Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2011/2012

zřizovatel Hlavní město Praha

I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1.

Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2012:
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

2.

Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon:
ředitel: Mgr. Stanislav Luňák, reditel@gybot.cz, tel. a fax 224 920 589
statutární zástupkyně ředitele: Mgr. Eva Kotrčová, zastupce@gybot.cz, tel. 224 920 848

3.

Webové stránky právnické osoby:
www.gybot.cz

4.

Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, a jejich cílová kapacita
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku): Střední škola, nejvyšší počet žáků ve
škole: 435

5.

Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a které
jsou zařazeny ve školském rejstříku:

škola

kód

název oboru/vzdělávacího cílová kapacita
programu
oboru/programu

poznámka

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 79-41-K/41

Gymnázium

435 (nejvyšší
povolený počet žáků)

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 79-41-K/404

Gymnázium –
přírodovědné předměty

435 (nejvyšší
dobíhající
povolený počet žáků) obor

6.

Změny ve skladbě oborů vzdělání/vzdělávacích programů oproti školnímu roku
2010/2011: beze změn

7.

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka
objektu):
a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: Botičská 1, Praha 2 (Hlavní
město Praha)
b) jiná

8.

Stručná charakteristika materiálně – technického vybavení právnické osoby:
Gymnázium vzniklo v roce 1956 a sídlí v historické budově z roku 1882. Budova školy,
která je situována na rozhraní čtvrtí Nové Město a Vyšehrad, je udržovaná. Současně
vyžaduje vzhledem ke svému stáří zvýšené náklady na opravy a údržbu a nenabízí mnoho
prostorových možností pro rozvoj školy.
V nejbližších letech bude potřeba řešit výměnu oken směrem do ulice Vyšehradská, které
vzhledem ke stáří netěsní a uniká jimi teplo a prochází hluk z rušné ulice. Škola žádala
zřizovatele o finanční prostředky na výměnu oken v roce 2013.
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Materiálně-technické vybavení školy je na dobré úrovni. Vstup do areálu školy je sledován
kamerovým systémem a je vybaven elektronickou kontrolou vstupu. V budově je
17 učeben, 2 laboratoře, keramická dílna a počítačová učebna. Všechny učebny a kabinety
jsou připojeny strukturovanou kabeláží k internetu, v celé budově je navíc bezdrátová
počítačová síť. Deset odborných učeben je vybaveno dataprojektory. V suterénu budovy
gymnázia funguje Středisko volného času, jehož součástí je knihovna, studovna, posilovna,
klub a herna.
V budově chybí aula na setkávání většího počtu osob a prostory pro umístění větších
studentských skříněk.
Ve škole je dobré vybavení pro sportovní činnost, v přízemí je malá tělocvična, v suterénu
posilovna a v zahradě školy je sportovní areál, který na zimu zakrýváme nafukovací halou.
Na podzim roku 2011 jsme díky podpoře MHMP zakoupili novou nafukovací halu
s lepšími technickými parametry. V budoucnu bude potřeba vyměnit povrch běžeckého
oválu i hřiště, je 16 let starý a postupně dosluhuje.
Ve školním roce 2011/2012 zřizovatel nechal vyměnit střešní krytinu, všechna střešní
okna, opravit komíny a provést klempířské práce na střeše.
Dále byly vymalovány některé chodby a učebny gymnázia. Také jsme nechali
zrekonstruovat vzduchotechniku v laboratoři chemie a toaletách v 3. patře a sociální
zařízení v 1. patře.
Materiálně-technické vybavení zlepšujeme i z mimorozpočtových zdrojů. Nadační fond
Vis Unita, působící při gymnáziu, přispěl na provoz Střediska volného času a nákup
literatury do školní knihovny, počítačů, softwaru a pomůcek pro tělesnou výchovu. Škola
získala dotaci od Nadačního fondu Tesco ve výši 98 030 Kč, ze které byla pořízena mobilní
ekologická laboratoř. Z prostředků ze získaných grantů hlavního města Prahy byla
pořízena interaktivní tabule a pomůcky využívané při výuce přírodních věd – např.
elektrotechnické stavebnice, hlukoměry, dalekohledy.
Výraznou modernizaci výuky a vylepšení kvality pomůcek umožňuje naší škole zisk
finančních prostředků z Evropského sociálního fondu. Gymnázium obdrželo grant
Praktické a moderní metody ve výchovně vzdělávacím procesu z operačního programu
Praha – adaptabilita. Během školního roku 2011/2012 byly z těchto prostředků
zakoupeny například dva hlasovací systémy, elektrotechnické soupravy pro nový
předmět Robotika, e-learningové prostředí a další pomůcky pro praktickou výuku
matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu.
V tomto školním roce plánujeme rekonstrukce odborných učeben fyziky a biologie,
opravu herny v podzemí a malování učeben. Dále chceme vyměnit dveře i zárubně ve
třetím patře a opravit vnitřní dveře v patrech nižších. Bude nutné řešit stav oken do ulice
Vyšehradské ulice.
9.

Školská rada
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Školská rada byla ustanovena 23. 11. 2005. Po volbách v listopadu 2011 jsou k 31. 8. 2012
členy Školské rady: MUDr. L. Bílková a E. Dejdarová jako zástupkyně zletilých studentů
a rodičů nezletilých, Ing. Jakub Šafařík a Mgr. Zuzana Ševčíková za učitele a Mgr. Jan
Paluska DiS. a Mgr. Albert Kubišta za zřizovatele.

II.
Pracovníci právnické osoby
1.

Pedagogičtí pracovníci – za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je
v tabulkách přidejte

0

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

32,1

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

40

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

3

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

3

interní učitelé
fyzické osoby celkem

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

škola

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

40

32,1

0

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího
výkazu)
škola

počet pedagogických pracovníků

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

kvalifikovaných
nekvalifikovaných

celkem % z celkového počtu ped.
pracovníků

38

95 %

2

5%

c) věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31. 12. 2011

v tom podle věkových kategorií
do 20 let

21–30 let

31–40 let

41–50 let

51–60 let

61 a více let

0

7

10

7

11

5

Pedagogičtí pracovníci vyšších věkových kategorií učí často částečné úvazky. Průměrný věk
učitelů je 43,9 let.
d) další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
vzdělávací instituce
účastníků

5

Semináře

34

odborné, didaktické,
k maturitě, OPPA,
Comenius

48

různé (Vzdělávací středisko Praha,
Descartes, Megabooks, Oxford
University Press, NAEP, NIDV,
Elkan, MFF UK, PřF UK, Ústav pro
studium totalitních režimů,
Národní podpůrné středisko pro
eTwinning v Čr, Hueber, PedF UK,
Tyrkys, MHMP)

Kurzy

6

odborné, didaktické,
jazykové, maturitní
zkouška

9

různé (Francouzský institut, NIDV,
Tandem, PedF UK)

rozšiřování aprobace

2

výchovné
poradenství, metodik
prevence

2

FF UK, PPP pro Prahu 1, 2 a 4

JARO II

1

jazykové vzdělávání

6

ČVUT v Praze

18

odborné, metodické,
počítačové

28

jiné (uvést jaké)

školení, konference, cyklus
přednášek, týdenní terénní
kurz, terénní kurz, přednáškový
cyklus, prázdninový kurz, kulatý
stůl)

různé (P. Kuchař, NAEP, OUP,
Person Edu, JČMF, Edufor, PřF UK,
ČBS, PřF JČU, VŠCHT, Business
Network, Kabinet pro klasická
studia filozofického ústavu AV ČR,
MHMP)

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků
z toho

2.

celkem (fyzické osoby)

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.)

13

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.)

