
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

O ČINNOSTI GYMNÁZIA  

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11 

 
Výroční zprávu schválila školská rada na svém zasedání dne 31.10.2011. 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

1. Název: 

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 

 

2. Vedení školy: 

Ředitel:    Jiří Benda     235010161 

   (jiri.benda@alej.cz) 

Stat.zástupkyně: Ing. Arch. Zuzana Stiborková 235010184 

   (zuzana.stiborkova@alej.cz) 

 

3. Web: 

www.alej.cz 

 
4. Součásti školy a jejich kapacita: 

Střední škola  IZO: 049625446  kapacita: max 620 žáků 

Jídelna    IZO: 102449708  kapacita: 620 jídel 

 
5. Obory vzdělání: 

Škola Kód 
Název oboru / 

vzdělávacího programu 

Cílová kap. 
oboru 

/programu 

Poznámka 

Gymnázium 79-41-K/401 gymnázium – všeobecné 130 dobíhající obor 

Gymnázium 79-41-K/41 gymnázium/Alejí ke vzdělání 130 RVP G 

Gymnázium 79-41-K/801 gymnázium - všeobecné 520 dobíhající obor 

Gymnázium 79-41-K/81 gymnázium/Alejí ke vzdělání 520 RVP ZV a G 

 

Učební plány oborů 79-41-K/401 a 79-41-K/801 vycházejí z Generalizovaného 
učebního plánu gymnázia (MŠMT č.j. 20 594/99-22) – viz příloha č.1 a 2. 

Učební plán oboru 79-41-K/41 vychází z RVP G – viz příloha č.3. 

Učební plán oboru 79-41-K/81 vychází z RVP ZV a G – viz příloha č.4. 

 

Charakteristika studia a výuka cizích jazyků 

Gymnázium nabízí všeobecné čtyřleté a osmileté studium s výukou povinných, 
volitelných a nepovinných předmětů v angličtině.  

Čtyřleté 
studium 

Osmileté 
studium 

Předmět Typ 

 kvarta The World is Small povinný 

1.ročník kvinta Reálie anglicky mluvících zemí povinný 

2.ročník sexta Reálie anglicky mluvících zemí povinný 

3.ročník septima Literatura anglicky mluvících zemí  volitelný 

pro všechny ročníky 
(především vyšší ročníky) 

Drama v anglickém jazyce nepovinný 

Anglická debatní liga nepovinný 

 

V rámci výuky jsou studenti připravováni na vykonání jazykových 

cambridgeských zkoušek (FCE a CAE). 

mailto:jiri.benda@alej.cz
mailto:zuzana.stiborkova@alej.cz
http://www.alej.cz/
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Druhý cizí jazyk si studenti osmiletého studia volí již v primě z nabídky: německý 
jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk. Ve čtyřletém studiu je druhý 

cizí jazyk stanoven z důvodu návaznosti úvazků (střídá se Nj, Fj, Šj). Ve školním 
roce 2010/2011 byly ve třídě 1.A dvě skupiny francouzského jazyka. I druhé cizí 
jazyky nabízejí volitelné konverzační hodiny a semináře. 

Ve školním roce 2010/2011 se gymnázium zapojilo do Metropolitního programu 
podpory středoškolské jazykové výuky. V rámci programu došlo k navýšení počtu 

hodin výuky 2.cizího jazyka o jednu hodinu týdně pro všechny studenty vyššího 
gymnázia: 

Čtyřleté 

studium 

Osmileté 

studium 

Hodinová dotace 

2.cizího jazyka 
dle ŠVP 

Hodinová dotace 

z metropolitního 
programu 

1.ročník  4 1 

 kvinta 3 1 

2.ročník sexta 3 1 

3.ročník septima 3 1 

4.ročník oktáva 3 1 

 

Stejný důraz jako na kvalitní jazykovou přípravu gymnázium klade na kvalitní 
výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Jejich výuka vrcholí v nejvyšších ročnících 

celou škálou volitelných seminářů. 

Od 1.12.2008 do 31.5.2011 bylo gymnázium řešitelem projektu „Genetika do 
škol aneb biologie trochu jinak“ operačního programu Praha Adaptabilita. 

 

6. Změny ve skladbě oborů oproti školnímu roku 2009/2010: 

Platnost školního vzdělávacího programu gymnázia Alejí ke vzdělání, který je 
sestavený dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a pro 

gymnázium, postoupila opět o další ročník. Ve školním roce 20010/11 tak bylo 
složení oborů: 

Výuka dle ŠVP oboru 79-41-K/41: 1. a 2.ročník 

Výuka dobíhajícího oboru 79-41-K/401: 3. a 4.ročník 

Výuka dle ŠVP oboru 79-41-K/81: prima – sexta 

Výuka dobíhajícího oboru 79-41-K/801: septima - oktáva 

 

7. Sídlo: 

Nad Alejí 1952, 162 00 Praha 6 

Vlastník budovy: 

Hlavní město Praha 

E-mail: 

gymnasium@alej.cz 

Telefon: 

235010160 

Fax: 

235010189 

 

Charakteristika školy: 
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Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 vzniklo v roce 1984. Základem 
studijního programu gymnázia je všeobecné čtyřleté a osmileté studium 

s posílenou výukou anglického jazyka. 

Zřizovatel: 

Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2 
(od 1.1.2001) 

 

8. Vybavení školy 

Areál gymnázia pochází z roku 1968 a tvoří ho 3 objekty – hlavní budova, 
administrativní budova a sportovní blok. Součástí areálu je také venkovní hřiště. Od 
roku 1997 procházejí budovy i hřiště gymnázia rekonstrukcí, která postupně 

napravuje původní, velmi špatný technický stav budov. V roce 2010/2011 tato 
rekonstrukce zahrnovala revitalizaci chodby 3. podlaží hlavní budovy. Revitalizace 

zahrnovala výměnu všech dveří, podlahy chodby a vymalování chodby podle 
výtvarného návrhu a navazovala na předchozí práce v budově (přístavbu šaten, 
revitalizaci přízemí). 

Hlavní budova 

Obsahuje kmenové učebny tříd, odborné učebny českého jazyka, biologie, 

chemie, fyziky, zeměpisu, dějepisu, společenských věd, výtvarné výchovy a hudební 
výchovy a kabinety všech předmětů. Výuce slouží také počítačová učebna, 

2 laboratoře fyziky, 2 laboratoře biologie, laboratoř chemie, malý divadelní sál a 
grafická dílna. Téměř všechny odborné učebny prošly v posledních deseti letech 
rekonstrukcemi a díky sponzorským darům jsou průběžně vybavovány 

nejmodernější didaktickou technikou. V roce 2010/2011 byly audiovizuální technikou 
vybaveny učebny ZSV, dějepisu a čtyři jazykové učebny (2x interaktivní tabule a 4x 

plazmová obrazovka). 

 

Červen 2011 
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Září 2011 

Administrativní budova 

Obsahuje kanceláře vedení školy a administrativních pracovníků, sborovnu, školní 

kuchyni a jídelnu. Studentům v této části slouží zejména česká a anglická knihovna 
se studovnou. 

Sportovní blok a venkovní hřiště 

Obsahuje velkou a malou tělocvičnu s posilovnou, šatnami a příslušenstvím. 
K výuce tělesné výchovy slouží rovněž multifunkční hřiště s vybavením na fotbal, 

volejbal, tenis a házenou. Součástí areálu je běžecký ovál, doskočiště skoku 
dalekého a vysokého a cvičná tenisová stěna vybavená streetbalovými koši. 

 

9. Školská rada (zvolená 12.11.2008): 

Zástupci zletilých studentů a rodičů: Jan Polák (OA) 

  Ing. Karel Umlauf 

Zástupci zřizovatele:    Ing. Marie Kousalíková 

      Ing. René Pekárek 

Zástupci gymnázia:    RNDr. Jiří Vorel 

      RNDr. Dana Töpferová 

Na zasedání v říjnu 2010 školská rada projednala a schválila aktualizovaný 
školní řád a výroční zprávu o činnosti gymnázia za předchozí rok. 

Na druhém zasedání 4.5.2010 projednala školská rada návrh rozpočtu školy. 

Na obou zasedáních byly diskutovány plány na rekonstrukci školy, stav příprav 
žádostí o granty a aktuální pedagogické a organizační záležitosti. Podrobné zápisy 

z jednání jsou k dispozici na webových stránkách školy v oddílu Školská rada. 

Kontakt: skolskarada@alej.cz. 

mailto:skolskarada@alej.cz
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II. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY  

1. Pedagogičtí pracovníci 

a. Počty osob 

Š
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Gymnázium 3 3 55 45,5 4 0,4 62 48,9 

 
b. Kvalifikace 

Škola Počet 
Celkem % 

z celkového počtu 

Gymnázium 
Kvalifikovaných 59 95% 

Nekvalifikovaných 3 5% 

 

c. Další vzdělávání 

 Počet Zaměření 
Počet 

účastníků 

Vzdělávací 

instituce 

Semináře 

1 Kázeň a klima školy 1 Mgr. M.Veselá 

1 
Připravenost státních 

maturit 
1 Senát P ČR 

1 

Soudobé dějiny, 
média a politika 

v demokratické 
společnosti 

1 
Ústav soudobých 

dějin 

1 
Metody a strategie 
kritického myšlení v 

Čj 
2 Descartes 

1 Zpívat nebudu 2 Descartes 

1 
Oxford Methodology 

Day 
1 OUP 

1 
Cambridgeské 

zkoušky nanečisto 
1 Britská rada 

1 
Angličtina s rodilými 

mluvčími 
2 TANDEM 

1 Mein Berlin 1 Descartes 

1 Dějiny 20.století 1 ASUD 

1 Amis et compagnie 1 ILC 
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Semináře 

1 
Efektivní nonverbální 

komunikace 
1 Descartes 

1 
Jak připravit učitele 

matematiky 
1 MFF UK 

1 AAA Science 1 MFF UK 

1 
Galerie ministrů 

školství 
1 MFF UK 

1 Matematika a hudba 1 MFF UK 

2 
Matematika a její 

aplikace 
1 VÚP 

1 
Tvar a obsah ploch v 

praxi 
1 MFF UK 

1 
Co je nového ve 

starém Egyptě 
1 HYL s.r.o. 

1 
Jarní botanický 

víkend 
2 PF JČU 

1 

Chcete poznat 

interaktivní tabuli 
v Aj? 

1 Descartes 

1 
Na Galilea, Dopplera 

i kadenci zbraní 

graficky 

2 Descartes 

1 

Dodržování 

autorských práv ve 
výuce 

1 

Akademie 

moderního 
vzdělání 

1 
Činnost výchovného 

poradce 
1 PPP Praha 6 

1 Quartier libre 1 Klett 

1 
Výuka Aj v době 

ELFu 
2 Descartes 

1 
Domácnost na 

úvěrovém trhu 
1 

Česká společnost 

ekonomická 

1 
Měkká pergamenová 

obalová vazba 
1 VŠUP 

1 
Teaching Australian 

Studies 
1 OUP + MU Praha 

1 
Evoluční změny 

v anglické gramatice 
2 Descartes 

1 
Seminář k úlohám 

MO 
1 Výbor MO 

1 Svět energie 1 ČEZ 

1 Lasery a holografie 1 Descartes 

1 
X.seminář Historie 
matematiky pro 

vyučující sš 

1 PřF UK, MFF UK 

1 
Škola jako místo 

setkávání 
1 FF UK 

Kurzy 

1 
Školení zadavatelů 
společné části MZ 

10 CERMAT 

1 
Školení školních 

maturitních komisařů 
2 CERMAT 

1 
Školení hodnotitelů 

PP ze ŠJ 
1 CERMAT 
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1 
Školení hodnotitelů 

PP z ČjL 
2 CERMAT 

1 
Školení hodnotitelů 

ÚZ z AJ 
4 CERMAT 

1 
Školení hodnotitelů 

ÚZ z NJ 
1 CERMAT 

1 
Školení hodnotitelů 

ÚZ z FJ 
2 CERMAT 

1 
Školení hodnotitelů 

ÚZ z ČjL 
2 CERMAT 

1 
Instruktor 

snowboardingu 
2 UP 

1 
XVII. sympozium 
francouštinářů 

1 SUF 

1 Klub sbormistrů 1 Nipos - Artama 

Doplňkové 
ped.studium 

1 

Specializační studium 

pro metodiky 
prevence 

1 

1.LF UK (Centrum 
adiktologie) + 

IPPP + 

Prev-centrum 

Školský 

management 

1 Funkční studium II 1 CŠM PedF UK 

1 
Výjezdní školení 

ředitelů ZŠ a SŠ 
1 MČ Praha 6 

Rozšiřování 

aprobace 
1 Učitelství Nj 1 ZČU Plzeň 

Konference 

1 Inovace ve výuce 2 HYL s.r.o. 

1 
Konference ředitelů 

gymnázií 
1 AŘG 

1 
Setkání učitelů 

matematiky 
1 CCV Pardubice 

1 
Veletrh nápadů 
učitelů fyziky 

1 MFF UK 

1 
Konference k etické 

výchově 
1 NIDV 

1 

Aktuální dění a 

reforma na 
gymnáziích 

1 VÚP 

Jazykové 
studium 

1 AJ Jaro II 1 ČVUT 

1 Anglický jazyk C1 1 Rolino 

Exkurze x x x X 

Přednášky 
1 Týden vědy 2 AV ČR 

1 Týden mozku 1 AV ČR 

Studijní 
návštěva / 

stáţ 

x x x X 
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2. Nepedagogičtí pracovníci 

a. Počty osob 

Fyzické osoby celkem V přepočtu na plné úvazky 

24 21,03 

 

b. Další vzdělávání 

 Počet Zaměření 
Počet 

účastníků 
Vzdělávací 
instituce 

Semináře 

1 
Platové předpisy 

2011 
1 RESK 

1 
Nemocenské 

pojištění 
1 Erudica 

1 Zákoník práce 1 Erudica 

1 
Daň z příjmů ze 

závislé činnosti 
1 Erudica 

4 PaM 1 VEMA 

1 Řádná účetní závěrka 1 TSM, s.r.o. 

1 Účetnictví a rozpočet 1 Gordic 

Kvalifikační 

vzdělávání 
1 

Studium 

gastronomického 
oboru 

1 
SŠ gastronomická 

a hotelová, s.r.o. 
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III. ÚDAJE O ŢÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ  

1. Počty tříd a počty ţáků v denním vzdělávání 

Škola Počet tříd Počet ţáků 

Gymnázium 20 593 

 

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku 

- přerušili vzdělávání    16 

- nastoupili po přerušení vzdělávání  10 

- sami ukončili vzdělávání   2 

- vyloučeni ze školy    0 

- nepostoupili do vyššího ročníku  3 z toho nebylo pov. opakování 3 

- přestoupili z jiné školy   7 

- přestoupili na jinou školu   7 

- jiný důvod     0 

 

2. Průměrný počet ţáků na třídu a učitele v denním vzdělávání 

Škola Průměrný počet ţáků 
na třídu 

Průměrný počet ţáků 
na učitele 

Gymnázium 29,65 12,13 

 

3. Ţáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 
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Gymnázium 

Počet ţáků 

celkem 
1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 85 0 0 89 

Z toho nově 

přijatí 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0 0 13 
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4. Výuka cizích jazyků 
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593 345 166 104 291 170 0 0 136 71 0 0 10 0 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků v denním vzdělávání 

Škola Gymnázium 

Z celkového 

počtu ţáků 

Prospělo s vyznamenáním 174 

Neprospělo 3 

Opakovalo ročník 0 

Počet ţáků s uzavřenou klasifikací do 30.6. 585 

Tj. % z celkového počtu ţáků 98,7% 

Prům. počet zameškaných hodin na ţáka 67,68 

Z toho neomluvených 0,06 

 

6. Výsledky maturitních zkoušek v denním vzdělávání 

Počet ţáků, kteří konali zkoušku 87 

 Z toho konali zkoušku opakovaně 1 

Počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni 

ke zkoušce v řádném termínu 
0 

Počet ţáků, kteří byli 
hodnoceni: 

Prospěl s vyznamenáním 58 

Prospěl 29 

Neprospěl 0 

 

Gymnázium bylo vyhodnoceno Ministerstvem školství, mládeţe a 
tělovýchovy jako 4.nejúspěšnější střední škola ve společné části maturitní 
zkoušky v ČR. V hodnocení bylo použito skóre, jehož konstrukce je popsána na 

stránkách Cermatu (www.novamaturita.cz). 
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7. Přijímací řízení do 1.ročníků denního vzdělávání školního roku 
2011/2012: 
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Přijímací řízení 

pro šk.rok 
2011/2012 

Počet přihlášek celkem 105 377 

Počet kol přijímacího řízení celkem 1 1 

Počet přijatých celkem 49* 78* 

 Z toho v 1.kole 49 78 

 Z toho ve 2.kole 0 0 

 Z toho v dalších kolech 0 0 

 Z toho na odvolání 0 0 

Počet nepřijatých celkem 56 299 

Počet volných míst po přijímacím řízení 

Obor: 79-41-K/41 Gymnázium 0 X 

Obor: 79-41-K/81 Gymnázium x 0 

 

Při přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012 byly využity testy a vyhodnocovací 
program společnosti SCIO (s výjimkou testu z anglického jazyka pro uchazeče 

o čtyřleté studium). Po výborných zkušenostech hodlá gymnázium využívat testy 
SCIO i v následujících letech. 

*Počet přijatých studentů je vyšší než kapacita tříd – ostatní uchazeči 

neodevzdali zápisové lístky. 

 

8. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Země Počet studentů 

Ruská federace 6 

Ukrajina 4 

Bulharská republika 2 

Slovenská republika 2 

Korejská lid.dem.republika 2 

Chorvatsko 1 

Německo 1 

Srbsko 1 

Vietnam 1 

Arménie 1 

Bělorusko 1 

 
Začleňování cizinců do vzdělávání nepřináší žádné výrazné problémy. Jedná se 

nejčastěji o dvě supiny. První tvoří žáci ze smíšených rodin, kteří dobře ovládají 

český jazyk. Druhou skupinu tvoří výměnní studenti (organizace AFS, YFE atd.), 
jejichž motivací je zvládnutí základů českého jazyka v rámci jednoročního studijního 



 

13 

pobytu v ČR. Těmto studentům škola vytváří základní podporu prostřednictvím 
dalších vyučovaných jazyků. 

