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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 2012/2013
Oproti školnímu roku 2012/2013 nedošlo ke změně oborů.
7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
a) Nad Ohradou 2825/23, Praha 3 (Magistrát HMP)
b) 4 učebny pronajaté 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 4 učebny od ZŠ Pražačka.
Již ve zprávě za rok 1995/96 byly nastíněny základní problémy, s nimiž se gymnázium
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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 18,
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. K dalšímu zhoršení dochází od 1.9. 2014, kdy nám byl
počet pronajatých učeben snížen na pouhé 4! Do budoucna je nezbytné počet pronajatých
učeben stabilizovat formou dlouhodobé nájemní smlouvy! Nejlepším řešením by bylo zbavit
se závislosti na pronajímaných učebnách od ZŠ tím, že by se na budově gymnázia přistavilo
jedno patro. 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 došlo ke snížení celkového počtu tříd na 18, což se projevilo
určitým uvolněním prostoru a zlepšením rozvrhu, nicméně odebráním další učebny od 1.9.
2014 došlo opět k výraznému zhoršení.
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. Bohužel se ukazuje, že se tato
sanace nepovedla a suterénní prostory opět vlhnou. Budova má nová okna, zateplenou
fasádu i střechu. 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 školního roku 2012/2013, poslední stoupačku v roce 2013/2014. 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 byla vybudována na
podzim 2013 a uvedena do provozu, napojení na starý topný systém v šak přineslo mnohé
problémy. Tyto problémy byly konečně odstraněny výměnou všech topných těles a rozvodů
během letních prázdnin 2014.
V průběhu školního roku 2013/2014 se podařilo sehnat finanční prostředky na rekonstrukci
laboratoře chemie, kabinetu Aj a Tv. lab. Ch, kab Aj, kab. Tv, kab ch., toalety u těl., v 1. a ve
3. patře. V modernizaci a rekonstrukci ostatních laboratoří a kabinetů hodláme pokračovat
v dalších letech. Považuji za nutné zdůraznit, že opravy a modernizace školní budovy je
možné provádět pouze díky mimořádnému úsilí školní ekonomky ing. Pěničkové, která
zajišťuje finanční prostředky na všechny opravy a organizačně je zajišťuje.
Víceúčelové sportovní hřiště z roku 2007 výrazně přispívá ke kvalitě výuky 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 stále 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. V minulých letech 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.
Přestože školní budova prošla v posledních letech výraznou modernizací a mnohé již bylo
realizováno, zbývá ještě mnoho práce. Prioritou je oprava podlah i stropů, dále modernizace
internetové sítě a také revize rozvodů elektřiny, bez nichž nelze učebny vybavit např.
interaktivními tabulemi. Pro školní rok 2014/2015 a následující je v plánu rekonstrukce
služebního bytu a oprava havarijního stavu tělocvičny.
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9. Školská rada
Školská rada byla ustanovena 14.12. 2005. Předsedkyní Školské rady byla v roce
2013 zvolena PhDr. Sylvie Ošťádalová (zástupce učitelského sboru ve ŠR). Dalšími členy
jsou PhDr. Veronika Válková (2. zástupce učitelského sboru), pánové Herman a Ambrož
(zástupci zřizovatele), Mgr. Dohnal a ing. Kalačová (zástupci rodičů a žáků). Vzhledem
k tomu, že člen Školské rady Mgr. Dohnal je zároveň předsedou 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 v okamžiku vznesení
vyřešeny, další jsou v řešení.
II.

externí učitelé
fyzické osoby
celkem

externí učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané

pedagogičtí
pracovníci fyzické
osoby celkem

celkem

interní učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané

počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

interní učitelé
fyzické osoby
celkem

a.

ředitel a zástupce
ředitele
přepočtení na plně
zaměstnané

Pedagogičtí pracovníci

ředitel a zástupce
ředitele
fyzické osoby

1.

3

47

41,2

1

0,2

48

3

b.

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků
95,8

2

Nekvalifikovaných

4,2

věková struktura pedagogických pracovníků
do 30 let
31-40
včetně

Věk

c.

41,8

kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
počet pedagogických
pracovníků
Kvalifikovaných
46

přepočtení na plněpedagogičtí
zaměstnané
pracovníci

Pracovníci právnické osoby

Počet
z toho
žen

41 - 50

51 – 60

nad 60
let

z toho
důchodci

Průměrný
Věk

11

9

10

15

3

3

42,6

8

7

6

9

1

1

40,8

d. další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název akce
(např. kurz,
seminář,
školení atd.)
seminář

Účastníci, zaměření (zde napište jak byla akce
nazvána, její zaměření, kdo se zúčastnil)
Současná britská próza – Plajnerová, Ošťádalová)

poč.
účast.

vzdělávací instituce

2

Descartes

4

školení
seminář
seminář
kurz
seminář
konference
konference
konference
seminář
školení
seminář

Hodnotitel, zadavatel PUP – Kalač, Plajnerová, Klíma,
Tužová, Ošťádalová
Can grammar entertain us? – Plajnerová, Ošťádalová
(praktické návody, jak zábavně učit gramatiku)
Biologie čtená podruhé - novinky z buněčné a
molekulární biologie pro učitele
Cyklus témat ze středošk. matematiky; RNDr.
M.Pacáková
XI.sem. z historie matematiky; RNDr. Moravcová,
RNDr.Moravec
Mezinárodní konference Historie matematiky;
RNDr. Moravcová, RNDr.Moravec
Scientific Conference: Perception of Sciences in
Central Europe in period 1850-1920; RNDr.
Moravcová, RNDr.Moravec
"Varga Tamás" Days Annual Conference on
Mathematics Education; RNDr. Moravcová,
RNDr.Moravec
Geogebra; RNDr. M.Pacáková, Mgr. Kaňková
Školení ke státní maturitě – hodnotitel MZ z ČJL
pro žáky s PUP
Konzultační seminář pro předsedy mat. komise

5

Cermat

2

Descartes

1

Přírodovědná fakulta
UK

1

MFF KU

2

MFF KU, FD ČVUT

2

MFF KU, FD ČVUT

2

Polish Academy of
Sciences

2

Institute of
Mathematics,
Budapest
MFF KU

4

NIDV

1

NIDV

2

seminář
seminář
seminář

Konzultační seminář k ústní zkoušce z ČJL
Konzultační seminář k písemné zkoušce z ČJL
p. Libá: Letní akademie pro učitele NJ

1

školení

Školení pro předsedy PK NJ DSD škol

1

seminář

Seminář pro rodilé mluvčí vyslané SRN

1

seminář
seminář
seminář
seminář
seminář

Vzdělávací seminář Landeskunde v Hesensku
Wortschatz mit Spaß
Zeitungen im Unterricht
Ich lese, du liest
p. Otterová: Meine Schüler sind auf dem B1-Niveau

1
2
1
1
1

školení

Školení k DSD I

9

seminář
kurz a
exkurze

Zvládání problematických situací ve škole

1

Svět energie

1

seminář
Seminář
Seminář
seminář
školení
seminář

Podzimní škola fyziky
Šikana v praxi
Diagnostika třídních kolektivů
Alternativní výukové programy předmětů ZSV
Čína a Indie- budoucí světová centra?
Zvládání problematických situací ve škole

1

ČVUT

1
1
1

PF UK
FF UK
FF UK

2

Descartes

1

Velký vůz Sever

1

Descartes

1

Prev-centrum
Vyšší odborná škola
pedagogická a
sociální
Výchova – vzdělávání

seminář

Studená válka a dějiny mezinárodních vztahů
2.poloviny 20.století
Prokrastinace

seminář

Integrace – práce s žáky s poruchami učení a chování

1

seminář

Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým

1

seminář

NIDV
NIDV
SGUN
Odborný poradce pro
školy DSD
Odborný poradce pro
školy DSD
DZS
Descartes
Descartes
Descartes
Hueber
Odborný poradce pro
školy DSD
Vwlký vůz Server
vzdělávací program
ČEZ pro ped

5

chováním
Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře

1

- školení
Cermat

Studium pro výchovné poradce

1

FFUK

seminář

Současná francouzština a její vývojové trendy
Vrchovecká

1

Descartes

Didaktický
seminář

Nová podoba periodického systému prvků a nové
objevy ve světě elementárních částic

1

Descartes

seminář

Výuka TV a školská legislativa

1

NIDV

seminář
Celoroční
kurs

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.

kalendářní
rok

fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

2013
2014

3
9

2,6
8,2

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)
Škola

GYMNÁZIUMM NA PRAŽAČCE

počet tříd /
skupin
18

počet žáků /
studentů
471
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Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně)
- přerušili vzdělávání: 6
nastoupili po přerušení vzdělávání: 4
- sami ukončili vzdělávání: 0
vyloučeni ze školy: 0
- nepostoupili do vyššího ročníku: 3
z toho nebylo povoleno opakování: 0
- přestoupili z jiné školy: 8
přestoupili na jinou školu: 14
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

26,1

10,0

1

z toho
nově přijatí

3.

