
 

Magistrát hlavního města Prahy 
odbor školství, mládeže a sportu MHMP 
odd. krajského a soukromého školství 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

      Výroční zpráva o činnosti školy 
      za školní rok 2016 – 2017 
 
         GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. 09. 2017 
 

 
 
 

Zpracoval: Mgr. Michal Musil 
jednatel a ředitel školy 



__________________________________________________________________________________________________________________
2016-2017 výroční zpráva o činnosti školy                                        
                                                                                                                                    2 

 

I. 
Základní údaje o škole 

 
1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2016. 
       GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. 
 

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

Telefon: 222 240 927 E-mail: musil@gjp1.cz 

Zástupce ředitele:   
PhDr. J. Končel 
 

Telefon: 224 223 623 E-mail: koncel@gjp1.cz 

 
3. Webové stránky právnické osoby: www.gjp1.cz 
 

4. Škola, jejíž činnost právnická osoba vykonává a její cílová kapacita (podle rozhodnutí o 
zápisu do školského rejstříku): 

 
Střední škola, IZO: 013 094 394, nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 200 
Činnost vykonává právnická osoba GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. 
Identifikátor právnické osoby: 600 004 635 
IČ: 25 11 97 02 

 
5. Obor vzdělání a vzdělávací program 
 

Škola vzdělává v učebním oboru 79-41-K/41 Gymnázium s důrazem na výuku anglického 
jazyka (předmět s nejvyšší hodinovou dotací). Profiluje se širokou nabídkou výchovných a 
mimoškolních aktivit, přátelským klimatem a individuálním přístupem k žákům.  

Ve škole studovalo ve šk. roce 2016 – 2017 celkem 170 žáků v osmi třídách, tj. 20 - 26 žáků 
v každé třídě. Kapacita je 200 žáků. Od 1. 9. 2009 probíhá výuka podle školního 
vzdělávacího programu GJP.  

      

škola kód  
název oboru / vzdělávacího 
programu 

cílová 
kapacita 
oboru / 

programu 

poznámka  
(uveďte, pokud 
obor nebyl 
vyučován, je 
dobíhající atd.) 

GJP 79-41-K/41 Gymnázium 200 od 1. 9. 2009 
 
 

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2015/2016  
a. nové obory / programy: 79-41-K/41 Gymnázium od 1. 9. 2009 
b. zrušené obory / programy: 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné 

 
 
 

http://www.gjp1.cz/
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7. Místa poskytovaného vzdělávání (v závorce uveden vlastník objektu):  
a. uvedené v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: 

Pštrossova 13/203, Praha 1 (MČ Praha 1) 
b. jiná: TJ Sokol I. Smíchov, Plzeňská 27, Praha 5 (výuka TV) 

 
8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení GJP 
 
Škola sídlí od roku 2007 v moderně vybavené školní budově v klidném prostředí v krásné lokalitě 
v historickém centru Prahy v Pštrossově 13/203 v Praze 1. V rámci modernizace výukových metod a 
prostředků GJP běžně využívá prostředky moderní projekční techniky jako datové projektory, 
interaktivní tabule, tablety (ipady), které jsou dostupné či jsou naistalovány a využívány ve všech 
kmenových třídách a učebnách. Zároveň je v celé budově školy umožněn přístup k internetu včetně 
wifi technologie.  
 
Na GJP velmi aktivně působí důležitá sekce IT ve složení Mgr. Jakub Běhounek (ICT koordinátor 
GJP), Mgr. Martin Žegklitz, Mgr. Michal Müller, Pavel Červeňák, M. A. Hlavní náplní práce IT 
sekce je správa veškerého IT vybavení na škole včetně množství školních iPadů a fotografické 
techniky, edukace učitelů v účelné a efektivní práci s elektronickým vybavením ve výuce i mimo 
ni, správa cloudových úložišť školy a školních systémů jako jsou webové stránky, sw Bakaláři či 
Moodle. K činnosti IT sekce patří i kompletní správa sociálních profilů školy a podpora 
propagace školy skrze webová i tištěná média. 
Mezi hlavní úspěchy a počiny ve školním roce 2016-17 řadíme následující: 

- definice pravidel jednotného psaní seminárních prací na GJP a spuštění webu „Pravidla 
pro vypracování seminární práce“ – it.gjp1.cz/pravidla 

- spuštění webu pro studenty „doporučení k prezentacím“ – it.gjp1.cz/prezentace 
- zřízení Office365 pro studenty po dobu studia zdarma a současné zavedení školních 

studentských mailů 
- úspěšná edukace učitelů v oblasti automatické zálohy dat přes služby OneDrive a 

Sharepoint 
- výrazné zvýšení počtu sledujících lidí na sociálních sítích Facebook a YouTube 
- nasbírání kvalitního fotomateriálu ze školních akcí 
- stabilizace školního systému Bakaláři 
- kvalitní správa informačního systému Moodle 
- zavedení školní půjčovny IT vybavení pro studenty i učitele – it.gjp1.cz/rezervace 
- povedená organizace Filmového festivalu – MFFMM2017 

MFFMM2017 
Filmový festival Martina Müllera je již tradiční, každoročně se opakující školní akcí, na které 
prezentují studenti druhých ročníků povedené filmy natáčené v průběhu druhého pololetí 
v předmětu IVT. Výjimečností této akce je, že se koncem školního roku potkávají současní 
studenti, učitelé i absolventi a rodiče studentů Gymnázia Jana Palacha v neformálním prostředí 
vybraného pražského kina. 
Letošní ročník se uskutečnil v kině Pilotů a byl velmi bohatý na kvalitní epické snímky. Na 
promítání bylo vybráno 17 filmů, z celkových 42, které soutěžily v 5 kategoriích. 
Hlavní ceny si odnesli následující autoři: 

- Cena za nejlepší zvuk - Pluhařová Alžběta, film Les 
- Cena za nejlepší kameru - Stamenovič Natalia, film Démonická Párty 
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- Cena za nejlepší hereckou roli - Seva Gniteckis, film The Loop 
- Cena diváků za nejlepší film - Bilanyuk Vitaliy, film Ten Větší 
- Cena poroty za nejlepší film - Bilanyuk Vitaliy, film Ten Větší 

Na všechny snímky studentů druhých ročníků se můžete podívat zde: it.gjp1.cz/mffmm 
 
Finanční zdroje, se kterými škola hospodařila a hospodaří, jsou více jak z poloviny tvořeny 
státní dotací stanovenou normativní metodou podle počtu žáků a zvýšenou dotací 
přiznanou v souladu s plněním dalších podmínek. Ta je používána výhradně na výplatu 
mezd zaměstnanců školy a částečně i odvodů s tím spojených. Ostatní příjmy školy jsou 
tvořeny především poplatky od žáků (školné) a grantů ESF, MŠMT ČR, MHMP, MČ Praha 1 a 
sponzorských či jiných darů získaných v rámci fundraisingového programu školy. Výdaje 
školy spojené s nákupem učebních pomůcek, učebnic pro učitele, dalším vzděláváním 
zaměstnanců atd. jsou hrazeny z ostatních zdrojů – mimo státní dotaci. 
GJP nakládá s finančními zdroji hospodárně, nespoléhá pouze na přidělení státní dotace, ale 
management školy je dokáže zajistit i z jiných rozličných zdrojů.  
 
Z posledního hodnocení inspekce ČŠI vyplynulo, že materiální i finanční zdroje v plné míře 
umožňují realizovat školní vzdělávací program a jsou hodnoceny na výborné úrovni.  

 
9. Školská rada  

Školská rada GJP byla ve svém současném složení ustavena dle § 185 odst. 10 zák. č. 561 / 
2004 Sb. (školský zákon) dne 6. 12. 2015. Stávajícími členy školské rady jsou: Ing. Alois 
Hňup (jmenován zřizovatelem školy), PhDr. J. Končel (zvolen pedagogickými pracovníky 
školy), Mgr. Ivana Löffelmannová (zvolena zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých 
žáků). Předsedou školské rady byl zvolen Ing. Alois Hňup. Školská rada plní všechny 
povinnosti dané zákonem. Kromě toho vidí jako svoji nejdůležitější úlohu vyjadřovat se 
k nové koncepci školního vzdělávacího programu, která se začala realizovat ve školním roce 
2017/18. Podporuje vedení GJP při hledání motivačních metod pro aktivizaci žáků při výuce 
a konzultuje s ním inovovaný vzdělávací obsah jednotlivých předmětů.  
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II. 
Pracovníci GJP  

 
1. Pedagogičtí pracovníci  

a. počty osob  (údaje ze zahajovacích výkazů)  
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GJP 2 2 21 17 6 1,8 27 18,8 
 

b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího 
výkazu) 

 

škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu 
ped. pracovníků 

GJP 

  kvalifikovaných 25 93 

  
nekvalifikovaných 

2 (0,3 
přepočtených 
na plně 
zaměstnané) 

7 

    
 

c. další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 počet  zaměření počet 
účastníků 

vzdělávací instituce 

semináře 32 viz níže 56 viz níže 
kurzy 1 viz níže 1 viz níže 
doplňkové pedagogické 
studium 

- viz níže - viz níže 

školský management 5 viz níže 6 viz níže 
rozšiřování aprobace - viz níže - viz níže 
jiné (uvést jaké) 

- výchovné poradenství 
- supervize psycholožky 

1 
5 viz níže 

1 
5 viz níže 

 
Pozn.: S seminář, K – kurz, J – jazykové vzd., A – rozšiř. aprobace, M – management, O ostatní, W – webinář 
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K 21. 10. 2016 Mgr. Jan Kubíček Podzimní škola učitelů občanské 
výchovy a společ. věd 

Asociace učitelů obč. 
výchovy a spol. věd, z.s. 

K 20. 12. 2016 Mgr. Jakub Běhounek Facebook pro školy Než zazvoní, s. r. o. 

K 26. 1. 2017 Mgr. Jakub Běhounek Internetový marketing pro školy v 
kostce 

Než zazvoní, s. r. o. 

K Březen – 
říjen 17 (6x) 

Mgr. Jakub Běhounek Akademie – program marketingu 
škol 

Než zazvoní, s. r. o. 

K 27. 3. 2017 Mgr. Klára Thámová Současná anglicky psaná literatura Descartes v. o. s. 

K 10.-14.7. 17 Mgr. Barbora Těšíková Kurz tvůrčího psaní René Nekuda 

K 19. – 25. 8. 
2017 

Mgr. Eliška Bendová Letní dílna hudební výchovy Společnost pro hudební 
výchovu 

K 2016-2017 Mgr. Klára Thámová Výchovné poradenství Ped fa UK 

M 20. – 21. 4. 
2017 

Michal Musil 
Lenka Musilová 

Modern soft skills in value based 
school programmes 

ECNAIS 

M 3. 11. 2016 PhDr. Josef Končel Aktuální změny školské legislativy- 
novela školského zákona 

PARIS vzdělávací 
agentura s. r. o. 

M 15. 11. 2016 PhDr. Josef Končel Konzultační seminář pro 
management škol 

NIDV 

M 17. – 18. 11. 
2016 

Mgr. Michal Musil Nordic light on freedom and 
independency: the non-public 
schools in the Northern part of Eur. 

