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1. Základní údaje o škole

Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Zřizovatel:

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460,
příspěvková organizace
Tkalcovská 460, 514 01 Jilemnice
Příspěvková organizace
00856037
102454299
600171752
Liberecký kraj se sídlem Liberec, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Ředitel:
PaedDr. Václav Hartman
Zástupce ředitele:
Mgr. Daniel Martinek
Adresa pro dálkový
přístup
tel.: 481 549 249;
e-mail: reditel@gymjil.cz;
http: www.gymjil.cz
Předseda ŠR:
Členové ŠR:
Datum zařazení do
restříku:
Kapacita školy:

MUDr. Jiří Kalenský
Mgr. Luděk Tesarčík, Ing. Erben Leoš, Mgr. Kudrnáč Otakar
Mgr. Zdeněk Novák, Mgr. Mojmír Zemánek
1. 1. 2005
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2. Organizace studia
Kód oboru

Popis oboru

79-41-K/41

Gymnázium

denní

český

4 r. 0 měs.

79-41-K/81

Gymnázium

denní

český

79-42-K/41

Gymnázium
se sportovní přípravou denní

18-20-M/01

68-43-M/01

Forma Vyučovací
vzdělávání
jazyk

Délka
Kapacita
vzdělávání oboru

Platnost

Dobíhající
obor

75

Platné

Ne

8 r. 0 měs.

240

Platné

Ne

český

4 r. 0 měs.

70

Platné

Ne

SOŠ
Informační technologie denní

český

4 r. 0 měs.

120

Platné

Ne

SOŠ
Veřejnoprávní činnost denní

český

4 r. 0 měs

120

Platné

Ne

Pozn.
Kapacita domova mládeže byla upravena na počet 40 ubytovaných
(vlastník – Liberecký kraj – realizoval prodej dvou budov a škole ponechal dále ve správě
Domov mládeže, Valdštejnská ulice 260, Jilemnice)
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
a)
Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů)
v přepočtených úvazcích

počet

(přepočtení na
plně zaměstnané)

celkem
z toho ženy

< 30 let

31 - 40
let

41 - 50
let

51 let důchodový
věk

důchodový
věk

celkem

1,00
0,00

6,00
2,00

7,47
5,47

13,57
8,57

3,80
3,00

31,84
19,04

51 let důchodový
věk

důchodový
věk

celkem

aa)
Počet - věková skladba ostatních pracovníků
v přepočtených úvazcích

počet

(přepočtení na
plně zaměstnané)

< 30 let

školník
uklizečka
THP

31 - 40
let

41 - 50
let

1,7
1

2
1,2

2
3,9
2

1
1

b)
Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů)
v přepočtených úvazcích
počet

(přepočtení na plně zaměstnané)

31,84

z toho bez
odborné
kvalifikace
0,00

Z toho:
poradenské služby ve škole *:
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní speciální pedagog
školní psycholog
ostatní:
koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ
koordinátor informačních a komunikačních technologií
koordinátor environmentální výchovy
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počet (fyzický
počet)

z toho bez
kvalifikace

1,00
1,00

0,00
1,00

1,00
4,00

0,00
0,00
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c)
Přehled pracovníků domovů mládeže
v přepočtených úvazcích
vychovatelé

asistenti
pedagoga

ostatní

celkem

3,00

3,00

4. Údaje o počtu žáků
a) Členění podle oborů
Gymnázium a Střední odborná škola

Gymnázium - všeobecné osmileté
Gymnázium - všeobecné čtyřleté
Gymnázium se sportovní přípravou
SOŠ - Informační technologie
SOŠ – Veřejnoprávní činnost

144
50
65
29
37

b) Údaje o přijímacím řízení
SŠ a VOŠ
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ
z toho vyřešeno autoremedurou
z toho postoupeno krajskému úřadu
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího
řízení
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ
Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ
z toho vyřešeno autoremedurou
z toho postoupeno krajskému úřadu
MŠ a ZŠ
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
Domovy mládeže
Počet podaných přihlášek do domova mládeže
c) Rozhodnutí vydaná ředitelem školy
Rozhodnutí:
o přestupu do jiné SŠ
o změně oboru vzdělání
o přerušení vzdělávání
Zpracoval a předkládá: PaedDr. Václav Hartman
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počet
117
21
96
9
4
4
18

1

počet

počet
38

počet
2
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o opakování ročníku
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ
o vyloučení podle § 31 ŠZ
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ
o povolení individuálního vzdělávání žáka
o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka
o odkladu povinné školní docházky
o snížení úplaty za poskytování školských služeb
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb
Celkem

1
1

3

5. Výsledky výchovy a vzdělávání
a)
Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách počet
zkoušky v řádném (jarním)
termínu bez opravných
zkoušek
počet
počet
počet
žáků, kt.
žáků,
žáků, kt.
konali
kteří
neprospěli
zkoušku prospěli
0

zkoušky v náhradním termínu
bez opravných zkoušek
počet žáků,
kt. konali
zkoušku

počet
žáků,
kteří
prospěli

počet
žáků, kt.
neprospěli

0

opravné zkoušky
počet
žáků, kt.
konali
zkoušku

počet
žáků,
kteří
prospěli

počet žáků,
kt. neprospěli

0

Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách
- počet
zkoušky v jarním zkušebním
zkoušky v podzimním
opravné zkoušky v jarním i
období bez opravných
zkušebním období bez
podzimním zkušebním období
zkoušek
opravných zkoušek
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet žáků,
počet
žáků, kt.
žáků,
žáků,
žáků, kt.
žáků,
počet žáků,
žáků, kt.
kt. konali
žáků, kt.
konali
kteří
kteří
konali
kteří
kt. neprospěli
neprospěli
zkoušku
neprospěli
zkoušku prospěli
prospěli
zkoušku
prospěli
45

