
GYMNÁZIUM
NA 

PRAŽAČCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ŠKOLY

ZA ŠKOLNÍ ROK

2011/2012



2

I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. Název školy
Gymnázium Na Pražačce

Nad Ohradou 23, 130 00 Praha 3
IČO: 60461675, IZO: 000335398
Identifikátor zařízení: 600 004 961
Právní forma: příspěvková organizace
Datum rozhodnutí: 11.2. 2004
Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1

2. Ředitel a statutární zástupce:
Ředitel:Mgr. Miloš Macek

e-mail: macek@gym-prazacka.cz
tel.: 271 096 732

Statutární zástupce ředitele:Mgr. Michal Plajner
e-mail: plajner@gym-prazacka.cz
tel.: 271 096 734

3. Webové stránky školy: www.gym-prazacka.cz, www.gymnazium-prazacka.cz

4. Součásti školy a jejich cílová kapacita
Gymnázium – cílová kapacita 600 žáků.

5. Obory vzdělání

Kód Název oboru Cílová
kapacita
oboru 

Pozn.

79-41-K/401 Gymnázium – čtyřleté všeobecné studium denní 0 Dobíhající obor
79-41-K/407 Gymnázium – čtyřleté – esteticko-výchovné předměty 0 Dobíhající obor
79-41-K/61 Gymnázium – šestileté – esteticko-výchovné předměty 200
79-41-K/61 Gymnázium - šestileté všeobecné studium denní 200
79-41-K/61 Gymnázium - šestileté studium denní - živé jazyky 200
79-41-K/610 Gymnázium – šestileté studium denní – výuka 

některých předmětů v cizím jazyce 
0 Dobíhající obor

6. Změny ve skladbě oborů oproti školnímu roku 2010/2011
Oproti školnímu roku 2010/2011 nedošlo ke změně oborů.

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
a) Nad Ohradou 2825/23, Praha 3 (Magistrát HMP)
b) 5 učeben pronajatých od ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 1700, Praha 3 (MČ Praha 3)

8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy

Gymnázium Na Pražačce provozuje svoji činnost v komplexu budov, kde současně působí i
základní škola a mateřská školka. Komplex je majetkem MHMP, jedna část je svěřena do správy 
m.č. Praha 3 (ZŠ a MŠ), druhá část je svěřena do správy vedení gymnázia. Gymnázium má
pronajato 5 učeben od ZŠ Pražačka.

Již ve zprávě za rok 1995/96 byly nastíněny základní problémy, s nimiž se gymnázium Na
Pražačce potýká. Dá se konstatovat, že přes určitá dílčí zlepšení do současné doby k zásadnímu
obratu nedošlo. Základním problémem gymnázia stále zůstává omezení prostorovými podmínkami.
V současné době je maximální počet tříd omezen číslem 20, přestože schopných zájemců o studium
je minimálně o 30% více. Od počátku školního roku 2001/2002 se situace ještě výrazně zhoršila
snížením počtu pronajatých učeben od ZŠ Pražačka z původních šesti na pět. Nedostatek prostoru
nutí žáky neustále měnit učebny na jednotlivé předměty, což přináší mnoho problémů (o
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přestávkách chodby přeplněné studenty, není možné zajistit fyziologickou polohu žáka při hodině, 
neboť na stejném místě se musí střídat žák ve věku 13 s žákem ve věku 18 let). Od školního roku
2009/2010 přechází gymnázium pouze na šestileté obory. V důsledku této změny dojde ke snížení
celkového počtu tříd, což by se mělo projevit určitým uvolněním prostoru a zlepšením rozvrhu.

Dalším velkým problémem je stav některých částí školní budovy. Budova z konce 30. let potřebuje 
nutně dokončit rekonstrukci. V minulých letech se podařilo realizovat výměnu oken, zateplení pláště 
budovy a střechy. V předstihu před těmito pracemi ještě byly realizovány práce na sanaci provlhlého
suterénu. Budova má nová okna, zateplenou fasádu i střechu, do suterénu již nezatéká. Z vnějšího
pohledu vypadá jako nová. V roce 2011 se podařilo částečně zrekonstruovat rozvody vody – byly
vyměněny hydrantové rozvody a dvě stoupačky včetně odpadů. Zbylé stoupačky a odpady jsou 
v havarijním stavu, stejně tak jako ústřední topení. Až se podaří zrealizovat rekonstrukci
ústředního topení a dokončit rekonstrukci zbylých rozvodů vodu a odpadů, bude budova na
mnoho let zase fungovat bez problémů.

Škola má k dispozici víceúčelové sportovní hřiště od roku 2007, které výrazně zkvalitnilo podmínky
pro výuku tělesné výchovy i využití volného času studentů.
Školní knihovna a studovna, vybudovaná ve spolupráci a za finančního přispění Klubu rodičů a 
přátel gymnázia Na Pražačce v roce 2007 plní předpokládaný účel. Ve studovně mají žáci
k dispozici počítače i pracovní stoly a mohou zde trávit volné hodiny a smysluplně tak naplnit volný 
čas, který jim občas v průběhu výuky nastává. Ve školním roce 2010/2011 doplnil Klub rodičů 
studovnu o nové pracovní plochy a tři nové počítače, čímž se výrazně zlepšil komfort studentů.
Druhá specializovaná učebna výtvarné výchovy, vybudovaná v roce 2007, taktéž plní předpokládaný 
účel a přispívá ke zlepšení kvality výuky výtvarné výchovy. Tato učebna je vybavena speciálním
nábytkem, dataprojektorem, promítacím plátnem, počítačem a speciálním zatemněním.
V průběhu minulých let byla výrazně zmodernizována malá tělocvična (školní aula). Byla zde
instalována moderní audiovizuální technika, která je používána při výuce Tv, a díky zakoupení 60.
kusů skládacích židlí může být důstojně využívána při dalších celoškolních akcích.

9. Školská rada

Školská rada byla ustanovena 14.12. 2005. Předsedkyní Školské rady byla v roce 2010 zvolena
PhDr. Veronika Válková (zástupce učitelského sboru ve ŠR). Dalšími členy jsou PhDr. Sylvie 
Ošťádalová (2. zástupce učitelského sboru), pánové Holzknecht a Ambrož (zástupci zřizovatele),
MUDr. Rambousek a ing. Kalačová (zástupci rodičů a žáků). Vzhledem k tomu, že člen Školské rady 
pan Holzknecht je zároveň členem Klubu rodičů, funguje vzájemná informovanost mezi vedením
školy, Klubem rodičů a Školskou radou velmi dobře.

Školská rada na základě informací z řad vyučujících, studentů a rodičů studentů vznesla 
připomínky k organizaci života na škole. Některé již byly vyřešeny, další jsou v řešení.

II.

Pracovníci právnické osoby

1. Pedagogičtí pracovníci

a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
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b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)

počet pedagogických 
pracovníků

celkem % z celkového 
počtu ped. pracovníků

  Kvalifikovaných 44 94,5
  Nekvalifikovaných 2 4,5

c. věková struktura pedagogických pracovníků 

V
ěk

do 30 let
včetně

31-40 41 - 50 51 – 60 nad 60
let

z toho
důchodci

Průměrný
Věk

Počet 9 9 14 9 5 3 38,2

z toho 
žen

7 6 8 3 3 2 36,3

d. další vzdělávání pedagogických pracovníků

Název akce
poče

t zaměření

poče
t 

účast
níků

vzdělávací instituce

Kurz čtenářských 
dovedností

Metodický seminář Čj 2 Centrum Jihlava

Výuka stylistiky na SŠ sloh 1 NIDV

Rozvoj čtenářství Literární výchova 1 NIDV
Škola čtenářských 

dovedností
Čtenářské dovednosti 4 NIDV

Letní škola soudobých 
dějin

Soudobé dějiny 1 ÚSTR

Metodický seminář 
eTwinning I Projekty přes internet 1 eTwinning NSS

Jak komunikovat ve 
škole

Komunikace ve škole 1 Prevalis

Etika pro pedagogy etika 2 Descartes
Arabsko-izraelský

konflikt Soudobé dějiny 2 e-pedagog

E-twinningový
kontaktí seminář

Brusel

Hledání kontaktů pro
internetové projekty

1 Comenius

Tvorba vlastních 
výukových materiálů 

pro dějepis

Práce s videem a zvukem
v počítači

1 Eduwork

Islám a islámský
fundamentalismus Soudobé dějiny 2 e-pedagog

Management školní
třídy

Práce s třídním kolektivem 1 PedFUK

Příběh pražského 
hradu Pražský hrad 1 Vzdělávací institut SČ kraje

Jak učit o komunismu Didaktika moderních dějin 1 ÚSTR

Styly učení žáka i 
učitele

didaktika 1 Vzdělávací institut SČ kraje

Zvládání
problémových žáků

Pedagogika a psychologie 1 Descartes
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Praktické kurzy
z fyziky pro SŠ

pedagogy

37 
hod.

