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A) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

1. Základní údaje 

Název školy, sídlo:  Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600, p. o.  

    Sady pionýrů 600/6, 410 02 Lovosice 

 

Zřizovatel:   Ústecký kraj, Velká hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem 

Zřizovací listina z 28. 11. 2001, usnesení č.87/22/2001 Rady 

Ústeckého kraje, ve znění pozdějších dodatků č. 1-4 

 

Ředitel školy:   Mgr. Marek Bušek (od 1. 3. 2012) 

 

Zástupkyně ředitele:  Mgr. Pavla Linková  (od 1. 9. 2020) 

 

Kontakt:   Kancelář školy  +420 416 532 574 

    Webové stránky www.gymlovo.cz  

    E-mail   gymlovo@gymlovo.cz  

 

Pracovníci pro informace:  Mgr. Marek Bušek ředitel školy 

Mgr. Pavla Linková zástupkyně ředitele 

      Daniela Došková sekretářka a hospodářka 

      Veronika Hornofová ekonomka 

Zařazení do sítě škol: 

Do sítě škol bylo gymnázium zařazeno rozhodnutím MŠMT ze dne 24. června 1996, čj. 12 501/96-60-

04. Poslední aktualizace v síti škol provedena dne 15. června 2001. 

2. Školská rada 

Školská rada byla zřízena na Gymnáziu Lovosice ke dni 1. srpna 2005 usnesením Rady Ústeckého kraje 

č. j. 63/13R/2005 ze dne 15. června 2005 v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).  

Školská rada pracovala ve školním roce 2021/22 v následujícím složení: 

- Mejtová Renata, předsedkyně (za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky) 

- Kohlová Monika, členka (za pedagogické pracovníky) 

- Šoral Pavel, člen (za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky) 

- Štěpánová Jozefina, členka (za pedagogické pracovníky) 

- Trefný Josef, člen (za zřizovatele, jmenován Radou ÚK) 

 

3. Součásti školy a kapacita 

Gymnázium Lovosice - kapacita školy dle zřizovací listiny činí 360 žáků v celkem 12 třídách. Na škole existují 

v současné době dva obory studia, které se liší pouze svou délkou. Jsou vyučovány podle školních 

vzdělávacích programů: 79 - 41 K/41 gymnázium – pro čtyřleté studium a osmileté studium – 79 41 K/81, oba 

obory studia jsou všeobecného zaměření, přičemž výuka vychází ze ŠVP Gymnázia Lovosice. 

Ve školním roce 2021/2022 zahájilo (dle zahajovacího výkazu k 30. záři 2021) studium na škole celkem 327 

žáků, ve čtyřletém studiu (4 třídy: 1. A až 4. A) a osmiletém studiu (celkem 8 tříd: prima až oktáva). 

Porovnání poštu žáků v září 2021 a září 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.:   a – stav k 30.9.2021  b – stav k 30.9.2022 

Studijní obor 
Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu 

a b a b a b 

G - osmileté 

79-41-K/8 
8 8 225 224 28,1 28 

G - čtyřleté 
79-41-K/4 

4 4 102 110 25,5 27,5 

CELKEM 12 12 327 334 27,3 27,8 

http://www.gymlovo.cz/
mailto:gymlovo@gymlovo.cz
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4. Prostředí školy 

Gymnázium pro své potřeby dlouhodobě využívá (od září 1994) budovu 

pronajatou od města Lovosice, která je prostorově pro výuku vyhovující i 

dostačující. K dispozici je celkem 10 kmenových tříd, dále 8 odborných učeben 

(fyzika, 3x cizí jazyky, hudební a výtvarná výchova a 2x výpočetní technika) plus 

laboratoře (chemicko-biologická, fyzikální), a školní tělocvična. Pro potřeby 

výuky tělesné výchovy jsou zároveň pronajímána některá městská tělovýchovná 

zařízení (lehkoatletický stadion, sportovní haly Chemik a U přívozu, respektive 

některá další městská otevřená víceúčelová hřiště). Pro hodiny tělesné výchovy 

se dále využívá i školní posilovna, sál a prostory pro stolní tenis (suterén budovy 

školy). Žáci mají v prostoru dvora k dispozici také sportovní venkovní hřiště. 

Dále je k dispozici rekonstruovaná a nově vybavená knihovna se studovnou, od 

šk. roku 2021/22 také nová učebna filmového klubu vhodná k výuce malých skupin, kmenové třídy byly 

vybaveny vkusnými sedacími soupravami a zaměstnanci mají i nezbytné zázemí pro práci (kabinety, sborovna, 

kanceláře, toalety, sprchy). Průběžná provozní dílčí obměna zařízení a vybavení interiéru je bohužel značně 

obtížná, a to vlivem omezených investičních i provozních finančních možností. Daří se alespoň některé 

záležitosti částečně řešit, a to ve spolupráci s majitelem budovy (město Lovosice). Situaci komplikuje fakt, že 

budova je v pronajmu města, ale zřizovatelem je kraj. Navzdory tomu je stávající vybavenost vyhovující, 

v učebnách jsou samozřejmostí projektory, ve třídách je připojena PC sestava, v budově je k dispozici i 

bezdrátová WIFI síť. Většina učitelů má pro svou práci i školní přenosné tablety a notebooky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Současnost a perspektiva školy   

Roky s velkým plošným úbytkem celkového počtu absolventů základních škol jsou pryč, nicméně nadále 

zůstává celkový počet budoucích středoškoláků školáků obecně nízký. Pro osmileté studium to nepředstavuje 

zatím zcela zásadní problém, zájem žáků z pátých tříd základních škol zůstává odpovídající (prima se každý 

rok otevírá v počtu jedné třídy, a to vždy s počtem cca 30 osob, přičemž se hlásí zpravidla přibližně dvojnásobný 

počet zájemců. V posledních letech zdárně realizujeme přípravná setkání pro uchazeče o osmileté studium 

(zpravidla tři schůzky v lednu a únoru). Odlišná je situace v případě čtyřletého studia. Nicméně pro školní rok 

2021/22 byla naplněnost a zájem o studium relativně vysoký, Primu i 1. A začalo v září navštěvovat 27 a 31 

osob, škola pracuje v režimu 12 tříd celkem (4 + 8). Postavení školy v síti středních škol v rámci ČR je v tuto 

chvíli neměnné. Nezpochybnitelným faktem je, že naše gymnázium je přispěvatelem vzdělanosti a kultury pro 

samotné město Lovosice i jeho spádové okolí. 

6. Školní vzdělávací program  

Výuka se realizuje dle ŠVP Gymnázia Lovosice v rámci osmiletého a čtyřletého studia. Při této výuce vycházejí 

v průběhu školního roku učitelé ze strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich 

provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. 

Průběžně se zároveň každoročně provádí případná dílčí revize učebních plánů či nastavení formálních a 

praktických opatření. A to dle jednotlivých předmětových komisí, které se při realizaci ŠVP Gymnázia Lovosice 

v praktickém vzdělávání objevují. Profesionální, plně aprobovaný, profesorský sbor na ně následně, 

v koordinaci s vedením školy, při optimalizaci ŠVP adekvátně reaguje. 
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B) PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 

 
1. Učební plány 

Výuka se na gymnáziu realizuje podle následujících učebních plánů a osnov:  

 

• učební plán gymnázia se čtyřletým učebním cyklem 

schválený 5. května 1999 pod č.j. 20595/99-22  

 

• generalizovaný učební plán gymnázií s osmiletým studijním cyklem 

schválený 5. května 1999 pod č.j. 20594/99-22  

 

• učební osnovy pro gymnázia 

schválené dne 5. května 1999 pod. č.j. 20596/99-22  

 

• učební osnovy (program Základní škola), č.j. 16847/96-2 z 30. dubna 1996  

 

• povinné, volitelné a nepovinné předměty - č.j. 17668/91-20 z 24. dubna 1990  

 

• ŠVP Gymnázia Lovosice dle RVP ZV  

 

• ŠVP Gymnázia Lovosice dle RVP G 

 

Pozn. Plnění cílů ŠVP podle novely vyhlášky č.15/2005 Sb. je rozepsáno v oddílu Výsledky na str. 8 

 

2. Povinné předměty 

V rámci povolených úprav si učitelé přizpůsobují učební plány dle potřeb žáků a školy. Výuka v hodinách 

je vhodně doplňována dalšími činnostmi (více – viz níže v příslušných kapitolách za jednotlivé předmětové 

komise na str.10-19). Součástí učebních plánů je mj. také zimní lyžařský výcvikový kurz (určen zejména 

žákům 1. A, kvinty a sekundy) na Benecku v Krkonoších. V tomto školním roce se konal mimořádně i pro 

tercii, sextu a 2.A (náhradou za vlivem pandemie covid loni zrušený) a sportovní výchovně-vzdělávací 

cykloturistický kurz ve Starých Křečanech u Rumburku (určen pro třídy 2. A a sexta) a Týden pohybové 

aktivity pro 3. A a septimu (v podobě červnového vodáckého výcviku na řece Vltavě).  

 

3. Volitelné předměty 

Studium má všeobecné zaměření, nicméně formou volitelných předmětů (vzhledem k možnostem školy s 

velmi pestrou škálou nabídky) si může každý žák rozšířit výuku a znalosti v těch předmětech, o které má 

hlubší zájem. Volitelné předměty škola nabízí na nižším gymnáziu od sekundy po kvartu (1h/týden) a na 

vyšším gymnáziu od septimy (2h/týden). Alternativy jsou vzhledem k celkově nižšímu počtu tříd do jisté 

míry limitované, ovšem hodinová dotace volitelných předmětů odpovídá maximálnímu rozsahu povolenému 

učebním plánem gymnázia. Vhodným spojováním tříd se daří optimalizovat a udržovat i relativně širokou 

nabídku volitelných předmětů.  

V uplynulém roce byl na nižším gymnáziu nově nabízen předmět „Současný svět“ se společensko-

geografickým zaměřením a pro veliký zájem byly otevřeny dvě skupiny. Nové financování škol také 

umožnilo otevřít takřka všechny nabízené semináře na vyšším gymnáziu s výjimkou základů třetího jazyka 

(NJ, RJ, FJ) a francouzské / ruské konverzace. 

 

4. Nepovinné předměty 

Vzhledem k limitovaným prostředkům a velikosti školy není bohužel možná příliš široká nabídka 

nepovinných předmětů, aniž by studenti nepřispívali na případnou realizaci. Navzdory tomu se mohou žáci 

průběžně zapojovat například do činnosti agilního pěveckého sboru či v některých minulých letech 

navštěvovali dobrovolné jazykové kroužky apod. V tomto školním roce byl nově zařazen do nepovinných 

předmětů pěvecký sbor pod vedením Jozefíny Štěpánové.  
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C) ZAMĚSTNANCI 

 
1. Pedagogický sbor 

Ve školním roce 2021/2022 působilo na gymnáziu 34 pedagogů včetně jedné pedagožky na mateřské 

dovolené. Na kvalitní výuce se podílel také lektor AJ – rodilý mluvčí, který ale není kmenovým 

zaměstnancem školy. Řady pedagogů rozšířili na začátku školního roku tři noví učitelé v různých 

aprobacích: fyzika – informatika, tělesná výchova, německý jazyk. V uplynulých letech jsme byli nuceni 

(v důsledku snižování úvazků učitelů důchodového věku) přijímat nové pedagogy v aprobacích M, F, ICT. 

