Výroční zpráva o činnosti
a hospodaření za školní rok 2000/2001
1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum
posledního vydání rozhodnutí.
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1
4. 10. 1999
2. Zřizovatel
Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2
3. Výchovně vzdělávací činnost – přehled učebních plánů, číslo schvalovací
doložky MŠMT
Schválené učební plány viz příloha 1, jednací číslo 20595/99-22
4. Stručná charakteristika školy včetně rozmístění budov, podmínek pro výuku
apod.
Škola sídlí v budově ze 16. století, jejíž poslední přestavba proběhla v roce 1929.
Součástí areálu školy je i zahrada s chráněnými stromy, kde je zároveň atletický ovál
a víceúčelové hřiště.
Studium je tradičně zaměřeno na přírodní vědy – KKOV 7941K404, 7941K606.
Šestileté studium skončí ve školním roce 2002/2003. Od dalšího školního roku bude
mít škola pouze čtyřleté studium s 12 třídami, což je optimální počet vzhledem
k velikosti budovy a jejímu vybavení.
Podmínky pro výuku jsou nadprůměrné. Škola má odborné učebny nejen pro všechny
profilové předměty, ale i pro většinu ostatních. Dále jsou k dispozici laboratoře,
knihovna, studovna, posilovna, sportovní areál s nafukovací halou, studentský klub,
keramická dílna, herny atd. Škola byla v průběhu let 1990–2001 postupně
rekonstruována a modernizována. Kapacita školy výrazně vzrostla půdní vestavbou
o pět velkých učeben, kabinety a sklady. Ve sklepě byly z nepoužívaných místností
vybudovány prostory pro studium a volný čas žáků školy. V celé budově jsou nové
rozvody elektřiny a osvětlení. Proběhla rekonstrukce rozvodů vody, včetně nových
sociálních zařízení.
Většina vyučujících působí jako fakultní učitelé ve své aprobaci. Spolupracujeme na
pedagogických praxích s Přírodovědeckou fakultou, Pedagogickou fakultou,
Filosofickou fakultou, Matematicko-fyzikální fakultou, FTVS, ČVUT
Škola má jako jediná z pražských gymnázií přírodovědné zaměření ve všech třídách.
Profilovými předměty jsou biologie, chemie, fyzika a zeměpis. Náš učební plán má
posílené tyto předměty především v laboratorních a praktických cvičeních, ve
2. ročníku povinně volitelný přírodovědný seminář a přírodovědný kurz. Absolventi
školy se téměř 100 % hlásí na nejrůznější vysoké školy, od přírodovědných po
umělecké. Úspěšnost přijetí je trvale vysoká, a to kolem 90 %.
5. Výuka cizích jazyků
anglický jazyk – 433 žáků
francouzský jazyk – 107
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německý jazyk – 326,
Ruský jazyk a latina se vyučuje v kroužcích v rámci Střediska volného času.
6. Údaje o pracovnících školy
a) počty pracovníků
pracovníci
k 30. 6. 2000 k 30. 6. 2000
k 30. 6. 2001 k 30. 6. 2001
fyzické osoby přep. pracovníci fyzické osoby přep. pracovníci
pedagogičtí
36
29,91
39
32,37
nepedagogičtí
10
7,16
10
7,07
b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2001
věk
do 30 let 30–40 let 40–50 let 50–60 let nad 60 let z toho
důchodci
počet
11
3
12
9
3
5
z toho žen
9
2
10
6
3
5
c) kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost)
k 30. 6. 2001
kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci
38
1
d) aprobovanost učitelů v %: 97,5
e) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku: 1 – mateřská
dovolená
f) nově přijatí absolventi učitelského studia: 3 (2 na částečný úvazek)
g) nově přijatí absolventi neučitelského studia: 0
h) další vzdělávání pedagogických pracovníků: 31 učitelů
forma studia: postgraduální studium: 2 učitelé
dvouletý specializační kurz: 1 učitel
odborné i pedagogické kvalifikační studium: 1
seminární kurz: 1
čtrnáctidenní kurz v zahraničí: 1
ostatní učitelé absolvovali nejrůznější akce PCP,
Francouzského institutu, Goetheinstitutu, Evropského dne
jazyků a British Council
7. Počet tříd k 30. 6. 2000: 13 Počet žáků k 30. 6. 2000: 396
Počet tříd k 30. 6. 2001: 14
Počet žáků k 30. 6. 2001: 433
Studijní
Forma
Ročník
Počet tříd Počet žáků
obor/kód studia studia
79-41-K 404
denní
1
3
95
2
2
64
3
1
32
4
2
61
79-41-K 604
denní
4
2
61
5
2
63
6
2
57
2

