VÝROČNÍ ZPRÁVA
ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem
Zřizovatel: Ústecký kraj
Sídlo zřizovatele: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Charakteristika školy: střední škola
Právní forma organizace: příspěvková organizace
IČO: 44555423
DIČ: CZ44555423
IZO: 000 081 931
Ředitel: Ing. Alfréd Dytrt
Zástupce ředitele 1: Mgr. Květuše Klierová
Zástupce ředitele 2: Mgr. Ivana Řezáčová
Sekretářka : Helena Zemanová
Telefon: 475 240 150
Dálkový přístup: sekretariat@gymjat.cz, www.gymjat.cz
Zřízení školy: 1954
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol: č.j. 32 796/2002-21 ze dne 7. 2. 2002
Součásti školy: Školní stravovací zařízení
IZO: 181 029 529
Školská rada:
Zástupci zřizovatele: Ing. Milan Businský, Ing. Klára Laňková
Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
Lucie Rosenbergová, Marcel Svoboda
Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Anna Skalská, Mgr. Viktor Zeman (předseda)
Mimoškolní a občanská sdružení: Jatečfond, nadační fond

NÁZEV OBORU
Gymnázium všeobecné
Gymnázium
Gymnázium
Celkem
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KÓD OBORU

POČET ŽÁKŮ

79-41-K/401 0
79-41-K/41
414
79-41-K/81
240 (+2 v zahraničí)
654 (+2)

UKONČENO MATURITNÍ ZKOUŠKOU
1 (opak. mat. zkoušky-2011/12)
121
30
152

C. 1. Jmenný seznam pracovníků školy

Č.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

BERKO Tomáš
BORKOVCOVÁ Romana
BREJCHOVÁ Radka
BRŮHOVÁ Lenka
CERMAN František
ČERNÁ Ivana
DRAHÁ Hana
DRDÁKOVÁ Regina
DUŠKOVÁ Hana
DVOŘÁKOVÁ Eva
DVOŘÁKOVÁ Šárka
DYTRT Alfréd
DYTRTOVÁ Naděžda
HEPPOVÁ Miroslava
FRIŠOVÁ Miroslava
FRIMMELOVÁ Věra
GABČANOVÁ Jana
GERBEROVÁ Regina
GRANÁTOVÁ Lucie
HAJDLOVÁ Kamila
HAVLÍK Radek
HEJDUKOVÁ Iveta
HELEBRANTOVÁ Jitka
HUDCOVÁ Martina
HUJOVÁ Šárka
CHALAŠOVÁ Kateřina
IVANOVÁ Jana
JARÁ Hana
JEŘÁBEK Luboš
KLIEROVÁ Květuše
KMENT Ondřej
KOLANKIEWICZOVÁ Milada
KOPECKÁ Hana
KOPECKÁ Martina
KRAMÁŘOVÁ Hana
MAGASANIK Jiří
MACH Marek
MAŠLAROVÁ Michala

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

MATESOVÁ Pavla
MÜLLEROVÁ Dagmar
MÜLLEROVÁ Jiřina
MÜLLEROVÁ Monika
NEUBAUEROVÁ Zdeňka
NOSEK Petr
NOVÁKOVÁ Jitka
NOVODOMSKÁ Jitka
NOVOTNÝ Bohdan
PEČENÁ Michaela
PEJČOCHOVÁ Hana
POVEJŠILOVÁ Petra
PETROVÁ Adéla
REJZKOVÁ Lucie
ROSENBERGOVÁ Lucie
RUMÁNKOVÁ Miroslava
RYS Michal
ŘÁDKOVÁ Květuše
ŘEZÁČOVÁ Ivana
ŘÍZKOVÁ Marcela
SKALSKÁ Anna
SOBOTOVÁ Miromila
STEJSKALOVÁ Blanka
STUCHLÁ Gabriela
SUCHÁ Vladimíra
SVITÁLSKÝ Jan
SVOBODA Marcel
ŠEBEK Pavel
ŠMIRKLOVÁ Iveta
ŠTEJFOVÁ Kateřina
TAMPÍROVÁ Helena
VACKOVÁ Lucie
VITVEROVÁ Helena
VOTAVOVÁ Gabriela
ZEMAN Viktor
ZEMANOVÁ Helena
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C. 2. Pedagogičtí pracovníci (PP) a žáci – souhrnné údaje k 30. 9. 2012
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PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Celkový počet
PP/z toho žen

Odborná kvalifikace pro
přímou ped. činnost

52/39

50

Celkový počet
odučených hodin týdně
1.pololetí/2.pololetí
1055/1000

Počet hodin odučených
odborně týdně
1.pololetí/2.pololetí
1007/952

ŽÁCI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI CELKEM
Počet tříd
22

Počet žáků
654 + 2 v zahraničí

Přepočtený počet pedagogických pracovníků/z toho žen
50,0/37,0

C. 3. Komentář
Vedení školy tvořil ředitel, zástupce ředitele 1 (zástupce statutárního orgánu) a
zástupce ředitele 2.
Provoz školy zajišťoval vedoucí provozního úseku, vedoucí školního
stravování, sekretář, účetní, správce ICT, recepční, školník a uklízeči.
Ve funkcích, určených ke zkvalitnění pedagogického a výchovného působení
pracoval výchovný poradce, koordinátor školního vzdělávacího programu, školní
metodik prevence, koordinátor ekologické výchovy a předsedové předmětových
komisí.
Někteří učitelé jsou členy profesních a předmětových sdružení, pracují ve
výborech olympiád (např. Ústřední komise biologické olympiády, okresní komise
jednotlivých olympiád) apod.
Ředitel byl místopředsedou Asociace ředitelů gymnázií ČR.
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Ředitel školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, stanovil a 17. 12. 2012
zveřejnil kritéria přijímacího řízení. Pozvánky k přijímací zkoušce, která se konala
22. dubna 2013 (1. termín) a 23. dubna 2013 (2. termín), byly odeslány 3. dubna
2013.
Při přijímací zkoušce byl použit test obecných studijních předpokladů
společnosti Scio, o. p. s.
Každý uchazeč označoval své práce registračním číslem, které mu bylo při
příchodu do budovy náhodným způsobem přiděleno pro zajištění anonymity při
hodnocení výsledků i při zveřejnění výsledného pořadí.
Při hodnocení uchazečů bylo postupováno podle stanovených kritérií, tzn.
podle celkového počtu získaných bodů.
Na uvolněná místa za přijaté uchazeče, kteří neodevzdali zápisové lístky, byli
autoremedurou přijati další uchazeči podle výsledného pořadí uchazečů.
Předpokládaný počet přijímaných žáků do oboru vzdělávání 79-41-K/41
Gymnázium (denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky) byl stanoven na
nejvýše 102 přijatých uchazečů (včetně odvolání), do oboru vzdělávání
79-41-K/81 Gymnázium (denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 8 roků) pak
nejvýše 34 přijatých uchazečů (včetně odvolání). Horní limit je dán výjimkou
zřizovatele, je nepřekročitelný a nemusí být zcela naplněn.
D. 2. SOUHRNNÉ ÚDAJE
PŘIHLÁŠENÍ
Název oboru

Kód oboru

1. kolo

Gymnázium
Gymnázium

79-41-K/41
79-41-K/81

130
131

2. kolo
v tom
Počet
z 1.kola
0
0
nekonalo se

3. kolo
v tom
Počet
z 1. kola
z 2. kola
nekonalo se
nekonalo se

PŘIJATÍ – 1.KOLO (BEZ ODVOLÁNÍ)
Název oboru
Gymnázium
Gymnázium

Kód oboru
79-41-K/41
79-41-K/81

1. kolo
119
32

1. kolo-odevzdané ZL
70
29

1. kolo-nastoupili
70
29

ODVOLÁNÍ – 1.KOLO
Kód oboru Počet odvolání
Přijatí - autoremedura Přijatí - odvolání ke KÚ Nastoupili
0
79-41-K/41
1
0
0
3
79-41-K/81
17
3
0

PŘIJATÍ – CELKEM (VČETNĚ ODVOLÁNÍ)
Název oboru
Gymnázium
Gymnázium

Kód oboru
79-41-K/41
79-41-K/81

celkem
70
35

celkem-odevzdané ZL
70
32

Celkem - nastoupili
70
32
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E. 1. Souhrnné údaje
PROSPĚCH -1. POLOLETÍ (K 31. 1. 2013/30. 6. 2013)
Název
oboru
Gymnázium
Gymnázium
Celkem

Kód oboru

Počet
žáků

79-41-K/41
79-41-K/81

413
241
654

z toho
prospělo
s vyzn.
43/43
91/92
134/135

z toho
prospělo

z toho
neprospělo

349/363
143/147
492/510

Nehodnoceno

5/5
2/2
7/7

16/2
5/0
21/2

Studium
v zahraničí
0/0
2/2
2/2

PROSPĚCH – 2. POLOLETÍ (K 30. 6. 2013/31. 8. 2013)
Název
oboru
Gymnázium
Gymnázium
Celkem

