
 

Výroční zpráva o činnosti 

a hospodaření za školní rok 2002/2003 

1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum 

posledního vydání rozhodnutí. 

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 

3. 4. 2001 

2. Zřizovatel 

Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1 

3. Ředitel a statutární zástupce ředitele 

Ředitel: Ivan Šafařík, reditel@gybot.cz, tel./fax: 224 920 589 

Statutární zástupce: Mgr. Stanislav Luňák, zastupce@gybot.cz, tel.: 224 920 848 

4. Výchovně vzdělávací činnost – přehled učebních plánů, číslo schvalovací 

doložky MŠMT 

Schválené učební plány jsou uvedeny v příloze 1 výroční zprávy za školní rok 

2000/2001, jednací číslo 20595/99-22 

5. Stručná charakteristika školy včetně rozmístění budov, podmínek pro výuku 

apod. 

K žádným významným změnám v charakteristice školy nedošlo (je obsažena ve 

výročních zprávách z předcházejících let).  

Šestileté studium skončilo ve školním roce 2002/2003. 

Dále bude mít škola pouze čtyřleté studium s třinácti třídami a 400 až 410 žáky. 

Tyto počty jsou optimální především z ekonomického hlediska.  

Průběžně probíhá modernizace učeben. V tomto roce vzhledem k nedostatku 

finančních prostředků na údržbu a investice jsme uskutečnili jedinou větší akci. 

Ve třech historických podlažích jsme zrestaurovali všechny kazetové dveře. 

V tomto roce jsme byli oficiálně jmenováni fakultní školou Přírodovědecké 

fakulty UK.  

Nadále také platí, že téměř všichni vyučující působí jako fakultní učitelé. 

Úspěšnost přijetí našich absolventů na vysoké školy je trvale vysoká, letos byla 

opět zhruba 90 %. 

6. Pracovníci: 

a) personální zabezpečení 

pracovníci k 30. 6. 2002 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2002 

přep. pracovníci 

k 30. 6. 2003 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2003 

přep. pracovníci 

pedagogičtí 39 31,97 40 31,553 

nepedagogičtí 10 7,19 10 7,349 

celkem 49 39,16 50 38,902 
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b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2003 

věk do 30 let 

včetně 

31–40 let 41–50 let 51–60 let nad 60 let z toho 

důchodci 

průměrný 

věk 

počet 11 6 10 9 4 5 43 

z toho 

žen 

6 5 8 7 3 4 46 

c) kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická 

způsobilost) k 30. 6. 2002 

Typ školy Vzdělání 

 Vysokoškolské 

pedagogické 

Vysokoškolské 

nepedagogické 

s 

DPS 

bez 

DPS 

VOŠ 

pedagogická 

VOŠ 

nepedagogického 

sněru 

 Bc. Mgr. Dr. Bc Mgr. Dr.      

  31 7  2       

            

d) aprobovanost výuky v % 

Počet Procenta z celkového počtu pracovníků 

aprobovaných 39 97,5 

neaprobovaných 1 2,5 

e) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku:  

1 odchod na jinou školu, 1 částečný úvazek odchod na CVS, 2 částečné 

úvazky odchod na další studium (termínované smlouvy) 

f) nově přijatí absolventi učitelského studia: 

1 celý úvazek B a Ch 

g) nově přijatí absolventi neučitelského studia: 

2 částečné úvazky F, IVT (termínované smlouvy) 

h) další vzdělávání pedagogických pracovníků:  

Vzdělávací instituce Počet pracovníků Forma studia 

PCP 22 jednorázové, cykly 

FF UK 1 výchovné poradenství vícesemestrové 

PF UK 2 doktorandské studium 

PřF UK 5 sedmidenní cyklus 

PřF UK 1 geoatest 

Regionservis 1 funkční školení 

SIPVZ 30 kurs počítačové gramotnosti 

7. Údaje o žácích 

a) Počet tříd a počet žáků 

Počet tříd k 30. 6. 2002: 13 Počet žáků k 30. 6. 2002: 407 
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Počet tříd k 30. 6. 2003: 13 Počet žáků k 30. 6. 2003: 404 

Obory – stav k 30. 6. 2002 

č.  Kód oboru Název oboru 

1 79-41-K/404 Gymnázium – přírodovědné předměty 

2 79-41-K/604 Gymnázium – přírodovědné předměty 

Obory – stav k 30. 6. 2003 

č.  Kód oboru Název oboru 

1 79-41-K/404 Gymnázium – přírodovědné předměty 

b) Průměrný počet žáků 

Školní rok  Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele 

2001/2002 31,31 12,73 

2002/2003 31,08 12,81 

c) Studijní obory 

K 30. 6. 2003 bylo ukončeno šestileté studium (obor 79-41-K/604). 

d) Výuka cizích jazyků 

Druh jazyka Počet žáků 

anglický 407 

německý 272 

francouzský 135 

Ruský jazyk a latina se vyučuje v kroužcích v rámci Střediska volného času. 

e) Chování žáků 

ročník velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

1. 94 1 0 

2. 95 0 0 

3. 93 0 1 

4 a 6. 112 5 3 

celkem 394 6 4 
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f) Prospěch žáků 

