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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
Pozn.
kapacita
oboru

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
6. Změny ve skladbě oborů oproti školnímu roku 2011/2012
Oproti školnímu roku 2011/2012 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.
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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 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 přešlo
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 průběhu školního roku 2009/2010 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 červenci a srpnu 2011 se podařilo částečně zrekonstruovat rozvody vody – byly vyměněny
hydrantové rozvody a dvě stoupačky včetně odpadů. Téměř všechny zbylé stoupačky a
odpady se podařilo vyměnit o jarních prázdninách uplynulého školního roku, zbývá ještě jedna
stoupačka. Až se podaří zrealizovat rekonstrukci ústředního topení a dokončit rekonstrukci
zbylého rozvodu vody a odpadu, bude budova na mnoho let zase fungovat bez problémů.
V roce 2013 jsme též získali finanční prostředky na výstavbu nové kotelny, abychom mohli
oddělit náš topný systém od topného systému základní školy. Tato nová kotelna měla být
vybudována během letních měsíců roku 2013, výstavba se však zdržela kvůli chybějícímu
stavebnímu povolení. Doufáme, že do začátku topné sezóny ještě novou kotelnu vybudujeme.
V průběhu školního roku 2012/2013 se podařilo sehnat finanční prostředky na rekonstrukci
laboratoře chemie, kabinetu Aj a Tv. V modernizaci a rekonstrukci ostatních laboratoří a
kabinetů hodláme pokračovat v dalších letech. Nové víceúčelové sportovní hřiště z roku 2007,
které výrazně zkvalitnilo podmínky pro výuku tělesné výchovy i využití volného času studentů,
bylo bohudík opět uvedeno do provozu. S dokončením výstavby nové školní jídelny městskou
částí Praha 3 bylo dokončeno oplocení a hřiště již plně slouží svému účelu.
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 2011/2012 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 členové Školské rady pan Holzknecht a pan Rambousek jsou zároveň členy Klubu
rodičů, funguje vzájemná informovanost mezi vedením školy, Klubem rodičů a Školskou radou
velmi dobře.
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Školská rada na základě informací z řad vyučujících, studentů a rodičů studentů
vznesla připomínky k organizaci života na škole. Některé již byly v okamžiku vznesení
vyřešeny, další jsou v řešení.
II.
Pracovníci právnické osoby
1.

Pedagogičtí pracovníci

3

46

0

0

pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

39,7

46

přepočtení
celkem
na plně zaměstnanépedagogičtí pracovníci

3

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

39,7

b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
počet pedagogických
pracovníků
Kvalifikovaných
44

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků
94,5

2

Nekvalifikovaných

4,5

Věk

c. věková struktura pedagogických pracovníků
do 30 let
31-40
včetně

41 - 50

51 – 60

nad 60
let

z toho
důchodci

Průměrný
Věk

Počet

6

5

11

14

5

5

39,4

z toho
žen

6

5

7

9

2

2

37,6
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d. další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název akce

Účastníci, zaměření

Kurz
Seminář
Seminář

Škola čtenářských dovedností (p. Ošádalová)
Prevence poruch hlasů u pedagogů (p. Ošádalová)
Výuka angličtiny pomocí nových informačních
technologií (p.Kalač)
Prezentace nových učebnic vydavatelství Bohemia
Ventures (p.Tužová)
Frazeologie se zaměřením na znalost a chápání
frazeologie u mládeže ke čtenářské gramotnosti (pp.
Libá, Holanová)
Alternativní metody a formy práce v ČJ (pp. Janáčová,
Hanušová)
Mediální výchova v ČJ (pp.Dvořáková, Ropková)
Zážitek v literatuře, netradiční metody v literatuře (pp.
Janáčová, Emanovská)
Výuka slohu na SŠ (pp. Emanovská, Holanová)
Škola českého jazyka (p.Dvořáková)
Hodnotitel maturitní zkoušky žáků s PUP(pp. Libá,
Janáčová)
Hodnotitel písemné a ústní zkoušky (p. Hanušová)
Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské
gramotnosti (pp. Emanovská, Ropková)
Celoroční intentivní kurz AJ „Jaro“ zakončený zkouškou
na úrovni B2 (p. Válková)
Dvoudenní seminář „Specifické poruchy učení a
chování – základní kurs“ (p. Válková)
Letní škola „Dějepis a rodinná paměť“ (p. Válková)
Třídenní seminář „Škola čtenářských dovedností“
(p. Válková)
Seminář o používání soupravy Gamabeta (p.
Pacáková)
Exkurze do Ralska - rekultivace území po chemické
těžbě uranu (p. Pacáková)
Účast na čtyřdenním festivalu Bohemia Cantat
(p. Emanovská)
„Zajímavá chemie – efektní pokusy“ (p. Čechová)
„Periodický systém prvků“ (p. Čechová)
33. Mezinárodní konference Historie matematiky, 24. až
28. srpna 2012, Velké Meziříčí (pp. Moravcová,
Moravec)
XVI. seminář o filosofických otázkách matematiky a
fyziky, 20. až 23. srpna 2012, Velké Meziříčí (pp.
Moravcová, Moravec)
Konference Matematika a reálný svět, 20. až 22. září
2012, Praha (pp. Moravcová, Moravec)
Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol
2012, 8. až 10. listopadu 2012, Srní (pp. Moravcová,
Moravec)
"Cyklus témat ze středoškolské matematiky" 5 různých

Prezentace
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Školení
Školení
Seminář
Jazykový
kurz
Seminář
Letní škola
Seminář
Seminář
Exkurze
Hudební
festival
Seminář
Seminář
Mezinárodní
konference
Seminář
Konference
Seminář
Školení

poč.
účast.
1
1
1
1

vzdělávací instituce
NIDV
Descartes
Descartes
Bohemia Ventures

2

Descartes

2

Descartes

2

Descartes

2

Descartes

2
1

Descartes
AV ČR

1

CERMAT

1

CERMAT

2

Descartes

1

ČVUT – MUVS

1

PedFUK

1

ÚSTR

1

NIDV

1

MFF UK

1
1
1
1

Technická univerzita
Liberec
O.S. Bohemia Cantat
Liberec
Descartes
Descartes

2

MFF UK, KDM,
FD ČVUT, ÚAM

2

JČMF, Gymnázium
Velké Meziříčí

2

MFF UK, KDM

2

JČMF, FAV ZČU, KMA

1

MFF UK

5

přednášek (p. Kaňková)
pp.Cafourková, Komardinová: Základní trénink pro
učitele v rámci projektu „Jugend debattiert International“

Seminář

Goethe Institut Praha

2

Školení

p. Komardinová: Školení pro předsedy PK NJ DSD škol

1

Seminář

p. Hofmann: Seminář pro rodilé mluvčí vyslané SRN

1

Školení

p. Marková: školení Internetrecherche
pp. Floriánová, Otterová: hodnotitel při centrální
maturitní zkoušce

1

Odborný poradce pro
školy DSD
Odborný poradce pro
školy DSD
Descartes

2

Cermat

Školení

p. Otterová: seminář ve Wiesnecku, SRN „Leben,
lehren und lernen“

Seminář
Seminář
Seminář

p. Pugnerová: seminář „Němčina nekouše“
p. Libá: Metodicko-didaktický seminář pro učitele NJ
p. Komardinová: třítýdenní vzdělávací seminář pro
učitele DSD-škol

Seminář

1
1

Institut für politische
Bildung BadenWürtenberg, AIA
Tandem
SGUN

1

ZfA Kolín nad Rýnem

1

d) jazykové vzdělávání a jeho podpora
celkem (fyzické
osoby)
16

počet učitelů cizích jazyků – 16
S odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.)
z toho

2.

