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I. 
Základní údaje o škole 

 
1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2018. 
       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 2018 – 2019 celkem 176 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 2017/2018  
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) 
         Pštrossova 15/202, Praha 1 (výuka EV a fyziky) SPŠ Podskalská 10, Praha 2 

 
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 moderní výukové prostředky včetně dronu, interaktivních tabulí, 
tabletů (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 2018-19 řadíme následující: 

- zapracování webu „Pravidla pro vypracování seminární práce“ a práce s ním v rámci 
výuky – it.gjp1.cz/pravidla 

- zapracování webu pro studenty „doporučení k prezentacím“ a práce s ním v rámci výuky 
– it.gjp1.cz/prezentace 

- zcela automatické využívání cloudových úložišť OneDrive a Sharepoint učiteli 
- výrazné zvýšení počtu sledujících lidí na sociálních sítích Facebook a YouTube 
- spuštění a kvalitní správa soc. sítě Instagram 
- nasbírání kvalitního fotomateriálu ze školních akcí 
- aktualizace a úspěšná správa informačního systému Moodle 
- úspěšné fungování školní půjčovny IT vybavení pro studenty i učitele – 

it.gjp1.cz/rezervace 
- povedená organizace Filmového festivalu – MFFMM2019 
- povedená organizace výstav fotografií studentů semináře z IVT 

MFFMM2019 
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 Dlabačov a byl velmi bohatý na kvalitní epické snímky a 
kromě filmů mohli diváci vidět premiéru klipu a živé vystoupení GJP Voices. Na promítání bylo 
vybráno 17 filmů, které soutěžily v 6 kategoriích. 
Hlavní ceny si odnesli následující autoři: 
- Nejlepší kamera: Rozálie Šebíková za film The journey 
- Nejlepší zvuk: Lubomír Miškovský za film Student Jan 
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- Nejlepší animace: Jan Krajewski za film Delirium 
- Nejlepší herecký výkon: Jan Pavel Jíša za film Imagine 
- Nejlepší film dle odborné poroty: Kilian Marquez a Jan Pavel Jíša za filmy Pre-Imagine a 

Imagine 
- Nejlepší film dle diváků: Lubomír Miškovský za film Student Jan 

Na všechny snímky studentů druhých ročníků se můžete podívat zde: it.gjp1.cz/mffmm 
 

Finanční zdroje, se kterými škola hospodařila a hospodaří, jsou přibližně z poloviny tvořeny 
státní dotací stanovenou normativní metodou dle zákona č. 306/1999 Sb. 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 28. 1. 2019. Stávajícími členy školské rady jsou: Ing. Alois 
Hňup (jmenován zřizovatelem školy), PhDr. J. Končel (zvolen pedagogickými pracovníky 
školy), Mgr. Jana Švabová (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.  

II. 
Pracovníci GJP  

 
1. Pedagogičtí pracovníci  

a. počty osob  (údaje ze zahajovacích výkazů)  
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GJP 2 2 20 17,3 4 1,1 24 18,4 
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b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího 

výkazu) 
 

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

GJP 

  kvalifikovaných 22 92 

  
nekvalifikovaných 

2 (0,3 
přepočtených 
na plně 
zaměstnané) 

8 

    
 

c. další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 
Pozn.: S seminář, K – kurz, KO – konference, M – management, O ostatní, W – webinář, E-L – e-lerning, 
V – celoživotní vzdělávání 

 
K 31. 8. – 2. 9. 

2018 
Mgr. Šíbová Marta Veletrh nápadů učitelů fyziky Jihočeská univerzita 

v Českých 
Budějovicích 

K 20. 9. 2018 Mgr. Šíbová Marta Inspirace pro zkvalitňování 
výuky přír. předmětů a 
matematiky – PISA 2015 

ČŠI 

K 20. 9. 2018 Mgr. Raček Ondřej Inspirace pro zkvalitňování 
výuky přírodovědeckých 
předmětů a mat. – PISA 2015 

ČŠI 

S 21. 9. 2018 Mgr. Nodžáková Kateřina Aktuální trendy ve výuce 
zeměpisu 2018 

Přír. F UK, sekce 
Geografie 

K 80 hodin 
(1. 10. 18) 

Joklová Šárka Metoda rozvoje kognitivních 
funkcí R. Feuersteina FIE-
Standard I 

COGITO Centrum 
kognitivní edukace, 
o.s., České Budějovice 

KO 4. -5. 10. 
2018 

Mgr. Thámová Klára Kongresové dny 18 vých. por.: 
Co je nového ve výchovném 

Avp, z.s.. Starý Kolín 

 počet  zaměření počet 
účastníků 

vzdělávací instituce 

semináře 7 Viz níže 24 Viz níže 
kurzy 21 Viz níže 21 Viz níže 
doplňkové pedagogické 
studium 

--- --- --- --- 

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

- výchovné poradenství 
- supervize psycholožky 
- grantové programy a 

projekty pro školy 
- školení řidičů 
- konference 

 
 
 

7 
 
 
 

Viz níže 

 
 
 

7 
 
 
 

Viz níže 
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poradenství? 
M 4. 10. 2018 Mgr. Musil Michal (Mlu)vím, tedy jsem D. Olchavová, 

Vrchlického 887/74, 
P5 

K 24. 10. 2018 RNDr. Kamenická Tereza Tvoříme úspěšnou školu Vzdělávací agentura 
Mgr. Jitka Blechová 

KO 3. 11. 2018 Mgr. Nodžáková Kateřina Výuka první pomoci zážitkem ZDrSEM – první 
pomoc zážitkem, z.s., 
Kostelní 24, P7 

M 5. 11. 2018 PhDr. Končel J. Konzultační seminář pro 
management škol 

NIDV, Senovážné 
nám.872/25, P1 

K 6. 11. 2018 RNDr. Kamenická Tereza Mentoring a jeho využití ve 
školním prostředí 

Vzdělávací institut 
Středočeského kraje 

S 13. - 14. 11. 
2018 

PhDr. Jakobová Nora Guidance and counselling in 
the school curriculum. 
Experiences, practices, 
innovations and responses to 
current challenges  

Euroguidance Cross 
Border Romania 

S 13. - 14. 11. 
2018 

PhDr. Vitošková 
Veronika, PhD. 
 
 

Guidance and counselling in 
the school curriculum. 
Experiences, practices, 
innovations and responses to 
current challenges  

Euroguidance Cross 
Border Romania 

KO 19. 11. 2018 PhDr. Jakobová Nora Společné vzdělávání pod lupou Nakl. Forum-media, 
s.r.o., Střelničná 1861, 
P8 

K 21. 11. 2018 RNDr. Koktová Anna Vzdělávací program „Odpady a 
obaly“ 

Společnost EKO-KOM, 
a.s., Na Pankráci 
1685/17. P4 

M 22. – 23. 
11. 2018 

Mgr. Musil Michal The growth of Independent 
Schools. A school open for the 
challenges of tomorrow 

 ECNAIS 

KO 29. 11. 2018 Mgr. Žekglitz Martin Digital Media Conference 2018 Digital Media s. r. o. 
M 29. 11. 2018 PhDr. Končel Josef Inspirace pro zvyšování kvality 

vzdělávání na úrovni školy 
ČŠI 

K 1. 10. – 26. 
11. 2018 

Mgr. Těšíková Barbora Vzdělávání pro pedagogy 
v oblasti interkulturní mediace 

Somatopedická 
Společnost, z. s. ZŠ při 
TN, Vídeňská 800, 140 
59 Praha 4 

K 4. – 6. 1.  a 
11. – 13. 1. 

