Výroční zpráva – Gymnázium Botičská
Školní rok 1998/1999
dle zákona 139/1995 §17e odst. (2).

1. Charakteristika školy
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 – přírodovědné zaměření
Kód školy: 79025/19
Typ školy: státní
Forma a druh studia: denní, čtyřleté
Ve školním roce 1998/99: 4 třídy čtyřletého studia – 126 žáků
10 tříd šestiletého studia – 297 žáků
3 maturitní třídy
Škola má vlastní budovu. Kapacita školy se nezměnila, maximálně 14 tříd (430
žáků), optimálně 12 tříd (370 žáků).
Na začátku tohoto školního roku byly zprovozněny nové odborné učebny biologie,
chemie a fyziky včetně laboratoří. V průběhu školního roku byly rekonstruovány a
vybaveny další místnosti v suterénu školy (knihovna, kulečníková herna). Všechny
tyto místnosti výrazně zkvalitňují nejen vlastní výuku, ale i využití volného času
studentů.
Škola má plně kvalifikovaný pedagogický sbor, věkový průměr je 42 let. Většina
učitelů se dále vzdělává formou nejrůznějších seminářů a kurzů, organizovaných
především Pedagogickým centrem Praha.
Zájem o studium na naší škole byl srovnatelný s předcházejícími lety (cca 200 %).
Jsme jediné státní gymnázium v Praze 2 a přijímáme studenty ze všech obvodů
i z blízkého okolí Prahy. Zájem o školu je dán především vzdělávacími výsledky ,
které jsou tradičně na vysoké úrovni. Potvrzuje to i zpráva České školní inspekce,
umístění v nejrůznějších soutěžích a úspěšnost našich studentů při přijetí na vysoké
školy.

2. Přehled učebních plánů
Vyučovali jsme dle UP schválených MŠMT ČR pro gymnázia. Učební plán všech
uvedených studijních variací čtyřletého a víceletého studia je v souladu
s generalizovaným UP čj. 25048/95-21-23 a UP čj. 25049/95-21-23
(respektive 28205/91-20).
Po vydání nových učebních plánů a osnov pro gymnázia v červnu 1999 jsme zažádali
o schválení námi dopracovaných učebních plánů. Ty byly schváleny MŠMT ČR
14. 7. 1999 a od 1. 9. 1999 se jimi řídíme (viz příloha P1).

3. Údaje o pracovnících školy
Pedagogický sbor se prakticky nezměnil. Od 1. 9. 1999 nastupují 3 nové profesorky
s aprobací Aj, Frj – TV, Bi – Ch. V příloze P2 je uvedena aprobace, pracovní
zařazení a délka praxe pracovníků školy.

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikováni.
Statutárním zástupcem ředitele byl od 1. 9. 1998 jmenován Stanislav Luňák.

4. Údaje o přijímacím řízení
V souladu s optimalizačním projektem jsme pro školní rok 1999/2000 přijali dvě
třídy čtyřletého studia (celkem 60 žáků, z toho 7 žáků přestupem z víceletých
gymnázií). Přestupující žáci úspěšně složili rozdílové zkoušky v rozsahu zkoušek
přijímacích. Všichni přihlášení žáci konali zkoušky formou přírodovědného a
humanitního testu. Přijati byli podle předem stanovených kritérií (viz příloha P3a, b).
Školu v průběhu školního roku opustili 3 žáci a po jeho skončení další 4 žáci.
Důvodem byl v pěti případech přestup na jinou školu, ve dvou případech ukončení
studia pro neprospěch. Studium přerušilo celkem 5 žáků (studium v USA), kteří se
v průběhu nebo po skončení školního roku do školy vrátí.

5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
viz přílohy:
Příloha P4a – klasifikační přehled 1. pololetí 1998/1999
Příloha P4b – klasifikační přehled 2. pololetí 1998/1999
Maturitní zkoušky konaly 2 třídy šestiletého a 1 třída čtyřletého studia (viz příloha
P4c).
Součástí vzdělávacího programu naší školy je i systém kurzů, soustředění a
vícedenních exkurzí. Jejich přehled je uveden v příloze P5.
Přesné výsledky přijímacích řízení na vysoké školy ještě nemáme k dispozici, proto
uvádíme čísla, která se mohou v detailech lišit od skutečnosti. Z 87 maturujících žáků
se jich na VŠ přihlásilo 82, tedy 94 %. Na VŠ bylo přijato 66 žáků, tedy 75 % ze
všech žáků a 80 % z žáků přihlášených.
Řada studentů byla přijata na dvě, případně tři vysoké školy.

6. Údaje o výsledcích inspekce
Česká školní inspekce navštívila školu ve dnech 27.–28. 4. 1999. Dílčí i celkové
hodnocení je nadprůměrné (viz příloha P6).

7. Údaje o mimoškolních aktivitách
Každý rok se úspěšně zúčastňujeme nejrůznějších soutěží, olympiád a Středoškolské
odborné činnosti ve většině vypsaných oborů (viz příloha P7).
Ze zahraničních aktivit se uskutečnila exkurze do Paříže a sportovní kurz
v Chorvatsku.
Pevnou součástí mimoškolní činnosti jsou sobotní akce se studenty, např. Toulky
Prahou, sportovní turnaje, výlety. Patří sem i koncerty školního sboru, školní časopis
B-Komplex, výstavy výtvarného a fotografického kroužku a zahradní slavnost
v závěru školního roku.
Mimoškolní studentské aktivity dotuje SRPDŠ a nadační fond VIS UNITA, založený
pro podporu a rozvoj našeho gymnázia. Pro rok 1999 jsme opět získali grant

Magistrátu hl. m. Prahy, který má sloužit k rozšíření aktivit a lepšímu vybavení
Střediska volného času.
Informovanost veřejnosti zajišťujeme při Dni otevřených dveří, v různých přehledech
středních škol a ve vlastním informačním listu (viz příloha P8).

8. Závěr
Co se povedlo:
 stabilizovat profesorský sbor školy
 zavedením „širšího vedení školy“ přispět ke zvýšení individuální odpovědnosti a
k seberealizaci většiny vyučujících
 v novém složení vedení školy plynule navázat na pozitiva školy
 dopracovat učební plány platné od 1. 9. 1999 pro 1. ročníky i dobíhající studium
 rozšířit aktivity Střediska volného času
 současným systémem přírodovědných seminářů a ročníkových prací více školu
profilovat jako gymnázium zaměřené na přírodovědné předměty
Co se nepovedlo:
 více přiblížit požadavky vyučujících v jednotlivých předmětech
 prohloubit hospitační činnost nejen vedení školy, ale i vedoucích předmětových
komisí, zvýšit počet vzájemných hospitací
 zapojit více studentů do aktivit Studentské rady a Střediska volného času
 dokončit rekonstrukci osvětlení a opravu střechy
Co bychom chtěli:
 zkvalitnit naši vzdělávací činnost tak, aby úspěšnost našich studentů při přijímání
na vysoké školy byla ještě vyšší
 více podporovat účast studentů v soutěžích a olympiádách
 pokud dojde k dohodě s Univerzitou Karlovou, stát se „univerzitním gymnáziem“
 dokončit rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení ve třídách a v kabinetech
 realizovat opravu střechy včetně výměny krytiny spolu s opravou střechy
Ministerstva spravedlnosti

V Praze 15. 9. 1999
Ivan Šafařík
ředitel školy

