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Výroční zpráva o činnosti
Gymnázia Joachima Barranda,
Beroun, Talichova 824
za školní rok 2016/2017
podle §10 odst. 3) z. č. 561/2004 Sb. a vyhl. MŠMT ČR č. 15/ 2005 Sb.
ve znění pozdějších novel
1. Základní údaje o škole
Název školy, adresa: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824,
se sídlem Talichova 824, 26601 Beroun
Zřizovatel: Středočeský kraj
IČO, IZO :
IČ: 47558407, IZO: 047558407, REDIZO: 600 006 808
Kontakty:
telefon: 311 623 435, 311 621 232
fax:
311 623 435
adresa pro dálkový přístup: lidinsky@gymberoun.cz
webové stránky školy: www.gymberoun.cz
ředitel školy: Mgr. Stanislav Lidinský,
jmenován 13.5.1992 - MŠMT ČR pod č.j. 17 377/92-240, potvrzen ve funkci ředitele školy
16.5.2005 - Středočeský kraj pod č.j. 9324/2005/ŠKO, e-mail: lidinsky@gymberoun.cz
V roce 2012 se zúčastnil výběrového řízení na ředitele školy vypsaného Středočeským
krajem. Jmenován byl dne 25.6.2012 č.j. 095667/2012KUSK na období od 1.8. 2012 do
31.7. 2018.
zástupce ředitele - statutární zástupce: PhDr. Marie Poledníková ,
e-mail: polednikova@gymberoun.cz
zástupce: RNDr. Jana Hronková, Ph.D.
e-mail: hronkova@gymberoun.cz
Školská rada:
Na jaře 2015 proběhly volby školské rady podle §167 z. č. 561/2004 Sb.
S platností od 17.3. 2012 do 17.3.2018 byli nově jmenováni:
za zřizovatele školy:
Richard Dolejš
Mgr. Ivan Kůs
za zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty byli zvoleni:
Ing. Kateřina Špetová
Ing. Petr Pekárek
za pedagogické pracovníky školy byly zvoleny:
Mgr. Hana Klimentová
PhDr. Marie Poledníková
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Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné
změny za hodnocený školní rok:
Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 je státní, střední, všeobecně
vzdělávací škola se stoletou tradicí. Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824
je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem zřizovací listinou vydanou pod č.j.
OŠMS/3052/2001/ŠKO s platností od 1. července 2001 v novém znění vydaná
30. listopadu 2009.
Tato nově vydaná zřizovací listina ruší dosavadní zřizovací listinu s dodatky (dodatkem č.j.
OŠMS /19729 /2003/ŠKO s platností od 1. září 2003, dodatkem č. 2 Středočeského kraje č.j.
8773/2004/ŠKO, dodatkem č. 3 Středočeského kraje pod č.j. 9194/2005/ŠKO s platností od
1. ledna 2005).
Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 je zařazeno do rejstříku škol a
školských zařízení v souladu s § 143 odst. 2) a podle §149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.
pod č.j. 8934/06-21 s účinností od 1. 9. 2006.
Další změny jsou vedené pod č.j. 20529/2007-21 ze dne 31.8.2007 (zavedení oboru 79-41K/81 Gymnázium, kapacita oboru 270) a pod č.j. 138939/2007/KUSK ze dne 15.11.2007
(stanovení nové kapacity oboru 79-41-K/401 Gymnázium na 272 studentů od 1.9.2008).
Podle rozhodnutí č.j. 007794/2009/KUSK byla od 1.9. 2009 zahájena výuka v oboru KKOV:
79-41-K/41 - Gymnázium s nejvyšším povoleným počtem studentů 272.
Celková kapacita školy je 510 studentů.
2. Charakteristika školy
Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen §57 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.
Doplňkovou činnost škola neprovádí.
Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, odloučená
pracoviště, prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.)
Škola sídlí v budově Středočeského kraje na adrese Talichova 824, 26601 Beroun, kterou
spravuje.
Odloučená pracoviště školy:
266 80 Beroun, Tyršova 85, sportovní hala TJ Lokomotiva Beroun
266 01 Beroun, Wagnerovo nám. 458, tělocvična ZŠ
Pro stravování studentů i pracovníků školy využívá školní výdejnu obědů v budově školy,
kterou provozuje Scholarest spol.s r.o. zařízení školního stravování.
Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava
vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce
Gymnázium Joachima Barranda, Beroun vzdělává studenty ve dvou studijních oborech
KKOV: 79-41-K/81 - gymnázium všeobecné osmileté studium - od šk. roku 2007-2008
KKOV: 79-41-K/41 - gymnázium všeobecné čtyřleté studium - od šk. roku 2009-2010
Ve školním roce 2016/2017 se prima až kvarta osmiletého studia (KKOV: 41-79K/81) vyučovaly podle Školního vzdělávací programu (ŠVP) TRILOBIT č.j. 1131/2016,
který je vydán na základě § 5 z. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zpracován byl v souladu RVP ZV vydaným Opatřením ministryně školství mládeže a
tělovýchovy č.j. 31504/2004-22 ze dne 13. prosince 2004, ve znění Opatření ministryně
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školství mládeže a tělovýchovy č.j. 207002/2005-22 ze dne 29. srpna 2005 a Opatření
ministryně školství mládeže a tělovýchovy č.j. 24653/2006-24 ze dne 30. dubna 2007.
Ve školním roce 2016/2017 se I.A, B a II.A, B, III.A,B i IV.A,B čtyřletého studia
(KKOV: 41-79-K/41) a kvinta, sexta, septima a oktáva osmiletého studia (KKOV: 41-79K/81) vyučovaly podle Školního vzdělávací programu (ŠVP) JOACHIM č.j. 1127/2016,
který je vydán na základě § 5 z. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu
s RVP-G.
Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu
Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu jsou dány §57 zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.
Škola připravuje studenty ke studiu na všech typech vysokých škol a vyšších odborných škol.
Pro absolventy, kteří nebudou pokračovat ve studiu na vysokých školách, vytváří potřebný
základ ke studiu na vyšších odborných školách nebo pro vstup přímo do praxe.
Další informace o škole
Gymnázium Joachima Barranda Beroun je státní, střední všeobecně vzdělávací škola,
která byla založena 1910. V čtyřletém i v osmiletém studiu připravuje své studenty ke studiu
na všech typech vysokých škol.
Od roku 2003 sídlí škola v nově zrekonstruované budově. Škola je dobře vybavena moderní
audiovizuální a zejména výpočetní technikou s přístupem na Internet. Studenti vyšších
ročníků mají možnosti si podle svého zájmu vybrat volitelné předměty ze široké nabídky.
V oblasti studia jazyků nabízí studentům studium anglického, francouzského, německého,
španělského, italského a ruského jazyka s možností si své jazykové znalosti ověřit v
komunikaci se zahraničními přáteli při výměnných zájezdech.
Každoročně se studenti gymnázia umísťují na předních místech regionálních i
celorepublikových soutěží a olympiád.
Dlouholetou tradici mají studentské akademie, kde studenti a jejich učitelé společně „na
prknech, která znamenají svět“, hrají na hudební nástroje, tančí, zpívají. Snažíme se, aby nám
ve škole bylo příjemně a aby se k nám studenti – ať už v roli rodičů nebo učitelů – rádi
vraceli.
3. Školy a školská zařízení – členění
I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2016)

Druh/typ školy

Gymnázium

IZO

Nejvyšší
povolený
počet žáků

Skutečný
počet žáků

47558407

510

483

Počet
Počet
žáků/stud.
Přepočtený
žáků/stud.
na
počet ped.
v denním
přep.počet
pracovníků
studiu
ped.prac.v
DFP

483

39,8

14,36

Škola neposkytuje ubytování.
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4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich
I. Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2016)
Počet
Průměrný počet
Kód a název oboru
Počet žáků
tříd
žáků/tř.
Obory vzdělání poskytující střední
vzdělání s maturitní zkouškou

KKOV: 79-41-K/41
KKOV: 79-41-K/81
Celkem

253
239
492

8
8
16

31,62
29,87
30,75

Škola vzdělává studenty pouze v denním studiu.
Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2016/2017 do denního studia (počty,
zařazení do ročníku, odkud přišli, apod.).
V průběhu školního roku 2016/2017 přestoupili ve smyslu § 66 odst. 4) z. č. 561/2004 Sb. do
školy 4 žáci z rodinných důvodů, z důvodu stěhování apod. (konkrétně: III. B -2, kvarta -2).
Šest žáků se vrací po přerušení studia z důvodu studia v zahraničí (III.A -2, III.B-1, sexta -2,
Oktáva -1), a 4 studenti ze školy odjíždí (sexta -1, III. A -2, III.B -1) Ze školy přestoupilo,
nebo ukončilo studium – celkem 8 studentů (sekunda -1, kvarta 4, sexta -2, I.A -1).
Ročník opakovala 1 studentka ve třídě (III.A - 1).
Cizí státní příslušníci
Na naší škole k 31. 8. 2016 studuje celkem 16 cizích státních příslušníků s trvalým pobytem.
Ze zemí EU celkem 8 (Německo-2, Slovensko-6), ostatní země 8 (Vietnam-3, Ukrajina-1,
Rusko-3, Moldávie-1).
Žáci dojíždějící do školy z jiných krajů
Z jiných krajů v denním studiu dojíždělo 8 studentů, (3 – Praha, 1- Karlovarský, 1Královehradecký 1-Moravskoslezský, 1- Zlínský kraj a 1- Plzeňský). Tento podíl činil 1,6%
z celkového počtu studentů školy.
5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků
a studentů nadaných
Ve školním roce 2016/2017 ve škole studovali 2 studenti se speciálními potřebami. Byli vedeni
v ŠPP. Žádný ze studentů se nevzdělával podle individuálních vzdělávacích plánů.
6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ
6. 1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ
Ve školním roce 2016/2017 si uchazeči mohli v prvním kole přijímacího řízení podat
2 přihlášky ke studiu. Potvrzení zájmu o studium na střední škole vyjádřili odevzdáním
zápisového lístku.
Informace o kritériích a podmínkách pro přijímání uchazečů ve školním roce 2016/2017 jsou
uvedeny v plném znění tak, jak byly zveřejněny.
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Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2016 - 2017
Vážení rodiče, milí budoucí studenti gymnázia, podáváme Vám tímto první informaci o přijímacím řízení
v roce 2016-2017.
Škola koná přijímací řízení podle § 60 z. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel.
Přijímací testy bude zpracovávat a vyhodnocovat společnost CERMAT (www.cermat.cz).
I. Podmínky pro přijímání ve školním roce 2016-2017
Uchazeč podá přihlášku ke studiu podle §60a z. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel na školu do
1. března 2017. Uchazeč může podat pro první kolo přijímacího řízení nejvýše dvě přihlášky (viz §60a odst. 4)).
Ředitel školy přijme nejvýše 30 uchazečů do osmiletého studia a 60 uchazečů do čtyřletého studia.
Jednotné přijímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech podle pořadí školy uvedené na přihlášce
uchazeče.
pro osmileté studium 1. termín úterý 18. dubna 2017
2. termín čtvrtek 20. dubna 2017
pro čtyřleté studium