2019 

Mgr. Hasalová Ivana Školení instruktorů základního 
školního lyžování 

Jihlavská sportovní, 
s.r.o, Polní 39, 586 01 
Jihlava 

K 22. 1. 2019 Červeňák Pavel, M.A. Výchova k podnikavosti na SŠ Junior Achievement, o. 
p. s., Jindřišská 20, P 1 

KO 25. – 26. 1. 
2019 

Mgr. Kubíček Jan  Vzdělávací setkání lektorů 
Jednoho světa na školách 

JSNS.cz, Šafaříkova 
24, 120 00 Praha 2 

K 5. 3. 2019 Mgr. Šíbová Marta Skupinová výuka matematiky 
s využitím sady digitálních 
pomůcek Techambition 

TECHAMBITION LTD, 
organizační složka, 
Pražského 609/23, 
Praha 5-Hlubočepy 

S 3. 4. 2019 Mgr. Šíbová Marta Matematika pro život – střední 
školy 

NIDV, Senovážné nám. 
25, 110 00 Praha 1 
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S 3. 4. 2019 Mgr. Raček Ondřej Matematika pro život – střední 
školy 

NIDV, Senovážné nám. 
25, 110 00 Praha 1 

KO 5. 4. 2019 PhDr. Jakobová Nora Škola jako místo setkávání FF UK, Ovocný trh 
560/5, 116 36 Praha1 

K 9. 4. 2019  RNDr. Kamenická Tereza Právní minimum pro pedagogy 
(Pedagog a paragrafy ve škole) 

Poradenská a 
konzultační činnost 
Ing. David Dvořák, 
Kounicova 9, Brno 

K 9. 4. 2019  RNDr. Kamenická Tereza Rozvoj manažerských 
dovedností 

Mgr. Miloslav 
Hubatka, Lazebnická 
7, 66902 Znojmo 

M 10. – 12. 4. 
2019 

Mgr. Musil Michal Student participation. The 
future of independent 
education in Europe 

 ECNAIS 

K 16. 4.  2019 Mgr. Kubíček Jan  Mediální výchova a školní 
média na středních školách 

Vyšší odborná škola 
publicistiky, 
Opatovická 18, Pha 1 

K 23. 4. 2019 PhDr. Jakobová Nora Komplexní práce s třídním kol. 
– prevence a řešení problémů 

DESCARTES, v. o. s., 
539 42 Svratouch 104 

KO 17. 5. 2019 Pánková Iva Konference pro asistenty 
pedagoga 

Nová škola, o. p. s., 
Křižíkova 344/6, 186 
00 Praha 8-Karlín 

K 9. 5. 2019 PhDr. Jakobová Nora Workshop práce s terapeut. 
kartami, podpora psych. 
odolnosti dětí a dospělých 

Inštitút osobnostního 
rozvoja; www.ior.sk 

K 16. 5. 2019 Mgr. Hasalová Ivana Expediční školení pro školitele 
a hodnotitele dobrodružných 
expedic programu 

Mezinárodní cena 
vévody z Edinburghu, 
Poděbradská 540/26, 
Praha 9 

K 29. 5. 2019  Joklová Šárka Sociální dovednosti v profesi 
psychologa II 

FF UK, Ovocný trh 
560/5, 116 36 Praha1 

S 30. 5. 2019 PhDr. Jakobová Nora Respektovat a být respektován 
3: přirozené lidské potřeby, 
vytváření dohod a pravidel 
společně s dětmi, metoda 
komunitního kruhu 

DYS-centrum Praha, z. 
ú., Stejskalova 192/9, 
Praha 8 

K 17. – 18. 6. 
2019 

Mgr. Hasalová Ivana Pozice české výtvarné výchovy 
v mezinárodním kontextu 

INSEA, Česká sekce 
mzn. Společnosti pro 
výchovu uměním, z. s., 
Univerzitní 3,Olomouc 

K 24. 6. 2019 Mgr. Hasalová Ivana Jak udělat „adapťák“ Jules a Jim, z. ú., 
Krkonošská 6, Praha 2 

K 27. – 29. 8. 
2019 

RNDr. Koktová Anna Vzdělávací program „Chemie 
pro život“ 

NTK, VŠCHT Praha 

S 28. 8. 2019 M. Musil, J. Končel, M. 
Hodinková,M. Martinez, 
V. Vitošková, D. 
Veselovská, M. Šíbová, N. 
Jakobová, B. Padilla, M. 
Pichlíková, I. Hasalová, 
O. Raček, K. Nodžáková, 
T. Kamenická, R. Dán, L. 
Tutrová, J. Whalley 

Seminář mediálního vzdělávání 
– zákl. školení pro učitele 

GJP, Pštrossova 13, P1 
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b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 
Pozn.: S seminář, K – kurz, J – jazykové vzd., A – rozšiř. aprobace, M – management, O ostatní, W – webinář,  
 
K 1. 10. – 26. 

11. 2018 
Musilová Lenka 
 

Vzdělávání pro pedagogy 
v oblasti interkulturní mediace 

Somatopedická 
Společnost, z. s. ZŠ při TN, 
Vídeňská 800, Praha 4  

S 22. – 23. 11. 
2018 

Musilová Lenka 
 

The growth of Independent 
Schools. A school open for the 
challenges of tomorrow 

ECNAIS 

S 4. 3. 2019 PhDr. Junková Magda Spisová služba ve školství, Jak 
správně manipulovat 
s dokumenty, zkušenosti s GDPR 

PARIS vzdělávací 
agentura s. r. o., Žižkova 
2379, Karviná-Mizerov 

K 16. – 17. 7. 
2019 

PhDr. Junková Magda Microsoft Excel 2016(2013) – 
základní kurz 

NICOM, a.s., Brno 
Smetanova 341/3 

 
Pozn.: S - seminář  
 

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 8 176 
 

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku  
- přerušili vzdělávání:    3  

- nastoupili po přerušení vzdělávání:  2  
- vyloučeni ze školy:    0 
- nepostoupili do vyššího ročníku:  2  
- opakoval:     0 
- přestoupili z jiné školy:   6  
- přestoupili na jinou školu:   3  

 

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  22 7,3 (přepočtených 9,6) 

 počet  zaměření počet 
účastníků 

vzdělávací instituce 

semináře 2 Viz níže 2 Viz níže 
kurzy 2 Viz níže 2 Viz níže 
Jiné (konference) --- --- --- --- 
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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 1 2 0 1 0 0 0 0 1 38 0 0 0 44 

z toho nově přijatí 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 11 
 
 

