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I. Základní údaje o škole, školském zařízení 

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2018 

Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon 

Mgr. Martin Kašpar, kaspar@gym-prazacka.cz, 797 973 106 

Mgr. Michal Plajner, skola.mp@email.cz, 797 973 104 

3. Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 

www.gymnazium-prazacka.cz 

4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, a jejich cílová kapacita (podle 
rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) 

Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 2825/23 

5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje, a jsou zařazeny 
ve školském rejstříku 

škola kód název oboru / vzdělávacího programu 
cílová 
kapacita 
oboru 

poznámka (uveďte, 
pokud obor nebyl 
vyučován, je 
dobíhající, atd.) 

Gymnázium Na Pražačce 79-41-K/61 
Gymnázium všeobecné, 
šestileté, ŠVP Gymnázia 
Na Pražačce 

540  

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2016/2017: 

Nedošlo ke změně oborů. 

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

a) Nad Ohradou 2825/23, Žižkov, 130 00 Praha 3 

b) 4 učebny v zápůjčce od ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 1700, Praha 3 (MČ Praha 3) 

8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 

Gymnázium Na Pražačce provozuje svoji činnost v komplexu budov, kde současně působí i 
základní a mateřská škola. 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 v zápůjčce 4 
učebny od ZŠ Pražačka. Jakkoli tato zápůjčka dává škole dlouhodobou jistotu, stále se potýkáme s 
nedostatkem prostoru. Navzdory dlouhodobé smlouvě v uplynulém školním roce zazněl od 
ředitele ZŠ požadavek na vrácení těchto učeben. Řešením takovéto situace by byla nástavba na 
budově gymnázia, na což jsme nechali zpracovat studii proveditelnosti. Vyřešil by s tím také 

mailto:kaspar@gym-prazacka.cz
mailto:skola.mp@email.cz
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dlouhodobý nedostatek prostoru ve škole, který 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). 

Problémem je stav některých částí školní budovy. Budova z konce 30. let potřebuje nutně 
dokončit rekonstrukci. Postupně se nám daří s podporou zřizovatele modernizovat interiér školy -
společné prostory i jednotlivé učebny a kabinety. Ve školním roce 2017/2018 to byla dokončená 
rekonstrukce vstupního vestibulu, chodby v přízemí, laboratoře fyziky a kabinetu biologie. S 
finanční podporou klubu rodičů jsme provedli základní úpravu 3 učeben v zápůjčce od ZŠ. 

Školní knihovna a studovna, vybudovaná ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel Gymnázia Na 
Pražačce a za jejich finančního přispění v roce 2007 je plně využívána. Ve studovně mají žáci k 
dispozici počítače i pracovní stoly a mohou zde trávit volné hodiny. Školní knihovna prochází 
revizí, při které jsou vyřazovány knihy dlouhodobě nepůjčované, a naopak je postupně realizován 
nákup nových titulů. 

9. Školská rada  

Školská rada byla ustanovena 14. 12. 2005. Předsedkyní Školské rady je PhDr. Veronika Válková 
(zástupce učitelského sboru ve ŠR, valkova@gym-prazacka.cz, tel: 770 125 277). Dalšími členy 
jsou Mgr. Ondřej Poláček (2. zástupce učitelského sboru), paní JUDr. Vladislava Veselá a pan Bc. 
Alexander Bellu (zástupci zřizovatele), paní Markéta Čurdová a pan Roman Kopecký (zástupci 
rodičů a žáků). Vzhledem k tomu, že člen Školské rady Roman Kopecký je zároveň předsedou 
Klubu rodičů, funguje vzájemná informovanost mezi vedením školy, Klubem rodičů a Školskou 
radou velmi dobře. 

Školská rada na základě podnětů z řad vyučujících, studentů a rodičů studentů vznesla připomínky 
k organizaci života na škole. Škola s požadavky a připomínkami Školské rady pracuje a snaží se je 
podle možností zapracovat do života gymnázia. 
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II. Pracovníci právnické osoby 

1. Pedagogičtí pracovníci 

a) počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) 
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Gymnázium Na Pražačce 3 3 51 44,1 2 0,4 52 43,5 

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) 

škola počet pedagogických pracovníků  celkem % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků 