1. termín středa 12. dubna 2017
2. termín středa 19. dubna 2017

Přijímací testy se budou konat z českého jazyka a matematiky. Testy i jejich vyhodnocení bude
zpracovávat společnost Cermat. Podle současných informací bude možné dosáhnout v každém testu nejvýše 50
bodů.
1) Do oboru vzdělávání KKOV 79-41-K/81 (osmileté studium) budou přijímáni uchazeči, kteří ukončí
úspěšně 5. ročník základní školy. Škola bude přijímat jednu studijní třídu, t.j. 30 studentů, kteří budou
přijímáni podle výše celkového součtu získaných bodů.
Body lze získat:
1. za výsledky v testech z českého jazyka a matematiky nejvýše 100 bodů (každý test 50 bodů). Uchazeči
se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu (podle §60d odst.2)).
2. Prospěch uchazečů na vysvědčení v pololetí 5. ročníku ZŠ bude zohledněn v celkovém bodovém
hodnocení takto: za dvě výborné (jedničky) z českého jazyka a matematiky 10 bodů, za jednu výbornou
a jednu chvalitebnou 8 bodů, jinak nula bodů.
Celkový součet bodů může být tedy nejvýše 110 bodů.
V případě stejného celkového součtu bodů více uchazečů budou dále rozhodovat lepší výsledky v soutěžích (MO
Z5, Matematický klokan - kategorie Klokánek). Výsledky v soutěži je třeba doložit diplomem nebo zápisem na
přihlášce ke studiu potvrzené ředitelem ZŠ.
2) Do oboru vzdělávání KKOV 79-41-K/41 (čtyřleté studium) budou přijímáni uchazeči, kteří
ukončí úspěšně 9. ročník základní školy. Škola bude přijímat dvě studijní třídy, t.j. 60 studentů.
Uchazeči se hodnotí podle celkového součtu bodů:
Body lze získat:
1. za výsledky v testech z českého jazyka a matematiky nejvýše 100 bodů (každý test 50 bodů). Uchazeči
se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu (podle §60d odst.2)).
2. za známky z předmětů (český jazyk, cizí jazyk - který se žák učí na ZŠ déle a matematika) na výročním
vysvědčení v 8. a na pololetním vysvědčení v 9. ročníku základní školy. Maximální zisk za vysvědčení
je 50 bodů v případě samých jedniček z těchto předmětů. Za každý stupeň snížení známky se odečítají
tři body.
3. uchazeči, kteří se umístili v okresních kolech olympiád (ČJL,MAT, ANJ, NEJ, FRJ, FYZ, CHE, BIO,
DEJ, ZMP) na 1., 2. nebo 3. místě v 8. nebo 9. ročníku ZŠ získají maximálně 10 bodů (výsledky
v soutěži je třeba doložit diplomem nebo zápisem na přihlášce ke studiu potvrzené ředitelem ZŠ)
Celkový součet může být tedy nejvýše 160 bodů.
Přijati budou uchazeči seřazení podle celkového součtu bodů.
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na nástěnce v budově školy a na internetových stránkách školy
(www.gymberoun.cz) pod registračními čísly (registrační čísla předáme každému uchazeči v den, kdy bude
konat přijímací zkoušky).
Rozhodnutí o přijetí ke studiu se podle z. č. 561/2004 Sb. ve znění dalších novel nezasílají poštou.
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Zákonní zástupci přijatých uchazečů musí potvrdit zájem o studium v dané střední škole odevzdáním
zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jejich přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve
střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke
vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.
(Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří nevyužijí možnosti přijetí, aby informovali neprodleně
školu).
Seznam nepřijatých se podle §60e odst. 1) z. č. 561/2004 Sb. nezveřejňuje a rozhodnutí o nepřijetí bude
odesláno zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 60e odst. 3) z. č.561/2004 Sb. ve lhůtě 3 pracovních dnů
od jeho doručení.
Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Joachima Barranda, Beroun,
Talichova 824. Rozhoduje se ve smyslu §81 - § 93 z. č. 500/2004 Sb. O odvolání rozhoduje podle § 183 odst.4)
z. č.561/2004 Sb Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 15021 Praha 5.

I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SŠ pro školním rok 2017/2018– podle oborů
vzdělání (k 1.9.2017)
1. kolo
Další kola
Odvolání
Počet
– počet
Kód a název oboru
Obory vzdělání poskytující
střední vzdělání s maturitní zkouškou

přihl.

– počet

přij.

přihl.

přij.

– počet
poda- kladně
vyříz.
ných

tříd

KKOV: 79-41-K/41

121

61

0

0

2

KKOV: 79-41-K/81

215

32

16

0

1

Celkem

336

93

16

0

3

Z přijatých 91 žáků 2 nejsou ze Středočeské kraje.
7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných
ročníků) – k 30. 6. 2017
Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků
Počet žáků/studentů
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
Žáci celkem

Průměrný prospěch žáků

491
169
315
7
1
1,77

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho
neomluvených

702/ 0,16

Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
- z toho opakující ročník

Škola neprovádí slovní hodnocení.
V náhradním termínu konalo zkoušky 9 studentů z důvodu zahraničního studia, nemoci nebo
vysoké absence. Zkoušky vykonalo 8 studentů a 2 studenti ukončili studium.
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I.

Opravné zkoušky se nekonaly (1 student se nedostavil).

II.

Výsledky maturitních zkoušek 2016/ 2017

Výsledky maturitních zkoušek - jaro 2017

Žáci/studenti
konající
zkoušky
Prospěli
celkem
s vyznamenáním

Kód a název oboru

Maturitní zkouška:
KKOV: 41-79-K/41
KKOV: 41-79-K/81
Celkem

64
27
91

18(11+7)
16
34

Prospěli

Neprospěli

46(21+25)
11
57

0
0
0

Žáci/studenti
konající zkoušky v
opravném /
po opravných
náhradním termínu
termínech
celkem
odmaturovalo

0
0
0

64
27
91

Z 91 studentů maturitních tříd splnilo podmínku úspěšného ukončení 4. ročníku 91. Z toho 91
studentů konalo ústní i písemné maturitní zkoušky v řádném termínu na jaře.
Celkové výsledky (průměry známek) společné části MZ 2017 za jednotlivé třídy – jarní
termín.
Výsledky MZK - společná část-jaro 2017
ČJ
IV.A

počet

32

Průměr
IV.B

AJ

MA NJ

22

10

1,84 1,54 2,00

počet

33

Průměr

26

7

2,28 1,52 2,14

OKT počet

27

Průměr

17

9

1

1,85 1,06 1,33

Škola celá škola prům.

2

1,41 1,81

1
1

Společná část MZ 2016-2017
V průběhu srpna 2017 jsme obdrželi od Cermatu předběžné výsledky SČMZ 2017 – jarní
termín. Z těchto výsledků lze částečně vyčíst srovnání mezi SŠ a gymnázii v ČR. Hodnoty
jsou uvedeny ve zkrácené podobě v tabulce v příloze č. 1 i s popisem ukazatelů.
Výsledky společné MZK - jaro 2017

Procento z maximálního dosažitelného počtu bodů
ČJ DT

ČJ PP

ČJ UZk

AJ DT

AJ PP

AJ Uzk

MAT DT

Gymnázium
ČR

75,6

62,5

61,2

79,1

76

63,9

66

GJB

74,8

61,4

67,7

79,3

77,1

76,4

79,9

9

Z tabulky je zřejmé, že v předmětu matematika má naše škola vyšší percentil než je průměr
gymnázií v ČR. V českém a anglickém jazyce letos náš výsledek koresponduje s průměrem
gymnázií v ČR.
Maturitní zkoušky byly organizačně i časově velmi náročné. Všichni učitelé, kteří zadávají a
hodnotí písemné i ústní zkoušky společné části MZ, prošli e-learningovým i prezenčním
školením zakončeným zkouškou pro funkce zadavatele, hodnotitele a maturitního komisaře.
Celkem bylo vyškoleno 32 vyučujících. Vedle toho byli proškoleni ještě zadavatelé a
hodnotitelé žáků s PUP.
Ústní zkoušky společné i profilové části se konaly v termínu 22. - 25.5.2017
Předsedové MZK, ŠMK
maturitní týden 16.– 20.5. 2017 - Gymnázium V. H. Hořovice – Ing. Dvořáková, Mgr.
Chocová
maturitní týden 22. – 27. 5.2017- Gymnázium N. Butovice– Mgr. Novák
ŠMK - 2. 5. – 4.5 2017 - RNDr. Jungmanová - SZŠ Beroun
ŠMK - Mgr. Petr Kubík – OASPGS Beroun u nás
maturitní týden 22.– 25.5. 2016 4. A – Mgr. Zuzana Komínková 4. B – PaedDr. Josef Zedník,
OKT- RNDr. Vilém Bauer
8. Hodnocení chování žáků
Ve škole jsme ve školním roce 2016/2017 řešili minimální počet přestupků.
Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2017)
Druh/typ školy

Hodnocení chování
velmi dobré

uspokojivé

neuspokojivé

KKOV: 79-41-K/41

281

0

0

KKOV: 79-41-K/81

210

1

0

Výchovná opatření (k 30. 6. 2017)
pochvala
pochvala
třídního uč. řed. školy
18
prima
20
sekunda
29
tercie
20
kvarta
18
kvinta
2
I. A
4
I. B
3
II. A
5
II. B
20
sexta
24
III. A
15
III. B
15
septima
12
oktáva
12
IV. A
15
IV. B

Důtka
důtka
třídního uč. řed. školy

V průběhu hodnoceného školního roku nebyl nikdo vyloučen ze studia.
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9. Absolventi a jejich další uplatnění
Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním
s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ

KKOV: 79-41-K/41

64

60

2

Podali
přihlášku
na jiný typ
školy
0

KKOV: 79-41-K/81

27

27

0

0

Druh/typ školy

Počet
absolventů
celkem

Podali
přihlášku
na VŠ

Podali
přihlášku na
VOŠ

Nepodali
přihlášku
na žádnou školu
4
0

Přehled přijatých uchazečů na VŠ podle jednotlivých tříd
ve šk. roce 2016/2017
4.A

4.B

OKt

VŠE a ekonomické směry

4

2

2

ČVUT

0

5

11

Lékařské fakulty

1

1

2

ČZU

5

6

1

MUP

2

0

0

VŠCHT

2

1

0

FTVS

0

0

0

Práva

0

8

1

Přírodovědné směry

5

2

2

Humanitní studia

2

3

5

Pedagogická fakulta

3

1

0

Jazykové školy

0

2

1

Studium v zahraničí

2

0

0

Zaměstnání

0

1

1

celkem
8
16
4
12
2
3
0
9
9
10
4
3
2
2

Úspěšnost v přijetí studentů na VŠ je odrazem především volby oboru a samotné VŠ, ne tolik
studijních výsledků při studiu na gymnáziu. Nabídka možnosti studia na VŠ v mnoha případech
převyšuje poptávku.

10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Podle zdroje na http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs
nezaměstnaných 10 studentů (7+3).