CELKEM

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

1

Karlovarský

Jihočeský

počet žáků/studentů
celkem

Šk
ol
a

Jihomoravský

kraj

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

54

56

12

12

Cizí státní příslušníci

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin.
Cizinci se do školního prostředí začleňují bez problémů.
Ruská feder. 9

Ukrajina 4

Vietnam 5

Arménie 1

Severní Korea 1

Bělorusko 1

Slovensko

Čína 1

5

USA 1

Kazachstán 1

Kanada 1

7

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

Výuka cizích jazyků

Anglický jazyk
celkem

4.

471

123

348
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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. Po zavedení tzv. státní (centrální) maturitní zkoušky je
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 2013/2014 se ke zkoušce Jazykového diplomu II. stupně přihlásilo 23
studentů, z nichž 16 dosáhlo úrovně C1 a 6 úrovně B2, jeden student u zkoušky neuspěl.
Na ústních zkouškách DSD II se podíleli pp. Cafourková, Hofmann, ’Komardinová.
Das Deutsche Sprachdiplom der KMK, Stufe I (DSD I)
V tomto školním roce poprvé konaly zkoušky Jazykového diplomu I. stupně. Toto právo nám
bylo uděleno v loňském školním roce. Na začátku října byli všichni vyučující německého
jazyka náležitě proškoleni. Zájem o zkoušku byl mezi studenty značný. Z 51 přihlášených
uchazečů dosáhlo 30 jazykové úrovně B1 a 20 úrovně A2, jedna studentka u zkoušky
neuspěla. Na ústních zkouškách DSD I se podíleli pp. Cafourková, Hofmann, Libá, Otterová,
Floriánová.
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
62
0
0
0
2

0

8
52
2

0
0
0

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

40
4
1
459
97,5 %
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průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta
z toho neomluvených

7.

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015

(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

4
roky

6 let

8 let

287
2
90
0

počet nepřijatých celkem
197
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)

obor: x

0

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní
rok 2014/2015
8.

103,8
0,2

90

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
PhDr. Veronika Válková zajišťuje integraci žáků se speciálními poruchami učení.
9.

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 2013/2014 byl nově ustanovena výchovný poradce PhDr. Veronika
Válková. Její práce navazovala na předešlou práci Mgr. Jany Poddané a volně ji doplňovala.
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Výchovná poradkyně úzce spolupracovala s Mgr. janou Šolcovou, která má na starosti
minimální prevenci. 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
Na začátku školního roku 2013/2014 byla nově jmenována do funkce školního metodika
prevence Mgr. Jana Šolcová. Její práce obsahově navazovala na program předchozího
metodika prevence Mgr. Jany Poddané a doplňovala ji. Začátkem školního roku 2013/2014
byl minimální preventivní program v úzké spolupráci s Mgr. Pavlem Klímou (metodik
prevence Pedagogicko-psychologické poradny, Praha 3) rozšířen a doplněn. Celkově
spolupráce s PPP Prahy 3, konkrétně s Mgr. Pavlem Klímou, je velmi plodná a během
následujícího školního roku bude tato spolupráce i nadále pokračovat.
Začátkem školního roku 2013/2014 převzala oblast výchovného poradenství po Mgr. Janě
Poddané PhDr. Veronika Válková, která byla nové metodičce prevence velkou oporou. Oba
dva programy, jak výchovné poradenství tak minimální prevence, jsou obsahově vzájemně
propojeny a doplňují se. Taktéž kooperace a vzájemné vztahy mezi paní Šolcovou a paní
Válkovou je velmi dobrá, což vzhledem k provázanosti obou programů spatřujeme jako
přínosné a pozitivní.
Lze říci, že plnění cílů minimálního preventivního programu bylo v loňském roce poměrně
úspěšné. I když jsme zaznamenali nárůst poruch příjmu potravy, a to u tří studentů, dá se
říci, že všechny zaregistrované případy byly včas podchyceny a všem žákům se dostalo
odborné lékařské péče. Všichni žáci, kterých se onemocnění týkalo, byli udrženi ve studijním
procesu a jejich stav se výrazně zlepšuje.
V rámci prevence sociopatologických jevů proběhly ve školním roce 2013/2014 ve spolupráci
s Prev-Centrem dva bloky primární prevence pro primy a sekundy a jeden blok primární
prevence v terciích a v kvartách. Více je uvedeno v aktuálním preventivním programu.
Studenti našeho gymnázia se také v uplynulém školním roce opět umístili na prvních
příčkách ve filmové soutěži AntiFETfest, pod vedením Mgr. Jany Šolcové. Konkrétně se
jednalo o studenty z třídy Tercie C, kteří byli v této soutěži aktivní a úspěšní již v loňském
školním roce.
V loňském roce se také podařilo uspořádat výjezdní zasedání pedagogů, které zlepšilo a
prohloubilo mezioborové vztahy a vzájemnou komunikaci pedagogického sboru. V průběhu
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tohoto výjezdního zasedání byl pedagogický sbor proškolen v oblasti DYS poruch, což
spatřujeme jako velmi pozitivní, protože odborné znalosti a možnosti řešení problémů v této
oblasti chyběly.
Bohužel, snaha zamezit kouření v přilehlém parku školy ve spolupráci s panem Klímou byla
neúspěšná a do budoucna se, bohužel, i nadále jako neúspěšná jeví. Stále ale budeme
hledat možné cesty řešení tohoto problému, aby se možnosti kouření před školou zamezilo.
Co se týká grantových záležitostí, byli jsme úspěšní v žádosti o grant Zdravé město Praha projekt Pomáhat druhým.
Na samém konci školního roku jsme zaznamenali ve dvou třídách počáteční projevy šikany.
V jednom případě šlo nakonec o oboustranné občasné napadání, takže nelze říci, že by byl
jeden ze studentů obětí či agresorem. V druhém případě jsme pojali podezření ze šikany
opravdu na samém sklonku školního roku, takže nebylo možné z časových důvodů provádět
diagnostiku či situaci nějak hlouběji řešit. Hned začátkem následujícího školního roku se ale
na situaci zaměříme, abychom případně počátečnímu stadiu šikany zabránili, či ji včas
zachytili a řešili.
Ekologická výchova a environmentální výchova
Ekologická a enviromentální výchova se prolíná do všech předmětů.