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 (za 2. pololetí) 2 

opakovalo ročník 0 

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6. 171 (ze 176) 

t.j % z celkového počtu žáků 97  (2018 – 94) 

průměrný počet zameškaných hodin na 
žáka/studenta 

178 (za školní rok) 

z toho neomluvených 1,5 (za školní rok) 

 
Výsledky ceny „Vynikající student GJP“ za školní rok 2018 - 2019 
 
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. I v 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, Professor of 
Accounting, Beedie School of Business, Simon Fraser University, žák GJP v letech 1994 – 1997) 
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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 – Umlaufová Šárka, průměr  1,00 
2. ročník – Cleetonová Tea Františka   1,00 
                          Zieglerová Eliška        1,00 
3. ročník – Štefanová Barbora, průměr  1,07 
4. ročník -  Šmejkalová Anna, průměr  1,00 
 
Ocenění bylo studentům předáno ředitelem školy dne 2. 9. 2019 na slavnostním zahájení 
školního roku 2019 - 2020. 
 

5. Výsledky maturitních zkoušek  
 

maturitní zkoušky  
jarní termín 19/podzimní termín 18 

 
šk

ol
a GJP 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

 počet žáků, kteří konali zkoušku 45/10 0 

 

z toho konali zkoušku opakovaně 4/10  0 

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

2 0  

počet žáků, kteří 
byli hodnoceni: 

prospěl s vyznamenáním 7/0 0 

prospěl 29/8 0 

neprospěl 9/4 0 

Pozn: jarní termín/podzimní termín 
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6. Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2019/2020  
 

                      
dé

lk
a 

 
vz

dě
l. 

4 
ro

ky
 

6 
le

t 

8 
le

t 

př
ijí

m
ac

í ř
íz

en
í p

ro
 š

ko
ln

í 
ro

k 
20

19
/2

0 
(d

en
ní

 v
zd

ěl
áv

án
í) 

počet přihlášek celkem  97 - - 
počet kol přijímacího řízení celkem 1 - - 
počet přijatých celkem /odevzd. záp. lístků 42 - - 

z toho v 1. kole 42 - - 
z toho ve 2. kole - - - 

z toho v dalších kolech - - - 
z toho na odvolání 9 - - 

počet nepřijatých celkem /nezúčastnili se/ 55 - - 
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 

 obor: 7941K41 0 - - 
počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 19/20 0 
 
Informace o přijímacím řízení: 
 

Ve školním roce 2018/2019 probíhaly přijímací zkoušky kombinovanou formou  jednotné 
přijímací zkoušky (JPZ) z ČJ a Ma a školní příjímací zkoušky (ŠPZ) - všeobecného pohovoru 
v anglickém jazyce.  
 

Termín 1. kola přijímacích zkoušek se ve školním roce uskutečnil ve dnech: 12. 4. a 15. 4. 2019.  
 

Přijímacím zkouškám předcházejí „dny otevřených dveří“, které proběhly v termínech: 8. 11., 26. 
11. 2018 a 14. 1. 2019. V termínu 22. – 24. 11. 2018 jsme prezentovali školu na veletrhu Schola 
Pragensis. 
 

Kritéria přijímacího řízení: 
Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu na GJP v prvním kole je odevzdání řádně vyplněné 
přihlášky a úspěšné absolvování všech částí přijímacího řízení. 
 

Přijímací řízení vycházelo z výsledků hodnocení ve třech částech a hodnocení předešlého 
vzdělávání: 
- 1. písemný test z předmětu matematika (JPZ) 
   čas 70 min; max 50 bodů (což je 30 % celé přijímací zkoušky) 
- 2. písemný test z předmětu český jazyk a literatura (JPZ) 
   čas 60 min; max 50 bodů (což je 30 % celé přijímací zkoušky) 
- 3. pohovor v anglickém jazyce (ŠPZ)  
  čas cca 10 min; max 56 bodů (což je 34 % celé přijímací zkoušky) 
 
Hodnocení předešlého vzdělávání 
max 10 bodů (což je 6 % celé přijímací zkoušky) 
- 5 bodů za: prospěch na vysvědčení na konci 8. ročníku ZŠ (příp. adekvátního ročníku                             
   víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol) do průměru 1,5 včetně.  
- 5 bodů za: prospěch na vysvědčení v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (příp. adekvátního ročníku  
  víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol) do průměru 1,5 včetně.  
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Minimální bodová hranice ke splnění podmínek k přijetí na GJP: 
- test z ČJ - 20 bodů,  
- test z matematiky - 15 bodů  
- pohovor v anglickém jazyce - 20 bodů.  
 
Při rovnosti bodů u uchazečů rozhodoval o přijetí lepší výsledek z pohovoru v anglickém 
jazyce (ŠPZ) dle pořadí.  

 

Výsledky přijímacího řízení 
 

- uchazečům byly přiděleny body dle výše uvedených kritérií.  
Maximální počet bodů, které bylo v prvním kole příjímacího řízení na GJP možné získat 
je 166, minimální 55 bodů. 

- předpokládaný počet přijímaných uchazečů v prvním kole byl 42 žáků (včetně dvou míst 
pro případný náhradní termín). Byly otevřeny dvě třídy prvních ročníků; 

 

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 dle platné legislativy. 
Spisy uchazečů, kteří nebyli přijati ke studiu, podali v řádném termínu odvolání proti nepřijetí a 
nebyli přijati v rámci procesu autoremedury, byly po uplynutí 30 dnů odneseny k dalšímu 
vyřízení odvolacímu orgánu - MHMP. 
 

Přihlášky byly evidovány sekretářkou do školního programu Bakalář a každá byla vedena pod 
vlastním číslem jednacím ve spisu. Každému studentovi bylo též přiděleno evidenční číslo, pod 
kterým byly dále vedeny jeho výsledky. Pro práci s dokumenty týkajících se přijímacího řízení 
mají oprávnění asistentky ředitele, IT specialista, zástupce ředitele a ředitel školy. Všichni 
pracovníci jsou v rámci GDPR a OON poučeni o mlčenlivosti, práci s dokumenty, účelu, 
prostředcích a způsobu zpracovávání osobních údajů, a to pověřencem GDPR. 
 

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

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 
 

Žáci - cizí státní příslušníci: 

stát počet žáků 

Polsko 2 
Rumunsko 1 
Rusko 2 
Srbsko 1 
Vietnam 1 
Ukrajina 1 
Sýrie 2 
Celkem 8 
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GJP má dlouholetou zkušenost se začleňováním studentů z národnostních menšin. Klade 
důraz na různorodost a vzájemné obohacování studentů. Ve školním roce 20718/19 na GJP 
probíhal projekt Kultura na dotek (blíže viz multikulturní výchova a granty), který se právě 
skupině studentů z národnostních menšin věnuje. Na GJP je věnována pozornost výuce 
českého jazyka pro tyto studenty, školní psycholožka se věnuje začlenění již od 
adaptačního programu v prvním ročníku a všichni pedagogové přispívají k hladké integraci. 
Z grantu máme také na GJP pozici dvojjazyčného školního asistenta, který podporu žákům 
s OMJ poskytuje, doporučuje doučování apod. 