ECNAIS 

M 2. 6. 2017 PhDr. Josef Končel Zákon o pedagogických 
pracovnících v praxi škol a 
školských zařízení  

RESK education, s. r. o. 

S 19. 9. 2016 Mgr. Daniela Veselovská Konf.-role tiskových médií ve 
vzdělávání mládeže  

 

S 21. – 22. 10. 
2016 

Mgr. Ondřej Raček Inspirace, rozvoj a motivace 
vedoucích programu - koučink 

The Duke of Edinburgh´s 
International Award 

S 12. 11. 16 Mgr. Kateřina Nodžáková Výuka první pomoci zážitkem ZDrSEM-první pomoc 

S 2. 3. 2017 RNDr. Anna Koktová, CSc. Burza nápadů učitelů chemie Chemapo.cz, 
skolamarket.cz 

S 6. 3. 2017 RNDr. Anna Koktová, CSc.  Klima se otepluje. Dochází voda. 
Blíží se války o vodu. Co když je ale 
všechno jinak? 

Descartes v. o. s. 

S 14. 3. 2017 Mgr. Ondřej Raček Účast na meziškolní konferenci 
2017 

Gymnázium Budějovická 

S 1. 6. 2017 Mgr. Jakub Běhounek Konference o školních webech 
2017 

EDUin, o. p. s. 

S 9. 6. 2017 Mgr. Kateřina Nodžáková VII. odborné sympozium 
RESUSCITACE 2017 

Česká resuscitační rada, 
z. s. 

S 29. – 31. 8. 
2017 

RNDr. Anna Koktová, CSc. Chemie pro život VŠ Chemicko-
technologická 

S 26. 9. 2016 Mgr. Marta Šíbová Využití ICT v hodinách matematiky 
na SŠ 

Nakladatelství FRAUS 

S 8. 11. 2016 Mgr. Kateřina Nodžáková Za ptáky našeho okolí Česká společnost 
ornitologická 

S 21. 11. 2016 Mgr. Jan Kubíček Využití počítačových simulací ve 
výuce humanitních předmětů 

Ústav pro studium 
totalitních režimů 

S 5. 10. 2016 
– 11. 1. 17 

Mgr. Kateřina Nodžáková Biologie čtená podruhé Přirodovědecká fakulta 
UK Praha 

S 
 
 

9. 12. 2016 Mgr. E. Bendová, Mgr. J. 
Běhounek, P. Červeňák M. A., 

Bc. M. Boštíková, RNDr. T. 
Kamenická, Mgr. R. Dán, 

PhDr. J. Končel,  
RNDr. A. Koktová CSc., Mgr. 
M. Martínez, Mgr. J. Kubíček, 

Metody aktivního učení – klíčové 
kompetence a jejich rozvíjení 

JOB – spolek pro 
inovace 



__________________________________________________________________________________________________________________
2016-2017 výroční zpráva o činnosti školy                                        
                                                                                                                                    7 

 

Mgr. M. Musil, Mgr. A. 
Mašková, Mgr. M. Muller, L. 

Musilová, Mgr. K. Nodžáková, 
Mgr. K. Nambancová, Bc. I. 
Pánková, Mgr. P. Oškrkaný, 

Mgr. M. Šíbová, Mgr. O. 
Raček, Mgr. Kl. Thámová, 

Mgr. B. Těšíková, J. Whalley 
B. A., Mgr. D. Veselovská, 

Mgr. M. Žegklitz 
S 17. 1. 2017 Mgr. Kateřina Nodžáková Jak zlepšit komunikaci s rodiči a 

žáky 
Agentura Majestic v. o. s. 

S 1. 3. 2017 RNDr. Anna Koktová, CSs. Nová podoba periodické soustavy 
prvků a nové objevy ve světě 
elementárních částí 

Descartes v. o. s. 

S 14. 1. – 25. 
3. 2017 

Mgr. Kateřina Nodžáková Pokroky v biologii – Globální 
změny a výzvy 

UK Přírodovědecká 
fakulta 

S 31. 3. 2017 RNDr. Tereza Kamenická Latinská Amerika se mění Descartes v. o. s. 

S 10. 4. 2017 RNDr. Tereza Kamenická Konflikty a problémové oblasti 
současného světa 

Descartes v. o. s. 

S 5. 5. 2017 Mgr. Kateřina Nambancová Současná mluvená francouzština Descartes v. o. s. 

S 24. 9. 2016 Bc. Marie Boštíková Vstupní kurz Intro do enneagramu Mgr. Kristýna Farkašová 
Krizová intervence, 
psychoterapie, osobn. 
rozvoj  

S 25. 4. 2017 Bc. et Bc. Iva Pánková Podpora pro AP - metod. a 
supervizní seminář 

Člověk v tísni, o. p. s. 

S 10. 6. 2017 Bc.et Bc. Iva Pánková Škola v přírodě pro AP Člověk v tísni, o. p. s. 

S 2. 11. 2016 Mgr. Pavel Oškrkaný Asistent pedagoga ve víru změn Pasparta Publishing, s.r.o. 

   S 20. 9. 2016 Mgr. Veronika Vitošková Národní cena kariérového 
poradenství 2016 

Národní technická 
knihovna  

S 20. 10. 2016 Mgr. Anna Mašková Konference-Žáci s OMJ na školách META o. p. s. 

S 27. 9. 2016 Mgr. Anna Mašková První stupeň podpůrných opatření 
a jejich poskytování – plán 
pedagogické podpory 

Národní ústav pro 
vzdělávání, školské 
poradenské zařízení 

J 11. 10. 2016 Mgr. Anna Mašková Supervizní setkání šk. psychologů PPP 1, 2, 4 

J 22. 11. 2016 Mgr. Anna Mašková Supervizní setkání šk. psychologů PPP 1, 2, 4 

S 30. 11. 2016 Mgr. Anna Mašková Vzdělávání žáků se zrakovým 
postižením v podmínkách integrace 
na běžných středních školách 

Gymnázium pro zrakově 
post. a Střední odborná 
škola pro zrakově post. 

J 13. 12. 2016 Mgr. Anna Mašková Supervizní setkání školních 
psychologů 

PPP 1, 2, 4 

S 16. 1. 2017 Mgr. Anna Mašková Novinky v inkluzi a vaše aktuální 
zkušenosti 

PPP 1, 2, 4 

S 16. 2. 2017 PhDr. Veronika Tesařová Informační seminář o způsobu 
vykazování údajů o podp.  opatř. 

NIDV 

K 4. -5. 3. 
2017 

PhDr. Veronika Tesařová Postgraduální psychoterapeutický 
výcvik v Gestalt-terapii pro práci 
s dětmi a adolescenty 

IVGT 

S 20. – 21. 4. 
2017 

PhDr. Veronika Tesařová Skupinová a individuální práce 
s dětmi a mládeží  

Pražská vysoká škola 
psychosociálních studií, 
s. r. o 

S 17. 5. 2017 PhDr. Veronika Tesařová Práce s dětmi ohroženými domácím 
násilím  

ACORUS, z. ú. 

J 8. 6. 2017 PhDr. Veronika Tesařová Supervizní setkání šk. psychologů PPPP 1,2,4 

J 28. 6. 2017 PhDr. Veronika Tesařová Supervizní setkání šk. psychologů PPPP 1,2,4 
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10. jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 
 7 

z toho s odbornou kvalifikací  
(dle zákona o ped. prac.) 

7 

 bez odborné kvalifikace  
(dle zákona o ped. prac.) 

0 

 rodilý mluvčí 2 
 
2. Nepedagogičtí pracovníci školy 
 

a. počty osob  
 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

1 1 
 

b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 
 

S 19. 7. 2017 Lenka Musilová Mluvit či nemluvit? Rétorika 
prakticky 

VOX a. s. 

S 24. 7. 2017 Lenka Musilová Aktivně proti stresu a vyhoření 
aneb největší omezení jsou v naší 
hlavě 

VOX a. s. 

S 23. 2. 2017 Lenka Musilová ISIC Forum 2017 GTS ALIVE s. r. o. 

 S 20. 1. 2017 Lenka Musilová Přijímací řízení do škol Agentura vzdělávání 
dospělých 

 
Pozn.: S - seminář  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 počet  zaměření počet 
účastníků 

vzdělávací instituce 

semináře 4 viz níže 1 viz níže 
kurzy -  -  
jiné -  -  
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III. 
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání  

 
 
1. Počty tříd a počty žáků  

a. denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) 

škola počet  
tříd / skupin 

počet  
žáků  

                   GJP 8 170 
 

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku  
 
- přerušili vzdělávání: 1  

- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0  
- sami ukončili vzdělávání: 1 (dtto přestoupili na jinou školu) 
- vyloučeni ze školy: 0 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 4  
- opakoval: 0 
- přestoupili z jiné školy: 6  
- přestoupili na jinou školu: 1  

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

a. denní vzdělávání 
 

škola 
průměrný počet  
žáků / studentů  

na třídu / skupinu 

průměrný počet  
žáků / studentů na učitele 

               GJP  21,25 6,3 (přepočtených 9) 
 
 

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

škola kr
aj

 

Jih
oč

es
ký

 

Jih
om

or
av

sk
ý 

Ka
rlo

va
rs

ký
 

Vy
so

či
na

 

Kr
ál

ov
éh

ra
de

ck
ý 

Li
be

re
ck

ý 

M
or

av
sk

os
le

zs
ký

 

O
lo

m
ou

ck
ý 

Pa
rd

ub
ic

ký
 

Pl
ze

ňs
ký

 

St
ře

do
če

sk
ý 

Ú
st

ec
ký

 

Zl
ín

sk
ý 

za
hr

an
ič

í 
CE

LK
EM

 

      GJP 
počet žáků 

celkem 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 39 2 0 2 46 

z toho nově přijatí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1 0 1 13 
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4.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 
 

a. denní vzdělávání 
 

              
šk

ol
a 

GJ
P 

z 
ce

lk
ov

éh
o 

po
čt

u 
žá

ků
: prospělo s vyznamenáním (za 

2. pololetí) 
20 

neprospělo 6  

opakovalo ročník 0 

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6. 159 (ze 170) 

t.j % z celkového počtu žáků 94 procent 

průměrný počet zameškaných hodin na 
žáka/studenta 

179 (za školní rok) 

z toho neomluvených 1,8 (za školní rok) 

 
Výsledky ceny „Vynikající student GJP“ za školní rok 2016 - 2017 
 
Stalo se milou tradicí, že na začátku nového školního roku již od roku 2007 vyhlašujeme 
výsledky ceny "Vynikající student GJP" za uplynulý školní rok. 
 
Oceněním "Vynikající student GJP" se každoročně čtyřem studentům Gymnázia Jana Palacha, 
kteří dosáhli mimořádných úspěchů ve studiu, udělí cena ve formě jednorázového 
prospěchového stipendia ve výši 5.000,- Kč. Ve uplynulém školním roce došlo k tomu, že hned 
dvě studentky 1. ročníku dosáhly na stejný studijní průměr. Oceněny byly tedy obě včetně 
prospěchového stipendia. 
  
