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1. Základní údaje o škole 
 
  
 Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace  
Zřizovatel, adresa zřizovatele : Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02 
Jméno ředitele školy: PaedDr. Eva Bulasová 
Statutární zástupce :   PaedDr. Antonín Lorenc, CSc 
Telefon: 416735841-2, fax : 416735842, web: www.gjj.cz, e-mail : gjj@gjj.cz 
Jméno pracovníka pro informace: PaedDr. Antonín Lorenc, CSc 
Datum zahájení činnosti školy: 1919, datum zřizovací listiny v souvislosti se zřízením krajů:   28.11.2001 
Poslední aktualizace v síti: 9.5.2003  
Kapacita školy: 530, kapacita čtyřletého studia 305 žáků, kapacita osmiletého studia 240 žáků  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Charakteristika školy  
 
2.1  Obecná charakteristika  
Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice patří se svými 495 žáky k největším školám v regionu. Ve dvou  
vzdělávacích oborech  poskytuje střední všeobecné vzdělání končící maturitní zkouškou. O tom, že se řadí  
mezi prestižní střední školy, svědčí zájem žáků o vzdělávání na této škole. Stabilní zájem umožňuje výběr uchazečů 
prostřednictvím přijímacího řízení.  
Areál školy tvoří hlavní budova s tělocvičnou, sportovní hala, hala na stolní tenis a posilovna. 
Škola nemá vlastní stravovací zařízení, žáci se stravují v Centrální školní jídelně. 

 
 

2.2  Přehled vzdělávacích programů 
 

Vyučované obory ve školním 
roce 2009/2010( názvy podle 
Rozhodnutí o zařazení do sítě 

škol) 

Kód 
oboru 

(KKOV
) 

Součá
st 

školy

Denní  studium 

Počet 
žáků 

Ukončilo 
MZ 

Všeobecné gymnázium* 79-41-
K/801  111 27

Všeobecné gymnázium 79-41-
K/81  105  

Všeobecné gymnázium* 79-
41/401  215  

Všeobecné gymnázium 79-41-
K/41  64  

93
 
 
* dobíhající obor 



 
 
Do prvních ročníků jednotlivých studijních oborů jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož  
součástí jsou přijímací zkoušky pouze u osmiletého studia. Do vyšších ročníků mohou být žáci přijati na základě rozhodnutí 
o přestupu, které je vydáváno v případech, že je volná kapacita, žák (uchazeč) přestupuje ze srovnatelného studijního oboru 
a splňuje studijní předpoklady (má v předchozím studiu velmi dobrý prospěch a nemá kázeňské problémy).   
Gymnázium čtyřleté je určeno pro absolventy 9. tříd základní školy a srovnatelných ročníků studijních oborů  
víceletých gymnázií. Toto studium je klasickým modelem gymnaziálního studia. O tento typ studia je  
dlouhodobě stálý zájem, cca  150 přihlášených na oba termíny. Výběrem 60 – 90 žáků lze  
dosáhnout kvalitních obsazení tříd. Z toho důvodu se tento typ studia se jeví i perspektivní a zatím je  
nosným typem Gymnázia. Absolventi se výborně uplatňují ve studiu na všech typech vysokých škol.  
Ve školním roce bývají otevírány zpravidla 2- 3 paralelní třídy.  

 
1. cizím jazykem je jednotně jazyk anglický, 2. cizí jazyk si žák volí z nabídky německý jazyk, francouzský  
jazyk, ruský jazyk.  
  
Ve 2., 3. a 4. ročníku si žáci volí z nabídky volitelných předmětů. Nabídka je široká, protože jsou rozvrhově  
propojeny všechny odpovídající paralelní třídy všech typů studia. Žák je při své volbě pouze zcela  
minimálně omezován rozvrhovými možnostmi. Tímto způsobem si žák profiluje svoje studijní zaměření 
s ohledem na volbu budoucího povolání a odpovídající vysoké školy. Tento způsob se osvědčil a jeví se  
vhodnější než dříve používaný model, kdy byly v 1. ročníku vytvořeny paralelní třídy různých zaměření a  
žák se už v 1. ročníku musel závazně rozhodnout.  

 
Gymnázium osmileté je určeno pro absolventy 5. tříd základní školy. Toto studium je novým  modelem  
gymnaziálního studia a je určeno pro mimořádně nadané žáky základních škol. O tento typ studia je  
mimořádný zájem zejména proto, že nadaní žáci nechtějí pokračovat ve studiu na ZŠ z důvodů nižší  
kvality. Počet přihlášených se pohybuje v rozpětí 50-80. Otevíráme 1 třídu.  Absolventi se výborně  
uplatňují ve studiu na všech typech vysokých škol.  
  
 
 



 
1. cizím jazykem je jednotně jazyk anglický, od sekundy si žák volí 2. cizí jazyk z nabídky německý jazyk,  
francouzský jazyk, ruský jazyk.  
  
V 6., 7. a 8. ročníku si žáci volí z nabídky volitelných předmětů. Nabídka je široká, protože jsou rozvrhově  
propojeny všechny odpovídající paralelní třídy všech typů studia. Žák je při své volbě pouze zcela  
minimálně omezován rozvrhovými možnostmi. Tímto způsobem si žák profiluje svoje studijní zaměření. 
2.3  Přehled učebních plánů 
  
79-41-K/401 Gymnázium (čtyřleté)  
Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem. Schválilo MŠMT ČR č. j. 19 671/2006-26 dne  
27. 9. 2006 s platností od 1. 10. 2006 počínaje prvním ročníkem. Dobíhající vzdělávací obor.  
 
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)  
Učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem, vychází ze Školního vzdělávacího programu  
Gymnázia Litoměřice  
 
79-41-K/810 Gymnázium (osmileté), Dobíhající vzdělávací obor.  
Učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem, schválilo MŠMT ČR č. j. 19 671/2006-26 dne  
27. 9. 2006 s platností od 1. 10.   
 