41

4

Úspěšnost žáků při
absolutoriu - počet
zkoušky v řádném termínu
bez opravných zkoušek
počet
počet
počet
žáků, kt.
žáků,
žáků, kt.
konali
kteří
neprospěli
zkoušku prospěli
0

0

0

0

4

3

zkoušky v náhradním termínu
opravné zkoušky
bez opravných zkoušek
počet
počet
počet
počet žáků,
počet
žáků,
žáků, kt.
žáků,
kt. konali
žáků, kt.
kteří
konali
kteří
zkoušku
neprospěli
prospěli
zkoušku
prospěli
0
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počet žáků,
kt. neprospěli

0
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b) Výchovná opatření
počet

pochvala třídního učitele
pochvala učitele odbor.
výcviku
pochvala ředitele školy
jiná ocenění
napomenutí
důtka třídního učitele
důtka učitele odbor. výcviku
důtka ředitele školy

1. pololetí
15

2. pololetí
57

1

5

8
3

15
18

2

2

1. pololetí
70
219
16
16

2. pololetí
81
230
1
5

c)Prospěch žáků
počet

prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen

6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání (pro pedagogy)
a) Přehled programů dalšího vzdělávání
NETÝKÁ SE KURZŮ, KTERÝCH SE ÚČASTNÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY V RÁMCI SVÉHO
VZDĚLVÁVÁNÍ, POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BY JE REALIZOVALA SAMA ŠKOLA PRO SVÉ
ZAMĚSTNANCE !
Název
programu

Směr

akreditace

Počet
hodin

Způsob
ukončení

Počet
účastníků

Počet
absolventů

b) Doplňující informace
Doplňující informace
Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání
Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední
vzdělávání
Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku dalšího vzdělávání
Seznam dílčích kvalifikací pro něž je škola autorizovanou osobou ve smyslu zákona č.
179/2006 Sb.
Datum
název dílčí kvalifikace
rozhodnutí o
autorizaci
Zpracoval a předkládá: PaedDr. Václav Hartman
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7. Údaje o zapojení do projektů
Název projektu

Cestou poznání dosáhnout
dalšího vzdělání
pedagogických pracovníků
Gymnázia a SOŠ, Jilemnice

Moderní škola

Podpora přírodovědného a
technického vzdělání v LK

Nadaný žák

Dotační titul

OP: Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
PO: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další
vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení
CZ.1.07/1.3.52/01.0003
OP: Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
PO: Počáteční vzdělávání (č.
7.1)
Oblast podpory: Zlepšení
podmínek pro vzdělávání na
středních školách (č. 7.1.5)
CZ.1.07/1.500/34.0422
TechUp
CZ.1.07/1.1.00/44.0013
OP: Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Oblast podpory: Rovné
příležitosti dětí a žáků, včetně
dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami

Příjemce /
partner

příjemce

Získané
prostředky

Celkové
způsobilé výdaje
1 295 769,80 Kč,
z toho podíl
z ESF
1 101 404,33 Kč

příjemce

Celkové
způsobilé výdaje
1 261 368,00 Kč

Partner, LK

1 878 873,00 Kč

Partner,

Realizátor:
Vzdělávací
centrum
Turnov, o.p.s.

Uvádějí se pouze projekty realizované za podpory některého dotačního titulu, bez ohledu na skutečnost,
zda se jedná o prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, státního rozpočtu, krajského rozpočtu,
prostředky nadací a nadačních fondů či další možné dotační zdroje. Jedná se pouze o projekty, v nichž
je škola či školské zařízení příjemcem dotace nebo partnerem projektu, neuvádějí se projekty, v nichž je
škola či školské zařízení dodavatelem služeb či jiného plnění. Do tohoto výčtu nespadají dary apod.