 

9. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků 

Gymnázium není zaměřené na speciální výchovu a vzdělávání. Ve školním roce 

2010/2011 nenavštěvoval školu žádný integrovaný žák. 

 

10. Vzdělávání nadaných ţáků a studentů 

Vzdělávání nadaných studentů probíhá v rámci běžné výuky s využitím 
specializovaných seminářů. Vyučující seminářů se mohou v dělených skupinách více 

věnovat studentům, kteří jeví o daný obor hlubší zájem. 

Kromě toho bylo gymnázium řešitelem projektu ESF a HMP operačního programu 

Praha Adaptabilita Genetika do škol aneb biologie trochu jinak. Nadaní studenti 
mohli pracovat v genetické laboratoři na náročných úlohách připravených v rámci 
projektu. 

Gymnázium se cíleně snaží zprostředkovat studentům zejména vyššího gymnázia 
informace o možnostech studia v zahraničí: 

a) Ve spolupráci s Fulbrightovou nadací v ČR proběhla dne 12.11.2010 veřejná 
oficiální prezentace zástupců 20 vysokých škol z USA, Španělska, Německa, 
Rakouska a Nizozemí „Dny studia v Americe 2010 – CIS Tour“. Akce byla 

určena pro všechny pražské zájemce o studium v zahraničí. 

b) 23.11.2011 proběhla pro zájemce z řad studentů gymnázia prezentace 

možností vysokoškolského studia v Dánsku (University College of Aalborg). 

c) Zástupce pobočky New York University v Abu Dhabi požádal vedení gymnázia 
o nominaci dvou vynikajících studentů maturitního ročníku do výběrového 

řízení o studium na této univerzitě (spojené s plným stipendiem). 
Z přihlášených zájemců byli vnitřním výběrovým řízením vybráni dva studenti 

a jeden z nich ve výběrovém řízení konaném v Abu Dhabi uspěl. 

d) Informace o možnostech studia na zahraničních VŠ byly studentům 

zprostředkovány též studijní poradkyní Nadace Zdeňka Bakaly Kristýnou 
Borsodi. Ve výběrovém řízení NZB byli bývalí studenti gymnázia rovněž 
úspěšní. 

e) Na základě oslovení American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies 
škola zorganizovala soutěţ o pobyt na letním táboře CTY (Center for talented 
Youth) programu při Johns Hopkins University v USA. Jeden student gymnázia 
v celostátní soutěţi uspěl a letní tábor absolvoval. Další aktivity programu, 
celoroční korespondenční kurzy CTYOnline, byly připravovány v průběhu letních 
prázdnin a předpokládáme, ţe podpora nadaných studentů bude v budoucnu 
probíhat mimo jiné i touto formou. 

11. Ověřování výsledků vzdělávání 

Kromě běžného zjišťování výsledků vzdělávání používala škola ve školním roce 
2010/2011 další nástroje: 

1. testování Kalibro pro kvarty (zjišťování výsledků vzdělávání pro nižší stupeň 
osmiletého gymnázia) 

2. testování Vektor společnosti Scio (zjišťování přidané hodnoty po čtyřech 
letech studia) 

3. výsledky studentů v Cambridgeských zkouškách 
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1. Kalibro 

Srovnávací testy Kalibro pro kvarty používáme od roku 1998, a to vždy testy 

z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Gymnázium v testech dosahuje 
nadprůměrných výsledků. Výsledky kvart z roku 2010/2011 jsou uvedeny v tabulce: 

Zkouška 
Počet 

studentů 

Průměrná úspěšnost 

ţáků 

Pořadí mezi 
gymnázii 

G
y
m

n
á
z
iu

m
 

N
a
d
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jí
 

G
y
m

n
á
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 Č
R
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 Č
R
 

Český jazyk 54 63,2% 61,9% 51,5% 4.decil 

Matematika 55 71,0% 64,1% 42,3% 3.decil 

Anglický jazyk 57 86,5% 77,9% 61,7% 2.decil 

Dlouhodobé výsledky: 
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2. Výsledky testování Vektor společnosti Scio 

V říjnu roku 2007 proběhla první část testování Vektor, zaměřená na zjišťování 

přidané hodnoty vzdělávání na našem gymnáziu. Testování se účastnily třídy 1.A, 
QA a QB školního roku 2007/2008. Tytéž třídy (4.A, OA, OB) se ve školním roce 
2010/2011 zúčastnily druhé části testování. Výsledky jednotlivých žáků byly 

spárovány a žáci obdrželi osobní zprávy o dosaženém pokroku. Škola obdržela 
souhrnné výsledky v testovaných předmětech. 
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Výsledky dokládají vysokou úroveň znalostí a dovedností maturantů gymnázia ve 

všech testovaných předmětech. Rovněž dokládají vysokou přidanou hodnotu výuky 
gymnázia (s výjimkou výuky matematiky ve třídě 4.A). 
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3. Výsledky studentů v Cambridgeských a dalších zkouškách v anglickém jazyce 

Součástí učebního plánu gymnázia je příprava na Cambridgeské zkoušky 
z anglického jazyka. Přípravu na zkoušky zajišťují čeští a zahraniční interní učitelé 
gymnázia, placené zkoušky se konají ve spolupráci s Metropolitní Univerzitou Praha 

(autorizovaným střediskem Cambridge ESOL v ČR) několikrát do roka podle volby 
studentů. Další certifikované zkoušky mohou studenti skládat sami nezávisle. 

Přehled absolventů gymnázia ve školním roce 2010/2011 s úspěšně složenými 
zkouškami: 

Typ zkoušky 4.A OA OB Celkem  

FCE 1 4 8 13 15 % 

CAE 1 9 1 11 13 % 

ILTS 0 1 0 1 1 % 

TOEFL 0 1 0 1 1 % 

Bez zkoušky 29 12 20 61 70 % 

 

4.A OA OB Celkem  

     

 

 

12. Školní vzdělávací program 

Školní vzdělávací program „Alejí ke vzdělání“ pro nižší stupeň osmiletého 
gymnázia (podle RVP ZV) vstoupil v platnost ke dni 1.9.2007 pro primy osmiletého 

gymnázia. Na základě prvního roku výuky podle nového vzdělávacího programu byly 
připraveny drobné korekce, které byly zapracovány do dodatku 1 s platností 

od 1.9.2008. 

Celý dodatek a další změny byly v průběhu celého školního roku 2008/2009 

zapracovány do nového školního vzdělávacího programu (podle RVP ZV a G) se 
stejným názvem, který začal platit od 1.9.2009. Ve školním roce 2010/2011 byly dle 
školního vzdělávacího programu vyučovány primy až sexty osmiletého studia a 

1.ročník a 2.ročník čtyřletého studia. 

Od následujícího školního roku bude platit dodatek ŠVP, který bude obsahovat 

přehled a osnovy volitelných předmětů. 
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IV. AKTIVITY ŠKOLY, PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

1. Výchovné a kariérní poradenství 

Funkci výchovné poradkyně vykonává PhDr. Barbara Jirsová. 

B.Jirsová je absolventkou dvouletého kvalifikačního kurzu pro výchovné poradce 
na katedře psychologie FF UK (ukončení v prosinci 2006). Při své činnosti výchovné 

poradkyně průběžně konzultuje s psycholožkou Pedagogicko-psychologické poradny 
Prahy 6 PhDr. I.Kubešovou a spolupracuje v oblasti prevence sociálně patologických 

jevů s Mgr. P.Edrovou. Závažnější problémy řeší ve spolupráci s ředitelem školy, 
účastní se i některých jednání ředitele školy s rodiči. 

Ve školním roce 2010/2011 B. Jirsová pokračovala ve své práci koordinátorky 

školních projektů Paleta a Miminko nanečisto. Na Dnech otevřených dveří 
(24.11.2010 a 19.1.2011) poskytovala společně s vedením školy informace o studiu 

na osmiletém gymnáziu. 

Velmi významná je spolupráce našeho gymnázia s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou Prahy 6, konkrétně s psycholožkou PhDr. Ivanou Kubešovou, která má 
pravidelně jedenkrát týdně konzultace přímo ve škole a zároveň se zapojuje i do 
dalších akcí školy. Tato spolupráce byla do prosince 2010 realizována v rámci 

projektu Psycholog ve škole (grant programu Zdravá šestka Obecního úřadu 
m.č.Praha 6), po zrušení projektu je financována z prostředků školy. V září 2010 se 

dr. Kubešová zúčastnila seznamovacích pobytů Šance pro studenty 1.A, v květnu a v 
červnu 2011 zážitkových kurzů pro studenty kvarty A a kvarty B, celoročně 
spolupracovala při realizaci projektu Miminko nanečisto. 

Ve školním roce 2010/2011 řešila výchovná poradkyně především problémy 
spojené s nevhodným chováním jednotlivých studentů, prospěchové problémy a 

problémy vyplývající ze zdravotního stavu studentů, zhoršeného psychického stavu 
(deprese) nebo z jejich rodinného prostředí. 

Důraz byl položen také na prohloubení spolupráce výchovné poradkyně s třídními 

učiteli. Na začátku školního roku proběhly pod vedením výchovné poradkyně 
instruktážní semináře pro třídní učitele a jejich zástupce  na téma „Výchovná práce 

třídního učitele a práce učitele se třídou“ (27.8. a 31.8.2011). 

Kázeňské a vztahové problémy se projevovaly spíše v nižších ročnících, a to 
především ve třídách KA a QA . Velká pozornost byla proto zaměřena na aktuální 

specifické problémy a podporu vhodného  chování a  vztahů v jednotlivých třídních 
kolektivech. Situace byly řešeny většinou individuálně s jednotlivými studenty či 

skupinami, ve třídě QA byla výchovnou poradkyní opakovaně provedena intervence. 
V závažnějších případech proběhla jednání s rodiči. Atmosféra ve třídách je průběžně 
monitorována třídními učiteli, kteří s výchovnou poradkyní úzce spolupracují.  

Stejně jako v předchozích letech, velký důraz byl položen také na prevenci 
šikany, a to jednak cíleným systematickým sledováním chování (ve spolupráci 

s třídními učiteli a ostatními vyučujícími), konzultacemi, individuálním přístupem a 
vyjednáváním, a také prostřednictvím informačních letáků pro studenty i rodiče 
nových ročníků (PA, PB, 1.A – 10.11.2010). Základní informace jsou zároveň 

celoročně vyvěšeny na nástěnce výchovné poradkyně ve 2.patře školy. Tento 
systém se ukázal jako poměrně efektivní – zkušenost ukázala, že několik rodičů a 

studentů si právě na základě informačních letáků vyžádalo konzultaci s výchovnou 
poradkyní a na základě jejich podnětů mohly být počínající vztahové problémy ihned 
podchyceny a vyřešeny.  

Jako nejzávažnější se projevily problémy na konci školního roku ve třídě PB, kde 
na základě oznámení studentky a poté rozhovoru s rodiči bylo zjištěno, že vůči této 
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studentce došlo k velice nevhodnému chování ze strany spolužaček a spolužáků, 
hraničícímu s projevy šikanování. Následné šetření a individuální pohovory se 

zúčastněnými jednotlivci i svědky za přítomnosti ředitele školy a výchovné 
poradkyně přispěly ke zklidnění situace ve třídě. Na podzim 2011 je ve spolupráci 
s Prev-Centrem v Praze 6 naplánována realizace intervenčního programu pro třídu 

(spolu s třídním učitelem); specificky zaměřený program by měl přispět ke 
znovunastavení vztahů ve třídě a k pravidlům vzájemného chování mezi studenty. 

Vůči studentům se specifickými poruchami chování (2 studenti) i vůči dalším 
studentům, u nichž se projevují problémy v oblasti chování (emoční labilita, zvýšená 
impulzivnost, kolísání pozornosti apod.) je uplatňován individuální přístup. 

Pro lepší monitorování a získávání co nejpřesnějších informací o projevech 
chování těchto studentů vypracovala výchovná poradkyně záznamový arch pro 

učitele. Tento přístup byl využit u jednoho studenta ze třídy TB, po dohodě s jeho 
matkou, v období říjen – prosinec 2010. Během tohoto systematického šetření 
vypracovala výchovná poradkyně dvě analýzy, které byly předány rodičům studenta 

a jejich prostřednictvím psychologovi, k němuž student dochází. Škola nezískala 
žádnou zpětnou vazbu ani požadavky na další postup vyučujících, avšak lze 

konstatovat, že došlo k částečnému zklidnění v chování studenta a že jeho nevhodné 
projevy je možno označit spíše jako ojedinělé. 

Velká pozornost ze strany výchovné poradkyně je rovněž individuálně věnována 

podpoře studentů se zdravotním znevýhodněním a studentům se složitou rodinnou 
situací či jiným sociálním znevýhodněním.  

Všechny tyto případy jsou řešeny ve spolupráci s PhDr. I.Kubešovou, s vedením 
školy, s třídními učiteli a podle potřeby i s ostatními vyučujícími a výchovně 
vzdělávací postupy jsou průběžně konzultovány s rodiči. 

B. Jirsová se i nadále  zaměřuje také na rozvoj studijních dovedností žáků a 
efektivnost jejich učení  - v  kvintách a v 1.ročníku realizovala v průběhu 1.pololetí 

dvouhodinový seminář na téma „Jak se učit na gymnáziu – zásady efektivního 
učení“. V primách byl seminář zařazen až před závěrem školního roku, aby studenti 

mohli lépe zhodnotit specifika jednotlivých předmětů a diskutovat o využití vhodných 
metod učení pro následující období. Studenti zároveň obdrželi informační letáky se 
základními zásadami efektivního  učení, tyto informace jsou také celoročně vyvěšeny 

na nástěnce výchovné poradkyně ve 2.patře školy. 

Seminář Jak se učit na gymnáziu – zásady efektivního učení 

QA 15.11.2010 

QB 19.11.2010 

1.A 23.11.2010 

PA 9.6.2011 

PB 9.6.2011 

Problémy s učením u jednotlivců řešila výchovná poradkyně individuálně, 
poskytovala konzultace studentům a jejich rodičům, průběžně spolupracovala s  
třídními učiteli i ostatními vyučujícími. Rovněž koordinovala individuální přístup ke 

studentům se specifickými poruchami učení (dysgrafie a dysortografie – 6 studentů).  

V oblasti kariérního poradenství je pozornost zaměřena především na studenty 

vyšších ročníků. V septimě/3.ročníku mohou studenti absolvovat testy profesní 
orientace včetně jejich rozborů (organizační zajištění: PPP Prahy 6 – dr.Kubešová). 
Výchovná poradkyně B.Jirsová vede instruktážní semináře, průběžně zajišťuje 

informovanost studentů o možnostech studia na všech typech vysokých škol, vyšších 
odborných škol a v pomaturitních kurzech, informuje studenty o Dnech otevřených 

dveří na vysokých školách, o přípravných kurzech a o způsobu přijímání na vysoké 
školy včetně informací o národních srovnávacích zkouškách, má na starosti nástěnku 
pro maturanty a distribuci  propagačních materiálů, zájemcům poskytuje konzultace 
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k vhodnému výběru vysoké školy. Kontroluje správnost vyplnění přihlášek na VŠ a 
VOŠ a provádí jejich potvrzení. 

 

Akce pro studenty: 

PROFI testy (testy  profesní orientace) 
(celkem 50 studentů) 

  3.A   18.10.2010 
  MA   19.10.2010 
  MB   19.10.2010 

 

Instruktážní seminář 

 – výběr vysoké školy, vyplňování přihlášek na 
vysokou školu 

  OA    1.11.2010 

  OB    1.11.2010 
  4.A    1.11.2010 

 

Seminář „Národní srovnávací zkoušky“  (Socrates) 

- pro školní rok 2010/2011 

  OA    23.9.2010  

  OB    23.9.2010 
  4.A    23.9.2010 
 

Seminář „Národní srovnávací zkoušky“  (Scio) 
- pro školní rok 2011/2012 

 

  MA    26.5.2011  
  MB    26.5.2011  

  3.A     26.5.2011  
 

 

V rámci vhodné nabídky volnočasových aktivit  a v návaznosti na spolupráci 

s o.s.Mensa z uplynulých dvou let pokračovala ve školním roce 2010/2011 činnost 
kroužku deskových her (vedoucí kroužku: Martin Pštross). Pro následující školní rok 
předpokládáme pokračování a větší propagaci v této oblasti. 

 

Vzdělávání a další aktivity výchovné poradkyně 

datum počet 
hodin 

akce 

12.10.2010 2 Administrativa výchovného poradce 
(přednáška - Pedagogicko-psychologická poradna Praha 6) 
Lektorka: PhDr. Zuzana HadjMoussová 

22.11.2010 7 Konference „Proměna školy – etická výchova“ 
(MŠMT) 

18.3.2011 8 
 

Konference „Škola jako místo setkávání“ (FF UK – katedra 
psychologie) 

celoročně  koordinátorka projektu „Paleta“    
(viz zpráva o projektu Paleta) 

celoročně  koordinátorka projektu „Miminko nanečisto“    
(viz zpráva PK OV/ZSV) 

 

Zpracovala: PhDr. Barbara Jirsová 
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2. Prevence sociálně patologických jevů 

A. Preventivní programy 

 programy v rámci výuky 

Pedagogové se zapojují do programu primární prevence v rámci svých předmětů 

(zejména ov, zsv, biologie, tv, vv, hv). Jedná se o organizaci přednášek, soutěží 
nebo průběžné působení ve školním roce ve škole, na kurzech, výletech, exkurzích. 

 pravidelné akce 

Sportovní turnaje jsou organizované pro celou školu, jsou to Vánoční volejbalový 
turnaj, Velikonoční basketbalový turnaj a v závěru školního roku školní atletické 

závody určené studentům prim až kvart. Učitelé tělesné výchovy se průběžně věnují 
také tématům jako např. zdravý životní styl, bezpečné chování, poskytnutí první 

pomoci apod.  

Další soutěže organizované na našem gymnáziu - umělecké (výtvarné, 
fotografické..), jazykové, literární. Studenti se samozřejmě účastní soutěží i 

v ostatních oborech a nejen v rámci našeho gymnázia. 

