
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

O ČINNOSTI GYMNÁZIA  

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 

 
Výroční zprávu schválila školská rada na svém zasedání dne 21.10.2014. 

G Y M N Á Z I U M ,  P R A H A  6 , N A D  A L E J Í  1 9 5 2  

N A D  A L E J Í  1 9 5 2  
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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) 

Zástupce:   Mgr. Jiří Hruška    235010188 

   (jiri.hruska@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/41 Gymnázium/Alejí ke vzdělání 130 RVP G 

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

Učební plán oboru 79-41-K/41 vychází z RVP G – viz příloha č.1. 

Učební plán oboru 79-41-K/81 vychází z RVP ZV a G – viz příloha č.2. 

 

6. Změny ve skladbě oborů oproti školnímu roku 2012/2013: 

a) Do výuky nebyly zařazeny žádné nové obory a programy. 

b) Školní vzdělávací program "Alejí ke vzdělání", který je sestaven dle RVP ZV a 
RVP G, platí od školního roku 2011/2012 pro všechny ročníky gymnázia. 
Výuka dobíhajících oborů 79-41-K/401 a 79-41-K/801 byla ukončena. 

 
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: 

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. 

mailto:jiri.benda@alej.cz
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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. 

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 2013/2014 byla 

provedena revitalizace hlavní chodby 3.NP budovy C, včetně navazujících drobných 
oprav. Na revitalizaci byly použity prostředky investičního fondu. 

Hlavní budova (C) 

Obsahuje kmenové učebny tříd, odborné učebny českého jazyka, biologie, 
chemie, fyziky, zeměpisu, dějepisu, společenských věd, výtvarné výchovy, hudební 

výchovy a kabinety všech předmětů. Výuce slouží také počítačová učebna, 
2 laboratoře fyziky, 2 laboratoře biologie, laboratoř chemie, 5 jazykových učeben, 
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 2013/2014 byly provedena 

zejména výměna starší počítačové a audiovizuální techniky dle potřeb jednotlivých 
předmětových komisí. 

Administrativní budova (B) 

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) a venkovní hřiště 

Obsahuje velkou a malou tělocvičnu, posilovnu a šatny s příslušenstvím. K výuce 
tělesné výchovy slouží rovněž boulderová horolezecká stěna a dále 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: 

Školská rada byla zvolena dne 9.11.2011 ve složení: 

Zástupci zletilých studentů a rodičů: Tomáš Opat (absolvent 2013) 

  Ing. Jana Rottová 

Zástupci gymnázia:    Mgr. Jiří Hruška 

      Mgr. Lada Boháčová 

Zástupci zřizovatele:    Ing. Marie Kousalíková 

      Ing. René Pekárek, CSc. 

Předsedkyní ŠR byla zvolena Ing. Jana Rottová. 

Ve školním roce 2013/2014 se konalo zasedání školské rady dne 14.10.2013. 
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu gymnázia za školní rok 
2012/2013. Druhé zasedání ŠR se nekonalo, neboť do poloviny dubna nebyly 

k dispozici informace o rozpočtu a poté nebylo možné se shodnout na termínu 
zasedání. 

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

Kontakt: skolskarada@alej.cz. 

mailto:skolskarada@alej.cz


II. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY  

1. Pedagogičtí pracovníci 

a. Počty osob 
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Gymnázium 3 3 55 44,9 4 0,4 62 48,3 

 
b. Kvalifikace 

Škola Počet 
Celkem % 

z celkového počtu 

Gymnázium 
Kvalifikovaných 60 97% 

Nekvalifikovaných 2 3% 

 

c. Věková struktura pedagogických pracovníků 

Počet celkem 
ve fyzických 

osobách 
k 31.12.2013 

v tom podle věkových kategorií 

do 20 let 21–30 

let 

31–40 

let 

41-50 

let 

51-60 

let 

61 a více 

let 

62 0 10 14 9 18 11 

 

d. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Počet Zaměření 
Počet 

účastník

ů 

Vzdělávací 
instituce 

Semináře 

1 
Konzultační seminář 

pro hodnotitele Fj 
1 CERMAT 

1 Vývoj české státnosti 1 ASUD 

1 
Regionální dějiny - 

Jičínsko 
1 ASUD 

1 

Metody a formy práce 

vedoucí ke čtenářské 
gramotnosti 

2 Descartes 

1 
Praktické využití 

internetu ve výuce Čj 
3 Descartes 



Semináře 

1 

Nástroje pro tvorbu 

elektronických 
materiálů ve výuce Čj 

1 Descartes 

1 
Arabsko – izraelský 

konflikt 
1 Descartes 

1 America today 1 Descartes 

1 
Zoologická zahrada 

elementárních funkcí 
1 Descartes 

1 
Rozvojové vzdělání na 

sš 
1 Partners Czech 

1 
Čína – hrozba nebo 

příležitost? 
1 Partners Czech 

1 
Občanské právo pro 
učitele od 1.1.2014 

1 Partners Czech 

1 
Konzultační seminář k 

MZ - management 
2 NIDV/CERMAT 

1 
Konzultační seminář 

pro předsedy MK 
1 NIDV/CERMAT 

1 
Prázdniny trochu jinak 

XXII.ročník 
2 NIDV 

1 
Hra jako aktivizační 
metoda ve výuce Fj 

1 NIDV 

1 Svět energie 1 ČEZ 

2 Kulatý stůl SKAV 1 SKAV 

1 
70.výročí vystoupení 

1.čs.jednotky v SSSR 
1 

Společnost 

L.Svobody 

1 Okupací nezlomeni 1 Senát PČR 

1 Den učitelů Nj 1 SGUN 

1 
Seminář k učebnici 

Klassnye druzja 
1 Klett 

1 
Unterrichts - 

Optimierung 
1 

Akademie pro 
další vzdělávání 

MŠMT 

1 Genom raka, račí mor 4 PřF UK 

1 Praha zelená 1 PřF UK 

1 
Evropský finanční 

řidičský průkaz 
2 TIVIT 

1 
Diskriminace, lidská 

práva 
2 

Amnesty 
International 

1 Svět energie 1 ČEZ 

1 
Using the mother 

tongue 
1 CUP 

1 Právo ve škole 1 
Společně 

k bezpečí (Veselá) 

1 
Refresh your teaching 

skills 
1 NF Prague Post 

1 
Updated Cambridge 

Exams 
2 OUP 

1 
Watch out for Oliver 

Tate 
4 

Bridge Publishing 

House 

1 
Vzdělávání pro 

21.století 
1 Pearson 

1 
Robotický LEGO 

seminář 
1 FEL ČVUT 

1 
Meine Schüler sind auf 

dem Niveau B1 
1 Hueber Verlag 



1 
New Exam 

Specifications for 2015 
1 British Council 

Kurzy 

3 
Celostátní seminář 

sbormistrů 
1 NIPOS-ARTAMA 

1 
Veletrh nápadů učitelů 

fyziky 
1 ZČU 

1 
Výjezd metodiků 

prevence Prahy 6 
1 ÚMČ Praha 6 

Doplňkové 

pedagogické 
studium 

1 Pedagogické minimum 1 FF UK 

Školský 
management 

1 
Konzultační seminář 

k maturitě - 

management 

2 NIDV/CERMAT 

Rozšiřování 

aprobace 
x X X X 

Konference 

1 
Konference ředitelů 

gymnázií 
1 AŘG 

1 
Výjezdní školení 
ředitelů ZŠ a SŠ 

1 ÚMČ Praha 6 

1 
Sympozium Sdružení 

učitelů Fj 
1 SUF 

1 
Konference pro učitele 

Čj 
1 

Akademie 
moderního 
vzdělávání 

Jazykové 

studium 
x x x x 

Exkurze x x x x 

Přednášky 
1 Týden vědy 3 AV ČR 

1 Týden mozku 3 AV ČR 

Studijní 

návštěva / 
stáž 

x x x x 

 

e. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Počet učitelů cizích jazyků  

Celkem (fyzické osoby) 
24 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o PP) 17 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o PP) 1 

rodilý mluvčí 6 

 

  



2. Nepedagogičtí pracovníci 

a. Počty osob 

Fyzické osoby celkem V přepočtu na plné úvazky 

24 20,9 

 

b. Další vzdělávání 

 Počet Zaměření 
Počet 

účastníků 
Vzdělávací 
instituce 

Seminář 

1 
Současná česká 

literatura 
1 

Akademie 
literárních novin 

1 
Zdaňování mezd 
v r.2013 a 2014 

1 ANAG 

1 
Změny 

v nemocenském 

pojištění 

1 ANAG 

1 
Nový občanský 

zákoník ve školské 
praxi 

1 Paris 

4 Práce a mzda 1 VEMA 

 1 
Významné změny a 
hrozby v metodice 
2014 Gordic Win 

1 GORDIC 

Konference x x x x 

Kvalifikační 
vzdělávání 

x x x x 

 

3. Asistent pedagoga 

Od školního roku 2012/2013 je ve škole zaměstnán 1 asistent pedagoga s 
úvazkem 0,7. 



III. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ  

1. Počty tříd a počty žáků v denním vzdělávání 

Škola Počet tříd Počet žáků 

Gymnázium 20 600 

 

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku 

- přerušili vzdělávání    5 

- nastoupili po přerušení vzdělávání  16 

- sami ukončili vzdělávání   3 

- vyloučeni ze školy    1 

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

- přestoupili z jiné školy   4 

- přestoupili na jinou školu   9 

- jiný důvod změny    0 

 

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

Škola Průměrný počet žáků 

na třídu 

Průměrný počet žáků 

na učitele 

Gymnázium 30,00 12,42 

 

3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 

Škola Kraj 
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Gymnázium 

Počet žáků 
celkem 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 96 0 0 99 

Z toho nově 
přijatí 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0 0 17 

 

  



4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků v denním vzdělávání (po opravných 
zkouškách a doklasifikaci) 

Škola Gymnázium 

Z celkového 

počtu žáků 

Prospělo s vyznamenáním 168 

Neprospělo 3 

Opakovalo ročník 0 

Počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6. 594 

Tj. % z celkového počtu žáků 99,0% 

Prům. počet zameškaných hodin na žáka 60,94 

Z toho neomluvených 0,08 

 

5. Výsledky maturitních zkoušek v denním vzdělávání 

Počet žáků, kteří konali zkoušku 80 

 Z toho konali zkoušku opakovaně 3 

Počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni 

ke zkoušce v řádném termínu 
0 

Počet žáků, kteří byli 
hodnoceni: 

Prospěl s vyznamenáním 30 

Prospěl 50 

Neprospěl 0 

 

Ve volitelné zkoušce společné části maturitní zkoušky si 52 (65,0%) studentů 

zvolilo matematiku a 28 (35,0%) studentů zvolilo cizí jazyk (2 žáci anglický jazyk, 
9 žáků německý jazyk, 14 žáků francouzský jazyk a 3 žáci španělský jazyk). 

Zestručněné výsledky společné části maturitní zkoušky (CERMAT): 

Český jazyk 
POČET  

PRŮM. 
SKÓR 

(%) PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 80 165 70 350 73,3 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 22 076 21 339 83,0 

z toho: 8leté gymnázium 7 776 7 593 85,8 

              4leté gymnázium 12 255 11 747 81,2 

ŠKOLA CELKEM 81 80 87,4 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

4.A GY4 27 26 84,8 

Oktáva A GY8 29 29 91,2 

Oktáva B GY8 25 25 85,7 

 

Matematika 
POČET  PRŮM. 

SKÓR 
(%) 

PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 28 748 25 129 51,0 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 8 344 8 117 69,0 

z toho: 8leté gymnázium 3 214 3 154 74,6 

             4leté gymnázium 4 426 4 271 64,5 

ŠKOLA CELKEM 53 52 75,8 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

4.A GY4 17 16 66,4 

Oktáva A GY8 20 20 83,3 

Oktáva B GY8 16 16 75,8 

 



Anglický jazyk POČET  
PRŮM. 
SKÓR 

(%) 
PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 44 219 39 049 76,1 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 12 227 11 776 87,4 

z toho: 8leté gymnázium 4 181 4 077 90,5 

              4leté gymnázium 7 157 6 834 85,3 

ŠKOLA CELKEM 2 2 96,2 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

Oktáva A GY8 2 2 96,2 

 

Německý jazyk POČET  
PRŮM. 
SKÓR 
(%) 

PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 
ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 5 076 4 207 64,8 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 647 621 83,7 

z toho: 8leté gymnázium 229 221 86,7 

              4leté gymnázium 378 360 81,0 

ŠKOLA CELKEM 9 9 91,5 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

Oktáva A GY8 4 4 94,8 

Oktáva B GY8 5 5 88,9 

 

Francouzský jazyk POČET  
PRŮM. 
SKÓR 

(%) 
PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 202 196 85,0 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 180 178 86,4 

z toho: 8leté gymnázium 67 66 88,0 

              4leté gymnázium 86 85 84,5 

ŠKOLA CELKEM 14 14 83,4 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

4.A GY4 10 10 83,0 

Oktáva B GY8 4 4 84,8 

 

Španělský jazyk POČET  
PRŮM. 
SKÓR 

(%) PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 
ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 193 186 82,5 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 161 158 84,9 

z toho: 8leté gymnázium 15 15 86,8 

              4leté gymnázium 28 26 78,0 

ŠKOLA CELKEM 3 3 91,4 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ       

Oktáva A GY8 3 3 91,4 

 
  



 

6. Přijímací řízení do 1.ročníků denního vzdělávání školního roku 
2014/2015: 
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Délka vzdělávání 4 roky 8 let 

Přijímací řízení 
pro šk.rok 
2014/2015 

(denní vzdělávání) 

Počet přihlášek celkem 102 365 

Počet kol přijímacího řízení celkem 1 1 

Počet přijatých celkem 46* 80* 

 Z toho v 1.kole 46 80 

 Z toho ve 2.kole 0 0 

 Z toho v dalších kolech 0 0 

 Z toho na odvolání 0 0 

Počet nepřijatých celkem 56 285 

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 2014/2015 byly ve všech zkouškách využity 
testy a vyhodnocovací program společnosti SCIO s výjimkou testu z Aj pro uchazeče 

o čtyřleté studium (Placement test). Po dobrých zkušenostech hodlá gymnázium 
využívat testy SCIO i v následujících letech (vč. testu z Aj). 

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

neodevzdali zápisové lístky. 

 

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Země Počet studentů 

Arménie 1 

Bulharská republika 1 

Chorvatsko 2 

Německo 1 

Korejská lid.dem.republika 2 

Mexiko 1 

Ruská federace 5 

Srbsko 1 

Slovenská republika 3 

Vietnam 4 

Ukrajina 4 

 
Začleňování cizinců do vzdělávání nepřináší žádné výrazné problémy. Jedná se 

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

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

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

  



 

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

Gymnázium není zaměřené na speciální výchovu a vzdělávání. 

Ve školním roce 2012/2013 nastoupil po přijímacím řízení do 1.ročníku 
osmiletého studia žák s těžkou zrakovou vadou. Ve spolupráci s pracovnicí 

Speciálního pedagogického centra byl vytvořen individuální vzdělávací plán. Žák je 
plně integrován v běžné třídě za pomoci asistenta pedagoga. 

 

9. Vzdělávání nadaných žáků 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. 

 V návaznosti na předchozí projekt ESF „Genetika do škol aneb biologie trochu 

jinak“ mohli nadaní studenti pracovat v genetické laboratoři na náročných úlohách 
v rámci odpoledních kroužků. 