Nicméně aktuálně je pedagogický sbor stabilní a věkově i genderově vyvážený.  

 

2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Učitelé se průběžně vzdělávali a prohlubovali své pedagogické dovednosti. Jeden pedagog v lednu dokončil 

rozšiřující studium OV / ZSV pro ZŠ a SŠ na PedF UK, tří vyučující pokračují v navazujícím magisterském 

studiu na PedF UJEP. Jedna vyučující s odborným vzděláním v oblasti přírodních věd zahájila studium 

pedagogického minima. Ostatní školení byla realizována zejména v rámci projektu Šablony II nebo 

k získání certifikátů k zadávání společné části MZ, příp. k zvýšení odbornosti ve svých předmětech nebo 

soft skills (viz příloha – tabulka č.5). 

 

3. Ostatní zaměstnanci 

Úsek správních zaměstnanců prošel mírnou obměnou. K externí spolupráci byl přijat správce sítě pan 

Jaroslav Šíma. V březnu nastoupil na poloviční úvazek nový školník pan Miroslav Pouva. Celkový chod 

školy zabezpečovalo celkem 9 správních zaměstnanců: hospodářka, ekonomka, knihovnice, správce sítě, 

školník, domovník, a 3 uklízečky. 

V rámci odborné přípravy byli všichni zaměstnanci proškoleni k BOZP a ekonomka školy absolvovala sérii 

školení k systému e-spis LITE (viz příloha – tabulka č.6). 
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D) PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

 
1. Charakteristika přijímacích zkoušek 

Přijímací zkoušky (v rámci přijímacího řízení) do osmiletého studia i do čtyřletého studia (jednotné ověřovací 

testy z matematiky a českého jazyka od společnosti CERMAT) ve školním roce 2021/2022 se uskutečnily 

dle jednotného schématu. Kritéria přijímacího řízení, pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, byly 

průběžně uveřejněny předem, jak ukládá příslušný zákon i vyhláška. Tradiční školní akce Týdnů otevřených 

dveří (prosinec a únor) v rámci akvizic a oslovování na rodičovských schůzkách jednotlivých základních 

škol z Litoměřicka se bohužel prezenčně uskutečnit vlivem pandemie nemohli. Využívali jsme veškeré jiné 

dálkové způsoby komunikace (web, sociální sítě, tisk atd.). 

 

Uchazeči o osmileté i čtyřleté studium prošli v rámci prvního kola přijímacími zkouškami, které realizoval 

CERMAT. Přijímací zkouška se skládala ze dvou částí: matematiky a českého jazyka. Obě části zkoušky 

měly formu testu a jejich cílem bylo zjistit kvality uchazeče co nejpřesněji a nejspolehlivěji. Vzhledem 

k naplněnosti obou oborů nebylo třeba vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení.  

 

Všem uchazečům o studium byly s dostatečným předstihem poskytnuty informace a pokyny. Jak je 

uvedeno výše, pro tyto uchazeče jsme připravili i přípravné kurzy. Do celkového výsledku přijímací zkoušky 

(resp. řízení) byl započítán i prospěch na základní škole, bodově byli zvýhodněni úspěšní řešitelé okresních 

soutěží i olympiád.  

 

 

2. Výsledky přijímacích zkoušek 

V letošním školním roce jsme zaznamenali velmi nepatrný pokles zájemců oproti předchozímu školnímu 

roku, zvláště u osmiletého studia, který lze vysvětlit obavou zákonných zástupců z možné vyšší zátěže při 

opětovné distanční formě výuky z důvodu možné covidové epidemie. Tento trend je patrný také u dalších 

škol stejného typu. 

Z dlouhodobé perspektivy škola prožívá spíše mírný nárůst zájemců o studium v osmiletém cyklu studia. 

 

a) PZ ve školním roce 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

b) PZ ve školním roce 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijní obor Přihlášeno 

Odevzdali 

finálně zápisový lístek 

(nevzali zpět) 

Gymnázium 79-41-K/41  85 31 

Gymnázium 79-41-K/81 83 28 

Celkem  168 59 

Studijní obor Přihlášeno 

Odevzdali 

finálně zápisový lístek 

(nevzali zpět) 

Gymnázium 79-41-K/41  75 24 

Gymnázium 79-41-K/81 91 32 

Celkem  166 56 
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E) VÝSLEDKY – KLASIFIKACE, PLNĚNÍ CÍLŮ ŠVP A DOCHÁZKA ŽÁKŮ 

 
1. Studijní výsledky a docházka žáků  

 

a) přehled výsledků a docházky dle jednotlivých ročníků 

 

b) celkový počet žáků a jich výsledky  

 

 

2. Plnění cílů ŠVP 

 

Výuka ve školním roce 2021/2022 směřovala k naplňování cílů školního vzdělávacího programu. Koordinátorka ŠVP 

(Mgr. Pavla Linková) prováděla průběžnou kontrolu plnění cílů ŠVP formou hospitací a zápisů v elektronické třídní knize. 

Na konci školního roku proběhlo opakované shrnutí plnění cílů ŠVP a v případech nesplnění byl vyžadován komentář 

s odůvodněním u daného pedagoga včetně návrhu řešení nápravy.  

 

Jednotlivé předmětové komise včas plánovaly projektové vyučování, které je zahrnuto v ŠVP (např. fyzika, dějepis 

atd…). Projektové vyučování je realizováno v podobě odborných exkurzí nebo projektových dnů. 
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Prima 27 1,25 3 24 - - 1118 

Sekunda 31 1,30 6 24 1 - 2538 

Tercie 30 1,45 10 19 - 1 2269 

Kvarta 30 1,39 10 18 1 1 2623 

Kvinta 29 1,77 21 8 - - 2560 

Sexta 29 1,78 19 8 2 - 2885 

Septima 27 1,66 18 7 2 - 2447 

Oktáva 22 1,82 18 4 - - 1035 

G
 -

 č
ty

řl
e
té

 1.A 31 1,99 28 3 - - 2595 

2.A 29 1,90 20 7 2 - 3220 

3.A 26 1,75 15 11 - - 2651 

4.A 16 2,06 15 1 - - 702 

*uveden celkový počet žáků 

včetně maturitních ročníků 

(s vyznamenáním) 

Počet žáků 
k 30.6.2022 * 

Prospělo 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Neklasifikováno Neprospělo 

Gymnázium – 4L + 8L 327 183 134 8 2 
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3. Maturitní zkoušky 2022 

Po předchozí dekádě, kdy se podoba maturitní zkoušky (MZ) postupně formovala až do té stávající „státně-profilové“, 
se MZ 2022 uskutečnila standardně obvyklou jednotnou formou, a to v rozdělení na společnou (státní) a profilovou 
(školní) část. Aby žák u maturity uspěl, musel úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. Maturanti volili pro 
státní část dvě povinné zkoušky: český jazyk a literaturu, cizí jazyk nebo matematiku. V další, profilové (školní), části 
skládali naši žáci zkoušku ze dvou předmětů. V letošním školním roce byla povinná také písemná práce z cizího jazyka 
(i v profilové části).  

 

 

* jeden žák nebyl připuštěn k maturitě v květnu, MZ skládal v zářijovém termínu s výsledkem: neprospěl 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní zahájení maturitních zkoušek 

v oktávě (květen 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorský sbor u slavnostního 

zahájení maturit v (květen 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída 

Počet žáků 

v posledním 

ročníku 

Počet žáků 

oprávněných 

konat MZ 

(J + P) – jaro 22 

Prospělo 
Prospělo s  

vyznamenáním  

Neprospělo 

v květnu 

Prospělo v září 

opravný termín 

Oktáva 22 22 13 8 1 1 

4.A 16 15 * 7 4 4 4 

CELKEM 38 38 20 12 6 6 
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F) PŘEDMĚTY 
 

1. Český jazyk a literatura    Projektový výuka češtiny v primě (2021/2022) 

I. Charakteristika předmětu 
 

V uplynulém školním roce byl český jazyk 

vyučován v primě až kvartě s dotací 4 hodiny 

týdně, v primě byla jedna hodina dělená, na 

vyšším stupni gymnázia probíhala výuka 

předmětu s dotací 4 hodiny týdně kromě 

druhého ročníku a sexty, kdy hodinová dotace 

činí 3 hodiny. Žáci nižšího gymnázia (sekundy a 

tercie) navštěvovali seminář rétoriky s dotací 1 

hodina týdně, pro žáky vyššího stupně byly 

otevřeny: Seminář z literatury pro žáky 4.A a 

oktávy, dvouletý Seminář z českého jazyka a literatury zaměřený na přípravu k maturitní zkoušce z ČJ (3.A a Sp) a 

Seminář z českého jazyka pro maturanty, všechny s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Po celý školní rok měli žáci tercie 

možnost navštěvovat Čtenářský klub s dotací 2 hodiny týdně.  Na výuce se podíleli Mgr. Roberto Gaínza, Mgr. Vlasta 

Karfíková, Mgr. Magdaléna Králová, Mgr. Jitka Musilová, Mgr. Dana Nosovská, Mgr. Lucie Nováková, Bc. Jozefína 

Štěpánová, DiS. a Mgr. Radmila Vorasická. Nižší ročníky využívaly řadu učebnic Fraus, ročníky vyššího gymnázia 

soubor učebnic nakladatelství Didaktis a Čítanku k literatuře v kostce Marie Sochrové. Vyučující se průběžně dále 

vzdělávali na seminářích a workshopech.  
 

II. Soutěže  

 

• Celostátní přehlídka školních recitátorů – K. Valeš (Tc), postup do z okresního do krajského kola, cena za procítěný 

projev D. Zeman (Sk) 

• Olympiáda z ČJ: I. kategorie – okresní kolo: 1. místo J. Pelikánová (Tc), krajské kolo 4.místo J. Pelikánová (Tc) 

II. kategorie – okresní kolo – 4. místo R. Krejbich (Sp) 

• Debatní liga – 1. místo v okresní soutěži – žáci Tc 

 

III. Akce a projekty 

 

• Den divadla – KC Lovoš – všechny třídy gymnázia připravovaly program a byly také diváky akce  

• Křest audioknihy s Honzou Dědkem a beseda v KC Lovoš 

• Křest nově opraveného klavírního křídla s Václavem Koptou a reportáž o nově vzniklé knihovně 

• Herecký workshop s hercem Markem Němcem 

• Den poezie (listopad 21) – účast žáků z tříd 1.A, Tc, Kn na téma Dantova Božská komedie 

• Den pro školu s odborníkem – knihovník, básník a pořadatel literárních večerů Jan Delong v čtenářském klubu 

• Diskuse s absolventem lovosického gymnázia, kulturním redaktorem ČT Tadeášem Hlavinkou – Tc (říjen 2021) 

• Exkurze do Městské knihovny v Lovosicích – oddělení naučné literatury a literatura faktu – Tc (říjen 2021) 

• Městské divadlo Most – Hráči – N. V. Gogol – 4.A, Ok, 2.A, Sx 

• Městské divadlo Most – Králova řeč – 3.A, Sp 

• Městské divadlo Most – Sluha dvou pánů – C. Goldoni – 1.A, Tc, Kn 

• Divadelní představení Open Mike: Za prkennou ohradou – Sk, Tc 

• Exkurze Terezín – zaměřeno na osudy a aktivity K. Poláčka, A. Lustiga a P. Ginze v ghettu – 3.A 

• Konzultační semináře a příprava žáků ZŠ na přijímací zkoušky  

• Konzultační semináře k maturitní zkoušce pro maturanty 

 

Mgr. Radmila Vorasická, vedoucí PK českého jazyka a literatury 
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2. Anglický jazyk 

 

I. Charakteristika předmětu 

 

Anglický jazyk byl v tomto školním roce vyučován ve všech ročnících nižšího i vyššího gymnázia jako první cizí jazyk 

s týdenní dotací 4 hodiny (prima, sekunda, kvinta, sexta, septima, oktáva a 1. – 4. ročník) a 3 hodiny (tercie a kvarta). 