Kód oboru

Počet
žáků

79-41-K/41
79-41-K/81

412
240
652

z toho
prospělo
s vyzn.
37/37
101/101
138/138

z toho
prospělo

z toho
neprospělo

360/372
136/139
496/511

Nehodnoceno

6/3
1/0
7/3

9/0
2/0
11/0

Studium
v zahraničí
0/0
2/2
2/2

UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ (VČETNĚ OPRAVNÝCH ZKOUŠEK V ZÁŘÍ 2013)
Počet
žáků,
kteří
ukončili
posl. roč.

z toho u
mat.
zkoušky
prospělo s
vyzn.
0
31
15
46

Název
oboru

Kód oboru

Gymnázium
- všeobecné
Gymnázium
Gymnázium
Celkem

79-41-K/401
79-41-K/41
79-41-K/81

0
121
30
151

Počet žáků

2. stupeň

z toho u
mat.
zkoušky
prospělo

opakování
maturitní
zkoušky
(z 2011/2012)

z toho u
mat.
zkoušky
neprospělo

0
90
15
105

0
0
0
0

1
0
0
1

CHOVÁNÍ
1. pololetí
2. pololetí

654
653

Podmínečné
vyloučení

3. stupeň
2
1

1
0

Vyloučení
0
0

0
0

DOCHÁZKA
Počet žáků

Zameškané hodiny celkem

Neomluvené hodiny celkem

1. pololetí

654

39018

172

2. pololetí

653

47369

302
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E. 2. Komentář
Žáci jsou připravováni především ke studiu na všech typech vysokých škol a
k výkonu náročnějších zaměstnání ve státní správě, kultuře a dalších oborech.
Výuka se řídí požadavky Školního vzdělávacího programu „Cestou k účelné
škole“, který vychází ze schválených rámcových vzdělávacích programů.
Učební plán má vazbu na související vzdělávací stupně a umožňuje
individuální volbu dalšího zaměření pomocí volitelných předmětů ve vyšších
ročnících. Volitelné předměty jsou součástí učebního plánu, jejich nabídka se
obměňuje podle zájmu žáků a možností školy.
Zvláštní důraz je kladen na prevenci negativních sociálních jevů včetně
pomoci žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení problémových situací.
Výsledky žáků i jejich další uplatnění škola dlouhodobě monitoruje. V tomto
ohledu dosahuje škola trvale velmi dobrých výsledků, což každoročně potvrzuje
počet žáků, přijatých ke studiu na vysokých školách (viz tab. VŠ 2012/2013).
Maturitní zkoušku složili úspěšně všichni žáci Gymnázia.
VŠ 2012/2013
Absolventi celkem
Absolventi, kteří podali přihlášku na VŠ
Absolventi studující VŠ (z přihlášených)
Absolventi - jiné vzdělávání
Absolventi - jiné aktivity

POČET

151
150
141
7
3

%
100,00
99,34
93,38
4,64
1,99

E. 3. Výchovná opatření a hodnocení chování žáků
VÝCHOVNÉ OPATŘENÍ, CHOVÁNÍ
1. POLOLETÍ
2. POLOLETÍ
Pochvala ředitele školy
20
47
Důtka ředitele školy
15
17
Pochvala třídního učitele
144
179
Napomenutí třídního učitele
89
123
Důtka třídního učitele
43
52
Chování – stupeň hodnocení 2
2
1
Chování – stupeň hodnocení 3
1
0
E 3.1. Komentář
Pochvaly třídního učitele byly uděleny převážně za prospěch
s vyznamenáním, reprezentaci školy a mimoškolní aktivity.
Pochvaly ředitele školy byly uděleny za výborný prospěch, za výborný
prospěch u maturitní zkoušky, za reprezentaci školy, organizaci školních akcí aj.
Napomenutí třídního učitele byla udělena zejména za pozdní příchody,
nekázeň a nevhodné chování, pozdní omlouvání absence, svévolné opuštění
školy, neomluvené hodiny.
Důtky třídního učitele byly nejčastěji odůvodněny pozdními příchody a
neomluvenou absencí.
Důtky ředitele školy byly uděleny za opakované pozdní příchody, neomluvené
hodiny.
Snížené stupně z chování byly uděleny v souvislosti s uplatněním výchovných
opatření.
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E. 4. Výchovné působení
Činnost výchovného poradce vycházela z tematického a časového plánu
činnosti VP pro školní rok 2012/2013. Standardní činnosti vyplývají z vyhlášky
č. 116/2011Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Výchovná poradkyně Mgr. Ivana Černá se kromě poradenství, konzultační
činnosti a řešení běžných situací věnovala především následující problematice.
E. 4. 1. Metodický, informační a diagnostický servis
E. 4. 1. 1. Kariérové poradenství
 informace a pomoc v oblasti profesní orientace (přihlášky ke studiu na VŠ a
VOŠ)
 poradenská činnost k uplatnění na trhu práce (konzultace, setkání žáků 4.
ročníků se zástupci vysokých škol, nástěnka a informační materiály)
 odkaz na psychologickou pomoc při volbě zaměření dalšího studia (testy
profesní orientace)
 informace o přípravných kurzech pro žáky maturitních ročníků
 zajištění informací o uplatnění absolventů (VŠ, VOŠ, zaměstnání aj.)
 informace o možnostech studia v zahraničí
 odborná pomoc při podání přihlášek na jinou SŠ
E. 4. 1. 2. Poradenství pro zlepšení výsledků vzdělávání
 pomoc při zvládání adaptačních potíží při přechodu ze ZŠ a při upevňování
studijních návyků
 evidence žáků se specifickými poruchami učení, odkaz na další pomoc,
předání do odborné péče
 péče o nadané žáky
 kvalifikovaná pomoc žákům s výukovými a výchovnými problémy, konzultace
s jejich zákonnými zástupci
 pomoc při sledování problémových žáků
 poradenské služby žákům – cizincům se zřetelem k jejich vzdělávacím
potřebám
E. 4. 1. 3. Pedagogicko-psychologické poradenství
 řešení osobnostních potíží
 vlastní diagnostická činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných,
vzdělávacích, sociálních nebo jiných důvodů, předání do odborné péče
 návrhy a doporučení rodičům a TU týkající se výchovy, vzdělávání, prevence
a nápravy problémů
 vedení a doplňování kontaktů na různá zařízení výchovného poradenství
 konzultace k výběru volitelných předmětů
E. 4. 2. Specifická oblast poradenství
 spolupráce se školním metodikem primární prevence rizikového chování
 aktualizace Školní preventivní strategie
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E. 5. Prevence sociálně nežádoucích jevů
Školní metodik primární prevence rizikového chování Mgr. Jitka Helebrantová
se kromě poradenství, konzultační činnosti a řešení běžných situací věnovala
především následující problematice podle dokumentu Školní preventivní
strategie.
 spolupráce s výchovným poradcem
 organizace a koordinace akcí pro žáky a pedagogy
 konzultační činnosti pro žáky, popř. jejich zákonné zástupce a pedagogy
 předávání informací, dotazníkové šetření aj.
 sledování vazeb k této problematice v jednotlivých vyučovacích předmětech
podle učebního plánu a školního vzdělávacího programu
E. 5.1. Aktivity pro žáky
Po zkušenostech z minulého školního roku pokračovala spolupráce
s preventivně informační slupinou Policie ČR Ústeckého kraje.
Nově byla navázána spolupráce s o.s. Řekni drogám ne – řekni ano životu.
Preventivní akce byly v tomto roce rozšířeny o PEER Program realizovaný
žákyněmi Gymnázia. Další akce byly zařazovány jednotlivými vyučujícími
v souladu se Školní preventivní strategií.








AKCE O.S. ŘEKNI DROGÁM NE – ŘEKNI ANO ŽIVOTU
Beseda na téma: „10 věcí, které by tvoji přátelé měli vědět o drogách“
20. 6. 2013 (1.A, 1.B, 1.C, V3.A, V4.A, V5.A)
AKCE VE SPOLUPRÁCI S POLICIÍ ČR:
Besedy a přenášky na zvolené téma (Šikana, Exkurze - policejní služebna,
Právní vědomí, právní odpovědnost) pro třídy V5A, 1.A, 1.B, 1.C
Besedy pro čerstvé majitele řidičských průkazů nebo pro žáky, kteří usilují o
získání řidičského oprávnění (3.A, 3.B, 3.C, 3.D, V7A)
AKCE POŘÁDANÁ ŠKOLOU:
PEER program – beseda vedená žákyněmi T. Vavřínkovou a E. Havlínovou
na téma Sex, Aids, vztahy (V4.A)
Tři dny s netopeery - účast týchž 2 žákyň na semináři (HIV/AIDS, partnerské
vztahy a komunikace, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu ve
spolupráci s MŠMT).