Gymnázium Na Pražačce 
kvalifikovaných 47 90,4 
nekvalifikovaných 5 9,6 

c) věková struktura pedagogických pracovníků  

počet celkem ve 
fyzických 
osobách  

k 31. 12. 2017 
v tom podle 

věkových 
kategorií 

 

do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více let 

 0 9 10 9 22 3 

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 počet zaměření počet 
účastníků vzdělávací instituce 

semináře 42 různé 42 Různé 

doplňkové pedagogické  
studium 1 TV 1 UK Praha, PedF 

jiné (uvést jaké) 1 
Komplexní výcvik prevence, práce 

se třídním kolektivem 1 Život bez závislosti 

 1 Školení BOZP a PO 60 Algiz 

Podrobný seznam vzdělávacích seminářů DVPP je v příloze 3. 
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e) jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 
s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 19 

rodilí mluvčí 3 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) 

a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

11 9 

a) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

V uplynulém školním roce proběhla tato školení: 

hospodářka školy, ICU – evidence majetku, 

hospodářka školy, GORDIC – inventarizace, 

ekonomka – TSM – cestovní náhrady, 

školník – svářečský kurz, školení vyhlášky 50, obsluha kotelny. 
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) 

 

1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů 

a) denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) 

škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů 

Gymnázium Na Pražačce 18 528 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: 

- přerušili vzdělávání: 2 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 3 
- sami ukončili vzdělávání: 3 
- vyloučeni ze školy: 0 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 7  z toho nebylo povoleno opakování: 0 
- přestoupili z jiné školy: 4 
- přestoupili na jinou školu: 12 
- jiný důvod změny (uveďte jaký): 

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

a) denní vzdělávání 

škola 
průměrný počet 
žáků / studentů 

na třídu / skupinu 

průměrný počet 
žáků / studentů 

na učitele 

Gymnázium Na Pražačce 29,3 10,2 

b) vzdělávání při zaměstnání 

škola 
průměrný počet 
žáků / studentů 

na třídu / skupinu 

průměrný počet 
žáků / studentů 

na učitele 

Gymnázium Na Pražačce 0 0 

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

škola kr
aj
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počet 
žáků/studentů 

celkem 
 2 1    2 1   76   82 

z toho 
nově přijatí           15   15 
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 

a) denní vzdělávání 

škola Gymnázium Na Pražačce 

z celkového počtu žáků / studentů: 

prospělo s vyznamenáním 70 

neprospělo 7 

opakovalo ročník 5 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 517 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů  96,8% 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 123,9 

z toho neomluvených 0,8 

5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií 

škola Gymnázium Na Pražačce 
MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 76  

z toho konali zkoušku opakovaně 2  

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0  

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

 

prospěl s vyznamenáním 23  

prospěl 52  

neprospěl 1  
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2018/2019 

b) Gymnázia 

délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let 
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počet přihlášek celkem   542  

počet kol přijímacího řízení celkem  1  

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru  91  

z toho v 1. kole  91  

z toho ve 2. kole  0  

z toho v dalších kolech  0  

z toho na odvolání  41  

počet nepřijatých celkem  451  

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 

obor: 79-41-K/61  0  

obor: x  0  

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018  0  

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Cizinci se do školního prostředí začleňují bez problémů. Studenti, kteří jsou během roku ve škole v 
rámci zahraniční výměny, obohacují školní prostředí o odlišné kulturní a jazykové vlivy a zvyky. 

Ruská federace 5      Ukrajina 3   Rakousko 1  

Vietnam 2   Slovensko 2   Chile 1 

Čína 1  Japonsko 1 

Kazachstán 1      Brazílie  1 

Litva 1  Maďarsko 1    

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

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. Na škole působila 
v prvním pololetí asistentka pedagoga Bc. Žaneta Lisá. Každý čtvrtek do školy docházela Mgr. 
Alena Holá, která zde poskytovala psychoterapeutické služby, zejména KBT, konzultace žákům, 
pedagogům, případně rodičům. V uplynulém školním roce jsme ve škole zřídili pozici školního 
asistenta, kariérového poradce a koordinátora spolupráce se zaměstnavateli. Všichni tito 
pomáhali studentům se zvládnutím učiva, přípravou na maturitní zkoušku a vhodným výběrem a 
přípravou na VŠ. Škola intenzivně spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro 
Prahu 3. 
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9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů 

Nadaní žáci v naší škole využívají rozšiřující semináře, laboratorní práce a podobně. Zúčastňují se 
meziškolních soutěží, mohou navštěvovat přednášky a semináře na VŠ. V případě potřeby těmto 
žákům umožňujeme vzdělávání podle IVP. 

10. Ověřování výsledků vzdělávání 

Studenti naší školy se zúčastnili několika testování ČŠI. Na škole každoročně probíhají srovnávací 
testy z jazyků a matematiky. Dlouhodobě srovnáváme výsledky maturitních zkoušek, ve kterém 
byl školní rok 2017 – 2018 velmi úspěšný. 