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)  
Učební plán gymnázia, vychází ze Školního vzdělávacího programu Gymnázia Litoměřice.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.4 Prostorové podmínky, vybavení 
 
Prostorové podmínky pro vzdělávání jsou po realizovaných úpravách výrazně lepší než v předchozích  
letech. Počet kmenových učeben je ale stále limitujícím faktorem pro počty otvíraných tříd. V současné  
době je počet tříd 27.  
Odbornými učebnami je dnes uspokojivě pokryta výuka českého jazyka, cizích jazyků, základů společenských věd, 
dějepisu,výpočetní techniky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy. Šest učeben je 
vybaveno interaktivními tabulemi s příslušenstvím, v ostatních odborných učebnách jsou dataprojektory, případě DVD.  
  
Tělovýchovný areál tvoří tělocvična, sportovní hala, posilovna, hala na stolní tenis, škola užívá venkovní hřiště. 
Všichni učitelé mají k dispozici kabinety s vyhovující výpočetní technikou a internetovým připojením. 
Škola nemá vlastní jídelnu, žáci se stravují v centrální školní jídelně. 
 
2.5 Profil absolventa gymnázia  
 
Hlavním výchovně-vzdělávacím cílem gymnázia stále zůstává příprava žáků ke studiu na vysoké škole.  
Všeobecné zaměření vzdělávacích oborů umožňuje žákům široké spektrum výběru vysoké školy. Posílení  
přírodovědné oblasti vzdělávání se odráží v žádoucím zájmu absolventů o studium vysokých škol  
technického, ekonomického a přírodovědného směru. Vysoká jazyková vybavenost pak usnadňuje žákům  
další rozvoj v daném oboru.  
Požadované profilové vlastnosti absolventa lze shrnout do těchto vět:   
  Má široký vzdělanostní základ, který mu umožňuje chápat podstatu hlavních oblastí lidského poznání a  
vztahy mezi vědními obory. Osvojené znalosti a dovednosti mu umožňují studium na vysoké škole.  
  Je schopen se samostatně a soustavně vzdělávat, osvojovat si nové poznatky, vyhledávat, třídit a  
zpracovávat nové informace, kriticky je hodnotit a používat v nových situacích.  
  Je otevřený poznatkům a podnětům, uplatňuje přitom vlastní úsudek a kritické myšlení. Dovede řešit  
problémy z různých oblastí života pomocí logického uvažování a efektivní práce s informacemi, při  
řešení problému dovede nacházet netradiční a kreativní přístupy.  
  Ovládá způsoby důkazů a argumentace. Při poznávacích činnostech uplatňuje představivost, fantazii a  
tvořivost. Dovede se vyrovnat s novým prostředím a přizpůsobit se novým situacím.  



  Dovede se správně, srozumitelně a přesně vyjadřovat v mateřském jazyce, je schopen mluvit na  
veřejnosti, argumentovat a obhajovat svůj vlastní názor.  
  Je schopen komunikovat (rozumět a hovořit) nejméně ve dvou cizích světových jazycích a studovat  
cizojazyčnou literaturu.  
  Je schopen pracovat samostatně i týmově, převzít zodpovědnost, organizovat svou vlastní práci a řídit  
práci jiných na základě osvojených základů managementu.  
  Respektuje postoje, přesvědčení a zájmy jiných lidí, je citlivý k problémům jednotlivců a skupin. Dovede  
komunikovat a otevřeně vyjadřovat své názory a pocity.  
  Chápe kompletnost vztahu mezi přírodou a lidskou činností, důležitost uchování přírodních zdrojů, vztah  
mezi spotřebou a ekologií, mezi lidskou činností, zaměstnáním, zdravím a životním prostředím. Rozumí  
principům trvale udržitelného rozvoje.  
  Chápe význam a rozsah rozvoje moderních technologií v životě člověka a společnosti, rozumí  
základním technickým principům v elektrotechnice, strojírenství, stavebnictví a dalších technických  
oborech.   
  Orientuje se ve světě práce. 
  Orientuje se v globálních problémech současného světa, tj. v otázkách ekologie, vyuţívání vědeckého  
pokroku ve prospěch trvale udržitelného zdroje lidstva, v otázkách multikulturního souţití mezi  
národnostmi, v rasových a etnických problémech, problémech zaměstnanosti, vlivu médií apod.  
  Má rozvinuté mravní vědomí, charakter, sebeúctu a přiměřené sebevědomí, chápe smysl mravních a  
právních norem, dovede se v nich orientovat a přijímá je jako jeden z vnitřních regulativů vlastního  
jednání.  
  Dovede smyslově vnímat, obrazně chápat a prožívat svět ve všech jeho měnících se strukturách a  
koncepcích. Umělecké dílo chápe jako východisko pro uvědomování si, prožívání a chápání  
různorodosti reality a jejího vyjádření.  
  Dbá o své zdraví a tělesnou i psychickou zdatnost, dokáže se vyrovnat s negativními vlivy ohrožujícími  
zdraví a rozhodovat se ve prospěch vlastního zdraví.  
  Absolvováním školního vzdělávacího programu žák získá:  
  základní vzdělání u nižšího stupně osmiletého gymnázia;  
  střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou u vyššího stupně osmiletého gymnázia, vyššího stupně  
a čtyřletého gymnázia. 
 



 
3  Údaje o počtech tříd, počtech žáků   
3.1  Počet tříd  
 
Gymnázium osmileté   79-41-K/801:    4 třídy  
Gymnázium osmileté 79-41-K/81:        4 třídy  
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/401:        7 tříd  
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41:          3 třídy  
Celkem:         18 tříd 

 
 
 

3.2 Denní studium 
 

Ve školním roce 2009/2010 studovalo na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích celkem 495 studentů v 18 třídách. 
Z toho bylo 284 dívek a 211chlapců. Studium na gymnáziu bylo čtyřleté (79-41-K/401, resp. 79-41-K/41) a osmileté (79-41-
K/801, resp. 79-41-K/81 ).   
V osmiletém studiu studovalo v 8 třídách (prima – oktáva) 216 žáků, z toho 125 dívek a 91 chlapců. Ve čtyřletém studiu 279 
žáků, z toho 159 dívek a 120chlapců. Studium ukončilo maturitní zkouškou 93 studentů čtyřletého (z toho 48 vyznamenání) 
a 27 studentů osmiletého studia (z toho 16 vyznamenání).  
 