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

a) Pravidelně probíhají pro zájemce o středoškolské i vysokoškolské studium 

v zahraničí prezentace, které vedou absolventi výměnných programů, 
případně absolventi školy, kteří na zahraničních školách studují. 

b) Na webových stránkách gymnázia stále aktualizujeme sekci „Studovat 
v zahraničí“, která soustřeďuje nabídky stipendií, články se zkušenostmi 
studentů i učitelů a další materiály. 

 Celkem 23 studentů gymnázia absolvovalo kurzy CTY Online v délce od 3 do 8 
měsíců. Na kurzy označené AP navazovaly mezinárodní standardizované AP zkoušky, 

ve kterých všichni studenti uspěli. 

CTYOnline kurzy - podzim 2013/2014 
 

třída příjmení jméno kurz délka kurzu 

06.B Marko Anežka AP Biology 30 týdnů 

06.A Pětrošová Tereza AP Biology 30 týdnů 

06.A Zelenková  Barbora AP Biology 30 týdnů 

06.A Houška  Ondřej AP Calculus AB 6 měsíců 

2.A Bendová  Anežka Language Rules: From Structure to Style 10-12 týdnů 

06.B Závozda Lukáš Language Rules: From Structure to Style 10-12 týdnů 

05.B Appelt Šimon Introduction to Java 3 měsíce 

06.A Hospodka  Tomáš Introduction to Java 3 měsíce 

05.B Kunz David Introduction to Java 3 měsíce 

05.B Mareš Michal Introduction to Java 3 měsíce 

06.A Vahalík  Tomáš Introduction to Java 3 měsíce 

08.B Jendele Lukáš Linear Algebra 6 měsíců 

05.B Hodan  Dominik Competitive Mathematics  

for High School Students 

3 měsíce 

05.A Jakubů Matyáš Crafting the Essay for  Billingual Students 30 týdnů 

06.A Podpěrová  Markéta Crafting the Essay for  Billingual Students 30 týdnů 

05.B Bařinková Markéta Crafting the Essay 20 týdnů 

 

CTYOnline  kurzy - jaro 2013/2014 
 

třída příjmení jméno kurz délka kurzu 

04.A Králová  Michaela Language Rules: From Structure to Style 10-12 týdnů 

04.B Dejmová Barbora Language Rules: From Structure to Style 10-12 týdnů 

06.A Vahalík  Tomáš Advanced Java Programming 3 měsíce 

07.A Matoušek Lukáš Competitive Mathematics  

for High School Students 

3 měsíce 

05.B Šach Daniel Crafting the Essay for  Billingual Students 30 týdnů 



06.A Váchová  Tereza Crafting the Essay 20 týdnů 

07.A Němec Martin Crafting the Essay 20 týdnů 

06.A Kačarevič Aldin Crafting the Essay 20 týdnů 
 

 The Kellner Family Foundation podporuje mimořádně talentované mladé lidi ze 
sociálně znevýhodněného prostředí při studiu na českých i zahraničních univerzitách 
a vysokých školách již šestým rokem v rámci svého Projekt UNIVERZITY. V letošním 

roce ve výběrovém řízení uspěl a podporu pro svá budoucí studia fyziky na 
zahraniční univerzitě získal student současné oktávy B Tomáš Jirman. 

 Nadace Zdeňka Bakaly podporuje pátým rokem studenty na zahraničních 
vysokých školách v programu SCHOLARSHIP. V letošním roce v náročné konkurenci 
270 uchazečů uspěla Libuše Janská z oktávy B. 

 Libuše Janská získala rovněž stipendium American Fund for Czech and Slovak 
Leadership Studies na letní studijní kemp v USA. 

 

10. Ověřování výsledků vzdělávání 

Kromě běžného zjišťování výsledků vzdělávání používala škola ve školním roce 
2013/2014 další nástroje: 

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

osmiletého gymnázia) 

2. výsledky studentů v Cambridgeských zkouškách 

3. zjišťování úspěšnosti absolventů v přijímání na VŠ 

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 2013/2014 jsou uvedeny v tabulce: 

Zkouška 
Počet 

studentů 

Průměrná úspěšnost 

žáků 

Pořadí mezi 
gymnázii 

G
y
m

n
á
z
iu

m
 

N
a
d
 A

le
jí
 

G
y
m

n
á
z
ia

 Č
R
 

C
e
lk

e
m

 Č
R
 

Český jazyk 53 82,4% 78,4% 68,1% 1.decil 

Matematika 56 77,3% 69,0% 48,2% 1.decil 

Anglický jazyk 57 87,4% 84,0% 62,1% 1.decil 

 

Dlouhodobé výsledky: 

 

http://www.kellnerfoundation.cz/univerzity/index.php?page=7


 

 

2. Výsledky studentů v Cambridgeských 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 2013/2014 s úspěšně složenými 
zkouškami: 

Typ zkoušky 4.A OA OB Celkem  

FCE 2 12 3 17 21 % 

CAE 6 14 14 34 43 % 

Bez zkoušky 18 3 8 29 36 % 

 

4.A OA OB Celkem  

   

 

 

 



3.Volba VŠ absolventů šk. roku 2013/2014 zjištěná dotazníkovým šetřením 

Od 18.9.2014 do 3.10.2014 probíhalo elektronicky dotazníkové šetření, při kterém byli osloveni 
maturanti roku 2014. Zjišťovali jsme počty přihlášek na VŠ, počty úspěšných přijetí na VŠ a 
školy, na které naši absolventi skutečně nastupují. Od 80 absolventů jsme obdrželi celkem 61 
odpovědí. 

1. Kolik přihlášek na VŠ jste podával/a? 

 
 

2. Na kolik škol jste byli přijati? 

 
 

3. Zahraniční školy 

 
 

Nehlásil/a jsem se 
na VŠ 

1% 
1 přihlášku 

9% 

2 přihlášky 
12% 

3 přihlášky 
32% 4 přihlášky 

10% 

5 přihlášek 
9% 

6 a více přihlášek 
9% 

neodpověděl/a 
18% 

Počet podaných 
 přihlášek 

Nehlásil/a jsem se 
na VŠ 

1% 

Nebyl/a jsem 
přijat/a nikde 

1% 

Byl/a  jsem přijat/a 
na 1 VŠ 

20% 

Byl/a  jsem přijat/a 
na 2 VŠ 

25% 

Byl/a  jsem přijat/a 
na 3 VŠ 

26% 

Byl/a  jsem přijat/a 
na 4  a více VŠ 

9% 

neodpověděl/a 
18% 

Počet přijetí 
 na VŠ 

nehlásil/a jsem se 
vůbec 

1% 

Hlásil/a jsem se 
pouze na VŠ v ČR 

67% 

Hlásil/a jsem se 
pouze na zahr. VŠ 

0% 

Hlásil/a jsem se na 
VŠ v ČR i v zahraničí 

14% 

neodpověděl/a 
18% 



 

4. Zapsané vysoké školy 

 
  

Nehlásil/a jsem se 
vůbec 

1% 

Přijat/a na VŠ v ČR 
67% 

Přijat/a na VŠ v 
zahraničí 

14% 

neodpověděl/a 
18% 

0 5 10 15 

Olympic College, Washington, USA 
University of Strathclyde, Glasgow, UK 

University of Glasgow, UK 

Jihočeská univerzita 
UP Olomouc 

Mendelova univerzita Brno 
Policejní akademie 

ČZU 
VŠChT 

FMV VŠE 
FI VŠE 

FNH VŠE 
FPH VŠE 

FS ČVUT 
FBMI ČVUT 

FEL ČVUT 
FJFI ČVUT 
FIT ČVUT 
FA ČVUT 

FTVS UK 
FSV UK 

PedF UK 
3.LF UK 
2.LF UK 
1.LF UK 

FF UK 
PharmF UK 

PřF UK 
MFF UK 
HTF UK 
PF  UK 

Zapsané VŠ 



 

11. 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 2012/2013 byly dle 

školního vzdělávacího programu vyučovány poprvé všechny ročníky osmiletého i 
čtyřletého studia. 

Od 1.9.2012 platí dodatek ŠVP, který obsahuje přehled a osnovy všech 

volitelných předmětů. Do dodatku jsou rovněž průběžně zpracovány i drobné změny 
ŠVP vyplývající z potřeb jednotlivých předmětů (změny učebnic, dopracování 

návazností apod.). 

 

12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

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  povinný 

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) – viz kap. 10/2. 

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). 

Druhý cizí jazyk si studenti osmiletého studia volí již v primě z nabídky: německý 

jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk. Ve čtyřletém studiu je druhý cizí jazyk 
stanovován podle návaznosti úvazků (střídá se Nj, Fj, Šj). Ve školním roce 

2013/2014 byly ve třídě 1.A dvě skupiny německého jazyka. I druhé cizí jazyky 
nabízejí volitelné konverzační hodiny a semináře. 

Ve školním roce 2013/2014 se gymnázium čtvrtým rokem 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 

 



IV. AKTIVITY ŠKOLY, PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

1. Výchovné a kariérní poradenství 

Funkci výchovné poradkyně vykonává PhDr. Barbara Jirsová. 

B.Jirsová je absolventkou 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.Vágenknechtovou Edrovou. Závažnější problémy řeší ve spolupráci 

s ředitelem školy, účastní se i některých jednání vedení školy s rodiči a se studenty. 

Ve školním roce 2013/2014 B. Jirsová pokračovala ve své práci koordinátorky 

školního projektu Paleta. Na Dnech otevřených dveří (20.11.2013 a 15.1.2014) 
poskytovala společně s vedením školy informace o studiu na osmiletém gymnáziu. 

Velmi významná je i 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. V září 2013 se PhDr. Kubešová zúčastnila seznamovacího pobytu 
Šance pro studenty 1.A, v květnu 2014 zážitkových kurzů pro studenty kvarty A a 
kvarty B, celoročně spolupracovala při realizaci projektu Miminko nanečisto. 

Velký důraz byl již tradičně položen také na spolupráci výchovné poradkyně 
s třídními učiteli i s ostatními vyučujícími. V přípravném týdnu proběhla provozní 

porada zaměřená na informace o problémových a sledovaných žácích a na výměnu 
zkušeností a další individuální výchovné postupy při práci s nimi (29.8.2013). Během 

celého školního roku byly vzniklé problémy  průběžně konzultovány a řešeny. 

Ve školním roce 2013/2014 řešila výchovná poradkyně především vztahové 
problémy, problémy spojené s nevhodným chováním jednotlivých studentů, 

prospěchové problémy a problémy vyplývající ze zdravotního stavu studentů či 
zhoršeného psychického stavu nebo z jejich rodinného prostředí. 

Kázeňské a vztahové problémy se projevovaly zejména v nižších ročnících, ve 
většině těchto případů byla situace řešena individuálně s jednotlivými studenty či 
skupinami, případně s jejich rodiči. 

Ve třídě SA, v návaznosti na situaci vzniklou a řešenou v průběhu měsíce října, 
bylo výchovnou poradkyní provedeno dotazníkové šetření zaměřené na zmapování 

vztahů ve třídě a následná intervence (5.11.2013), jejímž výstupem bylo nastavení 
pravidel třídy. Díky systematické práci třídní učitelky se podle průběžného zjišťování 
situace ve třídě zklidnila. Intervence zaměřená na vztahy a komunikaci mezi 

spolužáky byla provedena i ve třídě PB (12.2.2014). Nepříznivá atmosféra, spojená 
se vztahovými problémy, se projevila také ve třídě 1.A, a to v souvislosti s pobytem 

na lyžařském kurzu (únor 2014). Vzniklé vztahové problémy byly řešeny 
individuálně i s celou třídou třídním učitelem, vedením školy a výchovnou poradkyní 
tak, aby aktuálně vzniklý spor nenarušoval další soužití ve třídě. Nevhodné chování a 

závažnější kázeňské problémy jednotlivců byly řešeny ve spolupráci s vedením školy 
a s rodiči, v souladu s vnitřním řádem školy. 

Atmosféra ve třídách je průběžně monitorována zejména třídními učiteli, kteří 
s výchovnou poradkyní úzce spolupracují. 

Lze konstatovat, že ke zkvalitňování vztahů ve třídách i k celkově dobré 

atmosféře školy velkou měrou přispívá také preventivní program školy (organizační 
zajištění: Mgr. Pavlína Vágenknechtová Edrová) a s ním související obsah výuky 

občanské výchovy, zvláště v primách a sekundách (Mgr. Ivana Mináriková). Výběr 
akcí (o.s. Prev-Centrum Praha 6, klinika adiktologie 1.LF UK, agentura ACET) je 
koordinován podle specifických projevů a potřeb jednotlivých tříd. 

Stejně jako v předchozích letech, velký důraz byl položen zejména 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 – 13.11.2013). Základní informace jsou zároveň 
celoročně vyvěšeny na nástěnce výchovné poradkyně ve 2.patře školy. Tento 

systém se ukázal jako poměrně efektivní, neboť na základě větší informovanosti a 
otevřenosti mohly být počínající vztahové problémy ihned podchyceny a vyřešeny.  

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. 

Velká pozornost ze strany výchovné poradkyně je rovněž individuálně věnována 
podpoře studentů se zdravotním znevýhodněním a jinými závažnými osobními 

problémy 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. 

Od září 2012 studuje na osmiletém gymnáziu  student se speciálními 
vzdělávacími potřebami z důvodu zrakového postižení. Ve třídě pracuje asistent 
pedagoga Jiří Tupý. Pro vyučující ve třídě i pro ostatní zájemce z řad pedagogů byly 

v předchozím školním roce vedením školy zorganizovány dvě schůzky s tyflopedkou 
Mgr. Hanou Červeňákovou (25.9.2012, 29.5.2013), zaměřené zejména na konzultaci 

k individuálnímu přístupu v jednotlivých předmětech. Díky dobré spolupráci třídní 
učitelky, asistenta, všech vyučujících, rodičů i díky dobrému zapojení a zájmu 
samotného žáka  proběhla  integrace i během studia v sekundě bez vážnějších 

problémů. 

B. Jirsová se i nadále  zaměřuje také na rozvoj studijních dovedností žáků a 

efektivnost jejich učení  - v 1.ročníku čtyřletého studia realizovala v průběhu 
1.pololetí seminář na téma „Jak se učit na gymnáziu – zásady efektivního učení“. 
V primách byl seminář zařazen až ve 2.pololetí, 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 

1.A 11.11.2013 – 1.část (1 hod.) 
14.11.2013 – 2.část (1 hod.) 

18.11.2013 – 3.část (1 hod.) 

PA 12.3.2014 (2 hod.) 

PB 12.2.2014 (2 hod.) 

 

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 – 12 studentů, z toho 9 na nižším stupni osmiletého 

studia).  

V návaznosti na přednášku PhDr. Kubešové o specifických poruchách učení 

v listopadu 2011 mají všichni vyučující k dispozici informační materiály o SPU, 
zpracované PhDr. Jirsovou a průběžně dle potřeby konzultují individuální přístup 

k jednotlivým studentům. Noví vyučující jsou s těmito problémy seznamováni 
individuálně podle potřeby.  

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 – PhDr. 

Kubešová). Z organizačních a časových důvodů proběhlo testování třídy MB již 



v závěru předchozího školního roku a v červnu 2014 bylo provedeno testování ve 
třídě XB. 