11. Školní vzdělávací programy 

Výuka na škole probíhá od září 2015 podle nového ŠVP. První studenti studující podle takto 
upraveného ŠVP postoupili do vyššího gymnázia. Provádíme vyhodnocení průběhu vzdělávání a 
revizi ŠVP tak, aby poskytované vzdělání co nejvíce vyhovovalo požadavkům dnešní doby s 
ohledem na budoucí uplatnění absolventů školy při dalším studiu či zapojení do praxe.  

12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Škola umožňuje studium angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a latiny. Studenti jsou na 
studium jazyků vždy v dělených skupinách. Pro výuku jazyků jsou třídy vybaveny didaktickou 
technikou umožňující poslech audionahrávek a prezentaci filmů. Učitelé často využívají 
počítačovou učebnu. V živých jazycích nabízíme konverzace, pro výuku německého a 
francouzského jazyka měla škola k dispozici rodilé mluvčí. 
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V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na 
veřejnosti 

1. Výchovné a kariérové poradenství 
  

Od školního roku 2013/2014 je výchovnou poradkyní PhDr. Veronika Válková. Výchovná 
poradkyně úzce spolupracovala se školní preventistkou Mgr. Janou Chladovou, která má na 
starosti prevenci sociálně patologických jevů. Oba typy poradenství se prolínaly a maximálně 
spolu kooperovaly, jak v získávání informací a dat, tak v následné aplikaci do praxe. Na začátku 
školního roku proběhly v maturitních třídách besedy o možnostech studia na VŠ a o 
administrativě s tím spojené. Systematická informační činnost spojená s volbou povolání 
probíhala během celého školního roku. Při této činnosti je významná spolupráce s externisty.  
 
Začátkem září v primách proběhl kurz studijních technik, který má za úkol zlepšit kompetence k 
učení a usnadnit novým studentům adaptaci na náročnější gymnaziální prostředí. 
 
Proběhla diagnostika třídních kolektivů zaměřená jednak na aktuální řešení situací v třídních 
kolektivech, jednak na prevenci. Metodou sběru dat byla převážně sociometrie, zjišťování pozice 
dítěte ve skupině podle Schindlerovy systematiky, klima třídy a dotazníky řešení šikany.   
 
Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 3, zastoupenou Mgr. Petrou 
Horynovou, která pravidelně 1x měsíčně dochází do školy na konzultace s výchovnou poradkyní, 
je dobrá. Byla také aktualizována databáze studentů VP a SPU a konzultována problematika 
studentů SPU a VP. Jako každý rok byly pro studenty z kvint zorganizovány Profi-testy, jež jim 
usnadňují rozhodování při volbě dalšího studia.  
    
Ve škole máme zřízenou pozici školního kariérového poradce a koordinátora spolupráce se 
zaměstnavateli. Oba studenty pravidelně informují o možnostech dalšího uplatnění, a to jak 
v oblasti dalšího studia, tak pracovních příležitostí.  

2. Prevence rizikového chování 

Od školního roku 2013/2014 je školní metodičkou prevence Mgr. Jana Chladová. Minimální 
preventivní program byl ve spolupráci s Mgr. Pavlem Klímou (metodik prevence Pedagogicko-
psychologické poradny pro Prahu 3) rozšířen a doplněn. Celkově spolupráce s PPP Prahy 3, 
konkrétně s Mgr. Pavlem Klímou, je velmi přínosná a budeme v ní i nadále pokračovat.  

Programy výchovného poradenství i minimální prevence jsou obsahově vzájemně propojeny a 
doplňují se. Kooperace Mgr. Jany Chladové a PhDr. Veroniky Válkové je výborná, což vzhledem 
k provázanosti obou programů hodnotíme velmi pozitivně.  

Lze říci, že plnění cílů minimálního preventivního programu bylo v loňském roce poměrně 
úspěšné. Problémových případů na našem gymnáziu je minimum a daří se je včas podchycovat a 
napomáhat jejich řešení. 

V rámci prevence sociopatologických jevů proběhly ve školním roce 2017/2018 ve spolupráci 
s Prev-Centrem dva bloky primární prevence pro primy a sekundy a jeden blok primární prevence 
v terciích. Více je uvedeno v aktuálním preventivním programu.  
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3. Ekologická výchova a environmentální výchova 
 
Ekologická a environmentální výchova se prolíná do všech předmětů i každodenního života na 
škole. Samozřejmostí je třídění odpadu, šetrné zacházení s energiemi a podobně. 