Výuka fyziky 1 MFF UK

Doktorandské studium
2 

seme
stry

Obecné otázky matematiky
a informatiky 2 MFF UK Praha

Středoškolská
matematika pod lupou 4 matematika 1 MFF UK

Powerpoint snadno a 
rychle 1 informatika 1 PedF UK

Finanční gramotnost –
projekt aaa-science 2 matematika 1 MFF UK

Princip GPS a
astronomie 1 matematika 1 MFF UK

Vývoj matematiky a 
současnost

3 matematika 2 MFF UK

Varga Tamás Days;
Budapešť

1 konference, historie
matematiky 1 Univerzita Loránda Eötvöse,

Budapešť
XI. Österreichisches 

Symposion zur 
Geschichte der

Mathematik; 
Miesenbach

1 konference, historie
matematiky 1

Institut für Analysis und Scientific
Computing

Technische Universität Sien

XXVI Konferencja
Naukową PTM

z Historii Matematyki
na temat:

„Matematyka polska w
latach 1851–1950“;

1 konference, historie
matematiky 1

Instytut Matematyki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego,

Instytut Matematyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego

Mezinárodní konfer.
prezentace matem. 1 konference, didaktika 

matematiky 1 Technická univerzita v Libereci

Užití počítačů ve
výuce matematiky;
České Budějovice

1 konference, PC
v matematice 1

Katedra matematiky PF JČU
České Budějovice a Společnost 

učitelů matematiky JČMF

Archimedes; Plzeň 1 seminář, historie 
matematiky 1 KF ZČU Plzeň, MFF UK Praha

32. mezinárodní
konference Historie
matematiky; Jevíčko

1 konference, historie
matematiky 2 MFF UK Praha

X. seminář z historie 
matematiky pro
vyučující na SŠ

1 seminář, historie 
matematiky 2 JČMF, komise pro vzdělávání

učitelů matematiky a fyziky

kurzy 3 dny Filmová výchova 1 Aeroškola a Pedf UK

Seminář 1 Proč svítí světlušky aneb
tajemství bioluminiscence 

1 Descartes

Seminář 1 Základy termodynamiky 1 Descartes

Seminář 1 Inovace výuky 1 AV ČR

Seminář 1 Má ještě smysl popisovat
nové druhy hmyzu? 1 Descartes

Seminář 1 Etika pro pedagogy 1 FF UK
Škola čtenářských 

dovedností
1 Funkční gramotnost 41 NIDV
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Letní škola soudobých 
dějin

1 Moderní dějiny 1 ÚSTR

Jak komunikovat ve 
škole

1 Komunikace ve škole 1 Prevalis

Metodický seminář 
eTwinning 1 Internetové projekty 1 NAEP

Etika pro pedagogy 1 Etika 2 Descartes
Arabsko-izraelský

konflikt 1 Moderní dějiny 2 E-pedagog

E-twinning kontaktní
seminář Brusel

1 Internetové projekty 1 Comenius

Tvorba vlastních 
výukových materiálů 

pro DJ a ZSV
1 Tvorba materiálů 1 Eduwork

Islám a islámský
fundamentalismus 1 Moderní dějiny 1 E-pedagog

Management školní
třídy

1 Pedagogika 1 UK

Celoroční intenzivní
kurs AJ 1 AJ 1 ČVUT

Seminář 1 Finanční gramotnost 1 Descartes

seminář
1 

týden

Seminář pro učitele
německého jazyka

15. – 20. 4. 2012 v Mainzu-
Kastelu v Německu 

2 Dům zahraničních služeb 
MŠMT ČR

Seminář 4 dny

XVI. seminář o filosofických 
otázkách matematiky a 

fyziky - didaktika a historie 
matematiky

2 JČMF a Gymnázium Velké
Meziříčí

seminář
1

týden
33. mezinárodní konference

Historie matematiky 2 MFF UK Praha a Gymnázium 
Velké Meziříčí

seminář 5 dní
Letní akademie,  

metodicko-didaktický
seminář

1 SGUN-Spolek germanistů a
učitelů němčiny

„Učení pomocí her“ 1 metodické 2 agentura Descartes
„Učení

prostřednictvím
literatury“

1 metodické 2 agentura Descartes

„USA dnes“ 1 metodické 3 agentura Descartes

Nová maturita 1 metodické 1 nakladatelství Bohemian 
Ventures

c) jazykové vzdělávání a jeho podpora

počet učitelů cizích jazyků – 16 celkem (fyzické 
osoby)

z toho

S odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 16

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0

rodilý mluvčí 4
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2.    Nepedagogičtí pracovníci školy 
a. počty osob 

školní rok
fyzické osoby

celkem
přepočtení na plně

zaměstnané

10/11 2 2

11/12 2 2

a. další vzdělávání nepedagogických pracovníků

počet Zaměření
počet 
účastníků

Vzdělávací
instituce

Semináře 1 Účetnictví,
hospodaření

1 ANAG

III.

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ a VOŠ)
1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků 

Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů

a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

Škola
počet tříd /

skupin
počet žáků /

studentů

GYMNÁZIUMM NA PRAŽAČCE 17 463

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně)

- přerušili vzdělávání: 1 nastoupili po přerušení vzdělávání: 2
- sami ukončili vzdělávání: 1 vyloučeni ze školy: 0
- nepostoupili do vyššího ročníku: 10 z toho nebylo povoleno opakování: 6
- přestoupili z jiné školy: 3 přestoupili na jinou školu: 1

2. Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)

a. denní vzdělávání

průměrný počet
žáků na třídu

průměrný počet
žáků / studentů na učitele

27,23 10,76

Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)
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1 18 19
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3. Cizí státní příslušníci

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin.
Cizinci se do školního prostředí začleňují bez problémů.

Ruská feder. 6 Ukrajina 4 Vietnam 2 Polsko 1 SRN 1
Bělorusko 1 Slovensko 1 Čína 1 USA 1
4. Výuka cizích jazyků

A
n

g
li

ck
ý 

ja
zy

k
ce

lk
em

A
ng

lic
ký

 ja
zy

k
z 

ce
lk

u 
po

kr
ač

uj
íc

í

F
ra

n
co

u
zs

ký
ja

zy
k

ce
lk

em

Fr
an

co
uz

sk
ý

ja
zy

k
z 

ce
lk

u 
po

kr
ač

uj
íc

í

N
ěm

ec
ký

 j
az

yk
ce

lk
em

N
ěm

ec
ký

 ja
zy

k
z 

ce
lk

u 
po

kr
ač

uj
íc

í

R
u

sk
ý

ja
zy

k
ce

lk
em

R
us

ký
 ja

zy
k

z 
ce

lk
u 

po
kr

ač
uj

íc
í

Š
p

an
ěl

sk
ý 

ja
zy

k
ce

lk
em

Š
pa

ně
ls

ký
 ja

zy
k

z 
ce

lk
u 

po
kr

ač
uj

íc
í

It
al

sk
ý 

ja
zy

k
ce

lk
em

It
al

sk
ý

ja
zy

k
z 

ce
lk

u 
po

kr
ač

uj
íc

í

La
tin

sk
ý

ja
zy

k
ce

lk
em

La
tin

sk
ý 

ja
zy

k
z

ce
lk

u 
po

kr
ač

uj
íc

í

463 132 331 8

Mezinárodně uznávané zkoušky.

Das Deutsche Sprachdiplom der KMK, Stufe II (DSD II)
Gymnázium Na Pražačce má od školního roku 2000/2001 statut gymnázia připravujícího na zkoušku
k získání Jazykového diplomu II.stupně. S tímto osvědčením v kombinaci s českým maturitním
vysvědčením je žákům umožněn přístup na německé vysoké školy bez dalších zkoušek. Pro kvalitní
přípravu vysílá německá strana na školy tohoto zaměření kvalitní německé středoškolské učitele. Při
zavedení tzv. státní (centrální) maturitní zkoušky bude výhodou tohoto druhu studia, že MŠMT 
souhlasilo s tím, že zkouška z německého jazyka, kterou žák úspěšně vykoná formou Německého
jazykového diplomu II. stupně bude uznána za náhradu povinné nebo nepovinné zkoušky
z německého jazyka profilové části maturitní zkoušky.
Německý jazykový diplom Konference ministrů školství SRN II. stupně lze získat na německých 
školách v zahraničí i na zahraničních – státních i soukromých- školských zařízeních na celém světě,
které statut zkušební školy získaly. Předpokladem je výuka němčiny v rozsahu 1200 – 1600 hodin za 
celou dobu studia. Jedná se o výsostnou zkoušku, která probíhá pod vedením učitele vyslaného ze 
SRN. Písemná část se opravuje a hodnotí centrálně v Německu. Jazykový diplom popisuje 
standardy znalosti němčiny pro kvalifikované studium v Německu. Slouží jako doklad jazykových 
znalostí, které jsou nutné pro přijetí ke studiu na vysokých školách v Německu. Jeho nezaměnitelný 
význam spočívá v tom, že je normou pro všechny ostatní jazykové certifikáty pro němčinu jako cizí
jazyk. Ve školním roce 2011/2012 se ke zkoušce Jazykového diplomu II. stupně přihlásilo 28
studentů, z nihž 11 dosáhlo úrovně C1 a 15 úrovně B2. 

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

Škola GYMNÁZIUM NA PRAŽAČCE
z celkového počtu
žáků / studentů:

prospělo s vyznamenáním 34
Neprospělo 13
opakovalo ročník 3

Počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 421
tj. % z celkového počtu žáků/studentů 91 %
průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 113,7
z toho neomluvených 0,8



9

6. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií

Škola
MATURITNÍ ZKOUŠKY

denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

Počet žáků, kteří konali zkoušku 80 0
z toho konali zkoušku opakovaně 1 0
Počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke
zkoušce v řádném termínu

3 0

Počet žáků, kteří byli
hodnoceni

Prospěl s vyznamenáním 16 0
Prospěl 60 0
Neprospěl 4 0

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2012/2013

délka vzdělávání
4 

roky 6 let 8 let

p
ři

jím
ac

íř
íz

en
íp

ro
 

šk
o

ln
ír

o
k 

20
11

/2
01

2
(d

en
ní

vz
dě

lá
vá

ní
)

počet přihlášek celkem 226
počet kol přijímacího řízení celkem 2
počet přijatých celkem 91

z toho v 1. kole 82
z toho ve 2. kole 9

z toho v dalších kolech 0
z toho na odvolání 20

počet nepřijatých celkem 103
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)

obor: x 0
počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní
rok 2012/2013 91

8. Speciální výchova a vzdělávání
Škola nemá zřízeny speciální třídy. Cizinci se do školního prostředí začleňují bez problémů,
žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí školu nenavštěvují. Výchovná poradkyně
p. Kristina Horníková má aprobaci speciální pedagogika. Zajišťuje integraci žáků se
speciálními poruchami učení.

9. Ověřování výsledků vzdělávání

Maturanti absolvovali v rámci maturitní zkoušky státní část maturitní zkoušky. Všichni ve státní
části prospěli. Žáci sekund se zúčastnili celoplošné generální zkoušky Národního šetření
výsledků vzdělávání žáků v počátečním vzdělávání organizované ČŠI.

10. Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací programy škola dlouhodobě a intenzivně připravovala, někteří vyučující a členové
vedení se zúčastnili několika seminářů na toto téma, všichni vyučující pod vedením předsedů
předmětových komisí připravili náplně vzdělávacích programů svých předmětů. Nové školní
vzdělávací programy vstoupily v platnost od 1.9. 2009.

IV.

Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti.

Výchovné a kariérní poradenství

V listopadu 2011 se škola tradičně zúčastnila výstavy „Schola Pragensis“, kterou organizuje pražský
magistrát. Nápaditý a poutavý výstavní stánek připravili pp. Pavlíček a Brejcha ve spolupráci s žáky
z Kvarty C. Tradičním problémem ale byl zájem návštěvníků výstavy. Výstavu navštěvují výhradně
žáci 9. tříd základních škol a jejich rodiče, kteří se již k šestiletému studiu na naší škole hlásit
nemohou. Z tohoto důvodu je účast naší školy na této výstavě velmi diskutabilní.
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Na přelomu měsíce září a října proběhly ve všech třídách maturitního ročníku přednášky a besedy o 
možnostech studia na vysokých školách a o způsobech podání a vyplnění přihlášky na vysokou
školu. K vysokým školám se vztahovalo také nejvíce konzultací v tomto školním roce.
Gymnázium umožňuje studentům, aby si vyplnili osobnostní dotazník na serveru www.proskoly.cz, 
díky kterému si mohou lépe vybrat typ terciálního vzdělání.
V průběhu listopadu a prosince besedovala se studenty prvních ročníků o úskalích středoškolského 
studia školní psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny v Praze 3 Mgr. Petra Horynová,
která také docházela pravidelně každý sudý čtvrtek do školy na konzultační hodiny, které využívali
žáci i učitelé.
Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 3 byly pro studenty ze 5. ročníku a 
kvinty zorganizovány Profi-testy, jež usnadňují studentům rozhodování ohledně volby dalšího studia.
Vyhodnocování těchto testů a konzultace volby povolání budou probíhat ještě v září příštího 
školního roku. Formou nástěnky výchovná poradkyně pravidelně informovala žáky o aktuálních
nabídkách vzdělávacích kurzů, zahraničních stážích, dnech otevřených dveří apod. Spolupráce s 
pedagogicko-psychologickou poradnou je opravdu dobrá a plodná, školní psycholožka Mgr. Petra
Horynová vychází škole ve všem maximálně vstříc.
Výchovná poradkyně Mgr. Kristina Horníková vykonává vysoce kvalifikované pedagogické
poradenství, zásadně překračující rámec oficiálních povinností. Nadstandně vyvíjí aktivitu ve sféře
zajišťování duševní hygieny na pracovišti. Výborná je spolupráce se školním minimálním
preventistou RNDr. Jiřím Macelou.
Prevence sociálně patologických jevů
Výchovná poradkyně pí. Horníková, p. Macela a p. Tulka konzultují se studenty jejich problémy a 
v závažných případech jim sjednávají konzultace u lékařů, psychologů a psychiatrů, se kterými škola
spolupracuje.

Ekologická výchova a environmentální výchova

Ekologická a enviromentální výchova se prolíná do všech předmětů.

PŘEHLED ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012

1.9.  Zahájení školního roku, dodatečné a opravné maturitní zkoušky

1.9.-4.9. seznamovací kurz pro žáky Primy A, Primy C (pp. Ropková, Emanovská)

2.-9.9. seznamovací a jazykový kurz pro žáky Primy D v Haidműhle (pp. Tužová, 
Trunečková, Cafourková)

7.9. Sexta A – účast na charitativní akci „Světluška“ (p. Pacáková )

16.9. Tercie D – 1.- 4. vyuč. hod. - Chemicko-biologický projekt „Moldau“ – spolupráce
s Deutsche Schule Prag (org. pp. Marková, Čechová)

19.9. Kvarta A, Kvarta C, Kvinta A – účast na charitativní akci „Srdíčkový den“ (pp. Macela, 
Pejčochová, Kaňková)

23.9. Studenti semináře chemie Kvinta A – účast na „Chemickém jarmarku“ na VŠCHT u
příležitosti Roku chemie (org. p. Marková)

23.9. Sekunda A – exkurze do Stanice přírodovědců v Praze 5 (org p. Kaňková)
24.9-1.10. Kvinta D – výměnný zájezd do Bremerhaven (pp.Floriánová, Hofmann)

Kvinta D – výměnný zájezd do Straubingu (pp. Pugnerová, Ropková)
30.9. Tercie D sk.Nj 1 (p. Marková) - účast na akci „Den Vltavy“ (organizované Německou

školou Praha v rámci projektu Moldau, prezentace výsledků výzkumu všech 
zúčastněných škol)

30.9.-6.10 Tercie D – výměnný zájezd do Schwäbisch Gmünd (pp. Marková, Libá)

3.10. Tercie D sk.Nj 2 (p. Marková) - účast na akci „Den Vltavy“ (organizované Německou
školou Praha v rámci projektu Moldau, prezentace výsledků výzkumu všech 
zúčastněných škol)

4.10.-10.10. TercieD(Nj1)–výměnný zájezd do Bornheimu(pp.Komardinová,’Pugnerová)
5.10. Prima D –návštěva IQ Parku v Liberci (org. pp. Pacáková, Krejčí)

6.10.-7.10. Kvarta C - poznávací zájezd do Drážďan se zaměřením na výtvarné umění (pp.
Brejcha, Peroutková)

7.10.,10.10
.

Tercie D sk.Nj 2 (p. Marková) - účast na akci „Den Vltavy“ (organizované Německou
školou Praha v rámci projektu Moldau, prezentace výsledků výzkumu všech 
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zúčastněných škol)

7.10.   Prima C - Návštěva koncertu „Dva kroky do nového světa“(p. Emanovská)

10.10. Sexta A,Sexta D,4.Ač–návštěva divadelního představení „Beat Genaration“ v Malém 
Vinohradském divadle (org. pp.Dvořáková,Emanovská, Holanová)

10.10. Prima C - beseda „Jak si poradit v nepředvídatelných situacích“ v rámci
uvedení knihy M. Vopěnky „Spící město“, palác Luxor (org. p. Zvěřinová)

13.10. Sekunda C – 13´00 - exkurze do spalovny Malešice (org. p. Čechová)

19.10. Kvarta C, Kvarta D, Kvinta D - exkurze do Terezína (pp. Musil, Pugnerová, 
Floriánová)

20.10. Návštěva Institutu klinické a experimentální mediciny – transplantačního centra
(vybraní žáci + pp. Macela, Poláček)

20.10. Kvinta D – 10´00 hod. návštěva filmového festivalu „Das Filmfest“, film „Goethe“ (org.
p. Pugnerová)

25.-30.10. Výběrová historicko-vulkanolog. exkurze do Itálie(org.pp.Válková, Komardinová)

26.-31.10. Výběrový poznávací zájezd do Paříže a Bretaně (org. pp. Pacáková, Kalač)

1.11. ŘEDITELSKÝ DEN – HALLOWEEN (organizují maturanti)

4.11. Kvinta A – exkurze do ústavu AV ČR v Suchdole (optická vlákna) – org. p. Krejčí
Kvinta D – exkurze do ústavu AV ČR v Suchdole (optická vlákna) – org. p. Krejčí, p.
Plajnerová 

8.11. Sekunda D – exkurze do sklárny Nižbor, papírny Lochovice a závodu na zpracování
elektroodpadu ve Zdicích (org. pp. Čechová, Janáčová)

11.11. Sexta D – Pilotní část ústní zkoušky jazykového diplomu DSD II
(pp. Cafourková, Hofmann, Drutjons)

21.11. Pythagoriáda 2011/2012, prima D, prima A, prima C (pouze vybraní žáci)
23.11. 17´00 – 19´30 hod. třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče

24.-26.11. Účast školy na výstavě „Schola Pragensis“

25.11. Maturanti–výběrový zájezd do KT Flossenbürg(org. pp. Floriánová, Zvěřinová)

25.11. Školní pěvecký sbor Repetice vystoupí na nesoutěžním festivalu vybraných pražských 
gymnázií „Pereme se s Thálií“

28.11. Kurz první pomoci – Tercie A, Tercie C, Tercie D
30.11. 14´00 -  Mladý Démosthenés, školní kolo v soutěži umění komunikace

1.12. Sekunda C - Návštěva koncertu „Dva kroky do nového světa“ v kostele Šimona a
Judy (org. p. Emanovská)

2.12.-3.12. Zájezd školního pěveckého sboru REPETICE do Vídně - 2. 12. koncert v Theater Brett,
3.12. vystoupení na vánočních trzích Spittelberggasse. Účastní se vybraní žáci –
členové školního pěveckého sboru + pp. Emanovská, Ošádalová, Pugnerová, 
Moravcová, Klíma, Brejcha.

4.12. 17.00 - Vánoční koncert školního pěveckého sboru Repetice společně s pěveckým
sborem Domino z Tábora (Betlémská kaple – Žižkov).