Tuto cenu inicioval v roce 2007 a finančně dlouhodobě podporuje Karel Hrazdil, Asisstant 
Professor of Accounting, Beedie School of Business, Simon Fraser University, žák GJP v letech 
1994 – 1997) a jejím účelem je ocenit nejlepší studenty z každého ročníku za vynikající 
prospěch a motivovat je k budování jejich budoucí kariéry.  
 
Kritéria výběru: Vítězové se každý rok vybírají ze všech tříd gymnázia, z alfy i z bety. Je vybírán 
vždy jeden student z každého ze čtyř ročníků GJP. Hodnotí se celkový roční průměr známek ze 
všech povinných předmětů Gymnázia Jana Palacha za uplynulý školní rok.  
 
1. ročník – Švabová Aneta, Tereza Škárková, obě studijní průměr 1,04 
2. ročník – Šmejkalová Anna, studijní průměr 1,00 
3. ročník – Füzzy Karolína, studijní průměr 1,04 
4. ročník -  Jíchová Klára, studijní průměr 1,00 
 
Ocenění bylo žákyním předáno ředitelem školy dne 4. 9. 2017 na slavnostním zahájení školního 
roku 2017 - 2018.  
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5. Výsledky maturitních zkoušek  
 

maturitní zkoušky  
jarní termín 17/podzimní termín 16 

 
šk

ol
a GJP 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

 počet žáků, kteří konali zkoušku 34/8 0 

 

z toho konali zkoušku opakovaně 0/8  0 

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

3 0  

počet žáků, kteří 
byli hodnoceni: 

prospěl s vyznamenáním 7/0 0 

prospěl 18/8 0 

neprospěl 9/0 0 

 
Pozn: jarní termín/podzimní termín 
 

6. Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2016/2017  
 

                      
dé

lk
a 

 
vz

dě
lá

vá
ní

 

4 
ro

ky
 

6 
le

t 

8 
le

t 

př
ijí

m
ac

í ř
íz

en
í p

ro
 š

ko
ln

í r
ok

 2
01

5/
20

16
 

(d
en

ní
 v

zd
ěl

áv
án

í) 

počet přihlášek celkem  70 - - 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 - - 

počet přijatých celkem /odevzd. záp. lístků 40 - - 

z toho v 1. kole 40 - - 

z toho ve 2. kole - - - 

z toho v dalších kolech - - - 

z toho na odvolání 8 - - 

počet nepřijatých celkem /nezúčastnili se/ 1 - - 

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

 

obor: 7941K41 0 - - 

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 16/17 0 
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Informace o přijímacím řízení: 
 
Ve školním roce 2016/2017 probíhalo poprvé přijímací řízení dle nově schválené legislativy 
kombinovanou formou státem nařízené jednotné přijímací zkoušky z ČJ a Ma a všeobecného 
pohovoru v anglickém jazyce.  
Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu bylo odevzdání vyplněné přihlášky a úspěšné 
absolvování všech částí přijímacího řízení. 
 
Přijímací řízení vycházelo z výsledků hodnocení JPZ z matematiky a českého jazyka a 
literatury, hodnocení ŠPZ v anglickém jazyce a výsledků hodnocení na vysvědčení 
z předchozího vzdělávání. 
 
1. Písemný test z předmětu matematika (JPZ) – 70 min. (8.45 – 9.55 hod.) 
2. Písemný test z předmětu český jazyk a literatura (JPZ) - 60 min. (12.00 – 13.00 hod.) 
3. Pohovor v anglickém jazyce (ŠPZ) – cca 10 min. (od 14.30 hod.) 
 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami - o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ 
rozhodoval ředitel školy (ve spolupráci s CERMAT) podle vyjádření školského poradenského 
zařízení, přiloženého k přihlášce ke vzdělávání. 
Uchazeči – cizinci (kteří nezískali předchozí vzdělání na škole s  českým vyučovacím 
jazykem a zároveň nejsou občany České republiky) mohli požádat o prominutí JPZ z 
českého jazyk a literatury. Škola ověřuje rozhovorem znalost českého jazyka, která je 
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání. Toto ověření je součástí přijímacího 
pohovoru. 

 
Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení (JPZ a ŠPZ)  
Maximální dosažitelný počet bodů z JPZ a ŠPZ dle stanovených kritérií je 158: 
- písemný test z předmětu matematika (JPZ) – max. 50 bodů;  
- písemný test z předmětu český jazyk a literatura (JPZ)- max. 50 bodů; 
- pohovor v anglickém jazyce (ŠPZ) – max. 58 bodů; 
 
Aby mohl být uchazeč přijat ke studiu, musel v testu v českém jazyce dosáhnout minimálně 
10 bodů, v testu z matematiky minimálně 10 bodů a z pohovoru v anglickém jazyce 
minimálně 20 bodů.  
Při rovnosti bodů u uchazečů rozhodoval o přijetí lepší výsledek z  pohovoru v anglickém 
jazyce (ŠPZ) dle pořadí.  

 
Kritéria pro hodnocení předešlého vzdělávání  
Maximální dosažitelný počet bodů dle stanovených kritérií byl 8:  
- za prospěch na vysvědčení na konci 8. ročníku ZŠ (příp. adekvátního ročníku víceletých 

gymnázií zapsaných v rejstříku škol) do průměru 1,5 včetně – 4 body; 
- za prospěch na vysvědčení v pololetí 9. ročníku ZŠ (příp. adekvátního ročníku víceletých 

gymnázií zapsaných v rejstříku škol) do průměru 1,5 včetně – 4 body; 
     (Vysvědčení ze zahr. školy /úředně přeložené a ověřené/ byly přepočítány individuálně) 
 
Výsledky přijímacího řízení 
- uchazečům byly přiděleny body dle výše uvedených kritérií. Maximální počet bodů 

v prvním kole příjímacího řízení na GJP byl možný 166, minimální 40 bodů.  
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Nejvíce bylo reálně u přijímacího řízeno dosaženo 157,5 bodu. Poslední přijatý student 
dosáhl 101,5 bodu. Pro neprospěch u přijímacího řízení nebylo naopak přijato 5 žáků.  
 

Konzultace k průběhu a obsahu přijímacího řízení s informacemi o výuce klíčových předmětů 
byly organizovány individuálně s ředitelem školy na základě objednání. 
 

Přijímacímu řízení předcházejí „dny otevřených dveří“, které proběhly v termínech: 3. 11., 28. 11. 
2016 a 16. 1. 2017. V termínu 24. – 26. 11. jsme prezentovali školu na veletrhu Schola 
Pragensis. 
 
Termíny 1. kola přijímacích pohovorů byly ve školním roce vyhlášeny: 12. 4. a 19. 4. 2017. 
Výsledek přijímacích pohovorů a rozhodnutí o přijetí byl zveřejněn pod evidenčními čísly s body 
na webových stránkách školy a vyvěšen ve volně přístupné zasklené vitríně po dobu 14 dnů po 
vyhlášení na budově školy. Nepřijatým studentům bylo zasláno rozhodnutí poštou, doporučeně 
v obálce se zeleným pruhem. 
V rámci rozhodnutí o přijetí ke studiu byli rodiče přijatých žáků zváni na schůzku s vedením 
školy 9. 5. 17 ohledně projednání smlouvy o studiu.  
 

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 
 

Žáci - cizí státní příslušníci: 

stát počet žáků 

Řecko 1 
Lotyšsko 2 
Moldavsko 1 
Polsko 1 
Rusko 2 
Srbsko 1 
Vietnam 1 
Sýrie 2 
Turecko 1 
Ukrajina 3 
Celkem 15 
 
Škola je tradičně otevřena i žákům – cizincům, s jejichž integrací má pozitivní zkušenosti. 
Většina cizinců či žáků z menšinového prostředí školu zdárně dokončí a úspěšně potom 
pokračuje ve studiu na vysokých školách. Abychom jim pomohli v adaptaci na prostředí naší 
školy a zároveň pomohli většinovým žákům v akceptování etnických a kulturních odlišností, 
začali jsme se více věnovat multikulturní výchově. Děje se tak jak v rámci výuky samotné 
v naukových předmětech (v českém jazyce, cizích jazycích, zeměpise, základech společenských 
věd apod.), v rámci výchov (estetické či hudební) i v průběhu četných mimoškolních činností. Do 
projektů spojených s multikulturní výchovou jsou postupně zapojováni všichni žáci školy. O 
zkušenostech se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin na GJP blíže viz část 
V., 4 – multikulturní výchova této zprávy. 
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GJP má dlouholetou zkušenost se začleňováním žáků z národnostních menšin. Klade důraz na 
různorodost a vzájemné obohacování žáků. Ve školním roce 2016/17 na GJP začal projekt Klíč 
k porozumění (blíže viz multikulturní výchova a granty), který se právě skupině studentů žáků 
z národnostních menšin věnuje. Na GJP je u těchto žáků věnována zvýšená pozornost výuce 
českého jazyka.  
Pro tuto cílovou skupinu byl v loňském roce realizován pilotní program výuky ČJ pro žáky s OMJ 
vedený externí lektorkou Mgr. T. Tauchenovou. Výuka probíhala pro 1. a 2. ročník formou 
cvičení z českého jazyka (2 hodiny týdně) a pro 3. a 4. ročník jako jeden ze seminářů (2 hodiny 
týdně). V rámci výuky ČJ pro žáky s OMJ byl vytvořen v školním informačním systému (Moodle) 
kurz, kde se vkládají pracovní materiály vhodné pro opakování anebo pro samostudium. 

 
Školní psycholožka se věnuje jejich začlenění již od adaptačního programu v prvním ročníku a 
všichni pedagogové přispívají k hladké integraci.  
 

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 
 

     GJP je otevřeno vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vychází jim maximálně 
vstříc a umožňuje jim přípravu na další vzdělávání a následné kvalitní zapojení do života. 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je na naší škole realizováno v souladu s 
příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích předpisů a uskutečňuje se formou 
individuální integrace do běžných tříd, kde jsou pro ně vytvářeny podmínky pro jejich úspěšné 
vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Forma inkluzívního vzdělání 
přispívá jak k socializaci těchto žáků a připravenosti na běžný občanský život, tak k lepšímu 
přístupu majoritní společnosti k lidem se zdravotním postižením, sociokulturním či jiným 
znevýhodněním. Respektování odlišností a oceňování rozmanitosti je na GJP, jak již bylo výše 
uvedeno, velkou hodnotou, ke které se celý pedagogický sbor snaží vést také jednotlivé 
studenty.  

 

     Ve školním roce 2016-17 studovali na GJP 2 žáci s Aspergerovým syndromem, 1 žák s tělesným 
postižením, 1 žák se silným zrakovým postižením. Na podporu těchto studentů působili na škole 
3 asistenti pedagoga, kteří umožňovali pedagogům se věnovat studentům se speciálními 
vzdělávacími potřebami v dostatečné míře. Všichni výše zmínění studenti studovali dle 
individuálního vzdělávacího plánu, který byl průběžně revidován. Pro integrované studenty a 
asistenty pedagoga je k dispozici místnost v přízemí, kde mohou odpočívat či individuálně 
pracovat. Učitelům bylo od počátku poskytnuto metodické vedení, ve spolupráci s externími 
školskými poradenskými zařízeními a proškoleni byli opakovaně i členové pedagogického sboru 
GJP. 