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 

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 – PhDr. Kubešová) 
Počet studentů: 

3.A    15 
MA     21 

XB     22 

   
 

  3.A    20.9.2013 
  MA    27.9.2013 

  XB      6.6.2014 

Vstupní informační seminář - výběr vysoké školy 

(Jirsová) 

  3.A    5.9.2013 

  MA    5.9.2013 
  MB    3.9.2013 

Seminář „Jak se dostat na VŠ“  (Sokrates) 
- pro školní rok 2013/2014 

  4.A    27.9.2013 
  OA    27.9.2013 
  OB    27.9.2013 

Instruktážní seminář 
výběr vysoké školy, vyplňování přihlášek na vysokou školu 

(Jirsová) 

  4.A    19.11.2013 
  OA    20.11.2013 

  OB    20.11.2013 

Návštěva veletrhu vysokých škol Gaudeamus (Výstaviště 

Praha) 

  3.A   28.1.2014  

 (TU prof. Hájek) + 
individuálně zájemci 

z ostatních tříd 
vyšších ročníků 

VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍ AKTIVITY VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ 

datum počet 
hodin 

akce 

11.4.2014 8 
 

Konference „Škola jako místo setkávání“ aneb Každý jsme jiný 
7.ročník odborné konference 

 (FF UK Praha – katedra psychologie) 

celoročně  koordinátorka projektu „Paleta“    

(viz zpráva o projektu Paleta) 

 

Zpracovala: PhDr. Barbara Jirsová 
  



2. Prevence sociálně patologických jevů 

Funkci koordinátorky a metodičky prevence sociálně patologických jevů vykonává 
Mgr. Pavlína Vágenknechtová Edrová. 

A. Preventivní programy 

Ve škole probíhá projekt PREV, který zahrnuje preventivní bloky pro nižší 

gymnázium vedené lektory Prev-centra. Tyto bloky trvají tři vyučovací hodiny a 
přítomni jsou kromě dvou lektorů také třídní učitelé. Pro studenty vyššího gymnázia 
a čtyřletého studia jsou v rámci projektu připravené dva dvouhodinové bloky vedené 

metodičkou prevence. Témata a obsah preventivních bloků je uveden v MPP nebo v 
ŠVP. 

Od školního roku 2012/2013 jsme začali spolupracovat s Centrem prevence 
rizikového virtuální komunikace PF UP v Olomouci. V přípravném týdnu proběhla 
beseda E-bezpečí pro učitele, která navázala na přednášku z loňského roku. 

Přednáška na stejné téma (kyberšikana a rizika užívání sociálních sítí) byla 
uspořádána na začátku školního roku také pro rodiče nově přijatých studentů a pro 

nové studenty prim a prvních ročníků. Účast rodičů byla hojná. 

Dále proběhly v prvním pololetí další besedy pro primy a sekundy na téma 
kouření, šikana a vztahy ve spolupráci se sdružením ACET. 

V letošním školním roce se naše škola zapojila do výzkumného projektu 
Unplugged, který se zaměřuje na osvojení životních dovedností souvisejících s 

prevencí užívání návykových látek. Tento projekt probíhal pod záštitou Centra 
adiktologie 1. LF v praze. Do projektu byla zařazena z časových důvodů jen jedna 
prima (A) osmiletého gymnázia. Projekt se skládal z 12 lekcí, testování na začátku a 

na konci projektu. Lekce probíhaly pod vedením metodičky prevence, která byla pro 
tento projekt vyškolena. Zařazeni byli i rodiče v souvislosti s vyplněním anonymního 

dotazníku. Projekt nás velice oslovil a zařadili jsme ho do minimálního preventivního 
programu naší školy pro obě primy za účasti třídního profesora. 

B. Rozvojové pobyty tříd 

Seznamovací nebo adaptační kurzy jsou určeny studentům prim a kvart 
osmiletého studia a studentům prvního ročníku čtyřletého studia. 

Cílem kurzů pro primy a první ročníky čtyřletého studia seznámit se s novými 
spolužáky, třídním profesorem v jiném než školním prostředím. 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 kurzu pro kvarty je zaměřen na rozbourání negativních vazeb a 
upevnění těch pozitivních, které se vytvořily v průběhu čtyř let studia. Kurz probíhá 

v květnu. 

C. Soutěže 

 Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Antifetfest Praha 6 2 filmy(SŠ) 1 – postup do 
celopražského kola 

Praha 1 film - 

Foto soutěž – Lidská práva 
pohledem dětí a studentů 

Praha 6 1 1. místo – septima B 

D. Další vzdělávání 

 Rozsah Účastník 

E-bezpečí 2h Celý pedagogický sbor 

Drogy ve vězení 2h Metodička prevence 

Důležitá a přínosná je spolupráce s výchovnou poradkyní, třídními i netřídními 
učiteli a školní psycholožkou. 

Zpracovala: Pavlína Vágenknechtová 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. 

5. Výchova k udržitelnému 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 

Měsíc konání Zaměření Místo 
Počet 

účastníků 

Září 2013 
Seznamovací kurz 

„Šance“ pro 1.ročník  
Lom na Hřebenech, 

Lipnice 
28 

Září 2013 
Seznamovací kurzy 

 pro primy (2x) 
Lučany nad Nisou 60 

Září 2013 
Jazykové kurzy 

pro sekundy (2x) 
Bedřichov 

v Jizerských horách 
54 

Září 2013 Setkání studentů Kreisau 5 

Říjen 2013 
Výukový a poznávací 

zájezd 
Irsko 44 

Říjen 2013 Výměnný zájezd Chicago 20 

Listopad 2013 Model OSN Berlín 5 

Listopad 2013 Tematický zájezd Krakov - Osvětim 18 

Leden 2014 Lyžařský kurz Horní Mísečky 31 

Leden 2014 Lyžařský kurz 
Postalm 

Rakousko 
27 

Leden2014 Lyžařský kurz 
Hinterstoder 

Rakousko 
28 

Únor 2014 Lyžařský kurz 
Postalm 

Rakousko 
34 

Březen 2014 Lyžařský kurz Horní Mísečky 29 

Březen 2014 Výměnný zájezd Haag 30 

Duben 2014 Poznávací zájezd Sasko 40 

Květen 2014 Sportovní kurz (2x) Český ráj 44 

Květen 2014 
Zážitkový kurz 

pro kvartu (2x) 

Lom na Hřebenech, 

Lipnice 
58 

Červen 2014 Sportovní kurz Mikulášovice 25 

Červen 2014 
Jazykový kurz 

pro tercie 
Barnstaple  

Velká Británie 
56 

Červen 2014 Vodácké výlety Otava 90 

  



 

7. Mimoškolní aktivity 

Škola pořádala pro studenty zájmové kroužky: 

Basketbal, fotbal, volejbal, výtvarný kroužek, kroužek genetiky (navazuje na 
projekt OPPA „Genetika do škol“), kroužek francouzské konverzace, hudební soubor 

(nepovinný předmět), anglická debatní liga (nepovinný předmět). 

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

V areálu školy se nachází zkušebna pro studentské kapely. Ve školním roce 
2013/2014 v ní působila 1 studentská kapela. Dvě divadelní skupiny podobně 

využívaly školní divadlo. 

 

8. Soutěže 

Přehled studentů v krajských a ústředních kolech soutěží zařazených MŠMT do 
programu excelence středních škol. 

Jméno a příjmení  Umístění Název soutěže Kolo soutěže 

Markéta Bařinková  3. Soutěže v cizích jazycích - Aj - kategorie III. B  krajské kolo  

Jiří Růžička  10. Soutěž v cizích jazycích - Fj - kategorie B2  krajské kolo  

František Holub 12. Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ  krajské kolo  

Jiří Reiniš 15. Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ  krajské kolo  

Jakub Lukeš  5. Soutěž v progr. SŠ - vyšší programovací jazyky  krajské kolo  

Erik Cupal  4. 

Soutěž v progr. SŠ – aplik. software – 

web.aplikace krajské kolo  

Zdeněk Scheer  15. Astronomická olympiáda AB  ústřední kolo 

Tomáš Jirman  10. Fyzikální olympiáda - kategorie A krajské kolo  

Jaroslav Nejedlý  8. Fyzikální olympiáda - kategorie B  krajské kolo  

Ondřej Houška  12. Fyzikální olympiáda - kategorie C  krajské kolo  

Dominik Hodan  11. Fyzikální olympiáda - kategorie D  krajské kolo  

Anežka Marková  13. Fyzikální olympiáda - kategorie D  krajské kolo  

Erik Cupal  15. Fyzikální olympiáda - kategorie D  krajské kolo  

Markéta Bařinková  16. Fyzikální olympiáda - kategorie D  krajské kolo  

Eliška Drbalová  27. Fyzikální olympiáda - kategorie D  krajské kolo  

Barbora Dudková  28. Fyzikální olympiáda - kategorie D  krajské kolo  

Jonáš Kareis 29. Fyzikální olympiáda - kategorie D  krajské kolo  

Valerie Pischova  31. Fyzikální olympiáda - kategorie D  krajské kolo  

Michal Mareš  32. Fyzikální olympiáda - kategorie D  krajské kolo  

David Kunz 42. Fyzikální olympiáda - kategorie D  krajské kolo  

Ondřej Houška  4. Matematická olympiáda - kategorie B  krajské kolo  

Dominik Hodan  19. Matematická olympiáda - kategorie C  krajské kolo  

Dominik Bednář  49. Matematická olympiáda - kategorie C  krajské kolo  

Markéta Bařinková  51. Matematická olympiáda - kategorie C  krajské kolo  

Petr Kubeš  76. Matematická olympiáda - kategorie C  krajské kolo  

Lukáš Závozda  10. Zeměpisná olympiáda - kategorie D  krajské kolo  

Markéta Novotná  8. Biologická olympiáda - kategorie A  krajské kolo  

Šimon Hříbal  10. Biologická olympiáda - kategorie A  krajské kolo  

Barbora Zelenková  16. Biologická olympiáda - kategorie B  krajské kolo  

Tereza Pětrošová  20. Biologická olympiáda - kategorie B  krajské kolo  

Anežka Marko  21. Biologická olympiáda - kategorie B  krajské kolo  

Tereza Jenčová  27. Biologická olympiáda - kategorie B  krajské kolo  

Dominik Hodan  4. Chemická olympiáda - kategorie C  krajské kolo  

Libuše Janská  2. SOČ - obor biologie krajské kolo  
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Tereza Havelková  2. SOČ - obor biologie krajské kolo  

Jan Pokorný  2. SOČ - obor ekonomika a řízení  krajské kolo  

Jaroslav Denemark  5. 

SOČ - obor filosofie, politologie a ostatní 

humanitní a společenské obory  krajské kolo  

Zoran Zwaan  5. SOČ - obor chemie  krajské kolo  

Markéta Tichá  5. Debatní liga v českém jazyce  ústřední kolo 

Hana Bušková  7. Debatní liga v českém jazyce  ústřední kolo 

Kateřina Adámková  7. Debatní liga v českém jazyce  ústřední kolo 

Oskar Hochman  7. Debatní liga v českém jazyce  ústřední kolo 

Timofey Kozhukhov  7. Debatní liga v českém jazyce  ústřední kolo 

 

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 možnost  

 spolupracovat na mezinárodní úrovni se svými vrstevníky nebo profesními partnery,  

 používat 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. 
Cílem projektu bylo spojit pomocí výtvarného projektu „Umění bez hranic“ studenty tří  
škol: Gymnázia Nad Alejí, Walter Payton College Prep. a České školy T. G. Masaryka. 
Pomocí výtvarných reprodukcí a fotografií studenti společně zpracovávali dílčí úkoly 
s tématikou Prahy a Čech. Na tyto úkoly navázal celodenní workshop pořádaný Českou 
školou T. G. Masaryka při návštěvě českých studentů v Chicagu. Do tohoto workshopu 
se zapojili i studenti Walter Payton College Prep. Na závěrečný workshop dostali 
pozvánku též krajané, kteří udržují české kulturní tradice tím, že udržují a rozvíjejí 
komunitu spojenou s českou školou T.G.Masaryka v Chicagu.  
Vyvrcholením projektu byla týdenní návštěva 20 českých studentů v Chicagu na 
podzim 2013 a obdobný pobyt amerických studentů v Praze na jaře 2014. Studenti 
navštívili partnerské školy, během dne se společně věnovali různým aktivitám, které jim 
umožnily 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: 20 studentů z 1.A, 2.A, 3.A, MA, XA, XB 

Učitel: 

PhDr. Klára Braunová (Vv, Čj), 

Mgr. Yvetta Pospíšilová (Aj, Tv) 
Mgr. Jakub Hájek (Aj, Nj)  

 

Další aktivity školy v mezinárodním měřítku jsou popsány ve zprávách 
jednotlivých předmětových (především jazykových) komisí. 



10. Spolupráce školy se sociálními partnery 

 

Školní projekt PALETA 

Ve školním roce 2013/2014 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. 

● Humanitární sbírky 
Projekt navazuje na mnohaletou tradici zapojování studentů našeho gymnázia do 
humanitárních sbírek a charitativních akcí. Ve školním roce 2013/2014 se naše škola 

zapojila do 7 oficiálně vyhlášených sbírek, v nichž se jako aktivisté podíleli studenti 6 
tříd. 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKY (PROJEKT PALETA) - ŠKOLNÍ ROK 2013/2014  

Akce Termín Třída Koordinátor akce 
 

Světluška 9.9.2013 
 

3.A 
 

prof. Hájek 
 

Bílá pastelka 15.10. 2013 QB prof. Jirák 

 

Červená stužka 27.11. 2013 

 

XB 

 

prof. Skolilová 

 

Diakonie Broumov 24. – 28.3. 2014 
 

MA prof. Doubek 

Svátek s Emilem  
24.3.2014 1.A  prof. Vondra  

 

Český den proti rakovině 
(Květinový den) 

14.5.2014 3.A prof. Hájek 
 

APLA Praha 
29.5.2014 

 
2.A prof. Machátová 

 

Doprovodnou akcí ke sbírce Českého dne proti rakovině byla putovní výstava 
organizovaná Ligou proti rakovině, kterou navštívili studenti QA s prof. Mochanem  

(9.9.2013). 
Ve školním roce 2013/14 se studenti i učitelé z vlastní iniciativy zapojili i do dalších 

sbírek: 

Víčko pro Nikyho 

(sbírka víček od PET lahví na podporu 
léčby chlapce s vážnou chorobou) 

celoročně Org.zajištění: 

B.Kovaříková (MA) 

Skutečný dárek  - Člověk v tísni 

(koupě darovacích certifikátů) 

květen 2014 Org.zajištění: 

JUDr. R.Benešová 

Sbírka pro potravinovou banku 

(v rámci mezinárodního projektu 
Global Scholars) 

5.-7.5.2014 Org.zajištění: 

prof. Langrová 
studenti SA, SB 



  

● Další aktivity  
Další akce v rámci projektu Paleta byly zaměřeny zejména na podporu a rozvoj 
prosociálního cítění a chování osobním zapojením studentů. Akce byly většinou 

realizovány pro celé třídy z jejich vlastní iniciativy a za pomoci třídních učitelů nebo 
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.  

Dále pokračovala spolupráce s radnicí Prahy 6, která ve svých grantových 
programech podporuje veřejnou službu: 

4.12.2013 TB 
 

Dobrovolnický program  pro obyvatele Domova 
s pečovatelskou službou v Praze 6, Šlejnické 

ulici (hudební vystoupení a předání vánočních 
dárků) 

Org.zajištění: 
prof. Brdičková 

prof. Pospíšilová 

advent TA Pomoc při organizaci Vánočního bazaru Prahy 6 Prof. Brabec 

 

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

 

5.12.2013 MB Mikulášská besídka pro děti z mateřské školy 

Volavkova, Praha 6 

Org.zajištění: 

prof. Linhartová 

 

Za velmi úspěšné lze považovat navázání spolupráce s Fondem ohrožených dětí 
(Klokánek Hostivice). 