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

0

rodilý mluvčí

4

Nepedagogičtí pracovníci školy

a. počty osob

a.

školní rok

fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

11/12
12/13

2
3

2
3

další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet
Semináře

1

Zaměření

počet
účastníků

Účetnictví,
hospodaření

Vzdělávací
instituce

1

ANAG

III.
1.

Počty tříd/studijních skupin a počty žáků
Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů
a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

6

Škola

počet tříd /
skupin

počet žáků /
studentů

17

456

GYMNÁZIUMM NA PRAŽAČCE

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:
1
sami ukončili vzdělávání: 7
vyloučeni ze školy: 0
nepostoupili do vyššího ročníku: 7
z toho nebylo povoleno opakování:
1
přestoupili z jiné školy: 3
přestoupili na jinou školu: 4
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

26,8

11,5

3.

Středočeský

56

1

12

13

CELKEM

1 49

Zlínský

1

Ústecký

Plzeňský

z toho
nově přijatí

Pardubický

1

Olomoucký

1

Moravskoslezský

Liberecký

1

Královéhradecký

Vysočina

2

Karlovarský

Jihočeský

počet žáků/studentů
celkem

Šk
ol
a

Jihomoravský

kraj

Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

Cizí státní příslušníci

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin.
Cizinci se do školního prostředí začleňují bez problémů.
Ruská feder. 6

Ukrajina 3

Vietnam 4

Arménie 1

Severní Korea1

Bělorusko

Slovensko 3

Čína 1

USA 1

Kazachstán

4.

1

1

Výuka cizích jazyků

7

123

334

15
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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 2012/2013 se ke zkoušce Jazykového diplomu II. stupně přihlásilo 26 našich
studentů, všichni tuto zkoušku úspěšně absolvovali.
5.

Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií
Škola

Počet žáků, kteří konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovaně
Počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke
zkoušce v řádném termínu
Prospěl s vyznamenáním
Počet žáků, kteří byli
Prospěl
hodnoceni
Neprospěl

MATURITNÍ ZKOUŠKY
denní
vzdělávání
vzdělávání
při zaměstnání
58
0
4
0
0

0

13
45
0

0
0
0

8

z celku pokračujícíLatinský jazyk

Latinský jazyk
celkem

Italský jazyk
z celku pokračující

Italský jazyk
celkem

Španělský jazyk
z celku pokračující

Španělský jazyk
celkem

Ruský jazyk
z celku pokračující

Ruský jazyk
celkem

Německý jazyk
z celku pokračující

Německý jazyk
celkem

Francouzský jazyk
z celku pokračující

Francouzský jazyk
celkem

Anglický jazyk
z celku pokračující

Anglický jazyk
celkem
456

6.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a
doklasifikaci)
a) denní vzdělávání
Škola
GYMNÁZIUM NA PRAŽAČCE
z celkového počtu
prospělo s vyznamenáním
žáků / studentů:
Neprospělo
opakovalo ročník
Počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.
tj. % z celkového počtu žáků/studentů
průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta
z toho neomluvených

28
7
3
441
96,7 %
108,2
0,7

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2013/2014

(denní vzdělávání)přijímací řízení pro školní rok 2013/2014

délka vzdělávání
počet přihlášek celkem
počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem
z toho v 1. kole
z toho ve 2. kole
z toho v dalších kolech
z toho na odvolání

6 let

8 let

259
2
90
0

počet nepřijatých celkem
169
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)

obor: x

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní
rok 2013/2014
8.

4
roky

0

90

Speciální výchova a vzdělávání
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Škola nemá zřízeny speciální třídy. Cizinci se do školního prostředí začleňují bez problémů,
žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí školu nenavštěvují. Výchovná poradkyně
p. Jana Poddaná má aprobaci speciální pedagogika. Zajišťuje integraci žáků se speciálními
poruchami učení.
1.

Ověřování výsledků vzdělávání

Na jaře 2013 se škola zúčastnila druhého ročníku celoplošné generální zkoušky žáků 9. tříd
organizovaného ČŠI. Generální zkouška proběhla bez obtíží.
2.

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
Na začátku školního roku 2012/2013 byl nově ustanovena výchovný poradce Mgr. Jana
Poddaná. Její práce navazovala na předešlou práci Mgr. K. Horníkové a volně ji doplňovala.
Zároveň stejná osoba vykonávala i minimální prevenci, tudíž je jasné, že se oba typy
poradenství velice prolínaly a maximálně spolu kooperovaly, jak v získávání informací a dat
tak v následné aplikaci do praxe. 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. Systematická informační činnost
spojená s volbou povolání probíhala během celého školního roku (mimo jiné i díky
externistům), nadstandardně proběhl sběru dat zjišťujících zaměření budoucí vysoké školy
v maturitním ročníku.
Nově také probíhala diagnostika třídních kolektivů zaměřená jednak na aktuální řešení
situací v třídních kolektivech a také na prevenci. Metoda sběru dat byla převážně
sociometrie, zjišťování alfa dětí, klima třídy a dotazníky řešení šikany.
Mimo jiné byla také aktualizována databáze studentů VP a SPU. S Mgr. Petrou Horynovou
byla konzultována problematika studentů SPU a VP, během následujícího roku bude tato
spolupráce pokračovat.
V průběhu února a března besedovala se studenty prvních ročníků (prim) o úskalích
středoškolského studia školní psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny v Praze 3
Mgr. Petra Horynová, která také docházela pravidelně každý první čtvrtek do školy na
konzultační hodiny, které využívali žáci i učitelé. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou
poradnou je opravdu dobrá a plodná, školní psycholožka Mgr. Petra Horynová vychází škole
ve všem maximálně vstříc.
Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 3 byly pro studenty z kvint
zorganizovány Profi-testy, jež usnadňují studentům rozhodování ohledně volby dalšího
studia.
Formou nástěnky výchovná poradkyně pravidelně informovala žáky o aktuálních nabídkách
vzdělávacích kurzů, zahraničních stážích, dnech otevřených dveří apod.
Prevence sociálně patologických jevů
Metodik prevence Mgr. Jana Poddaná během školního roku 2012/2013 upravila a doplnila
Program minimální prevence (z roku 2011). Během školního roku dohlížela na jeho plnění,
včetně výběru a realizace programu externích spolupracujících firem. Mezi základní body