E. 5. 2. Aktivity pro zákonné zástupce žáků
 třídní schůzky – informace o činnosti školního metodika primární prevence,
předání důležitých kontaktních údajů, nabídka informačních brožur
 konzultace s rodiči žáků při řešení výchovných problémů
E.5.3. Testování:
 Dle plánu činnosti metodika primární prevence proběhlo ve dnech
5. – 11. 9. 2012 anonymní dotazníkové šetření, jež se týkalo sociálního
klimatu ve třídách a dalších témat primární prevence (drogové návyky, šikana,
záškoláctví). Zúčastnili se všichni žáci kromě prvních ročníků a primy.
Výsledky byly umístěny na intranetu a budou použity pro tvorbu Školní
preventivní strategie a Minimálního preventivního programu.
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ZÁŘÍ:
6. 9. 2012 – p. Dytrt – seminář „Zkušenosti z Realizace II. etapy programu na
vytvoření soustavy Páteřních škol v Ústeckém kraji“
19. 9. 2012 – p. Řezáčová – seminář „Příprava nového programovacího období
2014+“
ŘÍJEN:
3. 10. 2012 – p. Dytrt – ústecká sekce AŘG ČR
8. 10. – 9. 10. 2012 – p. Dytrt – AŘG ČR – maturity, kariérní řád, financování
regionálního školství
11. 10. 2012 – p. Dytrt – krajská rada CZESHA
18. 10. 2012 – p. Matesová – seminář „Jak na mezipředmětovou spolupráci na
příkladu tématu krajina“
24. 10. 2012 – p. Klierová – seminář „Právní odpovědnost při výuce tělesné
výchovy“
24. 10. 2012 – p. Svoboda – seminář „Android, Google APS a výuka“
29. 10. 2012 – p. Helebrantová – Primární prevence
LISTOPAD:
8. 11. 2012 – p. Pečená, p. Votavová – seminář „Interaktivní tabule a její využití
ve výuce“
9. 11. – 10. 11. 2012 – p. Klierová – seminář „Software BAKALÁŘI – Kompletní
školení“
13. 11. 2012 – p. Dytrt – Regionální seminář „Veřejná diskuse k doporučením
OECD v oblasti monitoringu a evaluace“
13. 11. 2012 – p. Klierová – Školení k metodické pomůcce Multipolis“
14. 11. 2012 – p. Svoboda – seminář „Nové revoluční operační systémy a
prostředky pro komunikaci“
15. 11. 2012 – p. Neubauerová, p. Sobotová – „Den geografie“
27. 11. 2012 – p. Dytrt, p. Klierová – seminář k maturitní zkoušce – CERMAT
30. 11. 2012 – p. Zemanová – kurz „Metodika výuky angličtiny“
PROSINEC:
5. 12. 2012 – p. Černá – seminář PPP – žáci s PUP, integrace žáků, IVP
6. 12. 2012 – p. Dytrt – krajská rada CZESHA
6. 12. 2012 – p. Svoboda – seminář „Novinky v produktech Office 2013“
6. 12. – 7. 12. 2012 – p. Mach – seminář „Respekt nebolí“
10. 12. 2012 – p. Dytrt – AŘG ČR Praha
10. 12. 2012 – p. Klierová – seminář „Zákon o pedagogických pracovnících a
pracovněprávní problematika ve školství“
ÚNOR:
5. 2. 2013 – p. Dytrt – AŘG ČR Praha
5. 2. 2013 – p. Svoboda – workshop „Virtuální kancelář“
7. 2. 2013 – p. Dytrt - krajská rada CZESHA – školské předpisy a zkušenosti
z jejich aplikace
13. 2. 2013 – p. Svoboda – seminář „Bezpečnost a ochrana dat“
14. 2. 2013 – p. Klierová – seminář v rámci projektu PZ Scio
19. 2. 2013 – p. Rumánková – valná hromada KEV na MŠMT v Praze
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BŘEZEN:
7. 3. 2013 – p. Dytrt – Scio – „Panel ředitelů 2013“ – využívané projekty
22. 3. 2013 – p. Zemanová – kurz „Jazykové dovednosti: čtení, poslech, psaní a
mluvení“
DUBEN:
3. 4. – 5. 4. 2013 – p. Dytrt – konference AŘG – „Faktory ovlivňující kvalitu
vzdělávání“
4. 4. 2013 – p. Klierová – seminář k projektu „Národní systém inspekčního
hodnocení vzdělávací soustavy v České republice“
12. 4. 2013 – p. Zemanová – kurz „Jazykové dovednosti: čtení, poslech, psaní a
mluvení“
16. 4. 2013 – p. Neubauerová – seminář „Odpady a obaly“
16. 4. – 17. 4. 2013 – p. Granátová, p. Mach – školení k projektu Active Citizens
17. 4. 2013 - p. Svoboda – seminář „Virtualizace desktopů“
30. 4. 2013 – p. Helebrantová – primární prevence PPP – „Internet a kriminalita
mladistvých“
KVĚTEN:
16. 5. 2013 – p. Helebrantová – seminář „Nová cesta k léčbě šikany II.“
16. 5. 2013 – p. Štejfová – seminář „FUN WITH BRIDGE AND GATE“
23. 5. 2013 – p. Brejchová – seminář „ŠVP – změny a realizace ve výuce platné
od 1. 9. 2013“
24. 5. 2013 – p. Štejfová – seminář „Současná mluvená francouzština“
ČERVEN:
6. 6. 2013 – p. Dytrt – krajská rada CZESHA
11. 6. 2013 – p. Dytrt – veřejné slyšení výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice v Senátu ČR „Nová maturitní zkouška“
13. 6. 2013 – p. Svoboda – seminář „Internetové technologie pro pedagogické
pracovníky“
18. 6. 2013 – p. Matesová – workshop „Multilaterální vzdělávání v oblasti
alternativních zdrojů“
SRPEN:
29. 8. 2013 – p. Helebrantová – seminář „ Konflikty a krizové situace ve škole“
Jiné
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍCH ZKOUŠEK
Školení zadavatelů, zadavatelů PUP, hodnotitelů pro ústní zkoušky z anglického
jazyka, z německého jazyka a z francouzského jazyka.
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G. 1. Aktivity ve volném čase
Volnočasové aktivity jsou jedním z východisek pro řešení nežádoucích jevů ve
společnosti. Nejčastěji se žáci školy zapojovali v následujících činnostech:




činnosti v sociální a ekologické oblasti
školní orchestr Soníci, školní sbor Studentská směs
kurzy: Tvůrčí psaní, Angličtina, Chemie, Florbal, Sálová kopaná, Posilování.

G. 2. Projektová činnost
Ve školním roce 2012/2013 se škola úspěšně zúčastnila projektů
organizovaných externími organizacemi i vlastních, které jsou součástí školního
vzdělávacího programu.
NÁZEV PROJEKTU

ORGANIZÁTOR

VÝSTUPY

Klub mladých diváků

Divadlo v Dlouhé

Debatování napříč
osnovami
Mladý Demosthenes

Asociace debatních
klubů
Face of new
Europe, s.r.o.
MAFRA

Členství v klubu diváků Divadla
v Dlouhé (účast na představeních s
diskusemi s herci a autory).
Rozvoj sebevzdělávacích kompetencí
a komunikačních dovedností.
Rozvoj komunikačních kompetencí,
zdokonalení výuky veřejného projevu.
Práce s novinami jako zdrojem
informací a prostorem pro konfrontaci
vlastních názorů (MF dnes).
Tematicky organizované aktivity
pořádané v souvislosti s měsícem
knihy, podpora čtenářské gramotnosti
Prostřednictvím rozhovorů s pamětníky
a znalostí dokumentů se seznámí žáci
s životem v době totalitních režimů,
tvorba vlastních textů.
Partnerství v projektu OPVK,
zaměřeném na méně frekventované
jazyky v návaznosti na otevřenost
pracovního trhu.
Veřejná vystoupení rozšiřující
povědomí o francouzské kultuře.

Studenti čtou a píší
noviny
Noc s Andersenem
Příběhy bezpráví

Svaz knihovníků a
informačních
pracovníků
Člověk v tísni, o.p.s.

Podpora výuky méně
frekventovaných
jazyků na SŠ

OA a JŠ Ústí nad
Labem, p.o.

Napoleonské
slavnosti

Město Ústí nad
Labem, Muzeum
města Ústí nad
Labem
Univerzita
Pardubice ve
spolupráci se
studenty Universitas
Agentura scientica
UK Praha

Vědění mladým

Akademie
geoinformačních
dovedností

12

Konference s aktivní účastí –
příspěvek žáka v sekci fyziky.
Začlenění témat dálkového průzkumu
Země a GPS do výuky.

Recyklohraní, aneb
Ukliďme si svět (dílčí
soutěž s Ecobatem)
Třídíme ve škole

Ecobat,
ELEKTROWIN

Třídění odpadu, soutěž ve sběru
baterií – environmentální výchova.

Ecobat

Globe

Sdružení TEREZA

Active Citizens

Člověk v tísni, o.p.s.
British Council

AntiXeno

Tima Liberec, s.r.o.