Typ školy Počet 
tříd 

Počet 
žáků 

 

Průměrný 
počet žáků na 
třídu ke dni  

Přepočtený 
počet 

pedagogickýc
h pracovníků 

Počet žáků 
na 

přepočtenéh
o ped. 

Pracovníka 
Gymnázium – 
osmileté 8 216 27 17,02 12,69

Gymnázium – 
čtyřleté  10 279 27,9 21,28 13,11



                                     
 

 
 
  
  
  Rada školy :   
 
   předseda:  Dana Hrůzová zástupce rodičů, Antonín Terber, Venuše Krčmářová – zástupce zřizovatele,  
                       PhDr. Kateřina Krupková, PaedDr.,Bc. Luboš Nergl – zástupci učitelů,  
   Michal Gavurník – zástupce žáků    
                       
Mimoškolní nebo občanské sdružení při škole: Nadační fond gymnázia 
 
Zhodnocení současného stavu školy, naplňování cílů a priorit za uplynulé období: 
 
Škola poskytuje vzdělání zaměřené především na přípravu na budoucí vysokoškolské studium, v menší míře i na uplatnění 
na trhu práce v různých oblastech. Absolventi jsou podle Úřadu práce díky jazykové vybavenosti a díky znalostem využití 
výpočetní techniky velmi dobře adaptabilní. 
Škola nemá zatím potíže se zájmem o studium, počet zájemců překračuje počty přijímaných žáků. 
Naším záměrem je realizovat vedle čtyřletého studia i studium osmileté (jedna třída osmiletého studia v každém ročníku). 
V rámci programu všeobecného gymnázia i v souladu RVP gymnaziálního vzdělávání bychom chtěli i nadále poskytovat 
širokou nabídku volitelných předmětů v oblastech jazykového, přírodovědného a společenskovědného vzdělávání. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Koncepce výchovně vzdělávací činnosti gymnázia 
 
je podmíněna profilem absolventa. Hlavním cílem výchovně vzdělávací činnosti je připravit absolventa na náročné 
vysokoškolské studium a vybavit ho příslušnými morálními a volními vlastnostmi. Vycházíme z respektování osobnosti 
žáka, z předpokladu, že si student ze značné části vytvoří vlastní učební plán, který by vyhovoval jeho představám o dalším 
působení po absolvování gymnázia. 
První ročním je věnován konsolidaci znalostí žáků v jednotlivých oborech (vzhledem k různým úrovním výuky jednotlivých 
oborů na základních školách) a poznávání vlastních možností a zájmů. Je posílena výuka matematiky a tělesné výchovy.  Do 
jazykových skupin jsou žáci zařazováni podle úrovně zvládání jazyka. 
Už od druhého ročníku si mohou studenti prohlubovat své vzdělání v zaměření humanitním, přírodovědném a v oblasti 
počítačů. Ve třetím ročníku umožňujeme studium ve speciálních seminářích. Např. student přírodovědně zaměřený může 
klást větší důraz na biologii a chemii, jiný zase na matematiku s fyzikou nebo bez ní apod. 
Všichni žáci si mohou prohlubovat jazykové schopnosti v konverzacích v anglickém a německém jazyce. Zde 
předpokládáme působení zahraničních lektorů. 
Pro lepší adaptabilitu absolventů, kteří neaspirují na vysokoškolské studium umožňujeme volbu ekonomických předmětů a 
výpočetní techniky z hlediska uživatelského. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mezinárodní spolupráce a programy 
  
  
1.  Gymnasium St. Afra (od r. 2001 Franciscaneum), Neumarkt 51, Meissen 
 partnerství škol od roku 1997 spočívá v každoročních výměnných pobytech studentů 

- září nebo říjen 4 dny němečtí studenti v Litoměřicích 
 

Pobytů se zúčastňuje vždy 20 studentů z každé školy, od roku 2000 ve spolupráci s Česo německým fondem 
budoucnosti. 
 

2. Georg-Cristoph- Lichtenberggymnasium Leipzig (SRN) 
Kontakty od roku 1999 s cílem výměnných pobytů žáků. 
Intenzivně spolupracujeme s Památníkem Terezín (pedagogicko vzdělávacím odd.) 
z této spolupráce vyplývají i další kontakty se skupinami německých studentů v rámci  
Aktion Suhnezeichen  
 

3. Braniborské ministerstvo školství  – semináře dalšího vzdělávání učitelů. NIDV Ústí/RAA Brandenburg 
 
4. Fagerlia Upper Secondary School Alesund, Norwey 
 
5. Liceo scientifico statale San Vito al Tagliamento 
 
8.    Titus Brandsma lyceum Oss  - Nizozemí – spolupráce od 1990 
  
9. Spolupráce s Nadací BRÜCKE – Most – Míšeň 
 
 
 
 
 



4.  Personální zabezpečení činnosti školy 
 
 
 
 Požadovaná ped. způsobilost a stupeň vzdělání ped. pracovníků ve škol. roce 2009/2010 : 

    
                                 

          Interní pedagogičtí pracovníci – školní rok 2009 - 2010  
 

Celkový počet 
odborně i 

pedagogicky 
způsobilých 

učitelů 
(fyzicky) 

Odborná a 
pedagog. 

způsobilost 
učitelů v % 

Celkový 
počet 

vyučovanýc
h hodin na 

škole 
v týdenním 

úvazku 

Počet hodin 
odučených 

odborně 
v týdenním 

úvazku 

Počet hodin 
odučených 

odborně v % 

44 96 861 817 94,9
 
 

               Externí pedagogičtí pracovníci - školní rok 2009 – 2010 
 

Celkový počet 
odborně i 

pedagogicky 
způsobilých 

učitelů 
(fyzicky) 

Odborná a 
pedagog. 