PŘEHLED ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014
2.9.-5.9. Seznamovací kurz pro žáky Primy A, Primy C
2.-7.9. Seznamovací a jazykový kurz pro žáky Primy D v Haidműhle
9.9.
Tercie D - účast na charitativní akci „Světluška“
13.-20.9. Kvinta D – výměnný zájezd do Straubingu
13.-20.9. Tercie D – výměnný zájezd do Bornheimu
13.-20.9. Tercie D – výměnný zájezd do Schwäbisch Gmündu
13.-20.9. Kvinta D – výměnný zájezd do Bremerhavenu
16.9.
Tercie C, Kvarta D - účast na charitativní akci „Srdíčkový den“
17.9.
Kvinta A exkurze do ND
18.9.
Sekunda A - Vědecký jarmark na Vítězném náměstí v Praze 6, stoleté výročí
narození Otty Wichterleho
25.9.
Tercie D - Projekt Moldau – celodenní podzimní výzkum u Vltavy, práce
v laboratořích chemie a biologie, spolupráce s Deutsche Schule Prag
2.10.
Studentské volby
10.10. Tercie A, Tercie C, Tercie D, Sekunda C – návštěva divadelního představení „Král
Lear“ v Divadle ABC
10.10. Tercie D „Moldau-Tag“, 7.+8. vyučovací hodina - návštěva studentů z německé
školy „Gymnasium Mettingen“.
14.10. Kvarta D - exkurze do Terezína (pp. Janáčová, Šolcová)
21.10. Sexta D – ústní pilotní zkouška DSD II
21.-22.10.Kvarta C - exkurze do Terezína
25.-30.10.Výběrový poznávací zájezd do Itálie
1.11.
ŘEDITELSKÝ DEN – HALLOWEEN
1.11.
Kvarta A, Kvarta D, Tercie D – exkurze do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR
3.-10.11. Pobyt partnerské školy z Gießenu (reciproční návštěva praktik v Německu vybraní
studenti 5.D a 6.D + p. Komardinová)
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5.11.
7.11.
7.11.

seminář Psychologie – Beseda o duševním zdraví se lektory z o.s. BAOBAB
Sekunda A - Návštěva koncertu v Rudofinu „Čtyři kroky do nového světa“
Kvinta A, Sexta A – návštěva filmového představení v anglickém jazyce „Best
Offer“, kino Aero
8.11.
Kvinta A, Kvinta C, Kvinta D – exkurze do Ústavu fotoniky a elektroniky v Praze 6
11.11. Prima A, Prima D - interaktivní seminář z oblasti primární prevence patologických
jevů na téma „Nelegální drogy“ (lektoři z Prev-Cenrum)
13.-15.11Žáci kvint a sext – výběrový zájezd do KT Osvětim
18.11. Prima C – interaktivní seminář z oblasti primární prevence patologických jevů na
téma „Nelegální drogy“ (lektoři z Prev-Cenrum)
Sekunda A – interaktivní seminář z oblasti primární prevence patologických jevů na
téma „Poruchy příjmu potravy“ (lektoři z Prev-Cenrum)
18.11. Kvinta A, Kvinta C, Sexta C (francouzštináři) – návštěva divadelního představení
ve francouzském jazyce „Měšťák šlechticem“ v Salesiánském divadle
18.-20.11.Účast vybraných studentů sekund, tercií a kvart na semináři řečnického umění
„ŘEČNIŠTĚ“ v DDM Klamovka.
21.11. Prima A, Prima C – návštěva filmového představení „Zvláštní akce Studenti“ s
následnou debatou s tvůrci v sále Evropského domu v rámci cyklu dokumentů a
debat „Tři tváře totality“
22.-24.11.Soustředění pěveckého sboru REPETICE v Klánovicích
27.11. Kvinta C, Kvinta D – návštěva divadelního představení „Maryša“ v Divadle
v Dlouhé
2.12.
Tercie C, Kvarta D - účast na charitativní akci „Srdíčkový den“
3.12.
SxD-písemná část zkoušky Jazykového diplomu DSD II
4.12.
Chemická olympiáda (školní kolo kategorie D), vybraní studenti prim, 1.-4.VH
4.12.
Vánoční koncert školního pěveckého sboru REPETICE v Klubu Nová Chmelnice
5.12.
Kvarta C, Kvarta D – návštěva filmového představení v Kině Aero „Crossing the
Ice“
5.12.
Chemická olympiáda (školní kolo kategorie D), sekunda A v rámci vyučování, org.
p. Halamková
6.12.
Chemická olympiáda (školní kolo kategorie C), vybraní studenti tercií a kvart
6.12.
Kvarta C - Exkurze „Středověká architektura Prahy“
9.12.
Konverzační soutěž v německé jazyce
9.12.
Sekunda C - Návštěva výstavy „Kde domov můj...“ v DOXu
10.12. Sekunda D, Prima C, Prima D – zájezd do Passau
10.12. Sekunda C – - interaktivní seminář z oblasti primární prevence patologických jevů
na téma „Poruchy příjmu potravy“ (lektoři z Prev-Cenrum)
10.12. Sexta A návštěva divadelního představení her V. Havla „Audience“ a „Vernisáž“
v divadle Na Dobešce
11.12. Soutěž v řečnickém umění „Mladý Demosthenes“
12.12. Sekunda C - Návštěva koncertu v Rudofinu „Čtyři kroky do nového světa“
12.12. Tercie A, Tercie C, Tercie D – školení první pomoci
11.-13.12.Sexta D - ústní část zkoušky Jazykového diplomu DSD II
19.12. Tercie C návštěva výstavy „Petr Nikl“ v Gumo, Workshop NG
19.12. Tercie A - vánoční koncert Rožmberské kapely v Městské knihovně
19.12. Vánoční zpívání na schodech (primy - kvarty)
20.12. Ředitelský den - školní akademie
12.-18.1. LVZ Tercie D – Rokytnice n.J. – chata Erlebach
15.1.
Den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium
19.-24.1. LVZ Tercie C Žižkova bouda Pec p.S.
27.1.
5.a 6. vyučovací hodinu - primy a sekundy školní kolo biologické olympiády
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28.1.
3.2.
6.2.

Pythagoriáda pro žáky prim
Konverzační soutěž v angličtině
Sekunda A, Sekunda D - návštěva divadelního představení v anglickém jazyce
„The History of England“, Bear Educational Theatre, divadlo Reduta
10.2.
Sekunda D, Kvarta A - interaktivní seminář z oblasti primární prevence
patologických jevů na téma „Poruchy příjmu potravy“ (lektoři z Prev-Cenrum)
10.2.
Chemická olympiáda v laboratoři chemie
12.2.
Kvarta D, Kvarta C - interaktivní seminář z oblasti primární prevence patologických
jevů na téma „Poruchy příjmu potravy“ (s lektory z Prev-Cenrum)
12.2.
Sexta A, Sexta D – návštěva filmového představení „Hořící keř“ v kině MAT
12.2.
Sekunda C - návštěva divadelního představení „Věštkyně,vraždy a jasnovidci“
(Čapkovy povídky) v divadle ROKOKO
13.2.
Kvarta C - exkurze do továrny na výrobu Coca-Coly
14.2.
Pilotní zkouška DSD I
26.2.
Sexta C a Kvinta C (v případě možnosti i kvarta C) – setkání s živým slavným
umělcem - Josefem Bolfem.
28.2.
MATURITNÍ PLES, IMATRIKULACE 1. ROČNÍKŮ
1.-2.3. Studentská Thálie
2.-8.3. LVZ Tercie A – Rokytnice n.J. – chata Erlebach
4.3.
Prima D - beseda o rakouské němčině
5.3.
Prima A, Prima D, Sekunda D – návštěva divadelního představení „Kytice“ v
divadle D21
6.3.
Kvarta D, Kvinta D - Školní kolo Jugend debattiert
7.-14.3. Kvinta D – výměnný pobyt německých studentů ze Straubingu a Bremenhavenu v
Praze
11.3.
Sekunda A – exkurze do poslanecké sněmovny
13.3.
Sekunda C – exkurze do poslanecké sněmovny
14.3.
Sekunda D – exkurze do poslanecké sněmovny
17.3.
Kvarta C, Kvarta D – návštěva zeměpisného pořadu v rámci cyklu Planeta Země
„Indonésie – po stopách lidojedů“
18.3.
Pražské kolo Jugend debattiert v Deutsche Schule Prag
18.3.
Chemická olympiáda, kategorie C, kontrolní test školního kola v chemické
laboratoři
19.3.
Sexta C, Kvinta A – návštěva filmového představení „Hořící keř“ v kině MAT
20.3.
Sekunda D - Návštěva koncertu v Rudofinu „Čtyři kroky do nového světa“
21.3.
Písemná zkouška DSD I
21.3.
Kvinta C, Kvinta D – návštěva filmového představení „Hořící keř“ v kině MAT
21.3.
Matematický klokan
24.3.
Sekunda D, Tercie A – účast na charitativní akci „Srdíčkový den“
25.3.
Sekunda D – Sprachspiel Workshop v pražském literárním domě
31.3.
Prima D - interaktivní seminář z oblasti primární prevence patologických jevů na
téma „Prevence agrese a šikany“ (s lektory z Prev-Cenrum)
Sekunda D - interaktivní seminář z oblasti primární prevence patologických jevů na
téma „Multikulturní výchova - prevence rasizmu a xenofobie“ (s lektory z PrevCenrum)
31.3.-4.4.Ústní zkoušky DSD I
2.4.
Tradiční „Hockey Show“ v Ice Areně Letňany
3.4.
Sexta A, Sexta C, Sexta D – přednáška Dr. Bečkové o vývoji české literatury po
roce 1989
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3.4.