10.12.2013 SB Div. představení pro děti v Klokánku – 
spojeno s přednáškou a exkurzí 

Org.zajištění: 
prof. Mináriková 

11.-12.12.2013 Charitativní sbírka hraček, dětského 
oblečení a vybavení pro děti 

12.12.2013 Finanční sbírka 
 

 

Nově byla navázána spolupráce také s Dobrovolnickým centrem Fakultní nemocnice 
v Praze – Motole a s Domovem sv. Karla Boromejského v Praze – Řepích. 

Výtvarné odpoledne na dětském 
oddělení FN Motol a následná sbírka 

 

březen – duben 
2014 

XB Org.zajištění: 
prof. Braunová 

Den se seniory v Domově sv.Karla 

Boromejského 
 

15.5.2014 MB Org.zajištění: 

prof. Hrdličková 

 
Kromě těchto společných akcí se jednotliví studenti individuálně zapojují různými 
formami do dobrovolnické činnosti ve svém volném čase. 

Pro následující školní rok 2014/2015 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.12.2013  -  divadelní přestavení pro Klokánek Hostivice  (SB) 



 
 
 

   
sbírka „Víčko pro Nikyho“ 
 

 
 

   
 

15.5.2014    Den se seniory v Domově sv.Karla Boromejského (MB) 
 

Zpracovala:  PhDr. Barbara Jirsová 

 

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 2013/2014 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 říjnu uspořádalo gymnázium z podnětu rodičů setkání nově přijatých žáků 

s žáky maturitního ročníku. Maturanti studentům a jejich rodičům představili 
hravou formou akce gymnázia v průběhu celého studia. Setkání jsme nazvali 
Prima slavnost aneb První zvonění. 

 V předvánočním týdnu orchestr a sbor složený ze studentů, pedagogů a hostů 
provedl pod vedením prof. Brdičkové Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. 

 Dvě delegace gymnázia v počtu celkem 13 studentů s doprovodem 1 pedagoga 
reprezentovala školu na berlínském modelu OSN BERMUN 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 v atletice, malé 
kopané, basketbalu, florbalu a volejbalu. 

 Školní akademii v Salesiánském divadle v březnu uspořádali studenti pod 
vedením vyučujících prof. Brdičkové, Linhartové, Hrdličkové a Braunové. 
Dopolední představení navštívily vyšší ročníky gymnázia, večerní galapředstavení 

bylo určeno pro ostatní studenty, rodiče a veřejnost. 

 V průběhu školního roku se škola prezentovala zejména na Břevnovském 

posvícení, na výstavě Schola Pragensis a dále dle možností. 

 Ve školním roce 2013/2014 oslavilo gymnázium 30.výročí vzniku. Výročí jsme 

věnovali: 

- 30.maturitní ples (29.11.2013) 

- Vydání školního almanachu. Almanach byl sestaven z vybraných článků 

studentského časopisu Aleo, který vycházel v letech 2009-2013. 

- Den otevřených dveří pro absolventy, současné i bývalé učitele gymnázia, 

který se konal dne 1.4.2014. 

 Další aktivity gymnázia jsou uvedeny přímo u zpráv jednotlivých předmětových 
komisí 

 

13. Využití budov gymnázia v době školních prázdnin 

Vzhledem k probíhající rekonstrukci 3.NP, malování a dalším pracem  nebylo 
v době školních prázdnin možné budovy gymnázia využívat k jakýmkoliv účelům. 

  

http://www.alej.cz/


V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Datum Téma kontroly Závěr 

25.9.2013 

Následná státní kontrola 
dodržování vybraných ustanovení 

ŠZ a souvisejících právních 
předpisů v oblasti školního 

stravování 

Bez závad 

 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Datum Kontrolní orgán Téma kontroly Závěr 

10.12.2013 HS HMP 
Státní zdravotní dozor – 
plnění povinnosti zajistit 

pracovně lékařské služby 

Bez závad 

10.12.2013 HS HMP 

Státní zdravotní dozor – 

kontrola plnění podmínek 
BOZP 

Zadáno zpracování 

pravidel BOZP 
dotčených profesí 

16.6.2014 HS HMP 
Kontrola podmínek školního 

stravování 
Bez závad 

  



VI. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O  HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA  KALENDÁŘNÍ ROK 2013 

Hlavní činnost 

 
Výnosy školy:  celkem za sledované období dosáhly objemem 40 899,3 tis.Kč 101,5 % 

plánu.  

 

Ve výnosech z prodeje služeb (2 274,1 tis.Kč, tj. 99,4 % plánu) se jednalo především o 

příjmy:  

- za stravné (žáci 1 774,9 tis.Kč, zaměstnanci 298,2 tis.Kč)  

- za kroužky (125,2 tis.Kč - nad rámec povinné výuky pro naše žáky  - tyto prostředky jsou 

vypláceny vyučujícím na základě dohod o mimopracovním poměru; škola nemá z této 

činnosti žádný zisk), 

- za prodej karet do kopírky (11,2 tis.Kč - škola má v pronájmu kopírovací stroj, který slouží 

žákům i zaměstnancům; za částku ze zakoupených karet škola částečně kryla náklady na 

provoz kopírky a na další rozvoj školy),  

- za přijímací zkoušky – dobrovolný příspěvek (64,7 tis.Kč - určené k pokrytí výdajů na 

poštovné,  za SCIO testy, kancelářské potřeby, tonery do tiskárny, kopírky apod.). 

 

Úroky dosáhly 0,9 tis.Kč, tj. 46,6 % plánu. 

 

Ostatní výnosy z činnosti (3 802,8 tis.Kč, tj. 120,0 % plánu) představují především příjmy 

(zejména od rodičů studentů), resp. výnosy: 

- za jazykové, seznamovací, zážitkové, sportovní a jiné kurzy, zájezdy,  

- za učebnice, časopisy, na provoz kopírky (papír do kopírky, pronájem a servis kopírky), 

- za ISIC karty, za opisy vysvědčení, za ztracené a poškozené učebnice apod., 

- od Nadačního fondu příznivců Gymnázia nad Alejí na částečné pokrytí provozních  nákladů 

(na papírové ručníky, provoz internetu, celkem 30 000,-Kč) a z předaného daru ve formě 

vybavení učeben (drobný dlouhodobý hmotný majetek - dále DDHM, drobný majetek pod 

hranicí DDHM, tj. pod 3000,-Kč, spotř.materiál apod., celkem za 116 340,-Kč; mimo to v 

dlouhodobém hmotném majetku 74 519,- Kč),  

- od Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., za zprostředkování uchazečů o vykonání 

mezinárodních zkoušek z angl.jazyka - z tohoto příjmu škola kryla náklady na další rozvoj 

školy. 

- představující pohledávku organizace za bývalou zaměstnankyní z důvodu nesplnění 

smlouvy o setrvání v pracovním poměru po ukončení maturitního studia (na něž 

zaměstnavatel poskytl finanční prostředky). 

 

Zúčtování fondů (SÚ 648): celkem v objemu 336,0 tis.Kč - jednalo se o zapojení 

investičního fondu, rezervního fondu a fondu kulturních a sociálních potřeb: 

- rezervní fond v objemu 155,3 tis.Kč, z toho: 

 - na zpracování projektové žádosti z OPPA 24,2 tis.Kč,  

- cestovné pedagogů na jazykové kurzy - Anglie, Irsko, Chicago - celkem 71,6 tis.Kč, 

- cestovné pedagogů - Německo, Polsko - celkem 27,8 tis.Kč,  

 - pořízení nové tabule (učebna 121), částečné pokrytí nákladů na pořízení 5 ks PC a 

monitorů (do učeben a kabinetů) - celkem 31,7 tis.Kč. 

 

- investiční fond v objemu 175,0 tis.Kč, z toho:  

 - za opravy dlouhodobého hmotného majetku ve školní kuchyni (varné kotle, robot 

apod.), celkem za 39,3 tis.Kč,  

- za výměnu PVC v učebně 206, celkem za 33,2 tis.Kč,  

- za malířské práce (toalety, kuchyňka pro zaměstnance) a lakýrnické práce (okenní 

parapety - část), celkem za 31,5 tis.Kč, 

- za lakýrnické práce (střešní okapnice a okenní parapety - část) 31,6 tis.Kč, 

- za opravu VZT ve školní kuchyni 11,1 tis.Kč, 

- za přeletování žlabových spojů nad tělocvičnou 10,5 tis.Kč, 

- za výměnu dlažby v kuchyňce pro zaměstnance 9,5 tis.Kč, 

- za lepení lemovek v 5 třídách 8,3 tis.Kč.  

 

- fond kulturních a sociálních potřeb v objemu 5,7 tis.Kč na pořízení vybavení na zlepšení 

pracovních podmínek, a to nad rámec povinného vybavení (rychlovarná konvice, lednice do 

kabinetu, termosky).  



 

Přijaté dary 

Organizace přijala v r. 2013 tyto dary: 

- dar v objemu 190 859,- Kč (Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí) ve formě 

nakoupeného vybavení učeben na rozvoj vzdělávání studentů i pedagogů Gymnázia 

Nad Alejí. 

 

Přijaté transfery (z ústředních a územních rozpočtů): dosáhly objemu celkem 34 485,4 tis.Kč 

(tj. 100,0 % plánu). 

 

Neinvestiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy (ÚZ 00091): 

 

 Ve sledovaném období byl škole poskytnut neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. města 

Prahy (ÚZ 00091) v objemu 5 506,0 tis.Kč na financování provozních výdajů - výše tohoto 

příspěvku odpovídala úrovni r. 2011 a 2012. Naše organizace požádala v posledním čtvrtletí 

r. 2013 o posílení provozních prostředků o objem 100,0 tis.Kč, převedených z investičního 

fondu (tento krok schválila R HMP usnesením č. 2415 ze 3.12.2013) v souvislosti  

s nezbytným nákupem pěti stolních počítačů a monitorů. Výše neinvestičního příspěvku na 

provoz z rozpočtu hl.m. Prahy k 31.12.2013 tak dosáhla výše 5 606,0 tis.Kč. 

Škola dále obdržela následující účelové příspěvky z rozpočtu hl. města Prahy: 

-  objem 1 026,0 tis.Kč na posílení mzdových prostředků (usn. R HMP č. 729 ze 30.4.2013  

a č. 2261 z 26.11.2013), 

-  objem 248,4 tis.Kč na program „Podpora rodilých mluvčích“ (projekt Lingva, usn. R HMP 

č. 568 ze 16.4.2013), 

- objem 30,0 tis.Kč na program „Šance 2013“ (projekt specifické protidrogové prevence 

„Zdravé město Praha 2013“ - usn. R HMP č. 563 z 16.4.2013), 

- objem 110,0 tis.Kč na projekt „Czechago 2013“ (program: Skupinové studijní pobyty  

v zahraničí - usn. R HMP č. 1336 ze 13.8.2013), 

- objem 227,0 tis.Kč na mzdové a související náklady asistenta na podpůrnou službu při 

vzdělávání žáka se zdravotním postižením (usn. R HMP č. 420 z 19.3.2013 a č. 1999 z 

29.10.2013). 

- objem 9,0 tis.Kč na letenku pro studenta Václava Suchana na celosvětovou zeměpisnou 

soutěž v Petrohradu (usn. R HMP č. 1263 z 23.7.2013). 

 

Všechny výše uvedené neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl.m. Prahy, vyjma příspěvku na 

letenku do Petrohradu, byly plně vyčerpány. Vratka představuje pouhých 98,-Kč, o něž byla 

letenka levnější. 

 

Obdobně jako v r. 2012 došlo k poklesu příspěvku z rozpočtu hl.m. Prahy na posílení 

mzdových prostředků. I přes mírné navýšení prostředků na platy z rozpočtu MŠMT oproti 

r. 2012 (+0,7 %) nebylo v roce 2013 při stejném počtu zaměstnanců dosaženo ani stejné 

úrovně platů jako v r. 2012 (pokles o cca 160,0 tis.Kč). 

 

Neinvestiční transfer z rozpočtu hl. m. Prahy (ÚZ 00080): 

 

Organizaci byl v roce 2013 převeden na účet neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. města 

Prahy (ÚZ 00080) v objemu 496,0 tis.Kč na financování „Metropolitního programu podpory 

středoškolské jazykové výuky“ (usnesení R HMP č. 288 z 26.2.2013 a č. 1999  

z 29.10.2013). Také tento příspěvek byl plně vyčerpán.  

 

Neinvestiční transfer z rozpočtu MŠMT (ÚZ 33353): 

 

 Ve sledovaném období byl škole poskytnut neinvestiční příspěvek z rozpočtu MŠMT 

(ÚZ 33353) celkem v objemu 26 376,0 tis.Kč, vyčerpán byl rovněž v plné výši. 

 

Neinvestiční transfer z rozpočtu MŠMT (ÚZ 33038): 

 

Neinvestiční transfer v objemu 101,5 tis.Kč, určený na rozvojový program „Hodnocení žáků 

a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 - Excelence středních škol 2012", byl 

k 31.12.2013 vyčerpán v plné výši. 

 

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu MČ P/6 (ÚZ 00079): 

 

Ve sledovaném období bylo gymnáziu poskytnuto celkem šest neinvestičních 

příspěvků z rozpočtu MČ P/6 ve výši 255,5 tis.Kč, a to: 



- v objemu 228,0 tis.Kč za účelem realizace projektu „Jazykový kurz Barnstaple“, 

- v objemu 16,5 tis.Kč za účelem podpory projektu „Šance 2013“, 

- v objemu 11,0 tis.Kč za účelem podpory projektu „E-BEZPEČÍ 2013“. 

 

 Tyto byly rovněž vyčerpány ve 100% výši upraveného rozpočtu. 

 

Náklady školy v r. 2013 dosáhly objemem 40 899,3 tis.Kč 101,5 % plánu (UR). 

Hlavní část nákladů tvořily osobní náklady, spotřeba materiálu, služby, odpisy majetku, 

spotřeba energií, opravy a udržování a cestovné.  

Ve spotřebě energií došlo oproti předchozímu roku k nárůstu výdajů o cca 100,0 

tis.Kč, v čemž se nejvýrazněji projevilo zvýšení DPH o 1% (u tepla, teplé vody, vodného-

stočného ze 14 % na 15%, u elektrické energie a zemního plynu z 20 % na 21 %) a 

opětovné zvýšení cen některých energií. Organizace v této oblasti nadále provádí úsporná 

opatření, která však nejsou v konečných výsledcích patrná. 

Do zvýšení spotřeby materiálu oproti r. 2012 se promítá především pořízení nábytku 

do učebny č. 306 a nákup většího objemu učebnic, učebních pomůcek a knih (vše z 

provozních prostředků MŠMT). Patrné je samozřejmě i zvýšení DPH a inflace.  

U služeb došlo k celkovému poklesu nákladů oproti r. 2012 o cca 230,0 tis.Kč, a to 

zejména v opravách a udržování, financovaných z investičního fondu (v r. 2012 oprava a 

výměna směšovačů na sociálních zařízeních, stavební opravy ve školní jídelně z důvodu 

pořízení nové myčky nádobí, stavební opravy v ředitelně).  

 

Pokud se týká odpisů, čerpání k 31.12. představuje v hlavní činnosti 1 833,3 tis.Kč 

(ve zdaňované činnosti 42,9 tis.Kč), tj. celkem 1 876,2 tis.Kč (RHMP byl schválen odpisový 

plán ve výši 1 884,3 tis.Kč – usnesení č. 2172 ze 4.12.2012). Ve výši odpisů došlo k poklesu 

oproti předchozím letům z důvodu platnosti Českého účetního standardu č. 708 a z něho 

vycházející "Směrnice k odepisování DHM a DNM pro příspěvkové organizace v působnosti 

hl.m. Prahy" od 1.1.2013.  