Pro žáky septimy, oktávy, 3. a 4. ročníku byly otevřeny 2 semináře Příprava na FCE. Na nižším gymnáziu jsme pracovali 

s učebnicemi Project 2 - 5, na vyšším gymnáziu s učebnicemi Maturita Solutions (Pre-Intermediate – Upper-

Intermediate). Jeden den v týdnu měli žáci možnost účastnit se konverzačních hodin s kanadským lektorem, panem 

Davidem Hayesem. Na výuce se podíleli tito vyučující: Ing. Naděžda Schánová, Mgr. Jitka Musilová, Mgr. Magdaléna 

Králová, Mgr. Roberto Gaínza, Mgr. Radim Novák a Mgr. Petra Dušánková. 

  

II. Soutěže 

 

• Školní kolo OAJ kategorie IB: 1. místo M. Vosyka (Pm), 2. místo A. Bartejsová (Sk), 3. místo A. Le (Sk) 

• Školní kolo OAJ kategorie IIB: 1.místo M. Bartejs (Tc), 2. místo G. Petráčková (Kr), 3. místo A. Köhlerová (Kr) 

• Školní kolo OAJ kategorie IIIA: 1. místo M. Štěrba (Sp), 2. místo R. Krejbich (Sp), 3. místo D. Andrš (Sp) 

• Okresní kolo OAJ ve svých kategoriích: 3. místo O. Pruksch (Sk), 4. místo M. Vosyka (Pm), 3. místo M. Bartejs 

(Tc), 6. místo G. Petráčková (Kr), 4. místo R. Krejbich (Sp), 5. místo M. Štěrba (Sp) 

• Best in English (mezinárodní soutěž, vyšší gymnázium, pořadí z celkového počtu soutěžících v ČR 6540): 620. 

místo N. Klitschová (Ok), 707. místo M. Marjanko (Kn), 744. místo J. Fuka (Sp) 

 

III. Akce a projekty 

 

• Anglosaské Velikonoce – 5 žáků ze Sx, 2.A pro žáky primy a pro 4. A a 4. B ze ZŠ Všehrdova (duben 2022) 

• Diskuse s absolventem našeho gymnázia, tlumočníkem Jakubem Herákem pro Sp, 3.A, Sx, 2.A, Tc (říjen 2021) 

• Online přednáška pro Sp a 3.A - Mgr. Damien Galeone: „Demystifying the marutita writing“ (září 2021) 

• Klub komunikace v cizím jazyce s žáky sekundy a kvinty pod vedením Mgr. Gaínzy (březen až červen 2022) 

 

Mgr. Petra Dušánková, vedoucí PK cizích jazyků a sekce anglického jazyka 

3. Německý jazyk 

I. Charakteristika předmětu 

 

V uplynulém školním roce byl německý jazyk vyučován v ročnících (tercie, kvarta, 

kvinta, sexta, septima, oktáva +1.A, 2.A, 3.A, 4.A) v hodinové dotaci 3 h/týden. V 

oktávě a ve 4. ročníku byl otevřen seminář Konverzace v německém jazyce 

v hodinové dotaci 2 h/týden. Na výuce se podílely Mgr. Zdeňka Liscová, Mgr. Vlasta 

Karfíková, Lenka Toužimská. Ročníky nižšího gymnázia využívaly učebnici Beste 

Freunde, ročníky vyššího gymnázia SUPER!1,2,3. 

II. Soutěže 

Návštěva Berlína (květen/červen 2022) 

• Šk. kolo ONJ: kategorie IIIA – 1. místo T. Kubíčková (3.A), 2. místo P. Žáček (3.A), 3. místo V. Hubálek (Kn) 

• Šk. kolo ONJ: kategorie IIB – 1. místo N. Prokšová (Kr), 2. místo A. Köhlerová (Kr) 

• Krajské kolo ONJ: kategorie IIIA – 7. místo T. Kubíčková (3.A) 

III. Akce a projekty 

 

• Pobyt Kytlice, projektový den: „Budoucnost je teď, jednejme udržitelně“ Lužické hory (září 2021) 

• Výjezd Wunsiedel, projektový týden na téma „Lahvová pošta“ pro třídy tercie, kvarta, 1.A, kvinta (květen 2022) 

• Výjezd Berlín pro třídy Sx, Sp, 2.A, 3.A (květen/červen 2022)  

Mgr. Zdeňka Liscová, vedoucí sekce německého jazyka 
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4. Francouzský jazyk 

 

I. Charakteristika předmětu 

 

V uplynulém školním roce byl francouzský jazyk vyučován v šesti ročnících (tercie, 

kvarta, kvinta, sexta, septima+3.A, oktáva) v hodinové dotaci 3h/týden. Seminář 

z francouzské konverzace otevřen nebyl. Na výuce se podíleli Mgr. Lukáš Jedlinský a 

Mgr. Roberto Gaínza. V průběhu měsíce listopadu konal v hodinách FJ praxi student 

PedF MU v Brně. Z učebnic využívaly nižší ročníky učebnici On y va 1, ročníky 

vyššího gymnázia Édito A2 a Édito B1. 

 

Den frankofonie (květen 2022) 

II. Soutěže 

 

• Školní kolo OFJ: kat. A2: 1. místo A. Černohorská (Kr), kat. B2: 1. místo E. Procházková (Sp) 

• Krajské kolo OFJ: kat. B2: 7. místo E. Procházková (Sp) 

 

III. Akce a projekty 

 

• Zájezd do Francie a Monaca – výběr žáků ze tříd Tc, Kr, Kn, Sx, Sp, Ok, 3.A (září 2021) 

• Den frankofonie – realizováno z projektu Šablony II „Projektový den ve škole“ (květen 2022) 

 

Mgr. Lukáš Jedlinský, vedoucí sekce francouzského jazyka 

 

5. Ruský jazyk 

 

I. Charakteristika předmětu 

 

V uplynulém školním roce byl ruský jazyk vyučován ve čtyřech ročnících (kvinta + 1.A, sexta + 2.A, septima + 3.A, 

oktáva) v hodinové dotaci 3h/týden. Na výuce se podíleli Mgr. Miroslava Quaiserová a Mgr. Radim Novák. K výuce byly 

využívány učebnice Raduga po novomu 1 – 5 a učebnice Beseda i ekzamen. Kromě učebnic byly využívány i různé 

internetové materiály. Díky ukrajinským studentům zařazeným do výuky získali studenti ruského jazyka možnost ověřit 

si své znalosti v praxi. 

 

II. Soutěže 

 

• Krajského kolo olympiády v ruském jazyce se zúčastnil R. Krejbich (Sp) – bez umístění. 

 

Mgr. Radim Novák, vedoucí sekce ruského jazyka 

 

 

6. Matematika, fyzika, informační a komunikační technologie 

 

MATEMATIKA 

I. Charakteristika předmětu 

Matematika byla v tomto školním roce vyučována ve všech ročnících nižšího i vyššího gymnázia s týdenní dotací 4 

hodiny (prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima a 1. – 3. ročník) a 3 hodiny (oktáva a 4. ročník). Pro žáky 

septimy, oktávy, 3. a 4. ročníku byly otevřeny 2 semináře (Matematický plus, Matematický maturitní). Na nižším 

gymnáziu žáci navštěvovali seminář Logické hry a hlavolamy a seminář Řešení problémových úloh. Na výuce se podíleli 

tito vyučující: Mgr. Petra Jetenská, Mgr. Lucie Jonášová, Mgr. Pavla Linková, Mgr. Jiřina Ondrušová, Mgr. Jiřina 

Nýdrová a Miloš Štyks. Mgr. Petra Jetenská, Mgr. Pavla Linková a Mgr. Jiřina Nýdrová absolvovaly během školního 

roku šablonu tandemové výuky. Cílem šablony bylo absolvovat několik hodin, ve kterých budou na třídu působit dva 

vyučující jako rovnocenní partneři. Cílem vyučujících bylo podnítit studenty k aktivnímu přístupu k výuce. 
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II. Soutěže 

• Okresní kolo MO kategorie Z7: 1. místo O. Focke (Sk), 15. místo T. Stehlík (Sk) 

• Okresní kolo MO kategorie Z9: 3. místo A. Köhlerová a G. Petráčková (Kr) 

• Krajské kolo MO kategorie Z9: 12. místo Anna Köhlerová (Kr) 

• Okresní kolo Pythagoriády ve svých kategoriích: 4. místo M. Vosyka (Pm), 10. místo F. Fiedler a J. Pleskotová 

(Pm), 2. místo J. Pleskot (Tc), 3. místo J. Pelikánová (Tc), 6. místo V. Pechar (Tc), 7. místo A. Köhlerová (Kr), 14. 

místo N. Prokšová (Kr) 

• Krajské kolo mezinárodní soutěže Adama Riese: 5. místo M. Vosyka (Pm), 7. místo F. Fiedler (Pm), 8. místo J. 

Pleskotová (Pm), 9. místo N. Schwammbergerová (Pm) 

• Mezinárodní kolo soutěže Adama Riese: 6. místo N. Schwammbergerová (Pm), 20. místo M. Vosyka a J. Pleskotová 

(Pm), 26. místo F. Fiedler (Pm) 

• Matematický klokan (okresní srovnání) ve svých kategoriích: 10. místo J. Pleskot (Tc), 1. místo J. Červenka (Sp), 

5. místo P. Žáček (3.A), 7. místo P. Filip (Sp) 

 

III. Akce a projekty 

• Statistika – projekt Tc (červen 2022) 

• Finanční gramotnost – projekt Kr (červen 2022) 

 

FYZIKA 

I. Charakteristika předmětu 

V uplynulém školním roce byla fyzika na nižším gymnáziu vyučována s týdenní dotací následovně: Pm (1,5 h), Sk (2,5 

h), Tc (2,375 h), Kr (2 h). V šesti ročnících vyššího gymnázia pak s týdenní dotací 3 hodiny (kvinta, sexta, septima, 1. – 

3. ročník). Fyzikální seminář byl otevřen pro žáky septimy a 3. ročníku. Na výuce se podíleli Bc. Jan Dümont, Mgr. Petra 

Jetenská, Mgr. Lucie Jonášová a Miloš Štyks.  