4. Multikulturní výchova 

Multikulturní výchova je realizována v rámci všech předmětů. 

5. Výchova k udržitelnému rozvoji 

Téma udržitelného rozvoje je součástí zejména přírodovědných předmětů, ale i občanské nauky a 
ZSV. 

6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

Škola realizuje množství exkurzí, kurzů a zájezdů. Kompletní přehled těchto aktivit za školní rok 
2017/2018 je v příloze 2. 

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

Škola organizovala v reflexi na zájem studentů tyto kroužky: 

Chemický 8    Sportovní hry 9 

Sborový zpěv 36   Aerobik 12 

Jungiánský 8    

8. Soutěže  

Studenti našeho gymnázia se pravidelně umisťují na předních místech ve vzdělanostních 
soutěžích Prahy 3. Mnozí dokázali postoupit do krajských i celostátních kol. Tradičně výborných 
výsledků dosahují studenti našeho výtvarného zaměření, jejichž práce jsou vždy vysoce ceněny. 

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 
 

Dlouhodobě jsou zapojeni do mezinárodních projektů zejména studenti jazykového zaměření 
našeho gymnázia, a to převážně se školami a dalšími institucemi z německy mluvících zemí. 
 
Julie Martinová a Veronika Kašparová z kvinty C byly našimi letošními zástupkyněmi na 
každoročním čtyřtýdenním projektu Evropská škola v německém Bielefeldu. 

 
Jako každý rok se naši studenti účastnili seminářů v německém městě Bad Marienberg. Semináře 
na téma „Einfach so. Europäische Akademie für politischen Kunstraub“ se zúčastnily Anna Marie 
Balounová a Eliška Alaxinová z kvarty D. Jarního semináře na téma „Braucht Europa 
Religion(en)?“ se zúčastnily Lucie Červenková, Paula Grandová a Martina Hnyková z téže třídy. 

 
Studentskou soutěž Jugend debattiert international organizovali za školu prof. Hofmann a  
Cafourek, která se jako porotce zúčastnila i kvalifikačního kola v Goethe-Institutu. 
 
Terezie Hovorková ze sexty D získala od agentury DAAD (Deutscher Akademischer 
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Austauschdienst) stipendium pro studium práv na berlínské univerzitě. Toto prestižní stipendium 
získali naši studenti již několikrát, což podtrhuje kvalitu vzdělávání na našem gymnáziu. 

10. Spolupráce právnické osoby s partnery 

Škola dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami, jsme fakultní školou MFF UK v Praze. 
Spolupracujeme s charitativní organizací Sestry v sukni, na jejíž činnosti se podílí naši studenti při 
organizování víkendových i prázdninových aktivit. Dále spolupracujeme s organizací Rotary klub, 
která zajišťuje mezinárodní studentské výměny. Studenti se pravidelně zapojují do sbírkových akcí 
Světluška a Srdíčkový den. 

11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

Škola sama neorganizuje vzdělávání určené pro veřejnost. Pronajímáme prostory ve škole třetím 
osobám, které takovéto vzdělání poskytují. V roce 2017/2018 se jednalo o anglickou konverzaci a 
studium ICT. 

12. Další aktivity, prezentace 

V uplynulém školním roce jsme oslavili 60. výročí založení Gymnázia na Pražačce. Při této 
příležitosti jsme vydali rozsáhlý almanach a uspořádali 2 vzpomínkové akce pro absolventy a 
širokou veřejnost. První akcí bylo setkání v budově školy, druhou byl komponovaný vzpomínkový 
večer v kině Aero. Na obou akcích jsme přivítali množství významných hostů, ať již se jednalo o 
známé osobnosti z řad absolventů či dlouholeté pracovníky gymnázia.  

Škola pravidelně pořádá den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium, vždy v lednu 
daného školního roku. V rámci dne otevřených dveří mohou návštěvníci nahlédnout do 
probíhajících hodin, čehož mnozí zájemci o studium využili. 