  

I přes uvedené skutečnosti organizace dosáhla k 31.12.2013 v hlavní činnosti 

vyrovnaného výsledku hospodaření.  

 

 

Čerpání investičních výdajů: 

 

Zapojení investičního fondu celkem v objemu 92,6 tis.Kč takto: 

- ve výši 49,6 tis.Kč na pořízení záložních zdrojů teplé vody z důvodu dosažení úspor  

v dodávkách teplé vody od Pražské teplárenské, a.s., zvláště v období letních 

prázdnin, 

- ve výši 43,0 tis.Kč na pořízení plazmové televize do laboratoře biologie. 

Čerpání investičního fondu proběhlo v souladu s usneseními R HMP č. 1103 

z 25.6.2013 a č. 1947 z 22.10.2013.  

 

 

Doplňková činnost 

 

V rámci doplňkové činnosti škola pronajímá majetek svěřený do správy, a to: 

tělocvičny, hřiště,  místnost školní jídelny, učebny, školnický byt, bufet, ubytovnu, zkušebnu. 

Dále má tržby z umístění nápojových automatů, za energie z výměníkové stanice od Pražské 

teplárenské, a.s., a tržby za umožnění odstavení vozidel firmy SNEO, a.s., v areálu 

gymnázia.  

Ve sledovaném období dosáhly tržby na úseku doplňkové činnosti celkem 768,5 tis.Kč 

(tj. 99,8 % tržeb r. 2012), a to: 

- v objemu 482,9 tis.Kč  za pronájmy tělocvičen, 

- v objemu 37,4 tis.Kč   za tržby za energie z výměníkové stanice, 

- v objemu 40,7 tis.Kč  za umístění nápojových automatů, 

- v objemu 48,0 tis.Kč za umožnění odstavení vozidel firmy SNEO, a.s., v areálu 

gymnázia, 

- v objemu 36,7 tis.Kč  z pronájmu bufetu, 

- v objemu 56,8 tis.Kč  za pronájem „ubytovny“ pro lektory AJ,  

- v objemu 28,8 tis.Kč   za pronájem školnického bytu, 

- v objemu 26,3 tis.Kč   za pronájem učeben, 



- v objemu 8,3 tis.Kč   za pronájem místnosti školní jídelny, 

- v objemu celkem 2,6 tis.Kč  za pronájem divadelního sálu a zkušebny. 

 

Objem tržeb celkem je prakticky stejný jako v r. 2012 (pokles o 0,9 %). 

 

 

Hlavní část nákladů doplňkové činnosti (celkem 662,4 tis.Kč) tvořily náklady na 

energie (300,3 tis.Kč), osobní náklady (274,8 tis.Kč), odpisy (42,9 tis.Kč) a služby  

(37,0 tis.Kč). Na rozdíl od předchozích let se v nákladech projevují odpisy dlouhodobého 

hmotného majetku z majetku, využívaného i na pronájmy ve zdaňované činnosti (propočet 

čtvrtletně podle skutečné doby pronájmu). Objem ostatních nákladů je srovnatelný  

s r. 2012. 

Naše gymnázium v doplňkové činnosti za sledované období vykázalo zisk ve výši  

106,1 tis.Kč. 

 

 

Celkový výsledek hospodaření v objemu 106,1 tis.Kč je navrhován k rozdělení do 

fondů takto: 

- objem 60,0 tis.Kč do fondu odměn, 

- objem 46,1 tis.Kč do rezervního fondu. 

 
 

 

Zpracovala: E.Vítovská    Schválil: Jiří Benda, ředitel gymnázia 

tel. 235010165 

 

  



VII. DALŠÍ INFORMACE  

1. Stručný přehled vybraných událostí školního roku 2013/2014 

Září 2 Zahájení školního roku 

 10 Burza učebnic 

 11 Podzimní termín maturit 

Říjen 8 Imatrikulace nových studentů (Břevnovský klášter) 

 14 Zasedání školské rady 

 25 Prima slavnost aneb První zvonění 

Listopad 6 Čtvrtletní pedagogická rada 

 13 Třídní schůzky 

 20 Den otevřených dveří 

 21 Schola Pragensis – prezentace školy (zahájení) 

 29 Maturitní ples gymnázia 

Prosinec 15 Vánoční koncert (J.J.Ryba: Česká mše vánoční v provedení 

studentů, učitelů a přátel gymnázia) 

 16 Vánoční volejbalový turnaj (zahájení) 

Leden 15 Den otevřených dveří 

 29 Pololetní pedagogická rada 

Únor   

Březen 26 Školní akademie v Salesiánském divadle 

Duben 1 30.výročí školy – setkání absolventů 

 2 Čtvrtletní pedagogická rada 

 9 Třídní schůzky 

 11 Velikonoční basketbalový turnaj (zahájení) 

 22 Přijímací zkoušky – 1.termín 

 23 Přijímací zkoušky – 2.termín 

 28 Závěrečná pedagogická rada pro maturitní ročníky 

 30 Poslední zvonění maturitních ročníků 

Květen 2 Zahájení písemné části maturitních zkoušek 

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

 19 Zahájení týdne péče o „Miminka nanečisto“ ve školním 

projektu 

 19 Zahájení ústních maturit 

 30 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (Břevnovský 
klášter) 

Červen 3 Jazykový kurz tercií v Barnstaplu (odjezd) 

 9 Zkoušky FCE a CAE (zahájení) 

 25 Závěrečná pedagogická rada 

 27 Ukončení školního roku a slavnostní předávání vysvědčení 
studentům kvart (Břevnovský klášter) 

 28 Zahájení rekonstrukce 3.NP 

Červenec   

Srpen 25 Zahájení přípravného týdne šk.roku 2014/2015 

 



VIII. ZPRÁVY PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ  

Zpráva předmětové komise češtiny 
 
Ve školním roce 2013/2014 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

K.Braunová Č-Vv 01.A, 3.A 

H.Brdičková Č-Hv 2.A, 01.B, 02.A 

V.Hanzlík Č-D 08.B 

V.Hrdličková Č-R 03.B, 04.A, 06.B, 07.B, 4.A 

M.Jirák Č-La 03.A, 05.B, 06.A, 08.A, LS 

I.Mináriková Č-OV 02.B, 04.B 

A.Svitáková Č-N 07.A 

J.Vondra Č-N 1.A, 05.A 

 
1. Akce v rámci vyučování 
 

Divadlo Minor – 01.A,01.B,02.A, 02.B,03.A,04.B 
Divadlo v Dlouhé – 07.A 
Památník K. Čapka na Strži – 08.A,08.B,4.A 
Klementinum – 07.B 
Projekt čtenářské gramotnosti – 02.B 
Městská knihovna Stodůlky -02.B 
Sázavský klášter – 04.A,04.B,05.B 
Invalidovna – 07.B 
Olympiáda v ČJ 
Recitační soutěž 
Divadelní představení pro Klokánek Hostivice 
Divadelní představení pro Školní akademii  
 
2. Soutěže  
 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Olympiáda v českém 
jazyce 

Kategorie A 
 
 

11 
 
 

A.Hanžlová-04.B 
B.Hačkajlová-03.A 
V.Dlesková-04.B 

Kategorie B   16 J.Reiniš-08.A 
F.Holub-08.A 
E.Divišová-2.A 

Recitační soutěž Kategorie A 
Kategorie B 
Kategorie C 

7 
6 
4 

L.Kojecká-01.B 
J.Brodská-03.A 
E.Divišová-2.A 

 

3. Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Praktické využití internetu ve výuce ČJ 5 hod. K.Braunová,H.Brdičková, 
V.Hrdličková  

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské 
gramotnosti 
Nástroje pro tvorbu elektronických materiálů ve  
výuce ČJ 
Konference pro učitele ČJ 
Prázdniny trochu jinak (dramatická výchova) 
Seminář ke státní maturitě-hodnotitel PZ ČJ 

5 hod. 
 
 
5 hod. 
1 den 
1 týden 
3 sem. 

K.Braunová,V.Hrdličková 
 
 
I.Mináriková 
I.Mináriková 
I.Mináriková 
I.Mináriková 

 
 

Zpracoval: Miroslav Jirák 
  



Zpráva předmětové komise anglického jazyka 
 
Ve školním roce 2013/2014 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

H. Cianci ARe 2A, XAB 

E. Darrell Aj, ARe 1.A, 2.A, 3.A, QAB, XA, MAB, 

D.Ferjenčíková Aj, FCE, AjM PAB, SAB, FCE, AjM 

J.Hrazdirová Aj, CAE 1.A, 2.A, TA, QAB, CAE 

J. Koester Aj, Are, AIR 4.A, OB, AIR, XB 

R.Langrová Aj, CAE 1.A, TAB, KA, QA, XA, CAE 

A.Olcese Aj, AW, ALi 2.A, 3.A, XAB, MAB, KAB 

Y.Pospíšilová Aj – Tv PA, SB, TB 

S. Spargrrove Aj, AW, Are, ADr 4.A, OAB, KAB, 1.A, QAB, ADr 

Z.Stiborková ARe 1.A, QAB 

Z.Ševčíková Aj, ALi, CAE 2.A, PB, KAB, MA, 3.A, CAE 

 

1. Akce v rámci vyučování 

 přednáška o Novém Zélandu pro studenty kvint a 1.A (12.9. 2013 Sti) 

 divadelní představení připravené v rámci jazykového kurzu studenty sekund pro studenty 
prim (1.10. 2013 Šev, Fer, Dar, Spa) 

 slavnostní předání certifikátů FCE a CAE studentům (8.10. 2013 Hra) 

 oslava svátku Halloween připravená studenty kvart pro studenty prim v rámci předmětu 
Malý Svět (25.10. 2013 Spa, Olc) 

 informační schůzka o studiu na soukromých školách v USA - Jim Smith (20.11. 2013 Sti) 

 vystoupení studentů TB v Domě soc. služeb Šlejnická v rámci veřejné služby (4.12. 2013 
Pos, Brd) 

 spolupráce studentů TA na přípravě Vánočního bazaru Prahy 6 v rámci veřejné služby 
(prosinec 2013 Lan, Bra) 

 Book Fair  anglické knihovny (prosinec 2013 Fer) 

 Anglická olympiáda - školní kola všech tří kategorií (prosinec 2013), krajské kolo (21.2. 
2014 Pos) 

 prezentace studia na britských prestižních univerzitách - Petr Buchar (7.1. 2014 Sti) 

 písemná část profilové maturitní zkoušky Aj nanečisto (21.3. 2014 celá komise) 

 divadelní představení souboru The Bear Theatre ve škole: The History of England I. (9.1. 
2014) a The History of England II. (5.5. 2014) pro studenty sext a 2.A (Cia) 

 návštěva divadelního představení souboru The Bear Theatre v Redutě: The History of 
England I.( 28.4. 2014) a The History of England II. (2.5. 2014) pro studenty tercií 
(2.5.2014 Pos, Hra Fer,Šev, Lan) 

 přednáška Česká republika a OSN (4.4.2014 Koe) 

 návštěvy studentů ze severských zemí – studenti vyššího gymnázia je v menších 
skupinkách provázejí po škole, komunikačním jazykem je angličtina (několikrát za rok Sti) 

 

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  

 kurz anglického jazyka pro studenty 02.A a 02.B v Jizerských horách (02.A 9.-13.9. 2013  
Fer, Šev, Spa, 02.B 16.-20.9. 2013 Pos, Fer, Dar)  

 výukový a poznávací zájezd do Irska pro studenty sext, 2.A + doplňky (3.-13.10. 2013 
Lan, Pos, Šev)  

 výměnný projekt Czechago se školou Walter Payton College Prep v Chicagu – pobyt 20 
českých studentů a 3 učitelů v Chicagu (25.10.-4.11.2013), pobyt 20 amerických studentů 
a 3 učitelů v Praze (5.-15.4.2014 Bru - Vv, Čj, Pos, Háj - Nj, Aj) 

 mezinárodní konference modelů OSN: BERMUN (19.- 22.11.2013 Koe)  



 výukový  a poznávací kurz anglického jazyka pro studenty tercií ve Velké Británi  

(3.-15.6. 2014 Lan, Pos, Hra, Šev, Dar, Bra- třídní učitel TA ) 

 náhradní program pro studenty tercií, kteří se nezúčastnili výukového a poznávacího 
kurzu anglického jazyka ve Velké Británii v  Praze (3.–15.6. 2014 Sti, Spa + absolventi) 

 English Club - odpolední kroužek angličtiny s dobrovolníky CIEE pro studenty prim  a 
sekund (Fer,Lan) 

 spolupráce na mezinárodním projektu Global Scholars, NY, v jehož rámci byla 
uspořádána potravinová sbírka pro Potravinovou banku (English Club sekundy Lan) 

 Coffee Talks - diskusní  setkávání s lektory pro studenty tercií až septim, 1.- 3.A (jednou 
za 14 dní Olc, Dar) 

 Pub Talks - diskusní  setkávání s lektory pro plnoleté studenty (jednou za 14 dní Koe, 
Spa) 

 Culture on Films - diskusní večer s lektorkou ve škole (jednou za měsíc Spa, Olc) 

 během roku se studenti Debatní ligy v angličtině podílejí na organizaci řady debatních 
turnajů v ČR v budově GNA - více www.alej.cz 

3. Soutěže  

Druh soutěže Úroveň 
Počet 

účastníků 
Ocenění studenti 

Olympiáda v Aj pro 
nižší gymnázium, 
(16.-18.12. 2013) 

Školní kolo: primy - 
sekundy 

35 studentů 1.místo – Vojtěch Talacko (SB) 

Školní kolo: tercie – 
kvarty 

30 studentů  1.místo – Matylda Strnadová (KA) 

Olympiáda v Aj pro 
vyšší gymnázium, 
(18.12.2013) 

Školní kolo: 
1.-3. roč. 
kvinty - oktávy 

13 studentů 1.místo – Jiří Růžička (MB) 

Olympiáda v Aj 
(21.2.2014) 

Obvodní kolo 3 studenti 2. místo – Jiří Růžička 
  

Olympiáda v Aj Krajské kolo 2 studenti 3. místo – Markéta Bařinková 
 

Debatní liga   více na www.alej.cz 

 

4. Další vzdělávání učitelů 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Presenting and Practising FCE through Skills 29.8.2013 

2 hod. 

Fer, Olc, Dar 

Using the Mother Tongue 11.11.2013 

2 hod. 

Fer 

Refresh Your Teaching Skills 9.12.2013 

celý den 

Fer 

New Exam Specifications for 2015 22.1.2014 Šev, Lan 

Společně k bezpečí o.s. - Konflikty a krizové situace ve 
škole (Mgr. Veselá) 

1.2.2014 Sti 

Cermat - Hodnotitel ústní zkoušky - Aj Únor 2014 

celý den 

Dar, Olc 

Updated Cambridge Exam 13.2.2014 

2 hod. 

Hra 

America Today 20.2.2014 Lan 

Vzdělávání pro 21. století 11.3.2014 Lan 



Současná literatura a kultura anglosaských zemí 
1x měsíčně 

Lan 
 

Seminář o opravování písemných prací (lektor MUP) 2x2 hodiny 

březen 2014 

celá předmětová 
komise 

New York University Abu Dhabi - informační  2.4.2014 

celý den 

Sti 

Updated Cambridge Exam 7.4.2014 

2 hod. 

