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Charakteristika školy 

Velikost školy 
Škola patří k průměrně velkým gymnáziím. Povolená cílová kapacita je 435 žáků. V současné 

době se počty žáků ve 13 přírodovědných třídách pohybují kolem 400 studentů. Počet tříd je 

dán velikostí budovy, počty učeben a je nejvyšší možný, ekonomicky optimální. 

Vybavení školy 
Prostorové, materiální, technické i hygienické podmínky jsou velmi dobré. 

Ačkoliv budova gymnázia v Botičské ulici 1 v Praze 2 pochází z konce 19. století, je moderně 

zařízena a průběžně citlivě rekonstruována. Gymnázium je velmi dobře dostupné MHD. 

Budova není vybavena bezbariérovým přístupem. 

Pro výuku celých tříd máme 13 učeben, které slouží jako kmenové třídy, a čtyři učebny pro 

výuku půlených tříd. Dále máme k dispozici chemickou a biologickou laboratoř, tělocvičnu, 

keramickou dílnu, posilovnu a školní hřiště, na kterém v zimě stavíme nafukovací halu. Dále 

můžeme pro výuku použít školní klub a knihovnu. 

Ve všech učebnách je zavedena počítačová síť, která je připojená k internetu. Pro výuku 

informatiky slouží počítačová učebna, kterou mohou studenti v době mimo výuku používat 

bez omezení k individuálnímu studiu. V ostatních předmětech využíváme notebooky 

připojené pomocí Wi-Fi. Ve školní knihovně je k dispozici více než 6000 svazků odborné 

literatury a beletrie. 

Odborné učebny biologie, chemie, fyziky, matematiky, společenských věd, dějepisu, zeměpisu 

a učebny pro spojování tříd jsou vybaveny projekční technikou, ve třech třídách je interaktivní 

tabule. 

Stravování žáků je zajištěno v blízké Střední průmyslové škole potravinářských technologií 

v Podskalské ulici. K občerstvení v budově školy mají žáci k dispozici automat na nápoje 

a studené svačiny a školní bufet v suterénu školy. K relaxaci slouží studentům školní klub a 

herna. 

Charakteristika učitelského sboru 
Ve škole vyučuje přibližně 40 plně kvalifikovaných učitelů, část z nich na částečný úvazek. 

Učitelský sbor je věkově vyvážený, fluktuace učitelů je minimální, zájem o pracovní místa na 

naší škole vysoký. 
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Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 
Naše škola nabízí studentům celou řadu školních, regionálních i celostátních projektů. Mezi 

stěžejní akce naší školy patří Botičská odborná činnost. Jedná se o zpracování komplexní 

odborné práce z přírodovědných oborů. Tato práce má část teoretickou a praktickou, studenti 

ji musejí zpracovat v souladu s jazykovými a počítačovými požadavky a také ji obhájit před 

komisí. 

Dále se pak všichni studenti zapojují podle ročníků do přírodovědného projektu Botič, 

jazykově mediálního projektu Významní Evropané a v prvním ročníku do projektu o naší 

škole. 

Studenti se mohou dle svého zaměření účastnit i nejrůznějších olympiád a rovněž 

mezinárodní matematické a přírodovědné soutěže Klokan. Mezi další školní akce patří 

řečnická soutěž Botičský Cicero, literárně historická soutěž Toulky Prahou, Chemický tajfun, 

Sportovní den či Vánoční volejbalový turnaj. Pořádá se fotografická soutěž a na závěr školního 

roku Zahradní slavnost a samozřejmostí je maturitní ples. Dlouholetou tradici má na naší 

škole  studentský časopis B-komplex. 

Na regionální úrovni se studenti účastní úklidu chráněných území hlavního města Prahy 

a také se aktivně podílí na charitativních akcích některých občanských sdružení, v posledních 

letech to byly akce Život dětem (Srdíčkový den), Šance o.s. (Dejte šanci dětem ulice), Světluška 

dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. 

V rámci mezinárodní spolupráce spolupracujeme se školami v Itálii (Bergamo), Francii 

(Bordeaux), Německu (Bochum) a Izraeli (Tel Aviv), s těmito školami pořádáme výměnné 

pobyty. Dále organizujeme poznávací zájezdy do Velké Británie, tj. s výukou anglického jazyka 

v jazykové škole a pobytem v rodinách a do Ruska. Skupiny studentů z anglicky mluvících 

zemí, z Dánska a Švédska navštěvují naopak naši školu v rámci exkurzí. 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
S rodiči žáků a s absolventy spolupracujeme v rámci Spolku rodičů (SRPGYBOT) a Nadačního 

fondu Vis Unita, především při pořádání maturitního plesu, Zahradní slavnosti, maturit a řady 

dalších akcí. Rodiče také finančně podporují nejen tyto akce, ale i provoz Střediska volného 

času a výuku v zájmových kroužcích tohoto střediska. Školská rada pracuje od 23. 11. 2005 

a spolupráce se školou je bezproblémová. 

Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK, se kterou velice úzce spolupracujeme. 

Spolupracujeme s řadou škol, například s Elektrotechnickou fakultou ČVUT, se ZŠ Botičská 

a Resslova, s gymnázii v Ječné ulici a s některými dalšími organizacemi. 
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Charakteristika ŠVP 

Zaměření školy 
Gymnázium vzdělává studenty ve čtyřletém studijním oboru v denním studiu. Zaměření 

gymnázia je tradičně přírodovědné. Toto zaměření se realizuje především v prvních třech 

letech studia. Profilové předměty jsou biologie a chemie, jejich časová dotace je posílena 

především v laboratorních a praktických činnostech. 

Zastoupení všech všeobecně vzdělávajících předmětů v prvních třech letech studia dává 

studentům gymnázia potřebný všeobecný základ. Ve čtvrtém ročníku pak převažují v učebním 

plánu volitelné předměty, student si zvolí profil nejlépe odpovídající jeho budoucímu 

zaměření. 

Profil absolventa 
Absolvent Gymnázia Botičská je osobnost s všeobecným rozhledem. Má základní znalosti 

o fungování demokratické společnosti, o světových problémech a osvojil si dovednosti 

potřebné k aktivnímu životu svobodného občana. Vnímá a ochraňuje hodnoty národního 

i světového kulturního dědictví. Projevuje úctu k životu a ke zdraví. Je tolerantní, ochoten 

pomáhat a spolupracovat. 

Na naší škole student získá široké všeobecné vzdělání, hlubší poznatky pak v oborech, na 

které se zaměřuje ve vyšších ročnících. Se získanými vědomostmi, dovednostmi a návyky je 

připraven ke studiu na vysokých školách, zejména s přírodovědným a technickým zaměřením. 