13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 

S ohledem na rozsáhlé rekonstrukce jsme v uplynulém školním roce nemohli realizovat žádné 
prázdninové pronájmy školních prostor. 
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VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2017/2018 neprovedla na našem gymnáziu ČŠI žádné šetření. 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Ve školním roce 2017/2018 proběhly tyto kontroly: 

a) Následná veřejnosprávní finanční kontrola OKC MHMP, která potvrdila závěry šetření 
provedených v květnu 2017 a konstatovala pochybení v oblastech vnitřního kontrolního 
systému školy a ve vedení účetnictví, respektive chybějících účetních dokladech. Tato 
záležitost je předmětem trestního oznámení podaného školou na bývalou ekonomku školy. 
Škola přijala příslušná nápravná opatření. 

b) Kontrola VZP, která probíhala delší dobu a byla ukončena v dubnu 2018. Byly narovnány 
veškeré nedostatky a nesrovnalosti z minulých období. 

c) Kontrola PSSZ, která konstatovala splnění povinností zaměstnavatele. Také se seznámila 
s nápravnými opatřeními prováděnými v organizaci v souvislosti s činností bývalé ekonomky 
školy. 

d) Místní šetření odboru školství MHMP v oblasti hospodaření s finančními prostředky 
v příspěvkové organizaci, která konstatovala správnost nově nastavených kontrolních 
mechanizmů a dalších nápravných kroků a opatření. 

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017 

V roce 2017 Gymnázium na Pražačce obdrželo: 

a) neinvestiční příspěvek na provoz z prostředků Hlavního města Prahy v celkové výši 7.243.613 
Kč, 

b) finanční prostředky poskytnuté v rámci programu Metropolitní program na podporu výuky 
cizích jazyků v objemu 585.900 Kč, 

c) prostředky ve výši 603.343 Kč na zvýšení platů (z kapitoly MŠMT), 

d) částku 26.087.183 Kč z kapitoly MŠMT, určenou zejména na financování platů a zákonných 
odvodů (zdravotní pojištění, sociální pojištění, FKSP). 

Na celkové výši nákladů se největší částí podílely náklady mzdové a náklady na zákonné sociální 
pojištění. V rámci provozu školy jako takového se mezi tradičně finančně nejnáročnější položky 
zařazují náklady na ostatní služby, zejména náklady na akce studentů a náklady na stravování 
studentů, náklady na opravy a udržování budovy, odpisy majetku nebo náklady na spotřebu 
materiálu – učební pomůcky, učebnice, drobný majetek, tonery, kancelářské potřeby, čisticí a 
úklidové prostředky. 
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Ve školním roce 2017/2018 jsme dokončili rekonstrukci druhé části vstupního vestibulu, provedli 
celkovou rekonstrukci chodby v přízemí školy, kabinetu biologie a laboratoře fyziky. V průběhu 
prázdnin jsme také zahájili výměnu osvětlení školy. 

Během školního roku 2017/2018 jsme postupně odhalovali další nesrovnalosti v účetnictví školy a 
realizovali jejich nápravu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 15. 10. 2018 

      

 

                                                                                                                
                  ……….…………………………. 
                                             Mgr. Martin Kašpar 
                   ředitel gymnázia 

 

 

Seznam příloh: 

1. Učební plány oborů vzdělávání 

2. Seznam akcí školy 

3. Seznam seminářů DVPP 

4. Protokol o schválení VZ školskou radou 

5. Almanach k 60. výročí Gymnázia Na Pražačce 
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1. Učební plány oborů vzdělání 

Učební plán oboru vzdělání 79-41-K/61          

Gymnázium šestileté - všeobecné vzdělání         

Počty vyučovacích hodin oboru vzdělání  

Předmět / Ročník             1 2 3 4 5 6 Celk. Celk. 

  celá 1/2 celá 1/2 celá 1/2 celá 1/2 celá 1/2 celá 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 

Německý jazyk/ Francouzský 
jazyk 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 19 38 

Občanská výchova 2   2                   4 4 

Základy společenských věd         2   2   2   2   8 8 

Dějepis 2   2   2   2   2   2   12 12 

Zeměpis 2   2   2       2   2   10 10 

Matematika 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 24 30 

Fyzika 2   3 1 2   3 1 2       12 14 

Chemie 2   3 1 2   3       3   13 14 

Biologie 2   2 1 3 1 3 1 2       12 15 

Informatika a výpočetní 
technika 

2 2     2 2 2 2         6 12 

Estetická výchova   2 2 2 2 2 2 2 2         8 16 

Tělesná výchova 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 

4. volitelný předmět                           

Celkem vyučovacích hodin 32 14 32 15 33 15 33 17 33 17 33 18 196 292 
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Učební plán oboru vzdělání 79-41-K/61          

Gymnázium šestileté - výtvarná výchova  

Počty vyučovacích hodin oboru vzdělání  

Předmět  /  Ročník 1 2 3 4 5 6 Celk. Celk. 

  celá 1/2 celá 1/2 celá 1/2 celá 1/2 celá 1/2 celá 1/2   

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 

 Německý jazyk/ Francouzský 
jazyk 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 36 