8. Spolupráce se sociálními partnery
· Spolupráce s Městem Jilemnice na dalším rozvoji města (Akční plán, Implementační
skupina pro Akční plán města),
. Spolupráce s Dětským parlamentem Města Jilemnice
· Spolupráce s GTS Alive, s.r.o. – karty ISIC, ITIC,
· Spolupráce s Úřadem práce (Semily)
. Partnerství s Univerzitou Hradec Králové
· Spolupráce na projektech Českého paralympijského výboru,
· Spolupráce s KRNAP,
· Spolupráce s SD Jilm Jilemnice,
· Spolupráce s DEVRO s.r.o. Jilemnice (CUTISIN, s.r.o.)
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9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti
- dny laboratorních prací v přírodovědných předmětech pro okolní ZŠ
- adaptační kurzy pro 1. ročníky
- burza škol: Liberec, Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Jičín, Turnov, Roztoky u Jilemnice,
Tanvald, Jablonec nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou, Jilemnice ZŠ I + II, Studenec
- zájezd do Francie pro žáky školy
- publikace ve Zpravodaji města Jilemnice
- spolupráce se sportovními svazy
- činnost recitačně – dramatického souboru Montalban
- činnost mediálního kroužku Televize Krkonoše
- spolupráce s Jilemnicko – Svazek obcí
- biologická a zeměpisná exkurze
- návštěva hemodialyzační jednotky Masarykovy městské nemocnice
- návštěva Národního muzea v Praze
- geografická exkurze do Krkonošského muzea Správy KRNAP
- zeměpisná exkurze po Libereckém kraji – Jizerské hory
- zeměpisná exkurze po Českém ráji – Rovensko pod Troskami
- spolupráce s ICM Města Jilemnice
- Klub kulturního diváka: návštěvy představení Národního a Stavovského divadla
Mezi mimořádné výchovně vzdělávací výsledky řadíme úspěchy:
a) mimořádný studijní úspěch
- Český jazyk a literatura
Gabriela Nosková (3.A) - zvítězila v krajském kole a postoupila do celostátního kola 41.
ročníku Olympiády v českém jazyce
- Matematika
Vojtěch Vrba (6.O) - 6. místo v krajském kole kategorie B
Anna Šírová (5.O) – 13. místo v krajském kole kategorie C
- Dějepis
Jakub Veselý, Štěpán Boukal (oba 4.O), Vojtěch Libnar (5.O) - jmenovaní obsadili jako
družstvo školy 2. místo v krajském kole a postoupili do celostátního kola Dějepisné soutěže
(Cheb 2015).
Jakub Veselý (4.O) – 2. místo v krajském kole dějepisné olympiády
- Chemie
Jaroslav Cerman (7.O) - V loňském ročníku obsadil 3. místo v krajském kole chemické
olympiády kategorie B.
b) mimořádný sportovní úspěch
- Skok na lyžích
Zdeňka Pešatová a Jana Mrákotová jako účastnice smíšeného družstva - 2.chlapci, 2 dívky se podílely na zisku bronzové medaile, 3. místa, na Evropském olympijském festivalu
mládeže (EYOW), který probíhal od 25. do 30. ledna 2015 v Lichtenštejnsku
Zdeňka Pešatová získala 2 x 3.místo na COC (Světový pohár) ve Falunu a Oslo
- Atletika
Anežka Drahotová - dosáhla mimořádných výsledků v chůzi v kategorii juniorek i žen – MS
v Pekingu, v Moskvě, v USA. Připravuje se na letní olympiádu 2016 v Brazílii.
Tomáš Gdula, Vojtěch Hájek, Kateřina Janatová, Zdeněk Zikmund, Tereza Korvasová, Čeněk
Augusta, Anežka Drahotová, Vojtěch Libnar, Filip Schütz, Štěpán Ševčík = družstvo, které
Zpracoval a předkládá: PaedDr. Václav Hartman
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zvítězilo ve finále Pražského Juniorského maratonu (účast 32 družstev středních škol celé ČR)
c) mimořádný úspěch v oblasti kultury
Ladislav Stránský (7.O) - 1. místo v celostátní soutěži Mladý moderátor (sport moderátor),
finále se konalo v březnu v České Lípě
Tereza Dolenská (6.O) - 2. místo v celostátní výtvarné soutěži Šťastné stáří očima dětí
Tomáš Brož (2.O) - 3. místo v celostátní soutěži Mladý Demosthenes, třetí místo v celostátní
soutěži Mladý moderátor a třetí místo v recitační soutěži Čtvrtlístek.
Michaela Slámová (5.O) - 3. místo v dramatizaci - soutěž Čtvrtlístek

10. Poradenské služby a informace vedoucích pracovníků
a) Výroční zpráva o činnosti výchovného poradce ve šk. r. 2014/2015
Výchovný poradce (dále jen VP) se účastnil většiny provozních a pedagogických porad.
Ojedinělá absence VP na poradách souvisela s výkonem pedagogické činnosti. Z tohoto
důvodu byla vedením školy akceptována.
Poradenská činnost
Na začátku školního roku 2014/2015 byli kontaktováni všichni třídní učitelé (dále jen TU),
aby zjistili a podali informace o žácích s diagnostikou SPU a žácích mimořádně nadaných. Na
základě závěrů a doporučení PPP byl dvěma žákům vypracován individuálně vzdělávací plán,
podle kterého byli vzděláváni.
Počátkem září stanovil VP konzultační hodiny i s možností individuálních konzultací. VP ve
spolupráci s TU zajistil souhlas zletilých žáků a souhlas zákonných zástupců nezletilých žáků
pro poskytování poradenských služeb. VP navštívil žáky 1. ročníků a seznámil je s působením
a činností VP na škole.
V první polovině září proběhly již tradiční třídenní adaptační kurzy prvních ročníků. VP a TU
prvního ročníku SOŠ - 1. I, V Ing. Yveta Hladíková připravili náplň a realizovali kurz
v příjemném prostředí kempu na Pecce. Všichni si užívali přátelskou atmosféru, která
doprovázela veškeré seznamovací, sportovní a integrační aktivity. Program kurzu byl
doplněn o výlety po malebném okolí. Cílem všech společných aktivit byla podpora vzniku
přátelských pout v nových třídních kolektivech a hlubší vzájemné poznání žáků, a to i s jejich
TU a VP.
V průběhu října a listopadu byly žákům 4.O poskytnuty informace o podobě přijímacího
řízení na SŠ a jiných studijních oborech. Žákům byly předány instrukce a informační letáky o
podobě přijímacího řízení na SŠ. Žákům se dostalo i poučeni o nakládání se zápisovým
lístkem a VP nabídl pomoc žákům i jejich zákonným zástupcům při výběru studijního oboru a
při vyplňování přihlášek na SŠ. VP však žákům a jejich zákonným zástupcům zdůraznil
výhody poskytovaného všeobecného gymnaziálního vzdělání i perspektivy odborného
vzdělání, jež naše škola poskytuje.
Žákům 4.O i žákům maturitních ročníků byla předána nabídka kariérového poradenství Úřadu
práce Semily i možnost individuálního testování na portálu Informačního systému o uplatnění
absolventů škol na trhu práce (ISA) http://www.infoabsolvent.cz/.
Zpracoval a předkládá: PaedDr. Václav Hartman
Zpracování: říjen 2015, schváleno Školskou radou 27. 10. 2015