Třídění odpadu přímo ve škole (sběrné
nádoby v prostorách školy).
Zeměpisná a klimatická měření, sběr
dat v USA – NASA s cílem upevnit u
žáků systematickou práci,
zodpovědnost, spolehlivost a
dodržování postupů při měření.
Zapojení žáků do komunitních aktivit,
reflexe problémů spojených se
severočeským regionem.
Přístup učitelů k výukovým DVD.

Respekt nebolí

Člověk v tísni, o.p.s.

Naši nebo cizí

Židovské muzeum
Praha

Fond Sidus –
projekty pro
nemocné děti
Studentské volby
prezidenta
Bílá pastelka – umění
žít ve tmě

Fond Sidus, o.p.s
Člověk v tísni, o.p.s.

Jeden svět

Sjednocená
organizace
nevidomých a
slabozrakých ČR
Člověk v tísni

Silní bez násilí

Trialog, o.s.

„Popularizace“

Ústav historických
věd FPF SU v
Opavě
Ústav pro studium
totalitních režimů,
Praha
MŠMT

Dějepis v 21.století
SAPERE – vědět jak
žít

Vytváření a ověřování metodických
materiálů pro výuku lidských práv,
návrh a realizace školního projektu,
vytvoření série fotografií a výstav
v rámci festivalu Jeden svět v Ústí n. L.
Aktivity v rámci programu pražského
Židovského muzea – semináře, setkání
účastníků, práce s metodickým
materiálem.
Podpora dobrovolnických aktivit,
finanční sbírka na nemocné děti
v Motole.
Organizace voleb ve škole.
Podpora dobrovolnictví, účast v
celostátní sbírce finančních prostředků
na výukové programy pro zrakově
postižené.
Seznámení žáků s problematikou
ochrany a porušování lidských práv
prostřednictvím školní projekce, debat
se žáky ZŠ. Výstupem byly tematické
propagační materiály, výstavy.
Následné aktivity (víkendové
workshopy v Opárenském údolí)
podporující pozitivní klima mezi žáky.
Popularizace nejnovějších výzkumných
a vědeckých výsledků.
Tvorba nových metodických pomůcek
v oblasti studia totalitních režimů.
Rozvoj zdravého životního stylu.

13

EKOECHO

Ústecký kraj

NAUTILUS

Scio, s.r.o.

Nauč se učit

Scio, s.r.o.

Cesta ke kvalitě

NÚOV

Photo CONTEST
Jeden svět

Gymnázium Oty
Pavla, Praha
Člověk v tísni, o.p.s.

SOČ

MŠMT

EU – peníze středním MŠMT
školám

Spolupráce v rámci portálu Ústeckého
kraje.
Zlepšení přístupu k výuce, pomoc
žákům zvládnout přechod na vyšší
stupeň vzdělávání.
Rozvoj klíčových kompetencí k učení.
Metodická podpora autoevaluace
školy.
Fotografická soutěž.
Spolupráce na realizaci MFF filmů o
lidských právech –projekce, debaty,
výzdoba klubu Mumie
Odevzdána a obhájena 1 práce
Dvouletý projekt, tvorba vzdělávacích
materiálů.

Nejvýznamnější projektové aktivity
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
 GLOBE - celosvětový program spolupráce (zeměpisná pozorování a měření).
 Silní bez násilí – následné aktivity mezinárodního projektu, který zážitkovými
aktivitami podporuje pozitivní sociální klima, kooperaci a komunikaci ve škole.
 V rámci projektu vyhlášeného MŠMT EU peníze středním školám byl
schválen dvouletý projekt K účelné škole inovativními metodami a přístupy.
Hlavním výstupem budou digitální učební materiály pro většinu vyučovacích
předmětů.
 ELSA - mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny - účast 16 žáků, 1 žák
obdržel stipendium na Prague College.
Komentář:
Z podnětu Jazykové školy Jany Trubákové, která je akreditovaným výukovým
a zkušebním centrem Londýnské komory obchodu a průmyslu, bylo v našem
Gymnáziu ustaveno mezinárodní centrum Education Development International LCCI International Qualifications.
EDI je mezinárodní vzdělávací instituce cizích jazyků, působí ve 130 zemích
světa. Zkoušky EDI jsou hodnoceny podle Společného evropského referenčního
rámce Rady Evropy, jsou zařazeny do Seznamu standardizovaných jazykových
zkoušek MŠMT ČR a jsou uznávány státními institucemi, obchodními a
průmyslovými korporacemi i univerzitami v celém světě. Dosažené certifikace
EDI jsou celoživotně platné.
Zájemci skládají zkoušku English Language Skills Assessment (ELSA). Žáci s
nejlepšími výsledky mohou získat motivační stipendium na britské univerzitě
Prague College.
Velkým pozitivem je i skutečnost, že žáci skládají zkoušku v prostředí, které
důvěrně znají a nestresují se dojížděním do vzdálených zkušebních center.
Naši žáci obstáli v konkurenci ostatních gymnázií opět výborně, další žák
obdržel motivační stipendium na Prague College.
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G. 3. Soutěže
G. 3. 1. Přehled soutěží
POČET ZÚČASTNĚNÝCH

ÚČAST V SOUTĚŽÍCH 2012/2013
Soutěž v anglickém jazyce – kat. I. A
Soutěž v anglickém jazyce – kat. II. B
Soutěž v anglickém jazyce – kat. III. A
Soutěž v německém jazyce – kat. II. B
Soutěž v německém jazyce – kat. III. A
Soutěž ve francouzském jazyce
Olympiáda v českém jazyce – kat. 1
Olympiáda v českém jazyce – kat. 2
Biologická olympiáda – kat. A
Biologická olympiáda – kat. B
Biologická olympiáda – kat. C
Biologická olympiáda – kat. D
Ekologická olympiáda
Přírodovědný KLOKAN – kat. kadet
Zeměpisná olympiáda – kat. A
Zeměpisná olympiáda – kat. B
Zeměpisná olympiáda – kat. C
Zeměpisná olympiáda – kat. D
Chemická olympiáda – kat. B
Chemická olympiáda – kat. C
Chemická olympiáda – kat. D
Matematická olympiáda – kat. A
Matematická olympiáda – kat. C
Matematická olympiáda – kat. Z6
Matematická olympiáda – kat. Z8
Matematická olympiáda – kat. Z9
Logická olympiáda – kat. C
Logická olympiáda – kat. B
Genius Logicus – bez měření
Genius Logicus – s měřením
Fyzikální olympiáda – kat. A
Fyzikální olympiáda – kat. C
Fyzikální olympiáda – kat. D
Fyzikální olympiáda – kat. E
Fyzikální olympiáda – kat. F
Archimediáda – kat. G
Matematický KLOKAN – kat. benjamin
Matematický KLOKAN – kat. kadet
Matematický KLOKAN – kat. junior
Matematický KLOKAN – kat. student
Bobřík informatiky – kat. benjamin
Bobřík informatiky – kat. senior
Pišqworky 2012
Finanční gramotnost

ZÁKLADNÍ

OKRESNÍ

OBLASTNÍ

CELOSTÁTNÍ

MEZINÁR.

KOLO

KOLO

KOLO

KOLO

SOUTĚŽ

6
4
7
3
5
2
15
42
16
25
5
14
90
60
27
26
13
50
4
8
6
2
2
4
12
2
79
64
80
71
1
8
30
31
33
29
53
40
102
43
45
17
24
34

1
3
1
…
…
…
2
2
…
…
3
3
…
2
2
2
2
3
…
…
…
…
…
4
1
2
…
…
…
…
…
…
…
2
8
3
…
…
…
…
…
…
5
3

…
2
1
…
…
1
1
1
3
2
…
1
6
…
2
…
…
1
2
…
…
…
1
…
…
2
3
5
…
…
1
1
2
2
1
…
2
3
1
4
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
1
…
…
…
1
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
1
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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Komenský a my (literární soutěž)
Můj sen (mezinárodní výtvarná soutěž)
Mladý Demosthenes – kat. I
Mladý Demosthenes – kat. II
Hokejbal proti drogám 2013
Středoškolská futsalová liga „Florbal ano,
drogy ne“, chlapci
AŠSK středoškolský přebor v atleticepohár CORNY, V. kat.,chlapci
AŠSK středoškolský přebor, plavání,
V. kat., chlapci
AŠSK středoškolský přebor, stolní tenis,
V. kat., chlapci
AŠSK středoškolský přebor ve volejbalu,
V. kat., dívky
AŠSK středoškolský přebor ve volejbalu,
V. kat., chlapci
AŠSK středoškolský přebor v plážovém
volejbalu, V. kat., dívky
AŠSK středoškolský přebor v plážovém
volejbalu, V. kat., chlapci
AŠSK středoškolský přebor v basketbalu,
V. kat., dívky
AŠSK středoškolský přebor v basketbalu,
V. kat., chlapci
AŠSK středoškolský přebor ve florbalu,
V. kat., chlapci
Přebor škol v šachu – kat. SŠ
Přebor škol v šachu – kat. ZŠ
SOČ