Kód a název oboru
KKOV: 79-41-K/41, 79-41-K/81
Celkem

Počet absolventů
– škol. rok
2016/2017
91 (64+27)
91

jsou ve I. pololetí 2017 v evidenci

Z nich počet
nezaměstnaných
duben 2017
2
2
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11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole
I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2016)

Jazyk
ANJ

Počet žáků
/studentů
491

Počet
skupin
32

Počty žáků/studentů ve skupině
minimálně maximálně průměr
10
19
15

FRJ

85

7

10

13

12

NEJ

231

14

12

19

16

ŠPJ

113

7

12

19

16

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2016)

Počet
učitelů
celkem
Jazyk

Kvalifikace vyučujících
pedagogická
i odborná Částečná

ANJ

7

7

FRJ

4

4

NEJ

3

3

ŠPJ

2

2

RJ

3

3

žádná

Rodilí
mluvčí

Úroveň jazykového vzdělávání ve sledovaném období byla velmi dobrá. Učitelé se v tomto
období vzdělávali na jednotlivých seminářích (viz přehled DVPP).
12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Úroveň vybavení školy informačními technologiemi považujeme za standardní. Škola trvale
podporuje nákup vybavení v oblasti ICT. Soustavně se podle možností snažíme o inovaci
softwaru i hardwaru. V současném období se zaměřujeme na vybavení učeben audiovizuální
technikou, zejména dataprojektory. Škola je vybavena internetovým připojením ve všech
učebnách a kabinetech. Všichni studenti a učitelé mají svoji školní e-mailovou schránku.
Počítačové učebny jsou pro studenty otevřené volně před vyučováním. Počítačové učebny jsou
využívány zejména v hodinách IVT, v ostatních předmětech podle možností rozvrhu učeben.
Vyučující se pravidelně vzdělávají v oblasti ICT v době vyhrazené pro sebevzdělávání.
Nedostatek finančních prostředků v posledních letech neumožňuje inovaci softwaru ani
hardwaru.
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13. Údaje o pracovnících školy
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2016)
Počet pracovníků
celkem
fyzický/přepočtený

nepedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických
fyzický/přepočtený

42,1/39,8

6,5/6,15

35,61/ 33,64

Pedagog.
pracovník

Pracovní
zařazení,

pedagogických
– způsobilost
pedagog. a odborná
35,61

Počet žáků na
přepočtený počet
pedagog. prac.
14,36

Úvazek

Kvalifikace –
dosažený stupeň
vzdělání, obor

Titul

Délka
ped. praxe

1

Jitka Balašová

učitel

23

odb/ ped/ AJ-ZSV

Mgr.

18

2

Dana Benešová

učitel, TU,
vedoucí PK

21

odb/ ped/ ČJL-DEJ

Mgr.

35

učitel

MD

odb/ped/AJ-ČJ

Mgr.

6

učitel

22

odb/ped/Č-DěJ

Mgr.

7

3
4

Dominika
Benešová
(Šimonová)
Kateřina
Budínová

5

Eva Dobešová

učitel, TU

24

odb/ ped/MAT-ZT

Mgr.

35

6

Marie
Dvořáková

učitel

22

odb/ ped/ Aj

Ing.

29

7

Eliška Filipová

učitel

MD

odb/ped/FJ-DěJ

Mgr.

10

8

Zbyněk
Hamerník

učitel, ICT
koordinátor,
ved. PK

23

odb/ ped/ MAT-DG

Mgr.

18

9

Jana
Gabrielová

učitel

MD

odb/ ped/ AJ-NJ

Mgr. Ph.D.

19

10

Jana
Havlíčková

učitel

23

odb/ped/AJ-DEJ

Mgr.

17

11

Romana
Henčová

učitel

19

odb/ped/ŠJ-PJ

Mgr.

19

12

Zuzana
Hrdinová

učitel

10

odb/ ped/ AJ-ZSV

Mgr.

16

13

Jana Hronková

učitel, vedoucí
PK, zást.
ředitele

16

odb/ ped/ MA-FY

RNDr.
Ph.D.

23

14

Ivan Hynek

učitel, TU,
vedoucí PK

22

odb/ ped/ BIO-TEV

Mgr.

31

15

Olga Chocová

učitel, TU

10

odb/ ped/ ČJL-ZSV

Mgr.

39

16

Hana
Jungmanová

učitel, TU

22

odb/ ped/ CHE-BIO

RNDr.

37

17

Hana
Klimentová

učitel

21

odb/ ped/ NEJ-ČJL

Mgr.

13

18

David Klimeš

učitel

22

odb/ ped/ Dě-ČJL

Mgr.

16

13

učitel,vedoucí
PK

19

Anna
Kokinová

20

Alena Šrámová učitel

21

Martin Kučera

21

odb/ ped/ ČJL-FRJ

Mgr.

42

MD

odb/ped/Fyz-Che

Mgr.

6

učitel

23

odb/ ped/ DEJ-VV

Mgr.

14

Martina
Kykalová
Stanislav
Lidinský

učitel

17

odb/ ped/ ŠJ- ZSV

Mgr.

21

ředitel

5

odb/ ped/ MAT-FYZ

Mgr.

34

24

Sandra Malá

učitel, TU

6

odb/ped AJ, HV

Mgr.,
Ph.D.

15

25

Marie
Moravanská

učitel, TU,
vedoucí PK

21

odb/ ped/ NEJ-RJ

Mgr.

37

26

Hana
Nademlejnská

Učitel

2

odb/ UCE

Ing.

2

27

Ondřej Novák

učitel, TU,
vedoucí PK

21

odb/ ped/ ZEM-TEV

Mgr.

26

28

Stanislava
Pojerová

učitel, vých.
poradce

20

odb/ ped/ CHE-BIO

RNDr.

38

29

Marie
Poledníková

zást. ředitele,
vedoucí PK

15

odb/ ped/ ČJL-FRJ

PhDr.

36

30

Petra Prošková

učitel

23

odb/ ped/ MA-FY

Mgr.

25

31

Hana Revinová učitel, TU

21

odb/ ped/ ČJL-RJ

Mgr.

39

22
23

Barbora
Rosová
Jaroslav
Schröpfer
Marie
Schröpferová

učitel

15

odb/ped/AJ-FJ

Mgr.

14

učitel

21

odb/ ped/ TEV- BV

Mgr.

41

učitel, TU

23

odb/ ped/ ZEM-TEV

Mgr.

37

35

Petra Skálová

učitel

19

odb/ ped/ AJ-ČJ

Mgr.

22

36

Pavla
Šimonová

Učitel

14

odb/ ped/ NJ-ČJ

Mgr.

12

37

Věra Šimonová učitel

19

odb/ ped/ ZEM-MAT

RNDr.

33

38

Lenka Škodová učitel

23

odb/ ped/ MA-FY

Mgr.

19

39

Marie
Štěpničková

učitel, TU,
poradce
environmentál.

24

odb/ ped/ BIO-MAT

Mgr.

28

40

Petra
Veverková

učitel, TU,
vedoucí PK

23

odb/ ped/ AJ-DEJ-RJ

Mgr.

28

41

Jana
Zděradičková

učitel

22

odb/ ped/ FRJ-DEJ

Mgr.

17

42

Pavla
Žufníčková

učitel

6

odb/ped/HV-MATBIO

Mgr.

11

32
33
34

Ve školním roce 2016/2017 ve škole nepůsobili osobní asistenti ani asistenti pedagoga pro žáky
a studenty se zdravotním postižením (sociálním znevýhodněním).
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Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2016)

II.

Pedagogický sbor školy se ke 30.9.2016 skládá z 40 učitelů, 34 žen a 6 mužů. Na zkrácený
pracovní úvazek pracuje 13 vyučujících. Tři vyučující jsou na mateřské dovolené.
Věkový průměr pedagogické sboru je 47 let, muži 45,12 a ženy 44,81 roku.

Věkové složení pedagogického sboru
věk v letech
počet vyučujících

do 30
1

31-40
9

41-50
6

51-60
13

nad 60
11

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2016)
Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské
- magisterské a
vyšší odborné
Střední
- bakalářské
vyšší

40

0

1

3

0

0

do 30 let

více než 30 let

10

13

0

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2016)
Počet ped. pracovníků s praxí
do 5 let
do 10 let
do 20 let

základní

13

V. Aprobovanost výuky (k 30. 9. 2016)

Předmět
ČJL
AJN
NEJ
FRJ
ŠpJ
VO
ZSV
DEJ
ZEM
MAT
FYZ
CHE
BIO
IVT
ESV
TEV
MED
Konverzace v ANJ
Konverzace v NEJ
Konverzace v FRJ
Konverzace v ŠJ

Celkový počet
hodin odučených
týdně
58
124
45
40
13
6
24
29
27
61
35
23
38
34
42
46
6
6
0
2
2

Z toho
odučených
aprobovaně
58
124
45
40
13
6
24
29
27
61
35
23
38
30
38
40
6
6
0
2
2
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Seminář a cvičení z MAT
Seminář a cvičení z CHE
Seminář a cvičení z BIO
Seminář ze ZEM
Dějiny a současnost
Seminář ze ZSV
Seminář z IVT
Historické obzory
Latina

8
2
4
2
2
4
6
2
1

8
2
4
2
2
4
6
2
1

Hudební výchova-sbor- nepovinné
Cvičení z matematiky nepovinné
Sportovní hry nepovinné

2
2
2

2
2
2

Celkem

708

64

Personální změny ve školním roce 2016/2017:
Na mateřské dovolené k 30.9.2016 jsou Mgr. Eliška Filipová, Mgr. Jana Gabrielová, Ph.D., Mgr.
Dominika Benešová, Mgr. Alena Šrámová

14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Údaje o dalším vzdělávání jednotlivých pedagogických pracovníků jsou zřejmé z přiložené
tabulky na následujících stranách.
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Mgr. Alena Šrámová studuje doktorandské studium.
Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) – kurzy, semináře,
školení, samostudium
a) počet jednodenních a dvoudenních akcí
Vyučující se školili k realizaci nové maturitní zkoušky na funkce zadavatelů, hodnotitelů,
zkušebních komisařů.
b) počet vícedenních akcí
Vyučující se nezúčastnili vícedenních akcí.
c) samostudium
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DVPP - Školení, vzdělávání - ve školním
roce 2016 - 2017

Studium ke
splnění
kvalifikačních

Nová
maturita

Studium k prohloubení odborné kvalifikace

předpokladů

nové
školení

semináře, kurzy,
školení
samostudium

Jméno:
.
Balašová,
Mgr.

Jitka

Bezpečné
klima školy
a školní
metodik
prevence,
Inkluze v
praxi vaší
školy
FORUM

Procesní ochrana lidských práv,
Azylové právo, Ochrana výsledků
duševní tvorby - MUP, Státověda,
Dočekalová, Úvod do politologie

Benešová,
Mgr.

Dana

Cermat školení
pro
hodnotitel
e PP ČJL

Budínová,
Mgr.

Kateřina

Školení hodnotitel
ÚZK ČJL

studium odborné literatury k děj.
soutěži v Chebu (1945 -1948), návštěva
histor. objektů - Frýdlant, Lemberk,
Konopiště, Třebíč, Jablonné pod
Ještědem…., četba odborného časopisu
Historie, beletristické knihy k čj Soukupová, Šindelka, Katalpa….

Dvořáková Marie
Ing.

Hamerník,
Mgr.

Zbyněk

Arduino pro
učitele
(Akademie
NIC.CZ),
Robotický Lego
seminář (FEL
ČVUT),
Konzultace k
výzvě č.
02_16_042 (035)
- Šablony OP
VVV pro SŠ
(NIDV),
GEG fest

www.novamaturita.cz,
www.helpforenglish.cz, www.bridgeonline.cz, www.flo-jol.co.uk,
https://en.islcooection.com,
https://acces.oup.com
Josef Kadlec: GNU/Linux a bezpečnost
v akademických sítích;
Tomáš Hanžl, Radek Pelánek, Ondřej
Výborný: Šifry a hry s nimi;
www.root.cz, www.rvp.cz,
www.codecademy.com,
www.opensource.com,
developer.mozilla.org

17

Havlíčková Jana
Mgr.