Sti 

Kultivovani obcanskych ctnosti u stredoskolskych 
studentu: zkusenosti americkych a ceskych pedagogu 
(Fulbrightova nadace) 

5.5.2014 

odpoledne 

Sti 

Watch out for : OliverTate 28.8.2014 

celý den 

Hra, Sti, Lan, Šev 

 

5. Další aktivity učitelů  

ústní maturity nanečisto celoročně Koe, Spar, Fer 

doporučení a konzultace přihlášek na vysoké a 
střední školy v zahraničí 

celoročně Fer, Hra, Sti, Koe, 
Spa 

organizace prezentací zahraničního studia pro 
studenty GNA 

dle nabídky 
celoročně 

Sti 

příprava materiálů a jejich vkládání na školní web 
do záložky Studovat v zahraničí 

celoročně Sti 

prezentace výuky anglického jazyka na Dnech 
otevřených dveří 

listopad 2013 

leden 2014 

Pos, Fer, Spa, Dar 

bariérové testy pro zájemce před uzávěrkami 
přihlášek na FCE a CAE  

listopad 2013 

únor 2014 

Hra, Šev 

doplňující test z Aj pro přijaté studenty prim  květen 2014 celá předmětová 
komise 

snídaně s maturanty  svatý týden Koe, Spar 

srovnávací testy pro studenty kvart červen 2014 Šev, Pos 

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

 Lan, Fer 

Propagace a organizace přihlašování se do 
CTYOnline kurzů 

září, říjen 2013 

jaro 2014 

Sti 

AP Exams - organizace zkoušek pro studenty 
CTYonline kurzů na jednotlivých školách v ČR  

březen až květen 
2014 

Sti 

Organizace soutěže o pobyt na letním táboře 
CTYOnline programu Johns Hopkins University v 
USA (vyhlášení, info schůzka, seminář o psaní 
esejí, online esej ve škole) 

únor 2014 Sti 

 

 

Zpracovala: Mgr. Yvetta Pospíšilová 



 

Kurz tercií v Barnstaplu- výlet na Tintagel 

 

 
Kurz tercií v Barnstaplu- výlet do Clovelly 
 

  
Vystoupení studentů TB v Domě sociálních služeb Šlejnická  
  



 

Zpráva předmětové komise německého jazyka 
 
Ve školním roce 2013/2014 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

PhDr Adéla Svitáková Nj/Čj 03.A,05.B,06.B,08.B,3.A 

Mgr. Lada Boháčová Nj/D 01A,02.A,02B,04.A04.B,07.B,1.A 

Mgr. Jakub Vondra Nj/Čj 1.A,05.A,08.A 

Mgr. Jakub Hájek Nj/Aj 3.A,07.A,do pololetí:01.B,03B,06A 

Mgr. Lenka Seifertová Nj/Fj Od pololetí: 01.B,03B,06.A 

Anne Liebscher Lektorka, rodilá mluvčí 08.A,08B 

 
1. Akce v rámci vyučování 
 

- Návštěva Goethe Institutu Praha; studenti získali informace, jaké možnosti jim GI při 
studiu němčiny nabízí. 

- Žáci kvart odebírají časopis Freundschaft. 
- Studenti se seznamují s kvalitní německou filmografií (za pomoci GI). 
- S německými reáliemi, uměním, vědou a významnými osobnostmi se studenti seznamují 

formou žákovských prezentací. 
- Žáci tvoří koláže k různým tématům z německy mluvících zemí. (Využití na nástěnkách.) 

 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  

 

- Internationale Jugendbegegnung in Krzyzowa (ehem. Kreisau), 4.9.-11.9. 2013. 
5 studentů. Pedagogické vedení J. Hájek 

Pravidelná akce školy. Setkání se zaměřuje na boj za demokracii, protinacistický odboj a 
poválečný vývoj v Polsku. Účastní se ho mladí lidé z SRN, Polska, Španělska, ČR, Běloruska a 
Rumunska (Reportáž z cesty – na webové stránce gymnázia). 

 

- Výměnný pobyt se studenty z Haagu. 29.3. - 4.4. 2014. 15 studentů septimy A + 4. A. 
Pedagogické vedení prof. Hájek. Doprovod prof. Bukovská. 

Klasický výměnný pobyt s bydlením v rodinách a pestrým programem. Holandští studenti 
navštívili Gymnázium Nad Alejí ve dnech 19.5. – 23.5. 2014 

 

- Poznávací zájezd: Výmar, Erfurt, Wernigerode, Quedlinburg, Lipsko. 22.4. – 
24.4.2014, 38 studentů.  Pedagogické vedení L. Boháčová, ped. doprovod J. Vondra, A. 
Kulhánková (Reportáž z cesty – na webové stránce gymnázia). 
 

- Mezinárodní setkání mládeže v Bayreuthu  11.8. – 16.8.2014, 6 studentů. Vedení akce 
se ujal letošní maturant Viktor Veselý. 

Během pobytu probíhá výuka němčiny zajímavými formami. Žáci mají i bohatý kulturní a 
poznávací program (výlety). Hlavní těžiště je ovšem ve vzájemném poznávání mladých lidí. 

 
3. Soutěže  

 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Olympiáda v Nj Školní kolo 
 

13 Kategorie III.A: Lukáš 
Závozda, Marie Staňková; 
Kategorie II.B: Barbora 
Dejmová, Jan Stuchlík 

Obvodní kolo 3 1. místo Barbora Dejmová, 
2. místo Lukáš Závozda 

Celopražské 
kolo 

2 5. místo Barbora Dejmová 

 
4. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Seminář nakladatelství Hueber 4 hod Lenka Seifertová 

Deutschlehrertag 1 den Lada Boháčová 

Akademie für Lehrerfortbildung,  Dillingen 5 dnů Lada Boháčová 

Saská org. pro děti a mládež. Výuka 5 dnů Lenka Seifertová 



 
5. Další důležité údaje 

 

Jako fakultní učitelka FF  Karlovy Univerzity působí prof. Adéla Svitáková. 
Jako fakultní učitelka FF Masarykovy Univerzity působí prof. Lada Boháčová. 
Obě vedou praxe budoucích učitelů. 
 
 

Zpracovala: Adéla Svitáková 



Zpráva předmětové komise francouzského jazyka 
 
Ve školním roce 2013/2014 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Mgr.Jiří Hruška Fj 
Seminář Fj pro maturanty,  

Konverzace ve Fj (kroužek) 

4.A(F2), 03.A, FrM1, FrM2 

Mgr.Anna Kulhánková FJ 
Fj volitelný 

4.A(F1), 04.A, 05.A, 06.A, 07.B 

Mgr.Barbora Jamborová Fj 01.A, 02.A, 07.B, 08.B 

Mgr.Lenka Seifertová - - 

 
Školní rok 2013/2014 se nesl ve znamení zavádění nové učebnice Amis et compagnie 

v primě a v sekundě. Učebnice se osvědčila, čili předpokládáme její zavedení postupně do 
dalších ročníků. V ostatních ročnících jsme vyučovali podle učebnic Extra! a Forum. 

Ve druhém pololetí nastoupila zpět po rodičovské dovolené prof.Seifertová (ve školním 
roce 2013/2014 vyučovala pouze německý jazyk), v červnu nastoupila mateřskou dovolenou 
prof.Jamborová. 

Předmětová komise spolupracuje nadále s dalšími institucemi, např. IUFM/ESPE Angers 
z Francie, jejímž stážistům jsme umožnili hospitační a pedagogickou praxi na naší škole (v 
hodinách všech vyučujících, koordinátorkami byly Barbora Jamborová a Anna Kulhánková). 
Jiří Hruška pracuje jako fakultní učitel Ústavu románských studií FFUK, v roce 2013/14 vedl 
pedagogické praxe posluchačů. V těchto aktivitách plánujeme pokračovat i v následujícím 
školním roce. 

Anna Kulhánková navázala spolupráci s nakladatelstvím FRAUS ohledně budoucích 
pilotáží učebnic Saison 1 a Saison 2.  

Výuka francouzského jazyka byla doplněna kroužkem francouzské konverzace pro vyšší 
gymnázium, který vedl prof.Hruška. Do kroužku docházelo 13 studentů. 

Zorganizovali jsme školní kolo konverzační soutěže ve francouzštině, kterého se 
zúčastnilo celkem 23 studentů, vítězové jednotlivých kategorií postoupili do krajského kola. 
Zde se bohužel žádný z nich výrazněji neumístil. 

Navštívili jsme filmová a divadelní představení (Dny Kanady, Festival francouzského 
filmu), pro mladší studenty jsme připravili francouzské večery ve škole (prof.Hruška a 
prof.Jamborová) spojené s ochutnávkami, projekcemi a motivačními hrami. Ve spolupráci 
s vyššími ročníky (septima, oktáva) jsme studovnu školy přeměnili na dva dny v pravou 
francouzskou crêperie, ve které si mladší studenti vyzkoušeli v praxi objednávku jídla a 
nápojů, starší pak role číšníků (organizovaly prof.Jamborová a prof.Kulhánková). 

V jarním období se konal i festival francouzského divadla (na jehož organizaci se podíleli 
všichni vyučující francouzštiny), kterého se zúčastnily čtyři třídy a který měl i letos velký 
úspěch.  

 
Další vzdělávání učitelů 

 
Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Hra jako aktivizační metoda ve výuce FJ 4 h J.Hruška 

Konzultační seminář pro hodnotitele FJ u maturitní 
zkoušky 

3,5 h J.Hruška 

Sympozium Sdružení učitelů FJ víkend A.Kulhánková 

 
 

 

Zpracoval: Jiří Hruška 

  



Zpráva předmětové komise španělského jazyka 
 
Ve školním roce 2013/2014 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Jitka Pagáčová                         Šj 05.B,06.B,08.A /seminář opakování k maturitě 

Július Štang Šj 07.A 

Lenka Pospíšilová Šj 02.B,03.B,04.B 

Eva Hernándezová Šj 01.B, 2.A 

 
1. Akce v rámci vyučování  

 

V rámci výuky reálií jazykové oblasti se v průběhu šk. roku uskutečnily tyto akce pro studenty 
vyššího gymnázia : 
29.9.2013 - Komentovaná  prohlídka Institutu Cervantes  
8.11.- Saleziánské divadlo. Vystoupení souboru mexických lidových tanců. 
12.11. Beseda o Španělsku, návštěva velvyslance a attaché pro vzdělávání a kulturu. 
12.12.Návštěva kubánského velvyslanectví – přednáška k Vídeňské úmluvě o diplomatických  
stycích. 
9.1.2014 – přednáška univerzitního prof. Bohumíra Janského z Přírodovědecké fakulty UK o 
expedici k pramenům Amazonky. 
18.2. – Beseda o Mexiku za účasti mexického velvyslance. 
21.3. – Vzpomínkové shromáždění k 208.výročí narození mexického politika a státníka Benita 
Juareze.  
 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
 
Studenti se dle zájmu zúčastňovali v doprovodu J.Štanga a J.Pagáčové akcí Institutu Cervantes 
(tématické výstavy, cykly filmů atd.). 
Projekt – Mé oblíbené město (Mi ciudad favorita) - studenti 2.A, O4.B ,05.B. prof. Hernándezová 
a L.Pospíšilová. 
Projekt památky Prahy ( Praga monumentos históricos ) 05.B a prof.Pagáčová. 
 
3. Soutěže  
 

Druh soutěže Datum Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Školní kolo soutěže 
ve španělské 
konverzaci 

3.12.2013 02.B, 03.B, 
04.B 

 - 15 studentů 
v kategorii 
prima/sekunda 
 - 25 studentů 
v kategorii 
tercie/kvarta 

Kateřina Kohoutová a 
Thea Šebková (02.B) 
 
Sára Šimková a 
Kateřina Šabatová 
(04.B) 
 

Soutěž mladých 
hispanistů – 
Konverzační 
soutěž ve 
španělštině 

11.12.2013 02.B, 04.B, 
2.A 

6 studentek  Sára Šimková, 2.místo 
v kategorii II (04.B) 

Mi ciudad favorita 11.2.2014 11-18 let 54 studentů z celé 
České republiky 

Kateřina Cohnová, 
4.místo ve vyšší 
kategorii (05.B) 

 
4. Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Školení CERMAT: Hodnotitel ústní části maturitní 
zkoušky ze španělského jazyka 

8 hodin Eva Hernándezová, Lenka 
Pospíšilová 

Doplnění informací k ústním zkouškám ze 
španělského jazyka 

3,5 hodiny Jitka Pagáčová a Július 
Štang 

Semináře asociace učitelů španělštiny 8 hodin Jitka Pagáčová a Július 
Štang 



Odborné přednášky Institutu Cervantes 8 hodin Jitka Pagáčová a Július 
Štang 

Přednášky Ústavu iberoamerických studií  8 hodin Jitka Pagáčová a Július 
Štang 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
Zpracovaly: Jitka Pagáčová a Lenka Pospíšilová 
  



Zpráva předmětové komise matematiky 
 
Ve školním roce 2013/2014 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Vlasta Bílková matematika 05.A, seminář MA, seminář M - opakovací 

Roman Doubek matematika 07.A, 4.A 

Nataša Dřínková matematika 06.B 

Pavlína Edrová matematika 02.B, 03.A, 04.A 

Jaroslava Horálková matematika 01.A, 02.A 

Miloslav Hrubeš matematika 04.B, 08.A, 08.B,  

Karolína Kopáčová matematika 1.A 

Zuzana Machátová matematika 03.B, 2.A, 3.A 

Dana Sýkorová matematika 01.B, 06.A 

Dana Töpferová matematika 05.B, 07.B 

 
1. Akce v rámci vyučování 
 

- Matematická olympiáda    zájemci 
- Matematická soutěž MaSo    zájemci 
- Pythagoriáda     zájemci 
- Matematický klokan     zájemci 
- Matematická soutěž Náboj    zájemci 
 
2. Soutěže  
 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Matematická soutěž 
MaSo 

Nižší 
gymnázium 

 
2 čtyřčlenná družstva 

 
 

Pythagoriáda 
Obvodní kolo 
 

PRIMA 
 

22 
 

Klára Halašková  01.B          
1.-2.místo 

SEKUNDA 8 David Klement  02.B 
1.místo 
Ivana Štencová 02.A 
3.-4.místo 

TERCIE 
 
 

3 Šimon Soldát 03.B 
1.místo 
Jakub Rada 03.B 
3.-4. místo 

Matematická 
olympiáda 
Krajské kolo 

Kategorie B  
 

1 
 

Ondřej Houška 06.A 
4. místo 

Kategorie C 
 

3 Dominik Hodan 05.B 
19. místo 

Kategorie Z9 2  

Matematická 
olympiáda 
Obvodní kolo 

Kategorie Z6 
 

12 
 

Lukáš Frk 01.B 
3.-4. místo 

Kategorie Z7 
 

9 
 

David Klement,Marie 
Kalousková 02.B, 
Kristýna Vinařová 02.A 
1.-8. místo 

Kategorie Z8 
 

3 
 

Jan Kočka 03.B,  
Jakub Jelínek 03.A 
6.-8. místo 

Kategorie Z9 11 Vojtěch Novotný 04.B 
9.-11. místo 

Matematický klokan Celostátní 
soutěž 

36 David Klement (SB)  
1.místo v kategorii 
Benjamin 

 

Zpracoval: Miloslav Hrubeš 
        Jaroslava Horálková 

  



Zpráva předmětové komise fyziky 
 

Ve školním roce 2013/2014 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Jiří Benda fyzika 03.B 

Nataša Dřínková fyzika 01.AB, 02.AB, 03.A, 05.B 

Miloslav Hrubeš fyzika 04.A, 2.A, seminář MF, seminář Astrofyzika 

Zuzana Machátová fyzika 06.B, 05.A, 04.B 

Dana Sýkorová fyzika 06.A, 07.A, 07.B 

Dana Töpferová fyzika 1.A, 3.A, bloky 08.AB, 4.A 
 

1. Akce v rámci vyučování 
 

exkurze a přednášky  třídy 

Štefánikova hvězdárna Petřín (prof. Machátová) 4.10. 04.B 

Ústav hydrodynamiky (prof.Sýkorová) 6.11. 06.A 

Výstava - ČAV (prof. Machátová) 7.11. 05.A 

Přednáška Gravitace a vesmír v MÚ ČAV (prof. Töpferová + Hrubeš) 7.11. zájemci 

Fyzikální ústav ČAV (prof. Machátová) 8.11. 06.B 

Planetárium Praha (prof. Machátová+Hrubeš) 11.11. 04.AB, 
2.A, Asf 

Vánoce s fyzikou na FEL ČVUT (prof Töpferová + Hrubeš) 18.12. semináře 
+ zájemci 

Fyzikální divadelní představení ÚDIF (prof.Dřínková) 24.4. 02.B, 
03.A 

TOKAMAK (prof.Sýkorová) 27.5. a 
10.6. 