1

rodilý mluvčí

1

Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a) počty osob

fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

10

7,68

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet účastníků

vzdělávací instituce

semináře

1

OPPA – monitorovací
zpráva

1

MHMP

kurzy

0

—

—

—

školení

1

EMA

1

Gordic

III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a
ZUŠ)
1.

Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů
a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
6

škola

počet tříd / skupin

počet žáků / studentů

13

390

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Změny v počtech žáků / studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu
samostatně, neuvádějte počty duplicitně):
 přerušili vzdělávání: 9
 nastoupili po přerušení vzdělávání: 7
 sami ukončili vzdělávání: 0
 vyloučeni ze školy: 0
 nepostoupili do vyššího ročníku: 10 – z toho nebylo povoleno opakování: 0
 přestoupili z jiné školy: 6
 přestoupili na jinou školu: 9
b) Vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) – ve škole
nemáme
2.

Průměrný počet žáků / studentů na třídu / studijní skupinu a učitele (stav dle
zahajovacího výkazu)
a) denní vzdělávání

škola

průměrný počet žáků / studentů na
třídu / skupinu

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

průměrný počet žáků / studentů na
učitele

30

9,75

b) vzdělávání při zaměstnání – ve škole nemáme
Žáci / studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji

4.

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

Celkem

kraj
Jihomoravský

škola

Jihočeský

3.

počet žáků / studentů
celkem

2

0

0

1

0

0

2

1

0

0

79

3

0

88

z toho nově přijatí

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

1

0

28

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
a) denní vzdělávání

škola
z celkového počtu
žáků/studentů:

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1
prospělo s vyznamenáním

29

neprospělo

9

opakovalo ročník

4

počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

385

7

tj. % z celkového počtu žáků / studentů

99,2

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta za druhé pololetí

75,36

z toho neomluvených

1,3

b) vzdělávání při zaměstnání – ve škole nemáme
5.

Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií

maturitní zkoušky

škola

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1
denní vzdělávání

vzdělávání při zaměstnání

91

0

počet žáků, kteří konali zkoušku (v jarním a podzimním
termínu)
z toho konali zkoušku opakovaně (v jarním termínu)

1

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni
ke zkoušce v jarním termínu

4

počet žáků, kteří byli
hodnoceni v jarním i
podzimním termínu:

prospěl s vyznamenáním

17

prospěl

73

neprospěl

1

U maturit neprospěla jedna studentka, která se nedostavila k podzimnímu termínu maturitní
zkoušky.
6.

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2012/2013
a) SŠ (mimo gymnázia), konzervatoře, VOŠ

délka vzdělávání
přijímací řízení pro školní rok
2012/2013
(denní vzdělávání)

počet přihlášek celkem
počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem
z toho v 1. kole
z toho ve 2. kole
z toho v dalších kolech
z toho na odvolání
počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor:
obor:

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2012/2013

b) Gymnázia
délka vzdělávání

4 roky

přijímací řízení pro školní rok počet přihlášek celkem
2012/2013
z toho konalo přijímací zkoušku
(denní vzdělávání)
počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem

8

6 let

8 let

156

0

0

151

0

0

1

0

0

114

0

0

počet evidovaných zápisových lístků k 31. 8. 2012

93

0

0

z toho v 1. kole

93

0

0

z toho ve 2. kole

0

0

0

z toho v dalších kolech

0

0

0

z toho na odvolání

12

0

0

počet nepřijatých celkem

37

0

0

0

0

0

0

0

0

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: 79-41-K/41
počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2010/2011

7.

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu):

Stát

Počet dětí
(žáků) celkem

z toho

kód

název

žáci denní
formy

dívky

s trvalým
pobytem

azylanti

051

Arménská republika

1

1

1

1

0

112

Běloruská republika

1

1

1

1

0

070

Bosna a Hercegovina

1

1

0

1

0

156

Čínská lidová
republika

1

1

0

1

0

250

Francouzská
republika

1

1

1

1

0

498

Moldavská republika

1

1

1

1

0

276

Německo

1

1

0

1

0

643

Ruská federace

1

1

1

0

0

703

Slovenská republika

4

4

3

4

0

688

Srbsko

1

1

1

0

0

804

Ukrajina

9

9

5

5

0

704

Vietnamská
socialistická
republika

2

2

2

2

0

Začleňování cizinců a příslušníků národnostních menšin je bezproblémové.
8.

Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Studenti se speciálními poruchami učení či chování (SPU, SPCH) jsou zařazeni do
normálních tříd. Učitelé respektují doporučení PPP a SPC při volbě vzdělávacích metod,
pomůcek a individuálně zadávané práci i různých formách zkoušení a prověřování
znalostí a pracují s těmito žáky, v případě jejich zájmu, také ve svých konzultačních
hodinách. Ve školním roce 2011/2012 jsme měli evidováno celkem 27 studentů se SPU či
SPCH a 1 studentku sluchově postiženou. U těžších forem poruch či tělesných nebo
duševních onemocnění rozhoduje ředitel školy o povolení individuálního vzdělávacího
programu, který pak na základě posudku psychologa z PPP či SPC a po dohodě se
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zákonnými zástupci studenta zpracovává výchovná poradkyně. V tomto roce byl povolen
IVP třem studentům.
Studenti ze sociálně slabších rodin mají možnost žádat o příspěvky z Nadačního fondu Vis
Unita na vše, co souvisí s vyučováním (učebnice, kurzy, exkurze atd.).
9.

Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Vzdělávání nadaných studentů neprobíhá odděleně, studenti jsou učiteli podporováni
v rozvoji svých schopností a dovedností v rámci běžné výuky. Studentům jsou nabízena
témata, která nejsou součástí RVP. Rozvíjejí své nadání také formou volitelných
a nepovinných seminářů, dle zájmů si volí semináře. Podle jazykové vybavenosti jsou
dvakrát během studia rozděleni do různých skupin. Se zavedením ŠVP ve 4. ročníku mají
talentovaní žáci možnost rozvíjet svůj talent v 15,5 hodinách volitelných předmětů.
Všichni studenti mají možnost individuální konzultace s učiteli. Nadaným studentům je
umožněna účast na vybraných kurzech vysokých škol. Takto se studenti zúčastnili např.
kurzů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity nebo Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy.
Na škole pracuje mentor pro nadané studenty, jehož pracovní náplní je podpora
talentovaných studentů a dojednávání individuálního přístupu v průběhu výuky
u studentů, kteří se připravují na předmětové soutěže a přehlídky, např. krajská, národní,
mezinárodní kola předmětových olympiád. Takto byl ve školním roce sjednán
individuální přístup například k průběhu vzdělávání studentky Magdaleny Holcové, která
reprezentovala školu v mezinárodním kole Biologické olympiády (IBO) v Singapuru. Dále
mentor a ostatní učitelé zprostředkovávají nadaným studentům studijní materiály pro
přípravu na soutěže, spolupráci s odbornými a vědeckými pracovišti, pomáhají při
vyhledávání školitelů v odborných pracích.