Pokud student využije svých schopností a podmínek a možností, které mu naše škola nabízí 

během studia, naučí se: 

 Organizovat a řídit své vlastní studium a plánovat svou pracovní činnost. 

 Formulovat a vhodným způsobem prezentovat vlastní názor a racionálně 

argumentovat. 

 Řešit problémové úkoly a vyvozovat logické závěry. Při řešení reálných situací 

i studiu účelně používat znalosti matematiky, cizích jazyků a dalších vědních oborů. 

 Zvládat empirické i teoretické metody přírodovědného výzkumu. 

 Účelně a samostatně pracovat s informacemi, vyhledávat je, analyzovat 

a systematizovat je, ať už jsou v klasické, digitální či jiné podobě. 

 Ovládat jeden světový jazyk na velmi dobré úrovni a v dalším světovém jazyce na 

běžné komunikační úrovni. 

 Prosazovat ekologické přístupy a myšlenku udržitelného rozvoje. 
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Organizace přijímacího řízení: obsah a forma, 
kritéria přijetí žáka 
Podmínky přijetí ke vzdělávání na gymnáziu respektují § 59 až § 61, § 63 školského zákona 

a vyhlášku 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 

vzdělávání na středních školách, ve znění pozdějších předpisů. 

Veškeré informace o aktuálních podmínkách přijímacího řízení pro daný školní rok získá 

uchazeč na webu www.gybot.cz vždy nejpozději do konce kalendářního roku nebo na dnech 

otevřených dveří, pořádaných zpravidla v listopadu a v lednu. Zde je zveřejněn počet 

otevíraných tříd prvního ročníku a celkový počet přijímaných uchazečů a kritéria a organizace 

přijímacích zkoušek. 

Kritéria pro přijetí 

Konkrétní podmínky jsou vždy zveřejněné na školním webu. Přijati jsou studenti s nejvyšším 

počtem získaných bodů z přijímacích testů a bodů za prospěch ze základní školy. Na 

gymnázium přijímáme bez přijímacích zkoušek uchazeče s vynikajícím prospěchem 

a s úspěchy v olympiádách v přírodovědných předmětech. Pokud počet uchazečů, kteří 

nemusejí skládat přijímací zkoušky, přesáhne polovinu počtu volných míst, budou konat 

přijímací zkoušky spolu s uchazeči, kteří nesplní podmínky pro přijetí bez přijímacích 

zkoušek. 

Struktura přijímací zkoušky 

 profilový test naší školy (biologie, chemie a fyzika), náplň testu odpovídá Rámcovému 

vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 

 test z matematiky 

 test z českého jazyka 

Za každý z testů je možné získat nejvýše 30 bodů a za prospěch na ZŠ nejvýše 10 bodů. 

Organizace maturitní zkoušky 
Maturitní zkouška se skládá z části společné a profilové. 

Ve společné části studenti maturují podle všeobecně platných právních předpisů. Ředitel 

neomezuje volitelnost povinně volitelných zkoušek u společné části maturitní zkoušky. 

V profilové části maturitní zkoušky studenti vykonají čtyři až pět zkoušek. První zkouškou je 

český jazyk a literatura (PP a ÚZ), druhou zkouškou cizí jazyk, který si studenti zvolili ve 

společné části MZ (PP a ÚZ) a dále si studenti povinně volí tři předměty z níže uvedené 

nabídky s těmito omezeními: studenti, kteří si ve společné části maturitní zkoušky nevybrali 

cizí jazyk, si ho musí povinně vybrat v profilové části. Tuto povinnou zkoušku z cizího jazyka, 
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lze nahradit od 1. 9. 2015 výsledkem standardizované zkoušky z téhož jazyka podle školského 

zákona dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky. Úroveň zkoušky je určena na základě ŠVP GB. Pro 

anglický jazyk je to úroveň B2 a vyšší, pro ostatní cizí jazyky (německý, francouzský a ruský) 

je úroveň stanovena podle toho, zda žák daný jazyk na naší škole studoval, či nikoliv. Pokud 

žák jazyk studoval, je požadovaná úroveň B1 a vyšší, pokud žák jazyk nestudoval, je 

požadována úroveň B2 a vyšší. 

Nabídka předmětů v profilové části maturitní zkoušky je anglický jazyk, německý jazyk, 

francouzský jazyk, ruský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, základy 

společenských věd, dějepis, informatika a vypracování maturitní práce a její obhajoba před 

maturitní komisí 

Jako nepovinný předmět v profilové části si studenti mohou volit bez omezení další dva 

předměty ze stejné nabídky. 

Obsah zkoušky a formu zkoušek upřesňuje škola na svých webových stránkách, a to vždy 

nejméně sedm měsíců před konáním první maturitní zkoušky v jarním termínu. 

Výchovné a vzdělávací strategie k osvojení 
a rozvíjení klíčových kompetencí 
Výchovně vzdělávací strategie utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Strategie vycházejí 

z toho, že jsme čtyřleté gymnázium, a uplatňují tyto principy: přírodovědné zaměření, 

variabilita studia, mimovýukové činnosti a otevřená atmosféra školy. 

K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, používá tyto společné postupy: 

Kompetence k učení 

 Učitelé vedou žáky k samostatné práci s informacemi, k dovednosti zpracovávat 

a kriticky hodnotit jednotlivé informační zdroje. Žákům jsou k dispozici školní 

počítače s internetem a knihovna i mimo výuku. 

 Žáci se učí hodnotit proces, výsledek i pokroky ve svém učení. Učitelé vedou žáky 

k vlastnímu hodnocení, nabízí srovnání výsledků učení s jinými studenty. 

Prostřednictvím webové aplikace Žákovská (Škola OnLine, a. s.) mají žáci možnost 

srovnání své klasifikace s hodnocením ostatních ve třídě. V předmětech s převahou 

vzdělávacího obsahu jsou žáci ve vědomostech a dovednostech alespoň jednou za rok 

porovnáváni v rámci celého ročníku. Alespoň jednou za dobu studia je žákům 

nabídnuta možnost porovnání i se studenty z jiných gymnázií (např. SCIO, CERMAT, 

Kalibro…). 

 Učitelé podněcují žáky k stanovování svých osobních cílů v učení, k účasti v soutěžích, 

k zapojení do projektů a exkurzí. 
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 Rozvoj plánování a organizování svého učení, posílení vnitřní motivace k učení, práci 

s informacemi a hodnocení druhých rozvíjí především odborná práce BOČ a volitelný 

blok v posledním ročníku studia. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitelé předkládají žákům v jednotlivých předmětech problémové otázky a úlohy, 

nechávají žáky problém rozpoznat, popsat a řešit. Vedou žáky k možnosti využití 

různých způsobů řešení a jejich porovnání. 