8. Průměrný počet žáků na třídu šk. r. 1999/2000
30,46
Průměrný počet žáků na učitele šk. r. 1999/2000
13,24

šk. r. 2000/2001
30,93
šk. r. 2000/2001
13,36

9. Ve srovnání se školním rokem 1999/2000:
a) nové obory: 0
b) zrušené obory: 0
c) dobíhající obory: šestileté studium
10. Údaje o přijímacím řízení:
a) školní rok 2000/2001:
počet přihlášek celkem: 248, z toho 157 dívek, počet přijatých studentů 90
b) pro školní rok 2001/2002
počet přihlášených celkem: 203
počet přijatých po prvním kole: 81
počet přijatých po druhém kole: 7
počet přijatých na odvolání: 3
volná místa po přijímacím řízení (počet, obor): 0
11. Prospěch žáků ve školním roce 2000/2001
celkem
klasifikovaných žáků
z toho s vyznamenáním
propadajících (uvádíme studenty, kteří neprospěli k 30. 6.)
opakujících ročník
vyloučených z prospěchových důvodů
vyloučených z výchovných důvodů
studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů
průměrný počet zameškaných hodin na žáka za rok
z toho neomluvených na žáka za rok
12. Výsledky maturitních zkoušek
Celkový počet žáků u maturitních zkoušek:

počet
433
432
27
14
3
0
0
10
135
0,43

procenta
100
99,8
6,2
3,2
0,7
0
0
2,3

108 (1.termín)
7 (2.termín), z toho opakovaně 2
Počet žáků nepřipuštěných k maturitní zkoušce: 5 – důvody: neprospěli z více
předmětů nebo nesložili reparát (3 žáci opakují ročník na jiné škole, 2 žáci
opakují ročník na naší škole).
Počet žáků, kteří prospěli: s vyznamenáním: 32
velmi dobře:neexistuje
prospěli:
73 v 1. termínu
6 v 2. termínu
neprospěli:
3 v 1.termínu
1 v 2.termínu
3

13. Výsledky absolutorií
14. Státní jazykové školy
15. Přijímací řízení na vyšší typ školy:
počet přihlášek na vysoké školy: asi 330
na jiný typ školy: 60
Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání a porovnání s předchozím školním
rokem.
Ze 111 absolventů bylo na vysokou školu přijato 82–92 %, na jiné školy (VOŠ,
jazykové atd.) 15, do zaměstnání odešli 3 absolventi.
16. Speciální výchova a vzdělávání
17. Rada školy – vznik, hodnocení činnosti
Radu školy nemáme. Ve škole pracuje SRPDŠ a Nadační fond VIS UNITA. Škola
s těmito organizacemi pořádá řadu akcí: maturitní ples, Zahradní slavnost, vánoční
koncerty, konference SOČ atp. Nadační fond mimoto podporuje školu sponzorsky
(finančně i službami).
18. Školní stravování – kapacita, počty stravovaných žáků, z toho žáků jiných škol
stravování ve vlastní jídelně, jiné a kde, pronájem jídelny
Škola nemá vlastní jídelnu, studenti i zaměstnanci se stravují ve školní jídelně SPŠPT
v Podskalské ulici. Stravuje se asi 320 osob.
19. Domov mládeže
20. Výsledky a zjištění ČŠI, opatření, realizace
Poslední inspekce ČŠI proběhla v dubnu 1999, inspekční zpráva viz příloha 2
Ve školním roce 2000/2001 proběhly tyto kontroly:
a) BOZP – kontrolní zpráva a plán ozdravných opatření viz příloha 3
b) MŠMT – kontrola hospodaření se státním majetkem, protokol o výsledku
kontroly viz příloha 4
c) PSSZ – kontrola pojistného, nemocenského a důchodového pojištění viz
příloha 5
21. Mimoškolní aktivity, soutěže – typ, počet účastníků, úspěšnost
Mimoškolní aktivity: ve školním Středisku volného času jsou následující kluby:
a) sportovní
b) výtvarný
c) dramatický
d) stočlenný pěvecký sbor
e) fotografický
f) jazykové
a pořádají se různé akce o víkendech – sportovní turnaje, Toulky Prahou, výtvarné
soboty, vánoční koncerty ve škole i mimo. Studenti vydávají dva časopisy (viz
příloha 6) a pořádají řadu školních soutěží.
Mimo spolupráce (s rodiči v SRPDŠ a s vysokými školami), o kterých se zmiňuji
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v jiných částech této zprávy, spolupracujeme s řadou středních a základních škol
v Praze.
Naši další partneři:
a) Gymnázium Břeclav
b) Gymnázium Clara-Schumann v Bonnu
c) Ministerstvo spravedlnosti
d) Botanická zahrada
e) OÚ Praha 2 – v r. 2001 jsme získali grant 20 000 Kč na ochranu zeleně
f) DDM hl. m. Praha – řada společných akcí
g) Odbor mládeže a tělovýchovy MHMP
h) Pedagogicko-psychologická poradna
Úspěchy v soutěžích 2000/2001
Chemická olympiáda