10

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace
Tkalcovská 460, 514 01 Jilemnice
tel.: 481 549 249; e-mail: reditel@gymjil.cz; http: www.gymjil.cz

V průběhu celého školního roku se našim žákům a zejm. maturantům dostávalo informací o
následném terciárním vzdělávání. VP zprostředkoval setkání žáků se zástupci domácích
univerzit a vysokých škol. Žákům se představila Technická univerzita Liberec a Česká
zemědělská univerzita z Prahy.
VP se účastnil i podzimní prezentace Vysoké školy ekonomické v Praze, kde získal řadu
informačních materiálů, které dále distribuoval mezi žáky třetích a čtvrtých ročníků.
Uchazeči o studium na VŠ navštěvovali dny otevřených dveří jednotlivých vysokých škol,
o které mají zájem.
Během ledna a února 2015 vyvrcholila poradenská pomoc VP žákům čtvrtých ročníků při
výběru následného studijního oboru na VŠ, asistence při vyplňování a následné kontrole
přihlášek. Maturanti získávali informace o VŠ a VOŠ z webových stránek VP a jeho
nástěnek. Individuální pomoc byla poskytnuta i žákům hlásícím se z nižšího stupně gymnázia
na jiné maturitní obory.
V lednu VP zorganizoval setkání žáků maturitních ročníků s paní Věrou Jetelovou, pracovnicí
Úřadu práce Semily (ÚP Semily). Její obsáhlá přednáška se tradičně soustředila na aktuální
problematiku trhu práce, požadavcích ze strany zaměstnavatelů, doplněná o statistiky,
perspektivnost a uplatnitelnost středoškoláků a vysokoškoláků v profesním životě.
Od března byli žáci čtvrtých ročníků seznamováni s nabídkou studijních oborů na VOŠ, a i
v tomto případě VP realizoval podporu při hledání vhodného studijního oboru.
VP zajistil „poradenský den“ pro žákyně třetího ročníku oboru Veřejnosprávní činnost.
Společně navštívili ÚP v Semilech, kde pro ně byla připravena série přednášek. Žákyně se
mohly seznámit s náplní a agendou ÚP, dále jim byla prezentována činnost živnostenského
úřadu v Turnově, ale i aktivity Informačního centra v Lomnici n. Popelkou. Ty zejm. usilují o
aktivní zapojení mladých lidí do evropských projektů (program Mládež v akci).
Projekt Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. „Nadaný žák“ pokračoval až do prosince 2014.
Koordinátorkou na škole byla opět PaedDr. Nataša Nováková. Díky podpoře vedení školy se
naše tři nadané žákyně z 6.O účastnily pravidelných seminářů chemie a fyziky v Turnově.
Jejich celoroční práce byla prezentována široké veřejnosti na společném workshopu
v Turnově.
Informační činnost a prezentace školy
Od října se VP účastnil informativních schůzek s rodiči potenciálních budoucích žáků a s
žáky ZŠ ve Vysokém nad Jizerou, ve Studenci, v Roztokách u Jilemnice a na obou
jilemnických základních školách.
Při náboru žáků byli nápomocni i trenéři z SG. Zájemcům o studium a vyučujícím na ZŠ byly
předány informační letáky o studijních oborech a podmínkách přijímacího řízení na
Gymnáziu a SOŠ Jilemnice.
Měli jsme zastoupení na prezentačních výstavách středních škol v Hradci Králové a
v Trutnově, kde jsme se snažili oslovit zejm. zájemce o obory SG a SOŠ. Opět jsme se
Zpracoval a předkládá: PaedDr. Václav Hartman
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představili multimediální projekcí, informačními panely, náborovými letáky a plakáty
s oborovou nabídkou. Uchazeče o studium na naší škole jsme oslovili na veletrzích
vzdělávání v Liberci (Educa 2014), v Hradci Králové a v Trutnově.
Neocenitelnou pomoc nám poskytli i dobrovolníci z řad samotných žáků našeho gymnázia,
kteří se aktivně zapojili do prezentací našeho stánku.
Výše uvedené aktivity byly realizovány za velké podpory vedení školy, které neváhalo
vynaložit nemalé finanční prostředky na nákup moderních promo poutačů. Poděkování náleží
i kol. Mgr. Martinovi Královi a jeho žákovskému mediálnímu kroužku za prezentaci školy
před širokou veřejností.
Metodická činnost
Pravidelné setkání výchovných poradců základních a středních škol okresu Semily proběhlo
ve Vítkovicích v Krkonoších. Školení PPP Semily seznámilo přítomné poradce
s alternativními formami ve vzdělávání, s poruchami chování žáků, s moderními vývojovými
trendy ve vzdělávací oblasti (přednáška Dr. Štefla) a dále s podobou přijímacího řízení
v Libereckém kraji pro rok 2015. Březnové setkání se orientovalo na školskou legislativu,
problematiku zaměstnanosti absolventů.
V Jilemnici 1. 9. 2015

