Výroční zpráva Gymnázia Botičská
Školní rok 1999/2000
dle zákona 139/1995 §17e odst. (2).

1. Charakteristika školy
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 – přírodovědné zaměření
Kód školy: JKOV 79-02-5/19, KKOV 7941K004
Typ školy: státní
Forma a druh studia: denní, čtyřleté
Ve školním roce 1999/2000: 8 tříd šestiletého studia – 245 žáků
5 tříd čtyřletého studia – 154 žáků
2 maturitní třídy
V příštím školním roce se zvýší počet tříd o jednu, čímž se naplní maximální kapacita
školy na 435 žáků.
Nadále je utlumováno šestileté studium. V dalších letech bude klesat počet tříd až na
dvanáct. Vzhledem k velikosti budovy je tento počet optimální (příloha P1 – Přehled
o rozvoji školy).
V průběhu školního roku byla jedna místnost přebudována na odbornou učebnu
zeměpisu a byla vybavena příslušnou moderní audiovizuální technikou. Dále byly
provedeny další úpravy v suterénu školy, ve Středisku volného času. Vznikl zde
studentský klub, umožňující žákům i pedagogům pořádat nejrůznější akce.
O prázdninách byla zrekonstruována sociální zařízení v přízemí školy a byla
provedena generální oprava střechy. Dále byla dokončena rekonstrukce
elektrorozvodů a osvětlení ve všech místnostech školní budovy. V zahradě školy byly
odborně ošetřeny všechny stromy.
Škola má plně kvalifikovaný pedagogický sbor, věkový průměr je 45 let. V průběhu
roku se většina vyučujících zúčastnila vzdělávacích kurzů, seminářů a podobných
akcí.
Zájem o studium na naší škole je stabilně vysoký (přes 200 %). Je dán nejen
skutečností, že jsme jediné státní gymnázium v Praze 2, ale především prokazatelně
kvalitní přípravou pro studium na VŠ a v neposlední řadě i přírodovědným
zaměřením.

2. Přehled učebních plánů
V tomto školním roce jsme vyučovali podle nových učebních plánů a osnov pro
gymnázia s ohledem na naše přírodovědné zaměření. V příloze uvádíme učební plány
pro školní rok 2000/2001 (viz příloha P2).

3. Údaje o pracovnících školy
Pedagogický sbor se v posledních letech mění jen minimálně a je nejen plně
kvalifikovaný, ale i věkově vyvážený. Na konci školního roku odešla jediná vyučující
z důvodu přestěhování mimo Prahu. Od 1. 9. 2000 nastupují tři noví pedagogičtí
pracovníci, všichni ve věku do 25 let. V příloze P3 je uvedena aprobace, pracovní
zařazení a délka praxe pracovníků školy. Většina vyučujících jsou fakultní učitelé.

4. Údaje o přijímacím řízení
V souladu s optimalizačním projektem jsme pro školní rok 2000/2001 otevřeli tři
třídy čtyřletého studia. Všichni noví žáci úspěšně složili zkoušky formou
přírodovědného a humanitního testu. Přijati byli podle předem stanovených kritérií
(viz příloha P4a, b).
Školu v průběhu a na konci školního roku opustilo 8 žáků. Důvodem byly přestupy
na jinou školu nebo ukončení studia pro neprospěch. Studium přerušila 1 studentka ze
zdravotních důvodů, po přerušení studia se vrátili 3 studenti.

5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
viz přílohy:
Příloha P5a – klasifikační přehled 1. pololetí 1999/2000
Příloha P5b – klasifikační přehled 2. pololetí 1999/2000
Maturitní zkoušky konaly 2 třídy šestiletého cyklu. (viz příloha P5c).
Součástí vzdělávacího programu naší školy jsou exkurze, soustředění a kurzy. Jejich
přehled je uveden v příloze P6.
Výsledky přijímacího řízení na vysoké školy jsou následující. Z 58 maturujících žáků
jich bylo na VŠ přijato 54, tedy 93 %. Řada z nich byla přijata na více škol.