Občanská výchova 2   2                   4 4 

Základy společenských věd         2   2   2   2   8 8 

Dějepis 2   2   2       2   2   10 10 

Zeměpis 2   2   2   2       2   10 10 

Matematika 4 1 4 1 3 1 4 1 3 1 3 1 21 27 

Fyzika 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 výpočetní 
technika 

1 1     2 2 2 2         5 10 

Estetická výchova - výtvarná 2 2 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 42 

Estetická výchova - hudební 1 1 1 1                 2 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 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 

4. volitelný předmět                           

Celkem vyučovacích hodin 32 14 32 17 33 17 33 18 33 20 33 20 178 302 
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Učební plán oboru vzdělání 79-41-K/61          

Gymnázium šestileté – německý jazyk  

Počty vyučovacích hodin oboru vzdělání  

Předmět / Ročník 1 2 3 4 5 6 Celk. Celk. 

  celá 1/2 celá 1/2 celá 1/2 celá 1/2 celá 1/2 celá 1/2   

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   2                   4 4 

Základy společenských věd         1   2   2   3   8 8 

Dějepis     2   2   2   2   2   10 10 

Zeměpis 2   2   2   2       2   10 10 

Matematika 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 4 1 21 27 

Fyzika 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 výpočetní 
technika 

2 2     2 2     2 2     6 12 

Estetická výchova   2 2 2 2 2 2 2 2         8 16 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 24 

Povinně volitelný předmět v 
NJ 

        2 2 2 2 2 2 2 2 8 16 

1. volitelný předmět                 2 2 2 2 4 8 

2. volitelný předmět                     2 2 2 4 

Celkem vyučovacích hodin 32 16 32 17 33 18 33 17 33 18 33 20 196 302 
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2. Seznam akcí školy – kurzů, zájezdů, exkurzí 

  

1. – 7. 9. Výběrový poznávací zájezd do Anglie 

4. – 7. 9. Seznamovací kurz pro žáky primy A, primy C 

4. – 8. 9.  Seznamovací a jazykový kurz pro žáky primy D v Haidműhle 

5. 9.  IQ landia Liberec 

6. 9. Festival vědy 

11. 9. Charitativní akce Světluška 

11. – 12. 9. Teambuilding tercie D, Stará Živohošť 

12. 9.  Setkání v rámci oslav 60 let Gymnázia Na Pražačce v budově školy 

14. 9.  Společenský večer v rámci oslav 60 let Gymnázia Na Pražačce v kině Aero 

15. – 22. 9. Výměnný zájezd do Bremerhavenu 

15. – 22. 9. Výměnný zájezd do Straubingu 

15. – 22. 9. Výměna s part. školou Schwäbisch Gmünd 

15. – 22. 9. Výměna s part. školou Bornheim 

18. 9. Srdíčkový den – charitativní akce 

19. 9. Srdíčkový den – charitativní akce 

3. – 4. 10. Studentské volby 

4. 10. Památník Karla Čapka ve Strži 

4. 10. Blok prevence – poruchy příjmu potravy 

5. 10. Čtyři kroky do nového světa, Rudolfinum 

6. 10. Rotary klub – prezentace zahraničních studijních pobytů 

11. 10. Blok prevence – poruchy příjmu potravy 

13. 10. Blok prevence – prevence šikany a agresivního chování 

18. – 19. 10. Kunsthistorický zájezd do Vídně 

19. 10. Blok prevence – kyberšikana 

19. 10. Terezín, seminář 

19. 10. Das Filmfest 

20. 10. Divadelní představení Maxe Mauera v německém jazyce 

31. 10. Halloween 

2. 11. Bezpečná pražská škola, výzkum MHMP 

2. 11. Diagnostika třídních kolektivů  

6. – 8. 11. Řečniště, seminář Klub Klamovka  

8. 11. 
Ústav makromolekulární chemie AV ČR – přednáška „Molekulární obři“ v rámci Týdne 
vědy  

8. – 9. 11. Terezín, seminář 

9. 11. Ústav fotoniky a experimentální botaniky AV ČR – exkurze 
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10. 11. Ústav fotoniky a experimentální botaniky AV ČR – exkurze 

10. 11. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR – exkurze 

10. 11. 
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR – exkurze „Astrochemie“ v rámci Týdne 
vědy  