 
    Ve školním roce 2016/17 studovalo na GJP ještě dalších 24 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 12 z těchto žáků mělo diagnostikované specifické poruchy učení nebo poruchy 
pozornosti či syndrom ADHD. U ostatních žáků se jednalo o jiný charakter speciálních 
vzdělávacích potřeb (rekonvalescence po dlouhodobé nemoci či úrazu, duševní onemocnění, 
jiné zdravotní znevýhodnění). Žáci s SPU jsou podchyceni již u přijímacího řízení, popřípadě 
v září při třídních schůzkách. Pedagogický sbor byl již v minulosti proškolen a je proto schopen 
dané studenty podporovat nejen v průběhu studia, ale i při závěrečných maturitních zkouškách 
(včetně vypracování posudku pro PUP). 
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     GJP také dbá na vytváření atmosféry přijetí a podpory žáků, kteří mají speciální vzdělávací 
potřeby, jsou odlišní od majoritní skupiny žáků či vyžadují individuální přístup. Ve spolupráci 
se školním poradenským pracovištěm pořádá besedy, setkání, návštěvy či jiné společné akce s 
osobami se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením, anebo s odborníky, kteří s 
osobami se speciálními potřebami pracují. GJP se tak snaží vytvářet pozitivní atmosféru přijetí 
a ocenění osob s jinakostí. V této oblasti GJP v loňském roce spolupracovalo s těmito 
organizacemi a institucemi: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Katedra speciální 
pedagogiky, Jedličkův ústav a školy,  APLA Praha (Asociace pomáhající lidem s autismem), O. s. 
Baobab (organice věnující se osobám s duševním onemocněním).  

 

     Školní psycholožka pravidelně spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP pro 
Prahu 1, 2 a 4, Pražskou pedagogicko - psychologickou poradnou, Pedagogicko- 
psychologickou poradnou v Kladně, Pedagogicko – psychologickou poradnou pro Prahu 6 aj.), 
speciálně pedagogickým centrem (Speciálně pedagogické centrum při JÚŠ aj.) a případně 
dalšími odborníky (lékaři, kliničtí psychologové, speciální pedagogové). Danému žákovi se 
speciálními vzdělávacími potřebami je v případě potřeby vytvořen individuální vzdělávací plán, 
na jehož realizaci se v rámci školy podílejí učitelé jednotlivých předmětů, třídní učitelé, žák, 
zákonní zástupci žáka v případě nezletilosti žáka, ředitel školy a školní psycholožka (a v 
případě potřeby další odborníci). Při tvorbě tohoto plánu či integrace žáků do běžné třídy je 
nutností vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálně vzdělávacích potřeb a možností 
konkrétního žáka. Zdůrazněna je nejen úprava jednotlivých požadavků a podmínek, ale také 
podíl samotného žáka na plnění plánu.  

 

     Dalšími podpůrnými opatřeními, které GJP pro své žáky využívá, patří poskytnutí většího 
množství času na zpracování úkolů, možnost individuálních konzultací nad rámec výuky, 
umožnění psaní zápisků případně testů na PC (např. v případě dysgrafie nebo tělesného 
postižení), využívání alternativních vzdělávacích metod apod. 

 
9. Vzdělávání nadaných žáků 

     Práce s nadanými a talentovanými žáky vychází na naší škole z dokumentu MŠMT – „Koncepce 
rozvoje podpory nadání 2014 – 2020“. Na škole pracuje koordinátor pro práci s nadanými žáky, 
škola se zapojila do programu Excelence středních škol. 

 
    Východiskem pro práci s nadanými žáky je nabídka „Něco extra“ v menu na webových stránkách 

školy – jejím cílem je zapojit více žáků do soutěží, přehlídek a dalších vzdělávacích aktivit, 
v nichž by žáci mohli projevit své nadání. 

 
     Mezi významnou aktivitu našich studentů patří zapojení do CTM kurzů, mnozí žáci naší školy 

pro ně mají studijní předpoklady i jazykové vybavení. Ve školním roce 2016/2017 je úspěšně 
absolvovali: 

 
A. Švabová – English for STEM part A 
M. Brož, K. Kováčiková – AP kurzy (IT, Psychology) včetně závěrečné zkoušky. 
 
Dále se žáci zúčastnili např. těchto soutěží: 
- celorepubliková soutěž Chemie je cool! – S. Houdková – postup do finále, jeden ze snímků 

je součástí kalendáře VŠCHT 2017 
- celorepubliková soutěž o zdravém životním stylu Sapere – tříčlenný tým seminaristů Zžs 

ve složení G. Federici, W. Kubík, T. Týcová se zúčastnil okresního kola 
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- celorepubliková soutěž „Propagujeme turistiku v regionech Čech, Moravy a Slezska“ – S. 
Círová – 3.místo s esejí “Litvínov“ 

 
10. Ověřování výsledků vzdělávání 

 
Pro žáky 1. ročníku připravila školní psycholožka testy schopností (IST testy), jejichž výsledky 
byly konzultovány individuálně se žáky i jejich rodiči. Tyto testy na GJP zadáváme 
z následujících důvodů: predikce úspěšnosti či neúspěšnosti, vytipování problematické oblasti a 
podání návrhů žákům na zlepšení schopností (metody práce, učení, trénink paměti apod.), 
zmapování třídy.  
 

Důležitým ukazatelem jsou pro nás výsledky maturitních zkoušek. Celkové výsledky maturitních 
zkoušek byly obdobné jako v minulých letech. Maturitní ročník neuzavřeli 2 žáci, kteří tak 
ztratili možnost na GJP maturovat. Jedna žákyně musela opakovat DT z českého jazyka a 
literatury a jedna žákyně (cizinka) získala hodnocení PP z českého jazyka a literatury „uspěla“ až 
po podání nesouhlasu s původním hodnocením „neuspěla“. U ÚZ z českého jazyka a literatury 
neuspěli na první pokus celkem 4 žáci (z toho 3 cizinci), což je oproti roku 2016/17 horší 
bilance. Celkově v českém jazyce byla třída 4 alfa o 11% horší než čtyřletá gymnázia, 4 beta 
byla horší o 1%. V anglickém jazyce dosáhli naši žáci dobrých výsledků a byli na úrovni 
čtyřletých gymnázií, přičemž ale v DT i PP dosáhli tradičně srovnatelných výsledků se žáky 
osmiletých gymnázií. Z uvedeného je patrné, že náročná je na GJP především ústní část 
maturitní zkoušky. Bohužel, stále se nedaří eliminovat neúspěchy u profilových zkoušek, kdy 
jednu profilovou zkoušku nevykonalo úspěšně 7 žáků. Všichni žáci, kteří opakovali nějakou část 
maturitní zkoušky v září, byli na 2. pokus úspěšní. 
 

11. Školní vzdělávací program 
 

Školní vzdělávací program GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. je výsledkem kolektivní 
intenzivní a soustavné práce celého pedagogického sboru. Je živým a otevřeným dokumentem.  
Od roku 2015/2016 prochází významnou změnou, jejíž hlavní část bude dokončena do října 
2017. V březnu 2017 byla nová koncepce představena studentům, rodičům a veřejnosti s tím, že 
se podle této koncepce bude v následujícím roce vyučovat. Podrobně byly probrány změny, 
které nastaly v jednotlivých předmětech i celková vize vzdělávání na GJP.  

 „Hlavní myšlenkou nové koncepce je učit žáky méně faktů, ale více smysluplně a 
v souvislostech s reálným životem. Kromě frontální výuky jsou, více než je obvykle, využívány 
jiné metody a formy výuky – skupinová práce, diskuze, projekty, laboratorní práce, kritické 
čtení, pracovní listy apod. Žáci jsou vedeni k samostatnosti ve vyhledávání a zpracování 
informací, důraz je kladen také na formulaci a obhajobu vlastních názorů. Učitel poskytuje 
materiály a konzultace vedoucí ke zvládnutí přijímacího řízení na vysokou školu, tyto informace 
jsou ale nadstavbové a nelze je probírat ve všech předmětech. Žáci se profilují výběrem 
seminářů ve 3. a 4. ročníku.“ 

„Změna ŠVP probíhá prakticky ve všech předmětech, ale v různé míře. Pro ilustraci např. v ČJL 
(český jazyk a literatura) nové pojetí vychází více z četby, po rozboru se literární díla zařazují do 
historického, literárního a společenského kontextu. Do AS (anglická studia) se přesunulo učivo 
geografie a části historie anglicky mluvících zemí, dále americký a britský politický systém a 
jejich vývoj a částečně některá literární díla. V biologii usilujeme o zjednodušení 
taxonomického systému, důraz je kladen na biologii člověka,  v zeměpisu ustupujeme od 
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regionálního pojetí a podporujeme spíše celosvětové souvislosti, v historii klademe důraz na 
dějiny 20. a 21. století, apod.“  

V následujícím školním roce 2017/18 je hlavním cílem dokončení nového školního vzdělávacího 
programu po formální stránce, kontrola mezipředmětových vztahů a začlenění obsahu 
průřezových témat. Následně je v plánu převést informace do systému INSPIS České školní 
inspekce.  
 
 

12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
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            GJP 170 170 35 24 58 45 0 0 78 57 0 0 0 0 
 

Výsledky jazykového vzdělávání jsou dobře patrné z výsledků společné (státní) části maturitní 
zkoušky z anglického jazyka. Úspěšní byli žáci i v němčině a španělštině. Výuku jazyků 
podporuje učební plán, kdy hodinová dotace pro hlavní i druhé jazyky je nadprůměrná. 
 

Praktické používání cizího jazyka realizujeme v rámci mezinárodních projektů (Erasmus+) a 
zahraničních poznávacích zájezdů (např. přírodovědná exkurze na Kanárské ostrovy).  
 

Náš projekt v rámci programu Erasmus+ s názvem “A Sense of Community“, který je 
organizován ve spolupráci s Národní agenturou pro evropské vzdělávání byl zahájen v září 2016 
a jeho stěžejním tématem je dobrovolnictví. Jsou do něj společně s GJP zapojeny další čtyři 
střední školy - z Estonska, Rumunska, Itálie a Španělska. Projekt bude trvat celkem 24 měsíců a 
získali jsme na něj grant z EU v celkové výši 24.775 €, který využíváme na organizaci 
projektových aktivit a na výjezdy pracovních skupin studentů a učitelů do partnerských škol. 
Dobrovolnictví vnímáme jako nedílnou část dnešní moderní společnosti a cílem tohoto projektu 
je pilotní studie dobrovolnického programu studentů v rozsahu 30 hodin, který by v budoucnu 
byl pevnou součástí školních vzdělávacích programů všech středních škol. 
 

Projektu “A Sense of Community“ se ve školním roce 2016/2017 aktivně zúčastnilo celkem 15 
žáků druhých a třetích ročníků. Rovněž proběhl první Project Meeting v Estonsku v termínu 20.-
26. dubna 2017.  
 