 školní časopis 

Školní časopis Aleo je přínosem pro studenty i pro pedagogy a ostatní 
zaměstnance školy. Ve školním roce 2010/2011 byl školní časopis oceněn 2.místem 
v 5.ročníku celostátní soutěže školních novin a časopisů v kategorii časopis roku 

(střední školy). 

 zájmové krouţky 

Škola nabízí studentům bohatý výběr zájmových kroužků (sportovní, výtvarné, 
jazykové,dramatické apod.). Kroužky vedou převážně pedagogové gymnázia. 
Kroužky jsou placené. Studenti hojně využívali školní hřiště. 

 Projekty 

1. Projekt Miminko nanečisto:  

Dlouhodobý projekt určen studentům prim osmiletého studia. Na projektu se 
podílí učitelé ov,biologie, výchovná poradkyně a školní psycholožka. 

Cílem je projít procesem početí nového života až po narození. Následuje týdenní 
péče o „novorozence“. 

2. Projekt Paleta: 

Dlouhodobý projekt určen všem studentům vyššího gymnázia. Podle možností se 
snažíme zapojovat a informovat o projektu i studenty prim až kvart. 

Součástí jsou přednášky na téma neziskové organizace a dobrovolnictví a 
organizace humanitárních sbírek. 

 studentská rada 

Studentská rada je volné sdružení zástupců jednotlivých tříd z řad studentů. 
Studentská rada se schází pravidelně jednou měsíčně s vedením školy. Na 

Studentské radě vedení školy seznamuje zástupce tříd se změnami v režimu školy, 
informuje o změnách, zadává ankety, předává materiály k připomínkám, upozorňuje 
na nejrůznější školní i mimoškolní akce a předává zástupcům tříd i další vybrané 

informace. 

Zástupci tříd mají také prostor k dotazům, námětům, připomínkám či jiným 

podnětům.  
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Z jednání Studentské rady se pořizuje záznam, který je zveřejněn na webových 
stránkách školy www.alej.cz.   

 spolupráce s Prev-centrem 

Ve školním roce 2005/2006 byla zahájena spolupráce s organizací Prev-centrum, 
která pomáhá realizovat program primární prevence v nižších ročnících osmiletého 

gymnázia. Každý ročník čeká čtyřletý cyklus interaktivních setkání. 

Ve školním roce 2008/2009 bylo do tohoto projektu zapojeno osm tříd osmiletého 

gymnázia (primy, sekundy, tercie a kvarty). Novinkou pro tato setkání byla nová 
lektorská dvojice, stejná pro všechny ročníky a účast, nejlépe, třídního profesora na 
celém bloku. 

Účast třídního profesora se téměř 100% podařila a z ohlasů vyplývá, že tato 
novinka byla přínosem setkání. 

Ve školním roce 2010/2011 byla gymnáziu přidělena nová lektorská dvojice, se 
kterou jsme spokojeni. 

Projekt je financován MČ Prahy 6. 

 Spolupráce se sdruţením Anima 

Občanské sdružení Anima pořádá pro studenty našeho gymnázia interaktivní 

setkání přímo v prostorách svého zařízení. V tomto školním roce se těchto setkání 
zúčastnily tři ročníky – 1.ročník a kvinta A a B, se svými třídními profesory. 

Tento projekt je financován pomocí příspěvku na žádost o grant. Bohužel se na 

příští rok nepodařilo tento příspěvek obdržet. Budeme hledat jinou možnost, jak 
v tomto, pro studenty zajímavém, projektu pokračovat. 

 spolupráce se školní psycholoţkou 

Na škole pravidelně působí školní psycholožka jeden den v týdnu. Je 
neoddělitelnou součástí některých projektů (miminko nanečisto) a rozvojových 

pobytů. 

 Spolupráce se školní metodičkou prevence 

Metodička organizuje a vede mimo jiné Projekt Prev. Tento projekt je určen pro 
vyšší ročníky osmiletého studia a pro všechny ročníky čtyřletého studia a navazuje 

na preventivní program vedený lektory Prev-centra. Projekt začal probíhat v roce 
2009/2010, kdy do něj vstoupily kvinty a první ročník čtyřletého studia. Ve školním 
roce 2010/2011 tyto třídy pokračovaly a nastoupily další kvinty a první ročník. Ve 

školním roce 2012/2013 by měl projekt pokrýt všechny ročníky a třídy vyššího 
studia. 

Projekt probíhá ve dvou dvouhodinových blocích v průběhu školního roku. 
Témata jsou podrobně rozepsána v ŠVP nebo MPP. 

 spolupráce s rodiči 

Spolupráce s rodiči přináší finanční podporu a pozitivní přístup k preventivnímu 
programu, se kterým jsou vždy podrobně seznámeni. 

 Nepravidelné akce 

Také v tomto roce se připojili studenti osmiletého studia k  filmové soutěži 
Antifetfest. Zúčastnili se studenti tercie a student kvinty, který úspěšně postoupil do 

celopražského kola.Soutěž byla určena žákům základních a středních škol. V divadle 
Semafor proběhlo promítání snímků žáků z Prahy 6 a také vyhlášení vítězů a 

postupujících do celopražského kola. Tématem, jak název soutěže napovídá, byly 
„drogy a vše,co souvisí“.  



 

25 

Před oficiálním vyhlášením soutěže navštívilo pět tříd promítání úspěšných filmů 
minulého kola „ Ozvěny Antifetfestu“. Byly to tercie, septimy a třetí ročník čtyřletého 

studia, což se osvědčilo jako dobrá inspirace. 

 

B. Rozvojové pobyty tříd 

Rozvojové pobyty jsou určeny studentům prim a kvart osmiletého studia a 
studentům prvního ročníku čtyřletého studia. 

Cílem pobytů pro primy a první ročníky čtyřletého studia seznámit se s novými 
spolužáky, třídním profesorem v jiném prostředí než ve škole. Program pobytů dává 
novým studentům možnost předvést se, nabídnout své schopnosti a dovednosti, 

eventuelně řešit problémy se zapojením do nového kolektivu  apod.. Pobyty 
probíhají na začátku školního roku. 

Program pobytu pro kvarty je zaměřen na rozbourání negativních vazeb a 
upevnění těch pozitivních, které se vytvořily v průběhu čtyř let studia. Kurz probíhá 
v červnu. 

Zapsala Pavlína Edrová 

 

3. Ekologická výchova a environmentální výchova 

Uskutečňuje se zejména v praktické rovině. Chodby gymnázia jsou vybaveny 
odpadovými nádobami na tříděný odpad (plasty, papír a směsný odpad). Škola se 

zapojuje do celostátní soutěže Recyklohraní (viz zpráva komise VV). Pro nově přijaté 
studenty prim a 1.ročníku škola pořádá přednášku o třídění odpadu ve spolupráci se 

společností EKO-KOM. 

Průřezové téma ekologická a enviromentální výchova je zařazeno do školního 
vzdělávacího programu „Alejí ke vzdělání“. 

 

4. Multikulturní výchova 

Průřezové téma multikulturní výchova je zařazeno do školního vzdělávacího 
programu „Alejí ke vzdělání“. 

V praktické rovině se studenti gymnázia setkávají s odlišnými kulturami 
a národními zvyklostmi při výjezdech, které gymnázium pořádá (výměnné pobyty, 
poznávací zájezdy, jazykové kurzy ve Velké Británii, účast na studentských 

konferencích). Část z těchto aktivit zahrnuje i bydlení v rodinách. 

Ve školním roce 2010-11 se škola kromě stálých aktivit zapojila do vzdělávacího 

projektu Nickyho rodina. Cílem projektu je působit vysoce emocionálním příběhem 
Sira Nicolase Wintona na celou generaci studentů a podnítit je ke snažení změnit 
svět k lepšímu.  

 

5. Výchova k udrţitelnému rozvoji 

Studenti se v hodinách přírodovědných předmětů, zejména zeměpisu a biologie, 
seznamují formou rozborů a diskusí nad vybranými články nebo videoukázkami s 
globálními problémy planety. Uvědomují si jejich vážnost a navrhují možná řešení, 

která by vedla k nápravě a byla v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje. 

 

6. Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 
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Měsíc konání Zaměření Místo 
Počet 

účastníků 

Září 2010 
Seznamovací kurz 

„Šance“ pro 1.ročník  
Lom na Hřebenech, 

Lipnice 
28 

Září 2010 
Seznamovací kurzy 

 pro primy (2x) 
Zdobnice 

v Orlických Horách 
60 

Září 2010 
Jazykové kurzy 

pro sekundy (2x) 
Janov nad Nisou 62 

Září 2010 Sportovní kurz Ráj - Srbsko 18 

Září 2010 Setkání studentů Kreisau 5 

Říjen 2010 
WawMUN 

(Model OSN) 
Varšava 5 

Říjen 2010 
Výukový a poznávací 

zájezd 
Wales 55 

Listopad 2010 Výměnný zájezd Chicago 18 

Listopad 2010 Tematický zájezd Krakov - Osvětim 18 

Leden 2011 Lyžařský kurz Horní Mísečky 27 

Únor – březen 

2011 
Lyžařské kurzy (2x) 

Postalm 

Rakousko 
54 

Únor 2011 Lyžařský kurz 
Hinterstoder 

Rakousko 
36 

Březen 2011 Lyžařský kurz Horní Mísečky 30 

Březen 2011 Poznávací zájezd Drážďany 44 

Červen 2011 
OLMUN 

(Model OSN) 
Oldenburg 8 

Červen 2011 
Zážitkové kurzy 
pro kvarty (2x) 

Lom na Hřebenech, 
Lipnice 

60 

Červen 2011 Sportovní kurz (2x) Ráj - Srbsko 40 

Červen 2011 
Jazykový kurz 

pro tercie 

Barnstaple  

Velká Británie 
61 

Červen 2011 Vodácké výlety Otava 145 

 

7. Mimoškolní aktivity 

Škola pořádala pro studenty zájmové kroužky: 

Basketbal, fotbal, volejbal, výtvarný kroužek, kroužek deskových her, hudební 
soubor (NP), anglická debatní liga (NP). 

V odpoledních hodinách mohou studenti využívat prostory školy podle provozních 
možností. 

V areálu školy se nachází zkušebna pro studentské kapely. Ve školním roce 

2010/2011 v ní působily cca 4 studentské kapely nejrůznějších žánrů. Skupiny 
vystupovaly na akcích m.č. Praha 6, studenti si také uspořádali vlastní festival Alej 

Music Fest vol. 8 a 9. Dvě divadelní skupiny podobně využívaly školní divadlo. 

Lektoři a lektorky anglického jazyka – rodilí mluvčí pravidelně pořádají 
konverzační setkání pro zájemce z řad studentů, která se konají v odpoledních 

hodinách (Coffee Talk, Pub Talk). 

 

8. Soutěţe 

Úplný přehled předmětových soutěží, jejich úrovní a počtů účastníků je uveden 
ve zprávách jednotlivých předmětových komisí.  
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9. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů 

Czechago 

Cílem projektu bylo dát studentům i učitelům moţnost  

 spolupracovat na mezinárodní úrovni se svými vrstevníky nebo profesními partnery,  

 pouţívat při tom v reálných situacích a při řešení konkrétních úkolů cizí jazyk,  

 podívat se na historii i současnost hlavního města Prahy z nového úhlu pohledu,  

 poznat zajímavé velkoměsto na jiném kontinentu, 

 hledat a nalézat provázanost a spojitost dvou odlišných kultur  

Komunikačním jazykem projektu byla angličtina. 
Úkolem projektu bylo pokračovat v tvorbě mapového průvodce po praţských nebo 
českých „stopách“ v partnerském městě Chicago a opačně po chicagských či 
amerických „stopách“ v partnerském městě Praha. Mapový průvodce, který postupně 
vzniká, by měl lokalizovat všechny nalezené více i méně významné „stopy“, tedy např. 
budovy, výtvarná díla, místa pobytu významných osob nebo památky na tyto osoby, 
pomníky či jiné objekty, které mají nějakou souvislost s partnerskými městy nebo státy.  
Vyvrcholením projektu byla týdenní návštěva 18 českých studentů v Chicagu na 
podzim 2010 a obdobný pobyt amerických studentů v Praze ve 2. pololetí 2011. Studenti 
navštívili partnerské školy, během dne se společně věnovali různým aktivitám, které jim 
umoţnily prohlédnout si město, svůj volný čas trávili s hostitelskou rodinou.  

Doba trvání: 
Bez omezení, škola výměnu uskutečnila 

poprvé ve šk.roce 2009/2010 

Partner/organizátor: 
partnerská škola v Chicagu, USA:  
Walter Payton College Prep. High School  
záštita: Chicago Sister Cities Program 

Počet zapojených studentů: 18 studentů z MA, MB a 3.A 

Učitel: 

Ing. arch. Zuzana Stiborková (Aj),  

Mgr. Klára Braunová (Vv, Čj),  
Mgr. Zuzana Bukovská (ZSV, D) 

 

Young Ideas for Europe 

Cílem projektu bylo dát studentům i učitelům moţnost : 

 spolupracovat na mezinárodní úrovni se svými vrstevníky nebo profesními partnery 
a prohloubit tak znalosti o Evropské Unii skrze řešení konkrétních úkolů  

 zamyslet se nad ţivotním stylem kaţdého z nás i celé civilizace 

 seznámit se s názory odborníků na téma hledání nových energetických zdrojů 
z různých názorových oblastí 

 pokusit se zamyslet se nad momentálně pouţívanými  energetickými zdroji– 
případně se naučit  efektivněji vyuţívat ty stávající 

 pouţívat cizí jazyk při řešení konkrétních úkolů a SKYPové komunikaci 

 
Komunikačním jazykem projektu byla angličtina. 
Úkolem projektu bylo  umoţnit mladým lidem prakticky participovat na řešení 
problémových oblastí v EU – studentská řešení “Akčního energetického plánu“ byla 
v červenci předána zástupkyní třídy (Markétou Tichou) v Bruselu. Skrze řešení problémů 
se tak studenti prakticky sblíţili s ţivotem v EU a seznámili se s podobně zaměřenými 
lidmi z Německa. 
Vyvrcholením projektu byla prezentace studentských návrhů řešení před poslancem 
Pavlem Pocem, starostkou Prahy 6 M. Kousalíkovou, ředitelem školy J. Bendou a  před 
spoluţáky z ostatních ročníků. Vybraná studentka se v červenci 20111 zúčatnila 
předávání studentského “Akčního energetického plánu“ v Bruselu, členové vítězného 
řešení hledání energetických zdrojů pak navštívili zasedání Evropského Parlamentu ve 
Štrasburku dne 28.9. 2011 na pozvání Pavla Poce.  
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Doba trvání: pět dní, 28.2. –5. 3. 2011 

Partner/organizátor: 

Albertus-Magnus Schule in Viernhaim, 

Germany 
Partners Czech, Czech Republic 

Počet zapojených studentů: 30 studentů z kvarty A 

Učitel: Renata Langrová (Aj) 
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10. Spolupráce školy se sociálními partnery 

 

Ve školním roce 2010/2011 pokračovala realizace dlouhodobého školního 
projektu Paleta, zaměřeného na humanitární pomoc, dárcovství a dobrovolnictví. 
Projekt vede studenty k pomáhajícímu a prosociálnímu chování, k tomu, aby byli 

vnímavější ke svému okolí a v případě potřeby dokázali vhodným způsobem podat 
pomocnou ruku.Jeho obsahem je propagace, nabídka a podpora vhodných 

volnočasových aktivit studentů, které vedou k rozvoji tolerance a odpovědnosti a 
k posílení pocitu sounáležitosti v současné společnosti a ukazují možnosti soužití 
založeného na vzájemné pomoci a solidaritě. Reálné prožitky a osobní zkušenosti 

studentů v oblasti dobročinnosti zároveň významnou měrou přispívají k jejich 
vlastnímu osobnostnímu, sociálnímu i morálnímu rozvoji. Název „Paleta“ vyjadřuje 

ústřední motto celého projektu: „Život není jenom černý nebo bílý. Každý by měl mít 
šanci vybrat si svůj odstín.“ 

Koordinátorem projektu je PhDr.Barbara Jirsová.  

Informovanost studentů o akcích a nabídkách je zajištěna osobní propagací a 
prostřednictvím nástěnky ve 2.patře školy. 

Projekt „Paleta“ zahrnuje 3 základní oblasti činnosti: 

1. vstupní semináře projektu Paleta 

2. zapojení tříd do humanitárních sbírek 

3. další aktivity  

 

1. Vstupní semináře projektu Paleta - školní rok 2010/2011 

Dne 10.12.2010 byly uskutečněny vstupní semináře projektu Paleta na téma 
„Dobrovolnictví a činnost neziskových organizací“. Seminář absolvovali další studenti 

vyšších ročníků, kteří dosud nebyli proškoleni v předchozích letech – třídy 1.A, QA a 
QB. Lektorkou seminářů byla Šárka Jakubcová (o.s. Hestia). 

2. Humanitární sbírky 

Projekt navazuje na mnohaletou tradici zapojování studentů našeho gymnázia do 

humanitárních sbírek a charitativních akcí. Ve školním roce 2010/2011 se naše škola 
zapojila do 11 oficiálně vyhlášených sbírek, v nichž se jako aktivisté podíleli studenti 
10 tříd. 

Humanitární sbírky - školní rok 2010/2011 

Akce Termín Třída Koordinátor 

Světluška 8.9.2010 XB prof. Boháčová 

Bílá pastelka 13.10.2010 QB prof. Jánská, prof.Hrubeš 

Červená stužka 1.12.2010 2.A prof. Skolilová 

Sbírka pro Bosnu 20. - 21.12.2010 OA Prof. Cuffey 

Sbírka Diakonie Broumov únor 2011 XA prof. Svitáková 

Svátek s Emilem 7.4.2011 QA prof. Benešová 

Srdíčkový den 13.4.2011 3.A prof. Brdičková 

Apla Praha 18.4.2011 XA prof. Svitáková 

Velikonoční sbírka - Adra 19.4.2011 1.A Prof. Bukovská 

Květinový den 11.5.2011 MB prof. Mochan 

Projekt Šance 1.6.2011 MA prof. Hanzlík 
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Kromě těchto sbírek byla dne 25.října 2010 mezi studenty, učiteli a zaměstnanci 
uspořádána sbírka jako příspěvek na nákup nového invalidního vozíku pro 

zaměstnance školy Jana Vacka, kterému byl jeho vozík v místě bydliště odcizen 
(organizační zajištění : třída OA +  prof.Navrátilová, prof.Cuffey a J.Horálek). 