Henčová,
Mgr.

Romana

Hrdinová,
Mgr.
Hronková,
RNDr.,
Ph.D.

Zuzana

Hynek,
Mgr.

Ivan

31. 5.
ukončeno
studium
Učitelství
pro střední
školy v
rámci
programu
Celoživotní
ho
vzdělávání katedra
psychologie
FF UK
Praha

Hana

8/2016 - OUP
konference,
11/2016 - seminář
OUP, 10/2016 English Books
Day

www.oup.com, www.helpforenglish.cz,
www.insideout.net, www.modernidejiny.cz, wwwbridge-cultive.cz,
www.jshs.cz, www.britishcouncil.com,
kniha Idioms and Phrasal Verbs,
Special Education Needs

5. 11. 2016 účast
na konference
Ideas that work v
Plzni (pořadatel:
Západočeská
univerzita Plzeň)
- semináře
zaměřené na
aktivity v
hodinách cizích
jazyků

O. Zelinková: Cizí jazyky a poruchy
učení; V. Mertin: Metody a postupy
poznávání žáka - pedagogická
diagnostika; Kucharská, Pokorná,
Mrázková: Třístupňový model péče
(inkluze)

Nová maturita - profilová část OSZ

Jana

Jungmanová Hana
RNDr.

Klimentová
Mgr.

Cermat –
konzultační semínář
PP ANJ

ČŠI –
Prahaelektronizac
e správy
škol
ŠMK změny v
roce 2017

1) Inspekční
činnost ČŠI,
Aliaves
2) Školství 2017,
MŚMT

Fyzika bez (m)učení, Mcphee Isaac
www.e-fyzika.cz, www.fyzikahrou.cz

Školení ČSI,
Praha

www.nature.com, www.ziva.cz

NATIONAL GEOGRAPHIC Česko
2016, 2017, Z. Lipský, Krajinná
ekologie, Greenwood-Earnshaw,
Chemie prvků, Bláha, Červinka,
Chemie organických sloučenin
NJ:
ČJ: časopisy Český jazyk a literatura,
Mikroworkshop
Časopis pro moderní filologii
Projekty a práce s
videem (Klett)
ČJ: Přednášky v
rámci KPČJ
FFUK
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Klimeš,
Mgr.

David

Kokinová,
Mgr.

Anna

Kučera,
Mgr.

Martin

Kykalová,
Mgr.

Martina

PPF daseinsanalytický
výcvik
(akreditováno
MŠMT) 120
hodin

Inkluzívní vzdělávání. Iva Strnadová,
Vanda Hájková Poruchy pozornosti a
hyperaktivita. Autor: PhDr. Marie
Renotiérová, Ph.D., Portál

Lidinský,
Mgr.

Stanislav

Školení ředitelů
SŠ Nesuchyně,
Školení KAP a
ŠAP SOŠ
Kladno,

Ivo Kraus, Století fyzikálních objevů,
R. Macintosh, Jádro

Malá, Mgr. Sandra
Ph.D.
Moravanská Marie
Mgr.

Novák,
Mgr.

Ondřej

Pojerová,
Mgr.

Stanislav
a

Poledníková Marie
PhDr.

Cermat školení
pro
hodnotitele PP ČJL,
Cermat školení
pro
hodnotitele otevřených úloh
MZK DT
Cermat školení
pro
hodnotitel
e PP ČJL

Člověk v tísni kurzy pro
mentorování
projektu Kdo
jiný, Charita seminář k
projektu Žijeme
spolu, mluvíme
spolu

britské sufražetky:
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/75
508, kniha Piráti 1660-1730

Náboženství a víra, Základy
společenských věd 1-4

Formánková: Konflikt v Acehu,
Gregorovská: Nezávislá Indonésie,
Zolenda: Kambodža- osud jednoho národa

MD
Metodické doporučení k primární
prevenci rizikového chování u dětí a
mládeže

Katalogy
požadavků k mat.
zkoušce
2016/17
zahájeno
studium Maturitní
komisař

www.naturcuni.cz/geografie,
www.pomocucitelum.cz

Nika,Ochrana přírody,Vesmír, Internet
dle potřeby,,www VŠCHT,lékařských
fakult,PřFUK,dumy kolegů biologů a
jiné
Cermat školení pro
hodnotitele
PP ČJL,
NIDV zadavatelé
MZK
(14.2.)

Čeština jako cizí
jazyk - ÚBS FF
UK Praha

Šrámková, Mluvený projev, Marie
Maříková, Rétorika - manuál
komunikačních dovedností, Claudia
Noellke, Umění prezentace,Alena
Špačková, Moderní rétorika
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Prošková,
Mgr.

Petra

Časopis: Matematika - fyzika informatika, WWW stránky:
kdf.mff.cuni.cz,
kdm.karlin.mff.cuni.cz, cermat.cz

Revinová,
Mgr.

Hana

Rosová,
Mgr.

Barbora

Schropfer,
Mgr.

Jaroslav

Metodické doporučení k primární
prevenci rizikivého chování u dětí a
mladistvých,Počítač pro každého,
Computer, I. Růžička Netradiční
sporty, PORTÁL,CORE
trénink,SLOVART, Strečink na
anatomických základech, GRADA

Schröpferová,
Mgr.

Marie

Metodické doporučení k primární
prevenci rizikového chování u dětí a
mladistvých,Geografické rozhledy,
Dnešní svět, Strečink na anatomických
základech,GRADA,T. Matějíček:
Výchova k myšlení v evropských a
globálních
souvislostech,www.msmt.cz,
www.czso.cz,
www.chmi.cz,www.natur.cuni.cz

Skálová,
Mgr.

Petra

Smolová,
Mgr.

Martina

Šimonová,
Mgr.

Dominika

Metodické doporučení k primární
prevenci rizikového chování u dětí a
mladistvých

Cermat školení
pro
hodnotitele PP ČJL
Englishbooks
Day Beroun,
Konference OUP
Praha, Workshop
speaking in class
JŠHV Beroun

8/2016 - OUP
konference,
10/2016
expediční školení
DOFE, 1,2/2017
Cambridge
Eng.Lang.
Assessment zkoušející ústní
části zkoušky
Camb.First, 2
semináře,
kalibrace
Cermat konzultač
ní semínář
PP ANJ

the Certificate Library: English
Literature, Luboš Jurík: American
Dialogues, www.britishcouncil.com

Martin Hilský, Shakespeare a jeviště
svět, Tim Taylor, Guide to the history
of Britain

www.bbc.com, www.insideout.net,
www.helpfprenglish.cz, OUP Extensive reading, OUP - Mixed
Ability Teaching

MD
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Šimonová
Mgr.

Pavla

Šimonová,
RNDr.

Věra

Přírodovědecká
fakulta UKterénní cvičení

Dnešní svět-digitální verze publikací
,AGID -agentura geoinformačních
dovedností

Škodová,
Mgr.

Lenka

1) Přírodovědný
inspiromat pro
učitele ZŠ a SŠ,
konaný dne 30.
srpna 2016 na
MFF UK Praha Trója, MSMT 10244/2016-2248,
2) Techambition přednáška pro
učitele M na
gymnáziu, konání
7. prosince 2017
8.11.2016
Matematické
paradoxy, MAT
FYZ UK,
přednáška, 7.12.
2016
TECHAMBITIO
N, přednáška,
využití softwaru
matematických
vizualizací

Informatika pro maturanty a zájemce o
studium na vysokých školách ( Klimeš,
Skalka, Lovászová, Švec,
nakladatelství Enigma )

Cermat školení
pro
hodnotitel
e PP ČJL

Štěpničková Marie
Mgr.

Veverková Petra
Mgr.

Zděradičková
Mgr.

www.insideout.net, www.brodgepnline.cz, wwwOUP.com,
wwwhelpfotenglish.cz, R. Gairns and
S. Redman, Idioms and Phrasal Verbs

Jana

Agentura
Descartes Prahaseminář "Využití
dramatické
výchovy ve
společenskovědní
ch předmětech"
MKC Praha – Jak
na ně?, Hlasohled
– Zpěv afrických
polyfonií, RC
Slunečnice –
Angličtina B2

Žufníčková Pavla
Mgr.

Šrámová,
Mgr.

Stravovací návyky, jóga, zdravý životní
styl, www.damyvakci.cz, 3xtřídenní
seminář, Peter Wohllben: Tajný život
stromů, Citový život zvířat

časopisy : Živá historie, Tajemství
české minulosti, Dějiny a současnost,
www : Institut francais de Prague,
Sdružení učitelů francouzštiny

Hrčková Naďa – Dějiny hudby VI,
Chamine Shirzad – Positive
Intelligence, Tichá Alena – Učíme děti
zpívat, Silberman Mel – 101 metod pro
aktivní vyučování, Jurková, Horáková
– Etnická hudba ve škole, časopisy
Vesmír, Scientific American, National
Geographic

Alena
MD
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15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Zájmová činnost organizovaná školou
Během školního roku 2016-17 nabízela škola následující nepovinné předměty.
Nepovinný předmět
počet žáků
Vyučující
Sportovní hry
Hudební výchova - sbor
Hudební výchova-orchestr
Latina

23
27
18
11

Mgr. Schröpferová
T. Pomajslová Rajnicová
Mgr. Klimeš
PhDr. Poledníková

Testy FCE – Mgr.Skálová připravila zájemce na zkoušku z angličtiny, zkoušky se uskutečnily v naší
škole Náročné zkoušky, která trvala čistého času téměř 4 hodiny a zahrnovala i ústní část, se
zúčastnilo 11 studentů gymnázia. Všichni úspěšně zkoušku v úrovni B2 a C1 složili.