 V různých předmětech jsou žáci učiteli vedeni k využití rozdílných metod při řešení 

problému (analýza, syntéza, dedukce, indukce, abstrakce, třídění, analogie atd.) 

 Škola organizuje v každém ročníku celoškolní projekt. Zde se žáci učí pracovat v týmu, 

řešit problém a využívat k tomu různé postupy. 

Kompetence komunikativní 

 Učitelé od žáků vyžadují různé formy komunikace, ověřování výsledků učení 

a prezentace výsledků žákovských prací. 

 Učitelé vedou v jednotlivých předmětech žáky k správnému používání odborného 

jazyka. 

 Žákům je umožněno a jsou vedeni k možnosti prezentovat výsledky svých projektů 

a odborných prací při vyučovacích hodinách na webových stránkách školy, 

nástěnkách a školních konferencích. 

 Žáci jsou vedeni k používání moderních informačních a komunikačních technologií. 

 Všichni žáci jsou během druhého až čtvrtého ročníku v semináři k odborné práci 

připravováni teoreticky i prakticky v oblasti rétoriky a obhajoby vědecké práce, 

k schopnosti obhájit práci před známým i neznámým publikem. 

Kompetence sociální a personální 

 Škola organizuje řadu kurzů (adaptační, lyžařský, sportovní a další volitelná 

soustředění) a školní projekty směřující mj. k poznávání sebe sama v různých 

podmínkách, srovnávání vlastních reálných duševních a fyzických možností 

a k vytváření hodnotných mezilidských vztahů. 

 Všichni učitelé vedou žáky vlastním příkladem k vzájemné úctě, toleranci a empatii, 

zodpovědnému vztahu ke zdraví vlastnímu i zdraví druhých. 

 K rozvoji sociálních a personálních kompetencí škola nabízí mimovýukové aktivity – 

pěvecký sbor, kroužky, exkurze. 

Kompetence občanská 

 Žáci jsou vedeni prostřednictvím třídních učitelů i ostatních pedagogů k vzájemné 

spolupráci, pomoci slabším a těm, kteří pomoc potřebují. 
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 Učitelé vedou žáky k zodpovědnému plnění jejich povinností a k vytváření podmínek 

pro naplňování práv jejich i jiných žáků a učitelů. 

 Škola podporuje činnost žáků ve Studentské radě školy a jejich účast na charitativních 

akcích některých organizací. 

 Všichni učitelé vedou žáky k ekologickému chování a podporování myšlenky 

udržitelného rozvoje. 

 Učitelé zařazují do výuky v rámci možností aktuální informace o události z veřejného 

života. 

 Škola vede žáky k aktivnímu zapojení do společenských a kulturních činností školy 

(např. ples, koncerty, slavnosti, výstavy, časopis, muzikály) a nabízí žákům účast na 

dalších kulturních akcích (divadlo, besedy …). 

 Celoškolní akce Ochrana člověka za mimořádných situací učí žáky odpovědnému 

a rozumnému chování v krizových situacích a poskytování pomoci ostatním. 

Kompetence k podnikavosti 

 Všichni učitelé jsou připraveni pomoci žákům s rozhodováním o budoucím profesním 

zaměření, všichni představují svůj obor v kontextu budoucího uplatnění a využití 

v pracovním procesu. 

 Učitelé informují žáky o vzdělávacích příležitostech a aktivitách vysokých škol 

a jiných organizací, které podporují další odborné zaměření a profilaci studenta. 

 Učitelé organizují pro žáky exkurze i besedy, směřující k získávání informací 

o vzdělávacích a pracovních příležitostech. 

 V celoškolním projektu Den práce a v předmětu Občanský a společenskovědní základ 

jsou studenti vedeni k získání a zpracování informací o pracovních příležitostech 

a k pochopení principů, rizik a příležitostí k podnikání. 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
Výchovná poradkyně školy eviduje studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, 

spolupracuje s Psychologicko-pedagogickou poradnou pro Prahu 2. Zajistí, aby o SVP studenta 

byli informováni třídní profesoři a příslušní vyučující. S ohledem na individuální potřeby 

(problémy) studenta je seznámí s vhodnými pedagogickými postupy, formami práce, 

prověřováním a hodnocením studenta. Nezbytná je užší spolupráce s rodiči. V některých 

případech je vypracován i individuální vzdělávací plán. Žákům jsou také zajišťovány podle 

možností školy materiálně-technické podmínky přizpůsobené individuálním potřebám žáka. 

V rámci přijímacího řízení ke studiu a ukončovaní studia maturitní zkouškou jsou těmto 

žákům vytvořeny vhodné podmínky odpovídající doporučení specializovaného pracoviště. Při 

hodnocení žáků se speciálními potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.  
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Žákům se sociálním znevýhodněním (pocházejícím ze sociálně nebo kulturně a jazykově 

odlišného prostředí) je poskytována např. pomoc při doučování či dohodnuta konzultace 

s psychologem PPP, bezplatně mohou být zapůjčeny některé učebnice. Školní nadační fond 

Vis Unita přispívá finančně těmto žákům na kurzy, jež jsou součástí učebního plánu školy 

(adaptační, lyžařský, přírodovědný a sportovní kurz). Přirozená je snaha podporovat aktivity 

vedoucí k maximálnímu zapojení těchto žáků do života školy, např. účastí v kroužcích 

Střediska volného času, členstvím ve školním pěveckém sboru atd. 

Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením 

Škola zatím není vybavena bezbariérovým přístupem a je schopna zajistit pouze vzdělávání 

žáků s menším zdravotním postižením. Těmto žákům jsou poskytovány v souladu 

s individuálním vzdělávacím plánem podle možností školy potřebné materiálně-technické 

podmínky, případně pak speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky přizpůsobené 

potřebám žáka. 

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

Pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků jsou k dispozici tyto možnosti: 

1. Nabídka témat, která nejsou součástí RVP formou volitelných a nepovinných 

seminářů. 

2. Diferenciace na skupiny podle úrovně (jazyky) a zájmu studia (profilové předměty – 

volené bloky ve 4. ročníku). 

3. Možnost individuální konzultace s vyučujícími. 

4. Zřízení funkce mentora pro přírodovědné předměty a pro ostatní předměty. Tito 

jmenovaní učitelé budou vyhledávat ve spolupráci s ostatními nadané studenty 

a budou pro ně dojednávat individuální vzdělávací plán. 