3. Další aktivity  

Nadále trvá spolupráce s Mateřskou školou v Praze 6, Volavkově ulici – stejně 
jako v předchozích letech skupina studentů připravila pro děti mikulášskou besídku.  

6.12.2010 4.A Mikulášská besídka pro děti z mateřské školy 
Volavkova, Praha 6 

Org.zajištění: 
Linhartová 

 

Další akce v rámci projektu Paleta byly zaměřeny zejména na osvětovou činnost 

a na podporu a rozvoj prosociálního cítění a chování. Akce byly většinou realizovány 
pro celé třídy v rámci jednotlivých předmětů - tímto způsobem se do projektu 
podařilo zapojit více předmětových komisí a zejména větší množství studentů, a to i 

z nižších ročníků.  

Akce ve školním roce 2010/2011 

Datum Třída Téma Předmět Org. 
zajištění 

29.3.2011 10 studentů 
(sekunda – 

kvarta) 

Charitativní akce – Domov sv. Karla 
Boromejského 

Debatní 
liga 

Habětínová 

15.4.2011 1.A, QA, 

QB, 
2.A, XA 

Prezentace Apla Praha  

– asociace pomáhající lidem s 
autismem 

akce pro 

třídy 

Svitáková, 

Hruška 

březen – 

duben 
2011 

 

KB, XA, XB 

Tvůrčí dílna „Hmatová leporela 

nevidomým dětem“ 
(o.s.Okamžik) 

VV Braunová 

 

duben - 
květen 

2011 

 
1.A,  XA, 

XB 

Projekt „Čau neziskovko!“ 
(projekt o fungování nestátních 

neziskových organizací)  

ZSV 
 

Bukovská, 
Jirsová 

 

8.6.2011 QA, QB Beseda o lidech bez zraku 

o.s.Okamžik – sdružení pro podporu 
nejen nevidomých 
Nadační fond Českého rozhlasu 

ZSV 

 

Jirsová 

 

15.6.2011 XA Návštěva „Kavárny POTMĚ“ 
(o.s.Světluška) 

akce 
třídy 

Svitáková 
 

 

Kromě těchto společných akcí se jednotliví studenti individuálně zapojují různými 

formami do dobrovolnické činnosti ve svém volném čase.  

Pro následující školní rok 2011/2012 předpokládáme pokračování a rozvíjení 

projektu  s cílem ukázat studentům co nejširší spektrum možností v oblasti 
humanitární pomoci, dárcovství a dobrovolnictví a podchytit další zájemce o tuto 
činnost. 

 

                                                              Zpracovala:  PhDr. Barbara Jirsová 
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11. Další vzdělávání realizované školou 

Další vzdělávání určené pro veřejnost škola neorganizuje. 

 

12. Další aktivity, prezentace 

 Pro podporu studentů gymnázia byl v roce 2001 zřízen Nadační fond příznivců 
gymnázia Nad Alejí (NF GNA) Účelem NF GNA je rozvoj vzdělávání, a to 

konkrétně finanční, hmotnou nebo jinou podporou školy, studentů a pedagogů. 
NF GNA získává prostředky z nadačních darů rodičů a dalších sponzorů. Ve 
školním roce 2010/2011 přispěl NF na rekonstrukci učeben gymnázia, uděloval 

sociální a prospěchová stipendia studentům a všestranně podporoval gymnázium 
podle rozhodnutí správní rady fondu (viz výroční zpráva NF na www.alej.cz). 

 Gymnázium ve spolupráci s NF GNA pořádá v průběhu školního roku tři slavnostní 
akce pro studenty a jejich rodiče:  1. Imatrikulaci nově přijatých studentů 
(přelom září a října) 

2. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (květen/červen) 
3. Předávání vysvědčení kvartám u příležitosti ukončení povinné 

školní docházky (červen) 
Všechny tři akce se konaly v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Samotné 
předávání vysvědčení je doprovázeno hudebním a recitačním vystoupením 

studentů. 

 V předvánočním týdnu orchestr a sbor složený ze studentů, pedagogů a hostů 

provedl pod vedením prof. Brdičkové Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby a 
studenti tříd SA, TA a XB vánoční Hru s jesličkami.  

 Delegace gymnázia v počtu cca 10 studentů s doprovodem 1 pedagoga 

reprezentovala školu na varšavském modelu OSN WawMUN a oldenburském 
modelu OSN OLMUN. 

 Tradiční jsou akce komise tělesné výchovy pořádané v průběhu školního roku: 
Říjen – přespolní běh v oboře Hvězda (primy – kvarty) 

Prosinec – vánoční volejbalový turnaj (všechny ročníky) 
Březen – velikonoční basketbalový turnaj (všechny ročníky) 
Červen – atletické přebory (primy – kvarty) 

Kromě toho se škola účastní středoškolských pohárových soutěží Poprask 
v atletice, malé kopané, basketbalu a volejbalu. 

 Školní akademii v Salesiánském divadle v květnu uspořádali sami studenti. 
Dopolední představení navštívily nižší ročníky osmiletého studia, večerní  
galapředstavení bylo určeno pro starší studenty, rodiče a veřejnost. 

 V průběhu školního roku se škola prezentovala zejména na Břevnovském 
posvícení, na výstavě Schola Pragensis a dále dle možností. 

 Další aktivity gymnázia jsou uvedeny přímo u zpráv jednotlivých předmětových 
komisí 

 

13. Vyuţití budov gymnázia v době školních prázdnin 

Vzhledem k probíhajícím rekonstrukcím nebylo v době školních prázdnin možné 

budovy gymnázia využívat k jakýmkoliv účelům. 

http://www.alej.cz/
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V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI  ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Druh inspekce Termín Výsledné hodnocení 

Získávání a analýza informací o 

vzdělávání 
Monitoring zajištění připravenosti školy 

na MZ 2011 
Monitoring adaptace žáků v 1.ročníku 
střední školy 

17.2.2011 
Bez přímého výstupu pro 

školu 

 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Datum Kontrolní orgán Téma kontroly Závěr 

20.12.2010 HZS HMP 

Kontrolní dohlídka 
k prověření splnění 

opatření předchozí 
kontroly 

Bez závad 

11.5.2011 PAS HMP 
Kontrola věcné a finanční 

realizace projektu 

„Genetika do škol“ 

Nalezena 3 zjištění, 

bez opatření 

27.5.2011 ÚMČ Praha 6 

Veřejnosprávní 

fin.kontrola projektu 
„Debatní klub Nad Alejí“ 

Bez závad 

22.6.2011 HS HMP 

Plnění požadavků 
právních předpisů 
v provozovnách 

stravovacích služeb 

Bez závad 
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VI. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O  HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA  KALENDÁŘNÍ ROK 2010 

 
Hlavní činnost - příjmy za období 01-12/2010: 
 

1. Celkové příjmy hlavní činnosti: 

Za dané období naše škola měla celkové příjmy ve výši 39.161.295,66 Kč: 
 

a) Příspěvky (ze SR a z rozpočtů ÚSC): ve výši 33.812.017,50 Kč, a to: 

- neinvest.příspěvek z MŠMT na provoz: celkem 24.085.000,- Kč (čerpán v plné 
výši), 

- neinvest.příspěvek z MŠMT na financování pokusného ověřování nové formy a 
organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou: celkem 
20.094,- Kč (poskytnuto 20.706,- Kč dle počtu přihlášených písemných prací, 

čerpáno 20.094,- Kč z důvodu absence studentů, vráceno 612,- Kč ve 
finančním vypořádání), 

- neinvest.příspěvek z rozpočtu HMP na provoz: celkem 5.800.000,- Kč (čerpán 
v plné výši), 

- neinvest.příspěvek z rozp. HMP na odměny pedagogům 1.348.000,- Kč a dále 

na prostředky na platy (vše vč. souvisejícího pojistného) 408.000,- Kč 
(čerpány v plné výši), 

- neinvest.příspěvek na program „Podpora rodilých mluvčích“: celkem 
203.300,- Kč (čerpán v plné výši),  

- neinvest.přípěvek na financování Metropolitního programu podpory 

středoškolské jazykové výuky: celkem 167.000,- Kč (čerpán v plné výši), 
- neinvest.příspěvek na projekt „Czechago“: celkem 60.000,- Kč (čerpán v plné 

výši), 
- neinvest.příspěvek na program „Šance 2010“ (projekt „Zdravé město Praha 

2010“): celkem 30.000,- Kč (čerpán v plné výši), 

- neinvest.příspěvky od MČ Pha 6 na projekty „Protidrogová prevence 2010“ a 
„Šance 2010“: celkem 63.000,- Kč (čerpány v plné výši), 

- neinvest.příspěvek od MČ Pha 6 na projekt „Jazykový kurz Barnstaple“: 
celkem 162.000,- Kč (čerpán v plné výši), 

- neinvest.příspěvek od MČ Pha 6 na projekt „Debatní klub Nad Alejí“: celkem 

40.000,- Kč (čerpán v plné výši), 
- neinvest.příspěvek z Operačního programu Praha – Adaptabilita (projekt 

„Genetika do škol“; podíl EU + SR + HMP) z prostředků z r. 2009, zapojených 
prostřednictvím rezervního fondu, čerpán v objemu celkem 1.425.623,50 Kč.  

 
b) Trţby a ostatní příjmy: ve výši  5.206.371,29 Kč, z toho: 

- příjem od rodičů za stravné ve výši  1.489.892,50 Kč, 

- za stravné od zaměstnanců 254.352,- Kč, 
- za kroužky 77.400,- Kč, 

- příspěvky od rodičů za lyžařské, sportovní, jazykové, seznamovací kurzy,  
učebnice, prodej karet na kopírku, karty ISIC, apod. celkem 3.276.619,64 Kč, 

- za přijímací zkoušky 47.400,- Kč, 

- za přefakturaci nákladů – projekt „Školní mléko“ 17.727,- Kč, 
- od Nadačního fondu příznivců Gymnázia nad Alejí na částečné pokrytí 

provozních nákladů (na papírové ručníky a provoz internetu) 30.000,- Kč, 
- za zprostředkování uchazečů o vykonání mezinárodních zkoušek  

z AJ 4.800,- Kč, 

- za opisy vysvědčení, ztracené a poškozené učebnice, apod. celkem  
3.072,- Kč, 
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- za pojistné plnění 2.300,- Kč, 
- úroky banky 2.808,15 Kč. 

 
c) Zapojení rezervního fondu: celkem ve výši 111.697,56 Kč, v tom:  

- objem 90.132,64 Kč na cestovné pedagogů na jazykové a jiné kurzy a výlety se 

studenty (Barnstaple, Wales, Chicago, Krakow) a služeb.cesty ředitele organizace 
(Lucembursko, Estonsko, Rusko),  

- objem 11.000,- Kč z daru Nadačního fondu Cesta ke vzdělání na ubytování, 
stravování pěti studentů a jednoho pedagoga (včetně částečného pokrytí 
cestovného pedagoga) na Mezinárodním setkání mládeže v Krzyzowe, 

- objem 10.000,- Kč z daru firmy Automaty CZ, s.r.o., na pořízení kovových 
regálů k tělocvičnám a knih do knihovny, 

- objem 564,92 Kč představuje odvod za porušení rozpočtové kázně – projekt 
„Genetika do škol“. 

 

Organizace dále v r. 2010 přijala finanční dar v objemu 20,0 tis.Kč od společnosti 
E.ON Česká republika, s.r.o., a to na financování energeticky úsporných opatření 

školy (využit v r. 2011). 
 
d) Zapojení invest. fondu na opravu a údrţbu: ve výši 31.209,31 Kč  

(komentář viz dále) 
 

2. Poplatky od zletilých ţáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců: 
-  nejsou. 

 

 
Hlavní činnost - výdaje za období 01-12/2010: 
 

1. Neinvestiční výdaje hlavní činnosti: 

Za dané období činily neinvestiční výdaje školy celkem  39.161.295,66 Kč. 
 

Z toho: 
- náklady na platy pracovníků školy:  ve výši  18.802.713,- Kč, 
- ostatní osobní náklady: ve výši  1.010.382,- Kč, 

- zákonné odvody zdravotního a sociál. pojištění: ve výši  6.629.421,- Kč, 
ostatní povinné pojistné, hrazené zaměstnavatelem, 81.936,- Kč, 

- zákonné odvody do FKSP: ve výši 376.054,26 Kč, 
- výdaje za učebnice, učební texty, pomůcky a časopisy: ve výši 321.441,20 Kč, 
- ostatní provozní náklady: ve výši 11.939.348,20 Kč, z toho zejména: 

náklady na energie: 2.115.168,81 Kč, odpisy majetku: 2.012.605,- Kč, 
potraviny: 1.761.971,50 Kč, spotřeba materiálu: 911.424,50 Kč, opravy  

a udržování: 344.977,98 Kč, pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku 
(DDHM) 305.231,50 Kč, cestovné: 226.046,64 Kč, pojištění (majetku, 
odpovědnosti): 104.607,- Kč, ostatní služby  v rámci  seznamovacích, jazykových 

a lyžařských kurzů 2.952.172,10 Kč, ostatní služby celkem: 1.111.204,83 Kč  
(pronájem a servis kopírky, školení, poštovné, internet, telefonní poplatky, 

licenční poplatky, srovnávací testy, revize, odpad, apod.) a další náklady celkem: 
89.411,42 Kč (v tom: bankovní poplatky 53 197,42 Kč, jiné sociální náklady – 
pracovní neschopnost, hrazená zaměstnavatelem 36 214,- Kč). 

 
Organizace dosáhla k 31.12.2010 v hlavní činnosti vyrovnaného výsledku 

hospodaření. 
 
 

 
 



 

35 

Doplňková činnost - příjmy za období 01-12/2010: 
 

Naše škola v roce 2010 provozovala doplňkovou hospodářskou činnost. Jednalo 
se o pronájmy tělocvičen, hřiště, škol. bytu, jídelny, učeben, bufetu apod. Za dané 
období měla škola celkové příjmy DČ ve výši 788.221,00 Kč (v tom zejména: 

pronájem tělocvičen a posilovny 486.200,- Kč, pronájmy učeben 5.500,- Kč, 
pronájem škol. bytu 24.600,- Kč, pronájem ubytovny pro lektory AJ 66.096,- Kč, 

pronájem bufetu 35.000,- Kč, pronájem školní jídelny 7.801,- Kč, pronájem 
zkušebny a divadelního sálu 6.500,- Kč, výnosy z poskyt.služeb – Pražská 
teplárenská, a.s., z výměník. stanice 70.660,- Kč,  z poskyt.služeb – za nápojové 

automaty 49.264,- Kč a za umožnění odstavení vozidel SNEO, a.s., 36.000,- Kč).  
 

Doplňková činnost – výdaje za období 01-12/2010: 
 

Za dané období celkové náklady DČ činí 749.620,02 Kč, a to náklady na 

spotřebu materiálu a energií 336.481,92 Kč, mzdy 193.955,- Kč, OON 15.000,- Kč, 
zákonné odvody zdravotního a soc. pojištění 65.610,- Kč, odvody do FKSP  

3.879,10 Kč, opravy a údržba 107.040,- Kč (zejména oprava většího rozsahu ve 
služebním bytu: výměna rozvodů SV, TUV, obkladů a dlažby, vany a topného tělesa 
v koupelně), ostatní služby a ostatní náklady 27.654,- Kč. 

 
 

Za rok 2010 vykázala naše škola z DČ  zisk 38.600,98 Kč.  
 
 

 

Celkem za hlavní a doplňkovou činnost za rok 2010 škola vykázala zisk ve 
výši 38.600,98 Kč. 

 

 
 
 

Investiční výdaje za období 01-12/2010: 
 

Čerpání vlastních zdrojů z investičního fondu 
 
V roce 2010 organizace čerpala z vlastních zdrojů - z IF - na základě usnesení 

RHMP celkem 2.484.655,- Kč. Z toho: 
 

- objem 2.453.445,69 - Kč na „Revitalizaci komunikačních prostor 1. NP obj. C“ 
(projektové, inženýrské a stavební práce), 

- objem 31.209,31 Kč na malování tříd, radiátorů, zárubní, stavební opravy 

v učebnách a ŠJ.  
 

