. Daniela Šiffelová 

Telefon 251 050 235 
E-mail  siffelova@gymjh.cz  
 
 
Jméno a příjmení výchovného 
poradce 

Mgr. Dana Šuraňová 

Telefon 251 050 235 
E-mail  dana.suranova@gymjh.cz  
 
 
 Počet tříd  Počet žáků/studentů 
ZŠ - I stupeň     
ZŠ - II.stupeň    
8leté Gymnázium  – (Prima až Kvarta) 8  
6leté Gymnázium  – (Prima až Sekunda)   
SŠ – ostatní 14  
Celkem 22  
 
 
 
 
Použité zkratky:  
MPP – Minimální preventivní program 
SPJ – Sociálně patologické jevy 
NNO – Nestátní neziskové organizace 

ŠMP – Školní metodik prevence 
VP – Výchovná poradkyně  
ŠP –  Školní psycholožka 
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A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ 
MPP 

 
VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 
 
1. Sociální a jiné okolí školy 
 

Gymnázium Jaroslava Heyrovského je sídlištní škola nacházející se na Praze 13 v blízkosti 
metra Hůrka. Poloha školy je výhodná, studenti nemusí přecházet cestní komunikaci a v blízkosti 
se nenachází rizikové objekty jako jsou herny apod.  

Gymnázium nabízí všeobecné vzdělání ve formě osmiletého a čtyřletého studia. 
V současné době je na škole 22 tříd s 680 žáky. 17 tříd je otevřeno v osmiletém studiu, 5 tříd 
v čtyřletém. Studenti gymnázia jsou z velké části z Prahy 13, ale řada studentů dojíždí z okolí 
Prahy západ (například Černošce, Řevnice, Rudná, Hostivice, Dobřichovice…) Na škole kromě 
českých studentů studuje i … cizinců.   

Kriteriem přijetí na školu jsou přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a 
všeobecného přehledu. 

Výuku zabezpečuje celkem 55 pedagogických pracovníků. 
Škola spolupracuje s městskou částí Prahy 13, se sociálním odborem, s pedagogicko- 

psychologickou poradnou pro Prahu 5, magistrátem hlavního města Prahy, s městskou policií, 
s organizací Prev-centrum i s neziskovými organizacemi. 
 
 
 
2. Informace od pedagogů 
 
 Informace většinou zaznívají v rámci pedagogické rady, konzultace s výchovným poradcem 
a školním psychologem. 
Na nižším stupni gymnázia jsou otázkou vztahy ve třídě, vzájemný respekt a tolerance mezi 
studenty, náznaky šikany, opakovaně se řeší vandalismus, kouření a náznaky netolismu, 
Pedagogové řeší především domácí přípravu studentů, nošení pomůcek a  pozdní příchody do 
školy..  
  
 
 
3. Informace od rodičů 
 
Informace rodiče poskytují v rámci třídních schůzek, mailem, webnotesem, mohou se obrátit na 
radu školy apod.  
Informací je málo, nejčastěji upozorňují na nedobré vztahy ve třídě a studijní výsledky svých dětí. 
 
 
 
4. Informace od žáků 
 
Informace získáváme v rámci předmětů, kdy se studenti obracejí na vyučujícího. Dále mají 
možnost navštívit školní poradenské centrum, mají k dispozici schránku důvěry. Podnětem 
k poskytnutí informací jsou také besedy a kurzy.   
Přístup k informacím má školní poradenské centrum také prostřednictvím dotazníků a 
sociometrického šetření. 
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5. Hodnocení MPP minulého školního roku 
 
Ve školním roce 2008/09 proběhlo v rámci prevence řada nových  akcí. Pozitivně byly hodnoceny 
především besedy s městskou policií, návštěva musea policie, akce Dětského krizového centra, 
adaptační kurz. Dlouhodobý program Prevcentra nesplnil naše očekávání z důvodu změny lektorů 
v programu.  
 