Pro vzdělávání mimořádně nadaných nabízíme individuální přístup ve vzdělávání, který se 
projevuje níže uvedenými faktory. 

1. Úlevy z výuky pro studenta, který v minulých ročnících dosáhl výborných výsledků 

v předmětových soutěžích. 

2. Povolení absence v přesně stanovených vyučovacích hodinách, kdy se student 

připravuje na vyšší kolo v předmětové soutěži. 

3. Zadávání specifických úkolů rozvíjejících studentovo mimořádné nadání. 

4. Zprostředkování spolupráce nadaného studenta s odbornými a vědeckými pracovišti, 

pomoc při vyhledávání školitelů v odborných pracích. 

5. Umožnění účasti na vybraných kurzech vysokých škol. 
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Průřezová témata 
Průřezová témata jsou především zařazena do výuky jednotlivých předmětů. S většinou 

tematických okruhů těchto témat se žáci setkávají v každém ročníku a v celé řadě předmětů. 

Jejich opakované zařazení do výuky a nejrůznější formy, kterými se realizují, tedy vedou 

k lepšímu osvojení a důslednějšímu upevnění dovedností a postojů žáků. Na začátku školního 

roku se žáci účastní projektových dnů, do kterých jsou rovněž průřezová témata začleněna. 

1. ročník – Adaptační projektové dny (PA) 

V prvním ročníku se žáci zúčastní adaptačních dnů, jejichž součástí jsou besedy 

s organizacemi, které pomáhají handicapovaným spoluobčanům, dále jsou informováni 

o tradicích a kultuře školy a o školním informačním systému. Žáci se dozvědí, jaké jsou zásady 

správného učení. Součástí projektu je také protidrogová prevence a tvorba školních novin. 

Na závěr projektových dnů se žáci účastní poznávací hry Podskalí (tradice, místopis). Na 

projektové dny navazuje adaptační kurz. 

2. ročník – Sloučení protikladů (Coincidentia oppositorum) 
(PCO) 

Jedná se o projekt, který má studentům ukázat, že i obory zdánlivě vzdálené mají mnoho 

společného. Práce v každé skupině vyžaduje orientaci v některém humanitním a 

přírodovědném oboru. Studenti se učí vyhledávat informace a zpracovávat je, spolupracují ve 

dvojicích či menších skupinách. 

Projekt trvá dva dny a student se v rámci projektu zapojí postupně do dvou skupin. Každý den 

nabízíme asi 5 skupin zaměřujících se na různá témata, např. to mohou být: Architektura 

Londýna v Cabri geometrii, Osobnosti fyziky ve světě literatury, Cabri geometrie v angličtině, 

Kameny v astronomii aneb od Stonehenge k Einsteinovi. 

3. ročník – Projekt Botič (PB) 

Jedná se o přírodovědný projekt, který sdružuje poznatky z jednotlivých přírodovědných 

oborů a využívá výstupů průřezového tématu environmentální výchova. Navíc podporuje 

spolupráci v kolektivu, schopnost vzájemné komunikace a schopnost vyhledávat a třídit 

informace. 

Studenti každé třídy se v úvodu projektu rozdělí na 8 odborných skupin zaměřených na 

botaniku, zoologii suchozemských tvorů, hydrobiologii, chemii vod, fyziku, terénní 

trigonometrii, geologii a zeměpis a fotodokumentaci. Jednotlivé skupiny ze všech tříd se 

účastní třídenního bloku odborných přednášek, terénního výzkumu v povodí potoka Botiče 

a laboratorního či jiného vyhodnocení zjištěných výsledků. V závěru projektu sestaví každá 

třída z 8 příspěvků třídní sborník. Nejlepší sborník je poté oceněn. 
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4. ročník – Projekt „Vítejte na GB, Evropané“ (PV) 

Náplní tohoto projektu je seznámit studenty s nejvýznamnějšími osobnostmi dané jazykové 

oblasti Evropy a představit ostatním Evropanům naši školu. Jedná se o jazykově mediální 

projekt, na kterém spolupracují učitelé českého jazyka, cizích jazyků a základů společenských 

věd.  

Primárním cílem projektu je vytvořit mediálních produkt v cizím jazyce a naučit se 

prezentovat svou práci. Žáci si mohou vybírat ze dvou nabízených témat: 

1. Významné osobnosti 20. a 21. století se vztahem k přírodě a přírodním vědám 

2. Naše škola 

Zvolené téma žáci zpracovávají ve čtyř až pětičlenných skupinách, které jsou složeny, pokud 

možno, z různých tříd. Studenti se tak naučí rozdělovat si úkoly, organizovat a řídit projektové 

práce v týmu. Na tyto projektové dny navazuje Jazykově mediální kurz, na kterém pak žáci 

prezentují svou práci širšímu publiku. V rámci tohoto kurzu se dále žáci účastní nejrůznějších 

seminářů, které si volí dle vlastního uvážení. Zde jsou zařazena i mnohá průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

Multikulturní výchova a Mediální výchova. 

Začlenění průřezových témat do výuky jednotlivých předmětů je v následujících tabulkách. 

Osobnostní a sociální výchova 

Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Č, A, ZSV, M, F, IVT, 

HV, VV, TV, PA 

N, B, M, HV, 

TV 

ZSV, B, M, TV Č, A, N, TV, 

PV 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní 

řešení problémů 

Č, ZSV, B, M, F, IVT, 

HV, TV, PA 

Č, N, B, M, HV, 

TV, BOČ 

B, M, TV, BOČ Č, TV, BOČ, 

PV 

Sociální komunikace Č, A, F, R, ZSV, M, 

IVT, HV, TV, PA 

FJ, R, HV, VV, 

TV 

Č, A, FJ, R, TV Č, FJ, TV, PV 

Morálka všedního dne Č, R, TV, IVT, PA R, ZSV, HV, 

TV 

R, ZSV, TV FJ, TV 

Spolupráce a soutěž FJ, VV, TV, VS, PA FJ, HV, TV, VS FJ, TV, VS Č, FJ, TV, VS, 

PV 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Globalizační a rozvojové 

procesy 

 
D D, Z 

 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

IVT D, ZSV D, ZSV  Č, B 

Humanitární pomoc 

a mezinárodní rozvojová 

spolupráce 

 
Z FJ, ZSV   

Žijeme v Evropě Č, A, N, FJ, R, D, 

F 

Č, A, N, FJ, R Č, N, FJ, R, D, 

ZSV, CH, F, M 

Č, A, N, FJ, PV 

Vzdělávání v Evropě a ve 

světě 

N, IVT 
 

FJ A, N 

Multikulturní výchova 
 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 

D, IVT A, D, ZSV, Z D, Z Č, PV  

Psychosociální aspekty 

interkulturality 

D, IVT 
 

ZSV Č, PV 

Vztah k multilingvní 

situaci a ke spolupráci 

mezi lidmi z různého 

kulturního prostředí 

Č, N, FJ, IVT Č, N, FJ, IVT Č, A, N, FJ, B Č, A, N, FJ, PV 

Environmentální výchova 
 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Problematika vztahů 