II. Soutěže 

• Okr. kolo Archimediády: 3. místo Ondřej Focke, The Vuong Quyen, Ondřej Pruksch (Sk) 

• Kraj. kolo FO kategorie B: 6. místo Vojtěch Haslinger (3. A), 9. místo Pavel Žáček (3. A) 

• Kraj. kolo FO kategorie D: 13. místo Anna Škrdletová (1. A) 

• Kraj. kolo Astronomické olympiády ve svých kategoriích: 1. místo H. Drašnarová (Kn), 34. místo J. Šťastný (Kr), 5. 

místo M. Drašnar (Ok) 

 

III. Akce a projekty 

 

• Elektrické spotřebiče – projekt Tc (červen 2022) 

• Planetárium a hvězdárna Teplice – exkurze Kr, Kn, 1. A (duben 2022) 

• Elektrárna Ledvice – exkurze Sp, 3. A (květen 2022) 

• Významní fyzikové 17. a 18. století – projekt Kn, 1. A (červen 2022) 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

I. Charakteristika předmětu 

Ve školním roce 2021/22 pracovala předmětová komise ve složení Bc. Jan Dümont, Mgr. Jiřina Ondrušová, Ing. 

Jaroslav Týnek a Mgr.  Jan Wenig. Ve vyšších ročnících gymnázia byl otevřen seminář Informatika. Na nižším gymnáziu 

byl otevřen seminář robotiky.  Pokračuje spolupráce s vysokými školami FEL ČVUT, FSI UJEP, VŠCHT Litvínov a FS 

ČVUT. Navázali jsme spolupráci s PRUSA Research a.s. a získali k výpůjčce 3D tiskárnu Prusa Mini.  Nově vznikla 

druhá plnohodnotná učebna informatiky a nyní může probíhat výuka pro 2 skupiny současně. 

Dokončili jsme šablonu ICT koordinátor a získali sadu (16 ks) notebooků DELL Vostro a nabíjecí skříň.  Z důvodu 

karantén byla na škole zavedena hybridní výuka. Pro její zdárný průběh došlo k mnoha technickým zlepšením (nákup 
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Bluetooth sluchátek MPOW FLAME2 pro jednotlivé kantory, výměna UNIFI LAN UBNT za ROUTER Board LAN 

MikroTik – zlepšení wifi ve škole, úprava kabeláže a switchů na serveru – zlepšení konektivity). 

II. Soutěže 

• Logická olympiáda B – 10. místo v kraji Ondřej Focke (Sk) 

• Logická olympiáda C – 6. místo v kraji Michal Drašnar (Ok), 28. místo v ČR 

• Bobřík informatiky Senior – 1. místo v kraji Petr Filip (Sp), 2. místo v kraji Radim Krejbich (Sp) 

• Prezentiáda – 2. místo v kraji Šestáková, Holubová, Škrdletová (1. A) 

• Hackithon – 1. místo Petr Filip (Sp) 

• Robosoutěž pro ZŠ – 13. místo Pleskot, Pechar, Hadrava (Tc) 

• Robosoutěž pro SŠ – 1. místo Drašnar J., Kopecký, Jehlík, Drašnar M. (Ok); 18. místo v ČR  

 

III. Akce a projekty 

• 3D tisk – exkurze (listopad 2021, březen 2022) 

• Projekt s PRUSA Research a.s. (únor až červen 2022) 

• Studentská vědecká konference (1. místo, Drašnar J., Kopecký, Jehlík, Drašnar M.) 

 
Mgr. Lucie Jonášová, vedoucí PK matematiky, fyziky a informačních technologií 

 
 

7. Dějepis, občanská výchova, základy společenských věd, zeměpis 

 

DĚJEPIS 

I. Charakteristika předmětu  

Ve školním roce 2021/22 pracovala předmětová komise ve složení 

Mgr. Miroslava Quaiserová, Mgr. Lucie Nováková a Mgr. Lukáš 

Jedlinský. Vyučující využívali učebnice Hravý dějepis nakladatelství 

Taktik na nižším stupni gymnázia a od vyššího gymnázia pak sérii 

učebnic dějepisu pro gymnázia nakladatelství SPN. Ve vyšších 

ročnících gymnázia byly otevřeny semináře Současné dějiny 1900 – 

1945 a Současné dějiny 1945 – současnost. Na nižším gymnáziu byl 

otevřen pouze nově vzniklý průřezový seminář Současný svět. 

Vyučující se pravidelně účastnili školení v oboru. 

Exkurze kvarty do Terezína (květen 2022) 

II. Soutěže 

• Školní kolo DěO I. kat: 1. místo - K. Valeš (Tc), 2. místo - J. Šťastný (Kr), 3. místo – J. Vojtěchovský (Tc) (únor 

2022) 

• Školní kolo DěO II. kat: 1. místo - K. Lahovská (4.A), 2. místo - J. Holub (Ok), 3. místo – J. Červinská (Sx) (únor 

2022) 

• Okresní kolo DěO I. kat: - 2. místo - J. Šťastný (Kr), 3. místo - K. Valeš (Tc) (březen) 

• Okresní kolo DěO II. kat: 6. místo - J. Holub (Ok), 8. místo – J. Červinská (Sx), 10. místo – K. Lahovská (4.A)   

(březen 2022) 

• Krajské kolo DěO I. kat: 13. místo - J. Šťastný (Kr) (duben 2022) 

• Eustory, celostátní kolo historické soutěže, 5. místo – N. Horáková (4. A) (říjen 2021) 

• Eustory, Cena Evy Vláhové, 3. místo – N. Horáková (4. A) (říjen 2021) 

• Dějepisná soutěž gymnázií, krajské kolo: 7. místo – A. Tlustá (Sx), M. Ryšavý (Sx), J. Šťastný (Kr) (duben 2022) 

III. Akce a projekty 

• Pant Ostrava, obhajoba práce „Moje rodina a kolektivizace“ (říjen 2021) 

• Terezín - exkurze - 3. A, Ok (březen 2022) 
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• Lidice - exkurze z projektu Šablony - Kr, 4.A (duben 2022) 

• Osvětim - exkurze ve spolupráci s GJJ - Kr, Kn, Sp, 3.A (květen 2022) 

• Terezín - exkurze - Kr (květen 2022) 

• Návštěva hradu Hauenštejn v rámci vícedenního školního výletu – Kr, Kn (červen 2022) 

• Exkurze Říp – 3. A (červen 2022) 

• Projekt JSNS „Z místa, kde žijeme“ (březen – červen) 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA A SPOLEČENSKÉ VĚDY 

I. Charakteristika předmětu 

Občanská výchova a společenské vědy (OSVZ) byly v uplynulém školním roce vyučovány jako povinné předměty ve 

všech ročnících gymnázia. V rámci volitelných předmětů se na nižším gymnáziu vyučoval průřezový seminář Současný 

svět a na vyšším dvouletý Společenskovědní seminář v předmaturitním a maturitním ročníku + Seminář z psychologie, 

který navštěvují žáci předmaturitních i maturitních ročníků společně. Hodinová dotace OV je v ročnících prima – 

1h/týden, sekunda – 1,5 h/týden, tercie a kvarta – 1,125 h/týden. Na vyšší stupni je s výjimkou 2. ročníků hodinová 

dotace 2h/týden v 2. ročnících 1/týden. Ve školním roce 2021/2022 vyučovali OV na nižším gymnáziu třídní učitelé a na 

vyšším stupni Mgr. Lukáš Jedlinský a Mgr. Dana Nosovská.  

II. Soutěže 

V uplynulém školním roce neproběhly žádné soutěže v oblasti společenských věd 

III. Akce a projekty 

• Dvouletý projekt Člověka v tísni Active citizens – vybraní žáci vyššího gymnázia 

• Beseda s Mgr. Blažkovou „Já a moje já I.“ pro Pm, Sk (říjen 2021) 

• Beseda s Mgr. Blažkovou „Bát se, či nebát se“ pro Tc, Kr, Kn, 1.A (říjen 2021) 

• Beseda s Mgr. Blažkovou „Nestresuj se stresem“ pro Sx, 2.A (říjen 2021) 

• Beseda s Mgr. Blažkovou „Holky jsou z Venuše a kluci z Marsu“ pro Tc, Kr (listopad 2021) 

• Beseda s Mgr. Blažkovou „HIV/AIDS“ pro Sp, Ok, 3.A, 4.A (listopad 2021) 

• Listopadové fórum – projekt pro celou školu 

• Beseda s Mgr. Blažkovou „Já a moje já II.“ pro Pm, Sk (prosinec 2021) 

• Beseda s Mgr. Blažkovou „Nestresuj se stresem“ pro Kn, 1.A (prosinec 2021) 

• Beseda s Mgr. Blažkovou „Pohled do zrcadla aneb jak se vidím“ pro Sx, 2.A (prosinec 2021) 

• Online setkání s psychologem Martinem Zikmundem v rámci projektu Den pro školu pro Tc (prosinec 2021) 

• Online setkání s psychologem Martinem Zikmundem v rámci projektu Den pro školu pro Tc (leden 2022) 

• Sociologický mezioborový výzkum v lokalitě realizovaný žáky Kn, 1.A (duben 2022) 

• Beseda a simulované přelíčení se soudcem Mgr. Michankem „Právo v soudcovské praxi“ pro Sx (červen 2022) 

• Beseda s náměstkem ředitele PČR ÚK plk. Dvořákem „Právo v policejní praxi“ pro Sx, 2.A (červen 2022) 

• Sametová akademie – následně vybráni studenti naší školy jako ambasadoři projektu Samet na školách 

• 11. ročník Českého modelu amerického kongresu – projekt zastřešený Centrem politických studií 

• Lekce sexuální nauky pro vzdělávání o respektujících vztazích (Konsent) pro Tc 

ZEMĚPIS  
 

I. Charakteristika předmětu  
 

Ve školním roce 2021/22 pracovala předmětová komise ve složení Mgr. Hana Jansová a Mgr. Radim Novák. Zeměpis 

je vyučován v primě 1 hodinu týdně v Sk, Tc a Kr po 2 hodinách. V Tc a Kr byl otevřen tematicky příbuzný jednohodinový 

seminář Současný svět pod vedením Mgr Radima Nováka. Vyučující se pravidelně účastnili školení v oboru.  

 

II. Soutěže  

 

• Školní kolo ZO Kat. A: 1. Matyáš Vosyka (Pm), 2.Petr Fryč (Pm), 3. Štěpán Kulhánek (Pm)  
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• Školní kolo ZO Kat. B: 1. Ondřej Pruksch (Sk), 2. Magdalena Marjanková (Sk), Petr Holub (Sk)  

• Školní kolo ZO Kat. C: 1.Jiří Jadavan (Tc), 2. Jan Šťastný (Tc), 3. Kristian Valeš (Tc)  

• Školní kolo ZO kat. D: 1. Kateřina Bušková (Kn), Aneta Smržová (Sp),3. Jan Holub (Ok)  

• Okresní kolo ZO Kat. C, 1. Jadavan Jiří (Tc), 2. Jan Šťastný (Tc)  

• Okresní kolo ZO Kat. D, 2. Jan Holub (Ok)  

 

III. Akce a projekty  

 

• Beseda Bělorusko  

• Poznávací zájezd Rakousko – klenoty Solnohradska (červen 2022) 

 

EKONOMIE 

I. Charakteristika předmětu 

V uplynulém školním roce byl předmět ekonomie vyučován ve dvou ročnících (2. ročník a sexta), v hodinové dotaci 

1h/týden. Využívala se učebnice J.Švarcová – Ekonomie – stručný přehled v tisku příp. online, DUMy Ing. Jaromíra 

Slada a dalších autorů, aktuální ekonomické webináře. Seminář Základy podnikáníbyl otevřen pro třídy septima, 3. A, 

4. A a oktáva v hodinové dotaci 2h/týden. Náplní tohoto semináře byla podniková ekonomika, včetně modulu počítačové 

simulace trhu TITAN, nabízený neziskovou organizací ekonomického vzdělávání Junior Achievement (JACzech). Výuku 

vedla Ing. Naděžda Schánová. 