 
 

Zpracovala: Ing. Eva Vítovská 

ekonomka školy 
23.09.2011 
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VII. DALŠÍ INFORMACE  

1. Stručný přehled vybraných událostí školního roku 2010/2011 

Září 1 Zahájení školního roku 

 7 Podzimní termín maturit 

Říjen 4 Imatrikulace nových studentů (Břevnovský klášter) 

 9 Prezentace školy na tradičním Břevnovském posvícení 

 11 Zahájení maturitní generálky 

 19 Zasedání školské rady 

Listopad 3 Čtvrtletní pedagogická rada 

 10 Třídní schůzky 

 12 Den studia v Americe – CIS Tour 

 24 Den otevřených dveří 

 25 Schola Pragensis – prezentace školy + doprovodné akce 

(zahájení) 

Prosinec 3 Maturitní ples gymnázia 

 12 Vánoční koncert (J.J.Ryba: Česká mše vánoční 
v provedení studentů, učitelů a přátel gymnázia) 

 16 Vánoční volejbalový turnaj (zahájení) 

Leden 19 Den otevřených dveří 

 26 Pololetní pedagogická rada 

Únor 25 Filmová noc (organizují studenti) 

Duben 6 Čtvrtletní pedagogická rada 

 13 Třídní schůzky 

 15 Velikonoční basketbalový turnaj (zahájení) 

 26 Přijímací zkoušky – 1.termín 

 27 Přijímací zkoušky – 2.termín 

Květen 4 Zasedání školské rady 

 9 Školní akademie v Salesiánském divadle 

 11 Závěrečná pedagogická rada pro maturitní ročníky 

 13 Poslední zvonění 

 16 Zahájení geologického týdne (1.A, QA, QB) 

 23 Zahájení týdne péče o „Miminka nanečisto“ ve školním 

projektu 

 23 Zahájení ústních maturit 

 30 Zahájení písemné části maturit 

Červen 20 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 
(Břevnovský klášter) 

 29 Závěrečná pedagogická rada 

 30 Slavnostní předávání vysvědčení studentům kvart 

(Břevnovský klášter) 

Červenec 1 Zahájení revitalizace chodby 4NP 

Srpen 25 Dokončení rekonstrukčních prací 
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VIII. ZPRÁVY PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ  

Zpráva předmětové komise českého jazyka a literatury 
 
Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise v tomto sloţení: 

Vyučující předmět třídy 

A.Svitáková Č - N 06.A 

H.Brdičková Č - Hv 02.A, 03.A, 3.A 

K.Braunová Č - Vv 04.B, 06.B 

V.Hanzlík Č - D 05.B, 07.A 

V.Hrdličková Č - Rj 01.A, 08.A, 1.A, 4.A 

M.Jirák Č - La 04.A, 07.A, 08.B, 2.A 

V.Tokarská Č - Rj 02.B, 05.A 

K.Bádalová Č - Tv 01.B, 03.B 

 
1. Akce v rámci vyučování 
Výstava K. H. Mácha – Hvězda 
Čapkova Strţ – exkurze 
Obraz a text – Veletrţní palác 
Kultury Asie – Palác Kinských 
Sázavský klášter – exkurze 
Staropraţské pověsti – Muzeum hl.m.Prahy 
Výstava o baroku – Šternberský palác 
Umění a kýč – Národní galerie 
Divadlo v Dlouhé – Naši furianti 
Beseda o nové maturitě z češtiny – J.Soukal 
 
2. Soutěţe  

 

Soutěž Kategorie Úroveň Počet 
účastníků 

Ocenění studenti 

Olympiáda 
v českém jazyce 

I.kategorie 
II.kategorie 

Školní kolo 
 

5 
12 

K.Svobodová – 04.B 
F.Holub – 05.A 

I.+II.kategorie Obvodní kolo 4 K.Svobodová, F.Holub 

Recitační soutěţ I.kategorie 
II.kategorie 

Školní kolo 9 
5 

A.Abdalla – 02.B 
K.Soukupová – 06.A 

 
3. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Školení ke státní maturitě  K.Bádalová, A.Svitáková 

Tvořivá reklama 
Seminář kritického myšlení 
Tvůrčí psaní 
Seminář o komunikaci 

 K.Braunová,V.Hrdličková 
K.Braunová,H.Brdičková 
H.Brdičková 
H.Brdičková 

 
 
 
       Zpracoval: Miroslav Jirák 
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Zpráva předmětové komise anglického jazyka 
 
Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise v tomto sloţení: 

Vyučující 

K.Cuffey 

J.Cuffey 

D.Ferjenčíková 

D.Halverson 

J.Hrazdirová 

R.Langrová 

B.Neilson 

Y.Pospíšilová 

D.Reynolds 

Z.Stiborková 

Z.Ševčíková 

 
1. Akce v rámci vyučování 

 přednáška o plagiátorství pro sexty gymnázia s profesory D. Reynoldsem a B. 
Neilsonem (září 2010) 

 přednáška o školství na Novém Zélandu pro studenty kvint a 1.A (24.9.2010) 

 divadelní představení připravené v rámci jazykového kurzu studenty sekund pro studenty 
prim (říjen 2010) 

 oslava svátku Halloween připravená studenty kvart pro studenty prim v rámci předmětu 
Malý Svět (říjen 2010) 

 CIS (Council of International Schools) College Fair pro praţské školy - Fulbright 
Commission (12.11.2010) 

 Cambridgeské zkoušky nanečisto pro studenty semináře FCE s prof. Ferjenčíkovou 
v British Council (26.11.2010) 

 návštěva divadelního představení Christmas Carols pro studenty kvart, kvint a 1.A  
(7.12.2010) 

 Bookfair v anglické knihovně (prosinec 2010) 

 návštěvy divadelních představení souboru The Bear Theatre v Redutě: The History of 
England pro studenty sekund (15.2.2011) a tercií (29.3.2011) 

 seminář Jak napsat kvalitní esej od Fulbright Foundation(10.3.2011) pro účastníky 
soutěţe o pobyt v USA v rámci CTYOnline Summer Camp Program (Center for Talented 
Youth při Johns Hopkins University v USA) 

 2 semináře Writing Essays od MUP (9. a 16.3.2011) pro účastníky soutěţe o pobyt v USA 
v rámci CTYOnline Summer Camp Program (Center for Talented Youth při Johns Hopkins 
University v USA) 

 představení The Importance of being Earnest studentů předmětu Drama v angličtině pod 
vedením prof. Neilsona (4 představení na jaře 2011) 

 seminář Writing for FCE prezentovaný Metropolitní univerzitou v Praze pro studenty 
skládající zkoušku FCE (2.6.2011) 

 dvoudenní návštěva Markéty Tiché v Bruselu (červen 2011)  - reprezentace výstupů 
projektu YOUNG IDEAS FOR EUROPE 

 přednáška o studiu na St. John´s College v Santa Fe – Jan Petrus, Fulbright Commission 
(23.6.2011)  
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 návštěvy studentů ze severských zemí – studenti vyššího gymnázia je v menších 
skupinkách provázejí po škole (několikrát za rok) 

 

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  

 kurz anglického jazyka pro studenty 02.A a 02.B v Jizerských horách 20. – 24.9.2011, 4. 
– 8.10.2010 

 výukový a poznávací zájezd do Walesu pro studenty sext a 2.A,   9.-17.10.2010 

 výměnný projekt Czechago se školou Walter Payton College Prep. High School 
v Chicagu – pobyt 18 českých studentů a 3 učitelů v Chicagu (13.-21.11.2010) a pobyt 18 
amerických studentů a 3 učitelů v Praze (17.-24.4.2011), v rámci přípravy návštěva American 
Center s besedou se zástupcem vyslanectví (1.11.2010) 

 propagace studia na New York University v Abu Dhabi: návštěva kampusu New York 
University v Abu Dhabi – prof. Halverson (listopad 2010), soutěţ na nominaci na studium na 
NYU v Abu Dhabi – prof. Cuffey (listopad 2010) 

 propagace pilotního projektu pro talentované studenty v ČR – American Fund for Czech 
and Slovak Leadership Studies a CTY při Johns Hopkins University v USA (jaro 2011) 

 mezinárodní konference modelů OSN: WawMUN (setkání ve Varšavě) 7.-9.10.2010 s 
prof. Neilsonem, OLMUN (setkání v Oldenburgu) 5. – 10.6.2011 s prof. Halversonem 

 projekt Young Ideas for Europe pro studenty 04.B s prof. Langrovou ( 28.2.- 4.3.2011) 

 výukový  a poznávací kurz anglického jazyka pro studenty tercií ve Velké Británii 6.– 
19.6.2011 

 náhradní program pro studenty tercií, kteří se nezúčastnili výukového  a poznávacího 
kurzu anglického jazyka ve Velké Británii 6. – 19.6.2011 pod vedením rodilých mluvčích 
v Praze 

 English Club (odpolední krouţek angličtiny s dobrovolníky CIEE) pro studenty prim-tercií -  
2. pololetí 

 během roku se studenti Debatní ligy v angličtině podílejí na organizaci řady debatních 
turnajů v ČR v budově GNA 

 

3. Soutěže  

Druh soutěže Úroveň Počet 
účastníků 

Ocenění studenti 

Olympiáda v Aj pro 
niţší gymnázium, 
(prosinec 2010) 

Školní kolo: primy - 
sekundy 

30 studentů 1.místo – Adam Abdalla (SB) 

Školní kolo: tercie – 
kvarty 

20 studentů  1.místo – Zoran Zwaan (TB) 

Olympiáda v Aj pro 
vyšší gymnázium, 
(prosinec 2010) 

Školní kolo: 
1.-3. roč. 

kvinty - oktávy 

15 studentů 1.místo – Adam Pečeňa (MB) 

Olympiáda v Aj Obvodní kolo 

4 studenti 1. místo – Adam Abdalla 
2.místo – Zoran Zwaan 
1. místo – Adam Pečeňa 
2. místo – Jan Dobiáš 

Olympiáda v Aj Krajské kolo 1 1.místo: Adam Pečeňa 

Olympiáda v Aj Ústřední kolo 1 6.-7.místo: Adam Pečeňa 

Debatní liga   více na www.alej.cz 
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Mistrovství světa 
v on-line debatování 

(WODC) 

Mezinárodní soutěţ 
 1. místo   

 

1. turnaj XVI.roč. 
Debatní ligy  

(22.-24.10.2010) 

Národní turnaj 
 3.a 6. místo v české lize 

5. místo v anglické lize 

3. turnaj XVI.roč. 
Debatní ligy  

(25.-27.2.2011) 

Národní turnaj 
 2.,4. a 6. místo v anglické lize 

Finálový turnaj 
XVI.roč. Debatní ligy 

(30.4.-2.5. 2011) 

Národní finále 

 Mistři republiky v české debatní 
lize 
Mistři republiky v anglické 
debatní lize 
1., 2. a 4. místo v anglické 
debatní lize  

Heart of Europe 
(Olomouc, červenec 

2011) 

mezinárodní soutěţ 
v debatování 
v angličtině 

 Celkový vítěz: 
Jakub Langr 3. nejlepší mluvčí 
turnaje,1.jako nerodilý mluvčí 

 

Mistrovství světa ve 
formátu KP Debate 

Mezinárodní soutěţ  5. místo Jakub Langr 

Mistrovství světa ve 
formátu WCDC 
(Skotsko, 16.-

26.8.2011) 

Mezinárodní soutěţ 

 historicky nejlepší umístění 
českého týmu (Jakub Langr, 
Lenka Habětínová) 

EurOpen 2010, 
Stuttgart (ESCD) 

Neoficiální 
mistrovství Evropy 

 2. a 9.místo v celkovém pořadí 

International Public 
Policy Forum 

Mezinárodní soutěţ 
 1 tým z 32 nejlepších 

1 tým z 16 nejlepších 

Bratislava School 
Debating 

Competition 2011 

Regionální 
(mezinárodní) soutěţ 

 1 tým ve čtvrtfinále 

 

4. Další vzdělávání učitelů 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Výuka angličtiny v době ELFu - jak poznat chyby a 
kdo o tom rozhoduje? 

4 hodiny 
Langrová, Stiborková 

Oxford Methodology Day 3 hodiny Ferjenčíková,  
Ševčíková, Langrová 

Evoluční změny v anglické gramatice 3 hodiny Stiborkova, Langrova 

Současná literatura a kultura anglosaských zemí 20 hodin Ferjenčíková, 

Langrová 

Teaching Australian Studies in the Czech Republic 
– MUP + OUP 

4 hodiny 
Stiborková 

Konference Inovace ve výuce – Hýl, s.r.o. 8 hodin Stiborková 

Chcete poznat interaktivní tabuli v Aj? - Descartes 6 hodin Hrazdirová 

Cambridgeské zkoušky – příprava a vyuţití zdrojů 
na internetu 

2 hodiny 
Ferjenčíková 

Metodický a jazykový kurz pro učitele GNA 2 hod. Hrazdirová 
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s lektorkou z MUP týdně po 
celý škol. 

rok 

Ferjenčíková Langrová 
Pospíšilová Stiborková 

Follow-up seminář k FCE (MUP) 2 hodiny Stiborková, Hrazdirová, 
Langrová 

Odborný seminář zaměřený na komunikaci 50 hodin 
během 
letních 

prázdnin 

Ferjenčíková 

Konverzační kurz anglického jazyka zaměřený na 
reálie anglicky mluvících zemí pro učitele 

40 hodin 
během 
letních 

prázdnin 

Ferjenčíková, 
Ševčíková 

Maturita Refresh seminář 5 hodin Hrazdirová, 
Ferjenčíková Langrová 

 

5. Další aktivity učitelů  

ústní maturity nanečisto celoročně Cuffey K. 
Reynolds 

doporučení a konzultace přihlášek na vysoké 
a střední školy v zahraničí 

celoročně Cuffey K. 
Ferjenčíková 
Hrazdirová 
Neilson 
Stiborková 
Ševčíková 

prezentace výuky anglického jazyka na Dnech 
otevřených dveří 

24.11.10 a 
19.1.11 

Ferjenčíková 
Halverson 
Pospíšilová 
Reynolds 

bariérové testy pro zájemce před uzávěrkami 
přihlášek na FCE a CAE  

listopad 2010 

únor 2011 

Hrazdirová 
Ševčíková 

příprava spolupráce s Metropolitan University 
(novým testovacím centrem zkoušek FCE a 
CAE) 

jaro 2011 Hrazdirová 
Stiborková 

zkoušky nanečisto pro budoucí studenty 1.A  únor 11 celá předmětová 
komise 

rozřazovací test z Aj pro přijaté studenty prim 
a 1.A 

květen 11 celá předmětová 
komise 

odpolední mimoškolní konverzace s rodilými 
mluvčími (coffee talks – niţší gymnázium, pub 
talks – vyšší gymnázium) 
 

celoročně Cuffey K.  Neilson 
Reynolds 
Cuffey J. 
Halverson 

snídaně s maturanty  svatý týden Cuffey K.  Neilson 
Reynolds 
Cuffey J. 

srovnávací testy pro studenty kvart květen 2011 Ševčíková, 
Langrová 

EXPO CIEE (Council on International 
Educational Exchange - studium amerických 
vysokoškoláků v Praze) - výběr dobrovolníků 
pro English Club  

8.2.2011 Stiborková 

spolupráce s dobrovolníky CIEE v rámci únor aţ červen Stiborková 
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English Clubu 2011 Langrová 
Ševčíková 
Ferjenčíková 

organizace soutěţe o pobyt na letním táboře 
CTYOnline programu Johns Hopkins 
University v USA (vyhlášení, 2 semináře o 
psaní esejí – MUP, přednáška o psaní esejí – 
Fulbright Commission) 

jaro 2011 Stiborková 

příprava celodenní orientace pro nové učitele 
a asistenty Fulbright Foundation a GNA 

29.8.2011 Stiborková 
Koester 
Reynolds 

 

 

6. Obrazový materiál 

        

 

 
 
v listopadu 2010 do Chicaga v rámci projektu Czechago cestovalo celkem 18 studentů a 3 
učitelé 

 

slavnostní předávání diplomů FCE a CAE na podzim 2010 ve školní jídelně 

 

divadelní soubor, který pod vedením prof. Neilsona hrál letos na jaře Jak je důleţité míti Filipa v 
angličtině 
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Zpráva předmětové komise německého jazyka 
 
Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise v tomto sloţení: 

Vyučující 

Lada Boháčová 

Jakub Hájek 

PhDr Adéla Svitáková 

Jakub Vondra 

 
1. Akce v rámci vyučování 
- Do Německa na zkušenou. Dobrovolníci z DAD připravili pro kvinty a druhý ročník kaţdoroční 
prezentaci o moţnostech studia v Německu. Tuto informaci vyuţil Jan Pokorný a ve výběrovém 
řízení získal celoroční stipendium na studium v Německu. 
- Pro studenty septim zorganizoval prof. Hájek v říjnu návštěvu Goethe Institutu v Praze. Studenti 
začali vyuţívat místní knihovnu a účastnit se akcí GI. 
- Další akcí pro studenty septim byla návštěva Německého velvyslanectví, kde se dozvěděli 
mnohé z historie budovy i německo-českých vztahů. 
 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity 
- V září(3.9.-9.9.2011) se jiţ potřetí zúčastnilo pět studentů s prof. Svitákovou Mezinárodního 
setkání mládeţe v Krzyzowe. Tématy setkání jsou protinacistický odboj v Německu, frankistické 
Španělsko a poválečný vývoj v Polsku. Během týdne zde studenti z Polska, Německa, 
Španělska, Běloruska a ČR pracovali na tématických projektech. Dále podnikli exkurze do 
Svídnice a Wroclavi a navštívili bývalý pracovní tábor Rose. Celý projekt probíhá v němčině, 
takţe vedle vzdělávacího a výchovného efektu přináší také významný pokrok. v německém 
jazyce a další motivaci k jeho studiu 
- Prof. Hájek a prof. Bukovská zorganizovali na přání studentů vánoční zájezd do Saska. 
- Prof. Boháčová organizovala tradiční třídenní (30.3.-1.4.2011) poznávací zájezd do Dráţďan, 
Míšně, Berlína a Postupimi. Tento zájezd je otevřen všem studentům vyššího gymnázia. 
- Prof. Svitáková navázala kontakty na organizátory debatní ligy v němčině Jugend debatiert. 
Bude-li mezi studenty zájem, mají moţnost účasti otevřenou. 

 
3. Soutěţe  
 

Soutěž Kategorie Úroveň Počet 
účastníků 

Ocenění studenti 

Konverzační 
soutěţ v Vj 

SŠ I.+II.+III. Školní kolo 
 

16  

SŠ III Obvodní kolo  Viktor Veselý 

 SŠ III Krajské kolo  6.místo: Viktor Veselý 

 
4. Další vzdělávání učitelů 

- Vyučující se pravidelně zúčastňují seminářů nakladatelství Hueber a Klett. 
 
5. Další důleţité údaje 
- Na vyšším gymnáziu přibyla v loňském roce jedna vyučovací hodina druhého jazyka ve všech 
třídách. Tato hodina musela být zařazena do odpoledních hodin, kdy jsou ţáci i vyučující jiţ dosti 
unavení, ale přesto přinesla vítaný prostor pro odlehčenější jazykovou výuku - hry, audiovizuální 
materiály v originálním znění, četbu zábavných textů, ap. 
 
- Během školního roku se vystřídaly ve vedení Konverzace v Nj pro septimy a 3. ročník a 
Semináře pro oktávy a 4. ročník dvě německé lektorky. Pro letošní rok je zatím zajištěna 
kontinuita těchto předmětů s rodilým mluvčím. Je však dosti obtíţné lektory získat. 
 