10

MPP také patří vzájemná koordinace projektů, dohled nad plněním MPP v následujících
letech a jeho aktualizace v následujících letech.
Mezi základní body minimální prevence byla snaha zamezit kouření v přilehlém parku školy
ve spolupráci s panem Klímou (metodik prevence PPP) – po tříměsíčním snažení se ale nic
změnit nepovedlo, pravděpodobným neúspěchem byla neochota dalších zúčastněných
subjektů situaci řešit.
Nově také probíhala diagnostika třídních kolektivů zaměřená jednak na aktuální řešení
situací v třídních kolektivech a také na prevenci. Metoda sběru dat byla převážně
sociometrie, zjišťování alfa dětí, klima třídy a dotazníky řešení šikany.
Ve školním roce 2012/2013 se studenti prim a sekund zúčastnili dvou bloků primární
prevence, studenti tercií a kvart jednoho bloku. Více je uvedeno v aktuálním MPP.
V neposlední řadě se studenti sekundy C pod vedením Mgr. J. Poddaná zúčastnili soutěže
AntiFETfest a vyhráli s filmem Krvavá vina třetí místo v celopražském kole.
Grantové záležitosti
- 2012/2013 neúspěšný grant MŠMT – projekt Výchova k toleranci a demokracii
- 2012/2013 úspěšný grant Praha 3 - Podporu projektů primární prevence
- 2012/2013 úspěšný grant Zdravé město Praha – projekt Pomáhat druhým
Ekologická výchova a environmentální výchova
Ekologická a enviromentální výchova se prolíná do všech předmětů.
PŘEHLED ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013
28.8.-6.9.
3.9.-6.9.
3.-8.9.
6.9.
6.9.
6.9.
11.9.
11.9.
12.9.
15.-21.9.
15.-21.9.
17.9.
20.9.
20.-27.9.
21.-29.9.
25.9.
26.9.
1.10.
11.10.

Výběrový poznávací zájezd do Velké Británie a Irska
(org. pp. Ošťádalová, Plajnerová)
Seznamovací kurz pro žáky Primy A, Primy C (pp. Moravcová, Kalač)
Seznamovací a jazykový kurz pro žáky Primy D v Haidműhle
(pp. Cafourková, Komardinová)
Studentské volby (org. žáci Sexty D)
Sek.C 5.–7. vyuč.hod. návštěva výstavy „Pod hladinou Vltavy“ (org. p. Čechová)
Vernisáž výstavy Kvinty C „TRANSFORMACé“. Výstava se koná v MUSEU OF
YOUNG ART - AMoYA do 30.9.2012
Kvinta A – účast na charitativní akci „Světluška“ (org. p. Pacáková)
Sexta A – návštěva památníku Karla Čapka ve Strži (org. pp. Libá, Kaňková)
Sek.D 5.–7. vyuč. hod. návštěva výstavy „Pod hladinou Vltavy“ (org. p. Kaňková)
Tercie D – výměnný zájezd do Bornheimu (org. pp. Janáčová, Cafourková)
Tercie D – výměnný zájezd do Schwäbisch Gmündu (org. pp. Trunečková, Klíma)
Kvarta A, Kvarta D - účast na charitativní akci „Srdíčkový den“ (org. pp. Marková,
Tulka)
Tercie A divadelní představení v anglickém jazyce The Jungle Blackboard.
Projekt DOMINOFEST 2012 - divadlo pro SŠ, DDM Balkán
Kvinta D – výměnný zájezd do Straubingu (org. pp. Komardinová, Hofmann)
Kvinta D – výměnný zájezd do Bremerhavenu (org. pp.Floriánová, Čechová)
Sexta D – návštěva památníku K. Čapka ve Strži (org. pp. Janáčová,Pugnerová)
Kvinta C – návštěva mezinárodní soutěže Bienále Brno 2012 (org.p.Brejcha)
Kvarta A, Kvarta C, Kvarta D - exkurze do Terezína (pp. Marková, Ošťádalová,
Tulka, Válková)
Prima D návštěva divadelního představení v německém jazyce v divadle Minor
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19.-20.10.
22.10.
22.-23.10.
25.-29.10.
30.10.
30.10.
31.10.
2.11.
8.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
12.11.
14.-16.11.
26.11.
26.11.
27.11.
28.11.
28.11.
2.12.
3.12.
4.12.
5.12.
5.12.
7.12.
7.12
9.12.

„Sněhurka a 7 trpaslíků“ (org. p. Cafourková)
Účast vybraných žáků z Kvinty D a Sexty D (2 tříčlenná družstva) na pražském
kole Ekologické olympiády (org. p. Čechová)
Tercie D divadelní představení v anglickém jazyce The Sweet Sixties, Projekt
DOMINOFEST 2012 - divadlo pro SŠ, DDM Balkán
Sekunda A – dvoudenní exkurze do Terezína (org. pp. Válková, Ropková)
Výběrový poznávací zájezd Švýcarska, Francie, Monaka a jižního Německa (org.
pp. Pacáková, Kalač)
Sexta D ústní část pilotní zkoušky jazykového diplomu DSD II (pp. Cafourková,
Hofmann, Pugnerová)
„Hodina moderní chemie“ pro1.A, 1.D, 1.C, 4.C (spolupráce s VŠCHT, projekt
„POPUCH“, org. pp. Marková, Čechová)
Halloween – org. žáci Sexty A a Sexty D
Kvarta A, Kvarta C, Kvarta D – exkurze do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR (pp.
Fraňková, Kahounová, Krejčí, Pacáková, Tulka)
Kvinta D – exkurze do Ústavu fotoniky AV ČR (optická vlákna) - org. p. Krejčí
Kvarta A, Kvarta C, Kvarta D – návštěva divadelního představení „Revizor“
v Malém Vinohradském divadle (org. pp. Hanušová, Komardinová, Holanová)
Prima A, prima C seminář z oblasti prevence patologických jevů (org. p.
Poddaná)
Kvinta A, Kvinta C – exkurze do Ústavu fotoniky AV ČR (optic. vlákna), Ústavu
exper. botaniky AV ČR a Ústavu chemic. procesů AV ČR (org. pp. Pacáková,
Pejčochová)
Kvarta A, Kvarta D – návštěva divadelního představení v anglickém jazyce
v DDM Praha 3: W. Shakespeare „Taming of the Shrew“ (org pp. Tužová,
Plajnerová, ’Pugnerová, Klíma).
Studenti semináře latinského jazyka návštěva „Dne latiny na FF UK“ (org. p.
Válková)
Žáci kvint a sext – výběrový zájezd do KT Osvětim (org. pp. Tulka, Poddaná,
Tužová)
Sekunda A, Sekunda C, Sekunda D – návštěva divadelního představení „Jak se
dělá divadlo?“ v Malém Vinohradském divadle (org. pp. Hanušová, Emanovská,
Ropková)
Tercie C – interaktivní kurz první pomoci (org. p. Poddaná)
Tercie A – interaktivní kurz první pomoci (org. p. Poddaná)
Tercie D – interaktivní kurz první pomoci (org. p. Poddaná)
Školní kolo 2. ročníku soutěže „Mladý Demosthenes“ (org. p. Dvořáková)
Koncert školního pěveckého sboru REPETICE v kostele sv. Jakuba v Kounici u
Českého Brodu
Kvarta A, Kvarta D – účast na charitativní akci „Srdíčkový den“ (org. pp. Tulka,
Marková)
SxD-písemná část zkoušky Jazykového diplomu DSD II (pp. Hofmann,
Cafourková)
Kvarta C, Prima D - interaktivní seminář z oblasti prevence patologických jevů
(org. p. Poddaná)
Olympiáda v českém jazyce (učebna č. 316, org. p. Libá)
Vánoční zpívání školního pěveckého sboru REPETICE u vánočního stromku v
1. patře – pozvánka na nedělní vánoční koncert
Kvarta A, Kvarta D - interaktivní seminář z oblasti prevence patologických jevů
(org. p. Poddaná)
Vánoční koncert školního pěveckého sboru Repetice (Betlémská kaple –
Žižkov).
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10.-13.12.
12.12.
12.12.
18.12.
18.12.
21.12.
4.1.
8.1.
13.1.-19.1.
16.1.
24.1.
25.1.
25.1.
26.1.
21.2.
24.2. – 2.3.
27.2.
28.2.
3.3.-8.3.
6.3.
8.-15.3.
22.3.
20.3.
19.3.