Mgr. Zdeněk Novák

b) Výroční zpráva o činnosti – metodik, preventista
Školní rok: 2014/2015
Metodik:
Mgr. Karla Hebelková
Vlastní práce metodika, organizační zajištění:
Září.:
Vypracování primárního preventivního programu na školní rok 2004/2015
- Adaptační kurz třída Prima- osobní účast
Říjen:
Beseda s názvem Než užiješ alkohol,užij svůj mozek- pro třídy sekunda a tercie.
Lektorka Barbora Doubková, společnost Sananim
Listopad: Přednáška spojená s Besedou na téma osobní hygieny a dospívání
s názvem S Tebou O Tobě
- účast metodika na podzimním školení okresních metodiků primární prevence
Leden: Hry na sebepoznání, skupinové hry v rámci prevence na LVK pro třídy 1.A,2.Aosobně
Únor:
Promítání filmu s drogovou probletikou, drogy a sport, diskuse- ve sportovní třídě
2.B - osobně
Duben: Beseda spojená s debatou na téma Bolest jménem šikana pro třídy tercie, kvartalektor: M. Koťátko, společnost ACET
Květen: Účast vybraných dvojic studentů na charitativní sbírkové akci Den proti rakovině
Aktivity s masovou účastí studentů
- adaptační kurzy pro třídy prima, 1.AB, 1.roč.SOŠ
- vánoční volejbalový turnaj- celá škola
- LVK- třídy- 2.A,Kvinta
- během celého školního roku účast studentů na sportovních soutěžích ( odbíjená, fotbal,
orientační běh, atletika, košíková, florbal..)
Zpracoval a předkládá: PaedDr. Václav Hartman
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- Letní sportovní kurz pro třídy 3.A. Septima
- předmětové tematické exkurze během celého školního roku
V Jilemnici dne 10.9.2015
metodik: Karla Hebelková
c) Zpráva vedoucího trenéra - Obor: třídy se sportovní přípravou
Školní rok 2014-15 představoval pro obor gymnázia se sportovní přípravou v Jilemnici již 39.
sezónu činnosti. I ve ztížených podmínkách rekonstrukce bývalé SPŠT, sídla a zázemí SG, a
za snížených mzdových prostředků škola svědomitě naplňovala své poslání Článku péče o
talentovanou mládež.
Celkem 65 žáků oboru se sportovní přípravou bylo rozděleno do čtyř tříd (v každém ročníku
čtyřletého gymnázia jedna třída resp. část víceoborové třídy) a sedmi kmenových sportů
(atletika, běh na lyžích, biatlon, severská kombinace, skoky na lyžích, sjezdové lyžování a
snowboarding). Kombinace sportovní přípravy vedené profesionálními trenéry s úpravou
rozvrhu, systému vzdělávání, spolu s individuálním přístupem k výchově a vzdělávání
(individuální studijní úlevy, osobní konzultace, prodloužení termínu uzavření klasifikací,
omluvy dlouhodobých absencí z důvodu sportovních soustředění, závodů nebo sportovních
zranění, rozložení studia) umožňují dlouhodobou a systematickou přípravu svěřenců – žáků
SG pro vrcholnou sportovní výkonnost. Studenti jsou motivováni k systematické, zodpovědné
sportovní přípravě systémem uvolňování z výuky, vstřícností vedení školy v otázce termínů
klasifikace, zapůjčením sportovního materiálu, příspěvky na přípravu (VT, materiál,
stravovací doplňky, regenerace...) a zdravotní péči, prezentací výsledků v rámci školy i
medializací ve městě a regionu. Důraz klademe na stálé vylepšování vlastního sportovního
zázemí školy: zevrubná rekonstrukce sportovního zázemí v budově školy (původně SPŠT),
rekonstrukce DM a dovybavení tamní posilovny, doplnění skladu sportovního materiálu ve
sportovní hale a ve skladu lyžařského materiálu, zlepšení zázemí pro žáky – šatny, sociální
zařízení, prostory pro sušení a uzamčení sportovního oblečení aj., úpravny lyží na DM a v
budově školy. Zapůjčenou laserovou střelnici a lyžařský trenažer (biatlon) v prostorách školy.
Využití hypobarického stanu. Škola také nabízí celoroční ubytování a stravování ve svém
DM.
Náležitou péči škola (vedení i trenéři) věnuje náboru a výběru potenciálních žáků SG. A to
jak celoročně v „terénu“ (v oddílech, na závodech, VT, trénincích...), tak také na burzách škol
a dnech otevřených dveří. Na podzim a v zimě 2014-15 zaměstnanci školy navštívili celkem