 
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 2018-19 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 2018/19 studovalo na GJP ještě dalších 43 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 21 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). 

  
    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 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 
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pomáhající lidem s autismem), O. s. Baobab (organice věnující se osobám s duševním 
onemocněním), Autentico, SPIN - VTI.  

    Školní psycholožka pravidelně spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou (P 
    PP pro Prahu 1, 2 a 4, Pražskou pedagogicko- psychologickou poradnou, 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. 

     Ve školním roce 2018/19 byla zřízena pozice školní dvojjazyčné asistentky, která á za cíl 
pomoci podpořit žáky s OMJ, sehnat doučování 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. 

 

     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 2018/2019 je 
úspěšně absolvovali: 

 

S. Mužátková – veterinární medicína 
I.  Chavezová – sociologie 
B. Štefanová – chemie 
N. Rybovičová – AP kurz – psychologie 

 
Dále se žáci zúčastnili např. těchto soutěží a aktivit: 
- celorepubliková soutěž Nejlepší student – uspěli A.Tobiáš a B. Štefanová 
- celorepubliková soutěž Středoškolák roku 2019 – uspěla A.Litváková 
- filmová soutěž EQUAL – T. Konečná – 2. místo 
- fotografická soutěž PHOTOCONTEST projektu PHOTOBASE – A.Šmejkalová - 3. místo 
- stáž AV ČR - A.Girusova – téma „Study of immunity in the tumor microenvironment“ – 

prezentace výsledků 22.11.2018 
- Studentské projekt. fórum Zatlanka – V. Šesták – „Hydrogen production unit“ – 2. 4. 19 
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- Juniorská univerzita na Lékařské fakultě v Plzni – 15.12 – 30.1.2019 – S. Hercová, A. 
Kulíková, J. Švabová 

- Staň se na den vědkyní – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha – S. Kernytska, K. 
Rosbergová aj. 

 

K rozvoji talentu a nadání otevírá také další možnosti v tomto školním roce otevřený nový 
seminář Open space – otevřené vzdělávání. Žáci mohli absolvovat rozmanité kurzy a stáže, 
které jim pomáhají lépe se profesně orientovat. Byla to např. stáž v zubní ordinaci, pojišťovací 
společnosti apod. 
 

Čím dál větší význam mají i prázdninové aktivity studentů. Mezi nejvýznamnější o prázdninách 
2018 patřily: 
DISCOVER – J. Drážďanská, K. Svobodová, A. Tomášková, A. Švabová 
Letní škola robotiky – A. Trna 
Archeologický kemp ve Francii – K. Honsů 
Letní divadelní škola – DAMU – B. Seidlová 
 

10.  Ověřování výsledků vzdělávání 
 

Pro žáky 1. ročníku školní psycholožka opět připravila 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. Velkou pozornost věnovala školní psycholožka v 1. ročníku též strategiím 
učení. Považujeme toto téma za zvlášť důležité při přechodu na střední školu. 
 

Výsledky maturitních zkoušek byly obdobné jako v minulých letech. Maturitní ročník uzavřeli 
všichni žáci (v předcházejícím školním roce neuzavřel 1), z toho 2 až po řádném termínu (1 žák 
z důvodu vážné nemoci, 1 dělal opravnou zkoušku z matematiky), a maturitní zkoušku složili 
tedy až v podzimním termínu 2019. V jarním termínu 2019 neuspěl u písemné společné části 
maturitní zkoušky 1 žák (DT z českého jazyka). U ÚZ z českého jazyka a literatury neuspěli 
v tomtéž termínu celkem 3 žáci, z anglického jazyka uspěli všichni. 
Celkově v českém jazyce byla třída 4 alfa o 9% horší než čtyřletá gymnázia, 4 beta byla horší o 
4%. Oproti minulosti nedopadla nejhůře ústní zkouška, ale písemná práce. V anglickém jazyce 
je úroveň DT a PP srovnatelná s osmiletými gymnázii, celkový výsledek ale odpovídá 
gymnáziím čtyřletým, což svědčí o náročnosti ÚZ. Stále je velké množství žáků, kteří nesloží 
úspěšně alespoň jednu profilovou zkoušku (8 žáků). Po podzimním termínu 2019 však 
nezůstává bez maturitního vysvědčení ani 1 žák (2018 3 žáci). 
 
 

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 procházel významnou změnou, jejíž hlavní část byla dokončena na podzim 
roku 2016. 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.  
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 „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 
regionálního pojetí a podporujeme spíše celosvětové souvislosti, v historii klademe důraz na 
dějiny 20. a 21. století, apod.“  

Ve školním roce 2017/18 bylo hlavním cílem dokončení nového školního vzdělávacího 
programu po formální stránce, kontrola mezipředmětových vztahů a začlenění obsahu 
průřezových témat. Začali jsme také převádět informace do systému INSPIS České školní 
inspekce.  
 
Ve školním roce 2018/19 byl celý školní vzdělávací program převeden do systému INSPIS České 
školní inspekce.  
 
Na rok 2019/20 jsou plánována školení pedagogů, která povedou k naplnění cílů, které jsme si 
v nové koncepci vzdělávání stanovili. Důraz bude kladen především na zavádění formativního 
hodnocení. 
 

12.  Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
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            GJP 176 176 28 22 55 45 0 0 92 4 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. 
 
 

Naše cíle v rámci neformálního a mezikulturního vzdělávání a praktického používání cizího 
jazyka realizujeme v rámci mezinárodních projektů (Erasmus+) a zahraničních poznávacích 
zájezdů (např. do Madridu, Berlína či velké expedice do rumunského Banátu).  
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31. 8. 2018 jsme úspěšně zakončili náš dvouletý projekt v rámci programu Erasmus+ s názvem 
“A Sense of Community“, který je organizován ve spolupráci s Národní agenturou pro evropské 
vzdělávání. Společně s GJP byly v projektu zapojeny další čtyři střední školy - z Estonska, 
Rumunska, Itálie a Španělska..Hlavním tématem projektu bylo dobrovolnictví jako součást 
neformálního vzdělávání na středních školách. Na konci projektu vznikl profesionálně natočený 
desetiminutový dokument (viz YouTube kanál školy), který podrobně popisuje náplň projektu a 
především zapojení studentů. Celkem se během dvouletého období aktivně zúčastnilo 23 
studentů GJP. Na tento projekt se nám podařilo úspěšně navázat – seminář dobrovolnictví je 
nyní novým předmětem v nabídce seminářů pro 3. a 4. ročníky a ve školním roce 2019/2020 
bude pokračovat již druhým rokem. 
 