Ve školním roce 2016-2017 pokračovala tradiční dlouholetá činnost Klubu mladého diváka
(zajišťují Mgr. D. Benešová, Mgr. O. Chocová), zapojilo se zhruba 119 studentů školy. Studenti
zhlédli 12 divadelních představení ve třech skupinách, navštívili velká i malá pražská divadla a
měli příležitost porovnat jednotlivé divadelní žánry. Vyučující vybírají divadelní představení
s ohledem na věk studentů, studijní program výuky českého jazyka a literatury i na žánrovou
pestrost.
b) Mimoškolní aktivity: Akce 2016 - 2017
Exkurze
Židovské město
Strž
Techmánie
ZOO Praha
Sklárna Nižbor
Historický park Ledčice
Sklárna Nižbor
Praha historická
Dalí - výstava Praha
Dalí - výstava Praha
Medicína s simulacích
Čistírna odpadních vod
Právnická fakulta Praha
Česká filharmonie
Praha - spisovatelé
Praha vánoční
Náprstkovo muzeum
Výstava - Jan Kaplický
Soud Beroun
Goetheinstitut Praha
Výstava - Jan Kaplický + ND
Královská cesta Praha
Sklárna Nižbor

4.K/Kh
2.S/Kh
2.S/Kh, Aš
3.A/Jg
2.B/Pj
5.K, 1.A/Kd, Ve
2.A/Pj
4.A/Bš
2.B/Ky
3.B, 4.A/He, Sk
7.S/Šč
3.T/Dv
7.S/Hr
2.S/Kd
4.K/Kh
2.S/Kh
1.P, 7.S/Šč
2.B/Sk
3.T/Zd
4.K, 5.K/Kh
3.A/Bš
4.A/Ve
3.T/Dv

12.9.2016
20.9.2016
26.9.2016
3.10.2016
11.10.2016
12.10.2016
13.10.2016
20.11.2016
7.11.2016
7.11.2016
7.11.2016
8.11.2016
10.11.2016
13.12.2016
19.12.2016
21.12.2016
21.12.2016
22.12.2016
6.1.2017
11.1.2017
30.1.2017
30.1.2017
2.2.2017
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Goetheinstitut Praha
IMAX Praha
Galapágy - film
Pankrácká věznice Praha
Finanční úřad
NaFilm historie kinematografie
NaFilm historie kinematografie
Institut Cervantes Praha
Úřad práce
Úřad práce
Hrdličkovo muzeum
Sklárna Nižbor
Tělo - Body Praha
Vietnam - film
Stretech ČVUT
Vědohraní MFF UK Praha
ZOO Praha
JE Temelín
Ambasáda USA
British Cancel

4.K,5.K/Kh
5.K, 4.K, 6.S
2.A/Ba
3.A/Cho
4.A/Hr
7.S/Po
5.K/Hr
1.B/Ky
3.A/Cho
3.B/Cho
3.B/Pj
5.K/Dv
3.B/Pj
1.P - 4.K + 2.A,B
Šč
2.S, 3.T/Lš, Pp, Zd
6.S/Pj
1.A/Dv, Ve
3.A,B, 7.S/Jh, Ba
2.B/Sk

15.2.2017
15.2.2017
15.2.2017
21.2.2017
2.3.2017
20.3.2017
27.3.2017
30.3.2017
4.4.2017
11.4.2017
18.4.2017
18.4.2017
25.4.2017
28.4.2017
7.6.2017
8.6.2017
15.6.2017
19.6.2017
20.6.2017
23.6.2017

3.A navštívila pankráckou věznici
Jsou místa, na která se chceme ještě jednou podívat. Zážitky, které je potřeba si opět prožít.
Přesto víme, že někam už nikdy nebudeme chtít vstoupit, protože jednou to stačilo
3. A si takovýto pocit prožila v úterý při exkurzi, pokud se to takto dá nazvat. Stala se třídou,
která jako první na Gymnáziu J. Barranda navštívila pankráckou věznice. Známe ji z filmových
zpracování, z televizních zpráv, ale pohybovat se přímo v prostorách věznice, vidět cely a vězně při
práci, potkávat je v doprovodu dozorců a v prostoru za mřížemi nebylo vůbec optimistické. Důmyslně
vyvedené odpady na chodbách z důvodu bezpečnosti vězňů, samé zámky, kontroly, disciplína…Přesto
vazební část věznice nabízí i společenskou místnost s knihami, televizí, v přízemí areálu kantýnu a
hlavně možnost pracovat. Keramická dílnička je malá, ale výrobky lze koupit v internetovém obchodě.
Pobyt vězně činí měsíčně kolem 1700 Kč, což byla pro nás určitě zajímavá informace a zároveň námět
k diskusím. Do části věznice určené pro velmi nebezpečné vězně jsme neměli přístup, ale viděli jsme
cely, ve kterých pobýval V. Havel a židli, na které seděli při povinné fotografické identifikaci K. H.
Frank, M. Horáková či zmíněný prezident V. Havel.
Následovala prohlídka tzv. sekyrárny s podrobným odborným výkladem. Dozvěděli jsme se o
historii poprav, o výstavbě pankrácké věznice v roce 1885, viděli fotografie z procesu s Omladinou,
stejně jako oblečení dozorců od 1. republiky až do současnosti. Snad nejsugestivnější byla bílými
kachlíčky obložená místnost s gilotinou, ve které přišlo v období heydrichiády o život přes tisíc lidí. Na
maketě věznice jsme viděli prostory, kde byla oběšena v roce 1950 Milada Horáková a Záviš
Kalandra.
Za prudkého deště jsme vyšli do pankráckých ulic a jako symbolicky z nás déšť smýval hluboké
pocity a zážitky.
Mgr. Olga Chocová

Sportovní soutěže a sportovní akce
Corny pohár
Corny pohár
Přespolní běh
Šachový turnaj - okres
Šachový turnaj - oblast

Sha
Sha
Sh
Šč
Šč

15.9.2016
27.9.2016
19.10.2016
24.10.2016
11.11.2016
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Šachový turnaj - kraj
Pohár rozhlasu
Atletika
Plavecko-běžecký závod

Šč
Sha
Sha
Sha

14.12.2016
18.4.2017
10.5.2017
15.5.2017

Školní turnaj ve fotbale
Jungmannova ZŠ - rozhodčí
Turnaj čarodějnic
Školní turnaj ve fotbale

Nv
3.B
florbal/Nv
Nv

22.9.2016
19.4.2017
26.5.2017
6.6. 2017

Jiné soutěže
Ekologická olympiáda
Šč
Pišqworky - školní kolo
Pišqworky - oblastní kolo (organizuje Studentská rada GJB)
Robosoutěž
ČVUT Praha/Ha
Informatický bobřík
Ha
Olympiáda ČJL I. školní
Kh
Olympiáda DEJ I. školní
Bu
Pišqworky - celostátní kolo
Šč
Olympiáda ČJL II. školní
Re
Olympiáda M - A kraj
Do
Olympiáda DEJ I. - okres
Bu
Olympiáda MAT Z9
Do
YPEF - lesnická olympiáda
Šč
Hearthstone
Studentská rada
Robosoutěž
Ha
Olympiáda NEJ okres
Mo
Olympiáda MAT B+C - školní
Olympiáda ČJL I. okres
Kh
Informatický bobřík
Ha
Olympiáda ČJL II. okres
Po
Olympiáda ANJ - 1.P+2.S školní
Ba
Olympiáda ANJ SŠ školní
Jh
Olympiáda ZEM
Sha
Olympiáda ANJ - 3.T+4.K školní Dv
Pangea - matem.soutěž
4.K,3.T/Šč, Do
Pangea - matem.soutěž
1.P + 2.S/Šč, Do
Olympiáda ZMP školní
Sha
Olympiáda FRJ školní
Ko, Zd
Matematický klokan
3.T/Ši
Olympiáda MAT Z9 kraj
Do
Olympiáda ZMP
Sha
Recitační soutěž ŠPJ
He
Olympiáda FYZ kat.E,F okres
Lesnická olympiáda YPEF region Šč
Olympiáda ŠPJ - kraj
He
Olympiáda FRJ - kraj
Ko
Olympiáda CHE - kraj
Pj
Olympiáda MAT Z 6-8 okres
Do
Olympiáda ČJL I.- kraj
Horáková, 4.K

22. 9. 2017
21.10.2016
2.11.2016
4.11.2016
7.11.2016
23.11.2016
24.11.2016
25.11.2016
2.12.2016
10.1.2017
16.1.2017
24.1.2017
25.1.2017
27.1.2017
27.1.2017
30.1.2017
31.1.2017
1.2.2017
1.2.2017
2.2.2017
6.2.2017
7.2.2017
10.2.2017
14.2.2017
14.2.2017
15.2.2017
21.2.2017
14.3.2017
17.3.2017
21.3.2017
22.3.2017
22.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
28.3.2017
29.3.2017
30.3.2017
4.4.2017
4.4.2017
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Historie - „Cheb“ - kraj
Olympiáda BIO
Olympiáda MAT B,C kraj
Olympiáda FYZ - kraj
Olympiáda BIO - 1.P
Debata - Cestou do parlamentu
Pangea Praha
Pythagoriáda
Olympiáda BIO - oblast
Olympiáda BIO - kraj
YPEF - lesnická olympiáda
(celostátní kolo)

Bš
Šč
Gd
Justitz
Šč
10 studentů/Po
Do
Do
Šč
Šč
Šč

5.4.2017
7.a10.4.2017
11.4.2017
19.4.2017
20.4.2017
4.5.2017
5.5.2017
17.5.2017
17.5.2017
25.5.2017
15.6.2017

Přednášky
Dny vědy a techniky AV
4.K/Do, Aš
Bezpečnost mobilních zařízení
6.S, 2.A/Aš
(Kabinet informačních studií FF MUNI)
Dárcovství krve
3.A,B, 8.O, 4.A,B
NSZK
8.O, 4.A,B/Kd
Beseda o energii JLM
1.A,B
Molekulová fyzika MFF UK
6.S, 2.A,B/Pp, Lš
Martin Karlík, zpravodaj ČR
3.B/Kd
Profem - domácí násilí
3.A,B, 2.A/Cho
MaSo MFF UK
3.T - 4 studenti/Šč
Studium v zahraničí YUF (Škopek) 5.K, 6.S, 2.A,B
Problematika migrace 3.A,B, 7.S, 1.B
H.Langšádlová, poslankyně parlamentu ČR
Planeta země
1.P - 2.roč.
Studium v zahraničí
4.K, 5.K, 6.S
Animovaný film
1.P - 4.K
„Žijeme spolu, mluvíme spolu“
3.B/Kd
Migrace - Cyril Svoboda
3.A,B, 7.S
CEVRO Institut Praha
4.A,B, 8.O
MUP - prof. Karel Klíma
zájemci/Ba
„Ocitli jsme se již v kybernetické válce“
Tomáš Pojar, CEVRO Institut
6.S, 7.S, 5.K, 2.A,B
MUP - prof. Karel Klíma
zájemci/Ba
„Fyzika všemi smysly“ KDF MFF UK
5.K, 6.S
VŠCHT - Pokusy z chemie
3.T, 4.K, 1.A,B
5.K/Pj, Dv
Marketig
7.S/Hr
„Negativní jevy ve společnosti“
2.B, 6.S/Cho
Jan Hamáček, předseda parlamentu ČR
„EU na prahu Brexitu“
3.A,B, 7.S, 6.S
Jiří Čebud - hendikepovaný sportovec
3.A,B, 2.A
MUDr. Masnerová - Blázníš? No a? 2.A
Tomáš Řehák, AIDS
1.A,B, 2.A,B
ČSOB - finanční gramotnost
3.A/Hr

9.9.2016
12.9.2016
15.9.2016
7.10.2016
17.10.2016
19.10.2016
25.10.2016
8.11.2016
8.11.2016
11.11.2016
14.12.2016
12.1.2017
27.1.2017
31.1.2017
9.2.2017
14.2.2017
22.2.2017
14.3.2017
15.3.2017
30.3.2017
5.4.2017
4.5.2017
9.5.2017
15.5.2017
19.5.2017
24.5.2017
29.5.2017
31.5.2017
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Policie ČR
3.A, 3.B/Cho
8.6.2017
Tomáš Kudrna „Co dokáže lež“
Film dokument + debata
6.S, 7.S/Ba, Ku
19.6.2017
Robert Břešťan „Na pravdě záleží“ 3.A,B/Jh
21.6.2017
Vztahy SRN a ČR, minitří zahr. věcí – p. Gabriel, p. Zaorálek
22.6.2017
Koncerty a divadelní představení
Tapia Eta Letura - baskická hudba
Koncert orchestru a sboru pro 4.ZŠ
Koncert orchestru a sboru pro školu
a rodiče - ve 12 a 18 hod.
Akademie
Americké divadlo ve škole
Vystoupení skupin HV
Mazec
Koncert orchestru a sboru
Koncert orchestru a sboru
Korrontz Dantzan - bask.hudba
RAK
Anglické divadlo

všechny třídy
Kd

29.9.2016
21.11.2016

Kd
všechny třídy
všechny třídy
všechny sk.HV/Kd
1.P - 6.S
1.P - 4.K
rodiče a veřejnost
5 tříd
2.S, 2.A,B, 1.B/Kh, Ky, Ro, Bu
1.A,B/Dv, Ve