5.12. Tercie A, Tercie D – „Hodina moderní chemie“ – projekt VŠCHT „POPUCH“ – výuku 
vedou lektoři z VŠCHT (org. pp. Marková, Čechová)

5.12. Srdíčkový den - kvarta A, kvarta C, kvinta A
6.12. SxD-písemná část zkoušky Jazykového diplomu DSD II (pp. Hofmann, Cafourková)

7.12. Olympiáda v Čj - školní kolo (org. pp. Dvořáková, Holanová)

7.12. 14´30–17´00 hod. Den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium

10.12. výběrový zájezd do adventní Vídně (org. pp. Komardinová, Cafourková)

12.12.-
15.12

Sexta D - ústní část zkoušky jazykového diplomu DSD II (pp. Hofmann, Cafourková, 
Pugnerova, Komardinová)

13.12 Konverzační soutěž v Nj (org. pp. Janáčová, Marková )

15.12. Tercie C - Anežský klášter. Odchod po 2. vyuč. hod., návrat na odpolední vyučování
(pp. Brejcha, Pavlíček).

19.-21.12 Sekunda A - exkurze do Terezína (pp. Válková, Rams)

21.12. předvánoční setkání současných i bývalých zaměstnanců gymnázia *

22.12. Ředitelský den - školní akademie
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8.-14.1. LVZ Tercie A,Tercie C, chata Erlebach, Rokytnice n.J. (pp. Klíma, Tužová, Rams)

11.1. Kvinta A (7 studentů) - Seminář z chemie, akce „Den na VŠCHT“ (laboratorní cvičení
8:00-14:00), organizuje p. Marková

11.1. 14´30–17´00 hod. den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium 

25.1. Prima A,Prima C,Prima D,Tercie A,Tercie D, Sekunda A, Sekunda C, Sekunda D,
Kvarta A, Kvarta D - Hudebně výtvarný projekt na téma “Krásné nové stroje“ (org. pp.
Emanovská, Doubrava, Brejcha, Pavlíček)

31.1. Kvarta C – návštěva výstavy v Galerii Rudolfinum, natáčení sekvencí k filmu – (org. p.
Brejcha)

1.2. 3. a 4. vyuč. hod. – Biologická olympiáda (org. p. Kaňková)

1.2. Prima A, Prima D beseda „Jak se učit“. (Mgr. Horynová)

2.2. 9 – 16 hod. - Kvarta A „Jeden den s fyzikou“ (org. p. Pacáková) 

2.2. 3.-5. vyuč. hod - Tercie C – Galerie Rudolfinum (org.p. Brejcha )
16.2. Kvinta D – Národní galerie, Veletržní palác – „Česká moderna aneb Boj o nového 

člověka“ (org. p. Janáčová)
16.2. MATURITNÍ PLES, IMATRIKULACE 1. ROČNÍKŮ

19.-25.2. LVZ Tercie D, chata Erlebach, Rokyt.n.J.(pp.Klíma,Trunečková, Stárek)

20.2. 11´00 Prima D – návštěva „Neviditelné výstavy“ (org. pp. Horníková, Tužová)

21.2. Kvinta D, Sekunda D, Prima C – účast na Festivalu proti násilí a totalitě Mene Tekel
(org. pp. Pugnerová, Floriánová, Janáčová)

21.2. Kvarta A – návštěva výstavy v Galerii Rudolfinum (org. p. Brejcha )

22.2. Zeměpisná olympiáda pro žáky z Prim a Sekund (org. p. Pejčochová) 

22.2. Prima A - účast na Festivalu proti násilí a totalitě Mene Tekel, (org. p. Ropková)

23.2. Kvinta A, Kvinta D - návštěva divadelního představení v anglickém jazyce Oscar Wilde
– „The Ghost of Canterville“, Salesiánské divadlo. (org. pp.Ošťádalová, Plajnerová, 
’Pugnerová)

23.2. Zeměpisná olympiáda pro žáky z Tercií-Sext (org. p. Ropková) 

24.2. Sekunda C - výtvarná akce v Galerii U Topičů (org. p. Brejcha )

29.2. Prima A – návštěva „Neviditelné výstavy“ (org. p. Zvěřinová)

1.3. Prima A - Návštěva koncertu „Dva kroky do nového světa“

2.3. Tercie C návštěva divadelního představení v AJ - William Holding“ „Lord of the Flies“
(sdružení Domino Project hraje v DDM Praha 3 - org. p. Ošádalová)

12.3. Kvinta D -  Školní kolo Jugend debattiert – org. pp. Pugnerová, Cafourková, Hofmann
(jako diváci se účastní žáci Kvarty D)

13.3. Projekt VŠCHT „Hodina moderní chemie II. část“ – výuka pod vedením lektorů z
VŠCHT, org p. Marková pro třídy 5.D, 2.A, 4.A, 1.A, 1.C.

15.3. Prima C – exkurze do hvězdárny Ondřejov a geodetické observatoře Pecný (org. pp.
Holec, Moravcová)

16.3. Matematický klokan (org. p. Kaňková)

17.3.-24.3. Kvinta D - návštěva studentů z partnerské školy v Bremerhavenu v Praze (org. pp.
Floriánová, Hofmann)

17.3-24.3. Kvinta D - návštěva partnerské školy ve Straubingu (org. pp. Pugnerová, Ropková)

20.3. Kvarta D Veletržní palác (NG) workshop na téma: ISMY (org. p. Pavlíček)

20.3. Kvarta A–návštěva výstavy Krištofa Kintery v Galerii HMP (org.p.Brejcha)

22.3. Prima D – exkurze do hvězdárny Ondřejov a geodetické observatoře Pecný (org. pp.
Pejčochová, Tužová)

23.3. Sekunda C–návštěva výstavy Krištofa Kintery v Galerii HMP (org.p.Brejcha)

26.-30.3. Tercie A, Tercie D – účast na charitativní akci „Srdíčkový den“ 
(org. pp. Marková,Tulka)

27.3. Pražské kolo Jugend debattiert v Deutsche Schule Prag (org. pp. Pugnerová, 
Hofmann)
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27.3. Prima A – exkurze do hvězdárny Ondřejov a geodetické observatoře Pecný
(org. pp. Ropková, Kaňková)

29.3. Tercie C–návštěva výstavy Krištofa Kintery v Galerii HMP-org.p.Brejcha
3.4. Kvarta C–návštěva výstavy Krištofa Kintery v Galerii HMP-org.p.Brejcha
4.4. KD Ládví Tercie A,Tercie C,Tercie D,Kvarta A,Kvarta C - návštěva zeměpisného

pořadu „Planeta Země 3000 – Ekvádor, Galapágy“ (org. pp. Pejčochová, Ropková, 
Pugnerová, Pacáková, Holec)

11.4. 14´30-17´30 Tradiční „Hockey Show“ v Ice Areně Letňany (org. p. Klíma)

12.4. Tercie A, Tercie D - Charitativní akce „Srdíčkový den“ (org.pp. Marková, Tulka)

18.4. 17´00 třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče*

20.4. Kvarta A DDM Praha 3-Ulita – návštěva divadelního představení v anglickém jazyce 
„SLAPSTICK“ (org. p. Tužová)

20.4.-27.4. Sekunda D - Výměnný pobyt německých studentů v Bornheimu v Praze
(org. pp. Janáčová, Cafourková)

23.–24.4. 1. a 2. termín 1. kola přijímacích zkoušek do 1. ročníků pro školní rok 2011/2012

25.4. Poslední zvonění maturantů

26.4. Písem. zk. profilové části maturitní zkoušky z matematiky a francouzského jazyka

26.4.-14.5. STUDIJNÍ VOLNO MATURANTŮ A DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE
SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA, ANGLICKÉHO
JAZYKA, NĚMECKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY

3.5. Prima C – exkurze do čističky v Říčanech(org.pp.Čechová, Emanovská)

7.5.-14.5. DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ
ZKOUŠKY

16.5.-22.5. ÚSTNÍ ZKOUŠKY A OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ PROFILOVÉ ČÁSTI
MATURITNÍ ZKOUŠKY A ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ
ZKOUŠKY

11.5. KiA, KiD - beseda o jaderné energetice (org. p. Krejčí)

14.5. Kvinta A, Kvinta D – vzdělávací pořad v Planetáriu - Astrofyzika (org. p. Krejčí)

21.5. Prima C - návštěva výstavy „Human Body“ (org. p. Emanovská)

22.5. Kvarta A(Vv) – vzdělávací program v Národní galerii o uměleckých směrech 
(org. p. Brejcha)

23.5. Sekunda C návštěva výstavy „Human Body“ (org. p. Poláček)

23.5. Tercie C – návštěva divadelního představení v anglickém jazyce v divadle Reduta,
umělecká skupina The Bear „English History II“ (org. p. Ošťádalová)

25.5. Prima A, Prima C, Prima D – Interaktivní seminář s pracovníky Prev-centra na téma
protidrogové prevence (org. p. Zvěřinová)

27.5. 18´00 hod. – jarní koncert školního pěveckého sboru REPETICE v kostele sv. Vavřince
na Petříně

4.6. Slavnostní vydávání maturitních vysvědčení studentům Sexty A,Sexta D a 4.A

7.6. Sekunda D – exkurze na Pražský hrad (org. p. Floriánová)

7.6. Tercie D - Projekt Moldau – další výzkum Vltavy, chemicko-biologický projekt 
v německém jazyce (org. pp. Marková, Čechová)

7.-10.6. Účast vybraných studentů z tercie D a kvinty D na projektu „Politik nein-danke oder ja-
bitte?“

8.6. Prima A, Prima C, Prima D – kino Aero přednáška „Nový Zéland“ 
(org. pp. Ropková, Pejčochová, Emanovská).

8.6. Kvinta A, kvinta D – srovnávací test z matematiky
Prima A, Prima C, Prima D, Sekunda A, Sekunda C, Sekunda D – srovnávací testy
z českého jazyka

11.6. Kvarta A – 7´45 – 13´00 Královská cesta (org. p. Floriánová)

11.6. Kvinta A, Kvinta D – 1.a 2. vyuč. hod. přednáška imigranta z Ghany. V 17´00 hod.
následuje ve ŠJ SARA společenský večer pro žáky školy i širokou veřejnost spojený
s ochutnávkou jídel ghanské národní kuchyně (org. pp. Pejčochová, Ropková).

11.6. Tercie A.Tercie C,tercie D – srovnávací testy z ČJL

12.6. Kvarta A, Kvarta C, Kvarta D, Kvinta A, Kvinta D – srovnávací testy z českého jazyka



14

13.6. Prima A,Prima C,Sekunda D - exkurze do komunistického lágru „VOJNA“ (org. pp.
Zvěřinová, Emanovská, Ropková, Janáčová)

15.,18.,19.6.Kvarta C - třídenní soustředění Architektura Prahy (p. Brejcha)

20.6. Sekunda C–účast vybraných žáků na soutěži „Antifetfest“ (p.Zvěřinová)

20.6. Kvarta D – 8´00 hod. návštěva německého velvyslanectví v rámci dne otevřených dveří
(org. p. Cafourková, návrat na 6. vyučovací hodinu)

21.6. Tercie C – exkurze do sklárny v Nižboru (org. pp. Čechová, Ošádalová)

21.6. 5. vyuč. hod. – hudebně-výtvarný projekt pro žáky prim a tercií
6. vyuč. hod. – hudebně-výtvarný projekt pro žáky sekund a kvart

22.6.-28.6. Sekunda D - výměnný pobyt německých studentů ze Schwäbisch Gmünd v Praze, org. 
pp. Trunečková, Klíma

24.-26.6. Sekunda C, vodácký výlet na řece Otavě (pp. Poláček, Zvěřinová)

24.-28.6. sportovní kurz Kvinta A, Kvinta D (pp. Šmardová, Rams, Kaňková, Pugnerová)

25.-26.6. třídní výlety, vodácké kurzy, exkurze, výstavy atd.