Ve všech aktivitách má smysl pokračovat a bude potřeba rozšířit nabídku o další programy týkající 
se vzájemných vztahů a tolerance na nižším gymnáziu a prevence netolizmu.  
Studenti by uvítali větší počet výjezdových akcí, zaměřených na sebepoznávání apod.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE 
 
V školním roce 2009/10 se preventivní strategie zaměří na tyto oblasti 
Ve vztahu k studentům gymnázia: 

 Posílit pozitivní vztahy ve třídách zejména na nižším stupni gymnázia 
 Posílit pozitivní vztah k hodnotám a zabránit ničení majetku školy a vandalismu 
 Pokračovat v prevenci kouření a užívání návykových látek 
 Zvýšit informovanost studentů a trestní odpovědnosti 
 Upozorňovat  na rizika spojená s trávením nepřiměřeného času u počítače 
 Doplnit preventivní programy o témata sexuální výchovy a poruchy příjmu potravy 
 Doplnit preventivní programy o témata kyberšikany 
 Doplnit preventivní programy o témata násilí, agrese a násilí ve vztazích 
 Realizovat výjezdové akce zaměřené na sebepoznání a rozvoj kolektivu 

 
Ve vztahu k rodičům: 

 Informace na webových stránkách školy 
 
Ve vztahu k pedagogům 

 Zvýšit informovanost pedagogů  
 Přednáška  Mgr. Michaely Veselé 
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C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
 
 
1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP 
 
Webové stránky školy 
Informace třídního učitele a jednotlivých vyučujících 
Informace školního psychologa a výchovného poradce 
 
 
PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY  
 
primy (třídy) 
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Realizátor 

 
Adaptační kurz 

Škola (ŠP, VP, 
TU) 

 
Program primární prevence 

Prevcentrum 

 
Šikana  

Městská policie 
hl.m.Prahy 

 
Sexuální výchova – dívky: Čas proměn 

 

 
sekundy (třídy) 
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Realizátor 

 
Program primární prevence 

Prevcentrum 

Kriminalita dětí 
 

Městská policie 
hl.m.Prahy 

 
tercie (třídy) 
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Realizátor 

Program primární prevence 
 

Prevcentrum 

 
Drogy II. – závislost očima zákona 

Městská policie 
hl.m.Prahy 

 
kvarty (třídy) 
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Realizátor 

 
Program primární prevence 

Prevcentrum 

 
Základy právního vědomí 

Městská policie 
hl.m.Prahy 

 
Zážitkový kurz  

 
STAN 
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kvinty (třídy) 
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Realizátor 

 
Mládež a kriminalita 

 
Muzeum policie 

 
Listina základních práv a svobod 

Městská policie 
hl.m.Prahy 

 
Sexuální výchova – dívky: S tebou o tobě 

 

 
sexty (třídy) 
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Realizátor 

 
Sociálně patologické jevy 

Městská policie 
hl.m.Prahy 

 
Zážitkový kurz 

 
STAN 

 
septimy (třídy) 
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Realizátor 

 
 Kriminalita mladistvých 

Městská policie 
hl.m.Prahy 

 
Pravicový a levicový extremismus v ČR 

Městská policie 
hl.m.Prahy 

 
oktávy (třídy) 
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Realizátor 

 
Základy právního vědomí II. 

Městská policie 
hl.m.Prahy 

 
První ročník(třídy) 
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Realizátor 

 
Adaptační kurz 

Škola (ŠP, VP, TU) 

 
Listina základních práv a svobod 

Městská policie 
hl.m.Prahy 

 
Mládež a kriminalita 

 
Muzeum policie 

 
Sexuální výchova – dívky: S tebou o tobě 
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Druhý ročník (třídy) 
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Realizátor 

 
Sociálně patologické jevy 

Městská policie 
hl.m.Prahy 

 
Zážitkový kurz 

 
STAN 

 
 
Třetí ročník (třídy) 
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Realizátor 

 
Kriminalita mladistvých 

Městská policie 
hl.m.Prahy 

Pravicový a levicový extremismus v ČR 
 

Městská policie 
hl.m.Prahy 

 
Blázníš? No A! 

 
Fokus Praha 

 
 
 
Čtvrtý ročník (třídy) 
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Realizátor 

 
Základy právního vědomí II. 

Městská policie 
hl.m.Prahy 

 
Blázníš? No A! 

 
Fokus Praha 

 
 
 
 
2. 3. Jednorázové aktivity pro žáky 
 
Název aktivity, akce Datum  Realizátor 
Školní akademie 19.3.2010 L.Sládek, E. 