25.3.
10.4.
14.-27.4.
17.4.
19.-26.4.
21.-22.4.
2.5.

Sexta D - ústní část zkoušky Jazykového diplomu DSD II (pp. Hofmann,
Cafourková, Pugnerova, Komardinová)
Sekunda A, sekunda D - interaktivní seminář z oblasti prevence patologických
jevů (org. p. Poddaná)
Konverzační soutěž v Nj, (org. pp. Janáčová, Marková, Cafourková)
Tercie C – „Gotické umění v Čechách“ - komentovaná prohlídka Anežského
kláštera: (pp. Kahounová, Brejcha)
Prima A, Prima C, Prima D – návštěva zeměpisného vzdělávacího pořadu
v rámci cyklu „Svět kolem nás“ v kině Aero „Nový Zéland – země dlouhého
bílého oblaku“ (org. pp. Pejčochová, Ropková)
Ředitelský den - školní akademie
Sekunda C interaktivní seminář z oblasti prevence patologických jevů (org. p.
Poddaná)
Chemická olympiáda – teoretická část (org. pp. Čechová)
LVZ Tercie D – Rokytnice n.J. – chata Erlebach (pp. Klíma, Trunečková, Rams,)
Den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium
Prima A, Prima C, Prima D, Sekunda A, Sekunda C, Sekunda D, Tercie A, Tercie
D, Kvarta A, Kvarta D - Hudebně výtvarný projekt (org. pp. Emanovská, Pavlíček,
Navařík, Kahounová)
Kvinta C, Kvarta C - Beseda s UMĚLCEM (Tomáš Vaněk) (org. pp. Brejcha,
Ropková, Kahounová )
Chemická olympiáda – kontrolní test (org. pp. Čechová)
Pythagoriáda pro žáky prim (org. p. Fraňková)
MATURITNÍ PLES, IMATRIKULACE 1. ROČNÍKŮ
LVZ Tercie C – Rokytnice n.J. – chata Erlebach (pp. Klíma, Tužová, Stárek,
Poláček)
Prima A, sekunda D – návštěva programu v rámci mezinárodního projektu „MENE
TEKEL“ v kině Ponrepo (org. pp. Moravcová, Tužová)
Prima C – návštěva programu v rámci mezinárodního projektu „MENE TEKEL“ v
kině Ponrepo (org. p. Kalač)
LVZ Tercie A – Lyžařská bouda Pec p.S. (pp. Trunečková, Šmardová, Rams)
Školní kolo Jugend debattiert , organizují pp. Cafourková a Hofmann.
Kvinta D – výměnný pobyt německých studentů ze Straubingu a Bremenhavenu v
Praze (pp. Komardinová, Hofmann, Floriánová, Čechová)
Matematický klokan (org. p. Kaňková)
Kvinta D - Pražské kolo Jugend debattiert v Deutsche Schule Prag – org. pp.
Cafourková, Hofmann
Sekunda C návštěva divadla Komedie, kde sdružení Pop Balet představí téma
sociálních sítí v netradiční formě s názvem „TanecBook“. Po představení jsou
připraveny i metodické pomůcky k projednání problému mediální výchovy (org. p.
Poddaná)
Tercie D, sekunda C – účast na charitativní akci „Srdíčkový den“ (org. pp.
Janáčová, Emanovská).
Tradiční „Hockey Show“ v Ice Areně Letňany
Projekt „Praktika v Německu“, účastní se vybraní žáci kvarty D a kvinty D
Sekunda D exkurze do „Chlupáčova muzea historie Země“ (org. pp. Čechová,
Kaňková)
Výměna sekundy D - návštěva německých studentů z Bornheimu a Schwäbisch
Gmündu v Praze, organizují pp. Trunečková, Tužová, Cafourková, Janáčová
Kvarta D, Tercie D (část třídy) - Výukový program v Berlíně (účastní se
i jednotlivci z dalších tříd), organizují pp. Marková, Janáčová, Libá)
KiA, KiC, KiD – návštěva Planetária – přednáška o astrofyzice (org. p. Krejčí)
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2.5.
2.-7.5.
3.5.
3.5.
6.5.

7.5.
7.5.
9.5.
9.5.
10.5.
13.5.

13.5.-7.6.
14.5.
16.5.
17.5.
20.5.
20.5.

20.5.-24.5.
21.5.
22.5.
27.5.
27.-31.5.
29.5.
30.5.
2.6.
4.6.
7.6.

Sekunda C návštěva stan. přírodovědců DDM hl.m. Prahy, Drtinova ul.,P 5.
Program:Mikroskopování–řasy+prohl.stanice(org. p. Kaňková)
DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ
ZKOUŠKY
Sekunda C návštěva stan. přírodovědců DDM hl.m. Prahy, Drtinova ul.,P 5.
Program:Mikroskopování–řasy+prohl.stanice(org. p. Kaňková)
KD Ládví Tercie A, Tercie C, tercie D, Kvarta D, Sekunda A návštěva filmového
představení v rámci zeměpisného cyklu „Planeta Země 3000!“ (pp. Pejčochová,
Ropková, Poláček, Janáčová, Marková)
Prima D – šikana a kyberšikana - interaktivní seminář z oblasti prevence sociálně
patologických jevů (org. p. Poddaná)
Sekunda A–multikult. vých. prevence proti rasizmu a xenofobii – interakt. Sem.
Z oblasti prevence patologických jevů(org.p. Poddaná)
„Hodina moderní chemie II“ pro Primu A, Primu D, Primu C, Kvartu C (Spolupráce
s VŠCHT, projekt „POPUCH“, org. pp. Marková + pp. Čechová)
Tercie D návštěva interaktivní výstavy v Malostranské besedě „Vikýře play“ (org.
p. Emanovská)
Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z matematiky
Sekunda C návštěva interaktivní výstavy v Malostranské besedě „Vikýře play“
(org. p. Emanovská)
Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z francouzského jazyka
Prima D – šikana a kyberšikana - interaktivní seminář z oblasti prevence sociálně
patologických jevů (org. p. Poddaná)
Sekunda A–multikult. vých. prevence proti rasizmu a xenofobii – interakt. Sem.
z oblasti prevence patologických jevů(org.p. Poddaná)
Sekunda A, Sekunda C, Sekunda D – druhý ročník celoplošných generálních
zkoušek organizovaný ČŠI
Návštěva Institutu klinické a experimentální mediciny – účast na operačním dni
transplantačního centra (vybraní žáci semináře p.Macely)
Prima C – beseda se spisovatelem Markem Tomanem (org. p. Dvořáková)
Sekunda D – návštěva Knižního veletrhu
Tercie A (8 žáků) – odměna za práci na projektu Post Bellum – exkurze na hrad
Königstein v Německu (org. p. Válková)
Prima A – šikana a kyberšikana - interaktivní seminář z oblasti prevence sociálně
patologických jevů (org. p. Poddaná)
Prima C – šikana a kyberšikana - interaktivní seminář z oblasti prevence sociálně
patologických jevů (org. p. Poddaná)
ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A ÚSTNÍ
ZKOUŠKY A OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ PROFILOVÉ ČÁSTI
MATURITNÍ ZKOUŠKY
Sekunda C návštěva stan. přírodovědců DDM hl.m. Prahy, Drtinova ul.,P 5.
Program:Mikroskopování–řasy+prohl.stanice
KiA, KiC, KiD - beseda o jaderné energetice (org. p. Krejčí)
Tercie C, sekunda A, Kvarta C – návštěva divadelního představení v Malém
Vinohradském divadle K.Čapek R.U.R. (org. pp. Hanušová, Ropková)
Týden srovnávacích testů z českého a německého jazyka
Schůzka s rodiči příštích 1. ročníků (TU příštích 1. ročníků + vedení školy)
Prima A, Prima C, Prima D – kino Aero, návštěva filmového představení v rámci
zeměpisného cyklu „Svět kolem nás“ (pp. Pejčochová, Ropková)
Jarní koncert školního pěveckého sboru REPETICE v klubu Nová Chmelnice
Slavnostní vydávání maturitních vysvědčení
Prima A,Prima C,Sekunda D-exkurze do komunistického lágru „VOJNA“
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10.6.
12.6.
22.-27.6.
17.-21.6.
24.-25.6.
28.6.

