1. Základní údaje o škole
a)

Název:

Doctrina – Podještědské gymnázium, s. r. o.

adresa:

P. O. BOX 28
460 14 Liberec 14, Sokolovská 328
telefon:
485 123 556, 485 123 573
e-mail:
prijmeni@doctrina.cz
právní forma:
právní subjekt
způsob hospodaření: společnost s ručením omezeným
IČ:
46708812
IZO:
108030598
Identifikátor zařízení: 600010538
b)

Zřizovatel:

Doctrina – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o.,
Na Perštýně 404/44, 460 01, Liberec 4 (společnost zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka
2320), jednatel: Mgr. Jiří Paclt

Platná zřizovací listina vydaná 1. 9. 2007
c)

Ředitelka školy:
Zástupce ředitelky školy (statutární):
Zástupce ředitelky školy:
Výchovná poradkyně:
Metodik primární prevence:
Školní psycholožka:

PaedDr. Jaroslava Šiftová
Mgr. Martin Turčík (do 31. 3. 2018)
Mgr. Jiří Jansa
Mgr. Stanislava Rygálová
PhDr. Slávka Lukešová
Mgr. Hana Moosová

d)

Druh školy:

e)

Školská rada:
doplňkové volby (za rodiče a zletilé studenty) 27. září 2017 – S. Kiryková
řádné volby: 2. 11. 2017
složení: PhDr. Simona Kiryková, Ph.D. (za rodiče a zletilé studenty)
Jiří Zeronik (za zřizovatele)
Mgr. Petra Quirenzová (za pedagogy) - předsedkyně

f)

Datum zřízení školy: 1. září 1992
Datum zařazení do sítě škol: 1. září 1992
Datum zařazení do školského rejstříku: 21. března 2006

g)

Celková kapacita školy: 200 žáků

střední škola
79 – 41 – K/81 Gymnázium

2. Organizace studia
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském
rejstříku
Číselný kód

Název studijního oboru

79-41-K/81

Gymnázium

Učební plán
Školní vzdělávací program STUDENT,
č. j. PG/ŠVP/2009/01

•

koordinátor Školního vzdělávacího programu STUDENT – Mgr. Jiří Jansa

•

změny v organizaci studia (důvody změn)

Všechny ročníky Doctrina-Podještědského gymnázia se od školního roku 2012/2013 vzdělávají
podle Školního vzdělávacího programu STUDENT.
Od školního roku 2018/2019 bude ve škole otevřen studijní obor 79-41-K/41, Gymnázium (zápis
do školského rejstříku 7. 2. 2018), přijímací řízení do nově otevřeného oboru proběhlo ve
školním roce 2017/2018.

Zpráva koordinátora ŠVP
Výuka oboru vzdělání 79-81-K/81 Gymnázium probíhá podle ŠVP STUDENT, který vychází ze
dvou RVP (RVP ZV a RVP G) a který je průběžně aktualizován podle novelizací RVP.
Po vyhodnocení funkčnosti byly na pedagogické radě dne 27. června 2017 projednány dílčí
úpravy vzdělávacího obsahu předmětů literatura, matematika a matematické cvičení s účinností
od 1. září 2017. Byl zaveden nový předmět dílna čtení a francouzský jazyk pro čtyřletou variantu
studia. Dílna publicistika nanečisto byla dočasně vyřazena. Upraveny byly oddíly Charakteristika
ŠVP a Školní řád tak, aby odpovídaly aktuálním právním předpisům.
Od školního roku 2018/2019 je zaveden obor vzdělávání 79-81-K/41 Gymnázium čtyřleté, pro
nějž byla již v průběhu školního roku 2017/2018 v ŠVP STUDENT vytvořena nová složka.
Po vyhodnocení funkčnosti byly na pedagogické radě dne 25. června 2018 projednány úpravy
ŠVP:
Předmět Čtenářská gramotnost je zaveden v kvintě jako povinně volitelný. Předmět Německá
konverzace je zaveden i v oktávě. V předmětu V předmětu Matematika rozšířená (dříve
Matematické cvičení) byla provedena úprava vzdělávacího obsahu předmětu. Byl zaveden nový
předmět Aplikovaná fyzika jako volitelný. Studenti sexty volí mezi hudební a výtvarnou
výchovou.
Na nižším stupni osmiletého gymnázia jsou předměty hudební výchova, výtvarná výchova
a tělesná výchova hodnoceny pouze slovně.
Všechny úpravy jsou zveřejněny na webových stránkách https://gdoctrina.cz/.
Koordinátor i vedení školy spolupracují s jednotlivými vyučujícími při vyhodnocování dílčích
částí ŠVP, přičemž je plnění cílů vzdělávání průběžně monitorováno, a to i na základě hospitační
činnosti.

3. Rámcový popis personálního zabezpečení
Přehled pedagogických pracovníků
Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích

celkem
z toho ženy

do 30 let
včetně

31 - 40 let

41 - 50 let

51 let –
důchod. věk

důchodový
věk

celkem

1,2
1,2

4,30
1,30

7,75
5,45

6
5

0,65
0,65

19,90
13,60

Odborná kvalifikace pro přímou pedag. činnost v přepočtených úvazcích - celkem
Bez odborné kvalifikace - celkem
Z toho specializované činnosti:
výchovný poradce
školní psycholožka
koordinátor informačních a komunikačních technologií
koordinátor školního vzdělávacího programu
školní metodik prevence
koordinátor environmentální výchovy

1
0,51
1
1
1
X

19,9
0
proškolený
VŠ kvalifikace
VŠ kvalifikace
proškolený
proškolený

Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti
poznámka
Pedagogičtí pracovníci
Externisté
Školní psycholožka
Nepedagogičtí pracovníci

Osobní
číslo

6
9
13
14
15
17
22
25
26
31
38

23
0
1
8

Pedagogická a odborná způsobilost
O*
Ú*
Bi, Ped – PF HK
Zdrav – FF UK Praha
La – PF JU ČB
F architektury, VUT Brno
Aj – PF TU Liberec
Čj – FF UK Praha
Čj, D – PF UJEP Üstí nad Labem
Ge, Tv – PF TU Liberec
Čj – PF UJEP Ústí nad Labem
Tv, Výchova ke zdraví – UK
Praha
M, Dg – MFF UK Praha
Vt, Ma – PF ZU Plzeň

Ps

1 tajemnice a hospodářka školy, 2 prokura.
1 jednatel, 4 úklid

Délka
praxe

vyuč. hod.

29

26

39

13

26
21
17
35
7
20

19
26
9
6
25
14

0

14

29
18

24
10

Úvazek

Poznámka
zástupce ředitelky školy,
koordinátor ŠVP STUDENT
metodik preventivní péče,
koordinátor OČMU
třídní profesorka sekundy
třídní profesorka tercie
koordinace DVPP
ředitelka školy
třídní profesor sexty

třídní profesorka kvarty
správce IT

50
52
53

Div.věda FF UK Praha, VOŠ
herecká
Nj, Rj – PF UJEP Ústí nad
Labem
Aj, Ov – PF TUL
Ma, Ch – PřF UK Praha
Aj, Tv – PF TUL

54

Čj, Hv – PF UJEP Ústí n. L.

41
44

6

10

21

24

třídní profesorka septimy

18
21
20

23
24
23

třídní profesorka kvinty

31

23

56 Čj, Fj - PF TUL
18
79 Šj – UN Madrid, Španělsko
8
103 D, Zsv - PF UK Praha
10
177 M, Fy- MFF UK Praha
30
178 Fj – FF MU Brno
5
210 If, Ma – PF TU Liberec
7
Vysvětlivky: *způsobilost: Ú – úplná, O – pouze odborná

0
22
24
23
16
2

výchovné poradenství, třídní
profesorka primy
rodičovská dovolená
rodilá mluvčí
třídní profesor oktávy
koordinátor ICT

• Změny v pedagogickém sboru
do 30 let
51 až
důchodový
31 - 40 let 41 – 50 let
Celkem/žen
včetně
důchodový věk
věk
celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen
celkem/žen
Pedagogové nově
přijatí ve stálém PP
Ukončení stálého PP
pedagogů

1/1

1/0

1/0

0

0

3/1

0

1/0

2/1

0

0

3/1

• Mzdové podmínky
Celkový počet pracovníků (přepočtený)
Počet pedagogických pracovníků (přepočtený)
Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků

- z toho: průměrná výše základní měsíční mzdy pedagogických pracovníků
- z toho: průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogických pracovníků
- z toho průměrná výše měsíční odměny pedagogických pracovníků
Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků

- z toho: průměrná výše základní měsíční mzdy nepedagogických pracovníků
- z toho: průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických pracovníků

- z toho průměrná výše měsíční odměny nepedagogických pracovníků

2016/2017
23,16
20,5
33 043,25 479,4 011,3 553,18 206,16 853,300,1 053,-

2017/2018
25,5
19,9
33 591,25 697,6 507,1 387,16 584,15 254,1 000,330,-

Pozn: Doctrina - Podještědské gymnázium vytváří smluvní mzdy podle Zákona 262/2002 Sb. (Zákoník
práce)

Doctrina - Podještědské gymnázium 3. věku (kurzy pro dospělé)
Zapojení pracovníci
Vyplacené mzdy

2017/2018
1
20 000,-

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počty
pracovníků
absolvujících
vzdělávání:

Druh vzdělávání
CVPP/akredit. kurzy

Nová maturita

Ostatní, DVPP - škola

23

3

55

Celkem
absolvované
kurzy

81

Není-li v níže umístěné tabulce uvedeno jinak, semináře/školení/vzdělávání se účastnil jeden
pedagogický pracovník školy.
DVPP - CVPP/
akreditované kurzy
Prožitkové čtenářství pro
pokročilé; Pomáháme školám
k úspěchu – únor 2018
Festival pedagogické inspirace;
Pomáháme školám k úspěchu –
listopad 2017

Nová maturita
Zadavatel SČ MZ

Výzvy2017: Súčasné výzvy vo
vyučování jazykov: Ako ďalej?;
OZ SlovakEdu - listopad 2017

Zadavatel SČ MZ pro žáky s PUP

Veletrh Technologie do škol, KAP
LK – duben 2018

E-Twinning pro začátečníky; Dům
Seminář pro management škol,
zahraniční spolupráce Praha –
NIDV Liberec
únor 2018
Inspiromat – kreativní metody ve
výuce Nj; Spolek germanistů a
učitelů němčiny ČR, březen 2018
Den učitelů německého jazyka;
Spolek germanistů a učitelů
němčiny ČR, duben 2018
Expediční školení pro školitele a
hodnotitele expedic programu
Mezinárodní
cena
vévody
z Edinburghu; The Duke of
Edinburgh’s International Award
Czech Republic Foundation, o. p.
s. – duben 2018 (2x)
Podnětné příklady na řešení
(ne)rovnic a užití grafů funkcí;
Descartes, v.o.s. – říjen 2017
Řešení úloh ve vyučování
matematice se zaměřením na
využití „neškolských strategií“;
Descartes, v.o.s. – prosinec 2017
Aktivizující výuka fyziky, Elixír
do škol; Nadace Depositum
Bonum – duben 2018
Setkání s Hejného metodou; PedF
UK – duben 2018

Ostatní

Inspirace pro zkvalitňování výuky
přírodovědných předmětů a
matematiky; ČŠI Liberec – leden
2018 (2x)
Kurz Základy první pomoci;
Oblastní spolek ČČK Liberec říjen 2017
Metodické setkání metodiků
primární preventivní péče; NIDV
Liberec
Rozvoj čtenářské gramotnosti ve
škole; Kritické myšlení o.p.s. –
prosinec 2017, leden 2018

Oxford Professional Development
for Secondary Teachers – listopad
2017
Seminář zaměřený na efektivní
výuku ekonomie - listopad 2017
e- learningový kurz angličtiny
Duolingo, celoročně
Leximapping – jak učit pomocí
myšlenkových map?; FRAUS –
listopad 2017