Sekunda A, Sekunda C - interaktivní seminář z oblasti primární prevence
patologických jevů na téma „Multikulturní výchova - prevence rasizmu a xenofobie“
(s lektory z Prev-Centrum)
4.4.
Kvinta A návštěva divadelního představení „Krakatit“ ve Švandově divadle
7.4.
Tercie C - návštěva divadelního představení německé divadelní skupiny THEVO z
Norimberka "Sprechen Sie Deutsch?" v DDM Praha 3
7.4.
Prima A, Prima C - interaktivní seminář z oblasti primární prevence patologických
jevů na téma „Prevence agrese a šikany“ (s lektory z Prev-Cenrum)
8.4.
Prima C, Sekunda C – přednáška režiséra Podolského „Jak se dělá animovaný
film“
10.4.
Fotografování maturantů
11.4.
Tercie D, Kvarta D - návštěva divadelního představení německé divadelní skupiny
THEVO z Norimberka "Sprechen Sie Deutsch?" v DDM Praha 3
15.4.
Instalace a prezentace studentských maturitních prací pro potřeby výtvarného
oddělení 1. - 8. vyuč. hod.
23.4.
Sekunda D – exkurze na Pražský hrad
24.4.
Kvarta C, Kvarta D – návštěvu divadelního představení „Nora“ v divadle D21
24.4.
Tercie D, Sekunda D, Sekunda A – návštěva divadelního představení v anglickém
jazyce "Six wives of Henry VIII" v KD Balkán
30.4.
Třídnické hodiny tříd maturantů, poslední zvonění maturantů
2.5.,5.5., DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ
6.5.
ZKOUŠKY
2.-7.5.

Sportovní kurz Kvinta A, Kvinta D

5.5.
5.5.

Prima A, Prima C – interaktivní seminář z oblasti primární prevence patologických
jevů na téma „Prevence agrese a šikany“ (s lektory z Prev-Centrum)
Tercie C návštěva divadelního představení „Hamlet“ ve Švandově divadle

6.5.

Tercie A, Tercie D návštěva divadelního představení „Hamlet“ve Švandově divadle

6.5.

Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka

6.5.

Prima C - Návštěva koncertu v Rudofinu „Čtyři kroky do nového světa“

7.5.

Kvarta D – exkurze do Vídně

7.5.

Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z matematiky

12.5.

Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z francouzského jazyka

7.5.16.5.

STUDIJNÍ VOLNO MATURANTŮ

19.5.23.5.
19.5.

ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A ÚSTNÍ
ZKOUŠKY A OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ
ZKOUŠKY
Kvinta A, Kvinta C, Kvinta D – Planetárium – Přednáška z astrofyziky

20.5.

Kvinta A Kvinta C, Kvinta D - beseda o jaderné energetice

30.5.

Tercie A, Tercie C, Tercie D – návštěva zeměpisného pořadu v kině Aero v rámci
cyklu Svět kolem nás „Mexiko – záhada starých Mayů“
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30.5.

Sexta A, Sexta C, Sexta D - slavnostní předávání maturitních vysvědčení ve
výstavní a koncertní síni Atrium na Žižkově

31.5.3.6.

Kvarta D – výběrový vodácký kurz

30.5.6.6.

Sekuda D – výměnný zájezd do Schwäbisch Gmündu a Bornheimu

30.5.6.6.

Sekunda D – výměnný zájezd do Schwäbisch Gmündu a Bornheimu

2.-6.6.

Srovnávací testy z NJ ve všech třídách

3.6.

Kvinta A – exkurze do ÚJV v Řeži u Prahy

5.6.

Vernisáž výstavy Kvarty C v Kapli sv.Maří Magdaleny v Praze 1,

6.-8.6.

Soustředění školního pěveckého sboru REPETICE v Podhradí u Ledče nad
Sázavou

9.6.

Kvinta C – exkurze „Královská cesta“

10.6.

Vystoupení moldavského hudebního kolektivu z hudební školy Evgenie Dogy

11.6.

Kvinta C, Kvarta D - Výstava „ Street art“ ve věži školní budovy

11.6.

Hudebně-výtvarný projekt pro žáky prim, sekund, Tercie A, Tercie D, Kvarty A Kvarty
D

12.6.

Tercie D - návštěva velvyslanectví SRN

13.6.

Srovnávací testy z ČJL

15.6.

Koncert školního pěveckého sboru REPETICE v kostele Sv. Vavřince na Petříně

16.6.

Kvarta, Kvarta D (skupina p.Ošťádalové) - beseda o studiu v zahraničí

18.6.

Vybraní žáci z prim, sekund, tercií a kvart – dílna na téma „Školní časopis“

16.-20.6. Krajinářský kurz Kvinta C (org. pp. Brejcha, Kalounová?)
19.6.

Prima A, Prima C, Prima D, Sekunda A, Sekunda C – projekt ČJL „Listování“

19.6

Kvinta D beseda s referentkou z agentury „Do Německa na zkušenou

20.6.

Kvinta A - výstava Bohuslav Reynek

22.-24.6. Kvarta C vodácký zájezd na Ohři
23.-24.6. Třídní výlety, vodácké kurzy, exkurze, výstavy atd.
25.-26.6. Odevzdávání učebnic primy a sekundy, burza věcí ztracených a znovu nalezených,
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burza učebnic
27.6.

Závěrečné vysvědčení, ukončení školního roku 2013/2014

Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů
Virginie Mugrauerová a Antonín Voldřich z 5.C byli našimi letošními zástupci na každoročním
čtyřtýdenním projektu Evropská škola v německém Bielefeldu.
Jako každý rok se studenti účastnili seminářů v německém městě Bad Marienberg.
Květnového semináře na téma „Citizen’s Effect: Europe going to the polls!“ se zúčastnily
Markéta Fialová, Michel Černíková a Barbora Kuželová z kvarty D.
Od loňského školního roku se GNP zapojilo do projektu „Praktika v Německu“. 15 studentů
z letošní kvinty D a sexty D se v roce 2013 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 proběhla začátkem listopadu 2013 a
byla především 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
Ve školním roce 2013/2014 proběhla ve škole inspekce ČŠI v době od 10. do 13. února 2014.
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
poskytovaného střední školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školního
vzdělávacího programu, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a
hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a hodnocení jeho souladu s právními
předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského
zákona.
V inspekční zprávě došli inspektoři k následujícím závěrům:
 podmínky k realizaci školního vzdělávacího programu vykazují požadovaný stav
 průběh vzdělávání vykazuje požadovanou úroveň
 výsledky vzdělávání žáků jsou na požadované úrovni
Zjištěným nedostatkem byla chybná evidence úrazů v knize úrazů, uvedený dokument
neobsahoval všechny potřebné náležitosti.
Vedení školy přijalo v zákonné lhůtě 14 dnů opatření ke zlepšení stavu a odstranění
zjištěného nedostatku.
Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Ve školním roce 2013/2014, v době od 22. do 23.10. 2013, proběhla ve škole průběžná
veřejnoprávní kontrola
MHMP zaměřená na hospodaření a
personální a platovou
dokumentaci za období leden až září 2013. Téměř ve všech kontrolovaných položkách nebyly
nalezeny žádné nedostatky, určité nedostatky byly objeveny v evidenci pohledávek v oblasti
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doplňkové činnosti, nebyla uzavřena smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb a
jednomu zaměstnanci byla špatně stanovena platová třída. Uvedené nedostatky byly
neprodleně odstraněny.