V březnu 2019 jsme podali novou žádost na projekt s tématem kritické a kreativní myšlení 
(Slovinsko, Portugalsko, Litva, Bulharsko). Po schvalovacím řízení jsme na pozici náhradníka a 
v současné době stále čekáme na to, zda nám bude grant přidělen. Během jara 2019 jsme začali 
s přípravami kulturně – jazykově poznávacího zájezdu do Spojeného království (Skotska), zájezd 
proběhne 8. – 15. 10. 19 a zúčastní se ho celkem 23 studentů ze druhých až čtvrtých ročníků. 
Novým prvkem našeho portfolia zahraničních aktivit bude v nadcházejícím období mezinárodní 
projekt setkávání studentů ve věku 15 – 17 let „International village“, zaměřený na kulturní 
poznávání a zdokonalení anglického jazyka.  
 

Aktivní a živé používání cizího jazyka podporujeme a realizujeme v rámci mezinárodních 
projektů a zahraničně podporovaných kurzů (CTM kurzy). 
 

Ve školním roce 2018/2019 na GJP proběhly již sedmým rokem přípravné kurzy na 
cambridgeské zkoušky. Podobně jako v předchozím roce, udržely se kurzy ve dvou úrovních – 
CAE(-) The Certificate of Advanced English a CPE, The Certificate of Proficiency in English, do něhož 
se přihlásili nejen žáci maturitního ročníku, ale i dva žáci druhého ročníku.   
 
Reagovali jsme tak na realitu stále se zvyšující úrovně žáků hned při přechodu ze základní školy 
na gymnázium. Ve dvou skupinách se vzdělávalo celkem 12 žáků z prvního, druhého a třetího 
ročníku, dále pak dva žáci z jiných škol.  
 
Úroveň B2 (FCE – The First Certificate in English se tedy v rámci kurzů dále nevyučuje, a 
předpokládá se, že tomu tak bude i v dalších letech.  
 
Obvyklá doba přípravy pro úspěšné složení zkoušky jsou dva roky, přestože se každoročně 
několik studentů přihlásí již po prvním roce přípravy.  
 

Ve školním roce 2018/19 se studenti GJP již podruhé 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 bylo vyhlášeno téma: Has your country been backsliding? If so, what is the 
reason and what needs to be done to turn things around. If not, explain, how it has managed to 
make progress and by so doing set an example for other countries. Do soutěže byly přihlášeny 
eseje studentů 4. ročníku a umístily se mezi 150 eseji do 30. místa.  
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Zapojení do mezinárodních konferencí 
 
PORGMUN 21. – 24. 3. 2019 
Výroční konference Modelu OSN pravidelně pořádaná gymnáziem PORG, tentokrát ve 
spolupráci s Poslaneckou sněmovnou České republiky a The Anglo-American College. Obě 
instituce poskytly své reprezentační prostory. Celkem se zúčastnilo šest studentů – pět 
z prvního ročníku a jeden student z druhého ročníku.  
 
IMPACT SUMMIT 7.- 9. 6. 2019 
Deset studentek GJP se zúčastnilo summitu Impact poprvé.měly tak možnost zhléhnout 
prezentace a vyslechnout přednášky týkající se genderu. Studentky pak samostatně pracovaly 
ve výborech zabývajících se dohodnutými manželstvími nebo situací žen na trhu práce. Členky 
výboru pak ve spolupráci se zástupci dalších škol i ze zahraničí sestavili rezoluci k danému 
problému.  
 

13.  Mezinárodně uznávané zkoušky 
 

Ve školním roce 2018/2019 někteří studenti maturitního ročníku využili možnosti náhrady 
profilové maturitní zkoušky jazykovým certifikátem. Této možnosti využilo celkem šest studentů 
(sedm– anglický jazyk C1, dva – anglický jazyk C2, 7 německých certifikátů v úrovni B1  a jedna 
studentka francouzský – 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.  
 

V.  
Aktivity právnické osoby 

Prezentace školy na veřejnosti 
 
1. Výchovné a kariérní poradenství– (spojení bodu 1 a 2. viz níže), školní poradenské 

pracoviště na GJP  
2. Prevence rizikového chování 
 

 
Na GJP působí v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) školní psycholožka, metodička 
prevence, kariérová poradkyně a vedoucí poradenského pracoviště v jedné osobě PhDr. Nora 
Jakobová. Dále pak výchovná poradkyně Mgr. Klára Thámová a poradkyně pro nadané studenty 
RNDr. Anna Koktová, CSc. Dále byla v roce 2018/19 členkou ŠPP školní dvojjazyčná asistentka 
Mgr. Marie Hodinková. Také jsou členy výše zmínění asistenti pedagoga (Bc. Jan Šandera, Bc. 
Iva Pánková a Šárka Joklová). 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 
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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. S některými třídními proběhla spolupráce na bázi třídnických hodin v týmu třídní 
učitelé a školní psycholožka. 
 

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 
2018/19. Mezi uvedené činnosti řadíme i vybrané aktivity ze Školního preventivního programu 
GJP pro rok 2018/19, který zpracovala školní psycholožka a metodička prevence ve spolupráci s 
pedagogickým sborem a externími organizacemi. V rámci preventivních činností v průběhu 
celého školního roku 2018/19 bylo akcentováno zejména téma tolerance, boje proti rasismu, 
xenofobii a u žáků bylo podporováno téma přijímání jinakosti druhých lidí jako důležité lidské 
hodnoty. Stejně tak se aktivity zaměřovaly na prevence duševních onemocnění vzhledem k 
rostoucímu trendu výskytu těchto obtíží u studentů. Zaměřili jsem se také na preventivní práci 
se stresem, prevenci vyhoření a pozornost jsme věnovali taktéž podpoře maturantů.  
 

Po celý školní rok probíhal ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK projekt Kultura na dotek, 
který sloužil k podpoře aktivit s multikulturní tématikou. Stejně tak se na GJP realizovaly 
aktivity projektu Společně si rozumíme. Tento projekt taktéž podporoval znevýhodněné 
studenty. 
 

V srpnu probíhala příprava na integraci žáků se speciálními výukovými potřebami, kompletace 
IVP pro žáky. Se začátkem školního roku 2018/19 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. Ivana Hasalová a Mgr. Barbora Těšíková). Na škole v přírodě také 
v rámci preventivních programů proběhly další aktivity, mezi nejdůležitější patřila skupinová 
reflexe uplynulého školního roku s žáky druhých ročníků. 

V září proběhlo testování schopností prvních ročníků testem schopností (IST 2000R,                    
R. Amthauer), na nějž v říjnu a listopadu navazovaly individuální konzultace se studenty a jejich 
rodiči. V říjnu se také odehrál workshop pro první ročníky na téma učebních stylů, studenti měli 
dále možnost využít dalších individuálních konzultací na téma učení. Tyto aktivity mají za úkol 
předcházet školní neúspěšnosti studentů. V listopadu probíhaly programy profesní orientace 
pro třetí ročníky ve skupinové i individuální formě. Také společně s třídními učiteli došlo 
k zorganizování workshopu pro maturanty s cílem prevence stresu u maturity. 