6. Údaje o výsledcích inspekce
Jediná komplexní kontrola v tomto školním roce se týkala požární ochrany školy a
proběhla 6. 6. 2000. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. Zápis o požární
kontrole je uložen v příslušné dokumentaci školy.

7. Údaje o mimoškolních aktivitách
Zúčastňujeme se pravidelně nejrůznějších soutěží, olympiád a Středoškolské odborné
činnosti ve většině vypisovaných oborů, a to nejen přírodovědných, ale i
humanitních, uměleckých a sportovních (viz příloha P7).
Ze zahraničních aktivit se uskutečnily výměnný jazykový zájezd do gymnázia
v Bonnu v SRN, jazykové soustředění v Anglii a sportovní kurz v Chorvatsku.
Pořádáme řadu sportovních akcí pro studenty, např. 1× měsíčně sportovní turnaj,
„Toulky Prahou“, výtvarnou sobotu a různé výlety.

Několikrát ročně vystavují své práce výtvarné kroužky. V závěru školního roku
pořádáme pro studenty, rodiče a přátele školy Zahradní slavnost s bohatým
programem.
Informovanost veřejnosti zajišťujeme nejen na školních nástěnkách, ale i při Dni
otevřených dveří, v různých přehledech o středních školách a ve vlastním
informačním listu (viz příloha P8). Zde jsou uvedeny i všechny aktivity našeho
Střediska volného času, na jehož provozu se finančně podílí i SRPDŠ a nadační fond
VIS UNITA.

8. Spolupráce s rodiči
Tato spolupráce je tradičně na dobré úrovni. Pravidelně se schází výbory SRPDŠ a
Nadačního fondu. Zájem rodičů je patrný nejen z účasti na pravidelných schůzkách
ve čtvrtletích, ale i z aktivní účasti a podpory našich akcí. Řada rodičů přispívá
finančně, většinou na provoz Střediska volného času a na konkrétní akce.

9. Závěr
Co se nepovedlo:
 nepodařila se dohoda s Karlovou univerzitou o statutu a názvu naší školy
(Univerzitní gymnázium). Jednání byla úspěšná v rámci přírodovědně
zaměřených fakult. Budeme usilovat o statut Gymnázium Přírodovědecké
fakulty UK.
 získat přední umístění v celostátních kolech olympiád a SOČ
 více aktivizovat Studentskou radu školy
Co se povedlo:
 realizovat stavební akce
o generální opravu střechy
o rekonstrukci elektroinstalací a osvětlení
 zvýšit úspěšnost našich absolventů při přijímání na vysoké školy (vloni 75 %,
letos 93 %)
 vybudovat novou odbornou učebnu zeměpisu a vybavit ji špičkovou technikou.
Tato učebna slouží zároveň jako prezentační místnost.
 propojit síťově počítače v učebně IVT i na hlavních pracovištích vedení školy
 vytvořit pro druhé ročníky přírodovědné seminární bloky, kde je prostor pro
odborné práce a kde se studenti „učí psát“ i po formální stránce
 vybudovat v suterénu školy v rámci Střediska volného času studentský klub,
který bude sloužit celoročně a každodenně a kde se budou pořádat různé
kulturní pořady
 rozšířit nabídku kroužků a aktivit pro volný čas studentů. Celou řadu akcí
studenti organizují společně s vyučujícími nebo samostatně.
 vznikl druhý školní časopis NE-ČAS
 škola působí díky citlivým úpravám a výzdobě jako esteticky a funkčně
vyvážený celek

Co bychom chtěli realizovat v dalších letech:
 dokončit webovou stránku na internetu
 více podporovat a motivovat studenty v soutěžích
 dokončit úpravy ve škole (rekonstrukce WC v prvním a druhém patře, obnova
většiny dveří včetně nátěrů)
Uvádím samozřejmě jen některé klady a zápory. Za nejcennější na škole považuji její
přátelskou a vstřícnou atmosféru.

V Praze 18. 9. 2000
Ivan Šafařík
ředitel gymnázia