způsobilost 
učitelů v % 

Celkový 
počet 

vyučovanýc
h hodin na 

škole 
v týdenním 

úvazku 

Počet hodin 
odučených 

odborně 
v týdenním 

úvazku 

Počet hodin 
odučených 

odborně v % 

0 0 0 0 0
 



 

Odborná a 
pedagogická 
způsobilost 

Do 35 let Nad 35 let do 45 
let 

Nad 45 let do 
55 let  

Nad 55 let 
do důchod. 

věku 
(včetně) 

Důchodci Celkový 
souhrn 

Celkem ženy celkem Ženy Celke
m ženy celke

m 
Že
ny

celke
m 

žen
y 

Celke
m 

Žen
y 

Úplná 6 5 10 8 22 17 2 1 2 1 42 32
Pouze odborná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pouze 
pedagogická 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nekvalifikovaní 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1
Celkem 7 5 10 8 23 18 2 1 2 1 44 33

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků na středních školách 
 
Vyučující českého, anglického, německého a francouzského jazyka – školení hodnotitelů SM, 
další vyučující se zúčastnili školení zadavatelů. 
Ostatní semináře a kurzy 
 
 
             

Typ vzdělávání Semináře Kurzy Funkční školení
Odborné 

vzdělávací 
akce 

Studium 
poskytující      

stupeň vzdělání

Poče
t 

účas
tník
ů 

Název vzdělávací akce Jedno-
denní 

Více-
denní 

Jedno-
denní 

Více-
denní 

Jedno-
denní 

Více-
denní 

Jedno-
denní 

Více-
denní Forma Druh 

  
Funkční školení  1 1 1 
Letní škola učitelů Ch  týden       týden   1 
Letní škola Bi  týden         2 

Odborné semináře z Fy – Heuréka 4 
víkendy  1 

Odborné semináře z Aj 3  3 
Odborné semináře z Nj třídenní  3 
Odborné semináře z Čj 5  5 
Odborné semináře z Tv 1 týdenní  2 
Bezpečnostní školení 1  44 
Další předmětové odborné akce 8  13 

Celkem        1     40 
 

 
Nepedagogičtí pracovníci : na škole pracují asistentka ředitelky, hospodářka, školník, správce sítě a 6 uklizeček.   

 
 
 



 
5. Údaje o přijímacím řízení 

 
Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 2009/2010: 

  
  
  

Název a kód oboru 

  
  

Celkem 

Z toho  
Ke studiu na  
Gymnáziu 

Do učebních 
Oborů (ZZ) 

Do studijních 
oborů (MZ) 

Do stud. oborů 
VOŠ / VZŠ  

(absolutorium) 
  1. 

kolo 
2. 

kolo 
1. 

kolo 
2. 

kolo 
1. 

kolo 
2. 

kolo 
1. 

kolo 
2. 

kolo 
1. kolo 2. kolo 

GYMNÁZIUM  79-41-K/41 138 0 138 0 0 0 0 0 0 0
GYMNÁZIUM 79-41-K/81 46 0 46 1 0 0 0 0  0 0
Celkem  184 0 184 1  0 0 0 0 0 0

 
Žáci přijatí ke studiu ve školním roce 2009/2010 : 

 
  

  
Název a kód oboru 

  
  

Celkem 

Z toho   
Ke studiu na 
Gymnáziu 

Do studijních 
oborů (MZ) 

Do učebních 
Oborů (ZZ) 

Přijato mimo  
1. a 2. kolo     
přijímacího 

říz. 

Do stud. oborů 
VOŠ / VZŠ 

(absolutorium) 

  1. 
kolo 

2. 
kolo 

1. 
kolo 

2. 
kolo 

1. 
kolo 

2. kolo 1. kolo 2. 
kolo 

 1. kolo 2. kolo 

  
GYMNÁZIUM  79-41-K/41 138 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
GYMNÁZIUM  79-41-K/81 34 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 
Celkem  172 0 0 1 0 0 0 0 0  0 0 

 
 

Kriteria pro přijetí ke studiu :   OSMILETÉ STUDIUM – úspěšné vykonání písemných zkoušek z českého jazyka  a z matematiky. 
ČTYŘLETÉ STUDIUM – dosažení stanoveného součtu bodů ze zapojení do soutěží a olympiád na ZŠ a z průměrného 
prospěchu v 9. třídě ZŠ.   

  
 
 



 
 
 
Odvolací řízení ve školním roce 2009/2010 :  počet odvolání: 0  
 
 
6. Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
Celkový prospěch žáků ve škole za I. pololetí  školního  roku 2009 - 2010 : 

  

Škola Počet žáků 
k 31. 1. 2010 

Prospělo 
s vyznamená

ním 
Prospělo Neprospělo 

Gymnázium osmileté 216 81 135 0 
Gymnázium  čtyřleté 279 43 222 14 
Celkem 495 124 357 14 
 
 
 
Celkový prospěch žáků ve škole za II.  pololetí  školního  roku 2009 - 2010 : 

 
  

Škola Počet žáků 
K 31. 8.  2009

Prospělo 
s vyznamenání

m 
Prospělo Neprospěl

o 

Gymnázium – osmileté 217 94 123 0 
Gymnázium – čtyřleté  278 42 223 13 
Celkem 495 136 346 13 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Výsledky výchovy a vzdělávání za I. pololetí školního roku 2009 - 2010 
 

 
ROČNÍK 

Počet žáků 
celkem na 
začátku 
šk.roku 

 

Počet 
žáků 

k 31. 1. 