07.A, 
07.B 

Přednáška v  AVČR – ITER (prof. Hrubeš) 4.11. semináře 
 

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
 

Exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně (prof.Sýkorová+Hrubeš) - 06.A + sem MF 
 

3. Soutěže  
 

Druh soutěže Úroveň Počet 
účastníků 

Ocenění studenti 

Fyzikální olympiáda 
Krajské kolo 
 

Kategorie A 1  

Kategorie B 1 Jaroslav Nejedlý 07.A - 8.místo 

Kategorie C 1 Ondřej Houška 06.A - 12.místo 

Kategorie D 9 Anežka Marková 05.A - 13.místo 
Dominik Hodan 06.B - 11.místo 

Fyzikální olympiáda 
Obvodní kolo 

Kategorie E 4 Adam Dřínek 04.B - 1.místo 
Vojtěch Novotný 04.B - 5. místo 
Vojtěch Jirsa 04.B - 6. místo 
Tomáš Pýcha 04.A - 7. místo 

Kategorie F 7 Barbora Hačkajlová 03.A - 1.místo 
Jakub Jelínek 03.A - 4.místo 
Adam Novotný 03.A - 6.místo 
Jan Kočka 03.B - 7.-8.místo 
Barbora Šefernová 03.A - 9.místo 

Astronomická olympiáda 
– školní kolo 

Kategorie CD 9  

Astronomická olympiáda 
– krajské kolo 

Kategorie AB 2 Zdeněk Scheer 07.B - 2.místo 
Kryštof Hes 3.A - 4.místo 

Astronomická olympiáda 
– celostátní kolo 

1 Zdeněk Scheer 07.B - 15.místo 

 

4. Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Robotický seminář LEGO 2 dny Prof. Machátová 

Semináře HEURÉKA 2 víkendy Prof. Dřínková 

Seminář VELETRH NÁPADŮ 1víkend Prof. Dřínková 
 

Zpracoval: Miloslav Hrubeš  



Zpráva předmětové komise biologie 
 
Ve školním roce 2013/2014 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Brabec Pavel Bi,Ze TA,KB, 1.A, 2A  

Hrabovská Alena Bi,TV PA,PB,KA,MB,Př. Blok, Sem 3.roč.   

Jánská Milada Bi,TV SA,QA,QB, MA, Sem.4. roč 

Jánský Jiří Bi, D 3.A 

Skolilová Irena Bi, Tv SB, TB, QA,QB,XA,XB 
 

1. Akce v rámci vyučování 
 

Pravidelná motivační exkurze do Stanice mladých přírodovědců - primy 

Mladý zahrádkář- soutěž pro nižší gymnázium v poznávání rostlin a péči o ně.  

Floristická soutěž – vazba květin (pro primy až kvarty) v obou soutěžích získáváme 
pravidelně přední umístění na pražské i celostátní úrovni.    

Botanická soutěž – školní kolo se koná v rámci vyučovacího předmětu Bi v 1.roč. 
Nejúspěšnější studenti postupují do kola krajského.  

Exkurse do botanické, dendrologické a zoologické zahrady jsou pravidelným doplňkem 
výuky všech tříd. 

Školní permanentka – cyklus výukových programů v Zoologické zahradě Praha 

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

Program „Čas proměn“ organizovaný MP EDUCATON s.r.o a „S tebou o tobě“ Osvětová 
přednášková akce výchovně-vzdělávacích programů o dospívání v rámci sexuální výchovy a 
reprodukčního zdraví pro primy.    

Projekt zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami. 
(http://www.ornita.cz/) 

Spolupráce se studenty 3. Lékařské fakulty UK při výuce předmětu Zdravotní 
propedeutika v 1.roč. Studenti se zde blíže seznámí se zásadami první pomoci a naučí se  jak 
řešit nenadálé situace ohrožující zdraví. . 

Biologická olympiáda – účast studentů ve všech kategoriích a všech úrovních. Studenti se 
každoročně umísťují na předních místech. 

Studenti seminářů pravidelně se zúčastňuji akcí, které doplňují výuku a podporují profilaci 
studentů k dalšímu studiu biologických věd na VŠ.  

Přednášková tematická pásma (přednášková pásma  „Nebojte se vědy“, „Týden vědy“, 
„Evropský týden mozku“ apod.. Účastní se studenti seminářů a Přírodovědného bloku. 

Otevřená věda – stáže v odborných pracovištích pro středoškoláky. (Markéta Novotná a 
David Helekal MA)  

Exkurze do vědeckých ústavů AVČR - určená pro studenty seminářů Bi a Přírodovědného 
bloku. ( př. ústav živočišné fyziologie v Liběchově,  Ústav genetiky v Praze, Ústav experimentální 
medicíny Krč apod.) 

„Školní zahrada“ Studenti využívají výukový poster, jenž je součástí zahrady. Probíhá  zde 
praktická výuka botaniky a ekologie sekund, kvint a prvních ročníků. 
Nově zavedený program: Onkologická prevence byl pilotně prověřen v 3. ročníku a septimách. 
Setkal se u dívek i pedagogů s velmi kladným ohlasem.  
Pravidelná spolupráce s ISP (International School of Prague) v rámci udržitelnosti projektu 
Genetika do škol. Studenti pražských škol mají možnost laborovat v naší vybavené laboratoři.  
Využili jsme se studenty seminářů biologie nabídky VŠCHT možnosti laborovat v jejich 
prostorách pod vedením odborníků. Projekt se nazýval : Nabídka laborování pro talentované 
chemiky. Studenti  seminářů v rámci dvou výukových dnů pracovali na úkolech z molekulární 
oblasti a genetiky. 
Seminaristé Bi měli též nadstandardní možnosti laboratorních prací v naší genetické laboratoři. 
Jednalo se o úlohy: Identifikace mikroorganismů podle sekvence jejich genu pro 16S r RNA 
a proteinový profil svaloviny různých druhů ryb". Cvičení proběhla ve dnech 20.ledna 2014 a 
21.ledna 2014. 
 

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
 



Geologický týden určený 1. ročníkům a kvintám. Skládá se především z praktických dovedností 
v terénu. Je zaměřen na poznávání vzniku a vývoje Českého masivu a na poznávání zastoupené 
flory a fauny v jednotlivých geologických obdobích. Studenti absolvují cyklus exkurzí a přednášek 
v terénu, vedených předními českými odborníky, experty Přírodovědecké fakulty UK a 
Geologického ústavu AV v oborech geologie, paleontologie, petrologie a mineralogie. V rámci 
týdne studenti absolvovali 2 fakultativní edu zájezdy mimo Prahu. Z celé blokové výuky jsou 
studenti koncem týdne prověřováni a předmět je hodnocen známkou na výročním 
vysvědčení.kurz je v rozsahu cca 30-40 hodin 
 

Zapojení do projektu Př.FUK „Přírodovědci“. Žáci vyššího stupně gymnázia absolvovali sady 
laboratorních cvičení z botaniky, zoologie a molekulární biologie pod vedením studentů 
postgraduálního studia oboru Biologie Př.F UK. 
 

Kroužek  genetiky – praktická laboratorní cvičení z nadstavbové oblasti biologie. Studenti od 
kvart měli unikátní možnost imitovat vědecký výzkum a seznamovat se tak se způsobem práce 
v genetických a forenzních laboratořích. Jedná se o pokračování v harmonogramu projektu 
„Genetika do škol“. 

Genetické soustředění- (září ) třídenní ověřování získaných vědomostí a laboratorních 
dovedností  v genetickém kroužku– ve spolupráci s Ph.D.studenty Př.fakulty. místo konání: 
vědecká pracoviště fakulty.. 

3. Soutěže  
 

Druh soutěže Kolo Jména účastníků umístění 

BiO – kategorie D 
 

Školní 16 účastníků  

Obvodní 
 
 

Houžvičková Magdalena     SA 
Kohoutová Kateřina             SB 
Kojecká Ludmila                  PB 

   1.místo 
   3.místo 
   5.místo 

Krajské  
 

Houžvičková Magdalena     SA 
Kojecká Ludmila                  PB 
Kohoutová Kateřina             SB 
 

   3.místo 
   12.místo 
   13.místo 
 

BiO – kategorie C Školní 9 účastníků  

Obvodní 
 
 

Brodská Johana                  TA 
Helebrant Václav                 TB 
Koval Filip                            TB 

   1.místo 
   4.místo 
   11.místo 

Krajské  
 

Brodská Johana                  TA 
Helebrant Václav                 TB 

   19.místo 
   25.místo 
 

BiO – kategorie B Krajské  
 

Pětrošová Tereza                XB 
Marko Anežka                     XB 
Jenčová Tereza                  QA 
Zelenková Barbora             XB 
 

   5.místo 
   6.místo 
   12.místo 
   15.místo 
 

BiO – kategorie A  Krajské  
 

Novotná Markéta                MA 
Hříbal Šimon                       3A 

   8.místo 
   10.místo 
 

Floristická soutěž 
Vazba květin 

Obvodní Měrková Michaela              SA 
Houžvičková Magdalena    SA 
Tichá Zita                           SA 

místo:  1. POSTUP 
místo:  2. 
místo:  3. 

Zemské 
 

Měrková Michaela             SA místo:  8. 

Přírodovědný 
klokan soutěž pro nižší 
gymnázium 

Školní 
 
 

Pýchá Tomáš                    KA             
Hocková Michaela             TA 
Loučka Václav                   TA 

  místo: 1. 
  místo:  2. 

místo:  3.   

Mladý zahrádkář Obvodní Kojecká Ludmila              PB   místo: 1. 
 

Celostátní Kojecká Ludmila              PB   místo:  22. 
 

 

4. Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 



Univerzita EMBEL( Německo)-+ PřF UK   
Bioinformatika  

20 hod Hrabovská 
Skolilová 

Metody zkoumání výskytu račího moru – molekulární 
biologie a genetika  

20 hod  
akreditace 

Brabec 
Hrabovská 
Jánská 
Skolilová 

 
5. Další důležité údaje 
 

Škola je již třetím rokem zapojena do projektu CTY Johns Hopkins University  v USA. Jedná se o 
podporu talentovaných studentů. Každým rokem se do programu dostanou i naši studenti se 
zájmem o biologii. V letošním roce se jednalo o tři studenty, kteří kromě úspěšného absolvování 
kurzu Bi  (on line education), zakončili studium i AP prestižní zkouškou.  
Dva učitelé biologie (A. Hrabovská a I.Skolilová) se již třetím rokem podílejí funkcí instruktorů na 
realizaci těchto kurzů v  a aktivně  připravovali 20 studentů z ČR a Slovenska na zkoušky APOD.   
Studentka (Libuše Jánská) MB, která v loňském roce úspěšně složila AP zkoušku, se zúčastnila 
pobytu v USA v rámci programu Centra pro talentovanou mládež (CTY). 
Tři učitelé biologie (A.Hrabovská, M.Jánská,I.Skolilová zastávají dlouhodobě  funkci fakultních 
učitelů Přírodovědecké a Pedagogické Fakulty UK. 
 

Zpracovala: Mgr. Irena Skolilová 
 

 
 

Laboratoř genetiky   
 

 
 

Prachovské skály  Geologický kurz 1.r. +Q 
 
  



Zpráva předmětové komise chemie 
 
Ve školním roce 2013/2014 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Ilona Navrátilová Ch 05A, 06B, 07A, 2A / Biochem sem. 

Věra Wohlgemuthová Ch-Tv 03B, 06A, 07B, 1A / Chem. sem. 

Zdenka Benešová Ch-Bi O2A, 02B, 03A, 04A, 04B, 05B, 3A / Př. blok 

 
1. Akce v rámci vyučování 

 

Chemický jarmark – září – 04B, 03B 
Věda jede – září – 03B 
Přednáška prof. Hořejšího - semináře 
Hodina moderní chemie (spolupráce s VŠCHT) – únor – 02A, 02B, 03A, 03B, 1.A 
Forenzní analýza – únor – 05B, 06A, 07B 
Týden vědy – listopad - semináře 
Evropský týden mozku – semináře 
Olympiáda z chemie- kategorie D, C 
 
2. Soutěže  

 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

CHO kategorie D 14 Filip Němec 04B 
Magdalena Křížová 03A 

-krajské kolo 

CHO kategorie C 5 Dominik Hodan 05B 
- krajské kolo 

 
 

Zpracovala: Zdenka Benešová 
 
  



Zpráva předmětové komise  
OBČANSKÁ VÝCHOVA / ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 

 

Ve školním roce 2013/2014 pracovala předmětová komise OV/ZSV  v tomto složení: 
 

vyučující předmět třída 

PhDr. Barbara Jirsová ZSV 
SpM 

1.A, QA, QB, 3.A, MA, MB 
4.A, OA, OB 

Mgr. Zuzana Bukovská ZSV TA, TB, KA, KB 
2.A, XA, XB 

Mgr. Ivana Mináriková OV 
 

PA, PB, SA, SB 
 

Ing. Jaroslav Mochan EkU 
Ekn 

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

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

 
Obsah učiva vycházel ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování v tematických 
plánech pro jednotlivé třídy. Učivo bylo v rámci předmětové komise průběžně konzultováno 
z hlediska obsahového, metodického i časového. Akce doplňující výuku byly zaměřeny 
především na ekonomickou a finanční gramotnost, na výchovu k občanství a na multikulturní, 
globální a rozvojovou výchovu.  Akce v primách a sekundách byly realizovány v souladu 
s preventivním programem školy. 

Pro výuku je k dispozici odborná učebna (č. 322) vybavená multimediální technikou a příruční 
knihovnou.  