21.11.2016
6.-7.12.2016
27.4.2017
12.5.2017
17.5.2017
7.6.2017
7.6.2017
8.6.2017
12.6.2017
13.6.2017

Byl to jen sen ???
Akademie – „DREAM“ - V úterý a ve středu, 6. a 7. prosince 2016 si někteří z nás
uskutečnili svůj sen a představili se na prknech, která znamenají svět. Zbavili se trémy,
pobavili diváky, dokázali si, že jsou opravdu dobří tanečníci, gymnastky, gymnasti, zpěváci,
moderátoři.
Přesvědčili se, že rozumí zvuku, jevištním přestavbám, organizaci celé Akademie.
Uteklo to jako sen. Pan Dvořák natočil video, které zpestří Vánoce každému z nás,
fotografové zachytili nejzajímavější okamžiky.
Vystoupení hudebkářů již potřetí
Dne 12.května se na naší škole konalo již třetí vystoupení Hudebkářů. Letošního
ročníku se zúčastnilo pět skupin: zpěváci z primy, tercie, kvinty, 1.B a sexty.
Jedná se o akci, která má navenek ukázat něco z toho nehmotného a nehmatatelného,
co se „vyrábí“ na hudební výchově. Myslím, že i zažít zpívání v partě je zážitek sám o sobě. A
navíc se jednotlivé skupiny studentů mohou seznámit s tím, co a jak nacvičila jiná třída.
Zážitků a vzpomínek mám mnohem víc, ale údělem hudebkářů je, že jejich výtvory se
nedají popsat, vystavit či vyfotit, aniž bychom je přitom nepřipravili o jedinečnou atmosféru.
Jsem rád, že jsme tuto akci uspořádali. Díky všem zúčastněným, včetně zvukařů Matyáše ze
sekundy a Jirky z 1.B, kterým skvěle pomáhali kluci z tercie.
Jiné školní aktivity
Maturitní ples
maturanti
Kurz Flamenka
španělštináři/He, Ba
DOFE příprava expedice
účastníci / Sk, Nd
DUD - Den uživatelských dovedností - 4.K/Šč
DOFE expedice
účastníci / Sk, Nd

18.2.2017
16.5.2017
1.6.2017
9.6.2017
12.- 13.6.2017
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Spolupráce s vysokými školami
MUNI Brno
Bezpečnost mobilních zařízení
6.S, 2.A/Aš
(Kabinet informačních studií FF MUNI Brno)

12.9.2016

MFF UK Praha
Molekulová fyzika MFF UK - Praha
6.S, 2.A,B/Pp, Lš
19.10.2016
MaSo MFF UK Praha
3.T - 4 studenti/Šč 8.11.2016
Fyzika všemi smysly KDF MFF UK Praha5.K, 6.S
30.3.2017
ČVUT Praha
Robosoutěž
Robosoutěž
StreTech

Ha
Ha
Šč

4.11.2016
27.1.2017
7.6.2017

CEVRO Institut Praha
Migrace - Cyril Svoboda
CEVRO Institut Praha

3.A,B, 7.S
4.A,B, 8.O

„Ocitli jsme se již v kybernetické válce“
Tomáš Pojar, CEVRO Institut Praha

6.S, 7.S, 5.K, 2.A,B 14.3.2017

14.2.2017

Ocitli jsme se již v kybernetické válce?
Na informační tabuli na dálnici D5 je červená informace s vykřičníkem. U Zdic je
hromadná havárie ve směru na Prahu. Sjíždějte na Komárov a projeďte přes Hořovice. Tak
pan Tomáš Pojar uváděl příklad snadného kybernetického útoku na veřejnou dopravní síť.
Doprava z Plzně do Prahy v ranních hodinách úplně zkolabuje. Tyto informační tabule
nemají podobně jako stovky institucí od privátních a po veřejné žádnou kyberochranu.
Snad se v ČR blýská na lepší časy. Vojenská rozvědka má být pověřena vytvořením
prvního cybercommandu. Jak jsou na tom v jiných zemích? V Evropě různě. Někde jako u nás
– nijak tragicky, v jiných zemích hůř, v Německu a Velké Británii lépe. Super kvalitu mají v
Izraeli. A to Tomáš Pojar dobře zná. Sedm let tam žil, působil jako velvyslanec ČR v Tel
Avivu. A dosud s izraelskými kolegy úzce spolupracuje. Tvrdí, že tak zvládnutou kyberochranu
jako v Izraeli nemají nikde na světě. Světovým hackerům, firemním i státním defenzivním i
ofenzivním systémům slouží izraelská kyberochrana jako „test kvality.“
Po přednášce se kolem pana Tomáše Pojara vytvořil kroužek studentů. Septimáni se
totiž chystají na historicky první výměnný pobyt do Izraele. Pan Pojar pro byl ně
důvěryhodným zdrojem informací.
Metropolitní univerzita Praha
MUP Praha - prof. Karel Klíma
zájemci/Ba
MUP Praha - prof. Karel Klíma
zájemci/Ba
(přednáška + exkurze v prostorách univerzity)

15.3.2017
22.2.2017

Moje první vysokoškolská přednáška
V rámci několikaleté spolupráce s Metropolitní Univerzitou Praha (MUP) přednášel
prof. JUDr. Karel Klíma, CSc., vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy našim
studentům, potencionálním zájemcům o studium práv a příbuzných disciplín.
Účastníci se přesvědčili, že vysokoškolská výuka se poněkud liší od té gymnaziální,
vyžaduje od studenta dlouhodobější soustředění, jedna přednáška trvala 90 minut a
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následovaly dvě za sebou! A právo není právě nejzábavnější, i když pan profesor vždy
prokládá své přednášky řadou příkladů z praxe a tím je činí mnohem přístupnějšími.
Na otázku „Jaká byla první vysokoškolská přednáška?“ odpovídali studenti více než
stručně – zajímavá, poučná, poutavá… někteří z nich dále uvažují o studium práv!
Třetí přednáška v rámci této spolupráce se uskuteční 15. března, tentokrát přímo v
budově MUP. Po přednášce budou mít studenti příležitost si prohlédnout budovu školy,
promluvit si s některými vyučujícími a převezmou certifikáty za účast v přednáškovém cyklu
2017.
VŠCHT Praha
VŠCHT Praha - Pokusy z chemie

3.T, 4.K, 1.A,B
5.K/Pj, Dv

5.4.2017

Univerzita Karlova Praha
Dětská vědecká konference
Přírodovědecká fak. UK

Marek Brousil, 4.K

4.11.2016

Juniorská Univerzita Karlova

Tereza Veverková, 7.S

Juniorská Univerzita Karlova - Tereza Veverková
Uvažujete o účasti na Juniorské univerzitě a chcete vědět, jak to na ní chodí? Zajímáte
se o přírodní, lékařské nebo společenské vědy? Univerzita Karlova nabízí unikátní možnost
účastnit se programu, který vás provede nejenom zajímavými zákoutími vědy, ale i samotné
budovy této nejstarší středoevropské univerzity.
Program, který je určen pro studenty středních škol (v případě víceletých gymnázií pro
vyšší stupeň), je uskutečňován formou přednášek, témata přednášek jsou průřezová podle
zaměření jednotlivých fakult. Projekt simuluje univerzitní studium.
Zaujal by vás tento program? Mě ano. Proto jsem se rozhodla přihlásit do projektu
Juniorská Univerzita Karlova, který probíhal v zimním semestru. Byla jsem vybrána mezi 100
účastníků a díky tomu získala příležitost se blíže seznámit s vysokoškolským prostředím. Na
přednáškách jsem se dozvěděla mnoho zajímavého, například na jakém principu fungují
elektrochemické signály v lidském srdci nebo jaké jsou možnosti reprodukční medicíny v
21.století.
Během několika týdnů se nám postupně představili zástupci několika fakult Univerzity
Karlovy.
Slavnostní ceremoniál na závěr programu, který byl spojen s prohlídkou Karolina, pro
mě byl pěkným zážitkem.
Ještě jedna informace, byla jsem přijata na chemickou stáž z otevřené vědy. Tématem
je příprava biodegradabilních nanovlákenných membrán pro kultivaci buněk v tkáňovém
inženýrství. Začínám v lednu a moc se těším.
c) Programy a projekty
Rozvojový program Excelence středních škol 2016
Škola získala prostředky viz tabulka:
Rozpočtová položka
Čerpané:
neinvestiční výdaje celkem
prostředky na platy
odvody na ZP a SP

Čerpání (Kč)
33797
24851
8449
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FKSP

497

Informace o testování studentů v roce 2016/2017
V květnu 2017 se třída kvarta zúčastnila Výběrového zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9.
ročníku ZŠ ve školním roce 2016/2017 organizovaného ČŠI. Studenti psali on-line testy z matematiky,
přírodovědné gramotnosti a německého jazyka.
Srovnání průměrná úspěšnosti žáků naší školy a všech ostatních škol v jednotlivých testech:
matematika (GJB -73%, celkem – 52%),
německý jazyk (GBJ - 66%, celkem – 52%)
přírodovědná gramotnost (GJB - 79%, celkem – 61%).
Ve všech testech tedy škola dosáhla nadprůměrných výsledků.

Jednotlivá testování :
Srovnávací test

1.A,B, 5.K/Mat-Do

12.9.2016
5.12.2016
16.3.2017
5.6.2017

Testy ČŠI
Pilotáž SCIO

7.S, 3.A,B
30 studentů

16.11.2016
6.4.2017

Příprava společné části MZ - průběžně - maturitní třídy:
Testy organizované společně pro všechny třídy:
DT + PP ČJL, ANJ, (FRJ)
9.9. a 12.9.(DT i PP – ČJL, Anj),
6.11(DT Mat+Anj),
14.11. (DT Čjl),
6.2. – DT – Čjl, Anj
DT MAT
6.1.- 20.1. - 3.2. - 24.2. - 10.3. - 24.3. - 14.4.
d) Zahraniční spolupráce a zájezdy
V roce 2015 - 2016 se neuskutečnily výměnné zájezdy do Vizille, ani do italského Schia
z ekonomických důvodů. S oběma školami zůstáváme v kontaktu pro příští období.
Škola navázala nový kontakt se školou Kfar Galim, Hof Hacarmel v Haifě (Izrael),
uskutečnil se výměnný pobyt 11 českých a 10 izraelských studentů.
Zahraniční
Brusel
25 žáků/Kd
(Soutěž Pavla Teličky o cestu do Evropského parlamentu)
Anglie
45 žáků/Sk, Ba, Ro
Drážďany
4.K, 5.K/Kh, Hr
Izrael - výměnný pobyt
11 žáků 7.S/Po, Ro
Nizozemí
2.B/Sk, Ro
(s návštěvou VŠ)
Izraelští studenti v ČR
11 žáků/Po, Ro
Vídeň
3.T/Zd, Šp
Paříž
2.A FRJ/Jh
Berlín
4.K, 5.K/Kh, Hr