Letní škola geometrie 2018; MFF
UK - červenec 2018
Letní škola VŠCHT Chemie pro
život; VŠCHT Praha – srpen 2018

Výchova k podnikavosti;
JA Czech – leden 2018

Mini Innovation Camp; JA Czech
- listopad 2017
Mezinárodní konference Funtastic;
Bridge Publishing House a
National Geographic – duben
2018
(Ne)bezpečí na síti; Člověk v tísni
- říjen 2017
Moderní přístupy ve výuce jazyků;
AJŠ Praha – březen 2018
Internet a vybrané platformy jako
zdroj didaktických materiálů pro
učitele francouzského jazyka; JU
České Budějovice - červen 2018
Ecole d'été de l'Institut français de
Prague – Letní francouzská
univerzita; Francouzský institut
Praha – srpen 2018
Odboj, odpor, disent: výuka
sporných dějin; ÚSTR Praha –
prosinec 2017
Využití počítačových simulací ve
výuce humanitních předmětů;
ÚSTR Praha – říjen 2017
Jak na rozvoj podnikavosti ve
škole, Metodický portál RVP.CZ,
NÚV - březen 2018

L’utilisation
de
documents
authentiques en classe de français
et préparation aux examens
DELF/DALF; FRAUS – březen
2018
Kurz angličtiny, Centrum generace
v Liberci, celoročně
British Council webináře:
Effective use of video in the ELT
classroom, You're watching them who's watching you? Reflecting on
feedback
Teacher evaluation in ELT,
Implementing good teaching and
learning inclusive practices
(celoročně)
DVPP vyučujících DPG dvoudenní výjezdní zasedání, Luž,
březen 2018 (21)
J. Muhlfeit: Odemykání
studentského potenciálu - DVPP
vyučujících DPG, duben 2018 (18)
Oxford University Press: Do you
speak Emoji, webinář – leden 2018
Cambridge Assessment English:
Encouraging healthy and strong
beliefs about language learning,
webinář – květen 2018

Dodatek: Tabulka č. 3 – Věková skladba
počet
(přepočtení na
plně
zaměstnané)

51 let důchodový
důchodový
věk
věk

< 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

celkem

celkem

1,20

4,30

7,75

6,00

0,65

19,90

z toho ženy

1,20

1,30

5,45

5,00

0,65

13,60

Dodatek: Tabulka č. 3 – Odborná kvalifikace
počet
(přepočtení na plně
zaměstnané)

19,90

z toho bez
odborné
kvalifikace
0,00

Z toho:

z toho bez
kvalifikace

počet

poradenské služby ve škole *:
výchovný poradce

1,00

0,00

školní metodik prevence

1,00

0,00

školní speciální pedagog

x

x

1,00

0,00

koordinátor školního vzdělávacího programu a
vzdělávacích programů VOŠ

1,00

0,00

koordinátor informačních a komunikačních technologií

1,00

0,00

x

x

školní psycholog
ostatní:

koordinátor environmentální výchovy
* poradenské služby ve škole - § 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb.

Aprobovanost
průměrný
celkový počet
hodin týdně

389

z toho bez
odučených
aprobovaně

z toho bez
odučených
neaprobovaně

0

389

4. Údaje o počtu žáků školy
Tabulky s komentářem v členění podle oborů, programů a činností
V oboru vzdělávání 79-41-K/81 se v denní formě studia vzdělávalo 186 studentů, v průběhu
školního roku 10 studentů přestoupilo z jiné školy, 7 přestoupilo na jinou SŠ/ZŠ, 2 přerušili
studium (zdravotní důvody, studium v zahraničí), 3 studovali podle ISP (1 x zdravotní důvody, 2
x vrcholový sport).
Školní rok

Počet tříd

Počet žáků

2017/2018

8

186

2016/2017

8

180

Průměr žáků na třídu Průměr žáků na učitele
8,85 (do 27. 4. 2018)
9,3 (interní vyučující od
23,25
27. 4. 2018)
8,45 (interní + externisté
od 27. 4. 2018)
8,57 (interní vyučující)
22,50
8,18 (všichni)

Údaje o přijímacím řízení do studijních oborů 79-41-K/81 a 79-41-K/41
Počet podaných přihlášek doložil zvyšující se zájem o studium na Doctrina-Podještědském
gymnáziu (v 1. kole 1,12 zájemce o studium v oboru 79-41-K/81 a 1,25 zájemce o studium
v oboru 79-41-K/41, ve 2. kole 1,75 a 4,75 zájemce – poměr počtu přihlášených k počtu míst)
Tabulka č. 4 – Údaje o přijímacích řízeních
SŠ a VOŠ
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ
z toho vyřešeno autoremedurou
z toho postoupeno krajskému úřadu
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení*
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ
z toho vyřešeno autoremedurou
z toho postoupeno krajskému úřadu

* 1odvolání po 2. kole postoupeno krajskému úřadu, 3 vyřešena autoremedurou

počet
57
21
48
9
5
5
0
9
4
9
0
0
0
0
0
0
0
0

Údaje o rozhodnutí ředitele školy
Tabulka č. 4 – Vydaná rozhodnutí
Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy
o přestupu do jiné SŠ
o změně oboru vzdělání
o přerušení vzdělávání
o opakování ročníku
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ
o vyloučení podle § 31 ŠZ
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ
o povolení individuálního vzdělávání žáka
o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka
o odkladu povinné školní docházky
o snížení úplaty za poskytování školských služeb
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb
celkem

počet
10
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
16

5. Výsledky výchovy a vzdělávání
A. Údaje o výsledcích maturitních zkoušek
Tabulka č. 5 – Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách
zkoušky v jarním zkušebním
zkoušky v podzimním
období bez opravných zkoušek
zkušebním období bez
počet
počet
počet
počet
počet
počet
žáků, kt.
žáků, kt.
žáků, kteří žáků, kt.
žáků, kteří žáků, kt.
konali
konali
prospěli neprospěli
prospěli neprospěli
zkoušku
zkoušku
23

22

1

0

0

0

opravné zkoušky v jarním i
podzimním zkušebním období
počet
počet
žáků, kt.
žáků, kteří
konali
prospěli
zkoušku
1

1

Podrobný přehled výsledků maturitních zkoušek 2018
Výsledky společné části maturitní zkoušky 2018 (jaro + podzim)
Počet
přihlášených
žáků
(celkem 23)

Hodnocení
výborně

chvalitebně

dobře

dostatečně průměr

Český jazyk a
literatura

23

5

8

8

2

2,30

Matematika

8

1

3

4

0

2,37

Cizí jazyk

15

8

6

1

0

1,53

Výsledky profilové části maturitní zkoušky 2018 (jaro + podzim)
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
Rétorika a sam.
práce
Anglický jazyk
Španělský jazyk
Německý jazyk
Zsv– psychologie
a filozofie
Zsv – ekonomie,
politologie, právo
Zeměpis
Biologie
Fyzika
Informatika a
programování
Hudební výchova
Výtvarná vých.

8

5

1
1
0

2
0
1

2

2

6

nahrazeno

4

0

0

0
0

0
0

0
0
0

7
0
1

4

1

0

0

1

1

0

0

3
0
1

1
0
0

4
1
0

1
1
0

0
0
0

0
0
0

1

0

1

0

0

0

0
1

0
1

1
2

0
1

0
0

0
0

B. Údaje o výchovných opatřeních
Tabulka č. 5 – Výchovná opatření
1. pololetí

2. pololetí

pochvala třídního učitele

1

9

pochvala učitele odbor. výcviku

0

0

pochvala ředitele školy

2

11

jiná ocenění

0

11

napomenutí

1

0

důtka třídního učitele

4

7

důtka učitele odbor. výcviku

0

0

důtka ředitele školy

4

3

sníž. známka z chování

2

0

Podrobný přehled udělených pochval
Druh pochvaly
Pochvala třídního profesora

Pochvala ředitelky školy

Počet
Třída/počet studentů/důvod
10 Pri ma/3/příkladný postoj ke studiu,
prima/1/práce ve student. Parlamentu,
tercie/1/přednáška pro spolužáky,
kvinta/1/příkladný postoj ke studiu,
kvinta/1/reprezentace školy,
kvinta/2/vedení školního časopisu,
septima/1/pomoc zraněné spolužačce
prima/1/organizace Běhu pro Afriku,
13
sexta/2/přístup k charit. Akcím,
septima/2/přístup k charit. Akcím,
septima/6/reprezentace školy,
oktáva/2/reprezentace školy

7

prospěchové (1 prima, 1 sekunda, 1
tercie), sportovní (1 kvarta),
absolventské (1 kvarta),
badatelské (1 sexta), společenskovědní
(1 tercie)

4

Malá Pegy (1 prima, 1 sekunda, 1
septima), Velká Pegy (tercie)

Udělení stipendia*

Udělení ceny Pegy*
* detailněji popsáno v kapitole 11

Podrobný přehled uplatněných výchovných opatření
Uplatňovaná výchovná opatření jsou v souladu s pravidly školního řádu a s obecnými normami.
Na všech konkrétních případech spolupracovali s ředitelstvím školy třídní vyučující, výchovná
poradkyně, školní psycholožka a metodička primární prevence. Při všech se bral ohled na
dodržování lidské důstojnosti, zachování mlčenlivosti v intimních sděleních, ale i na dodržení
pravidel a norem slušného chování.
Výchovné opatření
vyloučení ze studia

Počet

podmínečné vyloučení ze studia

0

omezené vyloučení z výuky

0

0

5/2

tercie/2/2/nekázeň v hodinách, drobné
porušování školního řádu,
sexta/1/neomluvené absence,
oktáva/2/neomluvené absence,
neprospěch

napomenutí třídního profesora (neformální
pohovor)

1

tercie/nekázeň ve třídě

důtka třídního profesora

11

snížená známka z chování

2

prima/1/vulgární vyjadřování,
sekunda/1/nevhodné chování,
sexta/2/svévolné opuštění školní akce,
septima/2/porušování školního řádu a
neomluvené absence
oktáva/5/neomluvené absence
septima/2/poškozování majetku školy
a porušování školního řádu

důtka ředitelky školy/ pohovor v ředitelně

C. Přehled prospěchu žáků
Tabulka č. 5 – Prospěch žáků
1. pololetí
58
107
7
2

prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen

2. pololetí
65
119
2
1

Podrobný přehled prospěchu žáků
Počet
žáků*

Prospěli
s vyzn.

Prospěli

Neprospěli

Opakují

Odešli ze
školy**

Prima

22

14

8

0

0

1/1

Sekunda

24

15

9

0

0

0

Tercie

24

6

18

0

0

0

Kvarta

21

12

8

0

0

0/4

Kvinta

24

4

20

0

0

0/1

Sexta

25

3

20

2

0

0/2

Septima

23

6

17

0

0

0

Oktáva

23

5

18

0

0

1/0

Celkem

186

65

118

2

0

10

Třída

* počet žáků k 29. 6. 2018
** žák odešel v průběhu školního roku/na konci školního roku

Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin
Třída

zameškané hodiny
celkem

z toho neomluvené

∅ zameškaných
hodin na žáka

∅ neomluvených
hodin na žáka

Prima

1907

2

89,68

0,09

Sekunda

3317

50

138,2

2,08

Tercie

3058

6

127,42

0,25

Kvarta

2226

4

106

0,19

Kvinta

3371

0

140,5

0

Sexta

3239

64

129,56

2,56

Septima

3434

112

149,3

4,87

Oktáva

3631

206

151,29

8,58

Celkem

24 183

444

130,0

2,39

D. Uplatnění absolventů
Druh studia

Počet
absolventů

Dále studuje
VŠ v ČR

Dále studuje
VOŠ

Univerzitní studium
v zahraničí

oktáva ´18

23

18

1

4

oktáva ´17

22

21

0

1

oktáva ´16

20

13

0

0

oktáva ´15

15

14

1

0

Přehled VŠ a fakult, na něž nastoupili absolventi 2018 ke studiu
Vysoká škola, fakulta

Počet přijatých

KU Praha, fakulta humanitních studií

2

KU Praha, fakulta sociálních věd

2

KU Praha, pedagogická fakulta

1

MU Brno, filozofická fakulta

2

ČVUT, fakulty dopravní a elektrotechnická

2

JU Česká Budějovice, filozofická fakulta

1

ČZU Praha, fakulta agrobiologie

1

TU Liberec, fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

1

TU Liberec, fakulta hospodářská

1

TU Liberec, fakulta mechatroniky, informatiky

2

TU Liberec, fakulta strojní

1

VŠ Škoda Auto, Mladá Boleslav

1

Vysoká škola TVS Palestra, Praha

1

Northumbria University, Newcastle

1

Buckinghampsire New University, High Wycombe

1

MNM Institute, Sydney

1

State College of Florida, Bradenton

1

6. Spolupráce se zaměstnavateli a sociálními partnery
V souladu s § 57 zákona č. 561/2004 Sb. škola spolupracuje s řadou sociálních partnerů a
organizací na různých hierarchicko-měřítkových úrovních. Spolupráce je zaměřena především na
propojení všeobecného vzdělání s občanským životem a na rozvoj schopností a dovedností
uplatnit školní vědomosti v praxi a využít je v přípravě na budoucí výkon povolání.