Počet 
žáků 
s 2 st. 

z 
chování

 
% 

z celk. 
počtu 

Počet 
žáků 
s 3.st. 

z chování

 
% 

z celk. 
počtu 

Zameškané 
hodiny 

% 
z odučených 

hodin 

Neomluvené  
hodiny 

% ze 
zameškaných 

hodin 

1. 84 83 0 0 0 0 4415 8,25 3 0,07
2. 82 82 0 0 0 0 3524 7,8 0 0
3. 112 109 0 0 1 0,92 5951 6,6 0 0
4. 108 108 0 0 0 0 5246 11,25 4 0,07
5. 27 27 0 0 0 0 2146 6,39 0 0
6. 29 29 0 0 0 0 2361 8,25 9 0,38
7. 27 27 0 0 0 0 2080 8,55 0 0
8. 30 30 0 0 0 0 1441 12,05 2 0,14

CELKEM 499 495 0 0 1 0,2 27164 8,55 18 0,07

 
Výsledky výchovy a vzdělávání za II. pololetí školního roku 2009 – 2010  
 

 
ROČNÍK 

Počet žáků 
celkem na 
začátku 
šk.roku 

 

Počet 
žáků  

Počet 
žáků 
s 2 st. 

z chování

 
% 

z celk. 
počtu 

Počet 
žáků 
s 3.st. 

z chování

 
% 

z celk. 
počtu 

Zameškané 
hodiny 

% 
z odučených 

hodin 

Neomluvené  
hodiny 

% ze 
zameškaných 

hodin 

1. 88 88 1 1,13 0 0 4321 5,4 0 0
2. 123 123 0 0 0 0 3941 4,98 4 0,1
3. 109 109 4 1,8 1 0,92 5044 5,94 8 0,16
4. 87 87 0 0 0 0 5232 7,4 6 0,11
5. 30 30 0 0 0 0 1310 5,9 0 0
6. 27 27 0 0 0 0 2133 8,2 14 0,66
7. 28 28 0 0 0 0 2150 5,5 0 0
8. 26 26 0 0 0 0 1480 8,1 0 0

CELKEM 495 516 5 0,97 1 0,2 25611 8,18 32 0,12



 
 
 
Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou:  
  

  Počet žáků, kteří 
úspěšně ukončili 
 Poslední ročník    

v řádném termínu 

Prospělo 
s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 

Gymnázium 120 64 54 2
Celkem  120 64  54  2
 
 
 
 
 
7. Hodnocení výsledků výchovného působení : 
 
Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů. 

 
Výchovné poradenství 
 
je vzhledem k typu školy zaměřeno zejména na poradenství v oblasti volby dalšího studia a následně povolání.  
Realizuje se jednak formou kolektivní práce s celými třídami, zejména vyššími ročníky, jednak formou individuálních 
konzultací. Pokud projeví zájem, jsou poskytovány informace studentům již na konci 1. roč. (resp. kvarty) – a to vzhledem 
k volbě základního zaměření od 2. ročníku. Obdobně rovněž na konci 2. ročníku, kdy probíhá výběr volitelných předmětů 
pro 3. ročníky , jenž může už výrazně ovlivnit pozdější volbu vysoké školy nebo vyšší odborné školy. Tyto informace a 
konzultace jsou věnovány zejména nejzákladnějšímu seznámení s různými typy VŠ a VOŠ a s rámcovými požadavky těchto 
škol u přijímacích zkoušek. To vše ve spolupráci s třídními učiteli, s nimiž mají studenti pochopitelně užší kontakt. 
Ve 2. pololetí 3. ročníku dostávají studenti formou nepřímého kontaktu konkrétní informace o jednotlivých VŠ a VOŠ, ale i 
o možnostech individuálního vzdělávání prostřednictvím kurzů, korespondenčních kurzů, dní otevřených dveří na VŠ, o 
možnostech získání různých studijních příruček a pomůcek – na informačních panelech a vývěskách výchovného poradce, 
určených zejména studentům maturitních tříd, jsou zveřejňovány materiály poskytované gymnáziu některými VŠ a získané 
výchovnou poradkyní. 



Nejintenzivnější práce a kontakt výchovného poradce je samozřejmě se studenty posledních ročníků. Kromě výše 
uvedeného zveřejňování informací probíhají kolektivní i individuální konzultace o obsahu studia a přijímacích zkoušek. 
Časově poměrně náročné je i poradenství v oblasti technického zvládání přijímacího řízení – vyplňování přihlášek, jejich 
opatření všemi náležitostmi, které VŠ požadují, případně i získávání přesnějších informací ze samotných VŠ a to ve 
spolupráci se studenty – uchazeči, kteří jsou tak vedeni i k určité samostatnosti. Úzká spolupráce je s třídními profesory, 
kteří se podílejí na kontrole údajů o prospěchu požadovaných téměř všemi VŠ a VOŠ na přihláškách. 
Kromě práce se současnými studenty školy představuje nemalou časovou  zátěž i kontakty s bývalými studenty gymnázia, 
kterým jsou poskytovány kromě informací zejména “úřednické” služby (např. potvrzování prospěchu). 
Výchovný poradce se rovněž zúčastňuje informačně propagační akce pro základní školy Litoměřic. 
 
 
Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů. 
 
 
PREVENCE   SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝCH   JEVŮ 
 
NEALKOHOLOVÉ   DROGY 

 
Z hlediska vztahu k drogám můžeme rozdělit mládež do čtyř skupin: 

 
ABSTINENTI                            -  nikdy nic nevzali 
EXPERIMENTÁTOŘI              – berou příležitostně, nepravidelně 
PROBLÉMOVÍ  UŽIVATELÉ – berou často, pravidelněji, mají potíže s docházkou do školy a s prospěchem 
ZÁVISLÍ  ABÚZÉŘI                 - opustili školu, popř. rodiče, žijí s drogami ve skupinách na periferii společnosti 
 
Dle průzkumu na naší škole (PPP) až jedna třetina studentů patří do kategorie experimentátorů orientovaných především na 
kanabinoidy (marihuana). Tvrdší drogy se pravděpodobně vyskytují jen zřídka. Vyplývá to jednak z povahy gymnaziální 
subkultury adolescentů, jednak z faktu, že výrazných absentérů bylo u nás jen několik. 