organismu a prostředí 

IVT     Z CH, PB B 

Člověk a životní prostředí Č, A, FJ, D, CH, 

F, Z, IVT, 

OČMZS 

Č, A, F, B, CH, Z, 

PE, OČMZS 

Č, FJ, ZSV, CH, 

F, PB, OČMZS  

Č, N, B 

Životní prostředí regionu 

a České republiky 

   
B, Z 
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Mediální výchova 

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Média a mediální 

produkce 

IVT, HV, VV Č, A, IVT, HV, 

VV 

Č, A, D, ZSV, 

CH, F 

Č, F, PV 

Mediální produkty a jejich 

významy 

Č, FJ, IVT Č, FJ, D, IVT, 

VV 

Č, N, FJ, M Č, PV 

Uživatelé IVT Č 
 

PV 

Účinky mediální produkce 

a vliv médií 

A, IVT Č, HV 
 

Č, PV 

Role médií v moderních 

dějinách 

IVT 
 

N, D PV 
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Učební plán 
V tabulce jsou uvedené povinné vyučovací předměty s jejich týdenními časovými dotacemi 

pro jednotlivé ročníky. 
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Č
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1. ročník 3 3 3 0 0 4 2,5 2,5 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 33 

2. ročník 3 3 3 0 0 4 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2 2 1 2 0,5 0 0 34 

3. ročník 3 0 0 5 3 4 3 3 2,5 1 2 1 0 3 0 0 0,5 3 0 34 

4. ročník 4,5 0 0 5 3 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0,5 0 13 31 

Celkem 13,5 6 6 10 6 14 8 8 9 5 6 5 4 9 3 2 1,5 3 13 132 

Komentář k učebnímu plánu 
1. Celková povinná časová dotace je 132 hodin na žáka. V prvním ročníku mají žáci 

povinně celkem 33, ve druhém a třetím 34 a ve čtvrtém 31 hodin, což odpovídá 

předepsanému rozpětí 27 až 35 hodin v ročníku. 

2. Všichni žáci mají povinně výuku dvou cizích jazyků, prvním je anglický jazyk. Druhý 

cizí jazyk si studenti volí buď německý, nebo francouzský, nebo ruský jazyk. Jazykové 

skupiny zřizuje škola dle provozních možností s přihlédnutím k pokročilosti žáků. Na 

konci druhého ročníku si studenti volí, který cizí jazyk pro ně bude cizím jazykem 1, 

jehož časová dotace je ve třetím a čtvrtém ročníku pět hodin týdně. 

3. Vyučovací předmět zeměpis integruje obsah vzdělávacího oboru geografie a geologie. 

4. Časová dotace předmětů fyzika, chemie a biologie zahrnuje i dotaci na praktická 

cvičení. na praktická cvičení se třídy dělí na dvě poloviny. Podrobnější organizace 

a časová dotace praktických cvičení je v osnovách jednotlivých předmětů. 

5. Samostatný předmět informační a komunikační technologie je dotován třemi 

hodinami. Čtvrtá hodina je začleněna do výukových předmětů seminář k odborné 

práci (0,5 h), matematika (0,25 h) a fyzika (0,25 h). 

6. V oblasti Umění a kultura si studenti volí buď Výtvarný obor, nebo Hudební obor. 

V tomto oboru si současně osvojují společný vzdělávací obsah obou oborů Umělecká 

tvorba a komunikace. 

7. V předmětu přírodovědný seminář žák během roku absolvuje 3 dílčí semináře, a to 

latinu, v délce jednoho pololetí a dva čtvrtletní semináře, které si volí podle zájmu 

a provozních možností školy. Nabídka volitelných přírodovědných seminářů se proto 

může každý rok měnit a je uvedena v příloze k ŠVP. 
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8. Seminář k odborné práci je zařazen do 2. až 4. ročníku. Tento seminář slouží 

k podpoře při psaní odborné práce. 

9. Volitelné předměty ve čtvrtém ročníku slouží k profilaci studentů. Žáci si volí dva 

semináře s dotací 5 hodin týdně a jeden seminář s dotací 3 hodiny týdně. 

10. Časová dotace volitelných předmětů ve třetím ročníku je využita na tři volitelné 

předměty, které si žáci volí dle svého zájmu. Týdenní hodinová dotace každého 

volitelného předmětu je 1 hodina. 

11. Vzdělávací obor Člověk a svět práce je integrován do předmětu základy 

společenských věd. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je zařazen do předmětů 

biologie a základy společenských věd. Podrobnosti jsou uvedené v osnovách 

dotyčných předmětů. 
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Učební osnovy 
Učební osnovy jednotlivých předmětů jsou uvedeny v odpovídajících kapitolách. 
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Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy 

Pravidla pro hodnocení žáků 
Prospěch studenta v jednotlivých vyučovacích předmětech, chování a celkový prospěch jsou 

hodnoceny v souladu s Vyhláškou o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři MŠMT 

13/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Hodnocení prospěchu 

Celkový prospěch 

Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen následovně: 

Prospěl s vyznamenáním 

Není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 – chvalitebný a průměrný 

prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50, chování je hodnoceno jako velmi dobré. 

Prospěl 

Není-li klasifikace v žádném z povinných předmětů vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný. 

Neprospěl 

Je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný. 

Pravidla a způsoby hodnocení 

1. Prospěch studenta v jednotlivých vyučovacích předmětech se hodnotí klasifikací 

obvyklými stupni (1 až 5, tedy výborný až nedostatečný). Klasifikaci provádí 

a zodpovídá za ni příslušný vyučující. Při stanovení výsledné známky vychází 

z podkladů, které získává v průběhu celého klasifikačního období. Výsledná známka 

nemusí odpovídat aritmetickému průměru jednotlivých známek za hodnocené období, 

protože učitelé při hodnocení studenta přihlíží k jeho individuálním vlastnostem (píle, 

zájem o předmět, samostatnost, zlepšení, odstraňování vlastních chyb, objektivní 

sebehodnocení) a berou v úvahu širší souvislosti, které ovlivňují prospěch. 