A. Mezinárodní spolupráce
Název akce

Zahraniční partner
(pořadatel)

Naše účast

kdo
Prezentace na
Lauttakyla upper secondary
Inertia in Everyday life
Veletrhu Technologie
school, Huittinen, Finland
do škol
Výzvy2017: Súčasné
výzvy vo vyučování
Lauttakyla upper secondary
Inertia in Everyday life
jazykov, 3.
school, Huittinen, Finland
mezinárodní
konference
Prezentace na
Forces Around Us
Veletrhu Technologie
do škol
Human Dominant Traits
SIT New Jersey, USA
oktáva
Consumer Classroom
Evropská komise
kvarta, sexta
Future Learn
The Open University
sexta - oktáva
Teacher’s Corner
European Schoolnet
kvarta, sexta
Activities - EU
Oxford University Press, Oxford University Press,
Mgr. P. Quirenzová
Oxford Open Days
Oxford Open Days
Jazykové zkoušky FCE,
Mgr. P. Quirenzová –
Evropské centrum
CAE – zkušební místo na
supervizor zkoušek
jazykových zkoušek
DPG
FCE a CAE
Financial Times for
FT.com, informační portál
sexta, septima
Schools
IS Enrico Fermi Mantova
Brieffreundschaft
kvarta
(Itálie)
Mgr. P. Quirenzová –
Mini Innovation Camp,
JA Czech, NK Praha
proškolení, příprava
Výchova k podnikavosti
nového předmětu
The Duke of Edinburgh’s
DofE – Mezinárodní cena
25 studentů kvarty International Award Czech
vévody z Edinburghu
septimy
Republic Foundation, o. p.

kdy
duben 2018

listopad 2017

duben 2018
duben 2018
celoročně
celoročně
leden – červen
2017
celoročně
prosinec 2017,
duben, květen
2018
únor-červen
2018
duben-červen
2018
listopad 2017,
leden 2018
celoročně

B. Spolupráce na úrovni příhraničních euroregionů (Euroregion Nisa) a
spolupráce se zahraničními školami
a)

Het Nieuwe Eemland Amersfoort

V průběhu školního roku 2017/2018 byla pod vedením Mgr. Marka Blechy připravována další
etapa výměnného pobytu studentů z obou škol. Realizována bude v lednu a březnu 2019. Hlavní
náplní obou fází výměny je prohloubení schopností komunikovat v anglickém jazyce a bližší
seznámení se s běžným životem holandského/českého studenta a se školou, městem a zemí, ze
které partneři jsou.
b)

Mezinárodní fotosoutěž na téma TECHNIKA – 11. ročník fotografické soutěže.

Mezinárodní fotografická soutěž je pořádána Doctrina-Podještědským gymnáziem pro studenty
gymnázií Euroregionu Nisa. Jedenáctý ročník soutěže byl vyhlášen v říjnu 2017, příjem
soutěžních prací byl uzavřen v lednu 2018.
Porota ve složení Markéta Tallerová, Marie Davidová a Karel Došek vybírala z 220
přihlášených fotografií a udělila 10 ocenění. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen, které do
soutěže věnoval SPPG, proběhlo v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou v rámci
ukončení druhého trimestru (3. 4. 2018). Výstava soutěžních fotografií v obchodním centru Plaza
Liberec byla v témže dni zahájena vernisáží.
Kategorie nižších gymnázií (studenti do 15 let):
1. Taťána Marková, Doctrina-Podještědské gymnázium Liberec, sekunda
2. Ema Klátiková, Doctrina-Podještědské gymnázium Liberec, prima
3. Julie Vozková, Gymnázium a SOŠPg Liberec Jeronýmova
Čestné uznání poroty:
Tereza Kašparová, Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova, Liberec
Kategorie vyšších gymnázií (studenti nad 15 let):
1. Matouš Pikous, Doctrina-Podještědské gymnázium Liberec, oktáva
2. Eva Špetlíková, Doctrina-Podještědské gymnázium Liberec, oktáva
3. Jan Machovič, Doctrina-Podještědské gymnázium Liberec, oktáva
Čestné uznání poroty:
Alice Bohdálková, Gymnázium a SOŠPg Liberec Jeronýmova
Barbora Hloušková, VOŠ a SŠ Nový Bor
Zvláštní cena poroty:
Tereza Všetičková, Doctrina-Podještědské gymnázium Liberec

C. Nadregionální spolupráce
Přírodovědecká fakulta UK v Praze
DPG je fakultní školou PřF UK s platností do 30. Září 2020.
Přínosná a úspěšná spolupráce s PřF UK Praha pokračovala také v uplynulém školním roce.
Potvrzena byla na konferenci fakultních škol PřF UK v lednu 2018, jíž se účastnili i ředitelka
školy a její zástupce.

Z partnerství plynou gymnáziu výhody, které lze uplatnit nejen účastí v projektu Přírodovědci,
ale také pořádáním různých přednášek na půdě DPG, účastí na praktických cvičeních PřF i při
kontaktech vyučujících a studentů.
Ve školním roce 2017/2018 byla na DPG pro studenty oktávy v rámci dílny DNA realizována
přednáška Mgr. R. Šolce Cytogenetika člověka (leden 2018) a pro studenty sexty a septimy
přednáška Mgr. Jaroslava Semeráda Nanočástice a mikroplasty (červen 2018). V květnu 2018
navštívila skupina studentů vyššího gymnázia Hrdličkovo muzeum PřF UK. Vyučující chemie
absolvovala na katedře chemie PřF UK 24hodinový seminář pro středoškolské učitele Cesta do
hlubin studia chemie.
Akademie věd ČR
o Týden vědy a techniky – přírodovědné přednášky, exkurze v Ústavu organické chemie
a biochemie AV ČR (kvinta, sexta, septima, oktáva – vybraní studenti; listopad 2017)
o Týden mozku v Praze - přednášky pro 12 studentů (kvinta, sexta, septima – vybraní studenti,
březen 2018)
o Nebojte se vědy 2018 – Rozptyl světla aneb proč je naše planeta modrá – přednáška (septima,
březen 2018)
o Nebojte se vědy 2018 – Od naměřených dat k jejich matematickému popisu pomoci funkce –
a zase zpátky (kvinta, březen 2018)
o Otevřená věda AV ČR, Letní vědecké kempy – RNDr. Vladimíra Erhartová, lektorka
VŠCHT Praha
31. letní škola – Mgr. Daniela Horáková (srpen 2017)
MMF UK Praha
Náboj – mezinárodní matematická soutěž družstev (vybraní studenti z kvinty, sexty, septimy
a oktávy; duben 2018)
ČVUT Praha
StreTech 2018 – prezentace studentských prací na celostátní přehlídce (Matouš Pikous, oktáva:
Návrh a optimalizace piezoelektrického transformátoru)
Ústav pro studium totalitních režimů Praha
o pilotáž projektu Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny –
Mgr. Radomír Stupka (říjen 2017);
o absolvování semináře Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů –
Mgr. Radomír Stupka (říjen 2017);
o absolvování semináře Odboj, odpor, disent: výuka sporných dějin; ÚSTR Praha – Mgr.
Radomír Stupka (prosinec 2017)
Kritické myšlení z. s., Praha
certifikovaná lektorka pro kurzy RWCT, prožitkového čtenářství – dílen čtení, kurzy Čteme
s (ne)čtenáři a učíme je kriticky myslet – Mgr. Hana Antonínová Hegerová (celoročně)
Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s., Praha
pedagogická konzultantka, ZŠ Ostašov – Mgr. Hana Antonínová Hegerová (celoročně)
Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje,
Hradec Králové vedení semináře Práce s textem v kontextu přípravy k maturitě
– Mgr. Hana Antonínová Hegerová (listopad 2017)

Člověk v tísni
o organizace Studentských voleb do Poslanecké sněmovny 2017 a Studentských prezidentských
voleb 2018 – Mgr. Petra Quirenzová;
o příprava Studentských komunálních voleb 2018 – Mgr. Petra Quirenzová
o iniciace a spolupořádání akce Běh pro Afriku (červen 2018) – zapojena celá škola
o Hledají se učitelé mediální výchovy – počátek spolupráce s organizací Jeden svět na školách
– Mgr. Petra Quirenzová
o Týdny mediálního vzdělávání – beseda s JUDr. Davidem Šťáhlavským z Čro na téma
současná média, fakenews, hoax, dezinformace – studenti Kn, Sp (18. Června 2018)
Asociace malých debrujárů ČR
regionální zástupce Asociace malých debrujárů České republiky pro region Liberecký, supervize
KMD pro žáky prvního stupně ZŠ – RNDr. Vladimíra Erhartová
Knihovna Václava Havla
o zapojení do projektu „Číst Havla“ (sexta, oktáva) – Mgr. Hana Antonínová Hegerová, Mgr.
Stanislava Rygálová, Mgr. Radomír Stupka
o prezentace zkušeností z projektu – konference Čtenářská gramotnost (KÚ LK, únor 2018) –
Mgr. Hana Antonínová Hegerová, Mgr. Radomír Stupka