 
PREVENCE 

 



1. PRIMÁRNÍ 
Prevence je plně integrována do výuky. Nosnými předměty jsou občanská výchova, základy společenských věd a 
společenskovědní seminář včetně maturitní zkoušky. Škola neorganizuje nárazové masové akce (kampaně), neboť je znám 
jejich spíš kontraproduktivní efekt. Učitelé výše uvedených předmětů spolupracují i s vyučujícími chemie a biologie. 
Problematika drog se vyučuje jako velmi vážný problém, zároveň se připouštějí svobodné debaty, kdy každý smí říci, co 
cítí a chce. Diskuse jsou řízeny tak, aby kontroverzní názory a postoje se vyhrocovaly spíš mezi samotnými studenty, než 
mezi učiteli a žáky. Cílem je eliminovat strach a nedůvěru, škola musí být preventivní, nikoliv represivní institucí. 
 
 
 
2. SEKUNDÁRNÍ 
Škola může vytypovat problémové uživatele především mezi výrazně absentujícími studenty (experimentátory vytypovat 
nelze). Takového studenta potom sleduje třídní učitel společně se školním preventistou. Student není vyloučen ani nijak 
stigmatizován. Důležité je, aby u dotyčného vznikla dostatečná zkušenost, že na drogách vystudovat nelze. Potom může 
škola nabídnout pomoc pro dokončení studia. V uplynulých třech letech se dvě dívky přiznaly, že berou drogy. První 
musela opakovat ročník, ale nakonec odmaturovala na podzim 2001 s průměrem 1,75. Druhá bude opakovat čtvrtý 
ročník letos. Přítomnost problémových uživatelů mezi ostatními studenty může být dobrým mementem před drogami 
všeho druhu a pravděpodobně nejsou na místě žádné obavy ze špatného příkladu.  
 
 
3. PEER  PROGRAM 
Škola je už několik let zapojena do tohoto programu, který organizuje PPP v 6. ročnících ZŠ. Studenti – dobrovolníci 
třetích (popř. ještě maturitních) ročníků jsou speciálně vyškoleni a program namířený k zdravému způsobu života plní 
v průběhu školního roku na několika základních školách. Jde o studenty, kteří se později věnují studiu humanitních a 
sociálních oborů, popř. učitelství. 
 
 
 
 
 
 



ŠIKANY 
 
Šikany nejsou u nás takovým problémem jako na učilištích a internátech. Pokud se vyskytují, pak většinou pouze v prvním 
stupni Kolářovy škály (tzv. ostrakismus). Takové případy zůstávají většinou skryté. Škola rozhodně nechce nebezpečí 
šikan bagatelizovat. Ředitel a třídní učitelka museli zasahovat v tercii, kde ostrakismus vyšel napovrch. Nižší třídy 
osmiletého studia budou asi výrazněji ohroženy, neboť stupeň rozvoje charakteru zůstává na předkonvenční úrovni 
Kohlbergovy stupnice. 

 
 
 
 
 
Údaje o integrovaných žácích :  
 
 Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2003/2004 – pod tabulkou uvést případný komentář k problematice integrace a 
výchovně vzdělávací práce s handicapovanými žáky. 
 
  
Druh postižení : Ročník Počet žáků 
Sluchové postižení 0  0
Zrakové postižení 1 1
S vadami řeči  0  0
Tělesné postižení  0  0
S kombinací postižení  0  0
S vývojovými poruchami 
učení  0  0

 
 
 
 
 
 



 
8. Výsledky soutěží, přehlídek  
 

Motivující prostředí na škole spolu s kvalitní výukou přináší i vynikající úspěchy našich žáků v široké škále  
soutěží a předmětových olympiád. Vychází také z dobré spolupráce učitelů a žáků, která se rozvíjí nejen  
v řádné výuce, ale také v bohatě dimenzovaných zájmových kroužcích, které škola organizuje v rámci  
mimoškolní činnosti. 
 
 
Soutěže a olympiády 2009/2010    
 
Předmět Příjmení republika kraj okres umístění 
Český jazyk Potůček Aleš   Kat.I 1 
 Černá Barbora   Kat.II 1 
 Krabicová Ilona   Kat.II 3 
Anglický jazyk Matušková Marie   I.B 3 
 Hubáček Martin   I.B 6 
 Potůček Aleš   II.B 1 
 Havlová Laura   III. 1 
 Nepovímová Kateřina   III. 5 
 Potůček Aleš  II.B  6 
Francouzský 
jazyk 

Kacar Jakub  I.B  3 

Německý jazyk Kuřeová Anne Marie   III.A 1 
 Havlová Laura   III.A 4 
 Kutrová Anne Marie  III.A  3 
 Kavalír Ondřej  III.B  3 
Matematika   Turčinová Hana   Z9 2 
a programování Turčinová Hana  Z9  1 
 Pilneyová Kristýna   Z9 3 
 Pilneyová Kristýna  Z9  2 
 Šimsa Štěpán  C  1 
 Šimsa Štěpán P   10 
 Pilneyová Kristýna  B  2 



 Šimsa Štěpán  A  1 
 Šimsa Štěpán A   24 
 Stahr Daniel  P  1 
 Stahr Daniel P   19 
 Fiedler Ondřej  P  4 
 Bok Jan  P  7,2 
Fyzika Turčinová Hana  E  1 
 Pilneyová Markéta  C  7 
 Pilneyová Kristýna  E  2 
Zeměpis Nademlejnský Jakub   I 1 
 Nademlejnský Jakub  I  7 
 Sommerschuh Jakub   II 1 
 Sommerschuh Jakub  II  2 
Biologie Szilagyiová Klára  A  6 
 Šetková Anna  A  8 
 Pilneyová Markéta  B  1 
 Pilneyová Kristýna   C 1 
 Smetana Karel  B  8 
 Turčinová Hana   C 6 
 Vítková Dominika  D  2 
 Hrušovská Kateřina   C 8 
Dějepis Družstvo Brdlíková Finále Cheb 2009   1 
                  Kuřeová     
                  Nunherdtová     
 Družstvo Vodáková Finále Cheb 2009   4 
                  Diviak     
                  Bystrianský     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Další  úspěch na dějepisné soutěži 
Družstvo našeho gymnázia zvítězilo 27.listopadu 2009 v nejprestižnější soutěži mladých historiků  
mezi 67 družstvy z celé ČR  
 