10. Ověřování výsledků vzdělávání
V říjnu roku 2011 se studenti prvního ročníku naší školy zapojili do projektu Vektor 1 od
firmy Scio. Studenti byli testováni z obecných studijních předpokladů, českého jazyka,
matematiky, anglického jazyka, německého jazyka, přírodovědného základu (F, Ch, B)
a společenskovědního základu (ZSV, D, Z). Získali tak možnost porovnat své znalosti
a vědomosti nejen se svými spolužáky, ale i třídu a školu jako celek s jinými třídami
a školami (gymnázii) v České republice. Studenti prvního ročníku, kteří se dosud neučili
německý jazyk, se jeho testování nezúčastnili. Tito studenti budou znovu testováni na
začátku školního roku 2014/2015, abychom zjistili, jakou přidanou hodnotu získají za
dobu studia na naší škole.
Ve většině testů dosáhli studenti průměrných výsledků, mezi všemi testovanými školami
dosáhli nejlepších výsledků v obecně studijních předpokladech. Ve skupině čtyřletých
gymnázií dosáhli nejlepších výsledků v biologii. V rozšířené sadě dosáhli naši studenti
lepších výsledků mezi studenty čtyřletých gymnázií, než ve skupině všech škol. Znamená
to, že v B, F, Ch, D, ZSV a Z mají naši studenti lepší znalosti než studenti ostatních
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testovaných čtyřletých gymnázií. Nejhorších, podprůměrných, výsledků mezi všemi
školami dosáhli naši studenti v zeměpisu, ZSV, A a D, mezi čtyřletými gymnázii pak
v anglickém, německém a českém jazyce a v matematice. Studenti našeho prvního ročníku
využívají svůj studijní potenciál optimálně a pracují tedy v rámci svých možností
v českém jazyce, v matematice a v německém jazyce. V anglickém jazyce pak pracují pod
rámec svých schopností. Nejlepší třídou byla třída 1. B, pouze v testu z fyziky dosáhla
horších výsledků. Většinou nejhorších výsledků dosahovaly třídy 1.A a 1.D, třída 1.C
dopadla nejhůře v zeměpise a ZSV. Průměrný percentil třídy 1. A ve všech testech je 48,
třídy 1.B 58, třídy 1.C 50 a třídy 1.D 52 (bez testu z německého jazyka). Zjištěné výsledky
testů odpovídají rozdělení studentů do 1. ročníku.
Studenti 4. ročníku se také v říjnu roku 2011 zapojili do projektu Vektor 4 od firmy Scio.
Byli testováni z obecných studijních předpokladů, českého jazyka, matematiky,
anglického jazyka, německého jazyka.
Nejlepších výsledků dosáhli naši studenti v testu obecně studijních předpokladů,
v ostatních testech dosáhli v podstatě průměrných výsledků mezi studenty čtyřletých
gymnázií, mezi ostatními školami dosáhli nadprůměrných výsledků. Významně
nadprůměrných výsledků dosáhla třída 4. B v německém, anglickém a českém jazyce
a v testu obecně studijních předpokladů. Průměrný percentil třídy 4.A ve všech testech je
63, třídy 4.B 69 a třídy 4.C 60. Nejlepší třídou v tomto testování je tedy třída 4.B.
Nejhorších výsledků dosáhli studenti v testu z matematiky. Výrazně podprůměrných
výsledků dosáhla třída 4.C v testu z německého jazyka. Součástí tohoto testování bylo
i dotazníkové šetření, které zkoumalo, jak a kde chtějí naši studenti pokračovat po
ukončení naší školy. Z výsledků dotazníků vyplývá, že 94 % studentů 4. ročníku naší školy
chce studovat na vysoké škole, což je více než z ostatních testovaných čtyřletých gymnázií.
Volba oboru vysoké školy jednoznačně odráží přírodovědné zaměření naší školy –
výrazně nadprůměrný počet našich studentů (vzhledem k ostatním) chce studovat
přírodovědný či lékařský obor. Lehce nadprůměrný je i počet těch, kteří chtějí studovat
obor matematicko-informatický.
Ve školním roce 2011/2012 se dále pokračovalo v testování studentů všech tříd ze všech
předmětů (vyjma Č a M v 1. ročníku) školními srovnávacími testy.
Studenti 4. ročníku konali maturitní zkoušku podle nové koncepce již druhým rokem,
v jarním termínu ji konalo 87 studentů. Všichni studenti úspěšně vykonali didaktické
testy z českého jazyka, cizích jazyků či matematiky, pouze jediný student neprospěl
v písemné práci z českého jazyka. V obou termínech všichni studenti (až na jednu
studentku, která se k opravnému termínu na podzim nedostavila) úspěšně složili
maturitní zkoušku.
Průměrný prospěch z ústních zkoušek profilové části byl 2,28.
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11. Školní vzdělávací programy
Podle školního vzdělávacího programu „Společně s přírodou“ se učili ve školním roce
2011/2012 studenti 1. až 3. ročníku. Průběžně byla sledována reálnost výchovných
a vzdělávacích strategií a rozvržení vzdělávacího obsahu v jednotlivých předmětech.
Všechny kompetence jsou rozvíjeny podle plánu, vzdělávací obsah bylo nutné v některých
předmětech drobně upravit. Studenti budoucího třetího ročníku si v březnu 2012 volili
jeden z cizích jazyků jako hlavní, jeho hodinová dotace bude v následujícím roce činit
5 hodin týdně. Ve třetím a čtvrtém ročníku jsou tedy studenti děleni do nových
jazykových skupin dle pokročilosti na základě srovnávacích testů psaných v průběhu
druhého ročníku.
Dále jsme na základě rozsáhlého dotazníkového šetření upravili učební plán a s tím
související nabídku bloků v budoucím 4. ročníku. Studentům byl nabídnut přípravný
seminář k maturitě a dále na výběr volba dvou pětihodinových (M, F, B, Ch, ZSV, D),
jednoho tříhodinového (Č, A, M, F, Z, ZSV, IVT) a jednoho jednohodinového (Č, A, L, DU,
DG) předmětu. Volba proběhla v březnu 2012. Dále byla pro studenty budoucího
4. ročníku upravena výuka tělesné výchovy v tzv. blocích. Tyto bloky jsou úzce zaměřeny
a mění se každé čtvrtletí. Na výběr měli studenti: volejbal, fotbal, frisbee, plavání, jóga,
netradiční sportovní hry, atd.
12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Všichni studenti mají po celou dobu studia povinnou výuku dvou cizích jazyků. Jedním je
anglický jazyk, druhý cizí jazyk si volí buď německý, francouzský, nebo ruský. Ve školním
vzdělávacím programu jsme zvýšili počet hodin prvního cizího jazyka v posledních dvou
ročnících na 5 hodin týdně. V těchto ročnících je také jedna hodina angličtiny vyučována
rodilým mluvčím. Díky podpoře hl. města Prahy dělíme třídy 1. a 2. ročníku na výuku
angličtiny na menší skupiny, na třetiny tříd. Studenti budoucího čtvrtého ročníku si navíc
mohli zvolit Science English, Bussines English a latinu.
Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnil jazykový výjezd (spojený s výukou) našich
studentů do Skotska. Naši školu navštívilo několik skupin studentů z dánských škol, které
měly zájem seznámit se s organizací výuky. V průběhu jejich návštěv probíhaly
konverzační seznamovací hodiny s našimi studenty. Studenti 4. ročníku se zúčastnili
dramatického představení Canterville Ghost v anglickém jazyce.
Někteří studenti si navíc zvolili latinu a angličtinu jako kroužek v našem Středisku
volného času.
13. Vzdělávací programy VOŠ
VOŠ: nemáme.
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IV.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy
mládeže)
1.

Jazyková škola: nemáme

2.