Hudebně-výtvarný projekt pro žáky prim, sekund, tercií a kvart
Dvojkoncert školního pěveckého sboru REPETICE a sboru AJETO v kostele Sv.
Vavřince na Petříně
Sportovní kurz Kvinta A, Kvinta D (pp. Rams, Klíma, Šmardová)
Krajinářský kurz Kvinta C (pp. Brejcha, Kahounová)
Třídní výlety, vodácké kurzy, exkurze, výstavy atd.
závěrečné vysvědčení, ukončení školního roku 2012/2013

Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů
Klára Řehořová a Gabriela Vampolová z 5.D byly našimi letošními účastnicemi každoročního
čtyřtýdenního projektu Evropská škola v německém Bielefeldu.
Od letošního školního roku se GNP zapojilo do projektu „Praktika v Německu“. 15 studentů
z kvarty D a kvinty D se zúčastnilo dvoutýdenního pobytu v hesenském univerzitním městě
Gießen. Ubytováni byli v rodinách, v týdnu navštěvovali střídavě výuku na Liebigschule
Gießen a praktika v nejrůznějších firmách ve městě i v blízkém okolí. Studenti byli např.
v lékařské ordinaci, v kanceláři u architekta, ve školce, v obchodě s domácími potřebami atp.
Reciproční návštěva v Praze proběhne na podzim 2013 a bude kulturně zaměřena. Tento
projekt finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti.
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 den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium, vždy v lednu
daného školního roku.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
Ve školním roce 2012/2013 neproběhla na gymnáziu inspekce ČŠI.
Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Ve školním roce 2012/2013 neproběhla ve škole jiná inspekce či kontrola.
V.
Další informace – činnost jednotlivých předmětových komisí
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
Na přípravě a hodnocení srovnávacích ročníkových testů se podílely všechny češtinářky.
Lenka Libá zajistila účast vybraných studentů na vzdělávacím projektu Think Big School,
který je zaměřen na práci v týmu, generování nápadů, prezentaci.
Pro studenty sext byla zorganizována přednáška PhDr. Michaely Bečkové, Ph.D. o současné
české literatuře.
Předmětová komise rovněž zorganizovala školní kolo Olympiády v českém jazyce,
soutěž v umění komunikace Mladý Demosthenes,
zajistila účast studentů na třídenním semináři Řečniště, ve kterém se studenti učí nejen
diskutovat, ale i argumentovat a vystupovat na veřejnosti.
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Kvarty se zapojily do projektu MF Dnes – Studenti čtou a píší noviny. 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.
Účast studentů v soutěžích a přehlídkách
Nejúspěšnější řešitelé Olympiády v českém jazyce:
I.kategorie
Barbora Nováková, prima C
Kryštof Dobeš, sekunda A
Kristýna Radostová, sekunda C
II.kategorie
Lucie Cisariková, kvinta A
Zuzana Tůmová, sexta A
Monika Hrachovcová,sexta A
Aktivity mimo vyučování
Divadelní představení:
Libuše Hanušová
kvarta C
Divadlo D 21 - Revizor
Jana Komardinová
kvarta D
Zora Holanová
kvarta A
Divadlo D 21 - Nora
Libuše Hanušová
kvarta C
Jana Komardinová
kvarta D
Libuše Hanušová
sekunda D
Divadlo D 21 – Jak se dělá divadlo
Libuše Hanušová
tercie C
Divadlo Milenium- opera Antigona
(večerní představení)
Libuše Hanušová
tercie C
Exkurze do divadelního zákulisí (D 21)
Lenka Libá
sexta A,D
Na Zábradlí – Asanace (+ beseda s tvůrci)
Exkurze:
Lenka Libá
sexta A
Čapkova Strž – Nová Huť u Dobříše
Dobromila Janáčová
sexta D
Lenka Libá
tercie A
Knižní veletrh Svět knihy
Libuše Hanušová
sekunda D
Beseda:
Zuzana Dvořáková
prima C
Beseda se spisovatelem Markem Tomanem
nejen o knize Můj Golem
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ANGLICKÉHO JAZYKA
Ve spolupráci s CK Kristof uspořádaly pp. Sylvie Ošťádalová a Květa Plajnerová poznávací
zájezd do Irska (28.8. – 6.9.2012), kterého se zúčastnilo 38 studentů naší školy.
Návštěvy divadelních představení v angličtině – Projekt DominoFest
Canterbury Tales (tercie A)
The Sweet Sixties (tercie D)
The Slapstick (kvarta A)
Taming of the Shrew (kvinta A, kvinta D)
History of Great Britain (kvarta C)
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE NĚMECKÉHO JAZYKA
Konverzační soutěž v NJ – školní kolo: hl. organizátorka p. Janáčová, dále pp. Marková,
Cafourková
Jako porotce se finálového kola této soutěže zúčastnil p. Hofmann, jako
porotkyně regionálního kola pro Prahu 1 a Prahu 2 se zapojila p. Cafourková.
Taylor Lei (sekudna D) z kategorie II.B a Jan Jakub Kopecký (prima D) z kategorie II.C
postoupili do krajského/celopražského klání. Oba byli pozváni na Staroměstskou radnici na
slavnostní vyhlášení vítězů. Kategorie III. A byla ve školním kole zastoupena žáky od tercie
po kvintu, jako nejlepší ocenila porota Annu Fišerovou (kvinta D).
Jugend debattiert International – organizace pp. Hofmann, Cafourková, Komardinová
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Dominik Vácha a Jana Koubová (oba kvinta D) postoupili ze školního kola JDI do kola
pražského. Dominik Vácha pak postoupil do kvalifikačního kola pro semifinále této
konverzační soutěže.
Recitační soutěže organizované Pražským literárním domem se zúčastnily Kristýna
Lososová (kvarta D) a Markéta Fialová (tercie D).
Ústní
zkoušky Jazykového diplomu II. stupně – pp. Cafourková, Pugnerová,
Komardinová, Hofmann
Sexta D měla vysokou úspěšnost při zkouškách Německých jazykových diplomů II.
stupně. Z 26 studentů dosáhlo 20 úrovně C1 a 4 úrovně B2.
V tomto školním roce jsme podali žádost o možnost zkoušky Jazykového diplomu I.
stupně. Toto právo nám bylo uděleno a v následujícím školním roce začneme s prvními
zkouškami.
„Znovuoživení minulosti“ - „Wiederbelebung der Vergangenheit“ - soutěž v kreativním
psaní v NJ vyhlášená Goethe Institutem a Gymnáziem Thomase Manna. Úkol: popsat
jeden den v životě slavné historické osobnosti a ilustrovat vyprávění koláží. Naši školu
velmi úspěšně reprezentovala Markéta Fialová z tercie D, která vyhrála první místo a na
slavnostním vyhlášení vítězů v Goethe-Institutu obdržela řadu hodnotných cen.
Projekt Moldau – Měření čistoty vody ve Vltavě - spolupráce s Deutsche Schule Prag:
(chemický projekt - komunikační jazyk němčina) – pp. Marková, Hofmann.
Prima D se s p. Cafourkovou zúčastnila divadelního představení v německém jazyce
v Divadle Minor Sněhurka aneb Sedmý trpaslík.
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 na
Humboldtově univerzitě v Berlíně.
Pro tercie, kvarty, kvinty zorganizovala p. Pugnerová besedu s Dirkem a Verou Harms o
česko-německém workcampu v Teplicích a následně v Brémách.
Od listopadu do června probíhal přípravný kurz NJ pro budoucí zájemce o studium – p.
Komardinová
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 druhého pololetí byla na škole činná dobrovolnice ze SRN Steffanie Maria Liebig.
Vedla pro studenty školní německou knihovnu, zapojovala se do výuky, nejrůznějších
projektů, poskytovala studentům individuální doučování atp.
V říjnu 2013 navštívila GNP evaluační komise z centrály pro DSD-školy. Hodnocení této
