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Řízení školy

realizace hlavních úkolů stanovených školou/zařízením pro školní rok 2014/2015

Pro školní rok 2014/2015 stanovilo vedení školy jako hlavní priority:
1. Podpora talentovaných studentů
2. Propagace školy vlastní činností nad rámec výukových povinností
Priorita č. 1. Podpora a vyhledávání talentů, práce s talentovanými žáky
Fanda - Cena rodičů za nejlepší prezentaci projektu septimy PG. V únoru 2015 se pod
patronací výboru rodičů SPPG, který zajišťuje pro vítěze keramickou figurku fandy a pro
soutěžící trička s logem přehlídky, konal již 18. 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.
Konkurence je vždy velmi vyrovnaná, jen jeden však může být vítězem a odnese si
keramického fandu. Porotu tvořili pro tento školní rok Ing. Kateřina Kittnerová, Mgr.
Magdalena Marešová a Ing. Žaneta Marijczuková.
Fanda - cena rodičů za nejlepší prezentaci projektu septimy PG za šk. rok 2014/2015

Richard Volf

Voda jako zdroj energie od starověku po dnešek

Projekty. Studenti sexty a septimy zpracovávají projekty na témata zvolená z nabídky
připravené jednotlivými profesory. Práce mají za cíl naučit studenty zpracovat zvolené téma
pomocí pramenů, 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 a setkat se i 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
liberečtí odborníci na danou problematiku.
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 ředitelství školy třem nejlepším studentům za daný školní
rok, Sportovní stipendium Zuzany Krejčové udělují zakladatelé sportovního stipendijního
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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 2014/2015
Natálie Hromková, tercie
Prospěchové stipendium
Zuzana Vydrová, prima
Jan Kubáček, prima
Sportovní stipendium
Anna Janisová, kvinta
Zuzany Krejčové
Absolventské stipendium KAPG
Michal Pekař, sekunda
Společenskovědní stipendium
Tereza Csibová, kvinta
Jiřího Kittnera
Badatelské stipendium
Kristýna Glasová, septima
Zuzany a Tomáše Cvrčkových

2 500,2 000,1 500,14 000,15 000,12 000,10 000,-

Ceny Pegy za školní rok 2014/2015
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 2014/2015

Velká Pegy

Tereza Csibová,
kvinta

Malá Pegy
nováček roku

Aneta Strnadová,
kvarta

Malá Pegy
za zvýšené
studijní úsilí

Martin Halada,
kvinta

za vynikající reprezentaci školy - 1. místo
v krajském a 6. místo v celostátním kole
olympiády ve španělském jazyce, 3. místo
v ruskojazyčné recitační soutěži Puškinův
památník, za účast v recitační soutěži
Linguafest (recitace v angličtině a španělštině),
za účast v literárních soutěžích Mirrors, Máj a
Eustory, za úspěšné řešení školní internetové
historické soutěže a školní soutěže ve
španělštině „Camino del Norte“, za
reprezentaci v okresní a krajské soutěži ZUŠ ve
hře na dechové nástroje a za účast v okresních
kolech olympiády v anglickém jazyce a
zeměpisu
za zapojení do třídního kolektivu a jeho
výrazné
posílení,
aktivitu
v hodinách,
zodpovědný přístup ke studiu a velmi dobré
studijní výsledky, reprezentaci školy na
Memoriálu Zuzany Krejčové a volejbalovém
turnaji v Seifhennersdorfu
za absolutní vítězství v celoškolní historické
soutěži
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Malá Pegy
za zlepšení
atmosféry
ve škole

Ester Malenová,
septima

za pozitivní, přátelský přístup a chování,
ochotu, vstřícnost a často práci navíc, např.
prezentace v Aj, aktivity ve výtvarném umění
či pomoc při instalaci výstavy

Školská rada Podještědského gymnázia

Podle §167 zákona 561/2004 Sb. byla na základě tajných voleb a jmenování nově ustavena ke
dni 6.11.2014 školská rada na další tříleté období ve složení Doc. Mgr. Václav Cvrček, PhD.,
zastupující zřizovatele, MUDr. Zuzana Kofferová, zastupující rodiče a zletilé studenty, Mgr.
Petra Quirenzová, zastupující pedagogy.
Školská rada se sešla v průběhu školního roku třikrát a projednala zákonem stanovené oblasti.
1. 2. 10. 2014 – projednala a schválila Změny v ŠVP STUDENT a výroční zprávu
2013/2014
2. 1.12. 2014 – schválila jednací řád školské rady, vzala na vědomí zápis volební komise
ze 6.11.2014 a zvolila za předsedu Doc. Mgr. Václava Cvrčka, PhD.
3. 27.3.2015 – projednala rámcový rozpočet školy na rok 2015
Sdružení pro podporu Podještědského gymnázia (SPPG)
IČO: 43225136
datum založení: 23. 9. 1991
předseda: Ivo Kopecký, technik – soudní znalec, Česká pojišťovna, a.s.
Minkovická 100, Liberec 25
SPPG je nezávislá samostatně registrovaná společenská organizace, která sdružuje rodiče a
příznivce školy. Od doby svého založení se významně podílí na mimoškolních aktivitách PG.
K nejdůležitějším v loňském školním roce patřily tyto akce a aktivity:
Maturitní ples – hlavní pořadatel
Fanda - cena rodičů za nejlepší prezentaci ročníkové práce v oktávě
Výborová a plenární jednání SPPG
Klub absolventů Podještědského gymnázia (KAPG)
IČO: 70894370
datum založení: prosinec 2000
tajemník SPPG: Štěpánka Volfová, ´08, jmenována podle nových stanov od 1. 10. 2014
KAPG je registrovaná výběrová organizace pro absolventy Podještědského gymnázia. Škola
je jediným kolektivním členem organizace. K nejzdařilejším akcím KAPG v tomto školním
roce patří:
Beseda členů KAPG se studenty oktávy
Absolventské stipendium formou příspěvku na školné
Společenskovědní stipendium Jiřího Kittnera formou příspěvku na školné
Badatelské stipendium Zuzany a Tomáše Cvrčkových formou příspěvku na školné
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS)
Podještědské gymnázium je členem SSŠČMS, komory gymnázií a spolupracuje na aktivitách
spojených s právním a ekonomickým postavením soukromých škol v České republice.
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Priorita č. 2. Propagace školy vlastní činností nad rámec výukových povinností
Certifikát Rodiče vítáni
PG získalo podruhé za sebou sympatické ocenění: Certifikát Rodiče vítáni od společnosti
EDUin, o.p.s. s platností na jeden rok. Podrobnosti na www.rodicevitani.cz
Fotosoutěž na téma „Sen“
Vyučující výtvarné výchovy připravila a zorganizovala mezinárodní soutěž fotografií
studentů středních škol a víceletých gymnázií na téma „Sen“. Zdařilé soutěžní práce byly
vystaveny ve veřejném prostoru libereckého centra Plaza po celý měsíc duben. Nejlepší autoři
ve dvou kategoriích byli oceněni na slavnostním divadelním večeru při zakončení druhého
trimestru v Malém divadle v Liberci.
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