Ve školním roce 2016/2017 na GJP proběhly již pátým rokem přípravné kurzy na cambridgeské 
zkoušky. Oproti předchozím letům se ale úrovně značně proměnily. Na základě poptávky ze 
strany žáků byl v tomto školním roce poprvé nabídnut kurz CPE (The Certificate of Proficiency in 
English), do něhož se přihlásili nejen bilingvní žáci, ale např. i žáci z prvního ročníku.  Reagovali 
jsme tak na realitu stále se zvyšující úrovně žáků hned při přechodu na gymnázium. Naopak 
oproti předchozím letům jsme přestali vyučovat úroveň B2 (FCE – The First Certificate in 
English). Díky rekordnímu počtu přihlášených studentů jsme mohli nabídnout celkem dva C1 
kurzy CAE (The Certificate of Advanced English).  
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Obvyklá doba přípravy pro úspěšné složení zkoušky jsou dva roky, přestože se každoročně 
několik studentů přihlásí již po prvním roce přípravy.  
 

Do skupiny CPE docházelo po celý rok celkem deset studentů (jedna studentka 1. ročníku, tři 
studenti 2. ročníku, čtyři studenti 3. ročníku, jeden absolvent školy a jeden student z jiného 
pražského gymnázia). Dalších dvacet studentů navštěvovalo dva advanced kurzy (1. – 3. ročník).  
(úspěšnost u zkoušek viz. 13. Mezinárodně uznávané zkoušky) 
Několik studentů ze třetího ročníku se ve školním roce 2016/17 zúčastnilo zahraničních 
jazykových pobytů ve Velké Británii (2) a na Novém Zélandu (1). Na konci školního roku se 
jedna studentka třetího ročníku vrátila z ročního pobytu ve Spojených státech amerických.  
 

Ve školním roce 2016/17 se studenti GJP poprvé zapojili do soutěže s americkou nadací The 
Kemper Human Rights Education Foundation se sídlem v Chicagu. Jedná se o nevládní 
organizaci založenou v roce 2008, která si klade za cíl motivovat studenty k takové práci, která 
by umožňovala dodržování lidských práv po celém světě. Tato nadace vedená Paulem Kantorem 
každoročně pořádá literární soutěž, do níž přispívají američtí studenti svými esejemi. V tomto 
akademickém roce (ne náhodou před sledovanými americkými prezidentskými volbami) bylo 
vyhlášeno téma: What do you think is the most important human rights issue that the newly 
elected US president should do something about?  V konkurenci osmdesáti esejů amerických 
studentů se prosadiy i eseje čtyř studentů GJP ze třetího a čtvrtého ročníku, přičemž práce 
Andrey Rašovské (3.ročník) s podtitulem Start Telling a New Story, Mr. President se umístila na 
třetím místě.  
 

13. Mezinárodně uznávané zkoušky 
 

Ve školním roce 2016/2017 někteří studenti maturitního ročníku využili možnosti náhrady 
profilové maturitní zkoušky jazykovým certifikátem. Této možnosti využilo celkem šest studentů 
(tři – anglický jazyk C1, jeden – anglický jazyk C2, dva německý jazyk – B1).  
 

V této možnosti hodláme žáky nadále podporovat. Dle zpětné vazby maturanti využívají těchto 
mezinárodně uznávaných zkoušek i při přijímacím řízení na vysoké školy nebo při žádostech o 
stipendium na zahraničních školách.  
 

Úspěšné složení mezinárodních jazykových zkoušek ve školním roce 2016/17:  
CAE – The Certiticate of Advanced English – 7 
CPE – The Certificate of Proficiency English - 5 
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V.  

Aktivity právnické osoby 
Prezentace školy na veřejnosti 

 
1. Výchovné a kariérní poradenství, školní poradenské pracoviště na GJP  
2. Prevence rizikového chování– (spojení bodu 1 a 2. viz níže) 

 

Na GJP dlouhodobě působí v rámci školního poradenského pracoviště školní psycholožka, 
metodička prevence a vedoucí poradenského pracoviště v jedné osobě. Dále pak od října 2016 
výchovná poradkyně Mgr. Klára Thámová, která v říjnu 2017 dokončí své doplňkové studium na 
Katedře psychologie na PedF UK v Praze, a patronka péče o nadané studenty RNDr. Anna 
Koktová, CSc. Ve školním roce 2016-17 vedla školní poradenské pracoviště a funkci školní 
psycholožky a metodičky prevence vykonávala v prvním pololetí Mgr. Anna Mašková a ve 
druhém PhDr. Veronika Tesařová, které navázaly na úspěšné činnosti z minulého školního roku i 
z let předchozích. Školní poradenské pracoviště neustále rozvíjí nabídku svých služeb a zároveň 
udržuje služby a aktivity stávající.  
 

Po celou dobu byly poskytovány individuální konzultace třídním i netřídním učitelům, hojně 
žákům a rodičům. Konzultace žáků se týkaly kariérového a profesního poradenství, osobních a 
rodinných problémů, schopností, stejně jako výukových (učební styly) a vztahových témat. 
Podpořeni byli také žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a 
se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobé či chronické nemoci, duševní onemocnění). Dalším 
tématem konzultací byla podpora začleňování jedinců z odlišného kulturního kontextu do 
kolektivu (žáci s jiným než českým občanstvím, děti cizinců apod.). Konzultace s učiteli 
zahrnovaly problematiku chování a učení žáků, stejně jako metodická a psychodidaktická 
témata. Rodiče pak služby využívali ke konzultacím o studijních trajektoriích svých dětí, 
prospěchu a chování, případně aktuálních obtížných situacích žáků. Pravidelná setkání se 
konala také s asistenty pedagoga formou intervizí. Ve čtvrtletí se vždy pracovalo na revizích 
individuálních plánů žáků. Níže shrnujeme stěžejní činnosti, které byly realizovány v průběhu 
školního roku 2016/17. Řadíme i vybrané aktivity z Minimálního preventivního programu GJP 
pro rok 2016/17, který zpracovala Mgr. Anna Mašková (školní psycholožka a metodička 
prevence) ve spolupráci s pedagogickým sborem a externími organizacemi. V rámci 
preventivních činností v průběhu celého školního roku 2016/17 bylo akcentováno zejména 
téma tolerance, boje proti rasismu, xenofobii a u žáků bylo podporováno téma přijímání 
jinakosti druhých lidí jako důležité lidské hodnoty (viz grant Klíč k porozumění). 
 

V srpnu probíhala příprava na integraci žáků se speciálními výukovými potřebami, proběhlo 
školení PaedDr. Dany Janíkové ze SPC Školy pro zrakově postižené k integraci žáka se zrakovým 
postižením. 
Se začátkem školního roku 2016/17 tradičně v září na škole v přírodě proběhl adaptační 
program pro první ročníky, který pomohl k navázání kontaktu nových žáků s psycholožkou, 
stejně jako napomohl k ucelení třídy, vzájemnému poznání a porozumění. Dva dny v rámci 
školy v přírodě strávili žáci prvních ročníků společnými hrami, skupinovými aktivitami a 
činnostmi, které byly vedeny školní psycholožkou. Adaptačního programu se zúčastnili i třídní 
učitelé (Mgr. Radek Dán a Mgr. Margarita Martinez). Na škole v přírodě také v rámci 
preventivních programů proběhly další aktivity, mezi nejdůležitější patřila skupinová reflexe 
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uplynulého školního roku s žáky druhých ročníků a artefiletický program, ze kterého byly 
výtvory vystaveny ve škole s následnou vernisáží. 

V říjnu proběhlo testování schopností prvních ročníků testem schopností (IST 2000R,                        
R. Amthauer), na nějž v listopadu navazovaly individuální konzultace se studenty a jejich rodiči.  
V prosinci pro první ročníky proběhl seminář s neziskovou organizací Anabell, který měl za cíl 
prevenci poruch příjmu potravy. Na GJP se několik žáků s poruchou příjmu potravy léčí a škola 
považuje za důležité zejména v citlivém věku 15, 16 let na toto téma poukázat a poskytnout 
studentům kontakty na organizace, které jim mohou v případě potřeby pomoci. V rámci porady 
proběhlo školení pro pedagogy, které vedla školní psycholožka na téma Plány pedagogické 
podpory.  

V prosinci na GJP také proběhl již tradiční multikulturní trh. Na trhu připravili žáci stánky o 
svých zemích společně s ukázkou jídla, hudby a zvyků dané země. Protože se multikulturní trh 
konal těsně před Vánocemi, bylo zařazeno povídání o vánočních zvycích daných zemí, případně 
jiných svátků souvisejících s náboženstvím dané země, stejně jako v loňském roce. Multikulturní 
trh připravili sami žáci za podpory učitelů Mgr. Jana Kubíčka a Pavla Červeňáka, M.A. 

V lednu školní psycholožka připravila seminář o učebních stylech pro první ročníky, studenti 
měli dále možnost využít dalších individuálních konzultací na téma učení. Tyto aktivity mají za 
úkol předcházet školní neúspěšnosti studentů. Proběhlo také zadání a vyhodnocení testu IST 
pro zájemce z vyšších ročníků. V rámci porady se odehrála prezentace pro učitele na téma Žák s 
odlišným mateřským jazykem ve škole. 

V únoru pro žáky ze semináře psychologie a zájemce z dalších ročníků- PhDr. Doubek, Ph.D. 
přišel přednášet na téma předsudky a stereotypy v myšlení. Probíhalo také zacvičování PhDr. 
Veroniky Tesařové do funkce, přebírání dokumentace a důležitých informací, seznamování se se 
studenty, vyučujícími, tvorba plánu činností. V měsíci březnu probíhaly revize individuálních 
plánů, schůzky s rodiči, žáky a učiteli, aby měli studenti se speciálními potřebami na druhé 
pololetí aktualizovaný individuální plán. 

V dubnu pak proběhlo kariérové poradenství pro třetí ročníky. Květen se nesl v duchu mapování 
situace studentů, kteří budou příští školní rok žádat o PUP k maturitě, shromažďování 
dokumentace a konzultací na toto téma. Pro třetí ročníky proběhl velmi zdařilý preventivní 
program „Stop násilí ve vztazích“ ve spolupráci s SOS centrem Diakonie Broumov. V květnu (18. 
- 19. 5.) se také realizoval v rámci projektu „Klíč porozumění“ výjezdní workshop pro 1. ročník 
na téma multikulturalita. Součástí byla návštěva synagogy, prožitkové aktivity, sportovní a 
společenské aktivity (vč. karaoke). Účelem bylo utužení kolektivu, podpora tolerance jinakosti, 
obohacení na základě odlišnosti. Studenti program hodnotili pozitivně. Probíhaly i hospitace 
v hodinách. V červnu proběhl navazující program „Stop násilí ve vztazích“. V červenci a srpnu 
došlo k předání materiálů a informací nastupující psycholožce PhDr. Noře Jakobové, která se od 
nového školního roku na GJP vrátila po skončení rodičovské dovolené. Došlo k revizím IVP, 
kompletace dokumentů k IVP na další rok, evaluace činnosti asistentů pedagoga. 
 