5 studentů v celopražském kole, z toho 1 student
na 1. místě
Biologická olympiáda
8 studentů v celopražském kole, z toho 1 studentka
na 2. místě
Fyzikální olympiáda
6 úspěšných řešitelů v celopražském kole, z toho
1 student na 2. místě
Matematická olympiáda
2 úspěšní řešitelé celopražského kola, 1 student
v celostátním kole
Olympiáda z českého jazyka
2 studenti v obvodním kole
Soutěž v anglickém jazyce
2 studenti v obvodním kole, z toho 1 studentka na 3.
místě
Konverzační soutěž v německém jazyce
3 studenti v obvodním kole
Konverzační soutěž ve francouzském jazyce 2 studenti v celopražském kole, z toho 1 na 3. místě
SOČ (středoškolská odborná činnost)
7 prací v celopražském kole v biologických
a chemických oborech , z toho 2 první místa, 1
druhé místo, 1 druhé až čtvrté místo a 1 třetí místo
3 práce v celostátním kole, kde studenti Moulík
a Šilhán získali 1. místo
Pohár pražských škol
2. místo družstva dívek ve stolním tenise

22. Výsledky prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek.
Proběhly akce pro učitele, protidrogové koordinátory a rodiče a následující akce pro
studenty
a) přednášky na adaptačním soustředění 1. ročníků
b) v hodinách ZSV, biologie, chemie a tělesné výchovy
c) peer programy
d) průzkum užívání drog
Velice účinnou složkou protidrogové prevence jsou akce, které pořádá středisko
volného času ve škole i mimo školu, ve všední dny i o víkendech. Mimo již uvedené
aktivity tohoto střediska to jsou dále např: Botičstok – koncerty školních kapel,
diskusní fórum Symposion, Pražský model OSN.
Na škole jsme v tomto školním roce zaznamenali jeden případ drogové závislosti,
studentka přerušila studium.
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23. Cizí státní příslušníci
stát
počet žáků
Slovensko
1
Ukrajina
1
24. Rozvoj školy
Za poslední školní rok byla mimo běžnou údržbu dokončena rekonstrukce sociálních
zařízení (2. patro). Ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jsme upravili malou
učebnu v přízemí, kam umístíme 9 počítačů.
V celé budově byla rozvedena strukturovaná kabeláž pro místní síť a internet. Od
1. 10. budou všechny odborné učebny, kabinety a kanceláře připojeny na internet
(celkem 35 počítačů). Na zavedení a provoz internetu jsme většinu peněz čerpali
z vlastních prostředků nebo sponzorských darů.
Pokud nebudou uvolněny slibované prostředky v rámci „SIPVZ“, nebudeme moci
internet provozovat (roční náklady na provoz jsou asi 200 tisíc).
Zaměstnanci školy byli s touto zprávou seznámeni 13. 9. 2001.
V Praze 13. 9. 2001

Ivan Šafařík
ředitel gymnázia
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