V.
Další informace – činnost jednotlivých předmětových komisí
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
Aktivity mimo vyučování
Divadelní představení:
prof. Jana Komardinová
kvinta D
Divadlo v Dlouhé - Maryša
prof. Libuše Izáková
kvinta C+D
Divadlo v Dlouhé – Maryša
kvarta C
Divadlo D21 - Nora
tercie D+A
Švandovo divadlo - Hamlet
sekunda D
Divadlo D21 – Kytice
prima D
Divadlo D21 – Kytice
prof. Eliška Lacinová
prima A
Divadlo D21 – Kytice
prof. Dobromila Janáčová
sekunda D
Divadlo D21 – Kytice
kvarta C
Divadlo D21 - Nora
sekunda D
Národní divadlo - exkurze
prof. Zuzana Dvořáková
sekunda C
Divadlo ABC – Král Lear
prof. Daniela Emanovská
tercieC
Divadlo ABC – Král Lear
prof. Zora Holanová
tercie A
Divadlo ABC – Král Lear
sekunda C
Divadlo Rokoko – Věštkyně
vraždy a jasnovidci (Čapek)
sexta A
Divadlo Různých jmen –
Audience, Vernisáž
prof. Daniela Emanovská
tercie A,C
Film aktivně (Amélie
z Montmartru)
prof. Daniela Emanovská
tercie C
Švandovo divadlo - Hamlet
prof. Zora Holanová
tercie A
Švandovo divadlo – Hamlet
prof. Zora Holanová
kvinta A
Stavovské divadlo – Racek
prof. Zora Holanová
kvinta A
Švandovo divadlo – Krakatit
prof. Zora Holanová
kvinta A
Národní divadlo školám: Prodaná
Nevěsta, Romeo a Julie,
Čarodějův učeň, Sólo pro tři
prof. Zora Holanová
kvinta A
Výstava Bohuslav Reynek
(s lektorským výkladem)
Exkurze:
prof. Dobromila Janáčová
prof. Zora Holanová
Beseda:
prof. Jana Komardinová
prof. Zuzana Dvořáková
prof. Zuzana Dvořáková

sekunda D
kvinta A

Národní divadlo – prohlídka hist. budovy
Národní divadlo – prohlídka hist. budovy

kvinta D
Beseda s překladatelem
sekunda C + prima C
Vznik animovaného filmu –
beseda s režisérem Cyrilem Podolským
sexta A,C,D Beseda o současné české literatuře –
PhDr. Michaela Bečková, PhD.
Vysoká škola Josefa Škvoreckého