II. Soutěže 

• Školní kolo Ekonomické olympiády: 1. místo D. Andrš (Sp), 2. místo Š. Horváth (Sp), 3. místo F. Šafránek (Sx) 

• Krajské kolo Ekonomické olympiády: 4. místo Š. Horváth (Sp), 11. místo D. Andrš (Sp), 16. místo M. Pokorný (Sp) 

Mgr. Miroslava Quaiserová, vedoucí PK dějepisu, společenských věd a zeměpisu 

 

8. Biologie, chemie 

I. Charakteristika předmětu 

 

V uplynulém školním roce pracovala předmětová komise ve složení Mgr. Monika Kohlová, Ing. Andrea Drašnarová, 

Ph.D. a Mgr. Iva Řezníčková. Biologie se vyučuje ve všech ročnících. Od primy do tercie a v 2. ročníku je výuka doplněna 

praktickými cvičeními. Chemie se začíná vyučovat v tercii a končí ve 3. ročníku. Praktická cvičení jsou v tercii, kvartě a 

2. ročníku. Ve vyšších ročnících gymnázia byly otevřeny dva dvouleté semináře – Biologický seminář a Chemický 

seminář. Na nižším gymnáziu byl vyučován Přírodovědný seminář. Vyučující se pravidelně účastní prázdninové školy 

polytechnických předmětů a dalších školení. 

II. Soutěže 

 

• Školní kolo BiO kat. A: 1. místo – A. Čapková (3.A), 2. místo – N. Klitschová (Ok), 3. místo – Š. Horváth (Sp) 

• Školní kolo BiO kat. B: 1. místo – J. Olšovec (kn), 2. místo – M. Ryšavý (Sx), 3. místo – K. Žamberská (Sx) 

• Školní kolo BiO kat. C: 1. místo – J. Vondrová (Kr), 2. místo – V. Hadrava (Tc), 3. místo – E. Wünschová (Tc) 

• Školní kolo BiO kat. D: 1. místo – J. Pleskotová (Pm), 2. místo – K. Honzáková (Sk), 3. místo – D. Malá (Sk) 

• Okresní kolo kat. D: 4. místo – J. Pleskotová (Pm), účast na krajském kole 

• Krajské kolo kat. A: 4. místo - N. Klitschová (Ok), 12. místo – A. Čapková (3.A) 

• Krajské kolo kat. B: 5. místo – J. Olšovec (Kn), 12. místo – M. Ryšavý (Sx) 

• Krajské kolo Ekologické olympiády SŠ: 3. místo – družstvo N. Klitschová, T. Chmelíková, Thuy Bich Hoang (Ok), 

10. místo – družstvo J. Olšovec (Kn), V. Khestl (Sx) 

• Školní kolo ChO kat. B : 1. místo – T. Kubíčková, 2. místo – Š. Horváth 

• Školní kolo ChO kat. C: 1. místo – K. Žamberská (účast v krajském kole), 2. místo – P. Štrausová 



17 
 

• Přírodovědný klokan kategorie Junior: 1. místo – P. Mach (Sx), 2. místo - M. Ryšavý (Sx), 3. místo - Z. Jáhen (Sx) 

• Přírodovědný klokan kategorie Kadet: 1. místo – V. Hadrava (Tc), 2. místo - A. Ptáček (Tc), 3. místo – J. 

Vojtěchovský (Tc) 

III. Akce a projekty 

 

• Národní muzeum Praha – exkurze Sp (září 2021) 

• Rakovina prsu – přednáška Sp, 3.A, Ok, 4.A (říjen 2021) 

• Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově - exkurze BiS Sp, 3.A, Ok, 4.A (listopad 2021) 

• Čištění Českého středohoří - projekt Pm, Sk, Tc, Kr, Kn, 1.A (duben 2022) 

• Chováme se jako zvířata v ZOO Ústí nad Labem – projekt Pm (květen 2022) 

• První pomoc – odborník ve výuce Př a Bi z projektu Šablony Tc, Sx, Sp (duben 2022) 

• Odborník ve výuce chemie z projektu Šablony Tc, 2.A (květen – červen 2022) 

• Včely – přednáška s besedou Pm (květen 2022) 

• Národní muzeum Praha – exkurze Sx (květen 2022) 

• První pomoc – přednáška 3.A (červen 2022) 

• Chempark Orlen Unipetrol Litvínov – projekt IKAP Sx, 2.A, 3.A (červen 2022) 

 

Mgr. Iva Řezníčková, vedoucí PK biologie a chemie 

 

9. Estetická výchova  

 

I. Charakteristika předmětu 

 

Estetická výchova je vyučována v rámci předmětů výtvarná 

výchova a hudební výchova + nepovinný předmět sborový zpěv.  

Předmět hudební výchova byl vyučován celkem v osmi třídách, a 

to v Sk, Tc a Kr s dotací jedna hodina týdně (dvouhodinový blok 

jednou za 14 dní), ve třídě Pm pak s hodinovou dotací 2 hodiny 

týdně, přičemž jedna hodina byla dělená, v 1. A, 2. A, Kn a Sx dvě 

hodiny týdně. Hudební výchovu vyučovala Bc. Jozefína 

Štěpánová, DiS.  

Předmět výtvarná výchova byl vyučován v celkem 8 třídách, 

v Pm, Tc a Kr s dotací jedna hodina týdně (2 hodiny jednou za 14 

dní), v Sk s hodinovou dotací 2 h týdně, z nichž jedna hodina byla 

dělená, v 1.A, 2.A, Kn a Sx dvě hodiny týdně. Na výuce se podílely 

Mgr. Jiřina Nýdrová a Mgr. Radmila Vorasická.      Den divadla (červen 2022) 

 

II. Soutěže 

 

• Svět pod hladinou – DDM Rozmarýn – 2. místo v kategorii SŠ Lucie Hrabánková, 1.A 

 

III. Akce a projekty 

a) výtvarná výchova 

 

• Co mi vyprávěly hory, lesy a moře – projekt Pm 

• Středověk – projekt Sk 

• Etnické umění – projekt Tc 

• Z dějin umění – projekt Kr 

• Výtvarný workshop v rámci oslav 17. listopadu 1989 – tvorba dobových propagačních materiálů 

• Návštěva výstavy Lovo galerie – Jiří Novosad – Sx, 2.A 

• Návštěva vánoční výstavy Pfannschmidtova vila – 2.A 

• Návštěva výstavy Česko-maďarské kulturní vztahy – Lovosice Pm, Sk, Tc, Kr, Kn, 1.A 

• Exkurze Praha - Vyšehrad – kasematy se sálem Gorlice s originály soch Karlova mostu, bazilika sv. Petra a Pavla, 

Slavín, Staré purkrabství – 1.A 
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• Berlín – Berlínská zeď – East Side Gallery, Pergamské muzeum, budova Říšského sněmu, Braniborská brána, 

zámek Sanssouci Postupim, Cecilienhof – výběr žáků 2.A, 3.A, Sx, Sp 

• Prohlídka hradu Rožmberk – 3.A, Sp 

• Prohlídka historického Českého Krumlova, zámku a zámeckých zahrad s otáčivým hledištěm – 3.A, Sp 

• Výtvarná tvorba v rámci projektů a akcí školy – projektový den k výročí 17. listopadu 1989, Dni poezie, Dni divadla 

• Výtvarná tvorba s mezipředmětovými vztahy – komiksy k četbě a historii, informační tabule – D, ČJ, AJ, NJ a další 

předměty 

 

b) hudební výchova 

 

• Křest opraveného klavírního křídla (listopad 2021) 

• Baletní představení v Severočeském divadle opery a baletu - Sk, Tc, Kr (listopad 2021) 

• Listopadové fórum na gymnáziu – zpěv dobových písní (listopad 2021) 

• Den poezie – hudebně-dramatické představení třídy Pm (listopad 2021) 

• Beseda s Ondřejem Vetchým – 1. A, Kn (květen 2021) 

• Den divadla (červen 2022) 

• Klavírní pondělky na gymnáziu (červen 2021) 

 

c) sborový zpěv 

 

• Víkendové soustředění (listopad 2021) 

• Vánoční koncert v KC Lovoš (listopad 2021) 

• Jednodenní soustředění (prosinec 2021) 

• Vánoce na gymnáziu (prosinec 2021) 

• Vánoční koncert pro sociální služby Lovosice (prosinec 2021) 

• Tříkrálový koncert pro farní charitu Lovosice (leden 2022) 

• Víkendové soustředění (únor 2022) 

• Jednodenní soustředění (březen 2022) 

• Velikonoce na gymnáziu (duben 2022) 

• Velikonoční koncert pro farní charitu Lovosice (duben 2022) 

• Hudebně-dramatický workshop s Markem Němcem  

• Natáčení CD (květen, červen 2022) 

• Den divadla (červen 2022) 

• Koncert pro sociální služby Lovosice (červen 2022) 

 

Bc. Jozefina Štěpánová, DiS., vedoucí PK estetické výchovy 

 

10. Tělesná výchova 

 

I. Charakteristika předmětu 

 

V uplynulém školním roce se na výuce předmětu tělesná výchova podíleli: Mgr. Jiří Willner, Bc. Michal Landa, Bc. Marek 

Gebhart, Mgr. Hana Jansová, Mgr. Marek Bušek, a Mgr. Iva Řezníčková. Výuka probíhala v tělocvičně a posilovně 

školy, na školním venkovním hřišti, atletickém stadionu, ve sportovní hale u přívozu, a hale Chemik. Cílem tělesné 

výchovy je všestranný a harmonický rozvoj žáků, upevnění zdraví, rozvíjet pohybové schopnosti, prohlubovat pohybové 

dovednosti a vědomosti tvořící součást tělesné kultury, formovat pozitivní vlastnosti osobnosti. 