D. Spolupráce na regionální úrovni
a) Pomoc studentů při veřejných sbírkách
Pořádající instituce

kdo
kvinta

Naše účast
kdy
výtěžek
září 2017
17 064,00

Srdíčkový den, Život dětem, N. Rosůlková březen 2018
3 001,00
z. ú.
(septima)
T. Matějovská
Název akce
(kvinta)
N. Rosůlková
Fond Sidus
listopad 2017
2 000,00
T. Matějovská
Květinový den, ARCUS
sexta, septima
květen 2018
48 973,00
Bílá pastelka, Sjednocená
organizace nevidomých a sexta, septima
říjen 2017
14 834,00
slabozrakých ČR
b) Spolupráce s regionálními organizacemi
KÚ Libereckého kraje
o Veletrh Technologie do škol, Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého
kraje (projekt KAP LK, duben 2018) - orální příspěvek o projektech Inertia in Everyday Life
a Forces Around Us – RNDr. Vladimíra Erhartová
o Konference ke čtenářské gramotnosti, Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy
Libereckého kraje (KAP LK, únor 2018) – konferenční příspěvky Mgr. Hana Antonínová
Hegerová (Pomáháme školám k úspěchu, Mgr. Radomír Stupka (Čteme Havla)

o ČR v proměnách století – účast ve výtvarné soutěži pořádané KÚ LK (leden – červen 2018) –
koordinátorka Ing. Arch. Marie Davidová
TU Liberec
• Fyzikální jarmark (leden 2018) – spolupořadatelství, organizátorská činnost vybraných
studentů - RNDr. Vladimíra Erhartová
• katedra fyziky TUL - odborné exkurze + vědecká práce studentů septimy a oktávy
v laboratořích KF TUL (leden, březen 2018) - RNDr. Vladimíra Erhartová
• „Člověk, energie a jaderná energetika“ – návštěva přednášky na TUL (kvinta, duben
2018)
• výuka předmětu Fyzika v přírodovědě - RNDr. Vladimíra Erhartová (celoročně)
• výuka didaktiky humanitních oborů, CDV, obor Studium v oblasti pedagogických věd –
PaedDr. Jaroslava Šiftová (celoročně)
• vedení závěrečných prací, CDV, obor Studium v oblasti pedagogických věd – PaedDr.
Jaroslava Šiftová (celoročně)
• výuka v kurzech U3V CDV (Mytologické základy naší současnosti, Přemyslovci) +
publikace výukových textů – PaedDr. Jaroslava Šiftová (celoročně)
• výuka v kurzu U3V CDV Dějiny hudby – Mgr. Stanislava Rygálová
• vedení tematických exkurzí s historickou tematikou organizovaných TUL –
PaedDr. Jaroslava Šiftová (duben, květen 2018)
Ústav jazykové a odborné přípravy UK
• výuka Aj pro učitele základních škol, pracoviště ÚJOP Liberec - Mgr. Marek Blecha
(celoročně)
Dům dětí a mládeže Větrník
• okresní garantka SOČ, předsedkyně krajské komise SOČ - PaedDr. Jaroslava Šiftová
• člen krajské komise SOČ – Mgr. Jiří Jansa
• předsedkyně okresní a krajské komise Soutěže v anglickém jazyce - Mgr. Petra
Quirenzová
• předseda krajské komise Biologické olympiády - Mgr. Jiří Jansa
• členka krajské komise Soutěže ve francouzském jazyce - Mgr. Anna Zelenková
• členka krajské komise Soutěže ve španělském jazyce – Maria Mercedes Martin de la
Nuez, Ph.D.
• členka krajské komise soutěže Ars poetica - Puškinův památník - Mgr. Petra Beranová
• členka krajské komise Matematické olympiády - RNDr. Jana Pikousová Doležalová
• člen okresní komise Zeměpisné olympiády - Mgr. Libor Spurný
• členka okresní komise Soutěže v německém jazyce – Mgr. Petra Beranová
Krajská vědecká knihovna Liberec
• čtení rakouské autorky Karin Peschka, rakouské oddělení KVK – septima (duben 2018) –
Mgr. Petra Beranová
• Evropský den jazyků - akce Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem – workshopy -kvinta
(září 2017) – Mgr. Petra Beranová, Marie mercedes Martin de le Nuez, Ph.D.
• návštěva přednášek Mgr. Sekyry: Liberecko v krásné literatuře 19. století a Němečtí
předváleční autoři Liberecka (septima) - Mgr. Petra Beranová

• Debata s prezidentskými kandidáty (KVK + Parlament mladých Liberec) - kvinta –
oktáva (listopad 2017)
Statutární město Liberec
•
•

Workshop na téma: Budoucí výzvy města Liberec – sexta (listopad2017)
Mezinárodní den podpory obětem násilí – besedy a dokumentární filmy – tercie, kvarta
(červen 2018)

Další regionální organizace
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZOO Liberec – Mgr. Jiří Jansa
- Den ochranářských projektů, prezentace projektu Kukang (V. Urbánková, tercie,
červen 2018)
- Účast v regionálním kole soutěže ZOO Riskuj
IQlandia – RNDr. Vladimíra Erhartová
- Fyzikální večer studentů kvinty v iQlandii (květen 2018)
- Fyzikální program studentů kvinty v iQlandii pro primu a veřejnost (červen 2018)
- Velká science show – kvinta (květen 2018)
- Jaderná energie – tercie (červen 2018)
historické přednášky a tematické exkurze pro veřejnost (Společnost přátel historie města
Jablonného) - PaedDr. Jaroslava Šiftová
spolupráce s Europe Direct Liberec a Eurocentrem Liberec (celoročně) - Mgr. Petra
Quirenzová
Naivní divadlo Liberec, překlady (celoročně) - Mgr. Petra Quirenzová
Parlament mladých Liberec - konference Jsem aktivním občanem – septima (prosinec 2017)
Živá knihovna, V-Klub - projekt Hrdinové naší doby – kvinta (únor 2018)
Hasičský záchranný sbor Liberec – odborná exkurze – sexta (březen 2018)
AČR Liberec - odborná exkurze – oktáva (březen 2018)
ZZS Liberec – letecká ZS, rychlá ZS - odborná exkurze – kvinta, septima (březen 2018)
MAS „Přijďte pobejt“ Jilemnice - vedení semináře pro učitele ZŠ z Jilemnicka – Mgr. Hana
Antonínová Hegerová (prosinec 2017)

E. Prezentace školy na veřejnosti
Charitativní akce – pod vedením PhDr. Slávky Lukešové studenti školy každoročně aktivně
spolupracují s různými charitativními organizacemi a angažují se zejména při veřejných sbírkách
ve městě.
Studenti kvarty dále pokračují v Adopci na dálku (Diecézní katolická charita Hradec Králové).
Na vzdělání přispívají dívce Celin Mercy (Bangalore, Indie).
Běh pro Afriku - Studentský parlament Doctrina–Podještědského gymnázia uspořádal
dobročinnou akci společnosti Člověk v tísni, ve které se formou charitativních běhů vybírají
příspěvky na stavbu školy v Etiopii. Díky sbírce Postavme školu v Africe staví Člověk v tísni
v Etiopii každým rokem alespoň jednu školu. Akce se účastnili studenti všech ročníků a vybralo
se celkem 86 933,- Kč.
Sbírka pro DD Dubá Deštná – studenti tercie vytvořili v rámci občanské výchovy projekt na pomoc
dětem, jejž realizovali ve formě spolupráce s DD Dubá Deštná. Do sbírky oblečení pro místní
děti zapojili celou školu, výtěžek sbírky předali ředitelce DD při exkurzi do domova (listopad
2017 – leden 2018).

Memoriál Zuzany Krejčové – 18. ročník MZK organizovala škola 27. dubna 2018 v areálu
pronajatého Městského atletického stadionu v Liberci. Běžecké štafetové závody pro střední
školy Libereckého kraje jsou vzpomínkou na tragicky zesnulou studentku školy Zuzanu
Krejčovou. Akce se zúčastnilo osm víceletých gymnázií a středních škol z Libereckého kraje.
Divadelní soubor STOPA – Ve školním roce 2017-2018 nastudoval soubor pod vedením Bc.
Vandy Zaplatílkové Hutařové, DiS., dvě nové, krátké autorské inscenace. První, groteskou
s názvem Google Shakespeare, se soubor prezentoval 25. listopadu 2017 na pražském divadelním
festivalu Pereme se s Thálií (pořadatel Gymnázium Jaroslava Seiferta Praha), dále pak 23. února
2018 na festivalu Modrý Kocour v Turnově (pořadatel Mario Kubaš a Petr Haken) a také 25.
června 2018 na festivalu Vratislavické divadelní léto (pořadatel kulturní centrum Vratislavice
101010), kde STOPA vystoupila společně s Vydýcháno ZUŠ a jejich inscenací Dopisy.
Druhá detektivní inscenace s názvem Černá na Černý, o jejíž napsání se zasloužil především
student oktávy Jiří Schoř, vznikla pro příležitost zakončení druhého trimestru Doctrina –
Podještědského gymnázia dne 3. dubna 2018 ve vratislavickém Kulturním centru 101010. Byla
posléze ještě prezentována 6. dubna 2018 na divadelním festivalu PřeMostění (pořadatelé Pavel
Skála a ZUŠ Floriana Leopolda Gassmana) a na večeru dvou studentských souborů – Stopy
a Frikulínů - 11. června 2018 v Experimentálním studiu Liberec (pořadatel soubor STOPA).

Dodatek: Tabulka č. 6 – sociální partneři
Sociální partneři
Zaměstnavatel

Forma spolupráce
Další vzdělávání a stáže
Junior Achievement Czech
pedagogických pracovníků
Zapojení do tvorby koncepčních
Junior Achievement Czech
záměrů rozvoje školy
Další vzdělávání a stáže
AV ČR
pedagogických pracovníků
Účast odborníka z praxe v rámci
AV ČR
teoretické odborné přípravy
Zapojení do tvorby koncepčních
TU Liberec
záměrů rozvoje školy
Účast odborníka z praxe v rámci
TU Liberec
teoretické odborné přípravy
Účasti odborníka z praxe u
TU Liberec
profilové části maturitní zkoušky
Zapojení do tvorby koncepčních
IQ landia Liberec
záměrů rozvoje školy
Účasti odborníka z praxe u
IQ landia Liberec
profilové části maturitní zkoušky
Další vzdělávání a stáže
PřF UK Praha
pedagogických pracovníků
Účast odborníka z praxe v rámci
PřF UK Praha
teoretické odborné přípravy
Další vzdělávání a stáže
VŠCHT Praha
pedagogických pracovníků
Další vzdělávání a stáže
Člověk v tísni
pedagogických pracovníků
Zapojení do tvorby koncepčních
Člověk v tísni
záměrů rozvoje školy
Účasti odborníka z praxe u
Česká zemědělská univerzita Praha
profilové části maturitní zkoušky
Účasti odborníka z praxe u
J. Porkert - export, import, s.r.o.
profilové části maturitní zkoušky
KVK Liberec

Počet žáků

Počet pedagogů

1
24

1
3

18

2

28

1

24
2
48
3

3
84

3
1
2

48
3
1
48

ZOO Liberec

48

ZZS Liberec

46

HZS Liberec

24

AČR Liberec

23

Život dětem

26

Fond Sidus

25

ARCUS Praha

42

SONS ČR

44

Sklárna Novosad Harrachov

45

Sotio Praha

16

7. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Přehled programů dalšího vzdělávání realizovaných školou:

A. Akreditované kurzy
Podještědské gymnázium, s.r.o. získalo dnem 11. 1. 2011 akreditaci k provádění vzdělávacích
programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování. Akreditaci udělilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy pod č. j. 32 853/2010-25-791. Ve sledovaném období nebyl žádný
akreditovaný kurz školou realizován.

B. Volnočasové kurzy
V roce 2012 byla na ve škole zahájena výuka v zájmových kurzech pro veřejnost z řad rodičů a
dalších zájemců. Ve školním roce 2017/2018 byl otevřen 5. ročník Podještědského gymnázia 3.
věku. V říjnu - dubnu byl v jeho rámci realizován jeden historický kurz.
název programu

směr

druh

akreditace

Biblická mytologie a její
odraz v současné kultuře všeobecně vzdělávací zájmový kurz - volnočasový
rozsah
40
hodin

forma
studia

způsob
počet
počet
ukončení účastníků absolventů

prezenční osvědčení

19

sociální partneři

poznámka

17

Dodatek: Tabulka č. 7 – Inovace ŠVP STUDENT
Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední
vzdělávání
Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední
vzdělávání

Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku dalšího vzdělávání
v roce 2017

rok 2017

rok 2018

1

1

1

8. Zapojení do projektů, spolupráce se zahraničními
školami
Spolupráce se zahraničními školami
výměnný program s Meridiaan College, Vestiging Het
Nieuwe Eemland, Amersfoort - příprava výměny pro
školní rok 2018/19 - výjezd a hostitelství
Instituto Superiore Enrico Fermi.
Korespondenční partnerství v německém jazyce,
Mantova (Itálie)
videokonference (studenti kvarty, leden – červen 2018)
Torquay (Anglie) – Riviera English
Týdenní jazykový kurz (25 studentů sekundy – kvarty,
School
duben 2018)
Návštěva studentů z Finska v rámci řešení projektu
Lauttakylän lukio, Huittinen, Finsko
Forces Around Us (kvinta, květen 2018)
Partnerství DPG Liberec - Amersfoort

Zapojení do projektů
Název projektu
Forces Around Us, eTwinning

Inertia in Everyday Life
11. ročník fotografické soutěže pro
gymnázia Euroregionu Nisa (vyzvána
gymnázia Německa i Polska) – téma
TECHNIKA