22 škol a burz škol od Hradce Králové, přes Náchod, Trutnov, bezprostřední okolí Jilemnice
až po Turnov, Tanvald a Liberec. Počty uchazečů a celkové počty žáků se daří mírně
navyšovat.
Bývalé sportovní třídy ZŠ Komenského v Jilemnici (dnes SpS) a SG Jilemnice mají 39 letou
tradici a v celých Krkonoších i širokém okolí s přesahem do Královéhradeckého kraje
(Trutnovsko, Broumovsko, Náchodsko, Novopacko, Dvůr Králové nad Labem) platí za
„opinion leadera“, za spádové centrum sportu a „útočiště“ i sportovců, kteří buď věkem nebo
z důvodu prospěchových nestudují na SG.
Spolupracujeme se SpS při ZŠ Komenského v Jilemnici (běh na lyžích, biatlon i atletika), se
sportovními oddíly v Jilemnici (běh na lyžích, biatlon, orientační běh), v Novém Městě nad
Metují (atletika), Lomnici nad Popelkou (běh na lyžích, severská kombinace a skoky na
lyžích), ve Vrchlabí, Špindlerově Mlýně, Rokytnici n.J. a Harrachově (sjezdové disciplíny) a
se SnowParkem ve Vítkovicích v Krkonoších (snowboarding). Úzce spolupracujeme s SCM a
Zpracoval a předkládá: PaedDr. Václav Hartman
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RD jednotlivých svazů, popřípadě s resortními středisky vrcholového sportu (SKP Jablonec
n.N., USK Praha, Dukla Liberec).
Na sportoviště, při zajišťování co nejlepších podmínek, pravidelně a často dojíždíme.
Zejména za nadmořskou výškou a za sněhem. Ročně školní vozový park najezdí přes 80.000
km. Za účelem servisu školních aut zaměstnáváme technika pro zajištění bezproblémového a
bezpečného provozu.
Ve skocích na lyžích, severské kombinaci a ve sjezdových disciplínách a SNB tvoří naši
studenti významnou část mládežnických reprezentačních výběrů již v průběhu studia na SG,
naproti tomu ve vytrvalostních disciplínách dbáme na prevenci předčasné specializace,
únavových nebo růstových zranění, snížení imunity v důsledku přetrénování, nedoléčení. V
neposlední řadě se snažíme předcházet ztrátě motivace, abychom mohli naplňovat roli článku
péče o talentovanou mládež s předáváním talentů do dalších článků systému.
Specifické zabezpečení vyžadují skoky na lyžích a severská kombinace, které zabezpečujeme
jako jediné SG v ČR. Nadstandardní náročnost tkví v zabezpečení skokanských můstků,
dopravy a specifického vybavení.
Podobně u biatlonu při zabezpečení střelných zbraní a střeliva.
V dubnu 2015 jsme ve spolupráci s Prague International Marathon a s KÚ LBK uspořádali,
stejně jako v letech 2013 a 2014, Krajské semifinále juniorského maratonu družstev středních
škol. "A" tým naší školy následně zvítězil v pražském finále a potvrdil tak postavení nejlepší
školy v celé 18ti leté historii závodu.
Žáci oboru se dále podíleli mj. na zabezpečení závodů ČKS SKI Jilemnice (Jilemnická 50,
Běh na Žalý), Světového poháru v lukostřelbě handicapovaných (SK Nové Město nad
Metují), jako vodiči učili lyžovat nevidomé a slabozraké děti na společném soustředění s
Českým svazem zrakově postižených sportovců.
Z nejvýraznějších sportovních úspěchů můžeme zmínit:
v atletice MS, ME"22" a rekord ČR v chůzi na 20km Anežky Drahotové, MEJ, MEJ v běhu
do vrchu a MEJ v běhu do vrchu "nahoru a dolů" Terezy Korvasové, MED v běhu do vrchu
Kateřiny Maternové a mezistátní utkání A. + E. Drahotových, T.Korvasové a Tomáše Gduly.
T.Gdula startoval také na Olympiádě mládeže (YOG);
v biatlonu MEJ a MSJ Nikoly Bitnarové, účast Elišky Votočkové na EYOWF;
v rychlobruslení špičkové výsledky na MS a ve SP Karolíny Erbanové;
ve skocích na lyžích EYOWF Zdeny Pešatové a Jany Mrákotové. Z.Pešatová v současnosti
výrazné zlepšení na Kontinentálních pohárech (COC);
v běhu na lyžích MEJ Kateřiny Janatové, Karla Macháče a Adama Matouše a EYOWF
K.Macháče a K.Janatové;
Ve sjezdovém lyžování se na EYOWF a MSJ probojoval Patrik Benc.
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Zařazeni do RD, RDJ, výběru dorostu, SCM a RSC (2014-2015)
třída
1.B