28
25
14
7
8

…
…
1
1
…

1
…
…
…
8

1
…
…
…
…

…
2
…
…
…

8

8

8

…

…

10

10

10

10

…

6

…

6

6

…

3

3

3

3

…

10

10

…

…

…

7

7

7

…

…

2

2

…

…

…

2

2

…

…

…

7

…

7

…

…

10

10

…

…

…

14
7
13
1

14
6
13
1

14
5
7
1

14
…
…
1

…
…
…

G.3.2. REKAPITULACE
MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY
Čestné uznání bylo uděleno v celostátní literární soutěži Komenský a my Janu
Štěpkovi.
Na 3. místě se v celostátním kole soutěže Genius Logicus (s měřením času)
umístil Michal Rahm.
V celostátním kole AŠSK v plavání se umístil na 2.místě tým chlapců (V.
kategorie).
V celostátním kole AŠSK ve florbalu se umístil na 2. místě tým chlapců (V.
kategorie).
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
Žák Ondřej Šams se umísil na 2. příčce a Denis Hübsch získal čestné uznání
v mezinárodní výtvarné soutěži Můj sen.
CELOSTÁTNÍ KOLA
2. místo – AŠSK – florbal – kategorie V. chlapci
2. místo – AŠSK – plavání – kategorie V. chlapci
3. místo – Genius Logicus (s měřením času)
7. místo – AŠSK – stolní tenis – kategorie V. chlapci
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8. místo – SOČ
16. místo - AŠSK – Corny – středoškolský atletický pohár - chlapci
KRAJSKÁ/OBLASTNÍ KOLA
1. místo – fyzikální olympiáda – kategorie A
1. místa - zeměpisná olympiáda – kategorie A
1. místo - zeměpisná olympiáda – kategorie B
1. místo – matematický KLOKAN – kategorie benjamin
1. místo – matematický KLOKAN – kategorie kadet
1. místo – matematický KLOKAN – kategorie junior
1. místo - AŠSK – Corny – středoškolský atletický pohár chlapci
1. místo – AŠSK – stolní tenis – kategorie V. chlapci
1. místo – AŠSK – plavání – kategorie V. chlapci
1 .místo – AŠSK – florbal – kategorie V. chlapci
1. místo – AŠSK – basketbal – kategorie V. dívky
1. místo - SOČ
2. místo - matematický KLOKAN – kategorie benjamin
2. místo – matematický KLOKAN – kategorie kadet
2. - 3. místo – matematický KLOKAN – kategorie student
2. místo – AŠSK – volejbal - kategorie V. chlapci
2. místo - zeměpisná olympiáda – kategorie A
2. místo – soutěž v anglickém jazyce – kategorie III. A
2. místo – Fotbal ano, drogy ne – futsalová liga chlapci
3. místo – olympiáda z českého jazyka – kategorie 1
3. místo – logická olympiáda – kategorie C
3. místo – matematický KLOKAN – kategorie kadet
3. místo – AŠSK – basketbal – kategorie V. dívky
3. místo – přebor škol v šachu – kategorie SŠ
3. místo – chemická olympiáda – kategorie B
3. místo – biologická olympiáda – kategorie B
4. místo – soutěž ve francouzském jazyce
4. místo – fyzikální olympiáda – kategorie E
4. - 5. místo – matematický KLOKAN – kategorie student
5. místo – soutěž v anglickém jazyce – kategorie II. B
5. místo – ekologická olympiáda
5. místo – matematická olympiáda – kategorie C
5. místo – matematická olympiáda – kategorie Z9
6. místo – hokejbal proti drogám
6. místo – biologická olympiáda – kategorie A
7. místo – chemická olympiáda – kategorie B
7. místo – fyzikální olympiáda – kategorie C
8. místo – logická olympiáda – kategorie B
8. místo – fyzikální olympiáda – kategorie E
8. místo – matematická olympiáda – kategorie Z9
9. místo – logická olympiáda – kategorie B
10. místo – logická olympiáda – kategorie B
10. místo – biologická olympiáda – kategorie D
11. místo – biologická olympiáda – kategorie A
12. místo - olympiáda z českého jazyka – kategorie 2
12. místo – biologická olympiáda – kategorie A
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OKRESNÍ KOLA
1. místo – olympiáda z českého jazyka – kategorie 1
1. místo – olympiáda z českého jazyka – kategorie 2
1. místo – soutěž v anglickém jazyce – kategorie I. A
1. místo – soutěž v anglickém jazyce – kategorie II. B
1. místo – soutěž v anglickém jazyce – kategorie III. A
1. místo – zeměpisná olympiáda – kategorie A
1. místo – zeměpisná olympiáda – kategorie D
1. místo – fyzikální olympiáda – kategorie E
1. místo – fyzikální olympiáda – kategorie F
1. místo – matematická olympiáda – kategorie Z9
1. místo – přírodovědný KLOKAN – kategorie kadet
1. místo – AŠSK – Corny – středoškolský atletický pohár chlapci
1. místo – AŠSK – stolní tenis – kategorie V. chlapci
1. místo – AŠSK – florbal – kategorie V. chlapci
1. místo – Fotbal ano, drogy ne – futsalová liga chlapci
1. místo – přebor škol v šachu – kategorie SŠ
1. místo – SOČ
2. místo – zeměpisná olympiáda – kategorie A
2. místo – matematická olympiáda – kategorie Z9
2. místo – Archimediáda – kategorie G
2. místo – přebor škol v šachu – kategorie SŠ
2. místo – přebor škol v šachu – kategorie ZŠ
2. místo – AŠSK – plážový volejbal – kategorie V. chlapci
2. místo – AŠSK – basketbal – kategorie V. chlapci
2. místo – AŠSK – volejbal – kategorie V. dívky
3. místo – olympiáda z českého jazyka – kategorie 1
3. místo – přírodovědný KLOKAN – kategorie kadet
3. místo – fyzikální olympiáda – kategorie E
3. místo – matematická olympiáda – kategorie Z6
3. místo – biologická olympiáda – kategorie D
3. místo – zeměpisná olympiáda – kategorie B
3. místo – biologická olympiáda – kategorie D
4. místo – olympiáda z českého jazyka – kategorie 2
4. místo – fyzikální olympiáda – kategorie F
4. místo – zeměpisná olympiáda – kategorie C
4. místo – soutěž v anglickém jazyce – kategorie II.B
4. místo - Pišqworky
4. místo – AŠSK – plážový volejbal – kategorie V. dívky
4. - 5. místo – biologická olympiáda – kategorie C
5. místo – zeměpisná olympiáda – kategorie D
5. místo – fyzikální olympiáda – kategorie F
5. místo – zeměpisná olympiáda – kategorie B
5. místo – matematická olympiáda – kategorie Z6
6. místo – biologická olympiáda – kategorie D
6. místo – biologická olympiáda – kategorie D
7. místo – zeměpisná olympiáda – kategorie D
7. místo – zeměpisná olympiáda – kategorie C
7. místo – matematická olympiáda – kategorie Z6
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8. místo – matematická olympiáda – kategorie Z6
9. místo – biologická olympiáda – kategorie C
12. místo – biologická olympiáda – kategorie C
G. 4. Středoškolská odborná činnost (SOČ)
NÁZEV PRÁCE
Prevalence Toxocara spp. v půdě
a písku veřejných hřišť a pískovišť
v Ústí nad Labem