Práce PK ČJL
Na přípravě a hodnocení srovnávacích ročníkových testů se podílely všechny češtinářky.
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Předmětová komise zorganizovala školní kolo Olympiády v českém jazyce.
Zajistila účast studentů na třídenním semináři Řečniště, ve kterém se studenti učí nejen
diskutovat, ale i argumentovat a vystupovat na veřejnosti.
Zájem o obnovu školního časopisu jsme podpořily zajištěním odborné přednášky
o tvorbě časopisu – Vyšší škola publicistiky - a zorganizováním půldenní dílny pro studenty
se zájmem podílet se na tvorbě časopisu – organizovala p. Libá
Soutěž v umění komunikace Mladý Demosthenes organizovala p. Libá, p. Janáčová,
p.Holanová.
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.
Projektu Listování – scénického čtení se účastnily primy a sekundy, organizaci zajistila
p. Emanovská a p. Dvořáková
Klub mladého diváka organizuje p. Libá
Účast studentů v soutěžích a přehlídkách:
Kvinta C a kvarta D se účastnily literární a výtvarné soutěže Příběh planety 3001
Nejúspěšnější řešitelé Olympiády v českém jazyce:
Školní kolo:
I.kategorie
Magda Folprechtová sekunda C
Adéla Šatalíková
sekunda C
Evelína Ottomanská prima C
II.kategorie
Benjamin Roll
sexta A
Lucie Cisariková
sexta A
Kateřina Mašková
kvarta A
V soutěži Mladý Demosthenes se v obvodním kole umístila na 2. místě Kateřina Pávková
ze sexty A.
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ANGLICKÉHO JAZYKA
divadelní představení v angličtině English History II v podání The Bear Educational
Theatre – sekunda A, D, organizace: pp. Ošťádalová, Kalač, Tužová
konverzační soutěž v AJ
školní kolo připravily: pp. Ošťádalová, Tužová
do obvodního kola postoupili: Lucie Ťukalová (sek. A) a Tailor Lei (ter. D)
Tailor Lei obsadil v krajském kole 2.místo
On-line soutěž v AJ „Rebel Spirits“
zúčastnilo se 8 studentů sek. A, D, organizovala: p. Ošťádalová
divadelní představení v angličtině The Six Wives of Henry VIII (projekt Domino)
účastnily se sekundy A, D, tercie D, organizovali: pp. Kalač, Tužová, Ošťádalová
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 2013/2014 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
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budoucnosti.
1) Bremerhaven - kvinta D a pp. Komardinová, Brejcha
Straubing – kvinta D a pp.Marková, Libá
2) Bornheim – tercie D a pp. Trunečková, Tužová; sekunda D – pp. Libá, Brejcha
Schwäbisch Gmünd – tercie D a pp. Janáčová, Cafourková; sekunda D: pp. Cafourková,
Marková
I letos proběhl pro primu D seznamovací pobyt v Haidmühle – pp. Cafourková, Otterová,
Izáková
Studenti 4.D se zúčastnili poznávacího zájezdu do Vídně. Organizovaly pp. Janáčová,
Cafourková. Před Vánoci zorganizovala p. Cafourková pro sekundu D zájezd do Pasova.
V rámci školního výletu zorganizovali pp. Otterová a Kalač poznávací zájezd do Berlína.
    Předmětová komise německého jazyka
Konverzační soutěž v NJ – školní kolo: hl. organizátorka p. Janáčová, dále pp. Marková,
Otterová.
Jako porotce se finálového kola této soutěže zúčastnil p. Hofmann, jako
porotkyně regionálního kola pro Prahu 1 a Prahu 2 se zapojila p. Cafourková.
Jugend debattiert International – organizace pp. Hofmann, Cafourková.
Jakub Novák a Jan Skopal (oba kvinta D) postoupili ze školního kola JDI do kola pražského.
Ústní
zkoušky Jazykového diplomu II. stupně – organizace pp. Cafourková,
Komardinová, Hofmann.
Sexta D měla vysokou úspěšnost při zkouškách Německých jazykových diplomů II.
stupně. Z 23 studentů dosáhlo 16 úrovně C1 a 6 úrovně B2.
V tomto školním roce poprvé konaly zkoušky Jazykového diplomu I. stupně. Toto právo
nám bylo uděleno v loňském školním roce. Na začátku října byli všichni vyučující německého
jazyka náležitě proškoleni. Zájem o zkoušku byl mezi studenty značný. Z 51 přihlášených
uchazečů
dosáhlo
30
jazykové
úrovně
B1
a
20
úrovně
A2.
Na ústních zkouškách DSD I se podíleli pp. Cafourková, Hofmann, Libá, Otterová,
Floriánová.
Tercie C, tercie D a kvarta D se zúčastnily divadelního představení v německém jazyce
skupiny THEVO z Norimberka Sprechen Sie Deutsch? v DDM Praha 3. Organizovali pp.
Otterová, Cafourková, Trunečková, Hofmann.
P. Otterová zorganizovala pro studenty primy D besedu o rakouské němčině s Mgr.
Petrou Grycovou.
Sekunda D navštívila v Pražském literárním domě workshop na téma Divadlo a literatura.
Zorganizovala p. Cafourková.
Návštěva německého filmového festivalu Das Filmfest – p. Otterová a kvinta C.
Jan Jakub Kopecký ze sekundy D, Julie Davydová a Markéta Fialová z kvarty D se pod
vedením p. Cafourkové zúčastnili soutěže Jugend schreibt vyhlášené Goethe-Institutem.
Návštěva DOD na německém velvyslanectví – pro tercii D zorganizoval p. Hofmann.
Beseda s překladatelem německy psané literatury Radovanem Charvátem – pro kvintu D
zorganizovala p. Komardinová.
Přednáška „Do Německa na zkušenou“ – informace pro kvintu D o možnostech studijních
a pracovních pobytů v SRN.
Od listopadu do června probíhal přípravný kurz NJ pro budoucí zájemce o studium – vedla
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.
Na tvorbě a hodnocení ročníkových srovnávacích testů se podílely pp. Otterová,
Marková, Trunečková, Komardinová, Libá, Janáčová, Floriánová, Cafourková.
P. Otterová absolvovala školení pro zadavatele, zadavatele UZ – PUP MZ a hodnotitele UZ –
CJ – PUP MZ a 1. rok studia v programu CŽV – učitelství pro SŠ.
P. Floriánová absolvovala školení pro zadavatele UZ – PUP MZ a hodnotitele UZ – CJ –
PUP MZ.
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    Úspěšní studenti
Petr Melichar z tercie D se stal jedním z výherců jazykové soutěže „Deutsch-Wettbewerb“ a
získal jako odměnu čtyřtýdenní pobyt v SRN spojený s jazykovým kurzem. Stejný student se
stal rovněž vítězem celostátního kola soutěže „Němčina pro bystré hlavy“ vyhlášené Goethe
Institutem, téma „ Syntéza 9-aminoderivátů akridinů“. I za toto vítězství byl odměněn
studijním pobytem v SRN.
Zájemci z kvinty D se v rámci semináře Konverzace a komunikace v NJ zúčastnili soutěže
vyhlášené Goethe-Institutem „Jugend in Deutschland – Jugend in Tschechien“ a obsadili 2.
místo.
Markéta Fialová a Tereza Šebestová z kvarty D se zúčastnily workshopu pořádaného
Goethe-Instututem nazvaného WIKI-CAMP a získaly týdenní pobyt v Berlíně.
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
Listopad 2013 – žáci 6. a 5. ročníku a vybraní žáci 4.ročníku navštívili divadelní představení
ve francouzštině Měšťák šlechticem od Molièra.
Prosinec 2013 – vyučující prof. Jana Vrchovecká absolvovala školení agentury Descartes
Současná francouzština a její vývojové trendy
Květen 2013 – z francouzštiny maturovali dva studenti z sexty C, oba úspěšně.
Nová učebnice Vite! a její metoda se osvědčila, na tuto učebnici postupně přejdou všechny
ročníky.
Předmětová komise v rámci finančních možností školy rozšířila svou odbornou knihovnu.
Všechny nové tituly obstarala Mgr. Jana Vrchovecká.
Nepodařilo se uskutečnit plánovaný zájezd do Provence pro nedostatečný zájem ze strany
žáků.
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE MATEMATIKY
¨
Členové předmětové komise připravovali a zajišťovali účast studentů v několika soutěžích:
Matematický klokan.
Celkově se školního kola zúčastnilo 137 studentů. Nejlepších výsledků dosáhli:
Kategorie Student (kvinty a sexty)
1.Vácha Dominik sexta D, 69 bodů
2.Masopustová Kateřina kvinta D, 52 bodů
3.Řada Jakub sexta D , 51 bodů
Kategorie Junior (tercie a kvarty)
1.-2. Lei Taylor tercie D, 79 bodů
1.-2. Zahradník Jiří, Kvarta A, 79 bodů;
3. Kleníková Iveta, Kvarta A, 78 bodů.
Kategorie Kadet (primy a sekundy)
1. Heřmánek Ladislav, sekunda A,82 bodů;
2. Dobřemysl Josef, prima A, 81 bodů;
3. Sochor Filip, Prima D, 75 bodů.
Matematická olympiáda Z8 - obvodní kolo:
7. místo Filip Sochor, 1D
Matematická olympiáda kategorie C – městské kolo
32. místo Tailor Lei tercie D
Pythagoriáda .
Školního kola se zúčastnilo 85 studentů. Nejlepší postoupili do
obvodního kola,kde byli někteří také úspěšní :
3. místo Filip Sochor 1D
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Ve školním roce 2013/2014 se jeden žák (Jan Glaser) zúčastnil Soutěže dětí a mládeže v
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programování. Z pražského kola se mu nepodařilo postoupit. Žádných organizovaných
vzdělávacích akcí se vyučující IVT nezúčastnili.
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYZIKY
1. Exkurze:
Exkurze do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR- kva A,D, Fsem.,Te D – org. pp. Krejčí, Fraňková,
Floriánová
Kvi A,C, D- exkurze do Ústavu fotoniky AV – optická vlákna – org. pp. Krejčí, Plajnerová,
Marková
Den otevřených dveří MFF KU-přednášky-výběr stud./5 stud./- org. p. Pacáková
Vánoce s fyzikou na ČVUT-FEL- výběr studentů- org. pp. Krejčí, Pacáková
Kvi A,C, D- přednáška v Planetáriu- astrofyzika – org. pp. Krejčí, Pacáková.,Fraňková
Kvi A,C,D – besedy o energetice s odborníky- org. pp. Krejčí,Pacáková
Kvi A- exkurze do ÚJV Řež u Prahy- org. pp. Fraňková, Krejčí
2. Soutěže studentů:
Celostátní soutěž Co víš o energetice
Družstvo 5.D ve složení Jan Skopal, Kateřina Masopustová, Vavřinec Koptiš se umístilo na
1. místě ze 114 družstev z celé republiky ve znalostní části soutěže Co víš o energetice.
18.června 2014 se zúčastnilo celostátního finále družstev v Chomutově a skončilo na
4.místě.
Fyzikální olympiáda- krajské kolo
3. místo kat. D: Taylor Lei - 3.D
9. místo kat. C: Jan Alfery - 4.A
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE CHEMIE
Chemická olympiáda kategorie D, org. p. Daniela Halamková
10.2.2014 – školní kolo chemické olympiády – kategorie D (žáci 1.A, 1.D, 2.A)
Pořadí:
1. Tomáš Jirsa (sekunda A)
2. Zdeněk Žďánský (sekunda A)
3. Dominik Neradil (prima D)Do okresního kola postoupili první dva.
21.3.2014 – okresní kolo chemické olympiády kat. D 2. místo Tomáš Jirsa (postup do
krajského kola)3. místo Zdeněk Žďárský(oba – sekunda A)10.4.2014 – obvodní kolo
chemické olympiády kat. DTomáš Jirsa – úspěšný řešitel
Chemická olympiáda kategorie C, org. p. Jana Marková
18.3.2014 – školní kolo chemické olympiády – kategorie C (žáci 3.D, 3.C, 4.A)
Pořadí:
1. Petr Melichar (3.D)
2. Jan Alfery (4.A)
3. Vít Machanec (3.C)
Do krajského kola postoupili první dva.
29.4.2014 – krajské kolo chemické olympiády kat. C
Úspěšní řešitelé: Petr |Melichar (4. místo, 3.D),

Jan

Alfery

(9.

místo,

4.A)
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Mimoškolní aktivity
18.9.2013 – Vědecký jarmark na Vítězném náměstí v Praze 6, stoleté výročí narození Otty
Wichterleho – sekunda A, org. p. Halamková
13. 2. 2014 – exkurze do Coca-Coly – kvarta C, org. p. Halamková
Úspěšný student – mezipředmětové vztahy Chemie – Německý jazyk:
Petr Melichar (třída 3.D)
– vítěz celostátního kola soutěže „Němčina pro bystré hlavy“, Goethe Institut Prag,
25.4.2014, téma „ Syntéza 9-aminoderivátů akridinů“
– Petr Melichar je přihlášen s tímto tématem i do soutěže pro mladé talentované vědce
„České hlavičky“
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE BIOLOGIE
Uspořádali jsme školní kolo biologické olympiády pro primy a sekundy (p. Kaňková).
Vedeme nástěnku pomáhající ve studiu biologie žákům primy a sekundy (p. Kaňková).
Na podzim a na jaře jsme zorganizovali pro studenty biologického semináře dvě besedy
s vysokoškoláky (všeobecného lékařství a fyzioterapie) na téma studia, přípravy a konání
přijímacích zkoušek na vysoké školy biologického zaměření (p. Macela).
Připravili jsme rekonstrukci laboratoře biologie (p. Poláček).
Vedeme i nadále seminář minimální prevence v rozsahu 2 – 3 hodin týdně (s možností tento
čas prodloužit podle akutní potřeby) a poskytujeme k tomuto tématu individuální konzultace a
doporučenou literaturu za tím účelem rozšiřované knihovny (p. Macela).
Vzděláváme se soukromě, konzultacemi s odborníky i na seminářích a přednáškových
cyklech (p. Kaňková se účastnila cyklu „Biologie čtená podruhé - novinky z buněčné a
molekulární biologie pro učitele“ na Přírodovědné fakultě UK).
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ZEMĚPISU
Kino Aero: Snow film fest: Crossing the Ice - Kvarta C, D (org. Pejčochová, Kašpar)
Prezentace diapozitivů KLDR (Josef Holec) – Kvarta C, D (org.Pejčochová)Pořad z cyklu
Planeta Země 3000: Indonésie – po stopách lidojedů – Kvarta C, Kvarta D - Multikino Ládví
(org. Pejčochová, Kašpar)
Pořad z cyklu Svět kolem nás: Mexiko – záhada starých Mayů - Tercie A, C, D - kino Aero
(org. Pejčochová, Kašpar, Štorc)