V listopadu 2008 se v Chebu konala již tradiční soutěž gymnázií České republiky 
v dějepisu. Tématem letošního ročníku bylo období husitství. I naše škola 
každoročně, letos již podeváté, vysílá do souboje s družstvy z celé republiky svůj 
tým. Po školním kole, konaném v únoru, se pod vedením Mgr. Petra Bašuse do 
více než půlroční přípravy pustili  

 Martina Vodáková (3.B)  

 Tomáš Diviák (3.B)  

 Marta Vančurová (4.B)  
Znamenalo to přečíst řadu knih, nastudovat stovky stran a obrázků, zhlédnout 
řadu dokumentů i hraných filmů…  
 

 
27.listopadu 2008 vše 
nakonec vypuklo v aule 
Západočeské univerzity 
v Chebu. Sál byl naplněn 
do posledního místečka, a přestože zájem o účast v soutěži byl 
mnohem vyšší, zúčastnit se mohlo 67 družstev z České a Slovenské 
republiky. O tom, že se jedná o dějepisnou soutěž prestižní a 
zdaleka nejvýznamnější v rámci ČR, svědčí například fakt, že 
záštitu nad ní převzali předseda české vlády Mirek Topolánek a 
jeho slovenský protějšek Robert Fico, že mezi porotci i autory 



otázek byli významní historici českého středověku prof. Petr Čornej a prof. Josef Žemlička, že mezi hosty byli děkan 
Husitské teologické fakulty či patrircha Církve československé husitské, že mezi sponzory soutěže byly vedle gigantů typu 
ČEZ desítky poslanců, senátorů, krajských a obecních úřadů…  

Soutěž sestávala ze čtyř kol. Po prvním, testovém, v němž se volí z nabízených odpovědí, jsme byli ještě s třemi dalšími 
družstvy na čele celé soutěže. Ve druhém, kdy se již odpovědi tvoří, jsme však zaváhali, a do čela se tak vyhouplo tradičně 
velmi silné družstvo gymnázia ze Strakonic. Po třetím kole, ve kterém je obvykle úkolem poznávat středověké hrady a erby, 
bylo jasné, že na vedoucí tým ztrácíme dva body. Ostatní soupeři již byli daleko za námi. Mělo se tedy rozhodnout 
v ů;posledním kole, kdy byly na velkoplošné plátno promítány ukázky z hraných filmů s úkolem poznávat osoby a události. 
Co odpověď, to tři body. Měli jsme štěstí, že letos bylo naše družstvo naprosto mimořádné. Všechny úkoly poslední části 
soutěže vyřešilo bez chyby. Nezbývalo než čekat, kolik otázek správně zodpoví Strakoničtí. Udělali přesně jednu chybu. Po 
devíti letech jsme se dočkali! Bylo jasné, že můžeme slavit vítězství.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Naše úspěšné reprezentanty ocenili starosta města a ministr Vondra 



   

V pondělí 20.12. byli na Městském úřadě v Litoměřicích oceněni naši úspěšní dějepisáři z celostátní soutěže studentů 
gymnázií, která se v listopadu konala v Chebu. Starosta města, Mgr. Ladislav Chlupáč, a senátor a ministr obrany české 
vlády, RNDr. Alexandr Vondra, ocenili jejich znalosti, poděkovali jim za úspěšnou reprezentaci města a popřáli jim hodně 
štěstí do budoucna. A tak se Honzovi Bokovi (8.0), Petře Kuřeové (8.0), Marušce Nunhardtové (8.0), Báře Dolejší (6.S), 
Karolíně Putnové (4.B) a Jakubu Sommerschuhovi (3.A) dostalo dalšího zadostiučinění za jejich dlouhodobou přípravu i 
výrazný úspěch. Pan starosta jim na památku předal cennou publikaci Dějiny města Litoměřic a pozval je na březnové 
otevření zrekonstruovaného litoměřického hradu. 

 
  Na druhou stranu je potřeba vyjádřit naše poděkování Městskému úřadu a městu Litoměřice za pomoc, kterou poskytují 
chebské soutěži i našemu družstvu v přípravě na ni. 



 
 
 
 
Sportovní soutěže Atletika 

Středoškolský pohár CORNY – chlapci – okres 1. místo , kraj 1. místo , republika 14. místo  
- dívky – okres 1. místo, kraj 2. místo 

Přespolní běh kat. V – chlapci – okres – 1. místo 
                         kat.IV. – chlapci -  okres – 4. místo 
                         kat III. – dívky – okres – 7. místo 
Atletický čtyřboj – dívky – okres – 6. místo 
Plavání            - dívky  okres 1. místo, kraj 2. místo 
Odbíjená         - dívky –okres 1. místo, kraj 7. místo 

      - hoši – okres 4. místo 
Košíková         kat IV – hoši – okres – 1. místo 
                         kat.V – hoši – okres – 1. místo, kraj – 1. místo 
Stolní tenis      kat III – hoši – okres – 1. místo 
                         kat III – dívky – okres – 2. místo 
                         kat IV – hoši – okres – 2. místo 
                         kat IV – dívky – okres – 3. místo 
                         kat V – hoši – okres – 1. místo,  kraj – 1. místo, republika 3. místo 
                                      dívky – okres – 2. místo 



 
 
Údaje o dalších významných mimoškolních aktivitách 
  
Datum třída Popis akce Vyučující 
4.   9. Prima Exkurze do knihovny - Po stopách J. Jungmanna a K.H. Máchy Kalná 
23. 9 . Výběr děvčat Corny pohár - lehká atletika  - Lovosice Živcová. Jílek 
24. 9. Všechny třídy Beseda s MUDr. R. Uzlem všichni třídní 
29. 9 Mladší žákyně Lehká atletika - čtyřboj - Lovosice Žák 
30.9. Ddívky Lehká atletika - čtyřboj ZŠ - Lovosice Živcová 