Přehled tuzemských a zahraničních vícedenních akcí a zájezdů.

1.9.-4.9. seznamovací kurz pro žáky Primy A, Primy C (pp. Ropková, Emanovská)

2.-9.9. seznamovací a jazykový kurz pro žáky Primy D v Haidműhle (pp. Tužová, Trunečková, 
Cafourková)

24.9-1.10. Kvinta D – výměnný zájezd do Bremerhaven (pp.Floriánová, Hofmann)
Kvinta D – výměnný zájezd do Straubingu (pp. Pugnerová, Ropková)

30.9.-6.10 Tercie D – výměnný zájezd do Schwäbisch Gmünd (pp. Marková, Libá)

6.10.-7.10. Kvarta C - poznávací zájezd do Drážďan se zaměřením na výtvarné umění (pp.
Brejcha, Peroutková)

25.-30.10. Výběrová historicko-vulkanolog. exkurze do Itálie(org.pp.Válková, Komardinová)

26.-31.10. Výběrový poznávací zájezd do Paříže a Bretaně (org. pp. Pacáková, Kalač)

25.11. Maturanti–výběrový zájezd do KT Flossenbürg(org. pp. Floriánová, Zvěřinová)

2.12.-3.12. Zájezd školního pěveckého sboru REPETICE do Vídně - 2. 12. koncert v Theater
Brett, 3.12. vystoupení na vánočních trzích Spittelberggasse. Účastní se vybraní žáci –
členové školního pěveckého sboru + pp. Emanovská, Ošádalová, Pugnerová, 
Moravcová, Klíma, Brejcha.

10.12. Výběrový zájezd do adventní Vídně (org. pp. Komardinová, Cafourková)

19.-21.12 Sekunda A - exkurze do Terezína (pp. Válková, Rams)
17.3.-24.3. Kvinta D - návštěva studentů z partnerské školy v Bremerhavenu v Praze (org. pp.

Floriánová, Hofmann)
17.3-24.3. Kvinta D - návštěva partnerské školy ve Straubingu (org. pp. Pugnerová, Ropková) 

20.4.-27.4. Sekunda D - Výměnný pobyt německých studentů v Bornheimu v Praze
(org. pp. Janáčová, Cafourková)

15.,18.,19.6. Kvarta C - třídenní soustředění Architektura Prahy (p. Brejcha)

22.6.-28.6. Sekunda D - výměnný pobyt německých studentů ze Schwäbisch Gmünd v Praze 
(org. pp. Trunečková, Klíma)

Spolupráce školy se sociálními partnery
Škola nespolupracuje se sociálními partnery.
Další vzdělávání realizované školou
Škola neorganizuje vzdělávání určené pro veřejnost.
Další aktivity, prezentace
Škola pravidelně pořádá dny otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium, vždy v listopadu a v
lednu
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
Ve školním roce 2011/2012 neproběhla na gymnáziu inspekce ČŠI.
Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Ve školním roce 2011/2012 proběhla ve škole kontrola finančního hospodaření. Kontrola objevila 
drobné nedostatky, které byly okamžitě odstraněny. V důsledku kontroly vedení školy ukončilo 
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spolupráci s dosavadní firmou, která škole vedla účetnictví a od 1.12. 2011 podepsal ředitel školy
smlouvu s firmou AEM Bussiness s.r.o. Spolupráce s touto firmou se ukazuje jako velmi dobrá.

V.

Další informace – činnost jednotlivých předmětových komisí

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
Aktivity mimo vyučování
Zuzana Dvořáková  sexta D Malé Vinohradské - Beat generation
Zora Holanová  4.AČ Malé Vinohradské - Beat generation
Daniela Emanovská sexta A Malé Vinohradské - Beat generation
Zora Holanová  4.AČ Národní divadlo - Konec masopustu
Zora Holanová  tercie A Stavovské dovadlo - Richard III.
Zuzana Dvořáková  kvarta A Malé Vinohradské - Revizor
Jana Komardinová  kvarta D Malé Vinohradské - Revizor
Lenka Libá  kvarta C Malé Vinohradské - Revizor
Dobromila Janáčová  kvinta D NG - Česká moderna; interaktivní projekt
Akce pořádané předmětovou komisí
Školní kolo olympiády v ČJ: do obvodního kola postoupili žáci dvou kategorií:
I. kategorie Tereza Barková (4. místo), Kryštof Dobeš (8.místo), Kristýna Radostová (9.místo)
II. kategorieLucie Cisariková (1.místo),postup do krajského kola Praha; Tereza Míková (sexta A)
Mladý Demosthenes - soutěž v umění komunikace. Organizována byla třídní kola, školní kolo. Z něj
postoupila do celostátního kola Helena Kriglová
Účast studentů v soutěžích a přehlídkách
Lucie Cisariková kvarta A Olympiáda ČJ; celopražské kolo
Helena Kriglová  sexta D Mladý Demosthenes; celostátní kolo
Michaela Hebká prima D Pražské poetické setkání - recitace; účast
Monika Ludlová  prima D Pražské poetické setkání - recitace; účast
Johana Zafarová  prima D Pražské poetické setkání - recitace; účast
Zuzana Tůmová kvinta A Řečniště - seminář řečnického umění
Vladimír Stříteský kvinta A Řečniště - seminář řečnického umění
Jan Staněk kvinta A Řečniště - seminář řečnického umění
Valerie Jelínková kvinta A Řečniště - seminář řečnického umění
Vavřinec Volek kvinta A Řečniště - seminář řečnického umění
Marie Petráková kvinta A Řečniště - seminář řečnického umění
Projekt Studenti čtou a píší noviny
Jedná se o projekt vyhlášný deníkem MF DNES. Letos se účastnily třídy kvarta A (p. Dvořáková),
kvarta D (p. Komardinová), kvarta C (p. Ropková).
Studenti pracovali s tiskem v rámci hodin publicistického stylu a mediální výchovy. Součástí projektu
byla i vlastní tvorba na zadaná  témata. Příležitosti vyjádřit se k aktuálním otázkám a publikovat svou
práci v novinách využili i studenti jiných tříd.
Klub mladých diváků
Žáci mají možnost být členy KMD a navštívit tak za výhodnou cenu 6 představení z nabídky většiny
pražských scén . V divadelní sezóně 2011/12 měl Klub 69 členů a ti si vybírali ze 43 představení.
Srovnávací testy
PK vypracovala ročníkové srovnávací testy z CJL, jejichž cílem je zpětná vazba (pro žáky i učitele) o 
znalostech a dovednostech dosažených v příslušném ročníku.

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ANGLICKÉHO JAZYKA
Vybrané třídy navštívily představení v anglickém jazyce:
Strašidlo cantervillské (Salesiánské divadlo) - kvinty (pp. Plajnerová, Pugnerová, Ošťádalová)
Pán much (projekt Domino) - tercie C (p. Ošťádalová)
Groteska (projekt Domino) - kvarta A (pp. Plajnerová, Tužová)
Anglická historie II (projekt Bear Theatre) - tercie C (p. Ošťádalová)
Soutěž "Application Essay Competition", kterou organizuje U.S. University, vyhráli studenti Jakub

Smrček a Josef Klabík z kvinty D (p. Pugnerová)
Ve spolupráci s agenturou Kristof desetidenní poznávací zájezd do Cornwallu (35 studentů různých
tříd, srpen-září) připravili pp. Pugnerová a Kalač
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Od ledna probíhá příprava poznávacího zájezdu do Irska (agentura Kristof, pp. Ošťádalová,
Plajnerová), zájezd se uskuteční na přelomu srpna a září 2012.

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE NĚMECKÉHO JAZYKA
Výměnné a poznávací zájezdy do německy mluvících zemí
Pro studenty tříd s rozšířenou výukou německého jazyka jsou organizovány výměnné a poznávací
zájezdy a exkurze do německy mluvících zemí. Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnily 
výměnné pobyty se školami ve Schwäbisch Gmündu a Bornheimu  (sekunda/tercie) a 
Bremerhavenu a Straubingu (kvinta). Realizaci projektů s partnerskými školami ve Straubingu a
Bremerhavenu podpořil finančně Česko-německý fond budoucnosti.
1) Bremerhaven a Straubing -  kvinta D a pp. Floriánová, Hofmann, Pugnerová, Ropková.
2) Bornheim – tercie D a pp. Pugnerová, Komardinová; sekunda D – pp. Trunečková, Klíma

Schwäbisch Gmünd – tercie D a pp.Marková, Libá; sekunda D: pp. Janáčová, Cafourková.
I letos proběhl seznamovací pobyt v Haidmühle – pp. Trunečková, Cafourková, Tužová
Vybraní studenti GNP se zúčastnili poznávacího zájezdu do Vídně. Organizovaly pp.
Komardinová a Cafourková.

Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů
„Politik nein-danke oder ja-bitte?“ – mezinárodní projekt, který vznikl ve spolupráci s Úřadem
pro školu a odborné vzdělávání Hamburk a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky, se koná v červnu a září 2012. Během této akce s němčinou jako pracovním jazykem
bydlí žáci v hostitelských rodinách a navštěvují i tamní školu. V Hamburku i v Praze se koná po
jednom semináři, v jejichž rámci se žáci učí diskusním metodám a trénují komunikaci v němčině.
Obsahově je seminář zaměřen na roli politiky v každodenním životě, trend klesajícího zájmu 
veřejnosti o politiku je totiž společný oběma zemím, stejně jako členství v EU. Projektu se celkem
účastní 10 německých a 10 českých žáků. Projekt zaštiťuje Koordinační centrum česko-
německých výměn mládeže Tandem.
Nadace Niedersachsen (Stiftung Niedersachsen) se sídlem v Hannoveru je kulturní nadací, která
podporuje setkávání mladých lidí a jejich diskusi o evropských otázkách. Každoročně zve ve 
spolupráci s Knihovnou vévody Augusta (Herzog August Bibliothek) v létě 20 mladých lidí z 
různých států Evropy do města Wolfenbüttel, sídla knihovny, aby diskutovali na vybrané téma a
poznávali spolkovou zemi Niedersachsen. Letošní téma (2012) je „Sociální problematika v
minulosti a v současnosti“ (Die soziale Frage in Europa in Geschichte und Gegenwart).
Vzdělávací pobyt proběhne formou letní univerzity (Kolleg) a nabídne účastníkům metody jak 
zacházet s minulostí, zažít současnost a setkat se s jinými mladými lidmi, porovnat to, co mají
společného, a objevit a zažít evropskou identitu. Podmínkou účasti byl hluboký zájem o dané téma 
a účast na výběrovém řízení. Úspěšně se jej zúčastnila Kateřina Chládková z kvinty D a byla 
vybrána jako jediná česká studentka.
Jako každý rok se studenti účastnili seminářů v německém městě Bad Marienberg. Květnového 
semináře na téma „Evropa je naše budoucnost!“ se zúčastnili Jakub Řada a Kateřina Ulrychová
z kvarty D.
Kateřina Chládková a Kristýna Königová byly našimi letošními účastnicemi každoročního projektu
Evropská škola v německém Bielefeldu.
Další akce PK NJ.
Konverzační soutěž v NJ – školní kolo: hl. organizátorka p. Janáčová, dále pp. Marková,
Cafourková. Jako porotce se finálového kola této soutěže zúčastnil p. Hofmann.
Markéta Fialová (sekudna D) postoupila z kategorie II.B do krajského/celopražského klání, kde
zvítězila. První místo jí zaručilo účast v celorepublikovém finále. Kategorie III. A byla ve školním
kole zastoupena celkem osmi žáky (od tercie po kvintu), jako nejlepšího ocenila porota Michaela 
Šatylova (kvinta D), Dominika Váchu (kvarta D) a Richarda Hejreta (kvinda D).
Michael Šatylov z kvinty D se zúčastnil Konverzační soutěže v německém jazyce a v celopražském
kole obsadil 1. místo v kategorii III.A. V celostátním kole se umístil na 2. místě. Postoupil tak do
mezinárodního kola ve Franfurktu nad Mohanem, které je spojeno s dvoutýdenním studijním
pobytem.
Jugend debattiert International –  pp. Hofmann, Cafourková, Pugnerová
Michaela Babičová z kvinty D postoupila jako náhradnice do kvalifikačního kola pro semifinále 
konverzační soutěže Jugend debattiert International.
Ústní zkoušky Jazykového diplomu II. stupně – pp. Cafourková, Pugnerová, Komardinová,
Hofmann
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Sexta D měla vysokou úspěšnost při zkouškách Německých jazykových diplomů II. stupně. Z 27
studentů dosáhlo 11 úrovně C1 a 15 úrovně B2. 
Příběhy a my - soutěž v kreativním psaní v NJ vyhlášená Goethe Institutem a Gymnáziem
Thomase Manna. Úkol: Převyprávět historku, která se traduje v rodině/příbuzenstvu a ilustrovat
vyprávění koláží. Naši školu reprezentovaly Petra Šmejkalová a Anna Hüblová z tercie D. Obě se 
zúčastnily předávání diplomů v Goethe Institutu. – p. Pugnerová
Projekt Moldau – Měření čistoty vody ve Vltavě - spolupráce s Deutsche Schule Prag: (chemický
projekt - komunikační jazyk němčina) – p. Marková
Německý filmový festival Der Film – p. Pugnerová
Přednáška „Do Německa na zkušenou“ – informace pro kvintu D o možnostech studijních a
pracovních pobytů v SRN.
Pro maturitní ročník připravila bývalá studentka našeho gymnázia Aneta Bučková hodinovou
přednášku o studiu v zahraničí. Podařilo se jí totiž získat od Německé akademické výměnné
služby DAAD jedno ze stipendií na kompletní regulérní studium a na Humboldtově univerzitě v
Berlíně. Pro kvintu D si náš bývalý student Miloš Rybička připravil zajímavou a podnětnou
prezentací o studiu na Technické univerzitě v Drážďanech, které sám absolvoval.
V prvním pololetí vedl odborný poradce pro DSD školy p. Wolfgang Lehmann 2x týdně hodiny 
přípravy na ústní část zkoušky DSD pro sextu D, od druhého pololetí pro kvintu D.
Během celého školního roku se byla na škole činná dobrovolnice ze SRN Claudia Bäumler. Vedla
pro studenty školní německou knihovnu, zapojovala se do výuky, nejrůznějších projektů, podílela 
se na přípravě studentů na soutěž Jugend debattiert International, poskytovala studentům
individuální doučování atp.
Od listopadu do června probíhal přípravný kurz NJ pro budoucí zájemce o studium – p.
Komardinová
Zájezdu pro učitele německého jazyka do Regensburgu s návštěvou jazykové školy Horizonte, 
(agentura Jazyky v zahraničí) se zúčastnila p. Floriánová
Na tvorbě ročníkových srovnávacích testů se podílely pp. Marková, Trunečková, Pugnerová,
Komardinová, Libá, Janáčová, Floriánová

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
Ve školním roce 2011-12 probíhala výuka francouzštiny pod vedením Mgr.Zory Holanové, Mgr. Jany
Vrchovecké a francouzské lektorky Mgr. Alice Buffard.
Studenti 3. – 6. ročníku kromě předepsaných učebnic pracovali pravidelně s časopisem L´Amitié, 
který pro ně gymnázium objednalo.
Součástí vyučování 5. – 6. ročníku byla návštěva knihovny Francouzského institutu v Praze.
Studenti 6.ročníku měli možnost navštěvovat seminář francouzské konverzace, vedený rodilou
mluvčí A. Buffard.
Dva studenti 5. ročníku Jan Svoboda a Filip Výška získali stipendium na čtyřměsíční stáž na
francouzská lycea: Jan Svoboda na lyceum v Dijonu /v Burgundsku / a Filip Výška na lyceum
v Hanguenau / v Alsasku /. Stáže proběhly od září do prosince 2011.
Maturitu z francouzštiny skládali v rámci tzv. profilové maturitní zkoušky čtyři studenti,
tři z nich maturitu složili úspěšně.

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE MATEMATIKY
Členové předmětové komise připravovali a zajišťovali účast studentů v několika soutěžích:
Matematický klokan.
Celkově se školního kola zúčastnilo 119 studentů. Nejlepších výsledků dosáhli:
Kategorie Student (kvinty a sexty)
1. Adam Svoboda, Kvinta A, 80 bodů; 2. David Rozen, Sexta A, 68 bodů; 3. Zuzana Tůmová, Kvinta
A, 62 bodů.
Kategorie Junior (tercie a kvarty)
1. Dominik Vácha, Kvarta D, 70 bodů; 2. Anna Fišerová, Kvarta D, 56 bodů; 3. Michal Ciml, Kvarta
A, 55 bodů.
Kategorie Kadet (primy a sekundy)
1. Taylor Lei, Prima D, 106 bodů; 2. Iveta Kleníková, Sekunda D, 100 bodů; 3. Jan Martin, Prima D,
76 bodů.
Matematická olympiáda Z8 - obvodní kolo: 2. místo Taylor Lei, 1D, 12. místo Agáta Bortlová, 1A
Pythagoriálda .
Školního kola se zúčastnilo 62 studentů. Nejlepší postoupili do obvodního kola, kde byli někteří také 
úspěšní :
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1. místo Taylor Lei 1D, 3. místo Kryštof Dobeš 1A, 7. místo Kamil Kader Agha a Alexandr Pračka
1A, 10. místo Adéla Prášilová a Petr Melichar 1D, 14. Místo Michael Černes 1D, 16. místo Janette 
Štípská 1A
ZAPOJENÍ PRIMY A a SEKUNDY D do projektu OPPA - budování finanční gramotnosti
Obě třídy prošly na základě materiálů pro pedagogy získanými při vzdělávání v projektu aaa-science 
různými formami výuky:
prima A - anonymní testování znalostí finanční gramotnosti studentů
sekunda D - výuka podle materiálů OPPA + následné testování finanční gramotnosti studentů

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Soutěž v programování 2012.
Soutěže se zúčastnili tři naši studenti.
Jakub Smrček 5.D v obvodním kole se umístil na 2. místě a v pražském kole skončil 7.
Adam Svoboda 5.A v obvodním kole skončil 6.
Jan Glasser 4.A v obvodním kole skončil 9.

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYZIKY
Exkurze: Fyzikální seminář (maturanti) - Fyzika v ulicích –ČVUT,VŠCHT  (p. Krejčí)

Kvinta A, kvinta D - ČAV – optická vlákna – (p. Krejčí)
Sexta A – noční tah vláken ČAV (p. Pacáková)
Prima D – IQ centrum Liberec - Česká hlava (pp. Pacáková, Krejčí)
Kvinta A, Kvinta D – Astrofyzika - přednáška v Planetáriu (p. Krejčí)

Besedy:   Kvinta A, Kvinta D – Energie - budoucnost lidstva – (p. Krejčí)
Soutěže žáků:
Krajské kolo FO: Praha – kategorie A - Úspěšná řešitelka 4.- 5. místo Mária Dobřemyslová
Celostátní kolo FO: Kategorie A - Úspěšná řešitelka (nejúspěšnější dívka v ČR) Mária
Dobřemyslová (Sexta A): 27.-28.místo
Obvodního kolo FO Praha 3: Kategorie E: úspěšní řešitelé: 2. místo Alfery Jan (Sekunda A),
4.místo  Kleníková Iveta (Sekunda A)
Kategorie F: úspěšní řešitelé: 1.místo Lei Taylor (Prima D), 4.místo Melichar Petr (Prima D)
V obou kategoriích se Gymnázium Na Pražačce umístilo mezi školami na 2. místech.
Vítězství v celostátní soutěži „Co víš o energetice?“
Na naší škole i v letošním školním roce proběhly v Kvintě A a v kvintě D besedy s odborníky na téma 
Energie - budoucnost lidstva. Tříčlenná družstva těchto tříd se potom zúčastnila korespondenčního 
kola soutěže „Co víš energetice?“ Družstvo Kvinty D se umístilo na 4. místě, Kvinty A na 6. místě ze 
122 družstev z celé republiky.
27. června 2012 proběhlo celostátní finále a naše družstvo ve složení Jakub Smrček, Mahulena 
Kuklová, Marie Fořtová se umístilo na 1. místě v celé soutěži „Co víš o energetice?“.