Zpracovala: PhDr Adéla Svitáková 
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Zpráva předmětové komise francouzského jazyka 
 
Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise v tomto sloţení: 

Vyučující předmět třídy 

Mgr. Jiří Hruška FJ 4.A, 08.A 

Frs 4.A, 08.A 

Fk 4.A, 08.A, 07.AB 

Mgr. Daniela Fochová FJ 1.A, 01.A, 02.A, 04.B 

Fv 3.A, 07.AB 

Mgr. Milada Pečenková (do 1.12.2011) FJ 1.A, 03.A, 05.B, 06.B, 07.B 

Mgr. Anna Kulhánková (od 1.12.2011) FJ 1.A, 03.A, 05.B, 06.B, 07.B 

 
1. Akce v rámci vyučování 

 

Dvě třídy niţšího gymnázia se zúčastnily dvou zajímavých výstav – K.H.Mácha a L.Novák. Na 
obě tyto výstavy navázaly projektové akce, ve kterých studenti vyuţili inspirací z výstav (výtvarná 
instalace doprovázená texty a pokus o překonání Galmichova překladu Máchova Máje).  
Třída Kvarta B se v březnu úspěšně zúčastnila přehlídky Présentation en français 
s Prévertovskou produkcí. 
Zorganizovali jsme školní kolo konverzační soutěţe ve francouzštině, na které navázal velký 
úspěch našich studentů v kole krajském a celorepublikovém – viz tabulka v bodě 3. 
 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
 Předmětová komise spravuje nástěnku ve 3.pochodí, studenti tak mají moţnost sledovat 
aktuality z frankofonního prostředí a další materiály. 
 
3. Soutěţe  

 

Druh soutěţe Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Konverzační soutěţ Školní kolo 18 ve dvou kategoriích Postup do dalšího kola – 
J.Růţička (04.B) a 
O.Semerák (06.B) 

Konverzační soutěţ Krajské kolo 2 ve dvou kategoriích J.Růţička – 1.místo 
O.Semerák – 3.místo 

Konverzační soutěţ Celostátní 
kolo 

1 v jedné kategorii J.Růţička – 8.místo 

 
4. Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Školení k nové maturitě – dokončení 4 hodiny J.Hruška 

Školení k nové maturitě 20 hodin D.Fochová 

Prezentace nových učebnic cca po 2 
hodinách 

J.Hruška, D.Fochová, 
A.Kulhánková 

 
5. Další důleţité údaje 
 

Fakultní učitel FFUK Jiří Hruška vedl souvislou pedagogickou praxi studentky Anny 
Třesohlavé. 

V tomto školním roce jsme poprvé tandemově vyučovali nově pojatý předmět Konverzace 
ve francouzském jazyce, který se setkal u studentů s úspěchem, na který chceme i 
v budoucích letech navazovat. 

Za úspěch povaţujeme i fakt, ţe se nám v průběhu školního roku podařilo za kolegyni 
nastoupivší mateřskou dovolenou najít velmi kvalitní pedagoţku – Mgr. Annu Kulhánkovou. 

 
Zpracoval: Jiří Hruška 
 



 

45 

Zpráva předmětové komise španělského jazyka 
 
Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise v tomto sloţení: 

Vyučující předmět třídy 

Mgr. Jitka Pagáčová Šj 03.B, 05.A, 06.A, 07.A, Šs 

PhDr. Július Štang Šj 01.B, 02.B, 08.A, 3.A, Šv 

Juan Manuel Espuny Šj 05.A, 06.A, 07.A, 3.A 

 
1. Akce v rámci vyučování 
 
20.10.2010 Beseda o Mexiku za účasti velvyslance této země v ČR, pana Josého Luise Bernala. 
3.11.2010 „Guatemalské inspirace“. Beseda za účasti Jana Jakuba Lišky, guatemalského malíře 
českého původu. 
17.2.2011 Přednáška pana doc. RNDr. Bohumíra Janského, CSc. z Katedry fyzické geografie a 
geoekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze o přínosu Čechů k nalezení pramenů 
Amazonky. 
16.3.2011 Beseda o Chile za účasti velvyslance této země v ČR, pana Josého Manuela Liry. 
 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  

Akce pořádané Institutem Cervantes v Praze 
 
3. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Seminář univ. prof. PhDr. Josefa Opatrného, 
DrSc., ředitele Střediska iberoamerických 
studií na FFUK v Praze 

Kaţdé úterý, 
zimní a letní 
semestr 

PhDr. Július Štang 

 
4. Další důleţité údaje 
 

Na jarním zasedání  Asociace učitelů španělštiny v ČR  v roce  2011  
byl  PhDr. Július Štang zvolen místopředsedou této profesní organizace. 

 
5. Obrazový materiál 
 

 
Přijetí velvyslance u ředitele GNA. Napravo od  p. velvyslance jeho sekretářka, bývalá studentka 
GNA). 
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Beseda o Mexiku za účasti velvyslance Josého Luise Bernala. 
 
 

 
 
Jan Jakub Liška, guatemalský malíř českého původu na GNA 
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Beseda o Chile za účasti velvyslance,  pana Josého Manule Liry. 
 

Zpracoval: PhDr. Július Štang
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Zpráva předmětové komise občanská výchova / základy společenských věd 
 

Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise OV/ZSV  v tomto sloţení: 

vyučující předmět třída 

PhDr. Barbara Jirsová ZSV 
Sps 

QA, QB, XB, 4.A, OA, OB 
4.A, OA, OB 

Mgr. Zuzana Bukovská OV 
ZSV 

TA, TB, KA, KB 
XA, MA, MB, 1.A, 2.A, 3.A 

Mgr. Ivana Mináriková OV PA, PB, SA, SB 

Ing. Jaroslav Mochan Ekn 
EB 

3.A, MA, MB 
4.A, OA, OB 

PhDr. Ivana Kubešová Ps 3.A, 4.A, MB 
 

V rámci výuky byla pozornost věnována zejména pokračujícímu zavádění obsahu ŠVP do 
tematických plánů, zaměření učiva bylo v rámci předmětové komise průběţně konzultováno 
z hlediska obsahového, metodického i časového. Akce a projekty doplňující výuku byly 
zaměřeny zejména  na výchovu k občanství, na ekonomickou gramotnost a na multikulturní, 
globální a rozvojovou výchovu.                                               
V průběhu března 2011 proběhla částečná rekonstrukce odborné učebny ZSV (č.322), během 
níţ byla učebna vybavena novou  multimediální technikou. 
 

1. Besedy, přednášky a exkurze pro studenty: 
 

datum třída akce org. zajištění 

21.9.2010 studenti 
semináře 
Psychologie 

beseda – projekt Paralelní zkušenosti 
(Psychiatrická klinika VFN a 1.LFK, Ke Karlovu) 

prof. 
Kubešová 

4.10.2010 XA, MA  Projekt Kdo jiný? 
Beseda studentů praţských SŠ se zástupci 
hlavních politických stran 
(Člověk v tísni – program Jeden svět na 
školách) 
T. Opat, V. Němec, J. Červenka – XA 
K. Votavová, T. Šmejcká  - MA 

prof. 
Bukovská 

13.12.2010 KB Exkurze - Česká národní banka 
  

prof. 
Bukovská 
 

13.12.2010 XB Program Fair Trade (Adra) prof. Jirsová 
 

14.12.2010 XA, 2.A Program Fair Trade (Adra) prof. 
Bukovská 
 

17.12.2010 studenti 
semináře 
Ekonomie + 
zájemci 

přednáška - „Čína na kolotoči“ 
Z. Kolman, VŠE 

prof. Mochan 

24.1.2011  studenti 
semináře 
Ekonomie 

Exkurze – Česká národní banka prof. Mochan 

15.2.2011 KA Exkurze – Úřad průmyslového vlastnictví prof. 
Bukovská 
prof. Mochan 

11.3.2011  MB Přednáška s besedou – téma: Volby a aktuální 
dění v politice 
Informační centrum vlády 

prof. 
Bukovská 

14.3.2011 2.A, XB Exkurze – Česká národní banka prof. 
Bukovská 
prof. Jirsová 
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25.3.2011 XB Program Začarovaný kruh chudoby (Adra) prof. Jirsová 
 

11.4.2011 MA Přednáška s besedou – téma: Vláda 
Informační centrum vlády 

prof. 
Bukovská 
 

 

2. Projekty 
a)  projekt „Čau neziskovko!“        
Projekt byl realizován v rámci základů společenských věd ( téma Občanská společnost), 
současně byl propojen se zaměřením celoškolního projektu Paleta. Cílem projektu bylo seznámit 
studenty s fungováním nestátních neziskových organizací a zároveň ukázat moţnosti vyuţívání 
různých informačních zdrojů.  Studenti pracovali ve skupinách. Kaţdá skupina měla za úkol 
získat informace o vybrané neziskové organizaci, navázat s touto organizací kontakt a získat o ní 
co nejvíce informací. Projekt byl zakončen závěrečnými prezentacemi v aplikaci Power Point. 
 

datum třída akce org. zajištění 

prezentace  
duben 2011 

2.A, 
XA 

projekt „Čau neziskovko!“ 
(projekt o fungování nestátních neziskových 
organizací) 

prof. Bukovská 

prezentace  
květen 2011 

XB projekt „Čau neziskovko!“ 
(projekt o fungování nestátních neziskových 
organizací) 

prof. Jirsová 

 
b) projekt „Právo pro praxi“ 
Projekt „Právo pro praxi“ byl realizován v období 28.3. – 18.4.2011 ve spolupráci s Právnickou 
fakultou Univerzity Karlovy pod vedením lektorek – studentek právnické fakulty Jany Hlaváčové a 
Evy Hladíkové. 
Projekt proběhl jako součást předmětu Základy společenských věd ve třídě sexta B, v rozsahu 
devíti lekcí z oblasti pracovního a trestního práva, a byl zakončen simulací soudního jednání na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy dne 18.dubna 2011. 
 
c) projekt „Miminko nanečisto“ 
Projekt „Miminko nanečisto“ je projekt sexuální výchovy a výchovy k rodičovství, určený 
studentům primy. Ve školním roce 2010/2011 byl realizován ve třídách PA a PB. Projekt vede 
k informovanosti studentů o anatomii a fyziologii těla, citlivě je dovádí k pochopení vlastní 
sexuality, podporuje schopnost studentů najít v ţivotě odpovídající partnerské vztahy, přispívá 
k uvědomování si odpovědnosti za své zdraví a ţivot i za ţivot druhého. 
Projekt proběhl v pěti základních dvouhodinových modulech, následujících za sebou 
s několikatýdenním odstupem, a byl završen týdenní zkušeností s rodičovskou rolí při výchově 
„vlastního potomka“. 
 
Organizační zajištění:    Barbara Jirsová 
Vedení lekcí:                  Ivana Kubešová, Barbara Jirsová, Jiří Jánský  
Spolupráce:                    Kateřina Nováková (VV - PA), Jana Krňanská (VV - PB) 
                                       Ditta Linhartová (TU PA), Zuzana Ševčíková (TU PB) 
                                         
Harmonogram 2010/2011 

 PA PB 

Příprava na 1.lekci - koláţ listopad 2010  
Mináriková 

listopad 2010  
Mináriková 

1.lekce 7.12.2010 
Jirsová, Linhartová 

1.12.2010 
Kubešová, Ševčíková 

2.lekce 25.1.2011 
Jirsová, Linhartová 

26.1.2011 
Kubešová, Ševčíková 

3.lekce 1.3.2011 
Jirsová, Linhartová 

9.3.2011 
Kubešová, Ševčíková 

4.lekce 30.3.2011  
Jánský 

6.4.2011  
Jánský 
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5.lekce 
 

6.5.2011 
Kubešová 

5.5.2011 
Kubešová 

Tvorba miminek duben 2011 
Nováková 

duben 2011 
Krňanská 

Předávání miminek 19.5.2011 
Jirsová, Linhartová 

19.5.2011 
Jirsová, Ševčíková 

Péče o miminka 19.5. – 24.5.2011 19.5. – 24.5.2011 

Reflexe a závěrečné hodnocení 25.5.2011 
Kubešová 

25.5.2011 
Kubešová 

 
d) Soutěžní projekt Pražský studentský summit 
 
▪ Model OSN  

datum jméno a třída org. zajištění 

celoročně 
 

5 přípravných 
setkání 
 

závěrečná 
konference 
11.-14.3.2011 

XA: Jakub Červenka 
 Vojtěch Němec 
 Tomáš Opat 
 Aneta Bumbová 
 Veronika Čáslavská 
 

prof. Bukovská 

 
▪ Model NATO 

datum jméno a třída org. zajištění 

celoročně Jiří Píza, MA prof. Bukovská 

 
3. Úspěchy studentů v soutěţích 
 

jméno a třída soutěž umístění 

Helena Kříţová, 4.A SOČ - obor Pedagogika, 
psychologie, sociologie a 
problematika volného času 
Téma práce: První partnerské 
vztahy dospívajících v pozdní 
adolescenci 

1.místo v krajském kole (kraj 
hl.m.Praha) 
postup do celostátního kola 
12.místo v celostátním kole 

 

jméno a třída soutěž umístění 

Lenka Habětínová, 
OA 

celostátní filosofická soutěţ pro 
studenty SŠ „Nebojme se myslet“ (FF 
UP Olomouc) 

4.místo (17 bodů) 

Michael Vintr, 4.A celostátní filosofická soutěţ pro 
studenty SŠ „Nebojme se myslet“ (FF 
UP Olomouc) 

ohodnocené umístění do 13 
bodů 

 
3. Vzdělávání učitelů 
 

datum počet hodin název akce organizátor akce vyučující 

20.9.2010-
10.1.2011 

8 lekcí (on-
line) 
 

Jak vyučovat finanční 
gramotnost 

KFP -  Kořený 
Fichtner 
Pavlásek, s.r.o. 
 

prof. Bukovská 

22.9.2010  Domácnost na úvěrovém 
trhu – panelová diskuse 

Česká 
společnost 
ekonomická 

prof. Mochan 

 
4. Další vzdělávání a aktivity učitelů 
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Barbara Jirsová ▪ fakultní učitelka  - FF UK Praha, Práv.F UK Praha, Paed.F Praha  
▪ výchovné poradenství (viz zpráva) 
▪ projekt Paleta (viz zpráva) 

Zuzana 
Bukovská 

▪ duben 2011: e-learningové studium k nové maturitě (CERMAT) – 
osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části 
maturitní zkoušky 
 

 
Spolupráce na projektu Malé granty 

8.4.2011 SA Horrorová noc prof. 
Bukovská 

29.4.2011 1.A Praţská mešita (exkurze a přednáška o islámu) prof. 
Bukovská 
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prosinec 2010 – program Fair Trade (o.s.Adra)  
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duben 2011 – projekt Právo pro praxi – simulace soudního jednání (Právnická fakulta UK) 
 

 
                                                                               Zpracovala:  PhDr. Barbara Jirsová     
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Zpráva předmětové komise matematiky 
a deskriptivní geometrie 

 
Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise v tomto sloţení: 

Vyučující předmět třídy 

Vlasta Bílková M 07.A; - semináře 

MA 08.AB, 4.A 

Ms 08.AB, 4.A 

Nataša Dřínková M 08.A 

Roman Doubek M  04.B, 06.B, 1.A 

Kateřina Fišerová M 05.A 

Pavla Hájková M 01.A, 02.B, 03.B 

Jaroslava Horálková M 02.A, 03.A, 04.A 

 Dg 4.A, OAB (TB, seminář) 

Miloslav Hrubeš M 05.B, 3.A, 08.B 

Dana Sýkorová M 01.B, 2.A, 4.A 

Dana Töpferová M 06.A, 07.B 

 
1. Akce v rámci vyučování 

 

- matematická olympiáda     třída: zájemci 
- matematická soutěţ MaSo     zájemci 
- soutěţ měst v řešení matematických úloh   zájemci 
- soutěţ Jáma lvová na ČVUT    zájemci 
 
2. Soutěţe  

 

Soutěž Kategorie Úroveň Počet 
účastníků 

Ocenění studenti 

Matematická 
olympiáda 

Z6 Obvodní 
kolo 

7 4.-5. místo: Tomáš Pecka (01.B) 
6. místo: Dita Hanzalová (01.B) 

Z7 Obvodní 
kolo 

6  

Z8 Obvodní 
kolo 

3 2. místo Ondřej Houška 03.A 

Z9 Obvodní 
kolo 

3 1.místo: Eliška Šimůnková (04.B) 
2.-3. místo: Markéta Tichá (04.B) 

Z9 Krajské 
kolo 

1 10.-15.místo: Eliška Šimůnková 
(04.B) 

C Krajské 
kolo 

2 14.-20.místo: Nguyen Van Minh 
(05.A) 

B Krajské 
kolo 

4 2.-3. místo: Martin Čech (06.B) 
5. místo: Martin Sýkora (06.B) 
8.-12. místo: Luisa Černochová, 
Ondřej Cífka (06.B) 

A Krajské 
kolo 

3 5.-8. místo: Jakub Zíka (08.B) 
10.-14.místo: Vít Henych (08.B) 

P Krajské 
kolo 

2 1.místo: Jakub Zíka (08.B) 
3.- 4. místo: Ondřej Cífka (06.B) 

A Ústřední 
kolo 

1 Jakub Zíka (08.B) 

 P Ústřední 
kolo 

1 4.místo: Jakub Zíka (08.B) 
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Mezinárodní 
olympiáda v 
informatice 

  1 Stříbrná medaile: Jakub Zíka (08.B) 

MaSo (soutěţ 
druţstev na MFF 
UK 

  32 8 druţstev po 4 studentech 

Jáma lvová 
(korespondenční 
soutěţ ČVUT) 

Starší ţáci  1 1.místo: Ondřej Houška (03.A) 

Turnaj měst 
(matematická 
soutěţ druţstev) 

junior  5  

senior  3  

 
4. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Seminář k MO 2 dny Sýkorová, Hrubeš 

Seminář Historie matematiky - Jevíčko 22.8 –25.8.2011 Sýkorová 

AAA science MFF Finanční matematika, 
Geometrie 
Setkání učitelů matematiky na G. Pardubice 
 
Konference – Jak připravit učitele matematiky 
 
Efektivní nonverbální komunikace jako součást 
pedagog. dovednosti (Descartes) 
 
Seminář - Rozvoj kompetence k řešení problému 
v geometrii 
               - Práce s parametrem 

3x odpol. 
 