Girethová 
Symfonické koncerty v Rudolfinu celoročně L.Sládek 
Světluška – sbírka  9.9.2009 D. Šuraňová 
Sportovní kurz pro žáky septim a třetího ročníku Červen 2010 Vyuč.TV 
Lyžařský kurz pro žáky sekund, kvint a prvního ročníku Leden-březen 

2010 
Vyuč.TV 

Exkurze v jednotlivých předmětech celoročně  
Landart září A. Sloupová 
Jazykové pobyty celoročně Vyuč.jazyků 
Filmový festival Jeden Svět  ŠP 
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2. 4. Volnočasové aktivity pro žáky 
(Školní kroužky, školní kluby, školní víkendové a prázdninové akce,…) 
 
Název aktivity, akce, kroužku Datum nebo 

frekvence 
konání  

Vedoucí 
programu 

Keramika   D.Papežová 
Klub mladého diváka  D. Papežová 
Školní časopis Ústavník  M. Bořkovec 
Taneční večer GJH 3x ročně L.Sládek 
Bbharmonie – školní pěvecký sbor   L.Sládek 
Dramatický kroužek  Girethová  
Filmový víkend  M.Bořkovec 
Atletika   
Basketbal, Volejbal   
Florbal   
Plavání   
Noc s Andersenem, Literární večery celoročně TU, vyuč.ČJL, 

knihovna 
 
 
V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY 
 
  
Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, e-mail) 
Protidrogový 
koordinátor městské 
části 

Bc. P. Syrový 235 011 453 

PPP Praha 5 PhDr. P. Domínová Kuncova 1580, Praha 5.  .251 611 803 
OSPOD Mgr.V. Hübnerová 235 011 444 
PREV-CENTRUM Mgr.A. Petriščová Meziškolská 1120 Praha 6 242 498 335
Obvodní metodik 
prevence 

PHDr. Pavla Bubleová 251 611 803 

Městská Policie 
hl.m.Prahy 

Michal Petr 272 072 521 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 
 
 Datum  Podpis ředitele školy 
Seznámení ředitele školy s MPP 1.9.2009  
Seznámení pedagogického sboru školy s MPP 1.9.2009  
 
 

8(8) 



Příloha č. 4

Předmět Třídy Měsíc a rok Akce (název, místo)
2.a-b leden 2010 lyžařský výcvikový kurz v Rakousku – Matrei 

5.a-b, 1.A březen 2010 lyžařský výcvikový kurz v Rakousku – Matrei 

3.A-B květen 2010 sportovní kurz - Horní Bradlo

7.a-c červen 2010 sportovní kurz - Horní Bradlo

vybraní žáci září 2009 výtvarná tvorba v přírodě („Land Art“)-Varvažov

vybraní žáci červen 2010 kurz krajinomalby – Voznice

4.a-b září 2009 jazykový a poznávací zájezd do Irska

vybraní žáci březen 2010 výměnný pobyt Vechta, Německo

7.a-c, 3.A-B, SCM listopad 2010 přednáška "Hrátky s geometrií a maticemi"

7.a-c, 3.A-B, SCM březen 2010 přednáška z matematiky "Jeden za 18, druhý bez 2 za 20"

všechny třídy září 2009 preventivní program Městské policie hl. m. Prahy

1.A září 2009 seznamovací kurz pro žáky - Sloup v Čechách

1.a-b říjen 2009 seznamovací kurz pro žáky - Sloup v Čechách

4.b, 6.b říjen 2009 zážitkový kurz v Rokytnici nad Rokytou

8.b, 4.A říjen 2009 "Blázníš, no a!" program na téma psychická nemoc

3.a-b listopad 2009 přednáška Červeného kříže "Základy první pomoci"

1.a, 2.a-b, 3.a, 4.a-b prosinec 2009 program primární prevence

 7.a-b, 3.A-B prosinec 2009 "Blázníš, no a!" program na téma psychická nemoc

dívky 1.a -b leden 2010 přednáška Čas proměn v kinosále 

dívky 5.a -b, 1.A leden 2010 přednáška S tebou o Tobě v kinosále 

3.b únor - duben 
2010 program "Spokojená třída" v Centru primární prevence

1.a-b, 2.a-b, 3.a, 4.a-b duben 2010 program primární prevence

3.B duben 2010 test studijních předpokladů

3.a-b květen 2010 test studijních předpokladů

4.a, 6.a, 7.a, 2.A červen 2010 zážitkový kurz v Rokytnici nad Rokytou

Přehled zájezdů, sportovních a vzdělávacích akcí studentů ve školním roce 
2009/2010

výtvarná 
výchova

ostatní

tělesná 
výchova

matematika

jazyky

1(1)