13
2.B

8
3.B

15
4.B

jméno
Čejchan Jakub
Burešová Vendula
Matouš Adam
Hanušová Dominika
Kociánová Barbara
Rysulová Eliška
Malysa Alexandr
Hájek Vojtěch
Půlpánová Markéta
Dohnal Jakub
Pospíšilová Klára
Pešatová Zdeňka
Mrákotová Jana
Maternová Kateřina
Čížek Martin
Schütz Filip
Votočková Eliška
Gendiar Tomáš
Sedláček Pavel
Marková Lena
Měcháček Lukáš
Janatová Kateřina
Kudrnáč Vojtěch
Macháč Karel
Joitová Martina
Indráčková Kateřina
Skořepa Jan
Tůma Tomáš
Hornig Michal
Benc Patrik
Dufek Martin
Šťastný Radek
Gdula Tomáš
Dadejík Marek
Vítková Lucie
Korvasová Tereza
Kožnar František
Boura Jan
Ševčík Štěpán
Král Petr
Bitnarová Nikola
Křesálek Filip
Janíková Klára
Drahotová Anežka
Drahotová Eliška
Erbanová Karolína
Motl Ondřej

sport
SK
SNB
L
L
L
L
AT
AT
AT
skok
AD
skok
skok
AT
L
L
Bi
SNB
SNB
SNB
SNB
L
L
L
skok
skok
AD
Bi
Bi
AD
SK
SNB
AT
AD
Bi
AT
L
L
Bi
AD
Bi
SNB
SNB
AT
AT
RB
AT
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zařazení
SCM
SCM
SCM
SCM
SCM
SCM
SCM
SCM
SCM (ve sledování)
SCM
RDJ
RDJ
SCM
SCM
SCM, RDJ
SCM
SCM
SCM
SCM
SCM
SCM
SCM, RDJ
SCM
SCM, RDJ
RDJ
RD
RDJ
SCM
SCM
SCM
SCM, RDJ
SCM
SCM
SCM
SCM (ve sledování)
RSC, RDJ
SCM
SCM
SCM, RDJ
SCM, RDJ
SCM, RDJ
SCM
SCM, RDJ
RSC, RD
RSC, RD
RSC, RD
SCM, RD
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že více než 2/3 žáků (47/ 65) oboru se sportovní přípravou
potvrzuje svou výkonnost také v ostatních článcích péče o talentovanou mládež, případně
resortních střediscích.
Dále trenéři SG Jilemnice také pracují pro resortní sportovní centra a sportovní svazy:
Piták Ivo (MŠMT ČR, atletika, cyklistika)
Votočková Lenka (Český biatlonový svaz, SCM)
Haman Václav (SLČR, SCM, spolupráce FTVS UK)
Hájek Jiří (SLČR, úsek skoku na lyžích, vedoucí trenér RD žen)
Ritter Michal (SLČR, úsek snowboardingu, SpS, SCM)
Rucký Miroslav (ČAS, SpS, vedoucí trenér sekce vícebojů mládeže)
Šnajdr David (Český paralympijský výbor, spolupráce FTVS UK)
Sucharda Jan (Český svaz biatlonu, vedoucí SpS Jilemnice, spolupráce FTVS UK)
Baranyk Jan (SLČR, vedoucí trenér OHN)
Za správnost

září 2015

ved. trenér: D.Šnajdr

d) Zpráva vedoucího vychovatele - Domov mládeže
Hodnocení činnosti
K 31.10.2014 bylo v DM ubytováno 36 žáků a žákyň ,z toho 14 dívek. Všichni ubytovaní byli
žáky gymnázia a SOŠ. Celková kapacita DM je 40 lůžek.
Stav ubytovaných k 30.6.2015 byl 29 – úbytek byl dán odchodem maturitních ročníků
v měsíci květnu 2015.
Výchovně vzdělávací činnost byla pro DM společná bez kategorizace výchovných skupin.
Provoz a dozor probíhal od neděle 17.hod. do pátku 16.hod., celých 24 hodin denně,
o víkendech byl zajišťován dle potřeby sportovních tříd /závody, soustředění atd./. Provoz
zajišťují 3 kvalifikovaní vychovatelé.
Koncepční záměry rozvoje a plánování výchovně vzdělávacího procesu byly obsaženy ve
střednědobých a krátkodobých plánech, které byly konkrétní s důrazem na mimoškolní
aktivity a využití volného času žáků. V plánování je systém – roční - měsíční - týdenní plány.
Vzhledem k náročnosti skloubení sportovní přípravy a studia, byla nabídka mimoškolních
akcí adekvátní a dostačující. Nabídkové akce byly zcela dobrovolné, většinou se sportovním
zaměřením /stolní tenis, šipky, střelba ze vzduchovky, kuželky, soutěže, besedy, kvízy atd./.
V průběhu každého měsíce byly žákům nabídnuty 2-3 mimoškolní akce pořádané DM. Další
náplň volného času žáků vychází z nabídky akcí školy a využívání sportovních a kulturních
zařízení města Jilemnice.
Jako zásadním problémem v této činnosti se mi jeví fakt častého „vysedávání“ u internetu.
Bohužel i u žáků SG se tato činnost zdá více než varující a z mého pohledu se bude situace v
budoucnu ještě zhoršovat. Naproti tomu jsme však nemuseli v průběhu šk. roku řešit jediný
případ negativních jevů v chování žáků /drogy, alkohol atd./ Také bezpečnost žáků byla dobře
zajištěna, což dokládá fakt, že nebyl hlášen ani jediný úraz či mimořádná událost v prostorách
DM.
Vzhledem k tomu, že budova DM je velmi starý objekt, je nutné neustále vynakládat finanční
prostředky na její údržbu a provoz. Díky pochopení a vstřícnosti ředitelství gymnázia a SOŠ
Zpracoval a předkládá: PaedDr. Václav Hartman
Zpracování: říjen 2015, schváleno Školskou radou 27. 10. 2015
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a dle ekonomických možností školy, se některé akce podařilo realizovat /výměna plynového
kotle, malování 1.patra, včetně pokojů, výměna střešních svodů + další drobnější opravy/.
Spolupráce s ředitelstvím školy, učiteli a trenéry se z hlediska DM jeví jako výborná. Existují
zpětné vazby při řešení případných výchovných problémů a zajištění provozu DM. Třídní
učitelé a trenéři navštěvují a zajímají se o žáky ubytované na DM, vychovatelé se účastní
porad /provozní, klasifikační/ ve škole. Vedoucí vychovatel se pravidelně zúčastňuje porad
vedení gymnázia a porad trenérů. Ředitel je denně informován o dění na DM prostřednictvím
denních záznamů /předepsaná pedag. dokumentace DM/, jeho osobní návštěvy na DM
probíhají minimálně 1x za měsíc, a jsou zde řešeny nejen provozní záležitosti, ale
i individuální potřeby a problémy žáků.
Domov mládeže zajišťuje i ubytování v rámci VHČ o prázdninách. Na této činnosti se
podílejí všichni vychovatelé a garantem je ved. vychovatel. Ve školním roce 2014-15 byl
ekonomický zisk z VHČ velmi dobrý a většina získaných finančních prostředků je díky
pochopení ředitelství zpětně vynakládána na opravy, provoz a vybavení DM.
V Jilemnici 9.9. 2015