Domovy mládeže (samostatné i při školách): nemáme

V.
Aktivity právnické osoby – prezentace škol a školských zařízení na
veřejnosti
1.

Výchovné a kariérní poradenství
a) Práce se studenty v oblasti vzdělávání tvoří největší objem práce VP:
 Poradenství při výběru dalšího studia na VŠ, VOŠ – třídění došlých propagačních
a informačních materiálů, zprostředkování informací (brožury Jak na VŠ a další
přehledy možností studia, včetně internetových adres), individuální konzultace
s žáky – pomoc při rozhodování, hledání vhodného typu školy.
 Zajištění „profi-testů“ ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou
Prahy 2 pro zájemce z řad studentů 3. ročníků.
 Průběžná aktualizace informační nástěnky (přípravné kurzy na VŠ, dny
otevřených dveří, možnosti studia v zahraničí, nové obory a požadavky při
přijímacích řízeních).
 Informace o termínech podání přihlášek, podrobné pokyny k jejich vyplnění,
spolupráce s třídními učiteli.
 Vyhodnocení a vypracování přehledu o umístění absolventů školy po maturitě.
 Testy a besedy o učebních typech a stylech, o možnostech vyhledání pomoci
výchovné poradkyně (projekt pro 1. ročník a v suplovaných hodinách).
 Vypracování IVP pro tři studenty.
 Žáci se SPUCH – 1) vypracování podkladů pro žádosti studentů se SPUCH o
uzpůsobení podmínek při státní maturitě – letos bylo těchto studentů s PUP šest;
2) předávání posudků PPP o specifických potřebách některých studentů třídním
učitelům a ostatním vyučujícím s žádostí o jejich zohlednění; 3) v roce
2011/2012 bylo celkem 28 studentů se SPUCH.
b) Výchovná práce:
 ve spolupráci s Mgr. R. Míkovou z PPP informace pro 2. roč. o tzv. peerprogramech.
 na nástěnce VP – informace o tísňových linkách, spojeních na krizová centra
mládeže, o psychohygieně učení a relaxaci, atd.
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individuální pohovory s žáky v případě jejich studijního selhání a hledání řešení
(spolupráce s TU a vyučujícími konkrétních předmětů), při kázeňských či
osobních problémech (spolupráce s PPP a rodiči). V letošním roce požádalo o
individuální konzultaci či radu 6 studentů.
motivace studentů i pedagogů k solidárnímu přístupu k spoluobčanům
potřebujícím pomoc

c) Výchova k ekologickému myšlení a jednání – motivace žáků i pedagogů ke třídění
odpadu ve školním prostředí: propagace nutnosti třídění odpadu.
d) Spolupráce s kolegy a vedením školy
 Předávání informací o práci s žáky se specifickými poruchami učení, pomoc při
vypracování individuálního studijního plánu integrovaného žáka. Řešení
problémů studentů s jednotlivými vyučujícími. Spolupráce s prof. Dvořákovou na
programech schůzek Studentské rady. „Schránku důvěry“ nevyužil letos žádný
student.
 Účast v koncepčním týmu pro ŠVP, práce na jeho aktualizaci. Podíl na přípravě
a průběhu Dne otevřených dveří a Zahradní slavnosti.
e) Vlastní vzdělávání VP – pravidelné schůzky a semináře VP v PPP Prahy 2, sledování
informací o výchovném poradenství na internetu, v UN a studium odborné literatury.
V letošním školním roce VP řešila na naší škole minimum výchovných problémů, a pokud
ano, souvisely většinou se specifickými poruchami učení žáka. Nebyla svolána žádná
výchovná komise, třídní učitelé řešili případné problémy s žáky a jejich zákonnými
zástupci sami.
2.

Prevence sociálně patologických jevů
Metodička prevence zahájila během školního roku specializační studium metodika
prevence pod záštitou Pedagogicko-psychologické poradny Prahy 2.
Realizace Minimálního preventivního programu:
1. ročník
 Na začátku prvního ročníku se studenti již tradičně zúčastnili adaptačního
soustředění. Cílem adaptačního výjezdu je seznámení studentů mezi sebou
i s fungováním nové školy, vytvoření základu pro příjemné a studijní klima v třídním
kolektivu a v ročníku. Nedílnou součástí je seznámení se zásadami správného jednání
a správného učení, to vše v úzké návaznosti na minimální preventivní program
(MPP).


„Prevence kriminality aneb bezpečně ve městě“ (28. 11. 2011) občanské sdružení Pro
Futura za podpory Nadace ČEZ. Osvojení pozitivního sociálního chování, zachování
integrity osobnosti, obrana proti manipulaci. Komunikační pořad s cílem seznámit
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mladé lidi s riziky každodenního života – násilím a kriminalitou v městském
prostředí.


Studenti 1. B se zúčastnili besedy zaměřené na partnerské vztahy a prevenci proti
HIV/AIDS, kterou pro naše gymnázium zajistila Dr. Laura Janáčková. Tuto akci
Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu natáčela Česká televize a uvedla
ji v lednu 2012.

2. ročník a 3. ročník
 Extremismus – video s následnou besedou


Kyberšikana – video s následnou besedou

3. ročník
 Příběhy bezpráví (9. 11. 2011). Výchova k toleranci, respektování lidských práv
a svobod, respektování názorů. Program s projekcí filmu Pavel Tigrid – Evropan
záměrně vybraný k problematice československé emigrace mezi lety 1948–1989,
pozvaným hostem byl disident František Stárek, který spolupracoval s Pavlem
Tigridem a přispíval do exilového časopisu Svědectví


Menetekel (22. 2. 2012). Akce zaměřené na dějiny totality, přednášející politický
vězeň p. Janda.

4. ročník
 Studenti 4. C se zúčastnili besedy zaměřené na partnerské vztahy a antikoncepce,
kterou pro naše gymnázium zajistila Dr. Laura Janáčková. Tuto akci Společnosti pro
plánování rodiny a sexuální výchovu natáčela Česká televize a uvedla ji v lednu 2012.
Spolupráce s rodiči:
Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách o aktivitách školy v oblasti prevence,
zejména o aktivitách umožňujících vhodné využití volného času v rámci Střediska
volného času Botič. Vzájemná spolupráce rodičů, pedagogů a studentů vede na našem
gymnáziu k vytvoření vlídného klimatu, přátelské atmosféry a vzájemné úcty.
Metodička prevence neřešil v loňském roce žádný závažný problém sociálně-patologického jevu.
3.

Ekologická výchova a environmentální výchova
Škola má vypracovaný dlouhodobý plán ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
a rámcový roční plán.
Průřezové téma Ekologická výchova je zařazeno do přírodovědných i jiných předmětů,
včetně cizích jazyků a výchov (viz. ŠVP). Z akcí ekologické výchovy, které se ve školním
roce 2011/2012 povedlo uskutečnit, je část směřující k výchově k udržitelnému rozvoji
uvedena v bodě 5 kapitoly V. Další uvádíme zde:


Škola se pro rok 2012 znovu bude ucházet o titul Škola udržitelného rozvoje 1.
stupně, který zapůjčuje MŠMT.
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4.



Již tradičně dobře reprezentovaly týmy studentů naší školy v krajském kole
Ekologické olympiády pořádané Sdružením mladých ochránců přírody při ČSOP. Dva
školní týmy obsadily 3. a 4.–5. místo v krajském kole.



M. Holcová (3.A) v národním kole obsadila 3. místo s ekologickou prací Limnologické
poměry starého labského ramene Houštecká tůň ve Staré Boleslavi v roce 2010.



V rámci národní přehlídky Středoškolské ekologické konference představil výsledky
své práce Bakteriální degradace perzistentních látek student S. M. Tehrany ze 4.B.



Šestým rokem funguje při SVČ Klub náruživých přírodovědců, který nabízí studentům
jeden víkendový den v měsíci přírodovědnou exkurzi v okolí Prahy. Činnost kroužku
byla podpořena SRPDŠ finančními prostředky na hrazení vstupů do různých institucí
a odměny pro lektory.



Exkurze jsou realizovány také ve spolupráci s Toulcovým dvorem, Lesy hl. m. Prahy,
Agenturou ochrany přírody a krajiny, Správou CHKO Český kras, Přírodovědeckou
fakultou, sdružením Krásná žába, o. p. s., atd.