15.9-17.9.2010 
 
23.9.-25.9.2010 
 
26.11.2010 
 
 
10.12.2010 
 
9.6.2011  

Hájková 

 
5. Další důleţité údaje 

 
Spolupráce s Katedrou didaktiky matematiky MFF – pedagogické praxe studentů učitelství 
(Bílková, Hrubeš, Sýkorová) 
 
 

Zpracoval: Miloslav Hrubeš 
                 Jaroslava Horálková 
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Zpráva předmětové komise dějepisu 
 
Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise v tomto sloţení: 

Vyučující předmět třídy 

Vratislav Hanzlík D QA, QB, MA, OA,B, 4.A (HB) 

MD1, MD2 OA, B, 4.A 

Jiřina Hoffmannová D PA, PB, TA, TB, KA, KB, XA, MB, OA,B, 4.A (HB) 

DK OA,B, 4.A HB 

Jiří Jánský D SA, SB, 3.A 

DU MA,B, OA,B 

Zuzana Bukovská D 1.A, 2.A 

Lada Boháčová D XB 

 
1. Akce v rámci vyučování 
Zájezd do Krakova a Osvětimi 25.-27.11.2010 – prof. Hanzlík 
Beseda s P.Ţáčkem, emeritním ředitelem Ústavu pro studium totalitních reţimů o 50.letech 
7.12.2010 (MD1, Ls3, Frs) – prof. Hanzlík 
Vycházka po Praze MA – prof. Hanzlík 
Vycházka po Praze 5.4.2011 (HB2) – prof. Hoffmannová 
Srovnání zločinů nacismu a komunismu v Senátu Parlamentu ČR 14.4.2011 (MD2) – prof. 
Hanzlík 
Návštěva Vojenského muzea na Ţiţkově (MD1, MD2) – prof. Hanzlík 
Orientační běh Prahou po významných kulturních památkách (XB) – prof. Boháčová 
Den příběhu bezpráví u příleţitosti 60. výročí popravy doktorky Horákové (XB) – prof. Boháčová 
 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
 
Záchranný archeologický výzkum na hradě Rýzmberk 

Letošní sezóna záchranného archeologického výzkumu na hradě Rýzmberku probíhající za 
účasti studentů a absolventů našeho gymnázia  od 2. – 10. července 2011 pod vedením J. 
Jánského byla celkově jiţ třináctá, s dvěma předcházejícími sezónami na hradě Osvračíně 
můţeme oslavovat malé výročí jiţ patnácti archeologických prázdninových aktivit našich 
studentů. V celkovém počtu odpracovaných hodin na hradě Rýzmberku byla letos překročena 
magická hranice 7000 hodin.  

Hlavním archeologickým úkolem letošního roku byl odkryv starého paláce nad sklepením 
prováděný za odborného dozoru mgr. Petra Kauska z Muzea Chodska v Domaţlicích, jenţ ještě 
před naším příjezdem vykopal u jeho západní stěny sondu, která odkryla špaletové okénko. 
Problematický se ukázal jediný prostor starého paláce, který má ještě zachovanou klenbu.  Ţel 
tuto místnost váţně poškodili vandalští „hledači pokladů“, kteří do její západní stěny vybourali 
značný otvor narušující statiku objektu. Diskuze odborníků a kompetentních osob (Archeologický 
ústav ČAV, Národní památkový ústav v Plzni a Muzeum Chodska v Domaţlicích) o dalším osudu 
starého paláce není ještě uzavřena a zatím jediným závěrem bylo rozhodnutí o opravě 
vybourané stěny. Jedním z brigádnických úkolů se tedy stalo přemístění písku na maltu od brány 
do druhého nádvoří k starému paláci. 

Po poradě s rýzmberským kastelánem Milanem Brychem bylo rozhodnuto o hlavní pracovní 
náplni. Tím se stalo seříznutí suťového valu a vybudování kamenného tarasu zajišťujícího zeď 
pod srubem na druhém nádvoří. Archeologický dozor suplovala příleţitostně A.Sandanusová, 
jinak jiţ absolventka prvního ročníku archeologie na FFUK. Výsledným efektem bylo další 
obohacení druhého nádvoří o novou pohledovou dominantu. K dalšímu zkrášlení hradu přispělo i 
odstraňování náletových dřevin a plevelů, při němţ bylo objeveno zcela zarostlé schodiště 
v blízkosti hradního sklepení z dob romantické přestavby hradu za hrabat Stadionů. 

Kulturně poznávací činnost byla letos nasměrována do Chudenic a jejich okolí. Program byl 
dosti náročný, nicméně uspokojil jak zájemce o kulturní památky, tak o přírodu. Studenti si 
prohlédli renesančně-barokně-rokokový zámek v Chudenicích, arboretum v Americké zahradě, 
Kvapilovo jezírko, vyšplhali na rozhlednu Bolfánek a skončili u empírového zámku Lázeň 
obklopeného nádherným anglickým parkem.  

K inovacím patřilo i provádění geocachingu, při němţ byly objeveny schránky u zmíněného 
Bolfánku a na úpatí Rýzmberka. Pobyt zpestřilo i sobotní účinkování skupiny historického šermu 
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Abaddon spojené s prohlídkou středověkých zbraní. Studenti si vyzkoušeli vedle mečů i 
obléknutí krouţkového brnění. 

Podrobněji se lze seznámit s letošními i předcházejícími studentskými aktivitami ve 
Zpravodaji hradu Rýzmberka na internetových stránkách školy. Tyto webové stránky s bohatou 
fotodokumentací, publikacemi z tisku, historií hradu Rýzmberka, pracovními výsledky atd. lze 
najít i na internetových vyhledávačích Googlu či Seznamu. 
                                                                       Zpracoval: Jiří Jánský 

 
3. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Nové pohledy na dějiny 20. století ASUD celodenní Lada Boháčová 

Historická exkurze celodenní Lada Boháčová 

Co je nového ve starém Egyptě 6 hodin Jiřina Hoffmannová 

 
 

Zpracovala: Jiřina Hoffmannová 
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Zpráva předmětové komise fyziky 
 
Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise v tomto sloţení: 

Vyučující předmět třídy 

Jiří Benda Fy 3.A 

Nataša Dřínková Fy 01.A, 02.AB, 03.AB, 04.A 

Kateřina Fišerová Fy 01.B,1.A 

Miloslav Hrubeš Fy 05.AB, 07.AB 

Fs 4.A, 08.AB 

Dana Sýkorová Fy 04.B, 06.AB 

Dana Töpferová Fy 2.A, 08.AB, 4.A (PB, TB) 

 
1. Akce v rámci vyučování 
- fyzikální olympiáda     třída: zájemci 
- astronomická olympiáda      zájemci 
- exkurze  -  FÚ AVČR – Optická vlákna   Fyzikální seminář 
   -  Hvězdárna  Petřín     04.AB, 05.B, fyz.seminář 
- Filmfest - Česká hlava      3.A, 07.AB 
- Videokonference NASA      zájemci 
 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
- Sklo kolem nás      třída:  01.AB, 02.AB, 03.AB 
 
3. Soutěţe  
 

Soutěž Kategorie Úroveň Počet 
účastníků 

Ocenění studenti 

Fyzikální 
olympiáda 

E 
 

Obvodní 
kolo 
 

15 13 úspěšných řešitelů 
1.místo: Lukáš Závozda (03.B) 
3.místo: Cyril Matoušek (03.A) 

F 7 7 úspěšných řešitelů 
2.místo: Jarosla Nejedlý (04.A) 

D Krajské 
kolo 

3 6.místo: Kryštof Šeferna (05.A) 

C 4 1.místo: Martin Sýkora (06.B) 
4.místo: Luisa Černochová (06.B) 
12.místo: Milan Němý (06.B) 
14.-15.místo: Ondřej Cífka (06.B) 

A 1 4.místo: Vít Henych (08.B) 

A Celostátní 
kolo 

1 Úspěšný řešitel: 
Vít Henych (08.B) 

Astronomická 
olympiáda 

E, F Krajské 
kolo 

3 1.místo: Eliška Šimůnková (04.B) 
2.místo: Markéta Tichá (04.B) 
4.místo: Zdeněk Scheer (04.B) 

Celostátní 
kolo 

3 8.místo: Zdeněk Scheer (04.B) 

C, D Celostátní 
kolo 

1 Úspěšný řešitel: 
Lukáš Běhounek (05.A) 

 
4. Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Seminář – Lasery a holografie 
Heuristická výuka fyziky 

4 hodiny 
4 víkendy 

Dana Sýkorová 
Nataša Dřínková 

 
5. Další důleţité údaje 
 



 

59 

Spolupráce s Katedrou didaktiky fyziky MFF UK: praxe studentů učitelství fyziky 
(Sýkorová, Hrubeš) 

 ukázková hodina fyziky pro studenty 
4. ročníku MFF (Hrubeš) 

 
 

Zpracoval: Miloslav Hrubeš 
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Zpráva předmětové komise biologie 
 
Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise v tomto sloţení: 

Vyučující předmět třídy 

Benešová Zdeňka Bi ,Che SB 

Brabec Pavel Bi, Ze SA,PA,QB,XB 

Hrabovská Alena Bi,TV PB,KA,KB,1A, Blok4.roč. 

Jánská Milada Bi,TV TA,TB,XA,Sem.4.roč.  

Jánský Jiří Bi,TV, D MB 

Skolilová Irena Bi,TV QA,2A,3A,MA,Sem.3.roč. 

 
1. Akce v rámci vyučování 

Památné stromy: soutěţ byla pořádaná pod záštitou Odboru školství Magistrátu 
hl.m.Prahy v září 2010. Studenti „objevovali“ památné stromy na území hl.m. 

Pravidelná motivační exkurse do Stanice přírodovědců - primy 

Sokolníci- názorné praktické ukázky anatomie a letu dravců – primy – kvarty 

Přírodovědný klokan soutěţ tercie- sexty resp.2.roč. 

Mladý zahrádkář- soutěţ pro niţší gymnázium v poznávání rostlin a péči o ně. 
Účastníme se pravidelně a získáváme přední umístění na celostátní úrovni. 

Exkurse do botanické, dendrologické zahrady a zoologické zahrady jsou 
pravidelným doplňkem výuky sekund, kvint, sext, 1. a 2. ročníků. 

Humanitární a sbírková akce „Červená stužka“-2A  akce pořádaná v rámci 
celosvětového dne boje proti AIDS 1.12. 

S tebou o tobě - Osvětová přednášková akce v rámci sexuální výchovy pro 1. roč a 
kvinty. 

Spolupráce se  studenty 3. Lékařské fakulty při výuce Zdravotní propedeutiky. 

Kroužky genetiky – praktická laboratorní cvičení z nenadstavbové oblasti biologie. 
Studenti mají unikátní moţnost imitovat vědecký výzkum a seznamovat se tak se způsobem 
práce v genetických a forenzních laboratořích 

Biologické olympiády – účast studentů ve všech kategoriích a všech úrovních. Studenti 
se kaţdoročně umísťují na předních místech. 

Pro studenty seminářů jsou organizovány akce, které doplňují výuku a podporují profilaci 
studentů k dalšímu studiu biologických věd na VŠ.  

Přednášková tematická pásma AVČR (Otevřená věda, Nebojte se vědy, Týden vědy, 
Evropský týden mozku, apod. Účastní se studenti seminářů 

Exkurse do vědeckých ústavů AV  

Návštěva stálé světově unikátní expozice Antropos v Brně 

Tělo v akci:  V rámci ukončení a evaluace biologie na niţším stupni gymnázia proběhl 
seminář, ve kterém si ţáci kvart prakticky prověřili některé fyziologické funkce lidského 
organismu. Seznámili se s  různými studijními zdroji a jejich vyuţitím při řešení zadaných 
úkolů. Studenti vyuţívali týmové práce a jejich výsledky byly vyhodnoceny formou soutěţe. 

 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
„Genetika do škol“ studenti našeho gymnázia absolvovali vybraná cvičení z genetiky podle 
předem stanoveného programu. V prostorách naší laboratoře měli příleţitost laborovat i studenti 
ostatních středních škol. V červnu t.r. byl projekt úspěšně dokončen. Díky vybavené laboratoři a 
odborně fundovaným učitelům mají studenti gymnázia nadále moţnost v rámci běţné výuky 
absolvovat nadstavbová, velmi zajímavá cvičení z genetiky a molekulární biologie  
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„SPICE“ Science Pedagogy Innovation Centre for Europe Jednalo se o dvouletý projekt, 
iniciovaný Evropskou komisí s partnerstvím DZS MŠMT, který byl zaměřen na popularizaci 
přírodovědných předmětů. Cílem bylo sdílet inovativní výukové metody a materiály v oblasti 
matematiky a přírodních věd a ověřit jejich přenositelnost do výuky v jiné evropské zemi. Mezi 24 
učiteli ze 16 ti evropských zemí  byli i naši učitelé biologie, kteří spolu se svými ţáky z prim-kvart 
zkoušeli příklady výukových hodin svých zahraničních kolegů. 
Projekt byl zakončen mezinárodní letní školou Spice Summer Academy Prague za účasti expertů 
z 20 zemí, konané ve dnech 26.-28.6.2011. 
 
„Projekt 3V – Vědě a výzkumu vstříc“ 

Naše škola se prostřednictvím jednodenního semináře pro pedagogy, konaného dne 111. 2011, 
zapojila do projektu, který by měl přilákat bádavé a hloubavé studenty v oboru biologie k vědecké 
práci jiţ na úrovni středoškolského studia. Projekt zorganizovalo sdruţení Tereza, které poskytlo 
příklady aktivit z metodických materiálů, e-learningu a online publikačního nástroje, představilo 
kroky vědeckého postupu bádání na vybraných tématech - jako například koloběh uhlíku a půda. 
Prostřednictvím získaných materiálů si studenti kvint a semináře zjišťovali při laboratorních 
pracích z biologie zabudování uhlíku do biomasy rostlin. 
 
Netradiční metody ve výuce biologie Ţáci v rámci projektu MFF byli zařazeni do testovacích 
skupin .Jednalo se o pilotáţ speciální metodologie vyučování, vyuţívající principů záţitkové 

pedagogiky. Evaluace výukových simulaci proběhla srovnáním testovacích skupin s kontrolními 
skupinami v paralelních třídách. 
 
„Miminko  nanečisto“: 2x2 hodiny 
 
3. Soutěţe  

 

Soutěž Kategorie Úroveň Počet 
účastníků 

Ocenění studenti 

Památné 
stromy 

 Kraj 128 Celkové 4.místo 

BiO D Obvodní 
kolo 

2 1.místo: Vojtěch Štros (02.A) 
2.místo: Ladislav Světlík 

C Obvodní 
kolo 

4 1. místo: Šimůnková Eliška 
3. místo:Kafková Pavla 
4. místo:Marko Aneţka 
5. místo:Novotná Markéta 

D Krajské 
kolo 

2 2. místo: Štros Vojtěch   
12. místo: Světlík Ladislav 

C Krajské 
kolo 

4 5. místo: Marko Aneţka 
6. místo: Šimůnková Eliška 
9.-11. místo: Kafková Pavla 

A Krajské 
kolo 

1 1. místo: Urban Petr 

Přírodovědný 
klokan 

Kadet Celostátní 
kolo 

2 1. místo: Šimůnková Eliška 
1. místo: Bílková Kateřina 

 
 

4. Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Botanický víkend 3dny Hrabovská , Skolilová 

Projekt 3V - Vědě a výzkumu vstříc 1den Brabec,Jánská 
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5. Obrazový materiál 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Irena Skolilová 

Památné stromy 

Z laboratoře 
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Zpráva předmětové komise geologie 
 

Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise v tomto sloţení: 

Vyučující předmět třídy 

Hrabovská Alena Bi,TV.Ge 1.A 

Brabec Pavel Bi, Ze,Ge Q.A 

Skolilová Irena Bi,TV,Ge Q.B 

 
Geologie je vyučována na škole formou  týdenní blokové výuky –kurzu geologie. Letos jsme kurz 
uspořádali ve spolupráci s PřF UK - sekcí geologie.V rámci kurzu proběhly přednášky odborníků 
z fakulty. Dále se studenti zúčastnili dvou odborných geologických exkurzí , navštívili Chlupáčovo 
muzeum a geopark (viz tabulka). 
 

den Třídy:1.A, QA, QB 

16.5. Přednáška:  Vznik a vývoj ţivot 
  Minerály pro ţivot 
Opakování, pracovní listy 

17.5. Přednáška: Horniny a stavba  Země 
  Geologická rizika, zemětřesení, sesuvy, voda 
Opakování, pracovní listy 

18.5. Exkurze: 
Prokopské a Dalejské údolí, stratotyp, poţáry 

19.5. Exkurze:  
Hloubětín, geologický profil, půdní profil 

20.5. Chlupáčovo muzeum,  
Mineralogické muzeum, 
Geopark,  

 
Akce v rámci vyučování 

 

Témata z geologie jsou zařazována i do seminářů z biologie ve 3. A 4.ročníku. 
 