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE CHEMIE
Aktivity mimo vyučování:
Úspěšné pokračování spolupráce žáků Gymnázia Na Pražačce s Deutsche Schule Prag  v 
„Projektu Moldau“ (chemicko-biologický výzkum Vltavy, komunikační jazyk: německý, účastníci:
třída tercie D, pod vedením pp. Markové a Čechové)
Ekologická olympiáda – vedoucí p. Čechová, krajské kolo – Michaela Babičová, Kateřina
Chládková, Kristýna Königová ze třídy kvinta D (4.-5. místo), další účastníci: třída kvarta D
(Straková, Baranová, Skočdopolová – 14.-15. místo)
Chemická olympiáda – pod vedením p.  Čechové: leden 2012 školní kolo CHO, Melichar (Prima D)
1. místo v obvodním kole – postoupil do krajského kola (15. místo), Bílá (Sekunda C) 10. místo 
v obvodním kole
Chemický jarmark - třída Kvinta A (seminář z chemie, p. Marková, projektové vyučování ve
spolupráci s VŠCHT)
Laboratorní práce na VŠCHT – studenti semináře z chemie, Kvinta A, p. Marková
Projekt POPUCH (spolupráce s VŠCHT) – „Hodina moderní chemie I., II.“ (pro třídy: Tercie D,
Tercie .A, Prima A, Sekunda A, Kvarta A, Kvinta D)
Exkurze ve školním roce 2011/2012–vedoucí p. Čechová: Sběrný dvůr Pod Šancemi (Sekunda D),
Spalovna Malešice(Sekunda C),Papírna Korona (Sekunda D), Elektroodpad Barkov, Čistička odpad.
vod Říčany, Plastiktechnologies Jílové, Kořenová čistička (Prima C), Sklárna Nižbor (Tercie C)
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PŘEDMĚTOVÁ KOMISE BIOLOGIE
Školní kolo biologické olympiády kategorie B (p. Čechová) – M. Hovorková v obvodním kole získala 
6. místo
Exkurse Sekunda A - DDM Drtinova, program Řasy, prohlídka stanice (p. Kaňková)
Školní kol biologické olympiády kategorie C (p. Kaňková) – S. Dietschová v obvodním kole získala 1.
místo, v celopražském 16. místo
Účast na geologické exkurzi v rámci projektu aaa-science Stavební kameny Pražského Hradu (p.
Kaňková)
Vedení přírodopisné nástěnky v přízemí (p. Kaňková)
Návštěva Institutu klinické a experimentální mediciny – transplantačního centra (vybraní žáci + pp.
Macela, Poláček)
Sekunda C návštěva výstavy „Human Body“ (org. p. Poláček)
Organizace besedy maturantů se studenty medicíny, zavedeno jako každoroční tradice (p. Macela)
Pravidelný dvouhodinový semináře minimální prevence (p. Macela) 
Poskytování prvidelných hodin konzultací v rámci minimální prevence negativních jevů (p. Macela)
Přípravný kurs biologie pro maturanty v rozsahu 3 hodin týdně (p. Macela)
Vedení knihovny biologie a konzultace ke knižním výpůjčkám (p. Macela)

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE DĚJEPISU
Exkurze do KT Flossenbürg pro maturanty (p. Floriánová)
Sekunda D – exkurze na Pražský hrad s pracovními listy (p. Floriánová)
Kvarta A – 7´45 – 13´00 Královská cesta (org. p. Floriánová)
Exkurze Památník obětem nacistické perzekuce - krypta parašutistů (p. Floriánová)
Sekunda D - práce na projektu o každodennosti v době komunismu ve spolupráci s ÚSTR - „Velké a
malé příběhy moderních dějin“ (p. Floriánová)
Kvarta C, Kvarta D, Kvinta D – jednodenní exkurze do Terezína (pp. Musil, Pugnerová, Floriánová)
prima A,prima C a sekunda D - exkurse do komunistického lágru Vojna (org. p. Zvěřinová –
společná akce PK dějepisu a základů společenských věd)
sekunda A - práce s pamětníky druhé světové války pod záštitou organizace Post bellum (p. 
Válková)
sekunda A - třídenní seminář v Terezíně (Válková, Rams)

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ZEMĚPISU
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA: únor 2012, účastnili se žáci Prim – Sext
výsledky:
kategorie C (Prima a Sekunda) – postup do obvodního kola - účastnilo se celkem 24 studentů
1. - 2. místo: Savčenko Tomáš (1.A), Martin Jan (1.D), 3. místo: Karlík Daniel (1.A)
výsledky obvodního kola: družstvo Gymnázia Na Pražačce – 2. místo
kategorie D (Tercie – Sexta) – postup do obvodního kola - účastnilo se celkem 18 studentů
1. místo: Pirožek Vladimír (3.A), 2. místo: Valchářová Tereza (4.C)
v obvodním kole: Valchářová Tereza – 2. místo – postup do pražského kola
PLANETA ZEMĚ 3000 - Ekvádor a Galapágy - geografická projekce v KD Ládví pro žáky Kvarty 
A, Kvarty C, Tercie A, Tercie C, Tercie D
GEOGRAFICKÁ EXKURZE - hvězdárna Ondřejov a geodetická laboratoř Pecný pro žáky Primy A, 
Primy C, Primy D.
NOVÝ ZÉLAND – Geografická projekce v kině Aero pro žáky Primy A,Primy C,Primy D (představení
endogenních a exogenních sil na příkladu Nového Zélandu)
GHANA – BESEDA S MIGRANTEM A SPOLEČENSKÝ VEČER
Přednáška a beseda se žáky Kvinty A, Kvinty D, společenský večer v jídelně SaRA Pražačka
(otevřený veřejnosti – pozvánka na stránkách školy)

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE OBČANSKÉ NAUKY A ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD
Sekunda C – účast na projektu na podporu sociálního chování formou natáčení filmů do soutěže
„ANTIFETFEST“ – 1.a 2. místo v obvodním kole, 3. místo v celopražském kole (org. p. Zvěřinová)
Kvarta A - Praktické zpracování sociologického průzkumu a jeho prezentae na téma „Proč studenti
nejezdí na lyžařské kurzy?“ (org. p. Zvěřinová) 
Sekunda A absolvovala v rámci programu minimální prevence přednášku na téma „Sociometrie a její
výklad“ (org. p. Zvěřinová)
Žáci prim absolvovali interaktivní seminář na téma„Drogová závislost a prevence“(org.p. Zvěřinová)
Žáci sekund se zúčastnili exkurze do Poslanecké sněmovny a Senátu (org. p. Zvěřinová) 
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Kvinta A, Kvinta D – přednáška na téma „Hospodářská kriminalita“ (org. p. Dvořáková)

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE TĚLESNÉ VÝCHOVY
Studenti nižšího stupně gymnázia (primy a sekundy) se účastnili po celý školní  rok soutěže v rámci
Prahy 3 o „Pohár starosty Hartiga´´, která zahrnuje soutěže vědomostní, umělecké a sportovní.
Tohoto poháru se účastnilo 14 škol, Gymnázium Na Pražačce obsadilo celkem 6. místo, přičemž
v soutěžích sportovních bylo na místě 3.. Před námi skončila jen tradičně první ZŠ Lupáčova a
sportovní ZŠ Jeseniova.
Byli jsme aktivní v těchto disciplínách: minifotbal, přespolní běh, stolní tenis, florbal, basketbal,- hoši,
volejbal- dívky, Pohár rozhlasu - lehká atletika. V řadě soutěží jsme vyhráli a postoupili do
celopražských kol, kde jsme se často také velmi dobře umístili.
Výsledky: Přespolní běh - dívky: 1. místo Praha 3 s postupem, 4. místo v celé Praze

Plavání - dívky: 1. místo Praha 3 s postupem, 2. místo v celé Praze
Basketbal- chlapci: 1. místo v Praze 3 s postupem, 5. místo v Praze
Odbíjená - dívky: 1. místo v Praze 3 s postupem, 7. místo v Praze
Pohár rozhlasu-lehká atletika - dívky: 1. místo v Praze 3 s postupem, 3. místo v Praze

chlapci: 2. Místo v Praze 3 bez postupu
Musím zdůraznit, že studenti prim a sekund jsou opravdu velmi šikovní a takových výsledků jsme
ještě nikdy nedosáhli.
Studenti vyššího stupně gymnázia (tercie- sexty) se jako každý rok účastnili sportovních soutěží
Poprask v rámci celé Prahy bez výrazných výsledků. Vyzdvihnout můžeme Moniku Hrachovcovou,
která se v přespolním běhu umístila na 9. místě v Praze.
Zúčastnili jsme se těchto soutěží:
Corny – lehká atletika (družstva), volejbal- dívky ,minifotbal, přespolní běh, florbal, basketbal,
házená, stolní tenis – hoši, badminton, hokejbal, beachvolejbal- dívky
Mimo rámec Poprasku pak studenti běželi Juniorský maraton ve Stromovce.
Podařilo se nám navázat spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK a všichni studenti tercií byli před
lyžařským kurzem proškoleni 1. pomocí.
Již tradičně pokračuje v kvintě a sextě výuka hokeje zakončení tradiční Hokejshow, při které se 
utkají studenti s profesorským sborem.
Studenti tercií absolvovali lyžařské kurzy v Krkonoších s výukou sjezdového i běžeckého lyžování,
kvinty pak v červnu čekal sportovní kurz zaměřený na cyklistiku a vodní turistiku na Vltavě.