Hlavní organizátor, forma zapojení
Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich, Godziesze
Wielkie Polsko, Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu
Municipiul Ploiesti , Ploieşti Rumunsko, Lauttakylän
lukio, Huittinen Finsko, Agrupamento de Escolas de
Almodôvar, Almodôvar Portugalsko (kvinta, celoročně)
Veletrh Technologie do škol, Strategické plánování
rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (projekt
KAP LK) - RNDr. V. Erhartová, duben 2018
Doctrina-Podještědské gymnázium Liberec (ČR) –
organizace soutěže pro střední školy a gymnázia
Euroregionu Nisa

The Duke of Edinburgh’s International Award Czech
Republic Foundation, o. p. - celoroční aktivity v oblasti
sportu, rozvoje talentu a dobrovolnictví (25 studentů
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
kvarty-septimy),
dobrodružná expedice programu (4 studenti kvarty, červen
2018)
ZOO Liberec – Den ochranářských projektů KUKANG
prezentace projektu (3 studentky tercie, červen 2018)
Projekt Nadace Jana Husa – úvahy a eseje na téma
Cena Bronislavy Müllerové
Svoboda slova (9 studentů oktávy, březen 2018)
Knihovna Václava Havla Praha – oktáva (prosinec
Číst Havla
2018), prezentace zkušeností na konferenci Čtenářská
gramotnost (KAP LK, únor 2018)
Holocaust Education Trust Ireland, ŽM v Praze (kvarta,
Projekt Krokus
říjen 2017)
Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální ÚSTR Praha – pilotáž projektu (kvarta, septima, říjen
aplikace pro práci s prameny
2017)
Člověk
v tísni
+
Doctrina–Podještědské
Běh pro Afriku
gymnázium – dobročinná akce – forma
charitativních běhů (červen 2018)

Projekty realizované školou a financované z jiných zdrojů
Tabulka č. 8 – Projekty

Dodatek: Tabulka č. 8 – Mezinárodní programy

Dodatek: Tabulka č. 8 – Spolupráce se zahraničními školami
Stát

Nizozemí
Itálie

Název školy

Oblast spolupráce

Meridiaan College, Vestiging Het
Nieuwe Eemland, Amersfoort
Instituto Superiore Enrico Fermi,
Mantova

výměnné pobyty studentů (25
studentů)
korespondenční partnerství - eTwinning
(9 studentů)
řešení projektu Forces Around Us (24
studentů)

Finsko

Lauttakylän lukio, Huittinen

Velká Británie

Riviera English school Torquay

jazykový kurz (25 studentů)

9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti
A. Výsledky soutěží a přehlídek
Středoškolská odborná činnost (SOČ)
název práce
obor
Návrh a optimalizace
piezoelektrického
KK
transformátoru
Využití termokamery při
KK
výuce fyziky
Výskyt a význam
náboženských a
KK
politických motivů v
díle Jiřího Wolkra

Název soutěže
Olympiády
Certamen Latinum

kategorie
zemské kolo

umístění

autor(ka)

1. místo KK

Matouš Pikous (oktáva)

3. místo KK

Martin Halada (oktáva)

5. místo KK

Tereza Csibová (oktáva)

umístění

jméno, třída

Olympiáda v českém jazyce
Olympiáda v českém jazyce
Olympiáda v anglickém jazyce
Soutěž ve španělském jazyce
Soutěž ve španělském jazyce
Soutěž v německém jazyce
Soutěž ve francouzském jazyce
(B2)
Logická olympiáda
(Mensa ČR)
Logická olympiáda

krajské kolo
krajské kolo
celostátní kolo
celostátní kolo - II.
krajské kolo - I.
krajské kolo

N. Hromková, M. Koutecká
(obě sexta), K. Peštová
(septima)
8. místo T. Csibová (oktáva)
12. místo M. Pikous (oktáva)
14. místo A. Kovbuz (septima)
3. místo T. Csibová (oktáva)
2. místo H. Modrá (kvinta)
3. místo P. Laner (kvarta)

krajské kolo

10. místo N. Hromková (sexta)

krajské kolo

Ekologická olympiáda

krajské kolo

76,09
E. Volf (kvinta)
percentil
14. místo E. Volf (kvarta)
M. Stašák, K. Ivanka,
11. místo
F. Radostný (kvinta)
7.- 9.
M. Horák (septima)
místo
13.-16. L. Bartošová (septima)
místo
19.-22. A. Janisová (oktáva)
místo
účast
L. Skalická (oktáva), M. Jína
(septima)
14. místo M. Pikous (oktáva)
23. místo N. Rosůlková (septima)
15. místo N. Hromková (sexta)
17. místo H. Modrá (kvinta)

finále Praha

Ekonomická olympiáda (INEV) krajské kolo
Ekonomická olympiáda (INEV) krajské kolo
Ekonomická olympiáda (INEV) krajské kolo
Ekonomická olympiáda (INEV) krajské kolo
Biologická olympiáda
Biologická olympiáda
Biologická olympiáda
Biologická olympiáda

krajské kolo - A
krajské kolo - A
krajské kolo - B
krajské kolo - B

účast

Biologická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Matematická olympiáda
Matematická olympiáda
Matematická olympiáda
Matematická olympiáda

Umělecké soutěže

Mezinárodní fotografická
soutěž Technika, 11. ročník

Literární soutěž Řekni mi, co
čteš
Literární soutěž Řekni mi, co
čteš
Literární soutěž Řekni mi, co
čteš
Literární soutěž Řekni mi, co
čteš
Wolkerův Prostějov
Máj - měsíc poezie
Výtvarná soutěž Veselý stroj
LinguaFest,
14.3.2018

Školní časopis roku 2018

krajské kolo - C
krajské kolo - D
krajské kolo - A
krajské kolo - C
krajské kolo - C
okresní kolo – Z7
pořádající
organizace

7. místo
8. ÚŘ
8. místo
10.-13.ÚŘ
14.-15.ÚŘ
2. místo

V. Urbánková (tercie)
E. Volf (kvinta)
M. Pikous (oktáva)
E. Volf (kvinta)
H. Modrá (kvinta)
K. Redl (sekunda)

umístění

jméno, třída

1. místo ml.
2. místo ml.

T. Marková (sekunda)
E. Klátiková (prima)

1. místo st.
2. místo st.
3. místo st.

M. Pikous (oktáva)
E. Špetlíková (oktáva)
J. Machovič (oktáva)

Nadace Škola hrou

Cena poroty
3. místo

T. Všetičková (oktáva)
O. Vlk (prima)

Nadace Škola hrou

4. místo

DoctrinaPodještědské
gymnázium, s.r.o.

Nadace Škola hrou

L. Martanová (prima)

8. místo

T. Kiryk (prima)

9. místo

M. Tichá (prima)

MŠMT, NIPOS
ARTAMA
Krajská vědecká
knihovna Liberec
IQlandia
Gymnázium F. X.
Šaldy, Liberec

krajské kolo,
1. místo

M. Pikous (oktáva)

Asociace
středoškolských
klubů ČR
Vyšší odborná
škola publicistiky
Praha

2. místo v LK,
ocenění za Titulku
(kategorie ZŠ –
2.stupeň, SŠ),
postup do
celostátního kola
(listopad 2018)

Nadace Škola hrou

1. místo
cena poroty
účast

T. Csibová (oktáva)
L. Martanová (prima)
N. Hromková (sexta),
M. Koutecká (sexta),
A. Roubíčková (sexta),
A. Vernerová (sexta),
Z. Bednářová (septima)
redakce Luštěnin

Sportovní soutěže
3. místo

2. místo
1. místo

Memoriál Zuzany Krejčové,
18. ročník

DoctrinaPodještědské
gymnázium, s.r.o.

1. místo
1. místo
2. místo

3. místo

Vědomostní soutěže
Turnaj mladých fyziků

JČMF

Turnaj mladých fyziků

JČMF

StreTech 2018 – celostátní
přehlídka studentských prací
celostátní anglická soutěž
časopisu Gate
Dějepisná soutěž gymnázií

ČVUT Praha,
červen 2018
nakladatelství
Bridge
Gymnázium Cheb,
duben 2018

Moje město Liberec

V-Klub při DDM
Větrník, květen
2018

štafeta primy
(F. Nalezinek, I. Rejnart,
L. Martanová,
B. Bělohlávková)
štafeta sekundy
(F. Beran, E. Hýřová,
T. Pecková, V. Vlk)
štafeta tercie
(J. Okleštěk, S.Magdová,
D.Tržický, V.Hromková)
štafeta kvarty (D. Šmíd,
A. Lehmannová,
D. Šlapák, M. Šlapáková)
štafeta SŠ – chlapci
(D. Stádník, V.Vaynahiy,
J. Všetička, M. Koníř)
štafeta SŠ – dívky
(S. Tachovská,
A. Táborská,
M. Drapáková,
T. Marijczuková)
hlavní závod 2x800 m
(N. Hromková,
A. Holomoucký)

4. místo, ústřední M. Pikous, T. Csibová
kolo
(oktáva), M. Prebsl,
V. Riss, K. Peštová
(septima)
2. místo,
M. Pikous (oktáva),
regionální kolo M. Prebsl, V. Riss,
K. Peštová V. Šikola
(septima)
účast
M. Pikous (oktáva)
2. místo,
celostátní kolo
účast
kategorie A
2. místo
11. místo
12. místo

T. Lenková (tercie)
N. Rosůlková,
K. Peštová,
R. Pacáková (septima)
T. Kiryk, K. Hron
(prima);
L. Steinerová,
A. Kosková (prima);
L. Martanová,
M. Tichá (prima)

Moje město Liberec

ZOORiskuj
Matematický klokan
Matematický klokan

Pythagoriáda

Náboj, mezinárodní
matematická soutěž družstev

V-Klub při DDM
Větrník, květen
2018
ZOO Liberec,
duben 2018
Jednota českých
matematiků a
fyziků, březen 2018
Jednota českých
matematiků a
fyziků, březen 2018
NIDV, březen 2018

MFF UK Praha

EuroTime 2018

Europe Direct ČR

Bludiště

ČT Ostrava
ČT Praha

U6 - úžasný svět vědy a
techniky, televizní soutěž

kategorie B
5. místo

B. Jiruchová,
A. Richterová (kvarta)

V. Urbánková,
2. místo,
T. Lenková,
regionální finále,
S. Magdová (tercie)
1. místo
E. Volf (kvinta)
Liberecký kraj,
kategorie Junior
5. místo,
Liberecký kraj

J. Svatuška (sekunda)

1. místo, okresní
K. Redl (sekunda)
kolo
H. Modrá, E. Volf,
A. Táborská, K. Ivanka
(kvinta), O. Vydra
účast
(sexta);
2 družstev
V. Riss, M. Prebsl,
A. Kovbuz (septima),
M. Koníř, M. Pikous
(oktáva)
účast
kvarta- septima
P. Laner, D. Šmíd,
účast
A. Lehmannová,
M. Šlapáková (kvarta)
P. Laner, K. Maděrová,
A. Lehmannová,
účast
D. Šlapák, Z. Vydrová
(kvarta)

Naši studenti ve volném čase dosahují velmi dobrých výsledků i ve sportovních oddílech
a uměleckých kroužcích a souborech. Těm nejvýraznějším pomáhá škola i úpravou školní
docházky nebo sestavením individuálního studijního plánu.

B. ŠVP STUDENT - zavádění nových metod výuky a vzdělávání
ŠVP STUDENT (č. j. PG/ŠVP/2009/01) byl v tomto školním roce realizován ve všech ročnících
nižšího i vyššího gymnázia. V souladu s jeho obsahem byly realizovány tyto dílny:
v primě: Antické mýty, Den památky obětí holocaustu, Exkurze do Národní galerie v Praze,
v sekundě: Den památky obětí komunistického režimu,
v tercii: Voda, Den památky obětí holocaustu,
v kvartě: Den lidských práv, Den památky obětí komunistického režimu, Finanční gramotnost,
v kvintě: Starověké písemnictví (týdenní projekt), Světová náboženství,
v sextě: Evropský den jazyků, Den památky obětí komunistického režimu, Občan,
v septimě: Evropský den jazyků, Den památky obětí holocaustu,

v oktávě: DNA (dílna).
Vedle dlouhodobě plánovaných aktivit a metod výuky podle ŠVP vyučující využili
momentálních nabídek a aktuálních situací pro zařazení motivačních prvků do výuky, uvedených
v následujícím přehledu.