Dále bylo ve školním roce 2016/17 realizováno množství různorodých aktivit a metod v oblasti 
kariérového poradenství. Proběhly skupinové programy pro třetí ročníky „Kým čím být“, na které 
navazovali individuální konzultace s žáky. S informativní částí kariérového poradenství účinně 
pomáhala školní psycholožce také výchovná poradkyně Mgr. Klára Thámová. Gesce výchovného 
poradenství na GJP spočívá především v úzké spolupráci s poradenským pracovištěm a školní 
psycholožkou, třídními učiteli i asistenty pedagoga, příp. školním asistentem. Studenti služeb 
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výchovného poradce využívají především v oblasti volby dalšího studia na vysoké škole, studia 
v zahraničí atd. VP mohou vyhledat přednostně v konzultačních hodinách, praxe ovšem bývá 
taková, že studenti ke konzultacím využívají i hodiny volna nebo email nebo sociální sítě. Třetí 
ročníky se zúčastnily veletrhu Gaudeamus v pražských Letňanech a Veletrhu zahraničních 
vysokých škol na Žofíně. Na žádost studentů také proběhla prezentace náborového střediska 
Policie České republiky.  
Již tradičně spolupracovalo školní poradenské pracoviště v oblasti kariérového poradenství se 
spol. Euroguidance.  
 

Školní psycholožka se účastnila také několika setkání školních psychologů, která jsou několikrát 
ročně organizována Pedagogicko - psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4., a využívala 
také supervizních setkání. Supervize jsou důležité pro neustálý profesní rozvoj školní 
psycholožky a také nutné pro psychohygienu.  
Školní psycholožka se také aktivně účastnila všech termínů Dnů otevřených dveří, kde 
prezentovala službu školního poradenského pracoviště. Stejně tak byla k dispozici na všech 
termínech třídních schůzek s rodiči žáků.  
RNDr. A. Koktová, CSc. se věnovala zejména práci s talentovanou mládeží v rámci Středoškolské 
odborné činnosti, ekologickým aktivitám a soutěžím, podpoře zdravého životního stylu, 
charitativní činnosti školy a podpoře žákům 4. ročníků v oblasti poradenství o následném 
vzdělávání. 
 

Ve školním roce 2016/17 došlo ke kontaktu školního poradenského pracoviště opět s mnoha 
institucemi – Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 1, 2 a 4, Speciálně pedagogické 
centrum při JÚŠ, SPC Chotouňská, Euroguidance, Pedf UK, FF UK, APLA Praha, Rytmus, 
Asistence, o.s., o. s. Baobab, sdružení aj. 
 

Školní rok 2016/17 se jeví jako po všech stránkách velmi zdařilý a pestrý na poskytované 
služby. Největšího rozvoje dosáhlo školní poradenské pracoviště v oblasti péče o žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, v oblasti vzdělávání pedagogů (práce s žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami) a na vysoké úrovni pracuje také v oblasti kariérového poradenství. V 
září 2016 se škola stala čestným oceněným držitelem mimořádné ceny za dlouhodobý přínos 
(zisk zvláštní ceny za trvalou kvalitu kariérového poradenství pro studenty v soutěži Národní 
cena kariérového poradenství 2016). Byl tak zhodnocen vývoj a rozvoj poradenství ve škole, 
která s Euroguidance spolupracuje již od roku 2008. Také ČŠI hodnotí činnost školního 
poradenského pracoviště GJP nejvyšším ohodnocením, jako příklad inspirativní praxe. 
 

3. Ekologická výchova a environmentální výchova 
Ekologická a environmentální výchova je na naší škole realizována v podobě předmětu výchova 
k udržitelnému rozvoji. Více viz bod 5/V níže 
 

4. Multikulturní výchova 

V současném světě, který se zmenšuje a umožňuje kontakt odlišných skupin, považujeme za 
stěžejní téma multikulturní výchovy vedoucí k pochopení odlišného, zvýšení respektu a 
tolerance k jinakosti. Ani prostředí GJP není výjimkou. Právě školu chápeme jako místo, kde 
dochází k výchově a utváření multikulturního cítění a trvalých hodnot vzájemného respektu a 
porozumění. Škola tak působí jako „společnost v malém“ a dává vzor žákům jak čerpat inspiraci 
z národnostní plurality. Škola také může poukázat na chyby z minulosti a nastínit svým žákům 
nové globální perspektivy. 
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Zejména v současné době migrací a geopolitických změn na celosvětové úrovni, považuje GJP 
toto téma za jedno z nejdůležitějších. Z výše zmíněných důvodů se škola rozhodla zapojit se do 
grantové výzvy (PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D. ve spolupráci s Pavlem Červeňákem M.A).  
V prosinci 2015 byl podána žádost o grant „Klíč k porozumění“ (EU - Evropské strukturální a 
investiční fondy, Operační program Praha–pól-růstu). Některé z grantových aktivit byly 
následně připravovány již v létě 2016, plná realizace započala v září 2016. 

Škola by měla v současném světě plnit mnoho různých funkcí. Jednou z nejdůležitějších je 
reagovat na aktuální situaci, zprostředkovat studentům relevantní informace, pomoci jim 
orientovat se ve složitých otázkách a umožnit jim, aby si vytvořili vlastní názor, který budou 
umět obhájit. Proto jsme v říjnu 2016 uspořádali dvoudenní program skupinové výuky nazvaný 
Labyrint poznání. Ústředním tématem byla Čína. Nejednalo se pouze o analýzu současnosti, 
ale také o pohled do minulosti a možný výhled do budoucnosti. V rámci tohoto tematického 
bloku bylo realizováno několik přednášek, např. Lidská práva v Číně nebo Zdroje surovin ve 
vztahu k Čínské politice, což bylo zajišťováno učiteli GJP a dále zde byla témata jako Čínské 
myšlení v moderním světě nebo Média a jejich vliv na proměny Číny, což zajišťovali studenti 
Sinologie z FF UK. Závěrečnou diskusi řídila prof. PhDr. Olga Lomová (FF UK). Akci vnímáme 
také jako důležitý krok ve snaze učit žáky orientovat se v aktuálních otázkách, zajímat se o 
současné dění a umět vyhledávat informace a číst v médiích. 

Žáci na GJP pocházejí z odlišných kulturních a národnostních prostředí, která s sebou nesou 
typické hodnoty, zvyky a tradice. GJP využívá pestrosti složení žáků z rozličných kulturních 
zázemí k podnícení tolerance a k posílení zájmu o jiné kultury a vlivy. V rámci boje proti 
xenofobii a rasismu proběhl v prosinci na GJP již tradiční multikulturní trh. Na trhu „vystavovali“ 
žáci stánky o „svých“ zemích společně s ukázkou jídla, hudby a zvyků dané země. Mezi zeměmi 
bylo letos představeno např. Irsko, Rusko, Vietnam, Sýrie, Polsko, Chorvatsko, Skotsko, Srbsko, 
Slovensko). Protože se multikulturní trh konal těsně před Vánocemi, bylo zařazeno povídání o 
vánočních zvycích daných zemí, případně jiných svátků souvisejících s náboženstvím dané 
země, stejně jako v loňském roce. Multikulturní trh připravili sami žáci za podpory učitelů Mgr. 
Jana Kubíčka, PhDr. Veroniky Vitoškové, PhD. a asistentky pedagoga Bc. Marie Boštíkové. 

Začátkem června se konala akce s názvem Živá knihovna, což bylo realizováno ve spolupráci 
s Amnesty International (AI). Tento projekt je zaměřen na prevenci diskriminace, rasismu, 
xenofobie a extremismu. V rámci Živé knihovny AI si studenti místo klasických knížek mohli 
„vypůjčit“ lidi neboli živé knížky. I v živých knížkách lze číst – prostřednictvím rozhovorů a 
sdílení příběhů. Živé knížky jsou lidé patřící k různým menšinám žijícím v ČR (národnostním, 
náboženským, sexuálním atd.) 
Aktivita byla určena žákům prvních ročníků a byla zrealizována za podpory OPPPR projektu 
„Klíč k porozumění“. 

Z výše uvedeného vyplývá, že je prostředí na GJP jinakosti nakloněno a vzájemné obohacování 
podporuje. 

V současném světě, který se zmenšuje a umožňuje kontakt odlišných skupin, považujeme za 
stěžejní téma multikulturní výchovy vedoucí k pochopení odlišného, zvýšení respektu a 
tolerance k jinakosti. Ani prostředí GJP není výjimkou. Právě školu chápeme jako místo, kde 
dochází k výchově a utváření multikulturního cítění a trvalých hodnot vzájemného respektu a 
porozumění. Škola tak působí jako „společnost v malém“ a dává vzor žákům, jak čerpat inspiraci 
z národnostní plurality. Škola také může poukázat na chyby z minulosti a nastínit svým žákům 
nové globální perspektivy. 
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Zejména v současné době migrací a geopolitických změn na celosvětové úrovni, považuje GJP 
toto téma za jedno z nejdůležitějších. Z výše zmíněných důvodů se škola rozhodla zapojit se do 
grantové výzvy (PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D. ve spolupráci s Pavlem Červeňákem M.A). V 
prosinci 2015 byl podána žádost o grant „Klíč k porozumění“ (EU-evropské strukturální a 
investiční fondy, Operační program Praha- pól- růstu). Některé z grantových aktivit byly 
následně připravovány již v létě 2016, plná realizace započala v září 2016. 

Tento 2letý projekt je zaměřen na rozvoj podmínek multikulturní výchovy jak dlouhodobými 
aktivitami (např. specializovaný seminář ČJ), tak jednorázovou podporou pro cílovou skupinu 
žáků (přednášky, workshopy, exkurze).  
Podpořen je i rozvoj kompetencí pedagogů v daném tématu.  
Cílem projektu je plně začlenit žáky cizince do celé společnosti, odstranit předsudky a všem 
žákům vštípit pozitivní chápání rovných příležitostí.  
 

5.      Výchova k udržitelnému rozvoji 
 

Je realizována na naší škole jako samostatný vyučovací předmět s jednohodinovou týdenní 
dotací v prvním a ve druhém ročníku. Jeho vzdělávací obsah vychází především z průřezového 
tématu RVP G environmentální výchova. Je vyjádřením snahy školy pěstovat v žácích 
zodpovědný a aktivní přístup nejen k životnímu prostředí. 
Dvouletý výchovně vzdělávací cyklus uzavřel týdenní ekologický pobyt na Šumavě ve Stožci – 
18. – 23. 6. 2017, který již tradičně zahrnuje mnoho aktivit – např. terénní práce, studium 
materiálů binokulárními lupami, putování po naučných stezkách, celodenní výlet autobusem aj. 
 

Škola v tomto školním roce pokračovala v práci na projektu „Nejbohatší ekosystémy planety 
Země“. 14. 11. 2016 proběhlo setkání se zástupci výchovně vzdělávací společnosti Green Life 
Education. Jednalo se o dvouhodinový interaktivní program s prezentací o tom, jak se za rok 
situace na Sumatře změnila ohledně ochrany přírody, biodiverzity i dobrovolnických aktivit.. 
Na naší škole byly v průběhu roku realizovány „Svačinky bez palmáče“. Díky nim se podařilo 
vybrat 3 800 Kč a zakoupit 1ha pralesa a fotopast. Tím se naše škola začala aktivně podílet na 
ochraně a monitorování kriticky ohrožených druhů zvířat. 
 