Příloha č. 5

Třídy Měsíc a rok Akce (název, místo)
7.a, 8.b září 2009 charitativní akce Světluška

zájemci ze všech tříd listopad 2009 Schola Pragensis - prezentace školy na veřejnosti

1.a-b listopad 2009 divadelní představení „Staré pověsti české“ v Malém vinohradském divadle 

1.a-b listopad 2009 Lliterární hrátky "z pohádky do pohádky" v knihovně

zájemci ze všech tříd listopad 2009 taneční večer GJH v tělocvičně
vybraní žáci z vyšších 
ročníků prosinec 2009 Salesiánské divadlo - divadelní představení  v anglickém jazyce

5.b, 2.A prosinec 2009 divadelní představení „Zimní pohádka“ v Malém vinohradském divadle 

celá škola prosinec 2009 maturitní ples v Lucerně

zájemci ze všech tříd prosinec 2009 Čapkovy apokryfy - představení dramatického kroužku v kinosále

celá škola prosinec 2009 vánoční koncert v kostele Českobratrské církve evangelické

7.c leden 2010 filmový víkend v kinosále

5.a-b, 6.a-b, 7.a, 1.A, 3.A únor 2010 Salesiánské divadlo - divadelní představení "Obraz Doriana Graye" v 
anglickém jazyce 

3.B březen 2010 beseda na téma "Život zdravotně postižených" - Informační centrum vlády 
ČR

zájemci ze všech tříd březen 2010 taneční večer GJH v tělocvičně

celá škola březen 2010 školní akademie

zájemci ze všech tříd duben 2010 pěvecká soutěž Hůrecký skřivan

6.a-b duben 2010 filmové představení "Kawasakiho růže" v kině Lucerna

7.c duben 2010 filmový víkend v kinosále

zájemci ze všech tříd duben 2010 ředitelský sportovní den - plavání

4.a, 5.a, 1.A květen 2010 přednáška "Urychlovače na nebi a pod zemí" AV ČR

kvarty-septimy, 1.-3. roč. květen 2010 výukový program "Česká republika - země známá neznámá" v KD Ládví

8.a-b, 4.A květen 2010 slavnostní vydávání maturitních vysvědčení na radnici MČ Praha 13

1.a-b červen 2010 divadelní představení „Kytice“ v Malém vinohradském divadle 

zájemci ze všech tříd červen 2010 taneční večer GJH v tělocvičně

celá škola červen 2010 ředitelský sportovní den

zájemci ze všech tříd červen 2010 společný koncert pěveckého sboru Besharmonie a španělského pěveckého 
sboru v kinosále

b) Kroužky

Přehled mimoškolních aktivit ve školním roce 2009/2010
a) Kulturní akce

Škola zajišťovala pro žáky tyto mimoškolní aktivity: keramika, klub mladého diváka, klub mladého čtenáře, školní časopis 
HISTORIK. 
Školní sportovní klub při GJH a SK AKTIS zajišťovaly pro žáky tyto sportovní aktivity: atletika, basketbal, florbal, volejbal, 
plavání, kopaná a kurzy sebeobrany.
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Příloha č. 6

Jméno žáka Třída Soutěž - umístění

Ryšavý Petr 8.a Bronzová medaile - 41. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády v Záhřebu 
(Chorvatsko)

Žežulková Jana 8.a 1. místo v celostátním kole olympiády ve španělském jazyce

Ryšavý Petr 8.a 3. místo v celostátním kole fyzikální olympiády

Sobotová Dana 7.a

Jaklová Tereza 7.a

Micková Hana 7.a

Horák Karel 8.b

Zanikov Konstantin 4.A

Macková Veronika 1.a

Sobotová Dana 7.a

Jaklová Tereza 7.a

Micková Hana 7.a

Žežulková Jana 8.a 1. místo v krajském kole olympiády ve španělském jazyce

Ryšavý Petr 8.a 1. místo v krajském kole fyzikální olympiády kategorie A

Sobotová Dana 7.a 2. místo krajského kola konverzační soutěže v anglickém jazyce

Veselý Viktor 5.b 2. místo v  krajském kole fyzikální olympiády

Hudcová Barbora 4.a 3. místo krajského kola konverzační soutěže v anglickém jazyce