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE VÝTVARNÉ VÝCHOVY
Výstavy:
Po sametu, GHMP, 3c Aj1, 4.C – p. Brejcha
Andreas Feininger, 4.A – p. Brejcha
Kontroverze – etické problémy fotografie (4.A, 4c,3c Aj1) pp. Brejcha, Peroutková
Návštěva ateliéru Pavel Piekar 3c Aj 2 – p. Pavlíček
Konroverze 3c Aj 2 – p. Pavlíček
World Press Foto (3c Aj 2) – p. Pavlíček
Anežský klášter ( 3.c – pp. Pavlíček, Brejcha )
NG – ismy ( 4.A Brejcha, 3.c, 4.d Pavlíček )
Rembrandt ( prima c, p. Brejcha)
GHMP Kintera ( 1.C, 3.C pp. Pavlíček, Brejcha )
GHMP – workshop Média 3.C p. Pavlíček
NG – Slovanská epopej - 1.a, 1d – p. Pavlíček
NG – 1.c p. Brejcha
NTM – urbanismus 1C,4c – p. Brejcha
Mullerova vila 4.C p. Brejcha
AVU – 4.c p. Brejcha
Artbanka – 4.c, 4d, 3.c pp. Brejcha, Pavlíček
Přibyl – akce v galerii – 2c p. Brejcha
Zájezd:
Koncert ve Vídni ( zpracování a projekce videoklipů - Brejcha a 3c Aj1 )+ komentovaná prohlídka 
René Magritte ( p. Brejcha )
Výtvarně poznávací zájezd do Drážďan 4c – pp. Brejcha, Peroutková
Koncert:
Spolupráce na koncertu REPETICE – Divadlo Na prádle ( videoprojekce – p. Brejcha)
Soutěže školní:
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Novoročenka školy 4.c ( p. Brejcha )
Soutěž mezinárodní:
Čestné uznání – Adam Zmátlo – Image-Imagination – výstava Honkong
Studentské výstavy:
spolupráce na Schole Pragensis ( p. Pavlíček )
práce na filmovém projektu Aeroškoly 4c – p. Brejcha

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE HUDEBNÍ VÝCHOVY
Pro žáky prim až kvart s výukou hudební výchovy zorganizovali vyučují Hv a Vv 2 hudebně výtvarné
projekty v rámci výuky estetické výchovy. Projektů se zúčastnilo cca 300 žáků, akce proběhly v aule 
gymnázia, v prosinci 2011 na téma „Krásné nové stroje“ a v červnu 2012 na téma „Karneval zvířat“
Žáci 1.a 2. ročníků návštívili 4 koncerty v kostele Šimona a Judy v rámci vzdělávacího cyklu „Čtyři
kroky do nového světa“.
Pěvecký sbor REPETICE: letos se nácviku účastnilo na 32 členů, celkem uskutečnil 4 koncerty 
(festival Pereme se s Thálií divadlo Na Prádle, Theater Brett Vídeň, vánoční koncert společně se 
sborem Domino z Tábora v Betlémské kapli na Žižkově a jarní koncert v kostele Sv. Vavřince na
Petříně.
Vedoucí sboru se zúčastnila 2 podnětných akcí – již tradičního 4denního sborového festivalu 
Bohemia cantat v Liberci (srpen 2011) a festivalu Otevřená zahrada v Libčicích nad Vltavou (květen
2012)

Další aktivity různého charakteru
Studenti gymnázia vlastními silami každoročně připravují Halloween a několikahodinovou Vánoční 
akademii v kině Aero.
Prof. Tulka zorganizoval pro studenty Tercie A kurs sebeobrany
Začátkem dubna proběhla v letňanské sportovní hale na závěr sezóny ledního hokeje tradiční školní
„HOCKEY SHOW“, která je každoročně spojena s hokejovým utkáním mezi maturantkami a 
profesorkami a maturanty a profesory.

………………………………
V Praze 5. října 2012   Mgr. Miloš Macek

ředitel gymnázia

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 16. října 2012

.....………………………...…
  PhDr. Veronika Válková

předsedkyně Školské rady
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Příloha Výroční zprávy za školní rok
2011/2012:

UČEBNÍ PLÁNY
VE ŠKOLÍM ROCE

2011 – 2012

Učební plán šestiletého všeobecného studia
(79-41-K/601)

Ve školním roce 2011 - 2012  kvinta A, sexta A

Předmět Ročník Celkem
1 2 3 4 5 6

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 4 4 24
1. cizí jazyk 3 3 3 4 4 4 21
2. cizí jazyk 3 3 3 4 4 4 21
Občanská výchova 1 1 - - - - 2
Základy společenských věd - - 1 1 2 3 7
Dějepis 2 2 2 2 2 2 12
Zeměpis 2 2 2 2 - 2 10
Matematika 4 3 4 3 3 4 21
Fyzika 2 3 3 3 2 - 13
Chemie 2 3 2 3 2 - 11
Biologie 2 2 3 3 2 - 12
Informatika a výpočetní technika 2 2 2 - - -   6
Estetická výchova  2 2 2 2 - -   8
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 12
1. volit. předmět - - - - 2 2   4
2. volit. předmět - - - - 2 2   4
3. volit. předmět - - - - 2 2   4
4. volit. předmět - - - - - 2   2
Počet hod. celkem 31 32 33 33 33 33 195
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Učební plán šestiletého všeobecného studia
(79-41-K/61)

Ve školním roce 2011 - 2012 prima A, sekunda A, tercie A, kvarta A

Předmět Ročník Celkem
1 2 3 4 5 6

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 4 4 24
1. cizí jazyk 3 3 3 4 4 4 21
2. cizí jazyk 3 3 3 4 4 4 21
Občanská výchova 1 1 - - - - 2
Základy společenských věd - - 1 1 2 3   7
Dějepis 2 2 2 2 2 2 12
Zeměpis 2 2 2 2 - 2 10
Matematika 4 3 4 3 3 4 21
Fyzika 2 3 3 3 2 - 13
Chemie 2 3 2 3 2 - 11
Biologie 2 2 3 3 2 - 12
Informatika a výpočetní technika 2 2 2 - - -   6
Estetická výchova  2 2 2 2 - -   8
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 12
1. volit. předmět - - - - 2 2   4
2. volit. předmět - - - - 2 2   4
3. volit. předmět - - - - 2 2   4
4. volit. předmět - - - - - 2   2
Počet hod. celkem 31 32 33 33 33 33 195

Učební plán šestiletého studia s rozšířenou výukou německého jazyka zakončenou 
jazykovou zkouškou „Sprachdiplom II“ (79-41-K/61)

Ve školním roce 2011 – 2012 prima D, sekunda D, tercie D, kvarta D, kvinta D, sexta D

Předmět   Ročník Celkem
1 2 3 4 5 6

Český jazyk a literatura 4 3 3 4 3 4 21
Německý jazyk a literatura 5 6 7 7 6 6 37
2. cizí jazyk 2 2 3 3 3 4 17
Občanská výchova 1 1 - - - -     2
Zákl. spol. věd - - 1 1 2 3 7
Dějepis 2 2 2 2 2 2 12
Zeměpis 2 2 2 2 2 - 10 
Matematika 3 3 3 3 3 4 19
Fyzika 2 3 2 2 2 - 11
Chemie 2 3 2 2 2 - 11
Biologie 2 2 2 3 2 - 11
Infor. a výpoč.tech. 2 1 2 - -   5
Estetická výchova  2 2 2 2 - -   8
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 12
1. volit. předmět (vyučovaný - - - - 2 2   4
v německém jazyce)
2. volit. předmět - - - - 2 2   4
3. volit. předmět - - - - - 2   2
4. volit. předmět - - - - - 2 2
Počet hod. celkem 33 33 33 33 33 33 198
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Učební plán šestiletého studia 79-41-K/61, gymnázium – esteticko-výchovné předměty
(profilace na výtvarnou výchovu)

Ve školním roce 2011 - 2012  prima C, sekunda C, tercie C, kvarta C

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět   Ročník Celkem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2  3 4 5 6  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český jazyka literatura 5 3 3 3 4 4 14

1. cizí jazyk 3 3 3 4 4 4 15
2. cizí jazyk 3 3 3 4 3 4 14
Výchova k občanství 1 1 2 2 2 2     8
Člověk a svět práce 1 1 - - - -   2
Dějepis 2 2 2 2 2 2   8
Zeměpis 2 2 2 2 - 2   6
Matematika 4 4 3 3 3 3 12
Fyzika 2 2 2 2 2 -   6
Chemie 2 2 2 2 2 -   6
Biologie 2 2 2 2 2 -   6
Infor. a výpoč.tech. - 2 2 - - -   2
Estetická výchova 3 3 5 5 3 2 20
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2   8
1. volit. předmět - - - - 2 2   4
2. volit. předmět - - - - 2Vv 2Vv   4
3. volit. předmět - - - - - 2DU   2
4. volit. předmět - - - 2   2
Celkem vyuč. hodin 32 32 33 33 33 33 196

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učební plán čtyřletého všeobecného studia
(79-41-K/401)

Ve školním roce 2011 - 2012 4. A
Předmět Ročník Celkem

1 2 3 4

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
1. cizí jazyk 3 4 4 4 15
2. cizí jazyk 3 4 4 4 15
Základy společenských věd 1 1 2 3     7
Dějepis 2 2 2 2   8
Zeměpis 2 2 - 2   6
Matematika 4 3 3 4 14
Fyzika 3 3 2 -   8
Chemie 2 3 2 -   8
Biologie 3 3 2 -   8
Informatika a výpočetní technika 2 - - -     2
Estetická výchova  2 2 - -     4
Tělesná výchova 2 2 2 2   8
1. volit. předmět - - 2 2     4
2. volit. předmět - - 2 2     4
3. volit. předmět - - 2 2     4
4. volit. předmět - - - 2     2
Počet hod. celkem 33 33 33 33 132