 

II. Soutěže 

 

• Běh zámeckým parkem – 3. místo v kategorii mladší žákyně, okresní kolo, Ploskovice (říjen 2021) 

• Florbal - Subterra cup 2022 – 3. místo dívky, 2. místo chlapci v kategorii SŠ, okresní kolo, Roudnice nad Labem a 

Lovosice (listopad 2021) 

• Středoškolská futsalová liga – 1. místo chlapci v kategorii SŠ, okresní kolo, Lovosice (listopad 2021) 

• Středoškolská futsalová liga – 4. místo chlapci v kategorii SŠ, krajské kolo, Česká Lípa (únor 2022) 

• Florbal – 2. místo v kategorii dívek SŠ, 5. místo v kategorii chlapců SŠ, okresní kolo, Lovosice (březen 2022) 



19 
 

• Volejbal – 1. místo v kategorii dívek SŠ, 2 místo v kategorii chlapců SŠ, okresní kolo, Roudnice nad Labem (duben 

2022) 

• Volejbal – 4. místo v kategorii dívek SŠ, krajské kolo, Jirkov (duben 2022) 

• Olympijský víceboj – 2. místo v kategorii družstev (nižší gymnázium), okresní kolo, Litoměřice (duben 2022) 

• Pohár Rozhlasu – 1. místo v kategorii mladších žákyň, účast ve všech kategoriích dívek i chlapců, okresní kolo, 

Lovosice (květen 2022) 

• Olympijský víceboj – 2. místo v kategorii jednotlivců (Barbora Kubínvá – sk), 9. místo v kategorii družstev (nižší 

gymnázium), krajské kolo, Klášterec nad Ohří (květen 2022) 

• Pohár Rozhlasu – 1. míst v kategorii mladších žákyň, krajské kolo, Děčín (květen 2022) 

• Florbal – 1. místa v kategoriích mladší žákyně, mladší žáci a starší žáci, 2. místo v kategorii starší žákyně, okresní 

kolo, Libochovice (květen 2022) 

 

III. Akce a projekty 

 

• Cykloturistický kurz – Sx, 2.A, Nové Křečany (září 2021) 

• Noční výstup na Lovoš – celá škola, akce pro veřejnost k výročí Dni boje za svobodu (listopad 2021) 

• Vánoční turnaj tříd ve sdruženém volejbalu (prosinec 2021) 

• Lyžařský kurz – Tc, Sx, 2.A, Benecko (leden 2022) 

• Lyžařský kurz – Sk, Kn, 1.A, Benecko (leden 2022) 

• Česko vesluje – prima, sekunda, Labe aréna Štětí (květen 2022) 

• Kurz vodní turistiky pro Sp, 3.A – Vltava trasa Vyšší Brod, Český Krumlov (červen 2022) 

• Sportovní den – celá škola, soutěž tříd (červen 2022) 

• Smíšek – zdravotní cvičení SM systém pro děti s vadným držením těla, 1x týdně (celý školní rok) 

 

Mgr. Jiří Willner, vedoucí PK tělesné výchovy 

 

 

 

 

 

 

Sportovní den (červen 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vodácký kurz (červen 2022) 
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G) ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

 
1. Primární prevence 

Ve školním roce 2021/2022 pracovalo školní poradenské pracoviště – úsek školního metodika prevence podle 

Preventivního program školy (PPŠ) Gymnázia Lovosice. PPŠ má k dispozici školní metodik prevence (ŠMP) 

a je umístěn také na webu školy. S PPŠ byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci školy. Na webových 

stránkách školy funguje odkaz na aplikaci „Nenech to být“, která umožňuje obětem nebo svědkům šikany 

oznámit anonymně konkrétní rizikové chování ve třídě. Metodik prevence průběžně zasílá informační letáčky 

na školní mail žákům i učitelům a zároveň na facebook školy. Od školního roku 2019/2020 škola odebírá časopis 

Prevence. Škola má také k dispozici sedm filmů s preventivní tematikou, jež lze využít i v předmětech OV / ZSV 

nebo u besed metodika prevence.  

V oblasti financování se na úseku prevence snažíme zprostředkovávat kvalitní prevenci za nejnižší dostupnou 

cenu nebo bezplatně. Škola i letos napsala dotační projekt a zažádala o peníze na preventivní aktivity. Rada 

kraje nám schválila pro rok 2021 částku 47 000 pro projekt „O prevenci hravě a poutavě“ a 50 000 pro projekt 

„Opárenským údolím za seznámením 2021“. 

Metodik prevence se pravidelně účastní školení a okresních porad metodiků prevence v Litoměřicích. V souladu 

s novou národní strategií péče o duševní zdraví učitelů připravil metodik prevence sérii školení a sezení 

věnovaných této problematice. Premiérou bylo dvoudenní výjezdní zasedání sborovny ve vinařství Jeviněves 

s teambuildingovou náplní a školením o prevenci vyhoření. Během školního roku jsme také dvakrát využili 

nabídku PPP v Litoměřicích, která pro nás uspořádala supervizní sezení tzv. Balintovské skupiny, do které se 

zapojilo několik kolegů. 

Jednotlivé projevy rizikového chování byly zaznamenávány průběžně po celý školní rok a řešeny včas ve 

spolupráci s výchovnou poradkyní, vedením školy a zákonnými zástupci. V celkovém souhrnu lze konstatovat, 

že jsme zaznamenali velmi malý výskyt patologických jevů. Tento fakt lze vysvětlit částečným zavřením škol a 

častými nařízenými karanténami žáků. Mezi řešenými problémy se objevily dva případy anorexie, v jednom 

případě požití zakázané návykové látky ve škole a také na sportovním kurzu, opakované projevy nevhodného 

chování ke spolužákovi, učiteli, příp. vztahové problémy mezi žáky, primárně na nižším stupni gymnázia. 

Efektivitu práce ŠMP zvyšuje rovněž realizace dotazníkových šetření. S budováním vztahů ve třídách nám 

výrazně pomáhá adaptační program určený nově nastupujícím žákům (prima a 1.A) a od roku 2018 pravidelně 

realizované teambuildingové programy, nově zajištěné agenturou Wenku (viz přehled aktivit ŠMP). 

Školní akce primární prevence realizované ve školním roce 2021 / 2022 

NÁZEV DATUM KOMU URČENO 

Teambuilding pro sborovnu + školení k vyhoření srpen 2021 učitelé 

Seznamovák „Opárenským údolím za seznámením“ srpen 2021 prima, 1.A 

Charitativní sbírka Liga proti rakovině září 2021 oktáva, 4.A 

Charitativní sbírka Bílá pastelka říjen 2021 septima, 3.A 

Teambuilding pro třídy – jednodenní  říjen 2021 sekunda, kvarta 

Beseda Já a moje já I  říjen 2021 prima, sekunda 

Beseda Bát se, či nebát se  říjen 2021 tercie, kvarta, kvinta, 1.A 

Beseda Nestresuj se stresem  říjen 2021 sexta, 2.A 

Beseda Holky jsou z Venuše a kluci z Marsu  listopad 2021 tercie, kvarta 

Beseda HIV / AIDS a odpovědné sexuální chování listopad 2021 septima, 3.A, oktáva, 4.A 

Beseda Já a moje já II prosinec 2021 prima, sekunda 

Beseda Nestresuj se stresem prosinec 2021 kvinta, 1.A 

Beseda Pohled do zrcadla aneb jak se vidím já prosinec 2021 sexta, 2.A 

Supervizní sezení balintovské skupiny (PPP v Ltm) únor 2022 učitelé 

Supervizní sezení balintovské skupiny (PPP v Ltm) březen 2022 učitelé 

Beseda Právo v policejní praxi (spolupráce s PČR) červen 2022 sexta, 2.A 

 

Mgr. Lukáš Jedlinský, školní metodik prevence 
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2. Výchovné a kariérové poradenství 

 

Výchovné poradenství se soustředilo zejména na dvě hlavní oblasti – na práci s žáky se specifickými 

vzdělávacími potřebami a kariérní poradenství. Žákům byly poskytovány zejména individuální konzultace dle 

jejich potřeb, ale práce probíhala i s třídními kolektivy či jejich částmi. Tuto činnost zajišťovala výchovná 

poradkyně Mgr. Radmila Vorasická. V rámci školního poradenského pracoviště spolupracovala s preventistou 

sociálně-patologických jevů Mgr. Lukášem Jedlinským, ředitelem školy či zástupkyní ředitele, dále s rodiči, 

kolegy pedagogy, s pedagogicko-psychologickými poradnami v kraji a externími odborníky (linky krizové 

pomoci, centrum krizové pomoci Spirála, odborní lékaři a psychologové).  

V oblasti vzdělávání byla pozornost zaměřena především na práci s mimořádně nadanými žáky, žáky 

s poruchami učení a chování, žáky s obtížemi v prospěchu a žáky s psychickými problémy. Náročné období 

uzavření škol se nepříznivě projevilo zejména v počtu nárůstu úzkostných poruch. Pomoc byla zaměřena na 

úspěšné zvládání těchto stavů a opětovné zařazení žáků do běžné výuky. V druhém pololetí školního roku se 

pozornost přesunula také na začlenění žáků z Ukrajiny a jejich jazykovou podporu a podporu při studiu i 

v osobním životě. Poradenská činnost byla v průběhu celého roku věnována také nově příchozím i stávajícím 

žákům například v oblasti strategie učení, wellbeingu a pomoci s vrstevnickými vztahy. 

V kariérním poradenství se práce výchovné poradkyně soustředila na pomoc s volbou seminářů a dalšího 

zaměření studia a pomoc s výběrem vysoké školy či administrativními úkony s tím spojenými nebo dalšího 

pracovního uplatnění pro maturanty. Při práci byly užívány speciální dotazníky, rozhovor i osobní znalost 

jednotlivých žáků a jejich dovedností a preferencí.  

Výchovná poradkyně se dále vzdělávala, absolvovala například Kazuistický seminář úzkostné děti a seminář 

Kognitivně-behaviorální intervence při práci s úzkostnými dětmi. 

Mgr. Radmila Vorasická, výchovná poradkyně 

 

 

 

 

 

 

Sportovně-výchovná akce „Sportovní den“ (červen 2022) 
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H) DALŠÍ AKTIVITY 

 
1. Studentská rada 

Mezi významné aktivity studentů patří také pravidelné schůzky studentské rady.  Rada je složena z 12 

delegátů tříd, pedagogickým garantem je Mgr. Lukáš Jedlinský, některých schůzí se také účastní ředitel 

školy Mgr. Marek Bušek. Bohužel z důvodu vysokého počtu aktivit (exkurze, zahraniční výjezdy) i karantén 

způsobených covidovou epidemií v 1. pololetí, se v uplynulém školním roce konaly jen čtyři schůzky. 

Nicméně i ony byly značně plodné. Studentská rada tak měla přímý vliv na nákup sedacích souprav do 

jednotlivých kmenových tříd, investice v posilovně (oprava strojů, nákup boxovacího pytle), stále oživuje 

možnosti vylepšení automatu, příp. zavedení školního bufetu, upozornila na značné přesahy vyučování do 

přestávek, což vedlo k nápravě a v neposlední řadě vedení vyhovělo některým z požadavků v oblasti 

volitelných předmětů: akceptace maximálního počtu frekventantů semináře – od šk. roku 2022/23 se nový 

společenskovědní seminář v Sp/3.A rozdělí na dvě skupiny a dále se vyhoví požadavku studentů ve věci 

rozšíření nabídky seminářů o seminář z anglického jazyka (také bude zaveden od šk. roku 2022/23). 

 

2. Pěvecké sbory 

Ve škole působí dva pěvecké sbory – „In flagranti“ pod vedením sbormistryně Mgr. Pavly Linkové a „Tutti 

pazzi“, který vede sbormistryně Bc. Jozefina Štěpánová, DiS. Oba sbory se liší repertoárem i skladbou 

sboristů. Sbor „In flagranti“ je složen z pedagogů a přátel školy, zatímco „Tutti pazzi“ je určen studentům 

gymnázia. Sbor „Tutti pazzi“ je také vyučován jako nepovinný předmět, který studenti (po přihlášení) musejí 

navštěvovat (viz str. 17-18). Oba sbory se pravidelně zapojují do školních i mimoškolních akcí a svým 

zpěvem zpestřují kulturní program řady školních akcí (např. Den otevřených dveří, Vánoce na gymnáziu, 

Noc kostelů, Velikonoce na gymnáziu…). 