Mezi další uskutečněné akce v průběhu celého školního roku patřily např.: 
- 16. 11. 2016 – studenti 1. ročníků se zúčastnili programu Hnutí Brontosaurus na téma 

„Biodiverzita“ – s tímto tématem se seznámili interaktivní, zážitkovou formou 
- 26. 4. 2017 – v rámci popularizačního cyklu přednášek AV ČR „Nebojte se vědy“ se 

uskutečnila přednáška na téma „Fytoremediace“ 
- 19. 4. 2017 – třída 2. A – mimopražská celodenní ekoexkurze – žáci navštívili – čistírnu 

odpadních vod v Příbrami, skládku a kompostárnu Bytíz 
- 16. 5. 2017 – třída 2. B – pražská celodenní ekoexkurze – žáci navštívili – spalovnu 

v Malešicích, sběrný dvůr a třídící linku Pod Šancemi. 
 

Za aktivity v oblasti udržitelného rozvoje Klub ekologické výchovy propůjčil naší škole titul 
Škola udržitelného rozvoje 2. stupně na léta 2015 – 2017. 
 

Naše škola je také nositelem Čestného uznání za dlouholetou práci v oblasti přírodních věd 
uděleného Ministerstvem životního prostředí. 
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6.    Školy v přírodě, vzdělávací, výměnné a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 
               

místo termín 
Počet 
žáků zaměření 

Lipno – Olšina        18.9. - 23.9. 2016 126 Adaptační a projektový kurz (ŠVP) 
Alpe d´Huez - Francie 6. – 15. 1. 2017  32 LK 2. a 3. ročníků 

Hochficht – Rakousko 5. – 10. 3. 2017 33 LK 1. ročníků 
 

Kostelec nad Černými 
lesy 

3. – 6. 4. 2017 27 Matematické soustředění 2. ročníků 

Kanárské ostrovy       11.3. – 18.3. 2017 14 Šnorchlování a surfování, projekt. kurz 
Kostelec nad Černými 
lesy 

31. 5. – 3. 6. 2017 38 Matematické soustředění 1. ročníků 

Alpe d´Huez - Francie 6. – 15. 1. 2017  32 LK 2. a 3. ročníků 
Hochficht – Rakousko 5. – 10. 3. 2017 33 LK 1. ročníků 

 
Estonsko 20.4. – 26.4. 2017   5 Erasmus+ (project meeting) 
Stožec 18. – 23. 6. 2017 13 Ekologický pobyt (1. – 3. roč.) 
 

7. Mimoškolní aktivity 
 

GJP Voices  pěvecký kroužek otevřený pro všechny žáky, pedagogy a 
absolventy školy 

GJP sport team sportovní kroužek otevřený pro všechny žáky, pedagogy a 
absolventy školy 

GJP golfový tým sportovní kroužek otevřený pro všechny žáky 
 

8. Soutěže (umístění žáků v celostátních kolech) 
 

Student 3. ročníku Dávid Paška získal cenu poroty na 60. celorepublikovém festivalu poezie 
Wolkrův Prostějov  v kategorii (18 – 21 let) za osobitou a velmi osobní výpověď o pocitech 
interpretovy generace. 

 

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 
 

Název zahraničního subjektu Stát/y Charakter kontaktu 

ECNAIS – Evropská rada 
národních asociací 
nezávislých škol, 
www.ecnais.org   

Státy EU, 
Norsko, 
Turecko, 
Ukrajina 

Ředitel školy zastupuje z pozice místopředsedy 
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a 
Slezska ve výkonném výboru ECNAIS 

ERASMUS+, projekt “A Sense 
of Community“ 

ČR, Estonsko, 
Itálie, 
Rumunsko a 
Španělsko  

Program - dobrovolnictví 

 

http://www.ecnais.org/


__________________________________________________________________________________________________________________
2016-2017 výroční zpráva o činnosti školy                                        
                                                                                                                                    25 

 

10.      Spolupráce GJP s partnery 
 

GJP je aktivním členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS – 
www.soukromeskoly.cz) 
 

Ředitel školy je místopředsedou SSŠČMS pro zahraniční spolupráci (organizace ECNAIS – 
www.ecnais.org)  a public relations 
 

Charitativní činnost 
„Sluníčkový den“ – 26. dubna 2017 – je veřejná sbírka pro opuštěné děti a pěstounské rodiny 
organizovaná celorepublikově nadačním fondem Rozum a cit, s nímž naše škola tradičně 
dlouhodobě spolupracuje. Letos se sbírka zúčastnilo 20 žáků z 2. ročníků a přispěli k celkovému 
výtěžku sbírky částkou 5 298 Kč. V rámci sbírky zároveň 2 žákyně naší školy na žádost 
nadačního fondu, který je velmi spokojený s přístupem našich studentů ke sbírce, pomáhaly 
v centrále ČSOB. 
 

Pokračovala spolupráce s organizací Diakonie Broumov /sběr nejen starého oblečení/ - byly 
uskutečněny 2 sbírky, a to adventní a velikonoční v rámci Memoriálu R. Donáta. 
 

Spolupráce s VŠCHT 
GJP dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou technologickou v Praze. Mezi nejvýznamnější 
aktivity patří: 
 každé pololetí v laboratořích této školy konají naši žáci laboratorní cvičení z chemie – 16. 1. 

– 20. 1.2017 – dělení směsi, destilace, reakce organických sloučenin I; 5. 6. – 9. 6.2017 – 
chemické reakce – měď, kvalitativní analýza – kationty, reakce organických sloučenin IV – 
včetně chromatografie 

 realizujeme Hodiny moderní chemie – 15. 11. 2016 – proběhly v 1. a 2. ročníku, tématem 
byl „Úvod do studia chemie“ a „Přeměny energií“, pro žáky byly hodiny velkým přínosem, 
poněvadž viděli mnoho experimentů včetně praktických aplikací chemie v každodenním 
životě. 7. 12.2016 pokračoval tento program pro 3. ročníky tématem „Forenzní analýza“. 
Hodiny moderní chemie pokračovaly i ve druhém pololetí takto: 13. 6.2017 pro 1. a 2. 
ročníky na téma „Luminiscence“ a „Chemie a životní prostředí“, pro 3. ročníky na téma 
„Luminiscence“ 

 na naší škole přednášejí odborníci z VŠCHT např. 2. 11. 2016 – „Technologie piva a řasová 
technologie“ – ing. T. Humhala; 16. 11. 2016 – „Telomery – naše buněčné hodiny aneb 
tajemství nesmrtelnosti“ – zaujetí a aktivita studentů v rámci tak zajímavého tématu byla 
mimořádné; 23. 11. 2016 – „Co je dobré vědět o mléčných výrobcích a tucích“ – součástí 
byla dokonce i ochutnávka různých druhů mléčných výrobků a dokonce i pochopení, proč se 
ledové čokoládě říká ledová … 

 seminaristé chemie 3. ročníku již tradičně v rámci prvního pololetí v rámci výuky semináře 
navštěvují přednášky Akademie mládeže, které pořádá VŠCHT ve spolupráci se Stanicí 
přírodovědců – 4. 10. – 13. 12. 2016 – témata byla velmi zajímavá např. falšování potravin, 
digitalizace pachového podpisu, analýza DNA a identifikace osob aj. 

 na VŠCHT začal pracovat chemický kroužek pro zájemce, kteří na škole nemají laboratoř, ale 
nejen pro ně; naše žákyně D. Ch. Ibrahim pravidelně ve středu od 17 do 20 hod. pracovala 
na 10 projektech pokaždé s jiným odborníkem na jiném pracovišti VŠCHT. Jejími slovy 
zhodnoceno „ … teorie je jedna věc, ale praxe je něco úplně jiného…“ 

 IT workshopy – např. 23. 2. 2017 – K. Bobrová se zúčastnila workshopu na téma „Signály 
lidského těla a co z nich lze vyčíst“ 

 

http://www.soukromeskoly.cz/
http://www.ecnais.org/
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Spolupráce s Právnickou fakultou UK Praha a časopisem d Test.  
V rámci semináře Zžs byla navázána spolupráce s právnickou fakultou na projektu „STREET 
LAW“ v oblasti spotřebitelského práva. Spolupráce vyústila 24.2. 2017 účastí seminaristů na 
soudním jednání. V rámci této problematiky naše škola také spolupracovala s časopisem d Test. 
 

Spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UK Praha 
Je na samém počátku, ale mezi uskutečněné akce patří např.: 13. 6.2017 – výjimečné zakončení 
semináře z chemie pro 3. ročníky a to účastí na akci „Den s Nobelistou“ konaného na PřF UK u 
příležitosti 50 let od úmrtí J. Heyrovského a 95 let od objevu polarografie. 

   

11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 
   Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). Nejsou na GJP zatím realizovány. 

 

12. Další aktivity, prezentace, novinky a zajímavosti ve vzdělávacím programu GJP 
 

Projektová výuka 
GJP koncentruje projektovou výuku zejména do začátku a do konce školního roku. Tentokrát se 
projektová výuka konala pouze v září 2016 na škole v přírodě. Témat bylo vypsáno celkem 11 a 
studenti se do nich hlásili napříč ročníky, dle svých preferencí. Studenti se v rozmezí čtyř dnů 
měli možnost hlouběji ponořit do jednotlivých témat. Výuka neprobíhala klasickou formou, ale 
byla kombinací různých výukových postupů, jejímž cílem nebylo pouze informovat, ale zejména 
u žáků budovat dovednosti různého druhu a také snaha podnítit větší zájem. Některá projektová 
témata měla i přesah do další činnosti. Pěkným reprezentativním příkladem byl projekt 
s názvem Prales pro GJP, kdy se studenti i po skončení výukové části podíleli na dalších 
aktivitách, které souviseli se záchranou indonéského pralesa. 
Projektovou výukou pak bylo realizováno ještě jedno téma, a to ve spolupráci s organizací Post 
Bellum. Aktivita probíhala v rozmezí září 2016 až duben 2017. Čtyři studentky z prvního ročníku 
pod vedením Mgr. Jana Kubíčka měly zmapovat příběh pamětníka, který zažil nucené nasazení 
během Druhé světové války. Pamětníkem byl Jan Holík, se kterým byl natočen rozhovor. Při 
závěrečné prezentaci v březnu 2017 studentky GJP obsadili 3. místo. Odměnou jim byl čtyř 
denní pobyt v Drážďanech od organizace Die Brücke/Most, kde se dále zdokonalovaly v práci 
s pamětníky a mohly se tak podělit o své zkušenosti s dalšími žáky nejen s ČR, ale také i 
z Německa.    