Přírodovědný kurz 2. ročníku byl v červnu na Šumavě v Hnačově. Program kurzu
doplnili přednáškou a vedením exkurzí pracovníci Správy CHKO a NP
Šumava Jihočeské univerzity.



V rámci spolupráce se střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr (Ing. Skoupá) se
studenti 2. ročníku zúčastnili na začátku září kurzu péče o hospodářská zvířata.



Škola získala díky Nadačnímu fondu Tesco prostředky na vybavení mobilní
ekologické laboratoře. Čidla umožňují terénní ekologická měření v přírodě
(hlukoměr, měření záření, analýza vody, rychlost vzduchu…).



Studenti třetího ročníku v úvodu školního roku absolvovali několikadenní akci Botič,
kde si třídy osvojily kromě týmové práce také metody ekologického terénního
výzkumu v povodí potoka Botič. Sborníky studentských prací jsou stále kvalitnější,
proto je vytiskneme jako ukázky studentských prací na dny otevřených dveří
a výstavu Schola Pragensis. Letos byly studentské práce doplněny o jednotlivé dílčí
samostatné výzkumy studentů.

Multikulturní výchova
Na škole studují studenti různých národností, sociálního původu či náboženského
vyznání. Jsou zařazeni do běžných tříd. Vyučující vedou všechny žáky ke vzájemnému
respektu, toleranci a poznávání individuálních či kulturních odlišností i společných prvků.
Mezi studenty navzájem i mezi vyučujícími a studenty panuje přátelská atmosféra bez
jakýchkoli projevů nesnášenlivosti či rasismu.
Multikulturní výchova je začleněna do výuky většiny předmětů a je také součástí náplně
jazykově-mediálního kurzu ve 4. ročníku.
V tomto školním roce jsme se zúčastnili projektu EDISON společnosti AIESEC, cílem této
akce je především podpora mezikulturního vzdělávání dětí a mládeže. V naší škole
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vyučovali tři studenti z různých částí světa, každý z nich přiblížil studentům zemi, z které
pochází – její sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci.
5.

Výchova k udržitelnému rozvoji
Vyjmenovány jsou pouze činnosti rozvíjející u studentů péči o životní prostředí, další
činnosti jsou uvedeny v bodu 3 kapitoly V.
 Odpad třídíme ve všech třídách a kabinetech (papír), koše na tříděné plasty jsou na
chodbách, koš na vybité baterie v přízemí školy a laboratoř chemie separuje sklo. Na
chodbách muselo být umístění kontejnerů uvedeno do souladu s požadavky hasičů,
přesto možnost třídit odpad zůstala. Velkoobjemové kontejnery na tento tříděný odpad
jsou před vstupem do budovy školy, jejich svoz je škole zajišťován bezplatně.
Propagace nutnosti třídit druhotné suroviny bude, vzhledem ke klesajícímu třídění u
studentů, jednou z priorit práce koordinátora EVVO.
 Škola v rámci projektu Recyklohraní firem Asekol, Ekobat a Eko-kom pokračuje ve
sběru drobného elektroodpadu.
 Studenti se v rámci dohody na Studentské radě samostatně podílejí a pravidelně
střídají při vynášení tříděného odpadu do sběrných nádob.

6.

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy

Kurz

Zaměření

Termín

Místo

Adaptační kurz

seznamovací

3. 9. až 5. 9.

Zbraslavice, Kutná Hora

115

Jazykově-mediální kurz –
4. ročník

jazykově-mediální

12. 9. až 16. 9.

Monínec, Sedlec-Prčice

60

Matematický výlet

matematika,
historie, cizí jazyk

9. 12.

Drážďany

54

Lyžařský kurz – 1. ročník

lyžařské

9. 3. až 16.3.

Berghof, Rakousko

45

Lyžařský kurz – 1. ročník

lyžařské

16. 3. až 23.3.

Hausalpin, Rakousko

51

Historická exkurze

historické

20. 4. až 22. 4.

Zbraslavice

19

Jazykový zájezd

jazykové

5. 5. až 13. 5.

Skotsko

23

Sportovní kurz – 3. ročník

sportovní

3. 6. až 8. 6.

Orlická přehrada

51

Sportovní kurz – 3. ročník

sportovní

3. 6. až 8. 6.

Šumava

20

Přírodovědný kurz – 2. ročník

přírodovědný

10. 6. až 15. 6.

Hnačov, Šumava

85

7.

Žáků

Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Ve škole působí Středisko volného času financované z prostředků Nadačního fondu Vis
Unita. Slouží studentům naší školy, kteří zaplatili příspěvek a odevzdali podepsaný
souhlas s podmínkami pro jeho využívání.
Nabízí kromě otevřených zájmových kroužků využití knihovny, klubu, studovny,
kulečníku, stolního tenisu a posilovny v suterénu školy, využití školního hřiště či
tělocvičny v době, kdy není TV, a organizuje sobotní sportovní turnaje – prof. Špinka,
Šafařík I.
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Ve školním roce navštěvovali studenti 8 kroužků v období říjen-květen:
 Anglický jazyk – příprava na zkoušku FCE (8 studentů) – prof. Florjánková
 Latina začátečníci I. a II. (14 a 19 studentů) – prof. Ševčíková
 Latina (9 studentů) – prof. Vodenková
 Sportovní hry (11 až 18 studentů) – prof. Erben
 Keramika (2 až 8 studentů) – prof. Říha
 Klub náruživých přírodovědců – exkurze (skupiny od 5 do 21, celkem se zapojilo 41
studentů) – prof. Šíma
 Chovatelský kroužek – péče o zvířata chovaná ve škole (zapojeno 3 – 16 studentů) –
prof. Šíma
Byly uspořádány také sobotní turnaje:



volejbal smíšených družstev (30 studentů, prof. Šafařík)
malá kopaná: družstva dívčí i chlapecká (asi 40 zúčastněných, prof. Špinka)

Školní knihovna:







Celkem bylo letos vypůjčeno 462 knih 134 čtenářům.
Školní knihovna byla pro studenty otevřena od pondělí do čtvrtka v době provozu
knihovny i v době provozu SVČ.
Byl vypracován Výpůjční řád ŠK – k dispozici čtenářům v knihovně a na školních
webových stránkách. Nově byla zavedena sankce 5 Kč za knihu a den za opožděné
vracení knih. Z vybraných prostředků jsou doplňovány fondy knihovny.
Studenti a někteří vyučující využívají také možnosti si v knihovně přečíst denní tisk
a časopisy (MF Dnes, Reflex, UN a Redway – celostátní školní časopis).
Průběžně doplňujeme knihovnu o nové tituly a četbu nejen ke státní maturitě právě
ze zpozdného. Knihy jsou nakupovány převážně z antikvariátů, popř. v nakladatelství
Kosmas.

Ve škole působí také Klub mladého diváka umožňující studentům návštěvy zajímavých
divadelních představení za příznivé ceny.
Tradiční školní nevýukové akce, jako jsou historicko-literární soutěž Toulky Prahou,
vánoční koncerty školního pěveckého sboru Divertimento Chor, řečnická soutěž Botičský
Cicero či Zahradní slavnost dávají příležitost nejen stávajícím studentům, ale
i absolventům a přátelům školy podílet se nevšedním způsobem na životě školy,
navazovat kontakty a udržovat letitá přátelství.
8.