C. Přehled pravidelné, zájmové a příležitostné činnosti ve školním roce
2017/2018
Tradiční akce
• Ručičky – přijímací rituál do primy – otisk dlaně na stěnu ve škole – 4. září 2017
• rautík pro oktavány – slavnostní zahájení školního roku se zápisem do pamětní knihy
PG – 4. září 2017
• vernisáž výstavy obrazů Štefana Škapíka – Galerie na chodbě – 7. září 2017 (výstava
trvala do konce školního roku)
• hospitační týdny pro rodiče a veřejnost – škola otevřená všem – říjen 2017, leden 2018
• Vánoční turnaj a Vánočnění – celoškolní turnaj ve vybíjené a odbíjené, společné
zpívání koled, vánoční „dílny“ pro studenty – 21. a 22. prosince 2017
• Den otevřených dveří – 17. ledna 2018
• Bystrý páťák - soutěž je součástí programu Dne otevřených dveří na Podještědském
gymnáziu a proběhla 17. ledna 2018. Soutěže se mohou zúčastnit žáci 5. tříd ZŠ. Na
vyplnění soutěžních archů je stanoveno maximálně 45 minut, žák může soutěž ukončit
kdykoli dříve, časový limit se do výsledku nezapočítává. Všech 35 soutěžících bylo
seznámeno se správnými řešeními úkolů a nejlepší byli odměněni.
• maturitní ples – společná organizace: ředitelství, oktaváni, Sdružení pro podporu PG
(SPPG - rodiče) – 9. února 2018 „Vzhůru do oblak“
• cena Fanda za nejlepší prezentaci projektu septimy DPG pro studenta, který nejvíce
zaujal rodičovskou porotu - organizuje a cenu udílí SPPG – prezentováno 7 prací –
15. února 2018
• káva v ředitelně – poslední slavnostní třídní schůzky s rodiči oktavánů – 1. března 2018
• Memoriál Zuzany Krejčové – běžecké závody pro střední školy Libereckého kraje,
vzpomínka na studentku PG – 27. dubna 2018
• Pegylie – závěrečná školní slavnost s udílením cen Pegy a stipendií – 28. června 2018
Pro uchazeče o studium v osmiletém i čtyřletém oboru jsme připravili zcela nové akce:
Gymnazistou na zkoušku – nabídka aktivně se jedno dopoledne zapojit do výuky na DPG
(leden 2018)
Přijímačky nanečisto – možnost vyzkoušet si testy JPZ z matematiky a českého jazyka se
společným rozborem a opravou (27. ledna 2018, 10. února 2018)
Kromě výše uvedených akcí:
•

•

se scházela redakce LUŠTĚNIN (pod vedením šéfredaktorky Anny Táborské a patronací
vyučující Mgr. Anny Zelenkové) a připravila během školního roku vydání tří čísel
školního studentského občasníku, vždy v nákladu 100 ks
v prosinci 2017 zahájil svou činnost školní Studentský parlament. Každá třída si zvolila
dva zástupce, kteří se účastnili pravidelných setkání. Na nich projednávali témata spojená

•

se studentským životem a prací ve škole, např. vybavení tříd, chodeb, řešili aktuální
problémy spjaté se studiem. Dále byly projednávány možnosti zapojit školu do dalších
sportovních a kulturních akcí. Studentský parlament uspořádal akci s názvem: „Vyběhej
školu pro Afriku“ – sportovně-společenská aktivita organizace Člověk v tísni - společně
s MŠ a ZŠ Doctrina.
vybraní studenti soutěžili v oborových soutěžích, které pro ně připravovali vyučující na
webových stránkách školy (kořeny evropské kultury)

Exkurze
říjen 2017
- ČVUT Praha – úvodní soustředění k 31. ročníku Turnaje mladých fyziků (vybraní studenti
septimy a oktávy)
listopad 2017
- Týden vědy a techniky AV ČR - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v Praze (sexta
- oktáva)
- Divadlo Archa, Praha - Fidlovačka aneb Kdo je My? (septima)
prosinec 2017
- Národní divadlo – Maryša (sexta)
- exkurze do Národní galerie v Praze - Anežský klášter (prima)
- Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Rigoletto (oktáva)
leden 2018
- Fyzikální laboratoře TUL (družstvo „Turnaje mladých fyziků)
- Divadlo v Dlouhé, Praha - Romance pro křídlovku – inscenace a beseda s režií (oktáva)
únor 2018
- Oblastní galerie Liberec - výstava České umění 20. století (oktáva)
- Naivní divadlo Liberec – inscenace Řekl bych nějakej vtip…(tercie, kvarta, kvinta)
březen 2018
- Fyzikální laboratoře TUL (družstvo „Turnaje mladých fyziků)
- Oblastní galerie Liberec - výstava Skol!!! (sekunda)
- Týden mozku AV ČR Praha (kvinta, sexta, septima – vybraní studenti)
- základny Letecké záchranné služby a Lékařské záchranné služby v Liberci (kvinta, oktáva)
- Hasičský záchranný sbor Liberec (sexta)
- Armáda ČR, posádka Liberec, 31. BRCHBO (septima)
duben 2018
- Sklárna Novosad Harrachov (tercie, kvarta)
květen 2018
- IQ landia Liberec - Velká science show (kvinta)
- Sotio a.s. Praha (vybraní studenti kvinty, sexty, septimy)
- Přírodovědecká fakulta UK Praha – Hrdličkovo muzeum (vybraní studenti)
červen 2018
- historická exkurze do Jablonného v Podještědí (prima)
- Magický Himaláj (sekunda)
- IQ landia Liberec - Jaderná energie (tercie)
Přednášky
září 2017
- Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem – workshop KVK Liberec (kvinta)
říjen 2017
- přednáška o studiu na zahraničních VŠ, přenášející: L. Kruezi, UniLink (oktáva)
listopad 2017
- Týden vědy AV ČR - tematické přednášky v rámci exkurze

- workshop na téma Budoucí výzvy města Liberec, Statutární město Liberec (sexta)
prosinec 2017
- japonské divadlo-Kjógen (přednáška + divadlo) na DPG (celá škola)
- konference Jsem aktivním občanem, pořadatel Parlament mladých Liberec (septima)
leden 2018
- Cytogenetika člověka (PřF UK Praha) - oktáva
únor 2018
- Živá knihovna, V-Klub - v rámci projektu Hrdinové naší doby (kvinta)
březen 2018
- Správné držení těla, Alexandra Procházková (prima, kvinta)
- Rozptyl světla aneb proč je naše planeta modrá, Nebojte se vědy 2018 - AV ČR (septima)
- Od naměřených dat k jejich matematickému popisu pomoci funkce - a zase zpátky, Nebojte
se vědy 2018 - AV ČR (kvinta)
duben 2018
- Čtení rakouské autorky V. Fritsch (KVK Liberec) – septima
- TUL - Člověk, energie a jaderná energetika (kvinta)
- KVK - Mgr. Marek Sekyra: Liberecko v krásné literatuře 19. století (septima)
- KVK - Mgr. Marek Sekyra: Němečtí předváleční autoři Liberecka (septima)
květen 2018
- Do Německa na zkušenou, Česko-německé fórum mládeže, Veronika Malantová (vybraní
studenti Nj)
- Zubní hygiena, Karolina Matějovská (kvinta, sexta)
- Zeměpisný pořad o Srí Lance, kino Varšava (prima a sekunda)
červen 2018
- Knižní veletrh od sekundy pro primu
- Nanočástice a mikroplasty, PřF UK Praha (sexta, septima)
- Ochrana životního prostředí, PřfUK Praha (sexta, septima)
- Týdny mediálního vzdělávání – beseda s JUDr. Davidem Šťáhlavským z ČRo na téma
současná média, fakenews, hoax, dezinformace (kvinta, septima)
- Mezinárodní den podpory obětem násilí – besedy a dokumentární filmy, Statutární město
Liberec Lidové sady (tercie, kvarta)
Další aktivity a zajímavosti
•

•
•
•
•

•
•

Kariérové testy pro studenty septimy – součást profesního poradenství, které nabízí
studentům vyšších ročníků školní psycholožka. Po absolvování testů studenti po zbytek roku
využívají návazných konzultací (listopad 2017)
English club - vzájemné konzultace studentů, pomoc starších mladším (celá škola celoročně)
Akce školní knihovny – nákup nových knih a revize knižního fondu, dílny čtení, studentské
čtení
návštěvy rodilého mluvčího v hodinách Aj a Fj v kvintě - oktávě (celoročně)
Rodičovské kavárny - vzdělávací semináře pro rodiče (a prarodiče) studentů DPG (říjen
2017 a březen 2018) – hosté: Bc. Pavel Kalpakcis, psychoterapeut a speciální pedagog
(„Autorita a hranice ve vztahu rodiče – dospívající, vzájemná komunikace a respekt
k potřebám vlastním i druhého“), PhDr. David Cichák a Mgr. Hana Heindorferová
(„Partnerství a sexualita aneb partnerský život v rodině s dospívajícími dětmi“)
pravidelné setkání oktávy s členy KAPG - beseda o VŠ, přijímacích zkouškách
a vysokoškolském studiu (leden 2018)
DPG hledá talent – hudební soutěž, třídní kola a celoškolní finále (únor 2018)

•
•
•

Klub malých debrujárů - nepovinný předmět zaměřený na hrátky s fyzikou - sekunda kvarta (celoročně)
Fyzikální večery v iQlandii - prezentace fyzikálních experimentů studenty sexty pro
spolužáky z nižších ročníků a pro veřejnost (květen-červen 2018)
Mezinárodní den poezie – Dobrota za báseň – zájemci z řad studentů a pedagogů skládají
básně (březen 2018)

10. Poradenské služby
Školní psycholožka
Pozice školní psycholožky byla ve škole zřízena v rámci projektu OPVK Školní kariérové
centrum (School Career Center), jehož doba udržitelnosti skončila v červnu 2017. Pracovní
pozice školní psycholožky zůstala zachována i ve školním roce 2017/2018.
Školní psycholožka poskytuje individuální konzultace studentům a jejich rodičům, včetně krizové
intervence, spolupracuje s třídními profesory a dalšími vyučujícími, kterým poskytuje
metodickou podporu při práci s jednotlivými studenty i se třídami, pracuje s třídními kolektivy na
nižším a vyšším gymnáziu a účastní se školních akcí. K práci se třídami využívá jak pravidelně
plánovaných hodin, tak podle potřeby hodin v období trimestrálních testů nebo suplovaných
hodin. Účastní se porad třídních profesorů a jednání vedení školy s rodiči a studenty,
spolupracuje s výchovnou poradkyní, monitoruje a konzultuje s ní vývoj jednotlivých studentů,
třídních kolektivů a možnosti podpůrných opatření pro integrované studenty.
V rámci pravidelné celoroční práce s třídními kolektivy na nižším gymnáziu se školní
psycholožka účastní Akce BIPO, která proběhla třetí týden v září 2017. Preventivní působení
a ovlivňování klimatu tříd je na nižším gymnáziu během roku dále podporováno monitorovacími
rozhovory se studenty, které probíhají za přítomnosti třídních profesorů (Mluvíme spolu). Na
začátku druhého trimestru psycholožka pravidelně provádí sociometrický screening klimatu ve
třídách, s jehož výstupy dále dlouhodobě pracuje.
Studentům vyšších ročníků školní psycholožka nabízí také kariérové poradenství. V rámci
odborného šetření studenti v septimě absolvují testy zaměřené na rozložení studijních
a osobnostních předpokladů a jednu či více konzultací nad výsledky, motivací, preferencemi
a možnostmi výběru dalšího vzdělávání a profesního směřování.
Nadále trvá spolupráce školní psycholožky s garantkou DVPP a organizace a zajišťování
hostujících lektorů pro projekt Rodičovských kaváren, který nabízí rodičům možnost
neformálního setkávání, dalšího vzdělávání a konzultací výchovných a vzdělávacích témat se
školní psycholožkou i dalšími odborníky. Letos se uskutečnila setkání dvě, v říjnu 2017
a v březnu 2018.
Školní psycholožka rovněž udržuje kontakty s odborníky v oblasti poradenství, psychologie
a psychoterapie v regionu a doporučuje, na vyžádání studentů či rodičů v některých případech
také zprostředkovává, kontakt s odbornými pracovišti.

