
Charakteristika školy 

 Velikost školy a její umístění 

Gymnázium F. X. Šaldy bylo založeno v roce 1919 jako první česká střední škola v Liberci. 
Několikrát se stěhovalo, od roku 1986 je umístěno v rozlehlé panelové budově na okraji 
Liberce v klidné čtvrti Růžodol I. Dopravní dostupnost je dobrá. Škola se nachází 7 minut od 
autobusové zastávky, autobusy zde jezdí v dopravní špičce v pětiminutových intervalech. 
Povolená kapacita školy je 720 žáků. Do budoucna počítáme s 22 třídami, tedy maximálně se 
660 žáky. V každém ročníku osmiletého studia otevíráme jednu třídu a v každém ročníku 
čtyřletého studia otevíráme dvě třídy, dále je v budově umístěno ještě 6 tříd šestiletého studia 
s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce.  

 Vybavení školy  

Budova školy se skládá z pěti propojených bloků. Je postupně modernizována a v současné 
době je už bezbariérová. Pro výuku je k dispozici celkem 32 učeben, z toho 14 odborných, 
včetně tří laboratoří a dvou počítačových učeben. V budově školy jsou dvě tělocvičny 
a součástí areálu školy je hřiště s umělým povrchem vhodné pro míčové hry. Na lehkou 
atletiku mohou žáci využívat sousední stadion TJ Slovan Liberec. 
Předností školy je dobrá vybavenost výpočetní technikou. Počítače jsou propojeny 
počítačovou sítí a napojeny na internet. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro efektivní 
informační systém, který mohou využívat jak zaměstnanci a vedení školy, tak i žáci. Ve škole 
jsou tři knihovny: učitelská, česká žákovská a německá žákovská knihovna, která slouží 
zároveň jako studovna nebo jako konferenční sál. I knihovny jsou vybaveny počítači 
připojenými na školní počítačovou sítˇ. 
Odborné učebny a laboratoře jsou zařízeny kvalitními přístroji a moderní technikou, např. 
počítači, dataprojektory a interaktivní tabulí. V areálu školy je ateliér, kde mají žáci 
k dispozici i pec na vypalování keramiky.  
Stravování je zajištěno ve školní jídelně. 

 Charakteristika pedagogického sboru 

Ve škole vyučuje 60 většinou interních učitelů (podíl mužů je 35%). Věkový průměr je 
přibližně 40 let. Kvalifikovanost pedagogů dosahuje 100%. 
Ve škole působí 2 výchovní poradci, jeden pro nižší stupeň gymnázia a jeden pro vyšší 
stupeň. Dále ve škole působí metodik preventivních programů a metodici ICT, neboť se škola 
velmi věnuje uplatňování ICT technologií v různých předmětech. Celý pedagogický sbor je 
schopný týmové práce a je přístupný inovacím.  



 Charakteristika žáků 

Většina žáků bydlí v Liberci nebo v blízkém okolí. Žáci ze vzdálenějších míst jsou ubytováni 
v Domově mládeže v Zeyerově ulici, který mohou využívat dojíždějící žáci všech libereckých 
středních škol.  
Vzhledem k tomu, že budova Gymnázia F. X. Šaldy je bezbariérová, mohou se zde vzdělávat 
i tělesně postižení žáci.  