 

Exkurze na Kanárské ostrovy 
Exkurze se uskutečnila v termínu jarních prázdnin 2017. Příprava na exkurzi už ale probíhala 
dříve, kdy se studenti zúčastnili přednášky o mořské biologii a organismech, s nimiž se mohou 
pod vodou setkat. Také byly zmíněny organismy potencionálně nebezpečné, jedovaté a jak 
případně poskytovat první pomoc při zasažení. Studenti zpracovali informace formou posteru o 
ekosystému písečného dna, pobřežní zóny, korálových ostrovů a volného moře. Dále si ve 
skupině vybrali konkrétní zástupce, jejichž výskyt budou při šnorchlování ověřovat. V rámci 
pobytu se pak celá skupina naučila šnorchlovat a zanořit se pod vodu. Velký ohlas mělo i noční 
šnorchlování. Jeden celý den jsme věnovali poznávání ostrova s vynikajícím průvodcem, díky 
němuž jsme se o ostrově dozvěděli mnoho zajímavých informací. Ověřili jsme výskyt asi ¾ 
sledovaných druhů. Celou dobu pobytu studenti komunikovali v angličtině, případně 
španělštině. Po příjezdu do Prahy zpracovali informace, které o ostrově získali, a dále je šíří i 
mezi ostatní studenty. 
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Grantová politika 
 

  Název projektu Za podpory 

 1. 2017 Květinová výzdoba domů – okna směřující do veřejných 
prostranství na P-1 „Zelená škola – zkvalitnění šk. prostředí) 

MČ-P1 

 2. 2017 -  Podpora využití volného času dětí a mládeže na území 
MČ Praha 1 - Sportovní kroužek při GJP 

MČ-P1 

 3. 2017 – Podpora využití volného času dětí a mládeže na území 
MČ Praha 1 – Volnočasové aktivity při GJP 

MČ-P1 

  3. 2017 - Podpora využití volného času dětí a mládeže na území 
MČ Praha 1 „GJP VOICES“ 

MČ-P1 

  4. 2016/2018 OP PPR – projekt Klíč k porozumění – zvýšení kvality 
vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní spol. 

ESF 

  5. 2016/2018 – ERASMUS+, projekt “A Sense of Community“ ESF 

     

Přehled akcí konaných ve školním roce 2016 - 2017 
 

15.9. 25 let GJP – hudební a taneční večer v Retro Music Hall 
18.9. - 23.9. Škola v přírodě - Olšina 
3.10. Koncert pro 2. ročník v Rudolfinu 
4.10. IST testy - 1. alfa 
7.10. IST testy - 1. beta 
12.10. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (3. ročník) 
19.10. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (2. ročník) 

24.10. - 25.10 Labyrint poznávání: skupinová výuka na téma Čína 
2.11. Ornita - projekt 
2.11. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (2. ročník) 
14.11. Green life (program pro 1. – 3. ročník) 
15.11. Moderní hodiny chemie (1. a 2. ročník) 
16.11. Připomenutí událostí 17. listopadu 1939 a 1989 
16.11. Účast v soutěži Kemper human rights foundation 
16.11. Biodiverzita (program pro 1. ročník) 
20.11. - 23.11. Erasmus+ (projekt meeting na GJP) 
23.11. Němčinář roku 
24.11.– 26.11. Schola Pragensis – účast na veletrhu středních škol 
29.11. Internetová matematická olympiáda 
30.11. Soutěž Best in English a Angličtinář roku 
1.12. IQlandia Liberec (akce pro 1. ročník) 
6.12. Živá knihovna (třída 2 beta) 
7.12. Živá knihovna (třída 2 alfa) 
7.12. Moderní hodiny chemie (3. ročník) 
13.12. Přednáška a beseda o poruchách příjmu potravy pro 1. ročník (Anabell) 
20.12. Předvánoční bruslení 
20.12. Tradiční multikulturní trh na GJP 
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6.1. - 15.1. Lyžařský výcvikový kurz pro 2. a 3. ročníky Francie 
11.1. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (1. ročník) 
14.1. Pietní akt v rodišti Jana Palacha ve Všetatech - vystoupení studentů GJP 
16.1. - 20.1. Laboratorní práce z chemie na VŠCHT 
18.1. Vzpomínka na Jana Palacha na GJP 
19.1. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (3. ročník) 
26.1. Návštěva veletrhu Gaudeamus (4. ročník) 
2.2. Maturitní ples GJP 
9.2. Předsudky a stereotypy v myšlení (seminář pro 3. a 4. ročník) 
5.3. – 10.3. Lyžařský výcvik 1. ročníku 
8.3. Testy profesní orientace (3. ročník) 
10.3.  Festival Jeden svět na školách (3. ročník) 
11.3. – 18.3. Šnorchlování a surfování na Kanárských ostrovech 
21.3. Hodiny moderní chemie pro 1. – 3. ročník (studenti VŠCHT) 
23.3. Demonstrační pokusy z fyziky na MF FUK (2. ročník)  
23.3. Setkání k nové koncepci vzdělávání na GJP 
27.3. Post Bellum – Příběhy našich sousedů (závěrečná prezentace školních 

projektů, 3.místo týmu GJP) 
3.4. – 6.4. Matematické soustředění 2. ročníku 
5.4. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (3. ročník) 
5.4. Účast na dějepisné soutěži gymnázií 
11.4. Přednáška exprezidenta Microsoftu pro Evropu Jana Mühlfeita na GJP 
12.4. Memoriál Radka Donáta 
18.4. Běžíme pro Evropu 2017 (juniorský maraton) 
20.4. – 26.4. Erasmus+ (project meeting Estonsko) 
5.5. Koncert pro 3. ročník v Rudolfinu 
9.5. Informační schůzka vedení GJP se zák. zástupci žáků budoucího 1. ročníku 

16.5. Ekologická exkurze (2. ročník) 

25.5. Návštěva SOS centra Diakonie Broumov (3. ročník) 

26.5. Projekce filmů žáků 2. ročníku 

30.5. Účast na Mezinárodním mistrovství ČR školních družstev v golfu 

31.5. – 3.6. Matematické soustředění 1. ročníků 

         2.6. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 

5.6. - 9.6. Laboratorní práce z chemie na VŠCHT 

7.6. Živá knihovna (1. ročník) 

8.6. Beseda s důstojnicí US Marine Corps 

18.6. - 23.6. Ekologický pobyt ve Stožci na Šumavě 
26.6. Moderní hodiny chemie (3. ročník) 
27.6. - 29.6. Školní výlety 
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V. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Ve školním roce 2016 – 2017 neproběhla na GJP žádná inspekce ČŠI.  

 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 
Kromě standardních a periodických kontrol ze strany PSSZ a VZP a kontrol v rámci OP PPR, 
žádné jiné kontroly na GJP neproběhly. 
 

VI. 
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016 

 
Pro informaci uvádíme orientační přehledu základních příjmů a výdajů školy za rok 2016.  
V příloze č. 2 je zpráva nezávislého auditora za rok 2016 s výrokem „bez výhrad“.  

  VÝNOSY 2016 
státní dotace soukromým školám 7 879 867 Kč 
poplatky od žáků - školné 7 487 644 Kč 
hospodářské příjmy 204 265 Kč 
ostatní příjmy 377 695 Kč 
Dotace EU  243 967 Kč 
Celkem tržby 16 193 438 Kč 

  NÁKLADY 2016 
náklady na mzdy 8 967 279 Kč 
zdravotní a sociální pojištění z mezd 2 915 209 Kč 
výdaje na učebnice a pomůcky 366 355 Kč 
stipendia 22 000 Kč 
přímé služby pro žáky 1 125 105 Kč 
ostatní náklady 2 816 621 Kč 
Celkem náklady 16 212 569 Kč 

 

VII. 
Další informace, závěr 

 

Školní rok 2016 – 2017 byl v pořadí dvacátý šestý v historii školy. Zdárně proběhly všechny 
plánované akce a aktivity školního i mimoškolního charakteru. Výročí 25 let GJP jsme 
dynamicky oslavili 15. 9. 2016 v Retro Music Hall společně s celou komunitou GJP, tj. se 
studenty, jejich rodiči, absolventy, bývalými i současnými učiteli. Do života školy se snažíme již 
tradičně aktivně zapojovat i prarodiče žáků, se kterými budeme pokračovat v programech 
mezigenerační spolupráce i ve školním roce 2017 – 2018. Upravili jsme a rozšířili nabídku 
volitelných předmětů v učebním plánu. V návaznosti na dokončení realizace dvou pro školu 
klíčových projektů podpořených z OPPA (ESF) jsme uspěli s naší žádostí o podporu projektu 
s názvem „Klíč k porozumění“ z OP Praha Pól Růstu. Projekt je podpořen částkou 1 593 775 Kč, 
byl zahájen v létě 2016 a velmi úspěšně pokračuje i v letošním školním roce. 
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Po velice úspěšném programu Partnerství škol Comenius, projekt s názvem „LINES – 
Communication Across Generations“ jsme uspěli se žádostí o grant z navazujícího EU programu 
ERASMUS+. S  realizací projektu s názvem “A Sense of Community“ jsme začali počátkem 
školního roku 2016 – 2017 a byl podpořen opět částkou přesahující 20 tis. Eur. Učinili jsme 
další kroky ve vybavení školy moderními výukovými prostředky a pomůckami pro žáky a 
pedagogy. Tato moderní výuková média a pomůcky účinně pomáhají jak žákům, tak učitelům 
v každodenní práci ve škole i mimo ni.   

Jak vyplývá z obsahu výroční zprávy, aktivit bylo mnoho. Ve školním roce 2016 – 2017 jsme se 
zaměřili s pedagogickým sborem na závěrečnou fázi procesu modernizace školního 
vzdělávacího programu GJP. Nová podoba ŠVP GJP je výrazným a systémovým posunem 
v obsahu vzdělávání, výukových metodách a formách. Hlavní myšlenkou nové koncepce je učit 
žáky méně faktů, ale více smysluplně a v souvislostech s reálným životem. Postupně budeme 
uplatňovat aplikační model využívání AJ jako výukového jazyku i rámci jiných předmětů a 
oblastí. Budeme i nadále poskytovat v ŠVP významnější prostor projektové výuce, neformálnímu 
vzdělávání a netradičnímu přístupu ke vzdělávání. Více o nové podobě ŠVP v kapitole výroční 
zprávy „školní vzdělávací program“. Počátkem roku 2017 jsme uspořádali otevřenou komunitní 
konferenci, na které jsme představili pilíře nové vzdělávací koncepce a inovovaný obsah ŠVP 
GJP zájemcům z řad žáků, rodičů, prarodičů a absolventů.  

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. dlouhodobě a systematicky věnuje maximální 
pozornost ochraně a udržování dobrého jména školy a má eminentní zájem na tom, aby bylo i 
nadále vnímáno jako kvalitní vzdělávací instituce poskytující gymnaziální vzdělání ve čtyřletém 
studijním cyklu na vysoké úrovni, v přátelské atmosféře a příjemném inspirativním prostředí. 

Děkujeme všem žákům, učitelům, rodičům, prarodičům, odboru školství MHMP, Obvodnímu 
úřadu Městské části Prahy 1, MŠMT ČR, absolventům, příznivcům školy, spolupracujícím 
obchodním partnerům, neziskovým organizacím a sponzorům za spolupráci ve školním roce 
2016 – 2017, který byl jubilejní v pořadí již dvacátý šestý, a těšíme se na skvěle rozběhnutý 
školní rok 2017 – 2018. 

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s §168, odst. 1, zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 
Přílohou č. 1 této výroční zprávy je kopie zápisu z tohoto jednání školské rady, konaného dne 
27. 09. 2017. 

 
 
 
Praze dne 27. 09. 2017                               Ředitel školy: Mgr. Michal Musil 
 
 
Přílohy :   
 
1. zápis z jednání školské rady GJP ze dne 27. 09. 2017  
2. zpráva nezávislého auditora 
3. rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku 
4. výpis z obchodního rejstříku 
5. výroční zpráva GJP o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
    o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016 