2. V předmětu český jazyk a literatura jsou studenti hodnoceni na vysvědčení stupněm 

nedostatečný, pokud jsou v jakékoliv části (literatura, sloh a mluvnice) tohoto 

předmětu hodnoceni stupněm nedostatečný. 

3. Student je hodnocen z volitelného předmětu skládajícího se z více částí na vysvědčení 

stupněm nedostatečný, pokud je z jakékoliv dílčí části volitelného předmětu hodnocen 

stupněm nedostatečný. 
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4. Student je z předmětu anglický jazyk ve třetím a čtvrtém ročníku hodnocen stupněm 

nedostatečný, pokud je z jakékoliv dílčí části předmětu hodnocen stupněm 

nedostatečný. 

Pravidla pro hodnocení ve všech předmětech s výjimkou výchov 

1. Podklady pro hodnocení získává učitel během celého pololetí, a to různými druhy 

zkoušek, písemnými pracemi a testy, ústním zkoušením a sledováním výkonů 

studenta při výuce. 

2. Studenti jsou hodnoceni známkami 1 až 5, při jednotlivých hodnoceních mohou 

učitelé využívat i mezistupně mezi těmito známkami. 

3. Student musí být vyzkoušen alespoň jedenkrát za pololetí ústně a alespoň jedenkrát 

písemně. Student musí být vyzkoušen alespoň dvakrát z předmětu s dotací 1 hodina 

týdně, čtyřikrát z předmětu s dotací 2 hodiny týdně a šestkrát z předmětu s dotací 

3 hodiny a více týdně. Toto pravidlo neplatí pro semináře. 

4. Opravené písemné práce ukáže učitel studentům a práce buď archivuje do konce 

klasifikačního období, nebo je nechá studentům. 

5. Ústní zkoušení musí být před třídou nebo před svědkem z řad učitelů. 

6. Rodiče jsou seznamováni s prospěchem žáků průběžně prostřednictvím webu a dále 

při třídních schůzkách. O špatném prospěchu (dostatečné a nedostatečné) jsou navíc 

písemně informováni na konci prvního a třetího čtvrtletí. 

7. Psaní velké písemné práce oznamují učitelé alespoň týden předem. Velkou písemnou 

práci může student psát maximálně jednu v průběhu vyučovacího dne. Velkou 

písemnou prací rozumíme práci, která zahrnuje učivo za více než 2 měsíce nebo na 

kterou učitel vyhradil více než 30 minut. 

8. Pokud student nemá dostatečný počet známek v daném předmětu, nařídí vyučující 

zkoušku na doplnění klasifikačních podkladů (dále ZDKP). Vyučující má právo nařídit 

studentovi ZDKP také tehdy, pokud student nemá docházku v daném předmětu 

alespoň 80 %. Komisi tvoří alespoň dva učitelé. Student, který se bez omluvy 

nedostaví k vykonání ZDKP, je klasifikován v daném vyučovacím předmětu stupněm 

prospěchu nedostatečný. 

9. Student, který není klasifikován v daném pololetí a který nepožádá do konce 

klasifikačního období ředitele školy o prodloužení klasifikačního období, vykoná 

ZDKP v termínu určeném třídním učitelem (většinou poslední týden školního 

vyučování před vysvědčením). Ředitel povolí odklad klasifikace jenom v závažných 

případech. 

10. Komisionální zkoušku koná žák v případech uvedených v § 6, Vyhlášky 13/2005 

o středním vzdělávání. Pravidla pro komisionální zkoušky jsou uvedena ve výše 

uvedené vyhlášce. 
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Kritéria hodnocení 

Stupeň „výborný“ 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, plně chápe 

vztahy mezi nimi. Pohotově dovede vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 

a praktických úkolů. Myslí logicky správně, dokáže aplikovat odpovídající mezipředmětové 

vztahy, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je 

správný, přesný a výstižný. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. V laboratorních 

a praktických cvičeních je schopen samostatně a správně používat pomůcky, nástroje 

a přístroje; činí samostatné závěry z prováděných činností; zadané práce odevzdává ve 

stanoveném termínu a bez chyb. 

Stupeň „chvalitebný“ 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované teoretické i praktické činnosti. Samostatně 

nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 

úkolů. Myslí logicky, uvědomuje si mezipředmětové vztahy. Ústní a písemný projev mívá 

menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti je 

zpravidla bez podstatných nedostatků. Je schopen sám nebo s menší pomocí studovat vhodné 

texty. V laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně používat pomůcky, nástroje 

a přístroje; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez podstatných chyb. 

Stupeň „dobrý“ 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů a zákonitostí 

nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky. Podstatné 

nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Při aplikaci osvojených poznatků 

a dovedností se dopouští chyb. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice 

se vyskytují chyby. Mezipředmětové vztahy je schopen dovodit s pomocí učitele. V ústním 

a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků 

jeho činnosti se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat učební texty 

podle návodu učitele. V laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně používat 

pomůcky, nástroje a přístroje, s nápovědou učitele dokáže vyvodit závěry; zadané práce 

odevzdává ve stanoveném termínu s drobnými nedostatky. 

Stupeň „dostatečný“ 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, pojmů 

a zákonitostí závažné mezery. Při provádění požadovaných činností je málo pohotový a má 

závažné nedostatky. Při uplatňování osvojených poznatků a dovedností je nesamostatný, 

dopouští se podstatných chyb. V jeho logice se objevují závažné chyby, jeho myšlení není 

tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti 
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a výstižnosti. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má 

velké nedostatky. V laboratorních a praktických cvičeních je schopen za pomoci učitele 

používat pomůcky, nástroje a přístroje; pod vedením učitele dokáže vyvodit závěry; zadané 

práce odevzdává ve stanoveném termínu s vážnými nedostatky. 

Stupeň „nedostatečný“ 

Žák si požadované poznatky, pojmy a zákonitosti neosvojil uceleně, má v nich závažné 

mezery. Jeho schopnost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí se vyskytují časté závažné chyby. 

Při výkladu jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit obvykle ani s pomocí učitele. 

Jeho myšlení není samostatné, dopouští se zásadních logických chyb. V ústním a písemném 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V laboratorních 

a praktických cvičeních se dopouští vážných omylů, nedokáže používat pomůcky, nástroje 

a přístroje; nedokáže ze své činnosti vyvodit závěry. Zadané práce neodevzdává ve 

stanoveném termínu. 

Hodnocení chování a výchovná opatření 

Chování žáků se klasifikuje v souladu s Vyhláškou 13/2005 Sb. třemi stupni hodnocení.  