V prosinci na GJP 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. V lednu byly 
revidovány IVP, v únoru proběhly skupinové programy kariérového poradenství pro 3. ročníky, 
na které navazovaly konzultace se školní psycholožkou. Také se odehrál workshop vedoucí 
k pomoci s výběrem semináře pro studenty druhých ročník formou setkání se studenty, kteří 
semináře absolvovali. 
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V měsíci březnu a dubnu probíhaly konzultace s rodiči, žáky a učiteli. Byly kompletovány 
materiály k PUP maturitě, proběhly také přípravy na přijímací zkoušky pro studenty 
s uzpůsobenými podmínkami. V květnu 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. Dále proběhly preventivní programy pro třetí ročníky se společností Fokus na 
téma Blázníš – no a? Studenti dostali kontakty na organizace zabývajícími se podporou 
studentů s duševním onemocněním, přemýšleli o tomto tématu a setkali se s lidmi s duševním 
onemocněním. 

V červnu probíhaly revize IVP a přípravy na integraci studentů na další školní rok. Stejně tak 
došlo ke kompletaci materiálů budoucích prvních ročníků. Po celý školní rok probíhaly také 
konzultace s rodiči a pedagogy.  

 

Dále bylo ve školním roce 2018/19 realizováno množství různorodých aktivit a metod v oblasti 
kariérového poradenství. Proběhly skupinové programy pro druhé a třetí ročníky, na které 
navazovali individuální konzultace s žáky. S informativní částí kariérového poradenství 
pomáhala školní psycholožce také výchovná poradkyně Mgr. Klára Thámová. V květnu jsme také 
zorganizovali velmi zdařilé setkání „Public Café“ s absolventy GJP a vysokoškoláky na téma 
studia na vysoké škole. Již tradičně spolupracovalo školní poradenské pracoviště v oblasti 
kariérového poradenství se společností Euroguidance a EKS. Letos školní psycholožka vyjela i 
na mezinárodní konferenci CrossBorders do Budapeště. 
 

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. V těsné spolupráci se nám letos povedlo 
oficiální cestou podpořit přes PPP Prah 1.2 a 4, čtyři nadané studenty. 
Ve školním roce 2018/19 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, sdružen, Autentico, SPIN VTI aj. 
Školní rok 2018/19 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.  
Školní psycholožka se také věnovala publikační a přednáškové činnosti - publikovala článek 
v časopise Školní poradenství v praxi, měla dva příspěvky na konferencích (PedF UK, FF UK). 
 

Také ČŠI hodnotí činnost školního poradenského pracoviště GJP nejvyšším ohodnocením, jako 
příklad inspirativní praxe. 
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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. Zejména v současné době migrací a geopolitických změn na celosvětové 
úrovni, považuje GJP toto téma za důležité.  
 

Z výše zmíněných důvodů se škola ve spolupráci se Somatopedickou společností zapojila do 
projektu Kultura na dotek (CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000340). V rámci něj jsme vytvořili Plán 
multikulturní výchovy (MKV), který bude k dispozici na webu GJP. Podpořen byl i rozvoj 
kompetencí pedagogů v daném tématu. 
 

Cílem projektu bylo plně začlenit žáky cizince do celé společnosti, odstranit předsudky a všem 
žákům vštípit pozitivní chápání rovných příležitostí. 
 

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 2018 uspořádali opět cyklus přednášek v programu skupinové 
výuky nazvaný Labyrint poznání.  Tato aktivita byla podpořena z projektu Kultura na dotek ve 
spolupráci se Somatopedickou společností. Byla představena nejdůležitější fakta vycházejících 
ze studia tématu 100 let republiky. 
  
Témata přednášek: 
1. Společný stát Čechů a Slováků – vznik a rozdělení  
2. Ideály demokracie První republiky 
3. Úloha armády při budování státu  
4. Vlastenectví 
5. Proměny životního stylu  
6. Monarchie je mrtva, ať žije republika!  
7. Zázraky české vědy  
8. Proměna vzdělávacího systému  
 

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. Nový Zéland, Austrálie, Rusko, USA. 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 



__________________________________________________________________________________________________________________
2018-2019 výroční zpráva o činnosti školy                                        
                                                                                                                                    22 

 

trh připravili sami žáci za podpory učitelů Mgr. Jana Kubíčka, PhDr. Nory Jakobové, Mgr. Marie 
Hodinkové. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že je prostředí na GJP jinakosti nakloněno a vzájemné obohacování 
podporuje. 
  

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 – 
17. – 21. 6. 2019, který již tradičně zahrnuje mnoho aktivit – např. terénní práce, studium 
materiálů binokulárními lupami, putování po naučných stezkách, celodenní výlet autobusem aj. 
Mezi další uskutečněné akce v průběhu celého školního roku patřily celodenní ekoexkurze  
kterých se zúčastnili žáci 2. ročníků – 15. 4. 2019 – jednalo se o návštěvu čistírny odpadních 
vod, skládky odpadu, bioplynové stanice a kompostárny. 
 

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

místo termín 
Počet 
žáků zaměření 

Lipno – Olšina        8.9. - 13.9. 2018 154 Adaptační a projektový kurz (ŠVP) 
Val Cenis - Francie 4. – 13. 1. 2019  18 LK . a 4. ročníků 
Hochficht – Rakousko 3. – 8. 3. 2019 39 LK 1. ročníků 

 
Kostelec nad Č. lesy 10. – 13. 4. 2019 33 Matematické soustředění 2. ročníků 
Kostelec nad Č. lesy 15. 5. – 18. 5. 2019 32 Matematické soustředění 1. ročníků 
Stožec 17. – 21. 6. 2019 26 Ekologický pobyt (1. – 3. roč.) 
 

Dále se GJP účastnilo několika středoškolských soutěží. Jednalo se o Středoškolskou ligu 
v ultimate frisbee, Plaveckou štafetu OPEN GATE, Floorball cup OPEN GATE, Středoškolskou 
futsalovou ligu, Hrajeme pro… - Charitativní volejbalový turnaj na GJP Mělník a Mistrovství ČR 
školních týmů v golfu. 
Naše škola uspořádala také turnaj ve futsale. Konkrétně Memoriál Radka Donáta, kam přizvala 
tým z Gymnázia Jana Palacha v Mělníku. 
 

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) 
 
- 
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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 

 

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 mezinárodní vztahy (organizace ECNAIS – 
www.ecnais.org)  a public relations 
 

Charitativní činnost 
 

V rámci konání tradičního futsalového turnaje, Memoriálu Radka Donáta, proběhlo charitativní 
pečení, do kterého se zapojilo 23 studentů a 2 pedagogové. Celkem se vybrala částka 9 400,- 
Kč, kterou jsme přispěli do veřejné sbírky "Skutečný dárek/Skutečná pomoc". Tato sbírka byla 
organizována společností Člověk v tísni a dar byl použit na pomoc lidem v rozvojových zemích. 
 