 

 

 

 

 

 

Vánoční koncert obou sborů 

(prosince 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Spolupráce s veřejností 

Gymnázium se za bezmála 70letou historii stalo významnou institucí kulturního a společenského života 

Lovosic. Svědčí o tom četné pozitivní ohlasy lovosických obyvatel. Naše gymnáziu se podílí na kulturním 

životě města formou koncertů (školní sbory zpívaly na veřejných vystoupeních, v domě sociálních služeb, 

během Noci kostelů), divadelních vystoupení, pořádáním sportovních soutěží po celý školní rok. Lovosické 

gymnázium pořádá také řadu odborných i společenských akcí (Noční výstup na Lovoš k připomínce 17. 

listopadu, Den divadla, týdny otevřených dveří). Spolupráce s veřejností je velice důležitá, většina našich 

studentů pochází z Lovosic. Rodiče mohou pomoci škole tím, že na pomůcky a vybavení přispějí roční 

částkou 300,- Kč Spolku přátel školy, příp. poskytnutím jednorázových sponzorských darů. I díky nim 

můžeme zvelebovat a modernizovat školu a zdokonalovat prostředí výuky. 

 

4. Spolupráce s městem 

Role a postoj města ve vztahu k naší organizaci je velmi důležitý vzhledem k tomu, že budova, v níž škola 

sídlí, je majetkem města. Opravy, které probíhají jsou zpravidla dílčí, příp. vyžaduje-li to havarijní stav. 

Žádná zásadnější investice nebyla v uplynulém školním roce realizována. Vedení školy, potažmo celému 

pedagogickému týmu, záleží na dobrých vztazích s městem, přičemž také zastupitelé města si uvědomují 

zásadní přínos gymnázia městu v kulturně-společenské a vzdělávací oblasti. 
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I) ZÁVĚR  

 
1. Kontrolní činnost  

 

V uplynulém školním roce neprobíhala ve škole žádná kontrolní návštěva realizovaná ČŠI, která by se zaměřila 

na výuku všeobecně-vzdělávacích předmětů. Vlastní interní kontrolní činnost probíhala formou hospitací vedení 

školy u vybraných pedagogů.  

 

Školní poradenské pracoviště bylo v únoru 2022 podrobeno dálkovému sběru dat (INSPIS) ČŠI, a to v oblasti 

prevence rizikového chování (L. Jedlinský) a podpory nadaných a mimořádně nadaných žáků (R. Vorasická) 

V březnu 2022 se škola zapojila do celkového souhrnného testování žáků 9. ročníků (u nás kvarta), který 

realizovala ČŠI, žáci bylo testováni v dovednostech z oborů český jazyka a matematika, a to opět dálkovou 

formou elektronicky. 

 

25.05.2022 byla ve škole provedena kontrola Krajským úřadem, Ústí nad Labem: Kontrola plnění přijatých 

opatření č.j. KUUK/065195/2022 - Kontrola odstranění nedostatků zjištěních veřejnosprávní kontrolou č.j. 

KUUK/044716/2020, kontrolou z kraje byla pověřena paní Věra Valová a Alena Krčmářová. 

 

2. Vlastní hodnocení 

Výchovně-vzdělávací cíl naší školy se dařilo plnit celý školní rok, který nebyl oproti šk. roku 2020/21 tak náročný, 

zejména z důvodu ustupující epidemie Covid-19. Zavření škol už nebylo plošné a naší organizace se 

epidemiologická opatření týkala jen v omezené podobě karantén jednotlivých tříd a pedagogů. Naši žáci a 

kantoři se zapojili do velkého množství projektů (Erasmus, Active citizens…) a zahraničních výjezdů (Německo, 

Rakousko, Francie, Polsko, Švédsko…). 

S přihlédnutím k demografické situace v Ústeckém kraji lze říct, že se škola těší relativně dobrému zájmu ze 

strany zájemců o studium. Vyšší zájem je zjevný především u osmiletého studia.  

V oblasti personální se škola může pochlubit stabilním pedagogickým kádrem s vysokou mírou firemního 

patriotismu a přátelských vztahů, což přispívá k velmi dobré a příjemné atmosféře na pracovišti.  

Díky zodpovědnému hospodaření školy a existenci Spolku přátel školy jsme mohli zvelebit prostory školy, např. 

o již zmíněné pohovky ve třídách, obměnu PC sestav, nákup notebooků nebo rozšíření školní knihovny o nové 

regály a knihy, stejně jako vznik nových prostor filmového klubu v přízemí, který lze využit i k výuce seminářů 

nebo cizích jazyků. Jisté rezervy máme v rovině investičních výdajů budovy (např. střecha, topná soustava), 

což je dáno především tím, že budova je majetkem města, nikoliv zřizovatele.  

 

Neformální posezení zaměstnanců v závěru školního roku (červen 2022) 
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J) PŘÍLOHY 

 
1. Učební plány gymnázia 

 

 

a) Nižší gymnázium 

PŘEDMĚT Prima Sekunda Tercie Kvarta 

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 

První cizí jazyk – A 4 4 3 3 

Druhý cizí jazyk – N, R, FR 3 3 

Matematika 4 4 4 4 

Fyzika 1,5 2,5 2,375 2 

Dějepis 2 2 2 2 

Zeměpis 1 2 2 2 

Přírodopis  3,5 2,5 2,25  

Životní prostředí a neživá příroda 2 

Občanská výchova 1 1,5 1,125 1,125 

Chemie 2,25 2,375 

Informační a komunikační technika 1 1 1 1,5 

Výtvarná výchova 1 2 1 1 

Hudební výchova 2 1 1 1 

Tělesná výchova 3 2,5 2 2 

Volitelný předmět 1 1 1 

CELKEM 28 30 32 32 

 

 

 

b) Vyšší gymnázium 

 

PŘEDMĚT Kvinta / 1.A Sexta / 2.A Septima / 3.A Oktáva / 4.A 

Český jazyk a literatura 4 3 4 4 

První cizí jazyk – A  4 4 4 4 

Druhý cizí jazyk – N, R, FR 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 3 

Fyzika 3 3 3  

Dějepis 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2  

Biologie 2 2,5 2 2 

Základy společenských věd 2 1 2 2 

Ekonomie 1  

Chemie 2 2,5 2  

Informační a komunikační technika 2 2   

Výtvarná / hudební výchova 2 2   

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Volitelný předmět 1 2 2 

Volitelný předmět 2 2 2 

Volitelný předmět 3 2 2 

Volitelný předmět 4 2 

CELKEM 34 34 34 30 
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2. Nabídka seminářů pro školní rok 2021/2022 

 

a) Nižší gymnázium 

 

OBLAST NÁZEV PŘEDMĚTU ROČNÍK VYUČUJÍCÍ 

Jazyk, umění  
a komunikace 

Člověk a média Tc, Kr  

Dramatická a literární výchova Sk, Tc, Kr  

Rétorika Sk, Tc Štěpánová 

Společenské vědy 

Dějiny našeho okolí Kr  

Historický seminář Sk, Tc  

Současný svět Tc, Kr Novák, Novák 

Matematika  
a přírodní vědy 

Logické hry a hlavolamy Sk Nýdrová 

Chemie všedního dne Kr  

Přírodopisný seminář Sk, Tc, Kr Řezníčková 

Řešení problémových úloh Tc, Kr Štyks 

Technika 

Jak věci fungují Sk, Tc  

Programování Sk, Tc, Kr  

Robotika Sk, Tc, Kr Ondrušová 

 

 

b) Vyšší gymnázium 

 

OBLAST NÁZEV PŘEDMĚTU ROČNÍK VYUČUJÍCÍ 

Jazyky 

Seminář z českého jazyka  Sp/3.A, Ok/4.A – dvouletý  Karfíková, Králová 

Literární seminář Ok/4.A – jednoletý  Vorasická 

Příprava na FCE Sp/3.A, Ok/4.A – jednoletý  Gaínza, Musilová 

Německá konverzace Ok/4.A – jednoletý  Liscová 

Francouzská konverzace Ok/4.A – jednoletý   

Ruská konverzace Sp/3.A – jednoletý   

Základy německého jazyka Sp/3.A – dvouletý   

Základy francouzského jazyka Sp/3.A – dvouletý   

Základy ruského jazyka Sp/3.A – dvouletý   

Přírodní vědy 

Matematický seminář plus Sp/3.A – dvouletý  Štyks 

Matematický seminář maturitní Sp/3.A, Ok/4.A – dvouletý  Ondrušová, Štyks 

Fyzikální seminář Sp/3.A, Ok/4.A – dvouletý  Štyks 

Seminář z biologie Sp/3.A, Ok/4.A – dvouletý Řezníčková, Řezníčková 

Seminář z chemie Sp/3.A, Ok/4.A – dvouletý  Drašnarová, Drašnarová 

Seminář z informatiky Sp/3.A+Ok,4.A – jednoletý Dümont 

Zeměpisný seminář Sp/3.A, Ok/4.A – dvouletý  Novák, Novák 

Společenské vědy 

Současné dějiny Sp/3.A, Ok/4.A – dvouletý Quaiserová, Nováková 

Kapitoly z dějin Sp/3.A+Ok/4.A – jednoletý  Quaiserová 

Globální problémy lidstva Sp/3.A+Ok/4.A – jednoletý  Novák 

Společenskovědní seminář Sp/3.A, Ok/4.A – dvouletý  Nosovská, Nosovská 

Psychologie Sp/3.A+Ok/4.A – jednoletý Nosovská 

Základy podnikání Sp/3.A+Ok/4.A – jednoletý  Schánová 

 

 

Pozn.: tučně jsou vyznačeny semináře, které byly ve školním roce 2021/2022 otevřeny 
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3. Přehled pedagogických zaměstnanců 

JMÉNO APROBACE FUNKCE / TŘÍDNICTVÍ 

Bušek Marek, Mgr. Č, TV ředitel školy 

Drašnarová Andrea, Ing., Ph.D. BI, CH 4.A 

Dümont Jan, Bc. F, ICT  

Dušánková Petra, Mgr. Č, A oktáva 

Gaínza Roberto, Mgr. Č, A sekunda 

Gebhart Marek, Bc. Z, TV  

Hayes David A  

Jansová Hana, Mgr. Z, TV  

Jedlinský Lukáš, Mgr. FR, D, ZSV metodik prevence / kvarta 

Jetenská Petra, Mgr. M, F prima 

Jonášová Lucie, Mgr. M, F kvinta 

Karfíková Vlasta, Mgr. Č, N 1.A 

Kocánková Marie, Mgr. M, F  

Kohlová Monika, Mgr. BI, CH sexta 

Králová Magdaléna, Mgr. Č, A septima 

Kučerová Lucie, Mgr Č, A MD 

Landa Michal, Bc. TV  

Linková Pavla, Mgr. M zástupkyně ředitele 

Liscová Zdeňka, Mgr. N, D  

Musilová Jitka, Mgr. Č, A knihovnice / tercie 

Nosovská Dana, Mgr. Č, ZSV 2.A 

Novák Radim, Mgr. R, Z  

Nováková Lucie, Mgr. Č, D 3.A 

Nýdrová Jiřina, Mgr. M, VV  

Ondrušová Jiřina, Mgr. M, F, ICT metodička ICT 

Quaiserová Miroslava, Mgr. N, R, D  

Řezníčková Iva, Mgr. BI, TV  

Schánová Naděžda, Ing. A, EKO  

Štěpánová Jozefina, Bc., DiS. Č, HV  

Štyks Miloš M, F  

Toužimská Lenka N  

Týnek Jaroslav, Ing. F, ICT  

Vorasická Radmila, Mgr. Č, VV výchovná poradkyně 

Wenig Jan, Mgr. ICT  

Willner Jiří, Mgr. TV  

 