Stupně chování 

1 – velmi dobré 

žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu (dále ŠŘ); 

méně závažných přestupků se dopouští ojediněle; žák je vždy přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit; 

2 – uspokojivé 

chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování, se zásadami morálky a pravidly soužití 

a s ustanoveními ŠŘ, tj. dopustil se vůči nim závažného přestupku, nebo se opakovaně 

dopouští méně závažných přestupků, ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných osob; 

3 – neuspokojivé 

chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování, se zásadami morálky 

a pravidly soužití; dopouští se tak závažných přestupků, že je jimi vážně ohrožena výuka, 

bezpečnost nebo zdraví jiných osob; záměrně hrubým způsobem narušuje výchovně 

vzdělávací činnost školy. 

Pravidla pro výchovná opatření a hodnocení chování 

1. Student může obdržet pochvalu třídního učitele nebo pochvalu ředitele školy. 

Pochvala třídního učitele se uděluje za dobrou práci ve škole a úspěchy v soutěžích. 
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Ředitel školy udělí pochvalu za výjimečný kladný čin a za výbornou propagaci školy 

v soutěžích oblastního a celorepublikového charakteru. 

2. Při opakovaných drobných přestupcích nebo při závažném porušení ŠŘ je student 

hodnocen sníženou známkou z chování. Snížené známce nemusí předcházet výchovné 

opatření. 

3. Podle závažnosti provinění mohou být studentovi uložena tato výchovná opatření: 

napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, vyloučení z následujícího kurzu, 

důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia. 

4. Opatření se ukládá v průběhu roku co nejdříve po porušení ŠŘ. O důtce třídního 

učitele a ředitele školy informuje třídní učitel rodiče studenta písemně. 

O podmíněném vyloučení a vyloučení studenta informuje zákonné zástupce písemně 

ředitel gymnázia. 

5. Při nejméně třech drobných přestupcích za pololetí může student dostat třídní důtku, 

při šesti může dostat důtku ředitele školy. Při devíti drobných přestupcích za pololetí 

může být student hodnocen sníženou známkou z chování. Hranice počtu přestupků je 

nižší u závažných přestupků a při dlouhodobě opakovaných proviněních. 

Vlastní hodnocení školy 
Vlastní hodnocení školy vychází z vyhlášky MŠMT 15/ 2005 Sb. Oblasti, kritéria hodnocení, 

cíle a nástroje (metody) a jejich časové rozvržení jsou shrnuty v následujících tabulkách. 

Sumarizace je prováděna pravidelně každé dva roky. Na konci každého dvouletého 

hodnoceného období je zpracována souhrnná zpráva, která stanovuje priority práce školy pro 

další období. 

Nástroje a metody 

1. Zprávu předmětové komise (dále PK) – zpracovává vedoucí PK po projednání v PK 

vždy na konci školního roku – materiální vybavení, výsledky vzdělávání, naplnění cílů 

ŠVP, úspěchy studentů, mimovýukové akce a projekty, výsledky maturit, rozvoj 

a vzdělávání učitelů, výsledky školy, výsledky vzdělávacího procesu, úspěchy 

studentů v odborné činnosti. 

2. Dotazník pro nové žáky – propagace školy, volba střední školy. 

3. Anonymní dotazníky žáků a rodičů – klima školy, spokojenost se školou. 

4. Anonymní dotazníky učitelů – klima školy, řízení školy a organizace, motivace 

a odměňování – jednou za 2 roky. 

5. Hospitační činnost vedení školy spojená s rozhovorem po hospitaci – charakter 

výuky, výukové metody. Každý učitel je hospitován vedením školy alespoň jedenkrát 

za hodnocené období. 

6. Hospitační činnost VPK. 
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7. Předmětový autoevaluační dotazník – zpracovává a žákům zadává učitel v rámci 

vyučovaného předmětu či případného projektu. Zadává se dle uvážení pedagoga, 

zvláště při vzniku problému a při zavádění nových metod. 

8. Dotazník pro absolventy – úspěšnost přijímání na VŠ, učební plán, aktivity školy. 

9. Dotazník pro nové studenty – propagace školy. 

10. Statistika přijímacího řízení. 

11. Autoevaluační dotazník vedení školy – výsledky školy za uplynulé období. 

12. Zápisy z porad pedagogické rady a z provozních porad – účinnost řídicího systému, 

organizace vzdělávání, výsledky školy. 

13. Výsledky kontrol – účinnost řídicího systému, organizace vzdělávání. 

14. Zpráva o maturitní zkoušce – výsledky maturit. 

15. Zápisy z porad školské rady – fungování a spolupráce s vedením. 

16. Zápisy z porad studentské rady – fungování a spolupráce s vedením. 

17. Srovnávací školní testy – zkoumají výsledky vzdělávání a rozvoj v oblasti klíčových 

kompetencí. Školní srovnávací testy se píší na začátku školního roku z Českého jazyka 

a literatury, matematiky, biologie, chemie, fyziky, zeměpisu, dějepisu a Základů 

společenských věd. V 1. ročníku test zjišťuje základní znalosti ze základní školy, 

v 2. a 3. zkoumá výstupy předchozího školního roku. Učitelé a předseda PK 

porovnávají výsledky mezi jednotlivými třídami i změny v jednotlivých letech. 

18. Srovnávací testy vnější firmy – výsledky vzdělávání – alespoň jednou za dobu studia 

umožňují studentům se porovnat se studenty z jiných škol. 

19. Statistiky hodnocení – prospěchu a chování. 

20. Sebehodnocení předmětových výstupů a hodnocení učitelem v předmětu – zadává 

učitel v rámci vyučovaného předmětu dle návrhu PK – rozvoje klíčových kompetencí 

a znalostí žáků 

Oblasti, cíle, kritéria a časové rozložení vlastního hodnocení 

Podmínky ke vzdělávání 

Cíle (oblast) Kritéria Metody, nástroje Časové 

rozvržení 

Sledovat a zlepšovat 

materiálové vybavení školy, 

vybavení odborných učeben 

a předmětových komisí 

pomůckami. 

Požadavky předmětových 

komisí, jejich realizovatelnost 

a jejich uspokojování. 

Využívání grantů jako další 

zdroj financí. 

Analýza zpráv PK 

s požadavky na materiální 

vybavení a rozbor čerpání 

rozpočtu. 

červen 

Udržet zájem uchazečů o 

naše gymnázium. 

Sledování počtů přihlášek 

uchazečů, prospěch 

uchazečů, srovnání 

s výsledky přijímacího řízení 

a výsledky v prvním ročníku. 

Rozbor statistických údajů o 

žácích základních škol v kraji. 