komise bylo velmi pozitivní.
Na tvorbě a hodnocení ročníkových srovnávacích testů se podílely pp. Marková,
Trunečková, Pugnerová, Komardinová, Libá, Janáčová, Floriánová, Cafourková.
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 2012/2013 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 - kvinta D a pp. Floriánová, Čechová
Straubing – kvinta D a pp.Komardinová, Hofmann
2) Bornheim – tercie D a pp. Janáčová, Cafourková; sekunda D – pp. Trunečková, Tužová
Schwäbisch Gmünd – tercie D a pp.Trunečková, Klíma; sekunda D: pp. Janáčová,
Cafourková
I letos proběhl seznamovací pobyt v Haidmühle – pp. Cafourková, Komardinová
Vybraní studenti tercie D a kvarty D se zúčastnili poznávacího zájezdu do Berlína.
Organizovaly pp. Marková, Janáčová, Libá.
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PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
Předmětová komise pracovala ve složení Mgr. Zora Holanová,Mgr. Jana Vrchovecká
a
Mgr.Michaela Otterová.
Mgr. Jana Vrchovecká získala za svou diplomovou práci prestižní cenu Prix Galica, která se
uděluje jednou za dva roky za nejlepší diplomovou nebo disertační práci v rámci románských
kateder všech vysokých škol v České republice.
Mgr. Michaela Otterová zajistila exkurzi svých tříd do Francouzského institutu v Praze
a předmětová komise rozhodla, že z této akce učiní svou tradici.
Michaela Otterová iniciovala též změnu učebnic pro 1. a 2. ročníky. Předmětová komise
rozhodla zrevidovat stávající učebnice ve všech ročnících a postupně přejít na jinou metodu.
V tomto ohledu podala i žádost na finanční nároky řediteli školy.
Třídy 2.C a 4.C se zúčastnily ve dnech 21.-26.6. zájezdu do Provence, který byl koncipován
jako výtvarná exkurze. Zájezd zorganizovaly třídní učitelky PhDr. Sylvie Ošťádalová a Mgr.
Daniela Emanovská. Zájezdu se účastnila Mgr. Zora Holanová, která vyučovala
francouzštinu v daných třídách.
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE MATEMATIKY
Členové předmětové komise připravovali a zajišťovali účast studentů v několika soutěžích:
Dne 22. 3. 2013 se na naší škole uskutečnila soutěž Matematický klokan, soutěže se
zúčastnilo 114 studentů. Stejně jako v dalších zemích po celém světě usedli i naši studenti v
tento den ke svým zadáním a řešili stejné úlohy jako jejich vrstevníci. Nejlépe se v
jednotlivých kategoriích umístili tito studenti:
Kategorie Kadet
1.
Taylor Lei, Sekunda D, 102 bodů
2.
Michael Černes, Sekunda D, 74 bodů
3.
Johana Zafarová, Sekunda D, 72 bodů.
Kategorie Junior
1.
Jiří Zahradník, Tercie A, 73 bodů;
2.
Antonín Voldřich, Kvarta C, 64 bodů;
3.
Vladimír Pirožek, Kvarta A, 63 bodů.
Kategorie Student
1.
Dominik Vácha, Kvinta D, 67 bodů;
2.
Michal Ciml, Kvinta A, 46 bodů;
3.
Kirill Vorotnikov, Sexta D, 39 bodů.
Pythagoriáda
Školního kola se zúčastnilo 56 studentů.Pět nejlepších postoupilo do
obvodního kola,kde byli také úspěšní :
1. místo Filip Brunclík 1A
4. místo Kryštof Krbec 1A
5.-10. místo Jan Češka 1A a Juliana Danylyč 1D
12.-16 místo Tomáš Kovář 1D
Obvodního kola se zúčastnilo 22 žáků.
Jáma lvová
Dva studenti se zúčastnili matematické soutěže Jáma lvová organizované na ČVUT v Praze.
Byli velmi úspěšní, Taylor Lei ze sekundy D obsadil 7. místo a Kristýna Hurychová ze
sekundy C byla 10. Soutěže se zúčastnilo 45 studentů.
pp.Moravcová a Moravec spolupracují s Katedrou didaktiky matematiky MFF UK (opakovaná
návštěva a výuka studentů předmětu Didaktika deskriptivní geometrie v hodinách
Deskriptivní geometrie), reprezentovali naše gymnázium na zvaných přednáškách na téma
„Moje pedagogické zkušenosti“ konaných na MFF UK
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYZIKY
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1. Exkurze:
2.11.2012 – exkurze do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR- kva A,C,D, Fsem. Sexty
pp. Pacáková , Fraňková, Krejčí
8.11.2012 – Kvi D- exkurze do Ústavu fotoniky AV – optická vlákna – . Krejčí
9.11.2012- Kvi A,C - exkurze do Ústavu fotoniky AV – optická vlákna + Ústav experimentální
botaniky, Ústav chemických procesů AV - p. Pacáková
2.5. 2013 - Kvi A,C, D- přednáška v Planetáriu- astrofyzika – p. Krejčí
22.5.2013- Kvi A,C,D – besedy o energetice s odborníky- p. Krejčí
2. Soutěže žáků:
Fyzikální olympiáda
Obvodní kolo Praha 3:
Kat.F:
1.místo :Tomáš Jirsa 1.A
4. místo: Ladislav Heřmánek 1.A
5.místo:Jan Češka 1.A
Kat.E:
1.místo: Taylor Lei 2.D
7.místo: Petr Melichar 2.D
Krajské kolo:
Kat.E:
8.místo: Taylor Lei 2.D – úspěšný řešitel
Kat.D:
2.místo: Taylor Lei 2.D
3.místo: Jan Alfery 3.A
Uspěšnými řešiteli byli: Petr Melichar 2.D, Iveta Kleníková 3.A
Kat. B
11.místo: Marie Fořtová
SOČ krajské kolo – fyzika: 4. místo Jakub Smrček 6.D
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE CHEMIE
1) Spolupráce s VŠCHT Praha
Projekt POPUCH „Hodina moderní chemie I a II“ (primy A,C,D + kvarty.C, 30.10.2012 a
7.5.2013, pp. Marková, Čechová)
2) Spolupráce s Německou školou Praha
Projekt Vltava / Moldau (9.5.2013,sekunda D, pp. Marková, Kaňková, Čechová)
3) Účast studentů na olympiádách, úspěšní řešitelé
a) Ekoolympiáda
Pražské kolo - 19.10.+20.10.2012 (sexta D, 2. místo: Babičová, Chládková, Königová, další
účastníci z kvinty D: Baranová, Skočdopolová, Straková pod vedením p. Čechové
b) Chemická olympiáda
Školní kolo – leden 2013, kategorie D (1. místo Melichar + Lei (oba 2.D), 2. místo Machanec,
3. místo: Pilař(oba 2.C)) pod vedením Blanky Čechové
Obvodní kolo – 4.3.2013 (1. místo. Melichar, 2. místo Lei, oba ze 2.D)
Krajské kolo – 15.4.2013 (4. místo Melichar, 12. místo Lei, oba ze 2.D)
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE BIOLOGIE
- uspořádali jsme školní kola dvou kategorií biologické olympiády (p. Čechová a p. Kaňková;
Jana Hovorková z 4.C se 12.4. účastnila krajského kola)
- navštívili jsme Chlupáčovo muzeum na Albertově a výstavu „Pod hladinou Vltavy“ (p.
Čechová a p. Kaňková)
- sekundy absolvovaly program ve Stanici přírodovědců v Drtinově ulici (p. Kaňková)
- účastnili jsme se květnového projektu „Moldau“ organizovaného předmětovou komisí
německého jazyka (p. Kaňková)
- vedeme nástěnku pomáhající ve studiu biologie žákům primy a sekundy (p. Kaňková)
- zorganizovali jsme pro biologický seminář stáž na kardiochirurgii v IKEMu (p. Macela)
- zorganizovali jsme pro studenty biologického semináře besedu s vysokoškoláky na téma
studia, přípravy a konání přijímacích zkoušek (p. Macela)
- pro maturanty jsme i tento rok zavedli mimo vyučování přípravný kurs k maturitě z biologie
v rozsahu 2 hodin týdně (p. Macela)
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- vedeme i nadále seminář minimální prevence v rozsahu 2 – 3 hodin týdně (dle potřeby) a
poskytujeme k tomuto tématu individuální konzultace a doporučenou literaturu za tím účelem
rozšiřované vlastní knihovny (p. Macela)
- vzděláváme se soukromě, konzultacemi s odborníky i účastí na přednáškách (p. Kaňková