3. - 7.9.2016
18. – 22. 9 2016
12.12.2016
27.-31.3.2017
17.-21.4.2017
24. - 28.4.2017
24.- 25.4.2017
15. - 18.5.2017
15. - 17.5.2017
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Nová spolupráce – výměnný pobyt se školou Kfar Galim v Izraeli
Spolupracujeme s iniciativou Cemach (http://www.cemach.cz/il/), která propaguje
vzájemné vztahy s Izraelem a organizuje soutěže pro středoškoláky. Zástupci Cemachu nám
poskytli adresu této školy.
Skupina 11 studentů a 2 vyučujících z Gymnázia Joachima Barranda Beroun
navštívila Izrael v termínu 27. - 31. března, viděli jsme Mrtvé moře, pevnost Masadu,
Jeruzalém, Haifu, Tel Aviv, poznali jsme školu Kfar Galim, Hof Hacarmel, bydleli jsme
v rodinách izraelských přátel.
Od 24. do 28. dubna nás navštívila skupina 10 izraelských studentů (jedna studentka
nemohla z rodinných důvodů odcestovat). Doprovázela je 1 učitelka. Součástí jejich
programu byla návštěva Prahy (Nové i Staré Město, výstava NaFilm s animační dílnou,
Pražský Hrad), jeli jsme společně do Karlových Varů se zastávkou v Krušovicích. Celý den
jsme strávili ve škole (návštěva vyučovacích hodin, divadelního představení a workshopu
v angličtině) a v Berouně.
Vrcholem výměny bylo přijetí skupiny českých i izraelských studentů velvyslancem
státu Izrael JE Danielem Meronem v jeho rezidenci. Pan velvyslanec naši iniciativu velmi
ocenil.
Fotografie jsme prezentovali na stránkách naší školy:
https://www.gymberoun.cz/galerie/Izrael_2017/1-40-59
https://www.gymberoun.cz/galerie/Izraelci_v_Cechach/1-40-59
Ve škole Kfar Galim, Hof Hacarmel jsme našli nové přátele, vstřícnou paní ředitelku a
obětavou paní kolegyni, která výměnný pobyt organizovala. Společně věříme, že se výměna
s touto školou uskuteční i v dalších letech.
e) Výsledky studentů v soutěžích ve školním roce 2016/2017
Jsou uvedeny v příloze č.2 této výroční zprávy
f) Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů
Prevence šikany
Bezpečnost mobilních zařízení
(Kabinet informačních studií FF MUNI)
Sebeobrana – v rámci prevence šikany
Profem - domácí násilí
„Žijeme spolu, mluvíme spolu“
„Ocitli jsme se již v kybernetické válce“
Tomáš Pojar, CEVRO Institut
The Action New Generation

6.S, 2.A/Aš

12.9.2016

1.A,B, 1.P
3.A,B, 2.A/Cho
3.B/Kd

30.9.2016
8.11.2016
9.2.2017

6.S, 7.S, 5.K, 2.A,B 14.3.2017
4.K, 5.K/Nd, Kh
26.4.2017

g) Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentální výchovu, akce
směřující k výchově k humanismu
Multikulturní a environmentální výchova a výchova k humanismu je začleňována do všech
vzdělávacích oborů. Na škole pracuje poradce pro environmentální výchovu (Mgr. Marie
Štěpničková), zpracovává roční plán práce pro environmentální výchovu pro celou školu. Plán
environmentálního vzdělávání byl ve školním roce 2016/2017 zaměřen na oblasti:
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1) Daruj krev, daruješ život
2) Jsme nedílnou součástí Evropy a jejího kulturního dědictví
3) Kde domov můj...
4) Nejčistší energie je energie ušetřená
5) Škola veřejnost
Projekt Vzdělávání bez bariér
Od listopadu roku 2012 probíhá v Domově seniorů TGM Beroun cyklus vzdělávání klientů
domova a seniorů z řad veřejnosti. Cílem naší společné vzdělávací aktivity je podporovat
mezigenerační solidaritu, vytvářet pozitivní vztahy mezi klienty domova a studenty, přispívat
k zpříjemnění aktivního stáří klientů a pěstovat pozitivní vztah studentů k nejstarším
obyvatelům našeho města.
Výuka je vedena formou hodinových přednášek učitele s praktickými ukázkami, vztahujícími
se k danému tématu.
Cyklus pokračoval i ve š kolním r oce 2013-14

Cyklus pokračoval i v roce 2016 – 17:
Domov seniorů TGM
Poezie 19. století
5.K/Po
Francouzský šanson
2.A/Zd
Hudební výchova
6.S, 1.B/Kd
Seznamovací kurzy
Seznamovací kurz - 1.P
Seznamovací kurz – 1.B
Seznamovací kurz - 1.A

Šč, Dv
Jg, Aš
Ve, Bš

1.11.2016
20.3.2017
23.5.2017

5. - 7..9.2016
5. – 7.9.2016
5. - 7.9. 2016

Projektové dny
Dvou až třídenní Projektové dny 2016 – 17 proběhly na konci školního roku téměř ve všech
třídách, jsou zaměřeny na prolínání sportovně turistických, naukových a kulturních aktivit
studentů společně s jejich učiteli. Naplňují myšlenku průřezových témat RVP, rozvíjejí všechny
klíčové kompetence. Projektové dny jsou zaměřené na multikulturní a environmentální
výchovu, směřují k výchově k humanismu, k osvojování základních sociálních dovednosti.
Prima
Sekunda
Tercie
Kvarta
Kvinta
1.A
1.B
2.A
2.B

Septima
3.A
3.B

Šumava - Lipno - Český Krumlov
Frenštát pod Radhoštěm
Plzeň
Šumava
JET - Písek - Č.Budějovice
Lipno, Český Krumlov
Lipno, Český Krumlov
Lipno
Dox
Jumppark
Beroun
Šumava
jednodenní Praha
jednodenní okolí Berouna

Šč,Dv
Kh
Zd, Cho
Do, He
Hr, Pj
Ve, Bš
Jg
Ba, Šp
Sk
Sk
Ky
Sm, Hr
Jh
Kd

26. - 28.6.2017
26. - 28.6.2017
26. - 28.6.2017
26. - 28.6.2017
26. - 28.6.2017
26. - 28.6.2017
26. - 28.6.2017
26. - 28.6.2017
26.6.2017
27.6.2017
28.6.2017
26. - 28.6.2017
27. - 28. 2017-07-03
26. - 28.6.2017
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Vodácké výcvikové kurzy v délce 5 dnů
Oktáva
5. - 9.9.2016/Otava
3.B
29.5.-2.6.2017/Vltava
3.A
16. - 16.6.2017/Vltava

Hy,Nv
Hy, Nv
Nv, Jh

Lyžařské výcvikové kurzy v délce 1 týden
1.A,B
16. - 22.12.2016
2.S
14. – 21.1.2017
5.K
25.2. – 3.3.2017

Nv,Hy
Sh, Shá
Sh, Sha

Ochrana osob za mimořádných okolností
všichni studenti a vyučující
Charitativní aktivity
Charitativní bazar pro Ganeshe
Hrou proti AIDS - lektoři pro ZŠ
„Česká nemocnice v Ugandě“
Noc venku

celá škola

Sh

30.9.2016

3.B/Ši
3.A
3.A,B, 2.B
dobrovolníci

15.12.2016
22.3.2017
21.4.2017
14. - 25. 2016

Srdíčkový den

11 žáků/Šč
13 žáků/Šč
2 dvojice

13.9.2016
29.6.2017
9.12.2016

Kytičkový den

2 dvojice

10.5. 2016

Darování krve – Hořovice

Studenti a učitelé školy pokračují v „Adopci na dálku“ pro indického chlapce Ghaneshe
Naika. Propagaci akce, výběr finančních prostředků a komunikaci s Arcidiecézní charitou
Praha (www.charita-adopce.cz) zajišťuje Mgr. Olga Chocová. Finanční podpora umožňuje
indickému chlapci chodit do školy. Informace o průběhu aktivity, vzájemná korespondence
apod. je na www.gymberoun.cz.
h) Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce,
zaměstnavateli a dalšími partnery
Během školního roku škola spolupracovala s Okresním Archívem v Berouně, Úřadem práce
Beroun, Městskou knihovnou Beroun, Okresním muzeem v Berouně, DDM Příbram,
Okresním soudem Beroun.
Jednotlivé třídy realizovaly exkurze (podle ŠVP i aktuální nabídky), studenti se zúčastňovali
soutěží, organizovaných těmito institucemi.
Od školního roku 2010 – 2011 škola spolupracuje se Vzdělávacím institutem Středočeského
kraje. V budově je kancelář a zároveň poskytujeme prostory pro DVPP. V tomto školním roce
proběhlo 17 školicích akcí pro učitele a zaměstnance státní správy. Spolupráce trvala i v roce
2016 – 2017.
Publikační činnost vyučujících a studentů do místního tisku (Berounský deník, Echo, Mladá
fronta Dnes).

32

V rámci literární soutěže "Studenti čtou a píší noviny" pořádané deníkem Mladá fronta se
zapojili studenti zejména 2. a 3. ročníků (vyučující – Mgr. Benešová,. Publikované texty jsou
zároveň zveřejňovány na školním webu zároveň s texty vzniklými ve volitelném předmětu
Tvůrčí psaní.
i)

Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, žáky jiných škol

Den otevřených dveří – 30.11. 2016 - zúčastnilo se 227 návštěvníků, spolupracovali studenti
kvinty.
Maturitní ples – Kladno – 18.2. 2016 – tradiční akce maturantů – 900 návštěvníků, ples
moderoval Karel Hynek, hrála skupina Lifeband.
Akademie „DREAM“

všechny třídy

6.-7.12.2016

Koncert pěveckého sboru JBS (Joachim Barand‘s Singers)
Vánoční zpívání na schodech
Koncert orchestru a sboru
Koncert orchestru a sboru

všichni/Po
1.P - 4.K
rodiče a veřejnost
+ pro veřejnost

18.12.2015
7.6.2017
7.6.2017

Den uživatelských dovedností - Mgr.Štěpničková + kvarta – pro primu, sekundu, 1.A,B 9.6.2017
DOFE expedice
účastníci / Sk, Nd
12.- 13.6.2017

j)

Další akce, nebo činnosti školy

Spolupráce s vysokými školami
MUNI Brno
Bezpečnost mobilních zařízení
6.S, 2.A/Aš
(Kabinet informačních studií FF MUNI Brno)

12.9.2016

MFF UK Praha
Molekulová fyzika MFF UK - Praha
6.S, 2.A,B/Pp, Lš
MaSo MFF UK Praha
3.T - 4 studenti/Šč
Fyzika všemi smysly KDF MFF UK Praha 5.K, 6.S

19.10.2016
8.11.2016
30.3.2017

ČVUT Praha
Robosoutěž
Robosoutěž
StreTech

4.11.2016
27.1.2017
7.6.2017

CEVRO Institut Praha
Migrace - Cyril Svoboda
CEVRO Institut Praha

Ha
Ha
Šč

3.A,B, 7.S
4.A,B, 8.O

14.2.2017
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„Ocitli jsme se již v kybernetické válce“
Tomáš Pojar, CEVRO Institut Praha