Výstava fotografií studentů GJP v Napa bar and art gallery. 
Od 19. 2. do 15. 3. 2019 se v Napa bar and art gallery uskutečnil II. ročník výstavy fotografií 
našich žáků. 
Fotografie, které si zájemci mohli v Napa bar & gallery prohlédnout, vznikaly v rámci předmětu 
seminář informatiky a výpočetní techniky, kde žáci absolvovali několikatýdenní kurz fotografie 
pod vedením Mgr. Jakuba Běhounka. Při něm si osvojili ovládání digitálního fotoaparátu, 
základy kompozice scény a jednotlivé fotografické techniky. 
Výstava byla prodejní a její výtěžek (5000,-) bude věnován na charitativní projekt "Život v 
kufříku" (https://www.nflavida.org/projekt-zivot-v-kufriku).  
 

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 – 10. 1. 

– 17. 1. 19 – dělení směsi, destilace, reakce organických sloučenin I; 24. 6 – 25. 6. 19 – 
tentokráte pouze pro 1. ročníky – chemické reakce - železo 

 realizujeme Hodiny moderní chemie – 6. 11. 2018 – proběhly pro 3. ročníky a tématem 
byla forenzní analýza 13. 11. 18 pokračoval tento program pro 1. a 2. ročníky úvodní 
hodinou a tématem týkajícím se vztahu energie, energetiky a životního prostředí. Hodiny 
moderní chemie pokračovaly i ve druhém pololetí 14. 3. 2019 a novým tématem byla 
chemie a barvy 

 

Spolupráce s Fyziologickým ústavem AV ČR byla realizována v rámci semináře Zdravý životní 
styl. Mezi zajímavé přednášky patřily např.: 
 

http://www.ecnais.org/
http://www.soukromeskoly.cz/
http://www.ecnais.org/
https://www.nflavida.org/projekt-zivot-v-kufriku
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20. 11. 2018 – „Biologické hodiny v živých organismech“ 
11. 12. 2018 – „Lze naučit staré léky novým kouskům?“ 
22.  1. 2019 – „Proč 10% lidí nemá ani jeden zubní kaz“ 
 

V rámci tohoto semináře také pokračovala spolupráce se studenty lékařských fakult a 
časopisem dTest. 

 

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 2018 na škole v přírodě. Témat bylo vypsáno celkem 12 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 Komunální politika zábavně, kdy se studenti měli možnost setkat s tajemnicí obce 
Horní Planá, dozvědět se něco více o fungování komunální politiky a dále připravili výzkum 
předvolebních preferencí, vyhodnocovali stav spokojenosti na reprezentativním vzorku 
obyvatel. 
 

Zapojení studentů do dalších aktivit 
Naši studenti se zúčastnili vzpomínkových akcí k 17. listopadu, kdy byli přítomni pietnímu aktu 
u Hlávkovy koleje a dále se byli součástí průvodu, který směřoval na Albertov. Cíle účasti této 
akce je posílení občanských kompetencí. 
 

Konference Kostelec 2018 
Ve dnech 9. - 10. listopadu 2018 jsme se zúčastnili akce Kostelec 2018 – „Malá země, velká 
výzva“. Na konferenci jsme byli hosty hraběte Kinského, který tuto akci zaštiťoval. Hlavním 
organizátorem byla skupina Alter Eko a to pod vedením našeho absolventa Romana 
Chlupatého. 
Do Kostelce jsme vyrazili jako součást organizačního týmu již den předem, abychom pomohli s 
přípravou. Na místě jsme se kromě toho také zúčastnili jednotlivých bloků, které se zabývaly 
problémy či budoucností české ekonomiky. Jednotlivé bloky, vedli odborníci na dané odvětví, o 
kterém se aktuálně debatovalo. Konference měla okolo 120 účastníků a nutno říct, že se 
jednalo o špičky v oblasti ekonomie, podnikání a firem používající technologie pro svět 4.0. 
Mezi účastníky byla spousta známých tváří, jako například ekonom Tomáš Sedláček, ekonomka 
Helena Horská či bankéř Pavel Kysilka.  
 
Multikulturní odpoledne 
V tento den probíhá prezentace našich studentů, kteří mají kořeny v zahraničí. Představení 
vlastní země je doprovázeno ukázkou kulturních zvyklostí či ochutnávkou jídel. Cílem této 
aktivity je pomáhat odbourávat předsudky, vůči cizincům a také pochopit určité těžkosti, se 
kterými se cizinci potýkají. 
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Studentské volby 
V březnu roku 2019 proběhly Studentské volby do Evropského parlamentu. Cílem této aktivity 
je podpořit občanské vzdělávání na naší škole a zvýšit povědomí budoucích prvovoličů o 
skutečných volbách. Studenti měli za úkol sestavit volební komisi, připravit volební místnosti a 
rozšířit informaci o volbách ve škole. Studentské volby se konají pod záštitou organizace Jeden 
svět na školách.  
 

Grantové aktivity GJP 
 

  Název projektu Za podpory 

 1. 
2018 Květinová výzdoba domů – okna směřující do veřejných 
prostranství na P-1 „Zelená škola – zkvalitnění šk. prostředí) 

MČ-P1 

 2. 
2018 -  Podpora využití volného času dětí a mládeže na území 
MČ Praha 1 - Sportovní kroužek při GJP 

MČ-P1 

 3. 
2018 – Podpora využití volného času dětí a mládeže na území 
MČ Praha 1 – Volnočasové aktivity při GJP 

MČ-P1 

  3. 
2018 - Podpora využití volného času dětí a mládeže na území 
MČ Praha 1 „GJP VOICES“ 

MČ-P1 

  4. 2017/2019 Podpora vzdělávání na GJP ESF 

 5. 2018/2020 Podpora žáků s OMJ, OPPPR ESF 

 

Přehled akcí konaných ve školním roce 2018 – 2019 
 

9.9. - 14.9. Škola v přírodě – Olšina (projektová výuka) 
20.9. IST testy – 1. alfa 
25.9. IST testy - 1. beta 
3.10. Workshop Strategie učení pro 1. ročník 

15.10. Nebojte se vědy: matematické funkce pro 2. ročník 
25.10. Účast na Středoškolské lize v Ultimate frisbee 
25.10. Labyrint poznávání: skupinová výuka na téma 100 let republiky 
6.11. Moderní hodiny chemie pro 3. ročník 
7.11. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (2. ročník) 
8.11. Den otevřených dveří – 1. termín 

12.11. – 
13.11. 