Za DM vypracoval: Mgr. Kavan Jaroslav
ved.vych.

11. Řízení školy
Činnost školy probíhala podle pg. radou schváleného Plánu práce pro r. 2014-2015
Plán práce byl ve všech rozhodujících ukazatelích splněn.
Novým významným a úspěšným prvkem v činnosti (viz aktivní účast na burzách škol a
podobných akcích a prezentace školy na webových stránkách) byla práce Žákovského
parlamentu a Mediální komise (Mediální kroužek GYMJIL TV Televize Krkonoše pod
vedením Mgr. Krále).
Velmi úspěšnou se ukázala účast v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělání
v LK (TechUp), kde škola byla partnerem Libereckému kraji a v rámci tohoto projektu
zajišťovala pracovní semináře v předmětech fyziky, biologie a chemie pro žáky sousedních
základních škol. Pravidelně se účastnilo cca 8 žáků ze základních škol: Jilemnice
Komenského, Jilemnice Harracha, Roztoky, Studenec a Poniklá
Bohužel se nezdařila spolupráce s vedením Sdružení rodičů a přátel školy, na rozdíl od
činnosti Školské rady. Školská rada byla v měsíci květnu 2013 nově ustavena, Sdružení
rodičů a přátel v podstatě svoji činnost ukončilo.

12. Další záměry školy, závěr
Žáci školy získali v uplynulém školním roce řadu vynikajících úspěchů na krajské i národní
úrovni. Na tyto úspěchy je naší povinností navázat:
Vedení školy se zaměří na zvýšení propagace při náboru zájemců o studium na víceletém
gymnáziu (prima) a oborů SOŠ (Informační technologie, Veřejnosprávní činnost).
Mnohé bude závislé na pokračování potřebných stavebních úprav budovy v Tkalcovské ulici
(bývalá textilní škola), kde se hlavně jedná o výměnu rozvodů pitné vody (odstranění
závadných olověných trubek), rozvod normám nevyhovujícím el. vedení, rekonstrukce
sociálního zázemí (WC).
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Nově se také ukazuje až kritický stav střešního pláště nad bývalými dílnami (nyní nově
rekonstruováno jako zázemí pro sport a nové třídy).
Pro školu je nutné vybudovat nové třídy v půdních prostorech, kde původně škola žádala o
dotaci z ROP NUTS II Severovýchod (nutná realizace nejpozději v letech 2016-2017,
projektová dokumentace je připravena, u stavebního povolení vypršela lhůta).
Nejvýraznější společenskou a sportovní akcí školy pro rok 2016 bude organizační zajištění
oslav 40 let existence „sportovních tříd“, které by mělo být spojeno s organizací krajského
semifinále Juniorského maratonu – soutěž o postup do celostátního finále v Praze.

13. Údaje o výsledcích kontrol
Ve škole v daném školním roce proběhly kontroly:
březen – duben
OŠMTS – hospodaření příspěvkové organizace kraje za rok 2013 a
personalistika za rok 2014 (zápis je přiložen)
24.10.2014
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění –
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (protokol je přiložen, drobné závady
v termínu odstraněny).
29.09. – 08.10.2014 Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění – VZP
(závěrečný protokol je přiložen)
Výroční zprávu předkládá:

Jilemnice

29. 10. 2015
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