Další vzdělávání učitelů 

 

Projekt 5P.program pro pedagogy přírodovědných 
předmětů 

  

 
Obrazový materiál 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
Zpracovala: Alena Hrabovská 

Geologie 
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Zpráva předmětové  komise chemie 

 
Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise v tomto sloţení: 

Vyučující Předmět třídy 

 Navrátilová Ilona chemie 05A, 2.A, 06A, 07A 

Chs 3.A, 07.AB 

BCh 4.A, 08.AB 

 Wohlgemuthová Věra Chemie 02A, 03B, 1.A, 06B, 3A 

 Benešová Zdeňka chemie 02B, 03A, 04AB,05A,07B, 4.A, 08.AB (PB) 

 

1. Akce v rámci vyučování 
Dny otevřených dveří – lékařské fakulty, VŠCHT, přírodovědecké fakulty 
Otevřená věda (seminář BCh) 
Týden vědy – exkurze Makromolekulární ústav AV (3.A, 07B) 
Exkurze JE Temelín (1.A) 
Nebojte se vědy (seminář LCh) 
Hodina moderní chemie (02A, 02B, 03A, 03B, 05A, 1.A, 06B) 
Exkurze do informačního centra obnovitelných zdrojů energie (03A, 03B) 
Účast nadaných studentů na laboratorních cvičeních PřF UK. 
Odborné přednášky: fotosyntéza dr.Martin Hrubý) 
                                 neurologie prof. Karel Šonka 
                                 molekulární gastronomie prof. Miroslav Raab (LCh, BCh) 
 

2. Soutěţe  
 

Soutěž Kategorie Úroveň Počet 
účastníků 

Ocenění studenti 

Chemická 
olympiáda  
 

D 
 

Obvodní kolo 
 

7 
 

1.místo: Eliška 
Šimůnková  

Krajské kolo 1 11.místo: Eliška 
Šimůnková  

C Obvodní kolo 5  

 
3. Další vzdělávání  učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Letní chemická škola pro učitele (VŠCHT)  5 dní  Wohlgemuthová Věra 

 

Zpracovala: Benešová Zdeňka 
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Zpráva předmětové komise zeměpisu 

 
Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise v tomto sloţení: 

Vyučující předmět třídy 

Petr Klika TV-Z KB, QA, QB, XB, III.A, EB, Cest. ruch 

Pavel Brabec Bi-Z SA, SB, TA,TB, II.A, HB 

Jiří Vorel TV-Z PA,PB, KA, XA, I.A, HB 

 
1. Akce v rámci vyučování 

 

Exkurze – Letiště Praha Ruzyně (sem. Cest. ruch) 
Exkurze – Škoda auto Mladá Boleslav (EB, III.A) 
Přednáška – Středoafrická republika (EB, HB, MB, XB) 
Exkurze – Národní muzeum Praha – Planeta Země (XA,XB) 
 
3. Soutěţe  

 

Soutěž Kategorie Úroveň Počet 
účastníků 

Ocenění studenti 

Zeměpisná 
olympiáda 

B Obvodní 
kolo 

8 1.místo: Agáta Baťhová 
2.místo: Karolína Trojanová 

D Obvodní 
kolo 

2.místo: Jakub Červenka 
3.místo: Jiří Navrátil 

 Krajské 
kolo 

2 Bez ocenění 

 
 

Zpracoval:Petr Klika 
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Zpráva předmětové komise informatiky  
 
Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise v tomto sloţení: 

Vyučující předmět třídy 

Jaroslav Mochan In TA, TB, KA, KB, QA, QB, část 1.A 

Petr Naske In část 1.A 

 Pg MA, MB, OA, OB 

Pavla Hájková PPC 3.A, MAB, 4.A, OAB 

 
1. Akce v rámci vyučování 

 Studenti se zúčastnili pilotního projektu ČSU sčítání  

 Proběhly ukázky robotů od maturantů, kteří vedli tento rok i krouţek na DDM Praha 6. 
 
2. Soutěţe  
 

Druh soutěţe Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Soutěţ 
v programování ve 
vyšších 
programovacích 
jazycích 

Obvodní kolo 5 Ţáci, 2. místo – Jaroslav 
Nejedlý 
Mládeţ, 4. místo – Lukáš 
Jendele 

PROSO Online soutěţ 6 1. místo – Matouš Helikar 

Kategorie P MO Mezinárodní 
kolo v Thajsku 

1 66. místo – Jakub Zíka  

 
3. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Expertní spolupráce v ICT panelu VÚP a CERMAT Průběţně Naske 

Národní konference eTwinning 1 den Naske 

DIDINFO 2011 – Bánská Bystrica 2 dny Naske 

Počítač ve škole – Nové Město na Moravě 2 dny Naske 

 
4. Další důleţité údaje 

 

 Studenti poprvé maturovali pomocí obhajoby závěrečné práce. Vyhodnocujeme to 
pozitivně a v profilové části maturitní zkoušky budeme v této praxi pokračovat. Pro 
obhajoby maturitních prací se podařilo sehnat zajímavého oponenta z MFF UK. 

 Tři studenti získali certifikát INGOT bronz a byli informováni o moţnosti získat 
navazující certifikáty. Proběhlo v rámci pilotního nasazení INGOT v ČR - 
http://ingots.cz/ 

 Vybraní studenti v seminářích a v 1.A se účastnili pilotáţních šetření organizace 
CERMAT k maturitě z informatiky ve společné části, statistická data jsou vedení školy 
k dispozici. 

 Ve výuce INF, v seminářích a pro vybrané studenty 1.A je pouţíván MOODLE na sběr 
studentských prací a následnou komunikaci s učitelem. 

 Někteří studenti pravidelně navštěvovali přednášky projektu ROBOTOMIE, v rámci 
kterých zpracovávali reporty učiteli informatiky. 

 Ve škole probíhá výuka psaní na klávesnici dle metodiky ZAV, jako volitelný seminář. 
 
 

Zpracovali: Jaroslav Mochan 
        Petr Naske 

 

http://ingots.cz/
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Zpráva předmětové komise tělesné výchovy 
 
Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise v tomto sloţení: 

Vyučující předmět třídy 

Bádalová Kateřina Tv SB, TB , PB, QB, QA, 1.A,  

Doubek Roman Tv 1.A, XB, 2.A, KB, SB, TB,  

Edrová Kateřina Tv PA, QB 

Jánská Milada TV OB 

Klika Petr TV KB, OB, MA, MB, QB, 4.A, OA, OB, TA 

Pospíšilová Yvetta TV PA, SA, TB, 1.A, MB, QA, OA, KB 

Skolilová Irena TV 3.A, QA, 2.A, QA, MA, SB, OB, OA, 4.A 

Vorel Jiří TV PB, 1.A, KA, XA, 4.A, OB, MB, OA, PA 

Hrabovská Alena TV SA, XA, KA, 4.A 

Wohlgemuthová Věra TV XB, 1.A, 3.A, SA, QA, PB, TB 

 
1. Akce v rámci vyučování 
Přespolní běh –prima , sekunda     ……………září 
Orientační běh- tercie                     …………..  září 
Vánoční turnaj v odbíjené – celá škola ……….prosinec 
Velikonoční turnaj v košíkové – celá škola……duben 
Atletické přebory – prima aţ kvarta         ……..červen 
 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
Lyţařské kurzy  sekund, kvint a 1.A ……leden aţ březen     
Sportovní kurzy septim a 3.A   ………….září a červen 
Vodácké výlety sext a 2.A, septim a 3.A  červen 
 
3. Soutěţe  

 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Poprask odbíjená -
září 

základní 10 dívek vyšší G  bez postupu (Bádalová)  

Poprask atletika – 
září 

základní 12 chlapců vyšší G Bez postupu (Vorel) 

Poprask malá -
kopaná říjen 

základní 10 chlapců vyšší G 
10 chlapců niţší G 

bez postupu (Klika) 
bez postupu (Doubek) 

Poprask  košíková-
listopad 

základní 12 chlapců vyšší G postup (Vorel) 

Poprask florbal- 
listopad 

základní 16 chlapců vyšší G postup (Vorel) 

Poprask beach 
volejbal- červen 

základní 10 dívek a chlapci vyšší 
G 

finálové umístění 

 
4. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Kurz snowboardingu týden Pospíšilová, 
Wohlgemuthová 

 
Zpracoval:  Roman Doubek 
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Zpráva předmětové komise hudební výchovy 
 
Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise v tomto sloţení: 

Vyučující předmět třídy 

PaedDr.Ditta Linhartová  HV PA, PB, SA, SB, TB, KAB, QAB, XA, 2A 

Helena Brdičková HV TA, XB, 1.A 

 
1. Akce v rámci vyučování pro studenty 

18.11. Koncert v kostele Šimona a Judy – QA,QB – Linhartová, Brdičková 
21.2. Koncert v Rudolfinu XA,XB -  Linhartová 
21.2. Muzeum hudby XB – Brdičková 
6.4. Koncert v kostele Šimona a Judy 2.A – Linhartová 
22.6.- Muzeum hudby – tvůrčí dílna melodramu – SB,SA – Linhartová, Brdičková 
 

2. Vystoupení studentů  
2.10. vystoupení studentů při imatrikulaci prim a 1.roč. – Linhartová, Brdičková 
5.12. soustředění Alejsboru – Brdičková 
12.12. – Vánoční koncert Rybova mše, Hra s jesličkami - Brdičková 
24.3. hudební soutěţ v Jesenici u Prahy – Linhartová (2. a 3. Cena) 
9.4. soustředění Alejsboru – Brdičková 
12.4. – Oblastní kolo soutěţe gymnaziálních sborů – Brdičková 
13.4. – koncert Alejsboru ve školní jídelně - Brdičková 
1.5. – vystoupení Alejsboru na charitativní akci v zahradě Břevnovského kláštera – Brdičková 
9.5. – vystoupení Alejsboru a XB na školní akademii – Brdičková 
12.5. – koncert Alejsboru, XB a dalších studentů v Muzeu české hudby - Brdičková 
20.6. – vystoupení studentů při předávání maturitních vysvědčení – Břev. klášter - Brdičková 
30.6. – vystoupení studentů při ukončení povinné šk. docházky kvart – Břev. klášter – Brdičková 
 

3. Soutěţe  
 

Druh soutěţe Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Hudební soutěţ Jarní 
petrklíč v Jesenici u 
Prahy 

Celokrajová 
soutěţ 

2 studenti Adam Dvořáček 
Nam Xuen Dang 

Soutěţ gymnaziálních 
sborů 

Oblastní kolo Stříbrné pásmo Alejsbor 

 
4. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Seminář  Jak rozezpívat nezpěváky 1 den Brdičková, Linhartová 

Sbormistrovský kurz ve Štěkni u Strakonic 1 týden Brdičková 

 
 

Zpracovala: Dr. Ditta Linhartová 
                     Helena Brdičková 
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Alejsbor na školní akademii 
 
 

 
 
Část třídy XB na školní akademii 
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Zpráva předmětové komise výtvarné výchovy 
  
Ve školním roce 2010/2011 pracovala předmětová komise v tomto sloţení: 

Vyučující předmět Třídy 

Klára Braunová VV 03.B, 04.B,05.A, 05.B, 06.A, 06.B 

Jana Krňanská VV 01.B, 02.A, 03. A 

Kateřina Nováková VV 01.A, 02.B, 04.A, 1.A, 2.A 

Gr 1, Gr 2 4.A, 07.A, 07.B, 08.A, 08.B 

 
1. Akce v rámci vyučování 
Tvorba různorodého materiálu propagujícího školu: 
Plakát na ples 
Novoročenky, plakát na vánoční koncert 
Pozvánky na imatrikulaci studentů prim a 1. ročníku 
Pozvánky na slavnostní předávání maturitních vysvědčení 
Pozvánky na slavnostní ukončení povinné devítileté školní docházky kvart 
 
Tvorba miminek nanečisto v primách 
 
Tvorba výtvarného hmatového materiálu pro sdruţení Okamţik -  Občanského sdruţení 
asistence při Jedličkově ústavu 
Se sdruţením Okamţik spolupracujeme jiţ druhým rokem. V letošním roce studenti tercie B a 
kvarty B pro nevidomé a slabozraké tvořili hmatové ilustrace ke knize praţských pověstí. Pro 
toto sdruţení téţ studenti tvořili hmatová leporela se zvířaty a praţskou architekturou 
 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  

Břevnovské posvícení 
Schola pragensis 
 
World Art Chicago – My Dream City - mezinárodní projekt  

Naše škola se jiţ druhým rokem účastnila výměnného projektu  Czechago.  Hlavním cílem tohoto 
projektu je vytvoření pevných vazeb, zaloţených na výměnných pobytech mezi studenty střední 
školy v Praze a Chicagu, mapování míst a seznamování se s osobnostmi, které obě tato města 
spojují. 
 Z tohoto důvodu se naši studenti zúčastnili mezinárodního projektu pořádaným městem Chicago 
World Art Chicago. Pro letošní rok bylo vyhlášeno téma  My Dream City. Školy z různých částí 
světa se tedy zaměřují na město, ve kterém se nachází jejich škola, mapují místa, která se jim 
zdají být nevyuţitá, zanedbaná, nebo dle studentů špatně řešená. Ve svých dílech se snaţili pro 
tato místa navrhnout nápravu. 
Tohoto projektu se zúčastnili studenti tříd 2.A, XA, XB 
 
Recyklohraní- celoroční projekt  
Naše gymnázium je jiţ třetím rokem aktivně účastní programu Recyklohraní. Tento celostátní 
projekt se zaměřuje na sbírání drobných elektrospotřebičů a pouţitých baterií. Včetně těchto 
aktivit vypisuje ještě jednotlivé úkoly spojené s ekologií. Ty se z 95 % plní v hodinách výtvarné 
výchovy. Tento projekt nevyhlašuje vítěze nastolených úkolů, nýbrţ za jejich splnění připisuje 
škole určité body. Nashromáţděné body se mohou následně proměňovat za věcné odměny. 
Naše škola se díky plnění vyhlášených úkolů i díky odevzdání pouţitých baterií a vyslouţilého 
drobného elektromateriálu zařadila mezi 100  nejaktivnějších škol v České republice.  
Tohoto projektu se průběţně účastnily všechny třídy dle úvazku prof. Braunové 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

71 

3. Soutěţe  
 

Druh soutěže Úroveň Počet 
účastníků 

Ocenění studenti 

Art in my Mind – 
osloveny praţské školy 

Studenti 
vyššího 
gymnázia 

15 1. místo: Kateřina Velíšková 
3. místo: Ondřej Veselý 
Mezi deset nejlepších byli vybrány ještě 
následující studentky: Malvína 
Bočková, Tereza Kunderová 

Znaky měst  a obcí  
(celorepubliková soutěţ) 

Studenti 
vyššího 
gymnázia 

Výtvarná 
část třídy 
XB 
Výtvarná 
část třídy 
XA 

Obě třídy byly vybrány do krajského 
kola: 
1.místo celorepublikového kola: XA  

Barevné ohlédnutí za A. 
Slavíčkem 

Studenti 
niţšího 
gymnázia 

KA Čestné uznání za soubor kolektivních 
prací 

Soutěţ o nejlepší 
poštovní známku – 
školní soutěţ 

Studenti 
niţšího 
gymnázia 

Sekundy  1. místo: Kateřina Cohnová (SB) 
2. místo: Karolína Kolářová (SA) 
3. místo: Adam Vavřínek (SA) 

 
V rámci projektu  Art in my Mind studenti navštívili tyto galerie: 
Galerie Václava Špály – Jiří Černický: Gagarinova věc a věci 
Galerie 35m2 – Ondřej Roubík: Berlin: Haupstadt der DDR 
Školská 28 – Jan Broţ: Svatozář. O auře a její apropriaci 
Hunt Kastner Artworks – Michaela Thelenová: Aţ se vrátíš domů z práce 
Na základě jejich zhlédnutí si studenti vybrali jedno dílo, které je nejvíce oslovilo. Snaţili se k 
němu zaujmout svůj postoj, zamyslet se nad otázkami, které v nich vyvolalo. Posléze vytvořili 
své vlastní dílo, ve kterém se mohla odrazit jistá inspirace zhlédnutými díly, nebo se od nich 
pouze odrazit, či na ně kriticky reagovat. V přiloţeném průvodním textu popsali, proč si zvolili 
dané dílo, čím je zaujalo, jak k němu přistupovali, jaké otázky či úvahy v nich vyvolaly a jak se 
projevily ve vlastní práci.  
 
Znaky měst  a obcí: Tato celorepubliková soutěţ byla uspořádána pod záštitou obalové firmy 
Eko-kom a.s. a pelhřimovské agentury Dobrý den. Cílem celé akce bylo posílení aktivní účasti 
občanů na tříděném sběru odpadů v obcích a městech České republiky a podpoření jejich 
odpovědného přístupu k ţivotnímu prostředí a pokus o světový rekord.  
Studenti z 992 škol přihlášených k pokusu vyrobili z tříděného odpadu 1025 znaků obcí a měst 
ČR. Účastníci rekordu si navíc prohloubili vědomosti o historii měst a obcí i o původu jejich 
znaků.  
Studenti třídy sexty A a sexty B v hodinách výtvarné výchovy začali pracovat na provedení 
Velkého znaku hl.m. Prahy. Obě tato provedení byla vybrána spolu s  dalšími 18 praţskými 
znaky a zahrnuta do oficiálního představení veřejnosti, které se konalo ve čtvrtek 16. 12. 2010 na 
Staroměstském náměstí v Praze. V hlavním městě Praze dosáhl největšího úspěchu znak sexty 
A, na kterém studenti pracovali celých 10 hodin a pouţili při tom 15 různých recyklovatelných 
materiálů. Nejlepší znak kaţdého kraje dále postupoval do celostátního finále, které se konalo na 
Výstavišti v Brně. Zde byly vystaveny všechny znaky, které se dostaly do finále, na veletrhu GO 
a Regiontour 2011. Na brněnském výstavišti bylo reálně vystaveno 454 znaků o rozměrech cca 
1×1 metr. Znaky byly vyrobeny z materiálů, které jsou recyklovatelné, tedy z takových, které lze 
běţně vytřídit do barevných kontejnerů. K výrobě byla velmi často pouţita víčka PET lahví, 
plastové sáčky a tašky, různé části plastových nádob, papír, ale také nápojové kartony nebo 
sklo. Nejčastěji pouţitými technikami při vzniku znaků byly lepení a tvarování. Zde byl také 
vyhlášen znak sexty B jako nejzdařilejší ze všech, a tak obsadil 1. místo.   
Vzniklé obrazy tak byly plastikou nebo mozaikou, ale hlavně jsou nejlepším důkazem, ţe se z 
tříděného odpadu dají vyrobit krásné věci. 
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Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Galerie Rudolfinum - klub Otevřený dialog Září 
2010 – 
červen 
2011 

Klára Braunová 
Jana Krňanská 

Přednášky, prohlídky galerií se soustředěné na umělecké spolky 19. a 20. st., design, genius loci 
19. st.,umění genderu, současné umění, architekturu 20. st., na propojení výtvarného umění, 
hudby, a literatury, ICT  
 
5. Další důleţité údaje 

Výstavy fotografií jednotlivců v klubu školy – Anela Biličová – Ohlédnutí 
        Ondřej Pilecký  – Moji spoluţáci 
Celoškolní výstava – Grafika Nad Alejí – výstava školních prací studentů 
Bible a křesťanství – výstava studentských prací SA 
 

6. Obrazový materiál 
 

 
 
David Lenský XA: Neonová Praha, projekt World Art Chicago – My Dream City 
 

 
 
Vítězný objekt Kateřiny Velíškové XB v soutěţi Art in my Mind 
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Vítězný znak soutěţe Znaky měst a obcí se svými autory – výtvarnou částí sexty A 
 

 
Oficiální předávání cen vítězům na brněnském výstavišti 

 
Zpracovala: Klára Braunová 

 
 