navštívila přednášku „Odpoledne s vodou“ organizovanou geologickou sekcí PřFUK)
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ZEMĚPISU
Prima A, Prima C, Prima D – kino Aero, návštěva zeměpisného vzdělávacího pořadu v rámci
cyklu Svět kolem nás - „Nový Zéland – země dlouhého bílého oblaku“.
KD Ládví Tercie A, Tercie C, Tercie D, Kvarta D, Sekunda A návštěva filmového představení
„Madagaskar – příběh pradávné lemurie“ v rámci zeměpisného cyklu Planeta Země 3000.
Prima A, Prima C, Prima D – kino Aero, návštěva zeměpisného vzdělávacího pořadu v rámci
cyklu Svět kolem nás - „Austrálie – rudý kontinent“.
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE DĚJEPISU
PhDr. Alena Floriánová
oponentura osmi maturitních prací z DJ
PhDr. Veronika Válková
organizace seminářů v Terezíně (jednodenní a dvoudenní)
organizace projektu Post Bellum (studenti se umístili na 1.
místě)
vedení 8mi maturitních praci z DJ
PhDr. Jaroslav Tulka:
organizace exkurse do Osvětimi
organizace Halloweenu
konzultace k přijímacím zkouškám pro studenty
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE OBČANSKÉ NAUKY A ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD
Příprava a organizace Studentských voleb – volby do Senátu (ve spolupráci s Člověk v tísni,
o.p.s. – projekt Kdo jiný?) – p. Dvořáková
Příprava a organizace Studentských voleb – prezidentské volby - přímá volba prezidenta ČR
(ve spolupráci s Člověk v tísni, o.p.s. – projekt Kdo jiný?) – p. Dvořáková
Zajištění a organizace čtyřhodinového semináře pro kvintu A,C,D – Finanční gramotnost,
Partners Financial Service ,a.s. (Tomáš Hochman) – p. Dvořáková Interaktivní vzdělávací
projekt Evropská unie a její legislativní proces, vedl JUDR. Jiří Hladík, který pracuje pro
evropskou komisi EU. Projekt byl veden pro kvintu D v německém jazyce, pro kvintu A
v anglickém jazyce (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 aktivně 10 škol z celkového počtu 14 škol na obvodě
Prahy 3, Gymnázium Na Pražačce obsadilo celkem 5. místo, přičemž v soutěžích
sportovních bylo rovněž na místě 5..
Byli jsme aktivní v těchto disciplínách: minifotbal, přespolní běh, stolní tenis, florbal,
basketbal, volejbal, Pohár rozhlasu - lehká atletika, házená. 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, 3. místo v celé Praze
Odbíjená - dívky: 2.místo v Praze 3
Pohár rozhlasu - lehká atletika - dívky: 1. místo v Praze 3 s postupem, 2.
místo v Praze
chlapci: 2. Místo v Praze 3 bez postupu
Florbal- dívky: 2. Místo v Praze 3
Házená- dívky: soutěžily v rámci celé Prahy a obsadily 4. místo
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 .
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Zúčastnili jsme se těchto soutěží:
Corny – lehká atletika (družstva), volejbal- dívky, minifotbal , Pohár J. Masopusta- fotbal,
přespolní běh, florbal, basketbal, házená, stolní tenis, hokejbal, orientační běh, Pražský
maraton, softbal
Výsledky:
Corny - atletika (soutěž družstev)- 2. místo mezi školami Prahy 1-5
Pražský maraton- družstva- 13. místo mezi 50. zúčastněnými
Hokejbal – 6. místo v celé Praze
Již tradičně pokračuje v kvintě a sextě výuka hokeje zakončená tradiční „Hockeyshow“, při
které se utkají studenti s profesorským sborem.
Studenti tercií absolvovali lyžařské kurzy v Krkonoších (Lyžařská bouda- Pec pod Sněžkou,
chata Erlebach- Rokytnice nad Jizerou) s výukou sjezdového i běžeckého lyžování ,tercie
rovněž před lyžařským kurzem byly proškoleny kurzem 1. pomoci .O kurzy byl velký zájem.
Kvinty pak v červnu čekal sportovní kurz zaměřený na cyklistiku a vodní turistiku na Lipně.
Bohužel se přihlásila ani ne polovina studentů. Problém vidíme v nevhodném termínu.
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE VÝTVARNÉ VÝCHOVY
Studentské výstavy:
amoya – výstava kvinty C ( Brejcha )
Nová scéna Národního divadla – Studentská Thálie – spolupráce na doprovodných
programech – objekt Kvinty C ( Brejcha )
Jazzová sekce – výstava kvarty D ( Pavlíček )
Hudebně výtvarné projekty:
videoprojekt pro koncerty Repetice ( Chmelnice ) tercie C ( Brejcha )
hudebně výtvarné projekty v rámci vánoční Akademie (Pavlíček, Kahounová)
Výstavy:
Anežský klášter - Staré české umění
Rudolfinum - Night fall
GHMP - Česká fotografie
NG – ismy
DOX - Karel Nepraš
Jízdárna pražského hradu - Karel Malich
Rudolfinum - Tváře/Faces
GhmP – Městem posedlí
Všup - Artsemestr
Zájezd:
krajinářský kurz – kvinta C ( Brejcha, Kahounová )
Bienále grafického designu – Brno – kvinta C ( Brejcha )
Soutěže mimoškolní:
ocenění – 14. celostátní přehlídka tvořivosti dětí a mládeže – Litoměřice – kvinta C (Brejcha)
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE HUDEBNÍ VÝCHOVY
V 1. pololetí kromě běžné výuky uskutečněna návštěva Muzea B. Smetany (15 studentů
2.C), ve 2. pololetí pak program multimediální vizualizace ve Veletržním paláci (28. 2., 15
studentů 2.C), zaměřeno na souvislosti obrazu a hudby.
Ve 2. pololetí navštívilo 45 studentů z 2.A, 2.C a 3.D netradiční interaktivní výstavu Vikýře
play, která rozvíjí pochopení souvislostí hudba/zvuk, hudební akustika.
První pololetí pak bylo uzavřeno tradičním hudebně výtvarným projektem na téma Rostlinná
říše, kt. se zúčastnilo na 300 studentů s předměty HV/VV.
2. pololetí bylo završeno zapojením GNP do Evropského dne hudby akcí Pocta J.
Nohavicovi – celoškolní zpívání Nohavicových písní (cca 300 studentů).
Vybavení : HV získala nové miniklávesy, sadu nástrojů boomwhackers aj. drobných percussí
ŠKOLNÍ PĚVECKÝ SBOR REPETICE:
V letošním školním roce se zde vystřídalo na 32 členů z celé školy vč. učitelů. Celkem za rok
byly uskutečněny 4 větší koncerty a 3 menší vystoupení (vernisáže, šk. akademie)
Akce: září 2013 vernisáž 5. C
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listopad 2013 víkendové soustředění Lhotka u Mělníka (fin. podpora Klubu rodičů)
listopad a prosinec 2013 vánoční koncerty v Kounicích a v Betlémské kapli
na Žižkově, vystoupení na školní akademii
červen 2013 vystoupení sboru na vernisáži 4.D, Koncert v klubu Nová Chmelnice,
Koncert na Petříně s letňanským sborem Ajeto
Charitativní činnost sboru: dobrovolné vstupné ve výši Kč 3000,- věnováno Slunečnímu
domovu v Praze.
Další aktivity různého charakteru
• Jako každoročně studenti samostatně připravili velmi úspěšné akce - Halloween a
několikahodinovou Vánoční akademii v kině Aero.
• 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.
• Stejně jako v minulých letech se studenti některých tříd se zúčastnili charitativních akcí
„Světluška“ a „Srdíčkový den“ a zorganizovali výběr peněz v rámci „Adopce na dálku“.
V Praze 5.10. 2013
……….………………………….
Mgr. Miloš Macek, ředitel gymnázia
Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne ……………... 2013
…….......…………………………
PhDr. Veronika Válková
předsedkyně Školské rady
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Příloha Výroční zprávy za školní rok 2012/2013:

UČEBNÍ PLÁNY
VE ŠKOLÍM ROCE
2012 – 2013
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Učební plán šestiletého všeobecného studia
(79-41-K/601)
Ve školním roce 2012 - 2013 sexta A
Předmět
1

2

Ročník
3
4

Celkem

Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Občanská výchova
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika
Estetická výchova
Tělesná výchova
1. volit. předmět
2. volit. předmět
3. volit. předmět
4. volit. předmět

4
3
3
1
2
2
4
2
2
2
2
2
2
-

4
3
3
1
2
2
3
3
3
2
2
2
2
-

4
3
3
1
2
2
4
3
2
3
2
2
2
-

4
4
4
1
2
2
3
3
3
3
2
2
-

4
4
4
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
-

4
4
4
3
2
2
4
2
2
2
2
2

24
21
21
2
7
12
10
21
13
11
12
6
8
12
4
4
4
2

Počet hod. celkem

31

32

33

33

33

33

195

5

6
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Učební plán šestiletého všeobecného studia
(79-41-K/61)
Ve školním roce 2012 - 2013 prima A, sekunda A, Tercie A, Kvarta A, Kvinta A

Předmět

Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Občanská výchova
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika
Estetická výchova
Tělesná výchova
1. volit. předmět
2. volit. předmět
3. volit. předmět
4. volit. předmět
Počet hod. celkem

1

2

Ročník
3
4

5

6

4
3
3
1
2
2
4
2
2
2
2
2
2
31

4
3
3
1
2
2
3
3
3
2
2
2
2
32

4
3
3
1
2
2
4
3
2
3
2
2
2
33

4
4
4
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
33

4
4
4
3
2
2
4
2
2
2
2
2
33

4
4
4
1
2
2
3
3
3
3
2
2
33

Celkem

24
21
21
2
7
12
10
21
13
11
12
6
8
12
4
4
4
2
195
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Učební plán šestiletého studia s rozšířenou výukou
německého jazyka zakončenou jazykovou
zkouškou „Sprachdiplom II“ (79-41-K/61)

Ve školním roce 2012 – 2013 prima D, sekunda D, tercie D, kvarta D, kvinta D, sexta D
Předmět
Český jazyk a literatura
Německý jazyk a literatura
2. cizí jazyk
Občanská výchova
Zákl. spol. věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Infor. a výpoč.tech.
Estetická výchova
Tělesná výchova
1. volit. předmět (vyučovaný
v německém jazyce)
2. volit. předmět
3. volit. předmět
4. volit. předmět
Počet hod. celkem

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

2
3
6
2
1
2
2
3
3
3
2
1
2
2
-

Ročník
3
4
3
4
7
7
3
3
1
1
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
-

5
3
6
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2

6
4
6
4
3
2
4
2
2

21
37
17
2
7
12
10
19
11
11
11
5
8
12
4

33

33

33

2
33

2
2
2
33

4
2
2
198

33

Celkem
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Učební plán šestiletého studia 79-41-K/61,
gymnázium – esteticko-výchovné předměty
(profilace na výtvarnou výchovu)
Ve školním roce 2012 - 2013 Prima C, Sekunda C, Tercie C, Kvarta C, Kvinta C
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předmět
Ročník
Celkem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Český jazyk
a 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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