-

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE DĚJEPISU
Vyučující dějepisu se studentům věnovali nad rámec svých povinností v těchto oblastech:
PhDr. FLORIÁNOVÁ Alena:
- odborné vedení sedmi studentů sexty A při zpracování maturitní práce z dějepisu
- zpracování sedmi posudků maturitních dějepisných prací studentů sexty A
- zpracování pěti oponentských posudků maturitních dějepisných prací studentů sexty C a
sexty D
organizace návštěvy Památníku Heydrichiády pro třídy Primu A a sekundu D
organizace návštěvy Muzea hl.města Prahy pro Primu C
návštěva Památníku Heydrichiády se Sekundou D
- Pražský hrad a výstava Příběh Pražského hradu – s vlastním výkladem a vlastními
pracovními listy pro studenty
- Královská cesta – exkurze s kvintou C s výkladem studentů
PhDr. TULKA Jaroslav:
- organizace exkurze maturitních ročníků do Osvětimi
- organizace Halloweenu
- odborné vedení maturitní práce studentky ze sexty D
- zpracování posudku maturitní práce
- vedení semináře k přijímacím zkouškám z humanitních oborů (pro maturanty)
PhDr. VÁLKOVÁ Veronika
organizace jednodenního semináře v Terezíně
organizace vícedenního semináře v Terezíně
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-

pedagogický dozor v Terezíně
- odborné vedení čtyř studentů sexty C při zpracování maturitní práce z dějepisu
- zpracování čtyř posudků maturitních dějepisných prací studentů sexty C
- zpracování sedmi oponentských posudků maturitních dějepisných prací studentů sexty A

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE OBČANSKÉ NAUKY A ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD
Mgr. Zuzana Dvořáková- Organizace akce „Studentské předčasné parlamentní volby 2013"
- Organizace aktivit „Člověk v tísni"
- Příprava k obnovení existence školního časopisu
- Praxe 18 studentů VŠE
Mgr. Jana Šolcová - spolupráce s PREV-Centrem, zajištění bloků primární prevence pro
primy, sekundy a kvarty
- úspěšná a oceněná účast (se studenty tercie C) v soutěži ANTIFET-FEST
- pravidelná komunikace s metodikem prevence P.Klímou (pedagogickopsychologická poradna pro Prahu 3)
- zajištění návštěvy Poslanecké Sněmovny a Senátu ČR (pro sekundy)
- účast na poznávacích akcích - Terezín, Osvětim/Krakov
- další vzdělávání na kurzech a seminářích - Šikana v praxi
- Diagnostika třídních kolektivů
- Alternativní výukové programy
předmětů ZSV
PhDr. Jaroslav Tulka - Organizace poznávacího výletu - Osvětim/Krakov
- vedení semináře - Literárně filosofické vyjádření duchovní krize a proměn
evropské morálky
- konzultační semináře k přijímacím řízením na duchovědné obory.
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 12 škol z celkového počtu 14 škol
na obvodě Prahy 3, Gymnázium Na Pražačce obsadilo celkem 5. místo, přičemž
v soutěžích sportovních bylo na místě 9..
Byli jsme aktivní v těchto disciplínách: minifotbal, přespolní běh, stolní tenis, florbal,
basketbal, volejbal. V řadě soutěží jsme vyhráli a postoupili do celopražských kol, kde jsme
se často také velmi dobře umístili.
Výsledky: Přespolní běh – chlapci: 2.místo v Praze 3
Odbíjená - dívky: 2.místo v Praze 3
Basketbal - chlapci: 1. místo v Praze 3 s postupem do celopražského kola
Volejbal – dívky: 2. místo v Praze 3 s postupem do celopražského kola, kde
obsadily 5. místo.
Stolní tenis – dívky: 1. místo v Praze 3 s postupem do celopražského kola, kde
byly na 4. místě
Studenti vyššího stupně gymnázia (tercie- sexty) se jako každý rok účastnili
sportovních soutěží Poprask v rámci celé Prahy .
Zúčastnili jsme se těchto soutěží:
Corny – lehká atletika (družstva), volejbal- dívky, minifotbal,přespolní běh, florbal, basketbal,
stolní tenis, hokejbal, Pražský maraton, beachvolejbal
Výsledky: Corny - atletika (soutěž družstev)- chlapci: 5. místo v Praze ( z 18)
dívky: 5. Místo v Praze (ze 14)
Pražský maraton - družstva- 13. místo mezi 42. zúčastněnými
Největším úspěchem studentek vyššího stupně gymnázia je 2. místo volejbalistek v celé
Praze.
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Již tradičně pokračuje v kvintě a sextě výuka hokeje zakončená tradiční Hokejshow,
při které se utkají studenti s profesorským sborem. Jako vždy profesorské sbory zvítězily.
Studenti tercií absolvovali lyžařské kurzy v Krkonoších (Žižkova 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 . Lyžařský kurz tercie D byl
z důvodu nepříznivých sněhových podmínek přeložen do následujícího školního roku. O
kurzy byl velký zájem. Kvinty pak v červnu čekal sportovní kurz zaměřený na cyklistiku a
vodní turistiku na Lipně. Poprvé se letos uskutečnil i vodácký kurz na Vltavě pro třídu kvartu
D.
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE VÝTVARNÉ VÝCHOVY
Studentské výstavy:
Part of us – výstava kvarty C (p. Kahounová)
Streetart ve věži – výstava kvarty D a kvinty C(pp. Pavlíček, Kahounová )
Nová scéna Národního divadla – Studentská Thálie – spolupráce na doprovodných
programech – objekt Kvinty C (p. Kahounová )
Dům za mlhou – spoluúčast na křestu knihy – NOD – kvinta C (p. Brejcha )
webové prezentace výtvarného oboru (pp. Brejcha, Kahounová, Pavlíček )
DOX – prezentace konceptu webových porfólií maturitních prací výtvarného oboru – AVP (p.
Brejcha )
Návštěvy umělců na naší škole :
Tomáš Vaněk – umělec, rektor AVU kvinta C (p. Brejcha )
Milan Starý – ilustrátor - kvinta C (p. Brejcha )
Josef Bolf – malíř - kvinta C (p. Kahounová )
FUD a Pavel Frič – prezentace projektů pro vizuální tvář školy (p. Brejcha )
Hudebně výtvarné projekty:
Obrázky z výstavy - Video DJ pro představení Repetice – Chmelnice ( sekunda C, Kvinta C
– p. Brejcha )
Obrázky z výstavy - Scénické provedení představení Repetice – Divadlo Na Prádle –
( sekunda C, Kvinta C – p. Brejcha )
Hudebně výtvarný projekt – Kánony ( 1 – 4 ročníky, pp. Pavlíček, Kahounová, Fojtíková)
Návštěvy výstav:
Clam-Gallasův palác – Grafika roku 2013 – kvinta C (p. Brejcha )
Rudolfinum – Chapmanovi – kvinta C (pp. Brejcha, Kahounová)
Uměleckoprůmyslové muzeum Praha - kvinta C (p. Kahounová)
DOX – Kde domov můj – sekunda C, kvinta C (pp. Brejcha, Kahounová )
Rudolfinum – Snap Shot – kvarta C (pp. Brejcha , Kahounová)
GhmP – Tim Burton – kvarta C (pp. Brejcha, Kahounová )
Všup – Artsemestr (p. Kahounová)
Design blok – Nákladové nádraží Žižkov 4d, 3a (p. Pavlíček)
Design blok – Nákladové nádraží Žižkov, Clam-Gallasův palác – kvinta C (p. Kahounová)
Městská knihovna - Petr Nikl – 3a, 4d, 4.c, kvinta C (pp. Pavlíček, Kahounová, Brejcha)
GhmP- Dům u kamenného zvonu- Tim Burton 4a, 3c, 3a, 4c (p. Pavlíček )
ISMY – Veletržní palác NG 3d, 4Aa (p. Pavlíček)
DOX – Volker Marz 3c (workshop), 3d, 4a (p. Pavlíček)
PRAŽSKÉ BIENÁLE – Nákladové nádraží Žižkov – tercie C, kvarta C (pp. Pavlíček,
Kahounová)
Kupkova Fuga – Veletržní palác workshop – tercie C(p. Pavlíček)
NG, ANEŽSKÝ KLÁŠTER – 3c Lektorský výklad (p. Pavlíček)
NG, Veletržní palác – Výběr z UMPRUM – tercie C (p. Kahounová )
David Černý – Sec Dvorak 4a (p. Pavlíček)
VŠUP- klauzury 2014 – kvarta C (pp. Kahounová, Brejcha )
Galerie Sladovna – Příběh pěti stromů, Po stopách ilustrace – kvinta C (pp. Kahounová,
Brejcha)
Exkurze: Praha gotická, kvarta C
Zájezd:
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krajinářský kurz – kvinta C (pp. Brejcha, Kahounová )
Soutěže školní:
Pozvánka pro ples – sexta C (p. Brejcha )
Placky pro imatrikulaci – sexta C (p. Brejcha )
Soutěže mimoškolní:
Martin Pichlík-sexta C – Grafika roku 2013- Čestné uznání- Clam-Gallasův palác(p. Brejcha)
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE HUDEBNÍ VÝCHOVY
1. Účast na koncertech/hudebních výstavách
Účast na cyklu koncertů Čtyři kroky do Nového světa (Rudolfinum) – 4 třídy (sekundy A, D,
C a prima C), celkem cca 120 studentů
Koncert Rožmberské kapely – 25 žáků 3.A (prosinec 2013)
Koncert hudební školy z Moldávie – 80 žáků školy (červen 2014)
Výstava Století valčíku a polky v Muzeu české hudby 3.D (10 studentů)
Výstava k Roku české hudby Veletržní palác 3.D (10 studentů)
2. Aktivní hudební činnost žáků školy
Vánoční zpívání na schodech - cca 300 žáků prim – kvart (prosinec 2013)i ostatních
Hudebně- výtvarný projekt Etnokánony celkem cca 300 žáků prim – kvart (červen 2014)
(propojení HV/VV výuky)
SBOR měl letos průměrně 30 členů, mnohé nové z nižších ročníků
Akce:
Vánoční koncert v klubu Nová Chmelnice (prosinec 2013)
Vystoupení na školní akademii (prosinec 2013)
Vystoupení na festivalu Studetská Thálie (březen 2014) ve spolupráci s VV (projekce a
využití výtvarných objektů pod vedením Šimona Brejchy)
Závěrečný jarní koncert na Petříně (červen 2014)
Celkem 3 soustředění (podzim 2013 dvoudenní Klánovice, 1. květen celodenní ve škole,
v červnu 3 dny v Podhradí u Ledče nad Sázavou)
3. Materiální vybavení
Z rozpočtu školy příspěvek cca Kč 9.000,- na obnovení zpěvníků, kytary, metronomu,
Cajonu, stojanů a metronomu.