6.S, 7.S, 5.K, 2.A,B 14.3.2017

Metropolitní univerzita Praha
MUP Praha - prof. Karel Klíma
zájemci/Ba
MUP Praha - prof. Karel Klíma
zájemci/Ba
(přednáška + exkurze v prostorách univerzity)
VŠCHT Praha
VŠCHT Praha - Pokusy z chemie

15.3.2017
22.2.2017

3.T, 4.K, 1.A,B
5.K/Pj, Dv

5.4.2017

Univerzita Karlova Praha
Dětská vědecká konference
Přírodovědecká fak. UK

Marek Brousil, 4.K

4.11.2016

Juniorská Univerzita Karlova

Tereza Veverková, 7.S

Kulturní akce
Koncerty a divadelní představení
Tapia Eta Letura - baskická hudba
Koncert orchestru a sboru pro 4.ZŠ
Koncert orchestru a sboru pro školu
a rodiče - ve 12 a 18 hod.
Akademie
Americké divadlo ve škole
Vystoupení skupin HV
Mazec
Koncert orchestru a sboru
Koncert orchestru a sboru
Korrontz Dantzan - bask.hudba
RAK
Anglické divadlo

všechny třídy
Kd

29.9.2016
21.11.2016

Kd
všechny třídy
všechny třídy
všechny sk.HV/Kd
1.P - 6.S
1.P - 4.K
rodiče a veřejnost
5 tříd
2.S, 2.A,B, 1.B/Kh, Ky, Ro, Bu
1.A,B/Dv, Ve

21.11.2016
6.-7.12.2016
27.4.2017
12.5.2017
17.5.2017
7.6.2017
7.6.2017
8.6.2017
12.6.2017
13.6.2017

Prezentace jednotlivých předmětů
Den s fyzikou
1.P - 4.K/3.A, Aš
Prezentace DOFE/Anj
1.A,B, 2.A,B/Sk
Německý den
4.K, 5.K/Kh
Den uživatelských dovedností
4.K/Šč

10.10.2016
4.10.2016
11.11.2016
9.6.2017

16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení
Škola nepořádala kurzy k doplnění základního vzdělání – počet kurzů, účastníků a absolventů.
Škola neorganizovala rekvalifikační studium v oborech KKOV.
Škola neorganizovala krátkodobé rekvalifikační kurzy.
Škola neorganizovala kvalifikační kurzy.
Škola neorganizovala ostatní činnosti v rámci dalšího vzdělávání.

34

17. Výchovné a kariérní poradenství
Škola vychází z vize, že může působit zejména v oblasti prevence patologických jevů. Škola se
snaží předcházet těmto negativním jevům demokratizací a otevřeností vztahů mezi učiteli a
studenty, neformálními mimoškolními kontakty mladších a starších studentů, studentů a učitelů
i učitelů mezi sebou. Konkrétní akce v této oblasti koordinuje zejména školní metodik prevence
(Mgr. Jitka Balašová), výchovný poradce (RNDr. Stanislava Pojerová) a třídní učitelé.
a/ Popis činnosti výchovného a kariérního poradenství
Činnost výchovného poradce vychází z plánu školy na školní rok a plánu výchovného poradce.
Činnost výchovný poradce provádí na základě §121 z.č. 561/ 2004 Sb. a zejména podle § 7
vyhl. MŠMT ČR č. 72/ 2005 Sb. (ve znění pozdějších novel) o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Náplň činnosti vychází z obsahu
přílohy č. 3 k vyhlášce MŠMT ČR č. 72/ 2005 Sb.
b/ Informace o odborných pracovnících
Práci výchovného poradce vykonává RNDr. S. Pojerová (absolvovala postgraduální studium
pro VP v roce 1988. Práci VP vykonává od 1.9. 1988). Pravidelně se účastní odborných
seminářů pro a celostátních konferencí pro výchovné poradce.
c/ Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje a speciálně
pedagogickými centry
Výchovný poradce pravidelně dlouhodobě spolupracuje pedagogicko-psychologickými
pracovišti. Spolupracovala s rodiči a v naléhavých případech s lékaři, sociálními pracovníky,
policií apod.
Výchovná poradkyně spolupracovala s rodiči formou individuálních konzultací, informovala
v rámci Dne otevřených dveří a pravidelných schůzek SRPŠ.
18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o
dalších kontrolách neuvedených v bodě 20)
Kontrola ČŠI ve školním roce 2016/2017 neproběhla.
19. Další činnost školy
Školská rada:
Jednání Školské rady se konalo dne 11. října 2016 a 4. května 2017. Zápisy z jednání školské
rady jsou uveřejněny na webových stránkách školy.
Složení nové Školské rady je uvedeno na straně 3 a 4 této zprávy. Zástupci do Školské rady
byli zvoleni a nově jmenováni na období od 9.4. 2015 do 9.4.2018.
Studentská rada:
Ve škole pracuje Studentská rada jako samostatný sbor demokraticky zvolených zástupců
studentů. Studentská rada se scházela pravidelně 1krát měsíčně, zvala na svá jednání zástupce
vedení školy. Z jednání studentské rady byly provedeny zápisy, které byly pravidelně
zveřejňovány na nástěnce Studentské rady v budově školy. Studentskou radu vedli: Daniel
Molt, Ivan Coufal, Dominika Bozemanová, Aneta Pudhorocká.
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Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Beroun:
Při škole pracovalo občanské sdružení SRPŠ při Gymnáziu Beroun (Občanské sdružení –
registrováno podle z.č. 83/1990 Sb. u MV ČR 9/11/1993 pod VS/1-22295/93-R)
IČO: 47514124, č.a.: 0361335359 / 0800 u České spořitelny v Berouně ). Předsedou byla
paní Mgr. Alena Šilhavá, místopředsedou Ing. Dana Pohlová a hospodářkou paní Hana
Nademlejnská
.
Zástupci rodičů jednotlivých tříd, kteří reprezentují toto občanské sdružení, se s vedením
školy ve šk. roce 2015/ 2016 sešli třikrát.
Na těchto schůzkách vedení školy informovalo zástupce rodičů o celkovém chodu školy
jak v oblasti pedagogické činnosti, tak o ekonomické situaci školy. SRPŠ při Gymnáziu
Beroun se podílelo zejména na finančním a organizačním zabezpečení maturitního plesu.
Z prostředků SRPŠ byl zaplacen jeden koncert pro všechny žáky školy a pořad Planeta země.
SRPŠ také zprostředkovávalo výměnu informací mezi rodičovskou veřejností a školou.
Dvakrát ročně se konaly třídní schůzky rodičů, kde byli rodiče všemi pedagogy informováni
o prospěchu, chování studentů a důležitých akcích školy. V naléhavých případech byli rodiče
informováni písemně nebo konzultovali problémy osobně s jednotlivými učiteli i vedením
školy.
Pro rodiče a studenty budoucí primy a I. ročníku se uskutečnila dne 8. června 2016 informační
schůzka.
Dne 31. března 2016 bylo občanské sdružení vymazáno a zasán byl spolek Sdružení rodičů a
přátel Gymnáziu Joachima Barranda Beroun z.s. Spolek byl zaregistrován pod č.j. L
5458/RD15/MSPH a Fj 5155/2016/MSPH u Městského soudu v Praze. Předsedou je paní
Mgr. Alena Šilhavá, místopředsedou Ing. Dana Pohlová a hospodářkou paní Ing. Hana
Nademlejnská.
20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy
I. Základní údaje o hospodaření školy
v tis. Kč.5 Základní údaje o
hospodaření školy
v tis. Kč

k 31. 12. 2016
Činnost
Hlavní

k 30. 6. 2017
Činnost

Doplňková

Hlavní

Doplňková

1.

Náklady celkem

25618

0

12300

0

2.

Výnosy celkem

25618

0

12303

0

2024

0

1458

0

0

0

0

0

0

0

7

0

z toho

příspěvky a dotace na provoz
(ač. 691)
ostatní výnosy

3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním

Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
1.

k 31. 12. 2016

Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV)

0
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2.

Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených
příjmů z pronájmu celkem (INV)

3.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes
účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV)

23066

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)
z toho

23066

mzdové výdaje

16816

ostatní celkem (UZ 33 163, 33 160, 33 245 atd.)
1

z toho
z toho

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem
(NIV)

4.

2024

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)

2024

ostatní účelové výdaje celkem (UZ 001, 002, 003, 012, 014)
1

z toho

0

003 mezinárodní spolupráce

0

014 vrácené příjmy z pronájmu

0

z toho

5.

Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU,
FM EHP/Norsko atd.) – From Beroun…

0

Komentář k ekonomické části:
Komentář k hospodaření PO za rok 2016
Organizace pokryla jen nutné provozní výdaje a situace je stále velmi napjatá. Ze
schválených provozních prostředků lze jen těžko financovat vybavení školy moderní
technikou či nábytkem, nakupovat učebnice a odbornou literaturu či pokrýt náklady na
udržovací opravy v budově školy. Neinovuje se technické vybavení školy pro výuku ani
provoz, vysílat učitele na vzdělávací akce v rámci plánu DVPP je velmi obtížné, škola
odhlásila veškerá periodika a v současné době nevidí vedení školy možnost dalších úspor.
Navýšení nákladů na účtu 511 je způsobeno nutnou opravou podlahy – parket v sále školy
po havárii topení.
Díky úsporám v oblasti energií se podařilo pořídit lavice a židle do jedné učebny a zakoupit
projektory – jako výměnu za již nefunkční.
Organizace pokryla nutné provozní výdaje. Na rozvoj vybavenosti školy, na běžné opravy a
údržbu v rozpočtu nebyly finanční prostředky.
Průměrný plat proti roku 2015 vzrostl o 4,6%.
V roce 2016 činil průměrný plat 34 744,- Kč.
Pololetí 2017
Hospodaření organizace skončilo nulovým hospodářským výsledkem.
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Čerpání prostředků na platy za 1. pololetí je 46,7% ročního rozpočtu. Škola má v této kapitole
malou rezervu na druhou polovinu roku 2017.
V oblasti ONIV je situace jak v přímých, tak v provozních velmi napjatá. Ve škole nebyla
provedena ani základní údržba. Je třeba vymalovat učebny i chodby. Podařilo se zakoupit
školní nábytek do jedné učebny.
Neinovuje se technické vybavení školy pro výuku, ani pro provoz.
Není možné vysílat učitele na vzdělávací akce v rámci plánu DVPP, nenakupují se učebnice
pro žáky v primě až kvartě osmiletého studia, není možné nakoupit ani učenice a odbornou
literaturu pro vyučující, škola odhlásila veškerá periodika.
Vedení školy nevidí možnost dalších úspor v provozní oblasti.
V oblasti investičních aktivit se během 1. pololetí 2017 připravily rekonstrukce WC na
hygienické kabiny pro dívky (4ks) a je připravena rekonstrukce plynové kotelny. Z dalších
oprav je připravená oprava osvětlení ve dvou učebnách. Zřizovatel poskytl finanční
prostředky na podporu výuky digitálních technologií ve výši 80tis. Kč. Máme připravenu
výzvu na dodávky zboží.

21. Závěr
Obsah hlavní činnosti školy ve školním roce 2016/2017 byl naplněn v souladu s §57
z. č. 561/2004 Sb. Ve škole nedošlo k závažným událostem. Škola má předpoklady pro další
kvalitní práci a další rozvoj.
Datum zpracování zprávy: 30. září 2017
Datum projednání ve školské radě: 3. října 2017
Podpis ředitele a razítko školy: Stanislav Lidinský, v. r.
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