Dotazníky profesní orientace pro 3. ročník v rámci kariérového 
poradenství a jejich reflexe 

15.11. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (3. ročník) 
13.11. Moderní hodiny chemie pro 1. a 2. ročník 
15.11. Připomenutí událostí 17. listopadu 1939 a 1989 
21.11. Milada: filmové představení pro 4. ročníky 

22.11.– 24.11. Schola Pragensis – účast na veletrhu středních škol 
26.11. Den otevřených dveří – 2.termín 
28.11. Internetová matematická olympiáda 
30.11. Koncert v Rudolfinu pro 2. ročník 

6.12. Ornita: Ptáci na obzoru (přednáška, diskuze, workshop) 1. - 3. ročník 
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20.12. Vánoční bruslení 
20.12. Tradiční multikulturní trh na GJP 
21.12. Vánoční zpívání na GJP 

4.1. – 13.1. Lyžařský výcvikový kurz pro 3. ročník (Val Cenis – Francie) 
8.1. Události 1968/69 – historický exkurz pro 1. ročník 
9.1. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (1. ročník) 

10.1. - 15.1. Laboratorní práce z chemie na VŠCHT 
14.1. Den otevřených dveří – 3. termín 

15.1. a 18.1. Kariérové poradenství pro 2. ročník (diskuze pod vedením školní 
psycholožky a výchovné poradkyně) 

16.1. Vzpomínka na Jana Palacha (promítnutí filmu Jan Palach) 
19.1. Pietní akt v rodišti Jana Palacha ve Všetatech - vystoupení studentů GJP 
23.1. Beseda s filmovým představitelem Jana Palacha Viktorem Zavadilem 
25.1. Koncert v Rudolfinu pro 3. ročník 
30.1. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (3. ročník) 
19.2. Vernisáž výstavy fotografií studentů Gymnázia Jana Palacha v Napa bar & 

gallery 
27.2. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (3. ročník) 
1.3. Maturitní ples v Radiopaláci 

3.3. – 8.3. Lyžařský výcvik 1. ročníku (Hochficht) 
6.3. Účast na Floorbal cupu OPEN GATE 
6.3. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (3. ročník) 

14.3. Moderní hodiny chemie pro 1. - 3. ročník 
10.4. Účast na plavecké štafetě OPEN GATE 

10. – 13.4. Matematické soustředění 2. ročníku 
15.4. Ekoexkurze pro 2. ročník 
17.4. Memoriál Radka Donáta (futsalový turnaj GJP) 

24.4. Demonstrační pokusy z fyziky na MFF UK (2. ročník) 
         3.5. Annabell: přednáška o poruchách příjmu potravy (pro třídu 1 beta) 

15.5. - 18.5. Matematické soustředění 1. ročníku 
14.5. Účast na Mezinárodním mistrovství ČR školních družstev v golfu 

16.5. Problematika Romů v ČR: beseda s romistkou K. Ryvolovou na téma 
seriál MOST (pro 2. ročníky) 

21.5. Absolventi pro studenty: workshop vysokoškoláků – absolventů GJP pro 
studenty 3. ročníku 

22.5. Blázníš? No a! přednáška a workshop o duševních nemocech (společnost 
Fokus) 

22.5. Annabell: přednáška a workshop o poruchách příjmu potravy (pro1. 
ročník) 

13.6. MFFMM Festival filmů žáků 2. ročníku (kino Dlabačov) 

4.6. - 8.6. Laboratorní práce z chemie na VŠCHT 

17. – 21.6. Ekologický pobyt 2. ročníku ve Stožci na Šumavě 

24. – 25.6. Laboratorní práce z chemie (1. ročník) 

25.6 - 27.6. Školní výlety 
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VI. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Ve školním roce 2018 – 2019 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. 
 

VII. 
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018 

 
Pro informaci uvádíme orientační přehledu základních příjmů a výdajů školy za rok 2018.  
V příloze č. 2 je zpráva nezávislého auditora za rok 2018 s výrokem „bez výhrad“.  

 
 VÝNOSY 2018 

státní dotace soukromým školám 9 670 539 Kč 
poplatky od žáků - školné 9 824 880 Kč 
hospodářské příjmy 315 020 Kč 
ostatní příjmy 25 026 Kč 
Dotace EU   966 467 Kč 
Celkem tržby 20 801 932 Kč 

 
 NÁKLADY 2018 

náklady na mzdy 11 075 365 Kč 
zdravotní a sociální pojištění z mezd 3 610 513 Kč 
výdaje na učebnice a pomůcky 116 588 Kč 
stipendia 30 246 Kč 
přímé služby pro žáky 1 874 576 Kč 
ostatní náklady 4 103 580 Kč 
Celkem náklady 20 810 868 Kč 

 
VIII. 

Další informace, závěr 
 

Školní rok 2018 – 2019 byl v pořadí dvacátý osmý v historii školy. Zdárně proběhly všechny 
plánované akce a aktivity školního i mimoškolního charakteru. Do života školy již tradičně 
aktivně zapojujeme i prarodiče našich žáků, se kterými se opět ve škole setkáme na jaře 2020 
v programech mezigenerační spolupráce. Upravili jsme a rozšířili nabídku volitelných předmětů 
v učebním plánu. Pokračovali jsme v úspěšné realizaci dvou pro školu klíčových projektů 
s názvem „Klíč k porozumění“ z OP Praha Pól Růstu a tzv. Šablon.  
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Učinili jsme další kroky ve vybavení školy moderními výukovými prostředky a pomůckami pro 
žáky včetně žáku SPU a pedagogy.. Tato moderní výuková média a pomůcky účinně pomáhají 
jak žákům, tak učitelům v každodenní práci ve škole i mimo ni.  Byla zřízena speciální učebna 
fyziky a výtvarné výchovy v sousedící budově  Pštrossově 15 

Jak vyplývá z obsahu výroční zprávy, aktivit bylo mnoho. Ve školním roce 2018 – 2019 jsme již 
3. rokem „Učili jinak“ dle modernizovaného 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 uplatňujeme 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“.  
 
Ve školním roce 2018/19 bylo hlavním cílem dokončení nového školního vzdělávacího 
programu po formální stránce, kontrola mezipředmětových vztahů, začlenění obsahu 
průřezových témat a především převedení všech informací do systému INSPIS České školní 
inspekce.  

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 
2018 – 2019, který byl v pořadí již dvacátý osmý a těšíme se na skvěle rozběhnutý dvacátý 
devátý školní rok 2019 – 2020. 

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 8. 
10. 2019. 

 
 
 
 
 
Praze dne 8. 10. 2019                                  Ředitel školy: Mgr. Michal Musil 
 
 
Přílohy :   
 
1. zápis z jednání školské rady GJP ze dne 8. 10. 2019  
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 2018 
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Příloha č. 5 

 
        
 

Výroční zpráva  
GYMNÁZIA JANA PALACHA 

 
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018 

 

 

 

 

 

31. 1. 2019 

Č.j.: 142/GJP/V/18-19/Ms                                                    

Výroční zprávu zveřejňuje GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. v souladu s ustanovením § 18, 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ve vykazovaném období roku 2018 bylo v oblasti poskytování informací dosaženo těchto výsledků: 
 
 a) Počet přijatých žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

- počet podaných žádostí o informace 
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

0 
0 
0 

 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odepření poskytnout informaci 0 
 c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které 
povinný subjekt naložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto 
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

0 

 d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0 
 e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 

- počet stížností 
 
0 

 f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Musil 
ředitel školy 
 