UMÍSTĚNÍ

SOUTĚŽNÍ
OBOR

OKRESNÍ
KOLO

4. - biologie 1

KRAJSKÉ

CELOSTÁTNÍ

KOLO

KOLO

1
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G. 5. Další akce pro žáky
 Exkurze do anglického oddělení SVKUL
 Člověk v tísni – studentské volby
 Seznamovací večírek pro primu
 Návštěva výstavy masožravých rostlin a tropických orchidejí na PřF UJEP
 Exkurze do ZOO – etologie živočichů – „Chováme se jako zvířata?“
 Atletika CORNY CUP – okresní kolo (chlapci i dívky)
 Atletika CORNY CUP – krajské kolo (chlapci i dívky)
 Atletika CORNY CUP – republikové kolo (chlapci)
 Exkurze do Berlína
 Exkurze do Rakouska – Vídeň, Salzburg
 Efektní chemické pokusy
 Hudební vystoupení „ATLANTIC BRIDGE“ – rodilí mluvčí z USA
 Přednáška „Geoinformatika letem světem“
 Přednáška „Země pohledem družic“
 Divadelní představení „Vánoční koleda“ v anglickém jazyce
 Bowling pro primu
 Exkurze – Muzeum Ústí nad Labem – archeologie, dějiny pravěku Ústecka
 Přednášky kurzu moderní biologie v rámci projektu „Otevřená univerzita pro
středoškolské studenty“ – Paraziti kolem nás, Forenzní biologie
 Přednáška z chemie – Makromolekulární látky, nanotechnologie, anorganická
chemie (dusík)
 Sportovní večer pro sextu
 Přednáška „Čile po Chile“
 Projekt „Svět kolem nás“ – „Nový Zéland – země dlouhého bílého oblaku“
 Beseda „Drogy nebo aktivita“ – PhDr. Ivan Douda
 Projektový den – „Den historie“
 Film „Zelená poušť“ a následná beseda s vědeckým pracovníkem ZOO Mgr.
Stanislavem Lhotou, Ph.D.
 Přednáška „Irán od Chomejního po současnost“ – vyučující a doktorand na
Masarykově universitě Mgr. Josef Kraus
 Pořad z cyklu Planeta 3000 – „Madagaskar – příběh pradávné Lemurie“
 Přednáška – „Střední Asie – divoká step a hory“
 Filmová projekce „Jeden svět“ – „Polibek od Putina“, „Malé mužstvo“
 SAFETY SHOW – veletrh prevence pro mladé řidiče
 Návštěva výstavy „Okem jehly nejen“
 Vernisáž výstavy výtvarných prací SOLO (grafický desing, počítačová
grafika)
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Přednáška moderní biologie „Exotické krásy kolem nás – orchideje Českého
středohoří“
Divadelní představení „THE BEATLES, THE DOORS“
Zeměpisné přednášky a projekce – „Srdce Afriky“, „Barvy Indie“
Akce „Mikrosvět“- mikroskopování doneseného materiálu i trvalých preparátů
Exkurze v rámci projektu do Krakova v Polsku
Akce „Řekni ne drogám, řekni ano životu“ – největší celorepubliková
protidrogová kampaň pod záštitou Senátu ČR
Filmové představení „Ve stínu“ pro velké gymnázium
Filmové představení „Tintinova dobrodružství“ pro malé gymnázium
Strašidelná noc 2013
Mezinárodní projekt „Noc s Andersenem“ – noční akce pro žáky (dramatizace
pohádky, čtení knih, soutěže atd.)
Burza učebnic
Burza lyžařského s snowboardového vybavení
Exkurze – Doly Bílina
Exkurze – Hrdličkovo muzeum Praha
Exkurze – architektura a významné památky Prahy
Exkurze - Národní divadlo Praha
Exkurze – Národní galerie Praha
Exkurze do IQ PARKu v Liberci
Exkurze do Štoly Starý Martin a muzea v Krupce
Návštěva Tyfloservisu – žáci se seznámili, jak pomáhat nevidomým
Florbal – chlapci – okresní kolo, krajské kolo, kvalifikace na republiku
Basketbal – chlapci – okresní kolo, krajské kolo
Basketbal – dívky – okresní kolo, krajské kolo
Volejbal – chlapci – okresní kolo, krajské kolo
Volejbal - dívky – okresní kolo
Stolní tenis – chlapci – okresní kolo, krajské kolo, republikové kolo
Stolní tenis – dívky – okresní kolo
Futsalová liga, fotbal ANO, drogy NE (chlapci) – okresní kolo, krajské kolo
Plavání – chlapci – okresní kolo, krajské kolo, republikové kolo
Plavání – dívky – okresní kolo
Šachy – okresní kolo, krajské kolo
PIM – Juniorský štafetový maraton
Hokejbal proti drogám 2013
Dračí lodě
Návštěva Severočeské vědecké knihovny – seznámení s provozem knihovny
Dějepisná soutěž v Chebu
Vánoční koncert Gymnázia Jateční v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Exkurze do Drážďan
Exkurze – Školní jaderný reaktor VR1 na pracovišti ČVUT
Exkurze do Planetária v Teplicích – Sluneční soustava
Matematická soutěž Adama – školní kolo
Mezinárodní zkoušky ELSA – anglický jazyk
Exkurze do Malé pevnosti v Terezíně – výklad průvodce, zhlédnutí
dokumentárního filmu
Exkurze do Hygienického muzea v Drážďanech
Exkurze na oční ambulanci Masarykovy nemocnice






































Exkurze do Planetária – Praha
Exkurze do Prahy – Anežský klášter a architektura staré Prahy
Exkurze – Město Ústí nad Labem s výkladem a referáty žáků
Exkurze do Itálie pro 3. ročníky a septimu
Exkurze do Francie pro 3. ročníky a septimu
PEER program – primární prevence vedená žákyněmi naší školy
Výběrový lyžařský kurz - Alpy
Lyžařské kurzy – Pec pod Sněžkou
Sportovní kurz
Vodácký kurz - přeloženo na září 2013 (povodně)
Matematická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Pythagoriáda
Logická olympiáda – krajské kolo
Olympiáda v cizím jazyce – anglický, německý, francouzský
Matematický klokan
Přírodovědná soutěž ZOORISKUJ
Biologická olympiáda
Chemická olympiáda
Exkurze do pivovaru Velké Březno
Exkurze do pivovaru „Na Rychtě“
Exkurze do pivovaru v Plzni
Exkurze do elektrárny Ledvice
Exkurze do Saurienparku Bautzen
Exkurze do okolí Ústí nad Labem – Větruše a její okolí s výkladem
Exkurze do Děčína – literárně místopisná exkurze zaměřená na seznámení
se žáků s autory severočeských sudet
Exkurze do botanické zahrady v Teplicích
Exkurze do ZOO v Ústí nad Labem
Exkurze do ZOO Liberec a botanické zahrady
Zeměpisná exkurze na Říp
Exkurze do muzea LUFTSCHUTZMUZEUM v Ústí nad Labem – prohlídka
s průvodcem
Exkurze do Litoměřic a vycházka na Radobýl
Exkurze do sklárny Lindava, Panská skála
Diagnostika stavu znalostí - testování
Setkání vedení školy se žáky 4.ročníků v aule - informace k maturitní
zkoušce
Setkání žáků 4. ročníků se zástupci vysokých škol (informace o studiu):
MU Brno 16 žáků, FEL ČVUT Praha 3 žáci
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NÁVŠTĚVY DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
DIVADLO
MĚSTSKÉ DIVADLO
MOST
LA FABRIKA
PRAHA
DIVADLO
V DLOUHÉ PRAHA

DIVADLO POD
PALMOVKOU
PRAHA
DIVADLO OPERY A
BALETU ÚSTÍ N. L.

DIVADLO
V CELETNÉ PRAHA
ČINOHERNÍ STUDIO
ÚSTÍ NAD LABEM
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PŘEDSTAVENÍ
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
Ken Kesey: Přelet nad kukaččím hnízdem
Boris Vian: Pěna dní
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
Irena Dousková: Oněgin byl Rusák
Souborné dílo Williama Shakespeara
ve120 minutách
Sofokles/Camus: Oidipús vladař

Cikánské kořeny(í)
Jessie a Morgiana
Beatles - Doors
Vladislav Vančura: Rozmarné léto
Vladislav Vančura: Rozmarné léto – bonus
Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock
J. W. Goethe: Utrpení mladého
Werthera
Lewis Caroll: Alenka v říši divů
Mrštíkové: Maryša
Willam Shakespeare: Romeo a Julie
Vladimír Páral: Soukromá vichřice
Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se
svou poutí
Roland Schimmelpfennig: Zlatý drak
Georg Orwel: Farma zvířat
Bárta, Haidler: Chudí v Lodži
Chuck Palahniuk: Klub rváčů
Petr Kolečko: Bohové hokej nehrají
Brian Friel: Léčitel
Buchsteiner: NordOst

POČET ŽÁKŮ

113
48
45
56
45
132
50

48
63
celá škola mimo
4. ročníků
50
56
40
40
19
35
21
12
18
11
18
15
16
16
24
18

G. 6. Účast pedagogů v porotách soutěží pro žáky
 Mgr. Rumánková – ústřední komise biologické olympiády
 Mgr. Rumánková – porota krajského kola biologické olympiády
 Mgr. Rumánková – porota okresního kola biologické olympiády
 Mgr. Drdáková – porota okresního kola soutěže v německém jazyce
 Mgr. Magasanik – porota okresního kola soutěže v anglickém jazyce
 Mgr. Řízková – porota okresního kola olympiády v českém jazyce
 Mgr. Brejchová - porota okresního kola olympiády v českém jazyce
 Mgr. Šebek – porota okresního kola zeměpisné olympiády
G. 7. Nadační fond
Gymnázium je zřizovatelem Jatečfondu, nadačního fondu. Tento fond finančně
i materiálně podporuje aktivity Gymnázia (startovné, příspěvky na zahraniční
exkurze, cestovné na soutěže, kulturní, sportovní a společenské akce pořádané
školou apod.) zejména +s cílem zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání a účasti na
soutěžích.
Jatečfond, nadační fond v roce 2012 ze svých zdrojů podpořil žáky knižními
poukázkami za prospěch a umístění v soutěžích, přispěl na sportovní akce a
zahraniční exkurze i vybavení školy.
Veškeré výdaje byly realizovány v souladu se Statutem nadačního fondu,
podrobné údaje jsou zveřejněny ve výroční zprávě.
Údaje o nadačním fondu
Název nadačního fondu:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Jatečfond, nadační fond
Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem
445 53 889
CZ 445 53 889

G. 8. Školská rada
Školská rada ve školním roce uskutečnila dvě jednání, dokumentace je
uložena ve spisovně gymnázia.
G. 9. Školní stravování
Podle zahajovacích údajů ke dni 31.10. 2012 bylo přihlášeno 525 žáků a 75
dospělých strávníků. Maximálně bylo uvařeno 458 obědů v jeden den.