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 15.10. 2014

……….………………………….
Mgr. Miloš Macek, ředitel gymnázia
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Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 30.10. 2014

…….......…………………………
PhDr. Sylvie Ošťádalová
předsedkyně Školské rady
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Příloha Výroční zprávy za školní rok 2013/2014:

UČEBNÍ PLÁNY
VE ŠKOLÍM ROCE
2013 – 2014
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Učební plán oboru vzdělání 7941K/61
Gymnázium šestileté  všeobecné vzdělání
Počty vyučovacích hodin oboru vzdělání

Předmět

1

2

celá 1/2

3

4

5

Celk
Celk.
.

6

cel
á

1/
2

celá

1/
2

cel
á

1/
2

cel
á

1/
2

cel
á

1/
2

Český jazyk a literatura

4

1

4

1

4

1

3

1

4

1

4

1

23

29

Anglický jazyk

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

21

42

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

19

38

4

4

Němec.jazyk/Franc.jazyk
Občanská výchova
Základy společenských
věd
Dějepis

2

2
2

2

2

2

8

8

2

2

2

12

12

2

2

10

10

24

30

12

14

13

14

12

15

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

Matematika

4

Fyzika

4

1

4

2

3

1

Chemie

2

3

Biologie
Informatika a
výpoč.technika
Estetická výchova

2

2

Tělesná výchova

1

4

1

4

2

3

1

2

1

2

3

1

3

1

3

1

2

2

2

2

6

12

8

16

1

1

4

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

12

24

1. volitelný předmět

2

2

2

2

4

8

2. volitelný předmět

2

2

2

2

4

8

3. volitelný předmět

2

2

2

2

4

8

33

17

33

18

196

292

4. volitelný předmět
Celkem vyučovacích
hodin

32

14

32

15

33

15

33

17
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Učební plán oboru vzdělání 7941K/61
Gymnázium šestileté  výtvarná výchova
Počty vyučovacích hodin oboru vzdělání

Předmět

Ročník:

1

2

3

4

5

Celke
Celkem
m

6

cel
á

1/
2

cel
á

1/
2

cel
á

Český jazyk a literatura

4

1

4

1

3

1

3

1

4

1

4

1

22

28

Anglický jazyk

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

21

42

Němec.jazyk/Franc.jazyk

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

18

36

Občanská výchova

2

4

4

1/
1/
1/
1/
celá
celá
celá
2
2
2
2

2
2

Základy společenských věd
Dějepis

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

Matematika

4

Fyzika

2

1

3

2

2

1

2

2

Chemie

2

2

1

2

2

Biologie

2

2

1

2

2

Informatika a výpoč.technika

1

1

Estetická výchova  výtvarná

2

2

3

3

Estetická výchova  hudební

1

1

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

1

4

1

8

8

2

2

10

10

2

10

10

21

27

10

11

10

11

10

11

5

10

3

42

2

4

1

3

1

2
2

2

2

2

5

5

5

5

3

3

3

3

2

2

2

2

12

24

1. volitelný předmět (VV)

2

2

2

2

4

8

2. volitelný předmět

2

2

2

2

4

8

3. volitelný předmět

2

2

2

2

4

8

33

20

33

20

178

302

2

2

3
2

2

2

2

2

4

1

2

2

4. volitelný předmět
Celkem vyučovacích hodin

32

14

32

17

33

17

33

18

29

Učební plán oboru vzdělání 7941K/61
Gymnázium šestileté  německý jazyk
Počty vyučovacích hodin oboru vzdělání

Předmět

Ročník:

1

2

3

4

5

Celk
Celk.
.

6

cel
á

1/
2

cel
á

1/
2

cel
á

Český jazyk a literatura

4

1

4

1

3

1

3

1

4

1

4

1

22

28

Německý jazyk

6

6

6

6

5

5

6

6

5

5

6

6

34

68

Anglický jazyk

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

17

34

Občanská výchova

2

4

4

2
1

2

2

3

8

8

2

2

2

2

2

10

10

2

2

2

2

10

10

21

27

Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis

2

Matematika

4

Fyzika

1/
1/
1/
1/
celá
celá
celá
2
2
2
2

4

1

3

2

2

1

2

2

2

10

11

Chemie

2

2

1

2

2

2

10

11

Biologie

2

2

1

2

2

2

10

11

Informatika a výpoč.technika

2

2

6

12

Estetická výchova

2

2

2

8

16

Tělesná výchova

2

2

2

1

1

3

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

12

24

2

2

2

2

2

2

2

2

8

16

2

2

2

2

4

8

2

2

2

4

33

20

196

302

2

2. volitelný předmět
32

16

32

1

2

1. volitelný předmět
Celkem vyučovacích hodin

4

2

Povinně volitelný předmět v NJ

2

1

17

33

18

33

17

33

18

30