1.10. Hoši, dívky Corny pohár - lehká atletika - Bílina - krajské kolo Pecková, Jílek 
6.10.  Č-N projekt Brücke - Most Stiftung Pouchová, Vomáčková 
6.10. 4. roč. Exkurze zeměpisného semináře na katastrální úřad Švihlík 
8.10 3.A,B Exkurze Hospic - Litoměřice Hrbková, Bašus 
9.10. 3.A,B 5. světový den - sbírka pro Hospic  
12.,13.10. Hoši Corny pohár - lehká atletika - republikové kolo - Břeclav Jílek 
14.10.  Přebor gymnázia v šachu Bašus 
17.10, Výběr Exkurze pro soutěžící Cheb 2009 - dějepis - Kutná hora Bašus 
20,10. 3. roč. Exkurze -. Archív Švihlík 
21.10. 2.A Návštěva Máchovy světničky Hávová 
21.10. 1.P Exkurze do muzea Kalná 
21.10. 8.O Přednáška - Samovyšetření prsu a varlat Živcová, Kuldová 
22.10. Septima Exkurze - Svaz chovatelů - Zahrada Čech Kohout 
23.10. Sexta Exkurze - Máchova světnička Kalná, Putnarová 
27.10. Všechny třídy Požární poplach   

 

Lorenc 
2.11. Výběr studentů Projekt "Příběhy bezpráví" - projekce filmu + beseda s Z. Bártou Bašus 
4.11. Výběr 4. roč. Přednáška "Epidemiologie obezity" - AV Praha Fialová, Živcová 
4.11. 3T-5K, 1.ABC Dům kultury "Když se řekne folk" (Janoušek) Ženklová 
6.11. Výběr 4. roč. Exkurze - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV Praha  Fialová, Živcová 
5.-6.11  Výstava v Domě kultury - Školní veletrh 2009  
11.11. 1P-4K Dům kultury "Ze života hmyzu"   

 

Hrbková 
13.11. 1.-4. roč. výběr Okresní kolo volejbal - Roudnice Jílek 
19.11. SVS – 3. roč. Exkurze Praha -"My jsme to nevzdali" Honců 
20.,23.,26.11. 4.ABC Přednáška - p. Kuldová Živcová 



 
 
21.11. 6 soutěžících 

Cheb 
Exkurze Praha - Hrad, St. radnice, pozdně gotické památky Bašus 

24.11. 6 soutěžících 
Cheb 

Návštěvy Anežského kláštera - přednáška - Pozdní gotika v NG Bašus 

25.11.  Soutěž v plavání Žák 
25.11. 1.-4. roč. výběr Krajské kolo volejbalu - Louny Jílek 
26.11. 6 soutěžících 

Cheb 
Soutěž Cheb 2009 Bašus 

27.11. Vybraní studenti Okresní kolo přeboru škol v šachu Bašus 
7.,11.12. 2.S,7.S Exkurze do Domu na půli cesty Malinová, Hrbková, 

Kovandová, Bašus 
8.12. 2. roč Exkurze - Drážďany Kišová, Vomáčková 
16.12. Celá škola Dům kultury - Hudební dopoledne Lorenc 
21.12. 4.roč. – S Dě Exkurze - litoměřický hrad v přestavbě Bašus 
22.1. Vybraní žáci Krajské kolo v šachu Bašus 
22.1. 3.-8. roč. Divadelní představení "Král Oidipus" - DKHM Hrbková 
25.1. 3.-8. roč. Divadelní představení "Král Oidipus" - DKHM Hrbková 
2.2. Výběr 3.,4. roč. Přednáška o práci dobrovolníků na LDN - nábor Lorenc 
3.2. 1.,2. roč. 3T,4K Divadelní představení - Divadlo KHM  

Moliere - Škola pro ženy 
 

Hrbková 

30.-6.2. 2S Lyžařský kurz Živcová, Žák, Vytejček 
4.2. Vybr. žáci 

7S,4K 
Zahájení přípravy školního družstva na debatní 
soutěž  
Cestou do parlamentů  

Bašus, Nergl 

8.-10.2. 1.B, 3AB, 
7S,4K 

Přednáška A. Kuldové Živcová 

11.2. Vybraní žáci Charitativní akce Labestra Živcová 
12.2. Všichni 

vyučující 
Školení všech vyučujících - autoevaluace Lorenc 

17.2. Vybraní žáci Školní kvalifikační kolo dějepisné soutěže Cheb 2010 Bašus, Kalná 
23.3. Prima až 2. roč. Planeta Země - kino Máj  
25.3. Výběr 3T,4K Okresní finále chlapců v košíkové  
13.4. 2.AB Přednáška A. Kuldové  



16.4. 1.-3. roč. výběr Den Země - Dravci  
22.4. 2AB,6S Hodina moderní chemie - lektoři VŠCHT Praha  
22.4. 2AB,6S Soud - Kauza týrání zvířat 

Soud - neposkytnutí pomoci 
 

 

 
 
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
  
Ve školním roce 2009/2010 proběhla od 19. do 22.4. 2010 na škole inspekce  pod vedením ing. Varji Poučkové. Předmětem 
inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle § 174 
odst. 2 písm. B) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných 
vzdělávacích programů. 
Její závěry jsou uvedeny v inspekční zprávě č.j. ČŠIU – 473/10-U. 
Zpráva konstatuje zejména: 

 škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení, 
 materiální podmínky a finanční zdroje školy umožňují realizaci ŠVP a přijaté finanční prostředky školy využívá ve 

prospěch žáků na zlepšení podmínek vzdělávání, 
 výrazně se zvětšila kvalitaˇzpracovaného ŠVP. Týdenní hodinové dotace jsou v souladu s ŠVP, zlepšilo se vybavení 

školy prostředky výpočetní techniky,  
 ředitelka školy prokazatelně plní zákonné povinnosti ve vztahu ke školské radě, 
 ředitelka školy vykonávající funkci od srpna 2009 zahájila v gymnáziu proces změn s cílem výrazně zlepšit 

podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. 
 
Datum zpracování zprávy :        
Datum projednání v radě školy nebo na poradě pracovníků školy :    
  
Podpis ředitele a razítko školy : 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