Bydžovský Jan 6.a 4. místo v krajském kole fyzikální olympiády

Nguyen Thi Minh Phuong 4.a 5. místo v krajském kole olympiády z českého jazyka

Ryšavý Petr 8.a 6. místo v krajském kole matematické olympiády kategorie A

Hendrych Erik 5.b 6. místo v krajském kole fyzikální olympiády

Nguyen Hoang Long 5.a úspěšný řešitel krajského kola konverzační soutěže v německém jazyce

Kadlecová Pavlína 7.b úspěšný řešitel krajského kola konverzační soutěže ve francouzském jazyce

Hudcová Barbora 4.a úspěšný řešitel krajského kola matematické olympiády

Kozmík Karel 4.a úspěšný řešitel krajského kola matematické olympiády

Korbelář Luboš 4.a úspěšný řešitel krajského kola matematické olympiády

Kadlec Kryštof 4.b úspěšný řešitel krajského kola matematické olympiády

Lan Anh Le Thi 5.a úspěšný řešitel krajského kola matematické olympiády

Jareš Tomáš 3.b úspěšný řešitel krajského kola matematické olympiády

Horák Karel 8.b

Zanikov Konstantin 4.A

Macková Veronika 1.a

Čermák Jakub 3.b 1. místo v obvodním kole matematické olympiády

Horálková Zuzana 2.b 1. místo v obvodním kole Pythagoriády

2. místo v celopražském kole Poháru středních škol v šachu

15. místo na Mistrovství ČR školních týmů středních škol v šachu

Přehled výsledků předmětových olympiád a sportovních soutěží

ve školním roce 2009/2010

6. místo v celostátním kole soutěže EUROPASECURA

1. místo v krajském kole soutěže EUROPASECURA
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Jméno žáka Třída Soutěž - umístění
Nguyen Hoang Long 5.a 2.místo v obvodním  kole konverzační soutěže v německém jazyce

Halenková Zuzana 3.b 2. místo v obvodním kole matematické olympiády

Vít Jakub 8.b 2. místo v obvodním kole zeměpisné olympiády

Sobotka Jakub 1.b 2. místo v obvodním kole zeměpisné olympiády

Havlíček Petr 2.a 2. místo v obvodním kole olympiády v anglickém jazyce

Bayer František 1.a 2. - 3. místo v obvodním kole matematické olympiády

Macková Kateřina 3.b 3. místo v obvodním kole matamatické olympiády

Hudcová Barbora 4.a 3. místo v obvodním kole matematické olympiády

Nguyen Thi Minh Phuong 4.a 3. místo v obvodním kole olympiády z českého jazyka

Hendrychová Vanda 2.b 3. - 4. místo v obvodním kole matematické olympiády

Brabec David 4.a nejlepší výsledek v testu finanční gramotnosti v hl. m. Praha

Vaculová Kateřina 4.a nejlepší výsledek v testu čtenářských dovedností v hl. m. Praha

Seifertová Magda 7.b

Němečková Klára 6.b

Jandová Karolína 2.A

Vítová Linda 5.b

Zýková Petra 7.c

Kubíčková Tereza 8.a

Lukáš Adam 8.b

Jan Nohejl 8.b

Martin Charvát 8.b

Martin Nentvich 8.b

Richard Thoma 8.b

Jakub Mutina 6.a

Václav Hřivna 6.a

Tran Huy Anh 1.A

David Bělán 7.c

David Amirian 7.c

David Ivanov 6.b

David Šedivý 3.B

Konstantin Zanikov 4.A

Karel Horák 8.b

Melikset Zanikov 1.A

Veronika Macková 1.a

 1. místo finále SŠ V Praze v přespolním běhu a účast ve finále ČR /6.místo/

2. místo v Poháru pražských škol v minifotbale

2. místo v Přeboru pražských středních škol v šachu
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Jméno žáka Třída Soutěž - umístění
Jan Gracijar 4.a