Zpráva výchovné poradkyně školy
Výchovná poradkyně se pravidelně účastní porad třídních profesorů, na kterých se projednávají
přestupky a problémy jednotlivých studentů všech tříd. Vztahové a studijní problémy konzultuje
také na pravidelných schůzkách se školní psycholožkou. Výchovná poradkyně se zúčastňuje
jednání se studenty a s rodiči studentů, kteří mají studijní či výchovné problémy.
V uplynulém školním roce bylo na škole pět studentů, kteří byli v šetření pedagogickopsychologické poradny.
Součástí práce výchovné poradkyně je i pomoc maturantům při výběru dalšího studia (studenti
získávají informace o přehledu vysokých škol, jsou jim distribuovány všechny materiály, které
škola od VŠ a jiných vzdělávacích organizací dostává).
•

práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování

Výchovná poradkyně na základě rozhodnutí pedagogicko – psychologické poradny informuje
vyučující o tom, kteří studenti mají mít zajištěny speciální vzdělávací potřeby. V takových

případech postupují vyučující podle směrnice MŠMT a podle konkrétních pokynů obsažených ve
zprávě PPP.
Nejčastěji vyskytující se poruchou je dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Na poradách vyučující
společně řeší kázeňské i studijní problémy všech studentů, usilují o spolupráci s rodiči a školní
psycholožkou a dbají o zlepšení atmosféry ve škole.
Třídní profesoři koordinují péči o integrované studenty, kteří jsou klienty psychologické poradny,
nebo kteří pracují na základě plánu pedagogické podpory.
Pět studentů bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího programu, který byl vypracován
podle Vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných; tři studenti pracovali nejprve podle plánu
pedagogické podpory. Jeden ze studentů s IVP (porucha autistického spektra) pracoval v části
předmětů s asistentkou pedagoga.

• zajištění speciální péče

Nebylo třeba.

Prevence společensky nežádoucího chování
Vyhodnocení plánu prevence a zpráva metodičky prevence
Vytvořením minimálního preventivního programu na Doctrina-Podještědském gymnáziu (dále
MPP) byla pověřena metodička prevence sociálně patologických jevů. Realizaci MPP garantují
metodička prevence, ředitelka školy (koordinace činností), školní psycholožka (monitoring,
diagnostika a případná intervence) a výchovná poradkyně (výchovné a studijní záležitosti).
Prevence se zaměřuje na oblast vztahů ve třídě (prevence šikany), zdravý životní styl, prevence
zneužívání omamných a psychotropních látek, alkoholu a tabákových výrobků. Důraz je kladen
na součinnost garantů MPP s dalšími zainteresovanými osobami (třídními profesory, ostatními
vyučujícími a rodiči).
Specifická prevence je realizována besedou v primě v rámci výjezdové výuky (tzv. Akce BIPO,
viz ŠVP) a dalšími aktivitami řízenými školní psycholožkou. Akce BIPO obsahuje všechny
znaky harmonizačních dní. Kromě toho jsou jednotlivé preventivní okruhy realizovány v rámci
hodin předmětu výchova ke zdraví a občanská výchova (viz ŠVP STUDENT). Dílčím způsobem
je prevence realizována též na jednotlivých kurzech (taktéž zapracováno do ŠVP STUDENT).
Nedílnou součástí realizace MPP je také nespecifická prevence. Kromě již zmíněných kurzů patří
mezi její hlavní pilíře soustava tradičních školních akcí posilujících u studentů pocit
sounáležitosti se školou (ručičky, Pegylie, Memoriál Zuzany Krejčové, Studentský parlament…)
a dávajících možnost prožití úspěchu i za činnosti, které jde jen obtížně zařadit do přesného
rámce klasifikačního řádu školy. Svou roli hraje také poměrně široká nabídka volitelných
a nepovinných předmětů, u nižších ročníků se na nespecifické prevenci podílí zejména předmět
dramatická výchova.

• údaje o prevenci sociálně - patologických jevů (šikana, drogová problematika,
záškoláctví, hráčství apod.),

Všichni vyučující a zejména třídní profesoři sledují neustále, zda se nevyskytují
psychopatologické jevy (zejména šikana a užívání psychotropních látek). Snaží se jim soustavnou
pedagogickou prací předcházet. Všechny konflikty jsou okamžitě řešeny ředitelstvím školy a v

součinnosti s rodiči. Spolupráce všech složek pedagogického procesu přispívá k pozitivní
atmosféře ve škole.
Ve školním roce 2017/18 nebyly řešeny žádné problémy, které by se týkaly užívání návykových
látek, šikany či patologických vztahů mezi studenty. Občasná nedorozumění mezi studenty byla
řešena s třídními profesory, výchovnou poradkyní a školní psycholožkou.
(Podrobněji viz příloha č. 1- Výkaz preventivních aktivit)

11. Řízení školy
A. Realizace hlavních úkolů stanovených školou/zařízením pro školní rok
2017/2018
Pro uvedený školní rok stanovilo vedení školy jako hlavní priority:
• Podpora talentovaných studentů
• Propagace školy vlastní činností nad rámec výukových povinností

Podpora a vyhledávání talentů, práce s talentovanými žáky (priorita č. 1)
Fanda - Cena rodičů za nejlepší prezentaci projektu septimy DPG. V únoru 2018 se pod
patronací výboru SPPG, který zajišťuje pro vítěze keramickou figurku fandy a pro soutěžící trička
s logem přehlídky, konal již 21. ročník soutěže.
Každoročně tříčlenná rodičovská porota vybírá vítěze veřejné prezentace. Studenti se dobrovolně
přihlašují po úspěšné obhajobě individuálního projektu, který zpracovávají v říjnu daného
školního roku.
Porotu v tomto školním roce tvořili Mgr. Kateřina Tichá, Mgr. Jitka Součková a Zdeněk
Okleštěk. Pečlivě posuzovali sedm studentských prezentací, jejich úroveň hodnotili jako
vynikající a vyrovnanou. Vítězem a držitelem keramického fandy ale může být jen jeden:
Fanda - cena rodičů za nejlepší prezentaci projektu septimy DPG za školní rok 2017/2018

Matyáš Kábele

Rostlinná necukerná sladidla

Projekty. Studenti sexty a septimy zpracovávají projekty na témata zvolená z nabídky připravené
jednotlivými profesory. Práce mají za cíl naučit studenty zpracovat zvolené téma s využitím
pramenné základny, odborné literatury, nebo na základě průzkumu či statistického šetření.
Studenti si volí z nabídky vyučujících téma podle svého zaměření. Na samostatnou práci
dostanou týden volna tak, aby mohli pracovat v terénu, v archivu, KVK, různých institucích,
úřadech, setkat se s různými osobnostmi Liberce a okolí. Po odevzdání práce, kterou vede
zadávající profesor školy a při které může student zvolit další konzultanty, probíhá obhajoba před
tříčlennou komisí jmenovanou ředitelstvím školy. Student musí prokázat, že práci zpracovával
sám, že se v dané problematice orientuje a že jeho případné závěry jsou podložené a odůvodněné.
Obhajoby septimy jsou veřejné a do komisí jsou přizváni externí odborníci zabývající se danou
problematikou.
Stipendia. Pro větší motivovanost studentů škola a spolupracující organizace (SPPG, KAPG)
postupně zřizují stipendijní fondy a udělují každoročně stipendia nejlepším studentům školy:
Prospěchové stipendium uděluje zřizovatel a ředitelství školy třem nejlepším studentům za daný
školní rok, Sportovní stipendium Zuzany Krejčové udělují zakladatelé sportovního
stipendijního fondu manželé Krejčovi nejlepšímu sportovci školy v daném roce, Absolventské
stipendium KAPG uděluje Klub absolventů studentské osobnosti, která nejvíce zvýraznila svou
činností jméno Podještědského gymnázia na veřejnosti. Společenskovědní stipendium Jiřího
Kittnera, jehož fond spravuje KAPG, uděluje zakladatel studentovi, který se prosadil svou

odbornou činností ve společenských vědách, Badatelské stipendium Zuzany a Tomáše
Cvrčkových, jehož fond také spravuje KAPG, se uděluje za nejlepší zpracování a obhajobu
projektu s prvky badatelského úsilí v sextě nebo septimě.
Udělená stipendia za školní rok 2017/2018
Adéla Kosková, prima
Prospěchové stipendium
Kryštof Redl, sekunda
Veronika Urbánková, tercie
Sportovní stipendium
David Šlapák, kvarta
Zuzany Krejčové
Absolventské stipendium KAPG
David Šmíd, kvarta
Společenskovědní stipendium
Terezie Lenková, tercie
Jiřího Kittnera
Badatelské stipendium
Jan Cýrus, sexta
Zuzany a Tomáše Cvrčkových

10 000,6 000,4 000,15 000,15 000,12 000,10 000,-

Ceny Pegy za školní rok 2017/2018
Školní rok uzavřela Pegylie, školní závěrečná slavnost, na které jury PEGY vybrala
z nominovaných a udělila oceněným studentům své ceny.
Udělené Ceny Pegy za školní rok 2017/2018
Velká Pegy

Daniel Bradáč,
zástupce třídy tercie

Malá Pegy
nováček roku

Adéla Kosková
(prima)

Malá Pegy
za zvýšené
studijní úsilí

Kryštof Redl
(sekunda)

Malá Pegy
za zlepšení
atmosféry
ve škole

Kateřina Peštová
(septima)

za organizaci a realizaci charitativní sbírky
oblečení pro Dětský domov Dubá-Deštná
za vynikající studijní výsledky, soustavnou
a pečlivou přípravu na vyučování, nadšený
přístup ke každé zadané práci, kamarádský
postoj a pomoc spolužákům, za úspěšné
řešení
matematické
olympiády
a
Pythagoriády a za skvělou práci v hodinách
Kořenů evropské kultury
za výrazné úspěchy v matematických
soutěžích – 1. místo v okresním kole
Pythagoriády a 2. místo v okresním kole
matematické olympiády, za úspěšné
řešení okresního
kola
zeměpisné
olympiády, účast v soutěži Moje město
Liberec a za výborné studijní výsledky a
přístup ke studiu
za trvalou ochotu komukoli ze spolužáků
kdykoli nezištně pomoci jak se studijními,
tak osobními problémy; například během
turisticko-přírodovědného kurzu v Nízkých
Tatrách, kde poskytla rychlou pomoc
zraněné spolužačce a kde celou dobu
psychicky i jiným způsobem podporovala
výkonnostně slabší spolužáky

Podpora tvůrčího psaní, práce s autorskými talenty:
o J. Cýrus (sexta) – vlastní tvorba, román Sulané aneb Návrat temnot (kritické čtení,
zpětná vazba, komunikace s nakladatelstvím Albatros)
o Z. Vacková (sexta) – podpora v tvůrčím psaní

Propagace školy vlastní činností nad rámec výukových povinností
(priorita č. 2)
Certifikát Rodiče vítáni
DPG je držitelem ocenění: Certifikát Rodiče vítáni od společnosti EDUin, o.p.s., s platností na
jeden rok. Podrobnosti na www.rodicevitani.cz
Fotosoutěž na téma „Technika“
Vyučující výtvarné výchovy připravila a zorganizovala mezinárodní soutěž fotografií studentů
středních škol a víceletých gymnázií na téma „Technika“. Zdařilé soutěžní práce byly vystaveny
ve veřejném prostoru OC Plaza v Liberci po celý měsíc duben. Nejlepší autoři ve dvou
kategoriích byli oceněni na slavnostním divadelním večeru při zakončení druhého trimestru
v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou.
PG3V
Pátý ročník vzdělávání pro dospělé – cyklus historických přednášek „Biblická mytologie a její
odraz v současné kultuře“ pro zájemce z řad rodičů a veřejnosti probíhal v období říjen 2017 duben 2018. Další nabídka z oboru fyzika nebyla realizována pro nízký počet zájemců a je
připravena pro další rok.