ČŠI provedla v termínu 24. - 25. září 2012 kontrolu dodržování vybraných
ustanovení školského zákona a prováděcích právních předpisů, které se vztahují
k poskytování vzdělávání a školských služeb.
V období školních roků 2011/2012 a 2012/2013 byly kontrolovány zejména
údaje v rejstříku škol, zápisy a vedení dokumentace školy, údaje o žákovi,
evidence tiskopisů vysvědčení, obsah a zveřejnění školního řádu, vydání
školního vzdělávacího programu, plnění povinností ředitele školy, podmínky
přijetí ke vzdělávání, ukončování středního vzdělávání.
V žádné z kontrolovaných oblastí nebylo zjištěno porušení platných právních
předpisů.
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I. 1. Příjmy
V roce 2012 obdržela škola prostředky prostřednictvím Krajského úřadu
Ústeckého kraje v celkové výši 34 998 775,-Kč, z toho ONIV provozní
6 562 444,-Kč (rozpočet 6 554 000,-Kč; pojistná událost 8 444,-Kč). Ostatní
příjmy činily 2 183 786,-Kč. Příspěvek na dojíždění jsme čerpali ve výši
134 300,-Kč.
I. 2. Mimorozpočtové zdroje
Obdrželi jsme finanční prostředky v rámci dotace na maturitní zkoušky
v podzimním zkušebním období ve výši 76 140,-Kč (UZ 33034). Na částečné
pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného
analytického přehledu nám byla poskytnuta dotace 65 000,-Kč. Z Evropského
sociálního fondu, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, byla škole na
základě schválení projektu převedena dotace 1 130 096,-Kč (první část ze
schválené dotace projektu EU peníze středním školám). Z této dotace bylo v roce
2012 čerpáno 254 400,-Kč (UZ 33031). V rámci programu Excelence středních
škol jsme obdrželi dotaci ve výši 61 416,-Kč (UZ 330 38).
I. 3. Hospodářský výsledek
Kladný hospodářský výsledek školy činil 21 604,66 Kč. Byl vytvořen rozdílem
výnosů ve výši 37 182 560,84 Kč a nákladů ve výši 37 160 956,18 Kč.
I. 4. Výdaje
náklady na platy pracovníků školy
ostatní platby pedag. pracovníků
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
zákonné sociální náklady
výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky
ostatní provozní náklady

20 509 836,00 Kč
124 032,00 Kč
6 994 400,00 Kč
386 389,00 Kč
222 596,00 Kč
6 584 358,00 Kč

I. 5. Doplňková činnost
Škola provozuje v rámci doplňkové činnosti kopírovací práce a vzdělávací
kurzy. Hospodářský výsledek za doplňkovou činnost činil 16 880,65 Kč (výnosy
50 717,-Kč, náklady 40 698,-Kč).
1.6. Čerpání fondů organizace
Rezervní fond nebyl v roce 2012 čerpán.
Fond odměn nebyl v roce 2012 vzhledem ke standardní situaci v oblasti platů
pracovníků organizace čerpán.
Investiční fond nelze v důsledku opatření zřizovatele na pořizování potřebného
vybavení čerpat.
I. 7. Péče o spravovaný majetek
Evidence majetku je vedena v programu EIS JASU. K 31. 12. 2012 byla
provedena řádná inventarizace majetku a závazků podle zákona o účetnictví.
Stavy zjištěné fyzickou inventurou souhlasí se stavy v účetnictví na příslušných
účtech:
DHM převyšující 40 000,-Kč
11 338 384,98 Kč
DNM převyšující 60 000,-Kč
224 875,00 Kč
DDHM převyšující 3 000,-Kč do 40 000,-- Kč
11 924 665,58 Kč
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DDNM do 60 000,-- Kč
Pozemky
Budova

1 160 893,80 Kč
3 825.133,80 Kč
253 605 562,59 Kč

I. 8. Komentář
Investiční fond v roce 2012 nebyl čerpán. Z provozních položek byl v roce
2012 rozpočet školy nejvíce zatěžován výdaji za energie, revize a údržbu
technického vybavení školy.
Byla zakoupena jedna třída školního nábytku (67 148,-Kč) pro v klidovou zónu
před aulou. Dokoupili jsme stohovatelné židle do auly
(108 612,-Kč), které se využívají při plném obsazení místnosti. Za účelem
prezentace žákovských prací jsme vybavili chodbu školy závěsným systém a
euroklipy. Doplnili jsme sbírky předmětů např. stojanem na kotouče pro
posilování (5 400,-Kč) nebo nástěnnými držáky na mapy (5 620,-Kč). Vybavení
kuchyně bylo rozšířeno o nástavec na krouhač (4 140,-Kč). Pro běžný provoz
bylo nutno pořídit osoušeče rukou (6 804,-Kč) a filtry pro vzduchotechniku
(34 762,-Kč).
V roce 2012 byla výpočetní technika pořízena zejména z prostředků v rámci
projektu EU peníze středním školám (server 39 990,-Kč, PC a monitory
41 895,-Kč). Dále byly zakoupeny z provozních prostředků školy tři promítací
tabule (14 892,-Kč) a televize do informačního systému (19 690,-Kč).
Zakoupili jsme software (např. auditovací program, antivirový program, řešení
pro filtraci webových stránek, antispamové řešení) v celkové hodnotě
101 287,-Kč. Byla provedena pravidelná aktualizace programu Legislativa školy,
programu Bakaláři, účetního software. Škola je zapojena do programu School 3
Agreement, který jí umožňuje finančně zvýhodněný přístup k aktuálním verzím
softwaru firmy Microsoft.
V rámci nákupů učebních pomůcek jsme se zaměřili na tělesnou výchovu
(míče, sítě, florbalová sada, plavecké desky) celkem za 38 379,-Kč. Dále na
fyziku (laserová sada 13 086,-Kč), biologii a chemii (dva mikroskopy 31 296,-Kč,
kahany 6 964,-Kč, kostra 10 640,-Kč, skleněná vana 1 992,-Kč), také na hudební
výchovu (mixážní pult 6 924,-Kč, kytara).
Fond učebnic byl dovybaven především zeměpisnými a dějepisnými atlasy,
učebnicemi jazyků a výtvarné výchovy.
Za testy v rámci přijímacího řízení jsme vynaložili 14 620,-Kč.
I. 9. Informace o provedených kontrolách
Veřejnosprávní kontrolu vykonává zřizovatel.
V roce 2012 byla provedena kontrola daně ze závislé činnosti a funkčních
požitků a kontrola sražené a odvedené zálohy na daň (Finanční úřad v Ústí nad
Labem).
Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Labem provedla kontrolu
plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Dále proběhly dvě kontroly ze strany KHS Ústeckého kraje. Jedna byla
zaměřená na dodržování požadavků platné legislativy včetně povinnosti zavedení
postupů založených na principu HACCP. Předmětem druhé kontroly bylo plnění
povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví dle platných právních
předpisů.
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Škola spolupracovala s organizacemi působícími v oblasti školství a se středními
školami v regionu. Jedná se zejména o následující subjekty.
Asociace ředitelů gymnázií ČR
Připomínkování dokumentů, spolupráce při maturitní zkoušce aj.
Gymnázium Dr. Šmejkala, Ústí nad Labem
Výměna informací, projekt Silní bez násilí
UJEP Ústí nad Labem
Nabídka studijních míst, exkurze, praxe studentů UJEP, projekty v oblasti chemie
Jazyková škola Jany Trubákové, Dašická 1083, Pardubice
Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka ELSA
Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem
Soutěže žáků, účast učitelů v soutěžních komisích, akce pro volný čas
CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ - CERMAT
Maturitní zkoušky
SCIO
Testování, evaluace, pilotáže
Arciděkanství v Ústí nad Labem
Kulturní akce – Vánoční koncert
Úřad práce v Ústí nad Labem
Sběr dat o uplatnění absolventů školy, informace pro žáky (obory vzdělávání,
studijní programy, přijímací řízení)
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice
Exkurze, přednášky, návštěva odborných pracovišť
Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Labem
Konzultace, poradenská služba
Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem
Dobrovolnické aktivity, školení dobrovolníků (projekt Dobro-druh)
Český červený kříž
Sbírky, kulturní vystoupení
Centrum krizové intervence Spirála, Ústí nad Labem
Exkurze, přednášky
Tyfloservis, Ústí nad Labem
Spolupráce na sbírce „Bílá patelka“
Člověk v tísni, Praha
Přednášky, účast v projektu o lidských právech, výukové materiály
Tereza – ekologické sdružení
Spolupráce v rámci biologie, účast v mezinárodním projektu Globe
Tilia – severočeské centrum ochránců přírody
Přírodovědné aktivity, čerpání informací
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Klub ekologické výchovy Praha
Přírodovědné aktivity, čerpání informací
Speciální MŠ Štefánikova, Speciální škola Velké Březno,
Speciální škola Pod parkem
Kulturní vystoupení, miniprojekty žáků
EUROPEUM , Praha
Několikaletá účast v soutěži o EU a NATO
Domov důchodců Chlumec
Kulturní vystoupení, miniprojekty žáků
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha
Spolupráce na sbírce „Červená stužka“
Drug out club – Kontaktní centrum pro drogově závislé
Spolupráce v rámci drogové prevence
Ústav pro studium totalitních režim
Účast v projektu multimediálních aplikací ve výuce dějepisu

DATUM ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY: 11. 10. 2013
VÝROČNÍ ZPRÁVU SCHVÁLILA ŠKOLSKÁ RADA NA SVÉM JEDNÁNÍ DNE 23. 10. 2013.