Soutěže
Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na
celostátní a mezinárodní úrovni)
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a) Úspěchy na celostátní úrovni a mezinárodní úrovni
23. Mezinárodní biologická olympiáda

stříbrná medaile M.Holcová (3.A)

Národní kolo Biologické olympiády kategorie A

1. místo a postup do mezinárodního kola M. Holcová (3.A)

Národní kolo SOČ

3. místo M. Holcová (3.A), obor 5 Geologie, zeměpis
4. místo V. Vimmrová (3.A), obor 6 Zdravotnictví
5. místo L. Chrástecká (3.B), obor 3 Chemie
12. místo D. Belvončíková (3.A), obor 4 Biologie
13. místo K. Luková (3.B), obor 14 Pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika volného času

b) Úspěchy na krajské úrovni
Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém
jazyce

5. místo R. Kondělková (3.B)

Krajské kolo Biologické olympiády kategorie A

1. místo, nejlepší bodové ohodnocení v republice a postup do
národního kola M. Holcová (3.A)

Krajské kolo Biologické olympiády kategorie B

13. místo a úspěšná řešitelka K. Herková (1.B)

Krajské kolo Botanické soutěže

4.–5. místo P. Petržílek (2.B), 9.–10. místo J. Malíř (2.C), 13.
místo M. Bacíková (2.A), 14. místo T. Kodešová (2.B), 16. místo
T. Svobodová (2.B), 18. místo Z. Komorová (2.A), 19. místo F.
Beneš (2.A)

Krajské kolo Ekologické olympiády

3. místo M. Holcová (3.A), M. Bacíková (2.A), R. Homolka (3.B)
4.–5. místo Z. Uhlíková (4.A), B. Kovandová (4.C), H. Mašková
(4.A)

Krajské kolo konverzační soutěže ve
francouzském jazyce kategorie B1

7. místo A. Mitul (2.B)

Krajské kolo Fyzikální olympiády

v kategorii D bylo 6 úspěšných řešitelů: J. Poštulka (1.B),
P. Kratochvílová (1.B), K. Herková (1.B), M. Hábová (1.B),
J. Kubík (1.D) a T. Nejedlý (1.C), v kategorii C byli 3 úspěšní
řešitelé: 4. místo – V. Košík (2.A), 6.-7. místo F. Beneš (2.C),
8.–11. místo J. Malíř (2.C)

Krajské kolo Chemické olympiády kategorie A

2. místo M. Kvasnicová (4.A)

Krajské kolo Chemické olympiády kategorie B

3. místo R. Homolka (3.B)
úspěšní řešitelé: Š. Pospíšil (3.B) a T. Kustošová (3.A)

Krajské kola Chemické olympiády kategorie C

6. místo J. Poštulka (1.B)
15. místo F. Beneš (2.C)
19. místo M. Hábová (1.B), všichni úspěšní řešitelé

Krajské kolo soutěže Pražský globus kategorie
C

6. místo L. Kořený (4.C)

Krajské kolo Studentské odborné činnosti

1. místo a postup do národního kola D. Belvončíková (3.A),
M. Holcová (3.A) a K. Luková (3.B), 2. místo a postup do
národního kola L. Chrástecká (3.B) a V. Vimmrová (3.A),
3. místo A. Brukhnová (3.B), 4. místo K. Marešová (3.B),
T. Kustošová (3.A), 5. místo P. Weiss (3.A)

Krajské kolo Zeměpisné olympiády kategorie D

8. místo L. Kořený (4.C)

9.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Škola podala ve školním roce 2011/2012 žádost o zařazení do projektu Comenius –
partnerství škol, která byla schválena a studenti a učitelé gymnázia budou mít během
školních roků 2012/2013 a 2013/2014 možnost spolupracovat se školami ze Španělska
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(Colegio corazón de maría), Francie (Ensemble scolarie saint genés), Portugalska
(Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado) a Německa (Goethe-Schule Bochum,
Städtisches Gymnasium). Tento projekt umožní mj. rozvoj spolupráce, používání cizího
jazyka v praxi, navázání zajímavých kontaktů a poznání jiných kultur, inovace při
vyučování a učení se novým věcem (např. focení, natáčení, psaní blogu, atd.).
Na jaře 2012 jsme navázali spolupráci s American International School v Izraeli a začali
pracovat na přípravě ekologicko-ornitologického projektu, který proběhne ve školním
roce 2012/2013 a bude zjišťovat souvislost četnosti ptáků s výskytem škůdců.
Ve školním roce 2011/2012 jsme se v týdnu od 27. 2. do 2. 3. zúčastnili jazykového
vzdělávacího projektu pro střední školy – projektu Edison, který funguje pod záštitou
MŠMT.
10. Spolupráce právnické osoby s partnery
Gymnázium využívá pomoci nadačního fondu Vis Unita, který podporuje volnočasové
aktivity studentů a provoz Střediska volného času. Přispívá také škole na připojení
k internetu a studentům ze sociálně slabších rodin na školní kurzy a učebnice.
Gymnázium spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou UK jako Fakultní škola PřF UK,
spolupráce neprobíhá jen v oblasti pedagogických praxí posluchačů VŠ, ale je mnohem
širší. Někteří učitelé gymnázia pomáhají s výukou na vysoké škole, naši studenti tradičně
využívají v některých seminářích a projektech laboratoře Přírodovědecké fakulty UK.
Laboratoře MFF UK využívají naši studenti k měření odborných prací. Také jsme
spolupracovali i s 1. lékařskou fakultou UK, naši studenti využili možnosti exkurzí do
Anatomického a Patologického ústavu. Spolupracujeme i s jinými fakultami vysokých škol,
mnoho pedagogů gymnázia působí jako fakultní učitelé různých fakult vysokých škol.
Škola využila nabídky firmy SCIO na přípravu přijímacích testů i na Projekt Vektor. Naši
studenti a pedagogové spolupracovali s humanitárními organizacemi při sbírkách,
podrobněji je to uvedeno v příloze 3 zprávy. Hnutí Brontosaurus jsme poskytli prostory
naší školy pro výstavu Pomáhej přírodě. Se Společností pro plánování rodiny a sexuální
výchovu jsme připravili program pro naše studenty, který vysílala i Česká televize.
Se španělskou školou Colegio Corazón de María jsme realizovali program Comenius na
roky 2012 až 2014. V projektu „My city, my Europe, our future…“ budou naši učitelé
a studenti spolupracovat ještě se školami z Francie, Portugalska a Německa. S izraelskou
školou s American International School jsme začali pracovat na projektu Gaia.
Školám obvodu Prahy 2 poskytujeme bezplatně sportovní areál (ZŠ Botičská, ZŠ Resslova,
Gymnázium a ZŠ pro sluchově postiženou mládež Ječná). Naši zahradu také využívají děti
z MŠ Na Děkance.
11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou (vzdělávání určené pro veřejnost celoživotní učení).
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typ vzdělávání

zaměření

počet
účastníků

určeno pro
dospělé / žáky

akreditace
MŠMT
ano / ne

odborný kurz – seminář ke
sbírkám úloh z botaniky

biologie

41

dospělí

ne

matematika

13

žáci

ne

kurz Interaktivní matematika na
počítači

12. Další činnosti, prezentace
V průběhu roku jsme školu a její činnost představili především na dvou Dnech otevřených
dveří a na výstavě Schola Pragensis v pražském Kongresovém centru.
Ve škole byla organizována přírodovědná soutěž pro žáky základních škol Pražský
pramen, nabídka soutěže byla poslána na všechny pražské základní školy.
Velmi dobře školu reprezentovali studenti gymnázia v různých, především
přírodovědných soutěžích. Například studentka gymnázia Magdalena Holcová
reprezentovala nejen školu, ale celou Českou republiku na mezinárodní biologické
olympiádě v Singapuru.
Školu také výborně reprezentovala Dramatická studia Škorně a Botička.
Škola byla také prezentována v různých médiích, během školního roku byly názory vedení
školy, učitelů i studentů zmíněny například v denících Lidové noviny, Právo a v České
televizi.
Gymnázium také velmi dobře představují na veřejnosti učitelé, kteří pracují v různých
funkcích a komisích (např. celostátní komise biologické olympiády, pražské komise
matematické a chemické olympiády, akreditační komise MŠMT …), nebo publikují
v různých médiích.
13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních
prázdnin
Prostory školy o prázdninách nevyužíváme, protože v této době provádíme nutné opravy
a údržbu. V době letních prázdnin školního roku 2011/2012 proběhla rekonstrukce
střechy, výměna všech střešních oken, malování chodeb v podzemí a v 2. patře, oprava
vzduchotechniky na toaletách a v laboratoři chemie a rekonstrukce toalet v 1. patře.
V budově se také v době prázdnin provádí generální úklid. Zaměstnanci gymnázia rovněž
musí v době prázdnin přednostně čerpat dovolenou.

VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
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V tomto školním roce 2011/2012 ve škole nebyla kontrola ČŠI. Poslední kontrola v naší
škole byla ve dnech 11. až 14. 1. 2010. Celá inspekční zpráva je na adrese
http://zpravy.csicr.cz/upload/2009030750.pdf
2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
V únoru 2012 proběhla finanční kontrola Magistrátu hlavního města Prahy, která
kontrolovala realizaci projektu „Interaktivní matematika na počítači III. Při finanční
kontrole na místě nebyly zjištěny nedostatky při čerpání veřejné finanční podpory.
Z kontrolního zjištění vyplynulo, že poskytnutý grant z rozpočtu HMP byl použit v souladu
s projektem schváleným usnesením rady HMP.
V dubnu 2012 proběhla veřejnoprávní kontrola odboru SMS MHMP. Předmětem kontroly
bylo především hospodaření s majetkem a provedení inventarizace, kontrola osobních
příplatků a čerpání dovolené. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

VII.
Zpráva o hospodaření za rok 2011
Rozpočet
upravený rozpočet

20 472 400

prostředky na platy

12 453 652

OPPP

22 000

Výnosy
výnosy z vlastní činnosti

18 969,86

poplatky od zletilých žáků, rodičů …

0,00

Náklady
neinvestiční výdaje celkem

20 472 400,00



náklady na platy

12 453 652,00



OPPP



zákonné odvody – ZP

1 132 124,00



zákonné odvody – SP

3 129 618,00



učební pomůcky



stipendia



ostatní náklady

22 000,00

61 223,60
0,00
3 673 782,40
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Doplňková činnost
výnosy

598 970,60

náklady

467 155,00

hospodářský výsledek

131 815,60

Komentář k rozboru hospodaření organizace za rok 2011
Výnosy z hlavní činnosti byly tvořeny:



z úroků účtů školy ve výši 4 907,86 Kč
z ostatních výnosů ve výši 14 062,00 Kč

V rámci „Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2011“ byly škole
poskytnuty investiční prostředky ve výši 400 000 Kč na výměnu nafukovací haly a její
zateplení.
Rozpočet školy byl posílen čerpáním mimorozpočtových zdrojů z investičního fondu:
 127 260 Kč na termostatické hlavice na radiátorech v celé budově školy
 132 000 Kč na rekonstrukci kotvení a odvodnění nafukovací haly
 95 000 Kč na malování 1. patra, schodiště přízemí budovy
 82 400 Kč na dofinancování výměny nafukovací haly
Přidělené prostředky na platy byly posíleny čerpáním z fondu odměn ve výši 64 544 Kč.
Dále byl rozpočet školy posílen o:
 10 000 Kč z Nadačního fondu školy na úhradu energií Střediska volného času
 35 100 Kč z Nadačního fondu školy na provoz internetu
 35 100 Kč z prostředků SRPDŠ na provoz internetu
 189 813 Kč z účelově přijatých finančních darů
 82 939 Kč z darů Nadačního fondu školy
Veškeré finanční prostředky byly čerpány v souladu s přiděleným rozpočtem na rok 2011.
Doplňková činnost:
V souladu s bodem VI. zřizovací listiny vykonává škola doplňkovou činnost. Výnosy DČ jsou
tvořeny příjmy z pronájmu nebytových prostor, pozemku a bytu školníka.
Za rok 2011 byly v této činnosti:




výnosy 598 970,60 Kč
náklady 467 155,00 Kč
hospodářský výsledek 131 815,60 Kč

Na rozdělení hospodářského výsledku z doplňkové činnosti byl podán tento návrh:
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do fondu odměn 105 000 Kč
do rezervního fondu 26 815,60 Kč

Odpisový plán pro rok 2011 byl schválen ve výši 715 000 Kč. Zaúčtované odpisy:



z hlavní činnosti 694 527 Kč
z doplňkové činnosti 19 772 Kč

VIII.
Další informace
Studenti gymnázia i rodiče mají většinou ke škole velmi kladný vztah, vyjadřují často
spokojenost se školou a přichází s malým množstvím kritických připomínek. Pozitivní
informací je také stálý zájem žáků ZŠ o naši školu.
Úspěšnost absolventů gymnázia v přijetí na vysoké školy je stále vysoká, vzhledem
k předcházejícím rokům ale mírně klesla. Pedagogický sbor je stabilizovaný, kladně
hodnocený při poslední hospitaci inspektorů ČŠI.
V tomto školním roce jsme vyučovali již třetím rokem podle našeho Školního vzdělávacího
programu, pro čtvrtý ročník jsme vytvořili systém umožňující možnost volby 15,5 hodin týdně
volitelných předmětů. Průběžně pracujeme na drobných úpravách v osnovách některých
předmětů.
Všichni maturanti z naší školy úspěšně zvládli didaktické testy společné části maturity (tzv.
testy státní maturity). Neúspěšný ve společné části maturity v písemných didaktických testech
nebyl nikdo, jeden student neprospěl v jarním období z písemné práce z českého jazyka.
Výsledně u maturit neprospěl pouze jeden student, který se nemohl dostavit k maturitě
z rodinných důvodů. Jedním z cílů pro příští školní rok je zlepšit přípravu studentů na ústní
zkoušku z českého jazyka.
Výrazně jsme navýšili finanční prostředky školy, tedy i pomůcky pro vzdělávání, pomocí
velkého množství získaných grantů. Získali jsme grant OPPA (Inovace přírodovědného
vzdělávání), prostředky Nadačního fondu Tesco, tři granty vyhlašované hlavním městem
Prahou, grant protidrogové prevence na adaptační kurz, grant na vzdělání metodika prevence
sociálně patologických jevů a grant Comenius. Prostředky městských grantů nám také
umožnily vypracovat sbírku úloh z botaniky a matematiky pro pražské středoškolské učitele.