 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

Našimi partnerskými školami jsou gymnázia a střední školy v Německu, např. v Hannoveru 
nebo v Grafingu. Udržujeme kontakty i s některými nadacemi v Německu, např. s Nadací 
Guardini. 
Máme zkušenosti s dlouhodobými projekty, například v letech 2001–2004 jsme pracovali na 
mezinárodním projektu Škola budoucnosti (School+), který patřil do 5. rámcového programu 
Evropské unie. V rámci tohoto projektu vznikly studie Studentský život a Cesta do hlubin 
študákovy duše, které byly úspěšně prezentovány na konferencích v Praze a v Barceloně.  
Pod záštitou Goethe-Institutu, Magistrátu města Liberce a Euroregionu Nisa pracovali naši 
žáci společně s žáky z Německa a Polska na divadelním projektu, který úspěšně uvedli ve 
všech zúčastněných zemích a také v květnu 2004 v polském Porajowě na slavnosti při vstupu 
České republiky a Polska do EU.  
Dalším třínárodnostním projektem finančně podporovaným z EU byl projekt „Auf den Spuren 
der Habsburger in unserer Region“ (Po stopách Habsburků v našem regionu). Žáci Gymnázia 
F. X. Šaldy se zapojili do dalších projektů podporovaných Evropskou unií: School Foresight – 
Škola zítřka (2004), Přechod Venuše (2005), v rámci mezinárodního projektu Spring day in 
Europe besedovali o EU a také uspořádali videokonferenci s žáky ze Slovenska (2005) a za 
úspěšnou účast v projektu Tisíc otázek a odpovědí o EU byli odměněni pobytem v Dánsku 
(2004). 
V mezinárodní soutěži Mládež a vědění vyhlášené firmou Siemens obsadili naši žáci 3. místo 
s prezentací Sluneční soustava. Velmi významná byla též účast na mezinárodní výstavě Invex 
2003 – Creative Hall, Brno, kde byly prezentovány tři žákovské projekty: výukové CD 
Sluneční soustava, Studenský server Xomax a výukový software Biologický atlas živočichů. 
Na mezinárodní přehlídce vědeckotechnických projektů mládeže ESI 2005 v Chile představili 
naši žáci dva své projekty: multimediální aplikaci pro výuku fyziky Gravitační pole 
a Chemický vzdělávací portál. 

 Spolupráce školy s rodiči a dalšími subjekty 

Jedním z nejvýznamnějších sociálních partnerů školy jsou rodiče, kteří se organizují ve 
Sdružení žáků, rodičů a přátel školy. Od 1. 1. 2006 je ve škole ustavena Školská rada. Na 
škole působí též odborová organizace. Od školního roku 2002/2003 pracuje ve škole 
Studentský senát. Dále spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci, 
Krizovým a preventivním centrem pro mládež v Liberci, Okresním ústavem sociální péče, 



Úřadem práce, Magistrátem města Liberec, Euroregionem Nisa, Sdružením Němců v Liberci 
atd.  
Velmi důležitou aktivitou naší školy bylo zapojení do projektu Centra vzdělanosti 
Libereckého kraje, jehož zřizovatelem je Liberecký kraj. V rámci Centra vzdělanosti vzniklo 
na škole tzv. Místní centrum celoživotního vzdělávání. 
Pomáháme při organizaci krajských kol soutěží (Matematický klokan, konverzace v cizích 
jazycích, matematická olympiáda atd.). Úzce spolupracujeme s PF TU Liberec, PF UJEP Ústí 
n. L., PřF UK Praha, MFF UK Praha, VŠP Hradec Králové, a to především tím, že naši 
učitelé vedou průběžné i souvislé praxe studentů těchto fakult a účastní se vzdělávacích 
seminářů organizovaných těmito školami. Spolupracujeme s Britskou radou v Ústí nad 
Labem, Alliance Francaise, UNESCO, PedF UK Praha a ČVUT. 
Pořádáme veřejné koncerty školního pěveckého sboru Cum decore, Dny otevřených dveří, 
účastníme se výstavy Nisa Schola v DK Liberec, organizujeme literární soutěže pro žáky 
gymnázií libereckého okresu. Členové klubu debrujářů se aktivně podílejí na Bambiriádě 
a akcích Města Liberec. Členové Klubu mladých Evropanů organizují různé výstavy a besedy  
o možnostech studia v zemích EU. 
Informace o dění ve škole a o mimoškolních akcích pořádaných školou je možno také získat 
z Ročenky, kterou každoročně vydáváme, nebo také z četných článků v místním tisku 
i v našem studentském časopise Xaver. 
 
 
Komentář: 
 
Kapitola obsahuje všechny povinné údaje, navíc je zařazena charakteristika žáků. 
Součástí školy je německé oddělení, na kterém na základě dohod mezi vládou ČR a 
vládou SRN probíhá výuka vybraných předmětů v jazyce německém. Tato skutečnost se 
promítá i do popisu některých aktivit školy v odstavci Dlouhodobé projekty, mezinárodní 
spolupráce. Charakteristika školy je zpracována stručně a výstižně a poskytuje čtenáři 
základní informace o škole. 
 