..................................
Ing. Alfréd Dytrt
ředitel
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PŘÍLOHA 1

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
3. ročníky a septima
Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z fyziky
Seminář ze zeměpisu
Seminář z dějepisu
Světová mytologie a náboženství
Seminář ze světové literatury
Ekonomie a finanční gramotnost
Programování
Česká a světová literatura 20. století
Seminář a cvičení z matematiky
Společenskovědní seminář
Seminář z anglického jazyka
Seminář z německého jazyka
4. ročníky a oktáva
Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář ze světové literatury
Praktická cvičení z českého jazyka
Seminář z dějepisu
Seminář ze zeměpisu
Ekonomie a finanční gramotnost
Společenskovědní seminář
Programování
Seminář a cvičení z fyziky
Geografie cestovního ruchu
Politické dějiny moderní doby
Rétorika
Dějiny kinematografie, literatura a film
Subkultury a alternativní životní styl
Psaní všemi deseti
Literární interpretace
Aplikace a tvorba WWW stránek
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Konverzace v ruském jazyce
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PŘÍLOHA 2

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
 3. ročníky a septima
Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z fyziky
Programování
Seminář z dějepisu
Seminář ze zeměpisu
3. cizí jazyk – ruský
3. cizí jazyk – německý
3. cizí jazyk – francouzský
3. cizí jazyk - španělský
Seminář ze světové literatury
Dějiny kultury
Dějiny kinematografie, literatura a film
Francouzská kultura (ve francouzském jazyce)
Světová mytologie a náboženství
Dějiny výtvarné kultury
Praktická cvičení z českého jazyka
Literární interpretace
Stylistika
Britská a americká literatura (v anglickém jazyce)
Ekonomika a finanční gramotnost
Seminář a cvičení z matematiky
Společenskovědní seminář
Seminář z anglického jazyka
Seminář z německého jazyka
Seminář z francouzského jazyka
Seminář z ruského jazyka
4. ročníky a oktáva - jednoleté
Cvičení z algebry a geometrie
Seminář a cvičení z fyziky
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z biologie
Praktická cvičení z biologie a chemie
Deskriptivní geometrie
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Konverzace ve francouzském jazyce
Konverzace v ruském jazyce
Politické dějiny moderní doby
Společenskovědní seminář
Rétorika
Současná česká literatura
LAN a WAN komunikace
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Aplikace a tvorba WWW stránek
Psaní všemi deseti
Dějiny kinematografie, literatura a film
Subkultury a alternativní životní styl
Dějiny výtvarné kultury
3. cizí jazyk – ruský
3. cizí jazyk - španělský
Konverzace v cizím jazyce
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Konverzace ve francouzském jazyce
Konverzace v ruském jazyce
Poznámka:
podtržené aktivity byly otevřeny  3. ročníky a septima – každý žák volí 3
volitelné předměty  4. ročníky a oktáva – každý žák volí 2 volitelné předměty a 1
konverzaci (pokračování semináře ze zvoleného jazyka ve 3. ročníku a septimě)
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PŘÍLOHA 3

PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU 2012 - 2013
3. 9. 2012
3. 9. – 7. 9. 2012
5. 9. 2012
6. 9. 2012
12. 9. 2012
28. 9. 2012
25. 10. - 26. 10. 2012
2. 11. 2012
7. 11. 2012
7. 11. 2012
15. 11. 2012
22.12.2012–2.1.2013
5. 1. – 12. 1. 2013
12. 1. – 19. 1. 2013
18. 1. 2013
19. 1. – 26. 1. 2013
22. 1. 2013
23. 1. 2013
25. 1. 2013
31. 1. 2013
1. 2. 2013
22. 2. 2013
11. 3. – 17. 3. 2013
22. 3. 2013
26. 3. 2013
28. 3. – 29. 3. 2013
1. 4. 2013
2. 4. 2013
18. 4. 2013
18. 4. 2013
22. 4. 2013
23. 4. 2013
23. 4. 2013
24. 4. – 30. 4. 2013
1. 5. 2013
2. 5. – 9. 5. 2013
8. 5. 2013
15. 5. 2013
20. 5. – 24. 5. 2013
27. 5. – 31. 5. 2013
29. 5. 2013
5. 6. 2013
10. 6. – 14. 6. 2013
10. 6. – 14. 6. 2013
17. 6. 2013
20. 6. 2013
21. 6. 2013
24. 6. 2013
24. 6. 2013
25. 6. 2013
27. 6. 2013
28. 6. 2013
28. 6. 2013
29. 6. – 1. 9. 2013
22. 8. – 26. 8. 2013

Zahájení školního roku
Písemné maturitní zkoušky – podzimní termín
Učebnice (V1.A – V5.A)
Burza učebnic
Ústní maturitní zkoušky – podzimní termín
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Ukončení klasifikace za 1. čtvrtletí
Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
Třídní schůzky
Uzávěrka přihlášek k maturitě 2013 – jarní období
Vánoční prázdniny
LVVZ – Pec pod Sněžkou – chata Mír
LVVZ – Pec pod Sněžkou – chata Mír
Ukončení klasifikace za 1. pololetí
LVVZ – Pec pod Sněžkou – chata Mír
Den otevřených dveří
Klasifikační porada za 1. pololetí
Maturitní ples – 4.A, 4.C, V8.A
Ukončení 1. pololetí, předání výpisu vysvědčení
Pololetní prázdniny
Maturitní ples – 4.B, 4.D
Jarní prázdniny
Ukončení klasifikace za 3. čtvrtletí
Klasifikační porada za 3. čtvrtletí, třídní schůzky
Velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
Mezinárodní zkoušky ELSA – anglický jazyk
Opravné zkoušky za 1. pololetí – 4. ročníky a oktáva
Ukončení klasifikace za 2. pololetí – 4. ročníky a oktávu
Přijímací zkoušky – 1. kolo – 1. termín
Přijímací zkoušky – 1. kolo – 2. termín
Předání vysvědčení – 4. ročníky a oktáva
Volný týden před maturitou
Státní svátek
Blok testů a písemných prací společné části maturitních zkoušek
Státní svátek
Termín uvolnění výsledků didaktických testů
Maturitní zkoušky – 4.B, 4.C
Maturitní zkoušky – 4.A, 4.D, V8.A
Vydání maturitních vysvědčení – 4.B, 4.C
Vydání maturitních vysvědčení – 4.A, 4.D, V8.A
Sportovní kurz
Vodácký kurz
Nejzazší termín uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ
Ukončení klasifikace za 2. pololetí
Jazykové učebnice – V1.A – V4.A
Klasifikační porada za 2. pololetí
Schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků
Podání přihlášky pro podzimní zkušební období MZ
Předání učeben, organizační záležitosti
Ukončení školního roku, předání vysvědčení
Závěrečná porada
Hlavní prázdniny
Opravné zkoušky

Poznámka: Jednodenní exkurze se organizují podle plánů jednotlivých metodických komisí.
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PŘÍLOHA 4

FOTOGALERIE – NĚKTERÉ AKCE ŠKOLNÍHO ROKU
Ve školním roce 2012/2013 byly zahájeny poslední dvě z celkem šesti etap
rekonstrukce a dostavby Gymnázia . Po dokončení v roce 2014 škola získá 8 nových
učeben s potřebným vybavením, kabinety pro učitele, dvě hřiště a upravené venkovní
prostory a pro volný čas.
ETAPY 5 – 6 DOSTAVBY GYMNÁZIA

4

ATLETIKA PRO DĚTI Z MŠ VE SPOLUPRÁCI S KRAJSKÝM ÚŘADEM ÚSTECKÉHO KRAJE

EXKURZE ITÁLIE

EXKURZE PAŘÍŽ
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VODÁCKÝ KURZ

DRAČÍ LODĚ

PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

FLORBAL SŠ
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LYŽAŘSKÉ KURZY

MATURITNÍ TŘÍDA 4.D – PŘÍPRAVA NA PLES

37