B. Školská rada Doctrina-Podještědského gymnázia
Podle §167 zákona 561/2004 Sb. byla v doplňkových volbách 27. 9. 2017 zvolena PhDr. Simona
Kiryková, Ph.D. za rodiče a zletilé studenty.
Na základě řádných tajných voleb a jmenování byla ustavena ke dni 2. 11. 2017 na tříleté volební
období školská rada ve složení Jiří Zeronik, zastupující zřizovatele, PhDr. Simona Kiryková,
Ph.D., zastupující rodiče a zletilé studenty a Mgr. Petra Quirenzová, zastupující pedagogy.
Školská rada se sešla v průběhu školního roku třikrát a projednala zákonem stanovené oblasti.
• 9. 10. 2017 projednala výsledky doplňkové volby do ŠR, schválila změny v ŠVP
STUDENT a Výroční zprávu 2016/2017
• 29. 11. 2017 projednala výsledky řádných voleb do ŠR a navrhla plán činnosti podle
§ 168 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
• 31. 5. 2018 projednala rámcový rozpočet školy na rok 2018
•

C. Spolek pro podporu Podještědského gymnázia (SPPG)
IČO: 43225136
datum založení: 23. 9. 1991
předseda: Ing. Pavel Vydra
SPPG je nezávislá, samostatně registrovaná společenská organizace, která sdružuje rodiče
a příznivce školy. Od doby svého založení se významně podílí na mimoškolních aktivitách DPG.
K nejdůležitějším v loňském školním roce patřily tyto akce:

Maturitní ples – hlavní pořadatel
Fanda - cena rodičů za nejlepší prezentaci individuálního projektu v septimě
Výborová a plenární jednání SPPG
Podpora studentských soutěží a aktivit formou příspěvků na ceny, jízdné apod.
Dne 7. března 2016 byla organizace přejmenována v souladu s novým Občanským zákoníkem na
Spolek pro podporu Podještědského gymnázia a zapsána do spolkového rejstříku při Krajském
soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce č. 446.

D. Klub absolventů Podještědského gymnázia (KAPG)
IČO: 70894370
datum založení: prosinec 2000
předsedkyně: Mgr. Štěpánka Volfová, absolventka PG ´08
KAPG je registrovaná výběrová organizace pro absolventy Podještědského gymnázia. Škola je
jediným kolektivním členem organizace. K nejzdařilejším akcím KAPG v tomto školním roce
patří:
Spoluorganizátor oslav 25 let PG (listopad 2017)
Beseda členů KAPG se studenty oktávy (leden 2018)
Absolventské stipendium formou příspěvku na školné
Společenskovědní stipendium Jiřího Kittnera formou příspěvku na školné
Badatelské stipendium Zuzany a Tomáše Cvrčkových formou příspěvku na školné
Dar škole (Sbírka pro dobrou věc): historické atlasy (duben 2018)

E. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS)
Doctrina-Podještědské gymnázium je členem SSŠČMS, komory gymnázií a spolupracuje na
aktivitách spojených s právním a ekonomickým postavením soukromých škol v České republice.

12. Další záměry školy, zhodnocení a závěr
Předpokládaný vývoj (dopady demografického vývoje, změny ve struktuře
vzdělávací nabídky)
V tomto školním roce jsme zaznamenali příznivější vývoj v nárůstu zájmu u studentů
doplňujících jednotlivé vyšší ročníky. Demografický vývoj se odrazil rovněž ve větším zájmu u
nových primánů a absolventů 9. tříd – budoucích studentů I. ročníku čtyřletého gymnázia, ev.
kvinty osmiletého gymnázia. Stále však bude záležet na ochotě rodičů platit školné za specifické
možnosti ve výuce Doctrina-Podještědského gymnázia, stávající názory však dokládají, že si
rodiče smysl školného uvědomují a že dobře vědí, za jaký nadstandard je platí.
Systém výuky a struktura vzdělávání podle ŠVP STUDENT jsou stále velmi dobře hodnoceny.
Kladné efekty přinášejí studentům i z dlouhodobého hlediska, což zpětně oceňují především
úspěšní absolventi, proto DPG neuvažuje o zásadních změnách ve vzdělávací nabídce ani po
změně zřizovatele. Výuka v témže duchu se rozšíří i v plánovaném studijním oboru 79-41-K/41.
Vedle velmi dobrých výsledků v cizích jazycích se začínají více prosazovat a zviditelňovat
obory přírodovědné, a to hlavně díky velmi úzké spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK, jíž
je DPG fakultní školou, a také s vědeckým centrem iQlandia Liberec a odbornými pracovišti TU
Liberec.

Vzdělávací, výchovné, investiční záměry
Školní vzdělávací program STUDENT je dobře propracovanou základní linií pro všechny
výchovné záměry, které souvisejí s osmiletou i čtyřletou gymnaziální výukou. Materiál je
otevřený a každoročně vyhodnocovaný, k úpravám dochází v podstatě v jednotlivostech. Pro
další období lze se Školním vzdělávacím programem STUDENT pracovat velmi dobře, dává
prostor jak k osvědčeným formám vzdělávání (klasická výuka, dílny, projekty, kurzy,…), tak
k zařazení aktuálních nabídek a metod (exkurze, besedy, individuální programy, semináře,
soutěže a projekty „zvenčí“).
V oblasti výchovy lze znovu potvrdit, že škola může být dobrým partnerem rodině, která vede
děti k dodržování a uznávání základních hodnot napomáhajících pozitivnímu rozvoji pracovních i
přátelských vztahů, jako jsou pravdomluvnost, poctivost, pracovitost, ohleduplnost, obětavost,
skromnost, zodpovědnost za vlastní jednání. Přestupky proti dobrým mravům jsou kázeňsky
postihovány podle školního řádu, využívá se i kladná motivace systémem odměn, pochval
a stipendií. Dlouhodobě se ukazuje, že ve výchově má největší úspěch partnerský přístup
s laskavou důsledností a osobní příklad. Nezbytná je rovněž úzká spolupráce s rodiči, otevřenost
školy „veřejnosti“ a ochota diskutovat o všech impulsech, kritických i pochvalných, které mohou
výchovné a vzdělávací cíle školy posunout vpřed.
Nadále je ve škole k dispozici studentům, rodičům i pedagogům vedle výchovné poradkyně
a metodičky PP i školní psycholožka.
Investice. Plánovaná větší investiční akce souvisí se záměrem zřizovatele rozšířit počet tříd ve
škole v souvislosti s otevřením čtyř ročníků čtyřletého gymnázia formou přístavby. S investicemi
menšího objemu se počítá v rovině zkvalitňování výuky (technické vybavení tříd) a zútulnění
školních prostor (relaxační koutky, výzdoba chodeb, studovna, knihovna).

Vývojové trendy
Doctrina - Podještědské gymnázium musí jít v budoucnu ekonomicky efektivní cestou při udržení
vysoké náročnosti na kvalitu výuky, kvalitu prostředí i na kvalitu práce studentů a pedagogů.
Klíčová pro ni zůstává nutnost úzké spolupráce s rodiči, regionálními vzdělávacími,
společenskými i samosprávnými institucemi stejně jako nadregionální a mezinárodní kooperace
s univerzitami, středními školami a vědeckými pracovišti. V rámci realizace ŠAP a v souladu
s dlouhodobými záměry vzdělávání považuje DPG za důležitou i intenzivnější spolupráci se
zaměstnavateli v rámci výchovy k podnikavosti i občanské zodpovědnosti

Závěr
Doctrina-Podještědské gymnázium ve školním roce 2017/2018 potvrdilo své dlouholeté kvality.
I přes změnu zřizovatele a vedení školy dosahovali studenti i pedagogové řady úspěchů.
To dokládají nejen pozitivní ohlasy spolupracujících institucí, rodičů i aktivních absolventů, ale
také zájem vzdělávacích a vědeckých institucí i zaměstnavatelů o navázání spolupráce se školou.
Vzhledem k uskutečněným správním i personálním změnám bylo potěšitelné zjištění, že
vyučující i studenti mají za své jak nastavení školy a její tradice, tak jsou připraveni pružně
a tvůrčím způsobem reagovat na výzvy a požadavky nového zřizovatele i veřejnosti. V průběhu
školního roku se díky jejich nasazení podařilo realizovat vedle tradičních i řadu nových akcí
a aktivit, které přispěly ke zviditelnění školy a podnítily i zájem rodičů a žáků ze základních škol
o ni. K tomuto faktu jistě přispěla vedle otevřenosti školy i modernizace školního prostředí, nové
webové stránky a důslednější, efektivnější prezentace školy na veřejnosti.

13. Údaje o výsledcích kontrol
Ve sledovaném období proběhla jedna kontrola:

12. 9. 2017 - ČŠI, Liberecký inspektorát
Kontrola ukončování studia v Doctrina-Podještědském gymnáziu podle vybraných ustanovení
školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou ve znění platném v kontrolovaném období.
Nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů.
(Protokol o kontrole - příloha č. 2)

Další kontroly neproběhly.

14. Základní údaje o hospodaření školy
Přehled příjmů a výdajů organizace zabezpečujících hlavní činnost školy za období od 1. září
2017 do 31. srpna 2018:

1. P Ř Í J M Y
Státní dotace
- provozní
- Excelence
Dotace od obce
Školné
Příjmy z hospodářské činnosti
Příjmy jiné
a) přijímací řízení
b) učebnice a jiné pomůcky
c) pokuty a penále
d) úroky
e) kurzy
f) finanční příspěvky
- granty
- SPPG, rodiče
- fondy (PATRON)
- PG3V - školné
- pronájmy

16,269.921,-

8,551.883,46.175,0,6,379.600,93.154,25.400,157.826,1.900,0,660.121,264.852,22.010,10.000,57.000,0,-

2. V Ý D A J E

15,995.375,-

Investice – technické zhodnocení
Neinvestiční náklady
a) mzdové náklady

0,9,144.469,-

- v tom Excelence
- v tom PG3V

34.453,20.000,-

b) odvody
- v tom Excelence

3,221.247,11.722,-

c) stipendia
d) učebnice + ostatní učební pomůcky
e) vzdělávání zaměstnanců
f) ostatní provozní
- odpisy
- služby + režie
- energie
- ostatní finanční výdaje

37.500,175.027,28.982,460.346,2,173.267,629.760,124.777,-

Příjmy, které zabezpečují hlavní činnost, jsou státní dotace a školné. Organizace je účtuje do
výnosů ve věcné a časové souvislosti s vyúčtováním nákladů na stanovený účel, tj. dotace
především na mzdové náklady, školné zejména na učební pomůcky, služby a ostatní provozní
výdaje. Dalšími příjmy jsou finanční dary a granty.
Doplňková činnost organizace
Podještědské gymnázium 3. věku (PG3V), 5. ročník: celkem 1 kurz pro dospělé zájemce
(Biblická mytologie a její odraz v současné kultuře 10/2017 – 3/2018).
Výsledky inventarizace za rok 2017
1. Inventurní rozdíly
0,- Kč
2. Z důvodů opotřebovanosti a nepoužitelnosti likvidace majetku v hodnotě 47.144,- Kč
Kontroly hospodaření: nebyly provedeny.

Přílohy

1. Výkaz preventivních aktivit
2. Protokol o kontrole (ČŠI)
3. Zpráva auditora
4. Výkaz zisku a ztráty