 

4. Přehled správních zaměstnanců 

JMÉNO ZAŘAZENÍ 

Červenková Marie uklízečka 

Došková Daniela sekretářka a hospodářka 

Havrilčová Eva uklízečka 

Hornofová Veronika ekonomka 

Křížková Helena uklízečka 

Pouva Miroslav školník (od 03/2022) 

Relich Jiří školník (do 02/2022), domovník 

Šíma Jaroslav správce sítě 
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5. Tabulka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

NÁZEV 
DATUM 

UKONČENÍ 
HODINY JMÉNO 

Aktivity do třídnických hodin 11.10.2021 1,5 Musilová 

Balintovská metoda řešení problémů – supervize  15.02.2022 2 Jedlinský 

Balintovská metoda řešení problémů – supervize 15.02.2022 2 Jonášová 

Balintovská metoda řešení problémů – supervize  15.02.2022 2 Linková 

Balintovská metoda řešení problémů – supervize  15.02.2022 2 Karfíková 

Balintovská metoda řešení problémů – supervize  15.02.2022 2 Nosovská 

Balintovská metoda řešení problémů – supervize  29.03.2022 2 Ondrušová 

Balintovská metoda řešení problémů – supervize  29.03.2022 2 Jedlinský 

Balintovská metoda řešení problémů – supervize  29.03.2022 2 Jonášová 

Balintovská metoda řešení problémů – supervize  29.03.2022 2 Jetenská 

Balintovská metoda řešení problémů – supervize  29.03.2022 2 Nováková 

Biologický inspiromat 01.03.2022 2 Kohlová 

Čeština pro ukrajinského žáka hravě 30.05.2022 6 Novák 

Den učitelů zeměpisu 25.11.2021 8 Novák 

Hlína není špína, badatelská výuka 13.12.2021 1,5 Kohlová 

Hodnocení písemné práce v profilové MZ z cizího jazyka u žáků s PUP 10.12.2021 4 Dušánková 

Hodnocení práce s mapou 10.11.2021 2 Novák 

Chemie na ČVUT 25.11.2021 4 Kohlová 

Interaktivita – nové trendy 25.05.2022 2 Nováková 

Jak mluvit s dětmi o válce 27.02.2022 1 Kohlová 

Jak na maturitní téma 04.11.2021 1 Quaiserová 

Jak na zlobivé děti 01.02.2022 1 Kohlová 

Jak rozvíjet aktivní občanství v komunitě 29.01.2022 70 Jedlinský 

Jak učit o evoluci 13.10.2021 5 Kohlová 

Kognitivně-behaviorální intervence při práci s úzkostnými dětmi 02.12.2021 4 Vorasická 

Kognitivně-behaviorální intervence při práci s úzkostnými dětmi 08.12.2021 4 Vorasická 

Kompostování – Jak na kompostování ve škole? 20.04.2022 2 Kohlová 

Komunikační situace jako východisko pro výuku stylistiky na SŠ 15.02.2022 4 Vorasická 

Konverzační hry ve výuce cizích jazyků (Wocabee webinář) 22.02.2022 1,5 Dušánková 

Krátké povídky a příběhy ve výuce RJ 06.04.2022 2 Novák 

Let sbírkotvornou činností – Galerie Litoměřice 08.05.2022 1,5 Nováková 

Letní škola polytechniky IKAP 17.08.2022 28,5 Kohlová 

Letní škola polytechniky IKAP 17.08.2022 28,5 Drašnarová 

Letní škola polytechniky IKAP 17.08.2022 28,5 Řezníčková 

Mapové dovednosti II: Adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků 10.01.2022 1 Jansová 

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivního učení 12.05.2022 8 Nováková 

Metody aktivního učení 12.01.2022 1 Kohlová 

Miniprojekty na hodinách ruštiny 11.11.2021 1 Quaiserová 

Náměty na praktická cvičení ze zoologie bezobratlých 04.04.2022 7,5 Kohlová 

Oblastní workshop ICT – využití ICT v matematice 23.03.2022 4 Jetenská 
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Okresní metodická skupina pro přírodopis a biologii 03.05.2022 4 Řezníčková 

Oprava písemných prací na SŠ a ověřování stylistických dovedností 09.02.2022 4 Karfíková 

Oprava písemných prací na SŠ a ověřování stylistických dovedností 09.02.2022 4 Vorasická 

Oprava písemných prací na SŠ a ověřování stylistických dovedností 09.02.2022 4 Králová 

Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky: praktické tipy pro výuku zeměpisu 25.09.2021 1 Jansová 

Problémové oblasti světa 13.04.2022 2 Novák 

Psychohygiena jako prevence vyhoření 24.08.2021 8 celý sbor 

Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map 07.11.2021 1 Jansová 

Seminář Česko vesluje 03.12.2021 3 Jansová 

Seminář k ústní zkoušce z cizího jazyka 30.09.2021 5 Karfíková 

Seminář k ústní zkoušce z cizího jazyka 30.09.2021 5 Dušánková 

Střevní mikrobiom a celý střevní mozek 17.02.2022 1 Kohlová 

Sváteční – slavíme s kamarády 25.11.2021 1 Quaiserová 

Time management (rozvoj osobnosti) 11.11.2021 8 Karfíková 

Týden mozku 2022 (exkurze a webináře AV ČR) 18.03.2022 10 Kohlová 

Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro ZŠ a SŠ 17.01.2022 270 Jedlinský 

Umění z doby Přemysla Otakara II. 12.05.2022 1,5 Nováková 

Úzkostné děti – kazuistický seminář 15.11.2021 4 Vorasická 

Víc než jen recyklace (cirkulární ekonomika live) 31.01.2022 1 Kohlová 

Virtuálně v elektrárně – obnovitelné zdroje energie 24.01.2022 1 Kohlová 

Vyhoření 23.11.2021 1 Kohlová 

Využití autentických materiálů v hodinách ČJ 24.03.2022 4 Králová 

Vývoj vesmíru – Od prvních hvězd po vznik sluneční soustavy 13.05.2022 3 Kohlová 

Zadavatel PZ s PUP 31.01.2022 4 Kohlová 

Zadavatel společné části MZ 01.01.2022 10 Králová 

Zadavatel společné části MZ 11.03.2022 3,5 Jansová 

Zadavatel společné části MZ s PUP 25.01.2022 5 Jetenská 

Záhony a plán (střídání plodin a obnovitelné střídání půdy) 27.02.2022 1 Kohlová 

 

 

 

6. Tabulka odborné přípravy nepedagogických pracovníků 

 

NÁZEV 
DATUM 

UKONČENÍ 
ÚSEK JMÉNO 

Účetnictví příspěvkových organizací  18.01.2022 EKO Hornofová 

Školení systému e-spis LITE – základní školení 16.05.2022 EKO Hornofová 

Školení systému e-spis LITE – pokročilé školení 19.05.2022 EKO Hornofová 

Školení systému e-spis LITE – spisovna  20.05.2022 EKO Hornofová 
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7. Tabulka uplatnění absolventů 2022 

 

VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA OBOR POČET 

UK Praha 

Právnická Právo 1 

3. lékařská Nutriční terapie 1 

Matematicko-fyzikální Matematické modelování 1 

Přírodovědná Klinická a toxikologická analýza 1 

Sociálních věd Sociologie – studia současné společnosti 1 

Pedagogická Německý jazyk – Matematika  1 

UK Hradec Králové Pedagogická Anglický jazyk – Výtvarná výchova  1 

ČVUT Praha 

Elektrotechnická Kybernetika a robotika 1 

Stavební Architektura 1 

Strojní Strojírenství 1 

ČVUT Kladno Biomedicínské inženýrství Fyzioterapie 1 

VŠE Praha 
Podnikohospodářská Ekonomika a management 1 

Národohospodářská Ekonomie 1 

UPOL Olomouc Právnická Právo 2 

UJEP Ústí nad Labem 

Přírodovědecká Geografie 1 

Pedagogická Český jazyk - Historie 1 

Filozofická Politologie a geografie 1 

 Historie 1 

 Historie – humanitní studia 1 

Sociálně ekonomická Ekonomika a management 2 

Zdravotních studií Radiologický asistent 1 

 Porodní asistentka 1 

ČZU Praha 
Ekonomická Ekonomika a management 1 

Agrobiologie Chov exotických zvířat 1 

VŠCHT Praha 
Chemické technologie Syntéza a výroba léčiv 1 

Biochemické technologie Forenzní a potravinářská analýza 1 

ZČU Plzeň Filozofická Historie 1 

TUL Liberec 
Přírodovědně humanitní Speciální pedagogika 1 

 Historie – Základy společenských věd 1 

AMBIS  Ekonomika a management 1 

Finanční a správní  Ekonomika a management 1 

VŠTE České Budějovice  Podniková ekonomika 1 

Přípravný kurz na VŠ   1 

Zaměstnání   3 
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8. Zpráva o hospodaření školy za šk. rok 2021/2022 

září - prosinec 2021 leden - srpen 2022

Materiál - čistící prostř., tisk, spotřeb. mat. 501 363 381,95 229 474,55

Energie - elektrika, teplo,plyn, vodné 502+503 237 134,19 532 695,23

Údržba 511 148 498,77 99 524,01

Cestovné 512 161 536,85 111 055,06

Reprezentace 513 136,00 3 605,70

Služby 518 524 307,99 1 057 446,59

 - spoje, internet, školení, stravné žáci,služby 

na zpracování dat, pop. banky 

Kurzové rozdíly 563 27 736,47 31 738,39

Mzdové prostředky 521 7 716 943,00 12 033 431,00

Zákonné odvody 524 + 525 2 536 567,00 3 891 246,00

Osobní náklady- FKSP, školení, ochranné 

pracovní pomůcky, preventivní prohlídky 527 187 097,13 290 686,66

Daně a poplatky 538 3 746,12 0,00

Ostaní náklady- pojištění odpovědnosti 549 1 702,13 5 482,20

Odpisy majetku 551 40 680,00 40 681,00

Drobný dlouhodobý majetek 558 185 199,18 412 226,00

Celkem   12 134 666,78 18 739 292,39

30 873 959,17

září - prosinec 2021 leden - srpen 2022

Výnosy z prodeje služeb a pronájmu                                     

hlavní činnost 602 + 603 44 506,00 90 852,00

Čerpání rezervního fondu 648 140 535,00 4 460,00

Ostatní výnosy 649 19 790,16 87 304,01

Úroky a kurzové zisky 662 + 663 7 594,31 23 762,50

Dotace:

  provozní příspěvek 672 824 000,00 1 795 000,00

  příspěvek na přímé náklady 672 10 258 032,56 15 853 390,12

  příspěvek-OPVK 672 100 344,00 710 405,00

  příspěvek Prevence pro krajské školy 672 97 000,00 0,00

  příspěvek Doučování 672 0,00 32 000,00

  příspěvek Prevence digitální propasti 672 0,00 80 000,00

Erasmus + 672 282 198,15 0,00

Erasmus II + 672 4 500,00 183 068,49

Unipetrol 672 2 406,00 2 551,00

MÚ Lovosice 672 2 400,00 0,00

Tvorba odpisů 672 8 000,00 8 000,00

Celkem 11 791 306,18 18 870 793,12

30 662 099,30Celkem výnosy školní rok 2021/2022

Náklady účet
Kč

Celkem náklady za školní rok 2021/2022

Výnosy účet
Kč
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