11. 11. Asistenční kurz, Sestry v sukni 

13. 11. Demosthenes – přehlídka v řečnickém umění  

14. 11. Archeologická beseda  

16. 11. Blok prevence – kyberšikana 

22. 11. Dny geografie PřF UK 

28. 11. Písemné zkoušky DSD II 

29. 11. Švandovo divadlo – Hamlet  

30. 11. Blok prevence – kyberšikana 

1. 12. Olympiáda v českém jazyce 

1. 12. Písemné zkoušky LanguageCert 

2. 12. Ústní zkoušky LanguageCert 

4. 12. První pomoc 

4. 12. Srdíčkový den, charitativní akce 

5. – 7. 12. Ústní zkoušky DSD II 

5. – 8. 12. Exkurze do Osvětimi 

7. 12. První pomoc 

6. 12. Školní kolo soutěže v AJ 

7. 12. Projekt Vv (Čj) – Mytické světy 

11. 12. Interaktivní dílna – Jak vzniká dokumentární divadlo 

11. 12. Blok prevence – patologické hráčství 

11. 12. Konverzační soutěž v německém jazyce 

13. 12. Blok prevence – patologické hráčství 

13. 12. Varhanní koncert Atrium 

13. 12.  Sportovní akce – extraliga florbalu 

13. 12. Koncert školního sboru Repetice 

14. – 17.12 Vánoční výběrový lyžařský kurz 

15. 12. Exkurze po staré Praze – architektonické slohy 

18. 12. Návštěva zvířecích útulků v Troji a Klecanech 

18. 12. První pomoc 

21. 12.  Adventní zájezd do Drážďan 

22. 12. Školní akademie 

3. 1. Beseda “Studieren in Deutschland” 
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7. – 13. 1. Lyžařský kurz Erlebachova bouda 

16. 1. Den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium  

23. 1.  Prezentace TU Freiberg 

26. 1. Čtyři kroky do nového světa 

30. 1. Chemická olympiáda kat. D 

31. 1. Biologická olympiáda kat. C 

15. 2. Beseda s představiteli SCIO – přijímací testy na VŠ 

16. 2.  Maturitní ples, imatrikulace 1. ročníků 

21. 2.  Blok prevence – nelegální návykové látky  

22. – 26. 2. Lyžařský kurz Lyžařská bouda 

23. 2. Blok prevence – nelegální návykové látky 

28. 2. Blok prevence – rasismus a xenofobie 

1. 3. Jugend debattiert – konverzační soutěž v německém jazyce 

5. – 9. 3. DSD I – ústní zkoušky 

6. 3. Poetické setkání 

9. – 16. 3. Výměna s part. školou Bremerhaven 

9. – 16. 3. Výměna s part. školou Straubing 

12. – 14. 3. Osvětim, exkurze 

13. 3. Písemná zkouška DSD I 

13. 3. Stavovské divadlo – Faust 

13. – 17. 3. Lyžařský kurz Postalm 

14. 3. Grónsko – komentovaná prohlídka výstavy, Národní zemědělské muzeum 

16. 3. Matematický klokan, soutěž 

16. 3. Chemická olympiáda kategorie B – praktická část školního kola 

19. 3. Srdíčkový den – charitativní sbírka 

20. 3. Jugend debattiert – konverzační soutěž v německém jazyce, obvodní kolo 

23. 3. Orwell – 1984, divadlo D 21 

26. 3. Présentation en français 

27. 3. Studentský filmový seminář 

3. 4. Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

3. 4. Planeta Země 3000: „Myanmar – divoká cesta do barmské říše“ 

4. 4.  Čtyři kroky do nového světa, Rudolfinum 

4. 4. Projekt EU s pracovníkem administrativy v Bruselu 

5. 4. Beseda s dramaturgyní Stavovského divadla Martou Ljubkovou 

6. 4. Pythagoriáda, soutěž 
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10. 4. Hockeyshow, tradiční rozloučení maturantů 

10. 4.  Galerie HMP, exkurze 

10. 4. Chemická olympiáda kategorie B - test školního kola 

11. 4. Prevence kriminality a patologického chování, vzdělávací program věznice Jiřice 