Dotazník pro nové žáky. 

Prospěch studentů 

1. ročníku. 

květen – přijímací 

řízení 

září – dotazník 

únor – prospěch 
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Cíle (oblast) Kritéria Metody, nástroje Časové 

rozvržení 

Prezentace gymnázia na 

veřejnosti podle informací 

z dotazníku. 

Zjišťovat a zlepšovat klima 

školy a podmínky pro výuku. 

Zavádět opatření vedoucí ke 

zlepšování klimatu a 

podmínek pro výuku ve 

škole.  

Anonymní dotazníky žáků, 

učitelů, rodičů. 

září – jednou za 

dva roky 

Průběh vzdělávání 

Cíle (oblast) Kritéria Metody, nástroje Časové 

rozvržení 

Naplnit záměry ŠVP. Analýza vyváženosti, 

pestrosti a vhodnosti 

používaných metod výuky, 

sledování stimulačního a 

motivačního charakteru 

výuky, sledování náročnosti 

výuky. 

Rozbor hospitační činnosti 

vedením školy a vedoucími 

PK. 

Zprávy PK. 

Předmětový autoevaluační 

dotazník – v rámci 

vyučovaného předmětu či 

případného projektu. 

červen – 

hospitace 

a dotazníky podle 

uvážení učitel 

Hodnocení zařazených akcí 

a projektů. 

Analýza mimorozvrhových 

akcí a projektů, jejich přínos 

a negativa. 

Zpráva PK. červen 

Organizace vzdělávání, ŠVP 

a učební plán. 

Analyzovat učební plán, 

nabídku volitelných 

předmětů a jeho vhodnost 

vzhledem k zájmům žáků. 

Statistické údaje, dotazník 

pro absolventy. 

září jednou za dva 

roky 

Podpora školy věnovaná žákům, spolupráce s rodiči a dalšími 
institucemi, vliv vzájemných vztahů školy, žáků rodičů a dalších 
osob na vzdělávání 

Cíle (oblast) Kritéria Nástroje Časové 

rozvržení 

Spolupráce mezi rodiči 

a školou; spokojenost rodičů 

s kvalitou poskytovaného 

vzdělání a klimatem školy. 

Zkoumat informovanost 

rodičů a jejich spokojenost 

s klimatem školy. 

Zápis z třídní schůzky 

Zpráva SRPDŠ 

Rozhovory v konzultačních 

hodinách 

Dotazník od externí firmy. 

třídní schůzky – 

dvakrát ročně. 

konzultační 

hodiny 

dotazník – jednou 

za dva roky 

Fungování a spolupráce 

studentské rady. 

Efektivnost komunikace 

s vedením školy. 

Zápisy z porad studentské 

rady. 

jednou za dva 

roky v září  

Fungování a spolupráce 

školské rady. 

Efektivnost komunikace 

s vedením školy. 

Zápisy z porad školské rady. jednou za dva 

roky v září 
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Podpora žáků v odborné 

činnosti. 

Účast studentů v odborných 

soutěžích. Úspěch žáků 

v odborných soutěžích. 

Zprávy PK. červen 

Výsledky vzdělávání žáků 

Cíle (oblast) Kritéria Nástroje Časové 

rozvržení 

Sledování výsledků 

vzdělávacího procesu 

v oblasti rozvoje klíčových 

kompetencí a znalostí žáků. 

Sledování „přidané hodnoty“ 

v rámci rozvoje klíčových 

kompetencí a znalostí žáků. 

Statistiky hodnocení. 

Srovnávací testy. 

Sebehodnocení 

předmětových výstupů a 

hodnocení učitelem 

v předmětu. 

červen, únor 

(klasifikace)  

Sledování výsledků v testech. Školní srovnávací testy – 

porovnat vědomosti 

a dovednosti studentů a tříd 

vzhledem k jiným studentům 

a třídám a v čase. Srovnávací 

testy vnější firmy. 

Srovnávací školní testy – 

analyzují PK. 

Srovnávací testy vnější 

firmy – analyzují PK a VŠ. 

Statistiky hodnocení. 

září – školní 

srovnávací testy, 

jednou za dobu 

studia testy vnější 

firmy 

Analýza výsledků státní 

a profilové maturitní 

zkoušky. 

Výsledky maturitní zkoušky. Zpráva maturitní komise 

o maturitní zkoušce. 

Zprávy předsedů 

předmětových komisí. 

Výsledky společné části MZ. 

jednou ročně 

v září 

Rozbor úspěšnosti 

absolventů 

Úspěšnost absolventů 

v přijímacím řízení na VŠ, 

počet studentů hlásících se 

na VŠ. 

Dotazník absolventů. jednou ročně 

v září 

Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP 

Cíle (oblast) Kritéria Nástroje Časové 

rozvržení 

Posoudit kvalitu manažerské 

práce vedení školy při 

organizaci výchovně 

vzdělávacího procesu. 

Analýza účinnosti řídicího 

systému. 

Fungující organizační 

struktura. 

Organizace výchovně 

vzdělávacího procesu. 

Dodržování předpisů 

a pokynů vedení školy. 

Rozbor zápisů z porad 

pedagogické rady 

a z provozních porad. 

Výsledky kontrol. 

Anonymní dotazníkové 

šetření učitelů. 

jednou za dva 

roky v září 

Analýza profesního 

a odborného rozvoje učitelů. 

Další vzdělávání učitelů, jeho 

rozsah a obsah. 

Zprávy z PK. jednou za dva 

roky v září 

Analyzovat systém motivace 

a odměňování učitelů. 

Rozbor motivačních faktorů, 

mechanizmu přidělování 

osobních příplatků 

a přiznávání odměn 

učitelům. 

Kvalita motivačního systému, 

jeho úspěšnost. 

Anonymní dotazník pro 

učitele. 

Rozhovory po hospitaci. 

jednou za dva 

roky v září 

hospitace – 

příležitostně. 
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Cíle (oblast) Kritéria Nástroje Časové 

rozvržení 

Posoudit výsledky práce 

školy za uplynulé hodnocené 

období. 

Výsledky školy, její rozvoj. 

Školní aktivity, technické 

vybavení, významné úspěchy. 

Autoevaluační dotazník 

vedení školy. 

Statistiky. 

Zprávy PK, 

Zápisy z pedagogických rad. 

jednou za dva 

roky v září 

Posoudit image a propagaci 

školy. Analyzovat prezentaci 

školy, získat objektivní obraz 

školy. 

Množství a kvalita 

prezentace školy, její 

úspěšnost. 

Dotazník pro nové studenty jednou za dva 

roky v září 

 