Prospěch žáků ve školním roce 2002/2003 

 počet procenta 

celkem 404 100 

klasifikovaných žáků 402 99,5 

z toho s vyznamenáním 25    6,2 

z toho propadajících k 30. 6. 2    0,5 

z toho opakujících ročník 1    0,2 

vyloučených z prospěchových důvodů 0 0 

vyloučených z jiných důvodů 0 0 

studentů, kteří zanechali studia – z prospěchových důvodů 0 0 

 – z jiných důvodů 1 0,2 

průměrný počet zameškaných hodin  114  

 – z toho neomluvených 0,2  

g) Údaje o přijímacím řízení 

 2002/2003 2003/2004 

Počet přihlášek celkem 192 249 

 z toho dívky 108 121 

Počet přijatých po prvním kole 82 109 

Počet přijatých po druhém kole 5 7 

Počet přijatých na odvolání 3 5 

Volná místa po přijímacím řízení 0 0 

h) Výsledky maturitních zkoušek  

 2001/2002 2002/2003 

Počet žáků celkem u maturitních zkoušek 94 120 

z toho opakovaně 1 0 

Počet žáků nepřipuštěných k maturitní zkoušce v květnu 

důvod: neprospěch v 2. pololetí 

1 3 

Počet žáků, kteří prospěli: s vyznamenáním   32 32 

 prospěli  65 87 

 neprospěli  6 1 

i) Výsledky absolutorií: nemáme 

j) Jazykové školy: nemáme 



 

 5 

k) Přijímací řízení na vyšší typ školy: 

 2001/2002 2002/2003 

počet absolventů 94 120 

z toho přijatých na VŠ 74 107 

z toho přijatých na VŠO a 

jazykové školy 

7 9 

zaměstnání 3 4 

pracovní úřad 1 0 

K dnešnímu datu nejsou k dispozici údaje o všech absolventech (odvolání atp.). 

Z celkového počtu absolventů je úspěšnost přijetí na vysoké školy kolem 80 %. 

Z absolventů, kteří podali přihlášku, je % úspěšnosti vyšší.  

8. Speciální výchova a vzdělávání: není 

9. Cizí státní příslušníci 

stát počet žáků 

Chorvatsko 1 

Rusko 2 

Ukrajina 3 

Vietnam 1 

10. Mimoškolní aktivity: (viz příloha 1 a 2) 

Dále škola spolupracovala s řadou občanských sdružení, např. s Ligou proti 

rakovině, která ve škole pořádala počítačové kurzy, s Obvodním úřadem Prahy 2 

pořádáním všech voleb v tomto období a účastí na oslavách obvodu Prahy 2. 

11. Školní stravování 

Škola nemá vlastní jídelnu, studenti i zaměstnanci se stravují ve školní jídelně 

SPŠPT v Podskalské ulici. Stravuje se asi 300 osob. 

12. Domov mládeže: nemáme 

13. Kurzy a soustředění: (viz příloha 3) 

14. Rada školy: nemáme 

15. Výchovné a kariérní poradenství: (viz příloha 4) 

Od školního roku 2002/2003 dochází ke změně výchovného poradce. Nová 

výchovná poradkyně prof. Stanislava Marešová zahájila příslušné studium. 

16. Výsledky a zjištění ČŠI 

Poslední inspekce ČŠI proběhla v dubnu 1999, inspekční zpráva viz příloha 2 

výroční zpráva 1998/1999. 
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Ve školním roce 2002/2003 proběhla kontrola Pražské správy sociálního 

zabezpečení (závěry viz příloha 5). 

17. Zahraniční kontakty školy 

Gymnázium Clara-Schumann Bonn (BRD), Goetheinstitut, Francouzský institut, 

British Council. V letošním roce byl uskutečněn týdenní zájezd do Švédska 

s návštěvou tamních škol. 

18. Prevence sociálně patologických jevů: (viz příloha 6) 

19. Další informace, které považujete za důležité 

Mimo běžnou údržbu jsme vybavili učebnu zeměpisu demonstračním stolem a 

kancelář školy má nový nábytek. Z příspěvků SRPDŠ a sponzorů byla vybavena 

studovna a studentský klub. Pro potřeby především přírodních věd byl sponzory 

zakoupen kvalitní digitální fotoaparát.  

Ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a British Council byla otevřena 

multimediální učebna vybavenou počítači a bohatou knihovnou, kterou využívání 

především pro jazykovou výuku.Vše bylo financováno britským partnerem.  

Co se povedlo: 

 na vysoké úrovni udržet všestrannou informovanost o škole a jejích aktivitách 

(webové stránky a řada dalších materiálů) 

 prezentace školy na veřejnosti (denní tisk, televize) 

 většina vyučujících úspěšně absolvovala kurs SIPVZ 

 uskutečnit koncepční porady (nové trendy, evaluace) 

 modernizovat vybavení učeben 

 získat statut fakultní školy Přírodovědecké fakulty UK 

 uskutečnit cyklus přednášek význačných osobností (přírodní vědy, ale i jiné 

obory) 

 zlepšit výsledky prospěchu a chování žáků 

 zlepšit výsledky v soutěžích, více podporovat aktivní a úspěšné a motivovat 

i ostatní studenty 

Co se nepovedlo: 

 opravovat na budově co by bylo potřeba 

 přesvědčit studenty a rodiče o nutnosti pravidelné docházky do školy bez 

zbytečných absencí 

 v některých předmětových komisích plnit tématické plány, nepřesunovat učivo 

do dalších ročníků, více hospitovat 

 rodiče zůstávají ve vztahu ke škole většinou pasivní 

Cíle: 

 důsledné dodržování všech školních pravidel, zlepšení docházky, prospěchu 
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 pokračovat ve vytváření dlouhodobého rozvojového programu školy, 

zohledňujícího současné trendy (reforma cílů a obsahů vzdělávání, evaluace 

školy). Navázat na koncepční porady k těmto tématům. 

 všestranně podporovat aktivity vyučujících směřující k sebevzdělávání a 

k vytváření inovací ve výuce 

 podporovat více aktivity a výjimečné úspěchy studentů v soutěžích a při 

reprezentaci školy 

 získat finanční prostředky na udržení dobrého a estetického stavu školy 

V Praze 12. 9. 2003 

Ivan Šafařík 

ředitel gymnázia 