13. 4. Exkurze Vojna 

16. 4. Mikroskopování, projekt 

17. 4. Hrajeme si na jevišti – scénické čtení 

19. 4. Instalace a vernisáž výstavy studentů výtvarného oboru 

19. 4. Svět kolem Nás: „Kuba – dvě tváře svobody“  

23. 4. Projekt Divadlo: ND pro 21. století 

25. 4. Umění a život ve středověku, gotické malířství – projekt VV, ČJ 

26. 4. The Sweet sixties, divadlo AJ 

3. 5. Fake News – přednáška v rámci festivalu Všemi směry 

13. – 18. 5. Sportovní kurz Dobronice 

15. – 17. 5. Divadlo ve světě, svět v divadle – projektový výjezd 

17. 5. Návštěva animačního studia 

23. 5. Proč studovat na MFF UK – beseda 

24. 5. Planetárium, exkurze 

24. 5. Scénické čtení, projekt 

25. 5.  Praha astronomická, exkurze 

25. 5.  Noc kostelů – kostel Palmovka, vystoupení sboru REPETICE 

27. 5. Koncert na Petříně, sbor Repetice a hosté 

29. 5. Animační workshop – Aeroškola 

30. 5. Animační workshop – Aeroškola 

30. 5.  Do Rakouska na zkušenou – přednáška 

1. 6. Plenérové kreslení – projektový den 

1. – 5. 6. Vodácký kurz Vltava I 

7. 6.  Návštěva animačního studia  

7. 6. Finále soutěže JDI, Goethe Institut 

8. – 14. 6.  Výměna s part. školou Schwäbisch Gmünd 

8. – 14. 6. Výměna s part. školou Bornheim 

8. – 12. 6. Vodácký kurz Vltava II 

11. 6.  Výstava masožravých rostlin 

13. 6. Exkurze VV – Roudnice nad Labem 

13. 6. Workshop VV – Karlínské kasárny 
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15. 6.  Čtyři kroky do Nového světa 

18. – 22. 6. Krajinářský kurz Varvažov 

19. 6. Národní divadlo: Sen čarovné noci 

21. 6. Prezentace projektu Divadlo ve světě 

25. – 26. 6. Třídní výlety 

28. 6. Burza učebnic, ztrát a nálezů 

28. 6. Zahradní slavnost – odpolední rozloučení se školním rokem 
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3. Seznam seminářů DVPP 

Halamková Bi Společenství praxe PF UK 

Plajnerová AJ Support and inspire konference OUP FF UK 

Ošťádalová AJ Support and inspire konference OUP FF UK 

Moravcová Ma Užití počítačů ve výuce matematiky MFF 

Kaňková Ma Využití počítače v matematice Descartes 

Kaňková Ma Matematická gramotnost MFF UK 

Dobřemyslová Ma Kurz k MO JČMF+MFF UK 

Chaloupecká Ma Řešení úloh MO MFF UK 

Trunečková NJ Hry gramatické Mgr. Hrušková 

Chladová prevence Prevence užívání tabáku a alkoholu Julea s Jim z.s. 

Emanovská HV+ČJ Vzdělávací program před očima DOX 

Ošťádalová AJ 
Pestrobarevnost hlavního proudu 
americké literatury 

FF UK 

Libá ČJL Labyrintem interpretace Descartes 

Izáková ČJL Labyrintem interpretace Descartes 

Brichcínová VV Vzdělávací program před očima DOX 

Halamková CH Společenství praxe PF UK 

Floriánová D Co by bylo, kdyby nebylo antiky Fraus 

Trunečková NJ Co nevíte o Německu Mgr. Hrušková 

Libá NJ Filmy ve vyučování nj Hueber 

Chaloupecká Fy Podzimní škola fyziky FEL ČVUT 

Kaňková Ma Matematická gramotnost UK 

Kaňková Ma Využití počítače v matematice Descartes 

Marková CH Poznáváme svět kolem nás PF UK 

Plajnerová AJ Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit Descartes 

Kaňková  
Seminář pro předsedy maturitní 
komise 

NIDV 

Kaňková Ma Dva dny s didaktikou matematiky PedF UK 

Moravcová Ma Dva dny s didaktikou matematiky PedF UK 

Pflanzerová NJ 
Rozvoj jazykových dovedností pomocí 
digitálních technologií 

NIDV 

Halamková CH Společenství praxe PF UK 
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Pflanzerová man Šablony pro školy Seminaria 

Emanovská HV Slyšet jinak Česká filharmonie 

Pavlíčková HV Slyšet jinak Česká filharmonie 

Brichcínová VV Škola v DOXu, DOX ve škole DOX 

Emanovská ČJL Zážitkový workshop POST BELLUM DOX 

Janušová NJ Jak na nj jako na druhý cizí jazyk Mgr. Hrušková 

Tužová AJ A game of phones 
Oxford University 
Press 

Halamková CH Společenství praxe PF UK 

Halamková CH Společenství praxe PF UK 

Ošťádalová AJ Supporting ideas FF UK 

Tužová AJ Supporting ideas FF UK 

Plajnerová AJ Supporting ideas FF UK 

 

 

 

 

 