Jan Civín 3.a

Petr Civín 1.A

Tomáš Reiner 2.A

Karel Plachetka 3.A

Jan Zdrálek 5.a

Matouš Hrubeš 6.a

Ondřej Glaser 6.a

Jan Tomiška 7.c

Štěpán Sedláček 3.A

Hudcová Barbora 4.a

Dvořáková Adéla 4.b

Lešovská Dita 4.b

Šubrtová Karolína 4.b

Plášilová Ivana 3.a

Jabůrková Kateřina 3.a

Martincová Lucie 3.a

Stloukalová Kateřina 3.b

Malinkovičová Zuzana 3.a

Borůvková Marie 3.A

Biskupová Klára 3.A

Nepraš Petr 2.A

Tomiška Jan 7.c

Borovský Adam 7.c

Mohyla Jan 7.c

Šindelář Matěj 7.a

Rys Vojtěch 7.a

Šandera David 7.a

Charvát Martin 8.b

Adam Lukáš 8.b

Vít Jakub 8.b

Ivanov David 6.b

Šula Petr 3.B

Smetana Adam 7.b

semifinále Poháru pražských středních škol v basketbalu 8.- 9. místo

        2. místo v obvodním soutěži mladších žákyň ve volejbale

             5. místo v Beach volejbale  Přebor pražských SŠ

            3. místo v základní skupině Přeboru pražských SŠ
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Příloha č. 7

Předmět Třídy Měsíc a rok Místo exkurze
5.a červen 2010 Národní knihovna Praha

2.b červen 2010 Havlíčkův Brod (Muzeum K. H. Borovského), tiskárna

8.a-b, 4.A září 2009 Strž (Čapkovo muzeum), Svatá Hora, TNP Vojna

8.a-b, 4.A leden 2010 Terezín

6.a-b, 2.A duben 2010 Kutná Hora

5.a-b,1.A květen 2010 Březno u Loun, Říp

6.a, 7.a-c, SCCH, SCF prosinec 2009 Fyzikální ústav J. Heyrovského AV ČR

5.a leden 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů

7.c, 3.A-B květen 2010 Pivovar U Fleků

7.a-c květen 2010 Pivovar Chýně

7.b červen 2010 Pivovar U Fleků

6.a-b listopad 2009 Národní muzeum

7.a-c leden 2010 Hrdličkovo muzeum

4.a-b květen 2010 Národní muzeum - mineralogická expozice

2.a-b, 5.b, 2.A červen 2010 ZOO Praha

3.A červen 2010 Hrdličkovo muzeum

3.a, výběr 7.a-c červen 2010 biofarma Košík v Tuchomi

3.A-B listopad 2009 MFF UK - pokusy z elektřiny

7.c listopad 2009 letiště Ruzyně

6.a-b, 2.A listopad 2009 Planetárium Praha

8.a-b, 4.A prosinec 2009 Katedra biomedicínského inženýrství

8.a-b, 4.A leden 2010 MFF UK - pokusy z optiky

7.a-c únor 2010 MFF UK - pokusy z elektřiny

6.a, 7.a-c, SCCH, SCF únor 2010 Katedra biomedicínského inženýrství

4.b únor 2010 letiště Ruzyně

2.A únor 2010 MFF UK - pokusy z molekulové fyziky

8.a-b, 4.A duben 2010 Planetárium Praha přednáška z astrofyziky

4.a-b, 1.A duben 2010 MFF UK - pokusy z mechaniky

7.b, SCM 7.a, 7.c duben 2010 letiště Ruzyně

7.a-c duben 2010 MFF UK - elektromagnetické vlnění

1.a-b červen 2010 Elektrárna Štěchovice

3.a-b červen 2010 Štefánikova hvězdárna Praha

5.a-b, 1.A prosinec 2009 Národní muzeum - Příběhy planety Země

1.a-b leden 2010 Planetárium Praha

6.a-b, 2.A březen 2010 Planetárium Praha

1.b, 5.a červen 2010 galerie Zlatý prsten

Přehled exkurzí ve školním roce 2009/2010

Chemie

Zeměpis

Výtvarná výchova

Fyzika

Biologie

Dějepis

Český jazyk     
a literatura
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Příloha č. 8 

 
Výroční  zpráva za rok 2009 

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 2009 : 
 

1) bylo podáno 480 telefonických žádostí o informaci, žádná nebyla odmítnuta a všechny 
byly zodpovězeny; 

2) bylo podáno 135 elektronických žádostí o informaci, žádná nebyla odmítnuta a 
všechny byly zodpovězeny; 

3) odvolání proti rozhodnutí bylo 0; 
4) rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o 

poskytnutí informace 0; 
5) gymnáziu nebyly uděleny žádné výhradní licence; 
6) nebyla podána žádná stížnost podle ustanovení § 16a zákona č.166/1999 Sb. v platném 

znění. 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 30.08.2010 
CJ 1167/2010 GJH 
 
 
 
         RNDr. Vilém  B A U E R 
                          ředitel gymnázia 
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