24

Mezi úspěchy školního roku 2011/2012 patří opět zvýšený počet úspěšných studentů
v různých soutěžích. V programu Excellence MŠMT jsme byli mezi všemi pražskými středními
školami na čtvrtém místě v hodnocení úspěšnosti studentů v soutěžích. Knihovna pro žáky
a učitele byla převedena do elektronického systému Žákovská, žáci jsou emaily informováni
o svých výpůjčkách a mohou si elektronicky vyhledávat a rezervovat knihy. Všichni studenti
byli na konci školního roku odměněni školním tričkem. Na jaře 2012 jsme pracovali na novém
školním logu a na nových webových stránkách, které budou spuštěny v září 2012. Středisko
volného času nabídlo v tomto školním roce vyšší počet kroužků. Otevřením bufetu v suterénu
budovy se pro studenty se zlepšila nabídka stravování.
Během roku jsme uskutečnili několik stavebně-technických vylepšení budovy a zlepšili
prostředí ve škole. Ve školním roce 20110/20121 se podařilo zorganizovat několik kurzů,
mnoho exkurzí či několik přednášek různých odborníků v budově naší školy.
Některé věci se bohužel ne úplně podařily. Nedaří se vždy studenty motivovat ke studiu
a získávání dobrých známek tak, jak bychom chtěli. Kvůli množství administrativy
a operativních činností není tolik času na koncepční práci a na častější autoevaluaci.
Nepodařilo se zorganizovat oslavy 55 let gymnázia, oslavy budou až v následujícím školním
roce. Zlepšit budeme muset možnost kopírování pro studenty gymnázia. Rezervy vidíme
i v péči o prostředí školy a pomůcky a v obnově počítačového a multimediálního vybavení.
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Pedagogická rada projednala Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 na svém zasedání
19. 9. 2012.
Za školu

....................................
Mgr. Stanislav Luňák, ředitel školy

Školská rada schválila Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 na svém zasedání 3. 10. 2012.
Za Školskou radu

....................................
MUDr. Lenka Bílková, předsedkyně ŠR
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Příloha 1
Učební plán ve školním roce 2011/2012 pro čtvrtý ročník.
Obor vzdělání 79-41-K/404 Gymnázium – přírodovědné předměty platí pro studenty, kteří
zahájili studium v prvním ročníku do školního roku 2008/2009.
Předměty

Č

A

CJ

ZSV

D

Z

M

F

Ch

2. ročník

3

3

3

1

2

3

3

2,5 2,5 2,5

—

3. ročník

3

3

3

2

2

1

4

2,5 2,5 2,5

4. ročník

4

3

3

3

—

1

3

2

B

2

IVT EV

2

TV

SKOP

VP

VP

VP

Celkem

2

3

0,5

2

—

—

33

—

—

3

0,5

2

2

—

33

2

—

2

—

2

2

2

33

Jako další cizí jazyk si studenti volí německý, francouzský nebo ruský jazyk.
Učební plán podle ŠVP ve školním roce 2011/2012 pro první, druhý a třetí ročník.
Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium platí pro studenty, kteří zahájili studium v prvním
ročníku od školního roku 2009/2010.
Předměty

Č

A

CJ CJ1 CJ2 M

Ch

B

Z

ZSV

D

UaK

1. ročník

3

3

3 — — 4 2,5 2,5

3

2

2

2

2

2

2

—

—

2. ročník

3

3

3 — — 4 2,5 2,5 2,5

2

2

2

2

2

1

2

3. ročník

3 — — 5

3

2,5

1

2

1

—

3

—

4. ročník

4 — — 5

3 — — —

1

—

—

—

—

2

—

4

F

3

3

TV IVT PS SKOP VP

VB

Celke
m

—

—

33

0,5

—

—

34

—

0,5

3

—

34

—

0,5

—

15,5
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Legenda: ŠVP – školní vzdělávací program, Č – čeština, A – angličtina, CJ – další cizí jazyk, CJ1 – první cizí jazyk CJ2 –
druhý cizí jazyk, M – matematika, F – fyzika, Ch – chemie, B – biologie, Z – zeměpis, ZSV – základy společenských věd,
D – dějepis, UaK – umění a kultura, TV – tělesná výchova, IVT – informatika a výpočetní technika, PS – přírodovědný
seminář, SKOP – seminář k odborné práci, VP – volitelné předměty, VB – volitelný blok

Všichni studenti mají povinně výuku dvou cizích jazyků, prvním je anglický jazyk. Druhý cizí
jazyk si studenti volí buď německý, francouzský, nebo ruský jazyk. Jazykové skupiny zřizuje
škola dle provozních možností s přihlédnutím k pokročilosti žáků. Na konci druhého ročníku
si studenti budou volit, který cizí jazyk pro ně bude prvním cizím jazykem, jehož časová
dotace bude ve třetím a čtvrtém ročníku pět hodin týdně.
Volitelný blok ve čtvrtém ročníku bude složen z volby přípravného semináře k maturitě
s dotací 1,5 h (M, OSZ, IVT), dvou pětihodinových předmětů (M, F, B, Ch, D, ZSV), jednoho
tříhodinového (Č, A, M, F, Z, IVT) a jednoho jednohodinového (Č, A, L, DG, DU) předmětu.
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Příloha 2
I. Školní rok 2011/2012
1.

Přehled umístění absolventů

Čtvrtý ročník dokončilo žáků

90

Maturitní zkoušku úspěšně ukončilo

89

Přijato na VŠ

77

2.

Úspěšnost přijetí na VŠ v %

Z celkového počtu maturantů 86,5.
Třída

žáků

MZ

přijati na VŠ

4.A

26

25

23

4.B

31

31

28

4.C

33

33

26

celkem

90

89

77

3.

Studijní zaměření přijatých na VŠ a umístění ostatních

Obor

4.A

4.B

4.C

celkem

Přírodovědný a technický

20

25

21

66

Humanitní

3

2

4

9

Ekonomické

0

1

1

2

3

1

4

1

1

2

4

3

3

33

90

Ostatní
Jazykové školy a kurzy
Přípravné kurzy
Zaměstnání

3

Nemáme informace
Celkem

26

31

Počty našich studentů na jednotlivých VŠ
Přírodovědné a technické
Přírodovědecká f. UK, JU, UJEP

18

Lékařské f., fyzioterapie, biomedicínská st., VŠ
zdravotní

16

ČVUT

14

VŠCHT

6

ČZU

6

Fakulta veterinárního lékařství

3

Matematicko-fyzikální

2

Farmaceutická f. Hradec Králové

1

28

Humanitní
Pedagogická fakulta

3

Fakulta sociálních věcí

2

Filozofická fakulta – psychologie

1

Husitská teologická f.

1

Fakulta sportovních studií MU

1

Česká literatura SU Opava

1

Ekonomické
VŠE, mezinárodní vztahy, diplomacie

2

Příloha 3
Charitativní akce školy ve školním roce 2011/2012
Bílá pastelka, 12. 10. 2011
Na akci organizované obecně prospěšnou společností Tyflo Centrum vybralo 18 studentů
12 529 Kč.
Srdíčkový den, 6. 12. 2011 a 26. 3. 2012
Na akci občanského sdružení Život dětem prodalo 15/10 dvojic dobrovolníků drobné
předměty za celkem 13 481 Kč, z nichž 50 % věnovalo sdružení škole jako poděkování za
naši pomoc.
Sluníčkový den, 13. a 14. 12. 2011
Pod záštitou občanského sdružení Rozum a cit vybralo 11 dvojic studentů 7 914 Kč.
Fond Sidus, 13. až 21. 12. 2011
V rámci dobročinné akce, zaměřené na získání peněz na pomoc při léčbě vážně
nemocných dětí v ČR se prodalo se mezi studenty, učiteli a rodiči 171 předmětů za
5 985 Kč.
Květinový den, 16. 5. 2012
Českého dne proti rakovině se zúčastnilo 8 dvojic studentů, kteří vybrali 12 997 Kč.
Celkem tedy naši studenti vybrali 52 906 Kč, z toho 39 909 Kč na pomoc hendikepovaným
dětem a 12 997 Kč na podporu prevence a léčby rakoviny.
Adopce na dálku
Ve školním roce 2011/2012 byla sbírka na prodloužení roční adopce keňské holčičky
Ruth Aumy. Mezi studenty a učiteli se vybralo potřebných 7 200 Kč umožňujících její
vzdělávání v dalším školním roce.
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