1. Besedy, přednášky a exkurze pro studenty: 
 

datum třída akce org. zajištění 

18.-19.9.2013 XB Workshop Finanční gramotnost 
(projekt České spořitelny a KFP „Finanční 
gramotnost pro školy“) 

Bukovská 
Kulhánková 

31.10.2013 studenti 
semináře 
Ekn 

Prezentace Národohospodářské fakulty VŠE 
(A. Rybárová – VŠE) 

Mochan 

7.11.2013 studenti 
semináře 
EkU 

Exkurze „Odpadové hospodářství“ Mochan 

19.11.2013 4 vybraní 
studenti 
2.A 

Konference „Budoucnost rozvojové spolupráce“ 
(Partners Czech) 

Bukovská 

13.12.2013 SA Přednáška – Kyberšikana  (agentura ACET) Mináriková 

13.12. 2013 SB Přednáška – Kyberšikana  (agentura ACET) Mináriková 

12.2.2014 KA, KB Přednáška  - Evropské hodnoty – propojenost 
rozhodování EU a ČR, evropské instituce 
v rozhodovacím procesu 
(společnost Think-tank Evropské hodnoty) 

Bukovská 

4.3.2014 KA Exkurze – Česká národní banka Bukovská, Kulhánková 

5.3.2014 3.A, MA, 
MB 

Zločiny komunismu – program v Senátu ČR Bukovská, Hájek, Hanzlík 

7.3.2014 KB Festival „Jeden svět“ Bukovská, Ševčíková 

11.3.2014 SA, TB Festival „Jeden svět“ Bukovská, Ferjenčíková, 
Pospíšilová 

14.3.2014 2.A, XA, 
XB 

Inflace a zahraniční obchod 
(Česká společnost ekonomická – Experti do škol) 

Bukovská 

14.3.2014 QA Exkurze – Česká národní banka Mochan 

21.3.2014 studenti 
semináře 
EkU, 2.A 

Exkurze – Česká národní banka Bukovská, Mochan 

4.4.2014 SB Projektová výuka 1.pomoci 
(E.Bernátová – ČČK) 

Mináriková, Skolilová (Bi) 

14.4.2014 SA Projektová výuka 1.pomoci 
(E.Bernátová – ČČK) 

Mináriková, Jánská (Bi) 



10.4.2014 studenti 
semináře 
EB a EkU 

Přednáška - Nebankovní půjčky Mochan 

28.5.2014 PA, PB Přednáška – Moderní je nekouřit  (agentura ACET) Mináriková 

4.6.2014 XA Přednáška - Nový občanský zákoník (AK 
TaylorWessing) 

Bukovská 

17.6.2014 SA, SB Přednáška – Vztahy: mezilidská a partnerská 
komunikace 
(agentura ACET) 

Mináriková 

20.6.2014 PA, PB Přednáška – Bolest jménem šikana 
(agentura ACET) 

Mináriková 

 

2. Projekty 
 
a)  projekt „Čau neziskovko!“        

Projekt byl realizován ve třídách XA, XB a 2.A 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 možnosti využívání různých informačních zdrojů.  Studenti měli 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 prosinci 2013. 

 
b) projekt „Právo pro praxi“ 
Projekt „Právo pro praxi“ byl realizován ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy 
pod vedením lektorů– studentů právnické fakulty. 
Projekt proběhl jako součást předmětu Základy společenských věd ve třídě  XB v období 24.3. – 
12.5.2014 a byl zaměřen na občanské právo. 
 
c) projekt „Kdo jiný?“ (Jeden svět na školách ) – studentské volby 
Ve školním roce proběhly  na naší škole  dvakrát studentské volby, kterých se zúčastnili studenti 
starší 15 let. Studentské volby jsou součástí projektu „Kdo jiný?“ , organizovaného o.p.s. Člověk 
v tísni. Projekt je zaměřen na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti a jeho 
cílem je  přiblížit studentům základní demokratické principy, seznámit je s volebním systémem 
České republiky, podpořit mezi studenty dialog týkající se správy věcí veřejných a zvýšit účast 
prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách. Studentské volby proběhly v souvislosti s konáním 
řádných voleb v České republice.  
 

datum třída akce org. zajištění 

1.10.2013 zájemci ze tříd 
XA, XB, 2.A – 
25 studentů 

Studentská debata s představiteli politických 
stran „Naše předvolební otázky“ 

Bukovská 

3.10.2013 studenti starší 
15 let  

Studentské předčasné parlamentní volby 2013 
(Člověk v tísni) 

Bukovská 

29.4.2014 studenti starší 
15 let 

Studentské volby do Evropského parlamentu 
(Člověk v tísni) 

Bukovská 

 

d) projekt Pražský studentský summit 
Model OSN  

datum jméno a třída org. zajištění 

celoročně 
 
 

XA: Barbora Zelenková 
        Aldin Kačarevič 
XB: Lukáš Závozda 
        Adéla Cvachová 

Bukovská 

 
e) projekt „Miminko nanečisto“ 

 

Projekt „Miminko nanečisto“ je projekt sexuální výchovy a výchovy k rodičovství, určený 
studentům primy. Ve školním roce 2013/2014 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 životě odpovídající partnerské vztahy, přispívá 
k uvědomování si odpovědnosti za své zdraví a život i za život 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:     Ivana Mináriková 
Vedení lekcí:                   Ivana Kubešová, Ivana Mináriková, Jiří Jánský (biologie) 
Spolupráce:                     Klára Braunová, Barbora Chlastáková (výtvarná výchova) 
 
Součástí 5.lekce byla přednáška a ukázková hodina s prof.MUDr. Michaelem Halaškou a 
zdravotní sestrou a praktická ukázka péče o dítě, které se účastnily 2 absolventky našeho 
gymnázia se svými dětmi. 
 
Harmonogram projektu „Miminko nanečisto“ -  šk. rok 2013/14 

 PA PB 

Příprava na 1.lekci - koláž prosinec 2013 
Mináriková 

prosinec 2013 
Mináriková 

1.lekce 18.12.2013 
Kubešová 

17.12.2013 
Mináriková 

2.lekce 18.2.2014 
Kubešová 

18.2.2014 
Mináriková 

3.lekce 19.3.2014 
Kubešová 

18.3.2014 
Mináriková 

4.lekce 
 

3.4.2014 
Jánský 

27.3.2014 
Jánský 

5.lekce 
 

16.4.2014 
Kubešová 

15.4.2014 
Mináriková 

Tvorba miminek březen -  duben 2014 
Braunová 

březen -  duben 2014 
Chlastáková 

Předávání miminek 7.5.2014 
Kubešová, Mináriková 

7.5.2014 
Kubešová, Mináriková 

Péče o miminka 7.-12.5.2014 7.-12.5.2014 
 

Reflexe a závěrečné hodnocení 13.5.2014 
Mináriková 

13.5.2014 
Mináriková 

 

3. Účast studentů v soutěžích 
 

jméno a třída soutěž umístění 

TA, TB, KA, KB, 
 QA, QB, 1.A,  
 
+ studenti seminářů 
(septimy, oktávy) 

Celostátní soutěž Finanční 
gramotnost (MŠMT) 
školní kolo – prosinec 2013 
okresní kolo – 29.1. 2014 
krajské kolo – 19.2.2014 
(Mochan) 

Okresní kolo: 
Mladší kategorie – 2.místo 
Adam Dřínek, KB 
Kateřina Otčenášková, KA 
Filip Koval, TB 
 
Starší kategorie – 1.místo 
Jakub Lukeš, QA 
Oskar Hochman, QB 
Barbora Janoušková, 1.A 
(postup do krajského kola) 
 
Krajské kolo  - 6.místo 
Jakub Lukeš, QA 
Oskar Hochman, QB 
Vojtěch Vrzal, OB 

TA, TB, KA, KB Celostátní soutěž "SAPERE - vědět, 
jak žít" – 4.ročník (MŠMT) 
školní kolo – prosinec 2013 
(Bukovská) 

  --- 
 
 
 

Barbora Kovaříková, 
MA 

Olympiáda lidských práv 
školní kolo – říjen 2013 

--- 

Vojtěch Vlk, 3.A Municipalita II. 
1.kolo   leden-březen 2014  

postup do 2.kola – bez umístění 



 

4. Účast studentů v SOČ 
 

jméno a třída soutěž umístění 

Jan Pokorný, OB SOČ - obor 13: Ekonomika a řízení 
Téma práce: Uvedení nového 
produktu na trh z marketingového 
hlediska 

školní kolo 17.3.2014  
postup do krajského kola 
krajské kolo 28.4.2014:  2.místo 

Jaroslav Denemark, 
OB 

SOČ - obor 17: Filozofie, politologie 
a ostatní humanitní a 
společenskovědní obory 
Téma práce: Žijeme v době 
postmoderní 

školní kolo 17.3.2014  
postup do krajského kola 
krajské kolo 28.4.2014:  5.místo 

 

5. Účast studentů v dalších akcích 
 

jméno a třída akce termín konání 

Vendula Procházková, MA 
Karolína Šebková,  MA 
Andrea Tvrzová, MA 
Pavla Němečková, MA 
Magdalena Grecová, MA 
Petr Chlup, MA 
 

Pohled za zrcadlo – cyklus 
seminářů 
(Gymnázium J.Palacha, Praha 1) 

celoročně 

Andrea Tvrzová, MA 
Zuzana Hrdinková, , MA 
Daniela Janáková, , MA 
Vendula Procházková,  MA 
Karolína Šebková, , MA 
Julie Balážová, MB 
Anna Marhulová, MB 
Patricie Šinkovičová, MB 

Na týden vysokoškolákem 
(Cevro institut, Praha 1) 

10.-14.3.2014 

Zuzana Brodová, 3.A Léto s FF UK 27.-29.8.2014 

 

6. Vzdělávání učitelů 
 

datum počet 
hodin 

název akce organizátor 
akce 

vyučující 

28.-29.8.2013 14 Projekt „Finanční gramotnost pro školy“ 
- workshop pro učitele 
 

Česká spořitelna 
a KFP 

prof. Bukovská 
prof. Kulhánková 

12.11.2013 4 „Postavení senátu v demokratickém 
systému ČR“ 
(beseda  s předsedou Výboru pro 
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a 
petice PhDr. Marcelem Chládkem + 
prohlídka prostor Senátu PČR) 

Kancelář Senátu 
PČR 

prof. Bukovská 
prof. Kulhánková 

12.12.2013 7 „Čína – hrozba nebo příležitost?“ 
 

Partners Czech 
o.p.s. 

prof. Bukovská 

24.1.2014  9 „Lidská práva, diskriminace a rasismus“ 
(seminář) 

Amnesty 
International 

prof. Bukovská 
prof. Kulhánková 

7.4.2014 5 Přednáška „Arabsko-izraelský konflikt“ 
 

Descartes prof. Mináriková 

10.4.2014 6 Přednáška „Nový občanský zákoník“ Partners Czech 
o.p.s. 

prof. Bukovská 
 

 

7. Další aktivity učitelů 
 

datum název akce organizátor akce vyučující 

9.–13.10.2013 Reprezentace školy v zahraničí  
(Varšava – Polsko) 
- vedení workshopů pro polské pedagogy a 
pro studenty Pedagogické fakulty ve Varšavě 
téma: Globální rozvojové vzdělávání  

Partners Czech o.p.s. prof. Bukovská  

 

8. Fotogalerie 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.-19.9.2013    XB - workshop Finanční gramotnost  (projekt České spořitelny a KFP „Finanční 
gramotnost pro školy“)   
 

 

 



duben 2014     SA, SB - projektová výuka 1.pomoci 
 
 

 
 

 
 
PA, PB – celoroční projekt „Miminko nanečisto“ 
 
 
                                                                             Zpracovala:  PhDr. Barbara Jirsová 
  



 

Zpráva předmětové komise dějepisu 
 
Ve školním roce 2013/2014 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Jiřina Hoffmannová D, DK PB, TA, TB, KA, KB, QA, QB, XA, OA, OB, 1A, 3A, 
4A 

Vratislav Hanzlík D, MD, 
DsM 

MA, MB, OA, OB, 4A 

Zuzana Bukovská D PA, SA, SB 

Jiří Jánský D XB, 2A 

 
1. Akce v rámci vyučování 

V březnu 2014 se studenti 1.A zúčastnili exkurze do Břevnovského kláštera, jehož barokní 
Tereziánský sál využívá naše škola k různým slavnostním akcím. Byli mile přijati řeholním 
bratrem Martinem Ševečkem, který je klášterem provázel. Kromě prohlídky zajímavých prostor 
kláštera se studenti dozvěděli mnoho informací z historie kláštera, o jeho funkci a úloze 
v minulosti i současnosti a současném životě a práci řádových bratří benediktinů. 

                                                                    zpracovala: Jiřina Hoffmannová 

V březnu 2014 se třídy 3.A, MA a MB zúčastnily akce Zločiny komunismu zaštítěné Senátem 
ČR a konané tamtéž, tj. ve Valdštejnském paláci. Náplň se skládala z přednášek historiků 
Ústavu moderních dějin a poslance pana Štětiny. Součástí byl i litevský dokumentární film 
mapující komunistické zločiny na území Pobaltí. Následné besedy se aktivně účastnili i naši 
studenti, nešlo tudíž rozhodně o formální akci.  

                                                                    zpracoval: Vratislav Hanzlík 

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
 

Rýzmberk 2014 
Na hradě Rýzmberku proběhla ve dnech 5. – 13. července pod vedením profesorů Jiřího a 

Jana Jánských  již 16. archeologická expedice  našeho gymnázia, čímž byla překročena hranice 
celkového součtu 8.000 odpracovaných hodin na tomto našem prázdninovém působišti od 
r.1999. Byla provázena značnou nepřízní počasí, takže nepříliš vysokému počtu účastníků 
odpovídal proti jiným létům poměrně nižší  celkový výkon (229 hod.). Jako hlavní úkoly nás 
čekaly vytvoření kamenného tarasu u brány do 2. nádvoří a impregnace dřevěného přístřešku 
nad starým palácem.  U dotčené brány, kde bylo nutno zasáhnout do suťového závalu, 
prováděla odborný dozor naše absolventka Anna Sandanusová, která právě dosáhla titulu 
bakaláře archeologie.  Taras se vzdor nepřízni počasí podařilo dokončit, čímž byly ukončeny 
letité úpravy 2. nádvoří, které nyní získalo esteticky  velmi hodnotný a ucelený vzhled.  Druhý 
úkol se také podařilo splnit díky tomu, že zde se mohlo pracovat pod střechou.  
Z kulturně-poznávacích aktivit je třeba zmínit výlet na zříceninu hradu Skály a do města Přeštic, 
kde hlavním objektem našeho zájmu se stal kostel  Nanebevzetí Panny Marie navržený předním 
architektem českého dynamického baroka Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem, v němž jsme 
absolvovali prohlídku unikátního interiéru s velmi ochotnou a znalou průvodkyní. Druhou akcí 
tohoto druhu byla návštěva varhanního koncertu v rámci Českého varhanního festivalu 2014 v 
kostele sv. Mikuláše ve Kdyni, na němž vystoupil vynikající český varhaník Adam Viktora. 
Součástí benefičního koncertu na opravu kdyňských varhan byl i zajímavý Viktorův výklad o 
varhanech a varhanářích s ukázkami mechaniky tohoto vzácného nástroje. Dozvěděli jsme se o 
jedinečnosti a vysoké hodnotě kdyňských varhan z dílny první generace slavných varhanářů 
Gartnerů, která například postavila své největší varhany v Chrámu svatého Víta na Pražském 
hradě. 
Fotodokumentaci a výkaz pracovních hodin lze jako každý rok nalézt buď na webových 
stránkách našeho gymnázia pod heslem Zpravodaj hradu Rýzmberka, nebo na Wikipedii pod 
heslem Rýzmberk (externí odkazy).  

                                                                          zpracoval: Jiří Jánský 
Krakov, Osvětim 

I v roce 2013 se ve spolupráci s Gymnáziem Jana Nerudy uskutečnila exkurze do Krakova a 
Osvětimi. Jádro účastníků tvořili posluchači semináře Moderních dějin. Zájezd byl třídenní a 
zaměřen jednak na prohlídku středověkého centra Krakova, včetně Wawelu, jednak na návštěvu 
vyhlazovacího tábora Osvětim – Březinka. Prohlídka obou lokalit je doprovázena kvalifikovaným 



slovním doprovodem průvodců. Celý zájezd byl velice dobře komentován všemi zúčastněnými 
studenty, což svědčí o smysluplnosti realizované akce. 
                                                                                zpracoval: Vratislav Hanzlík 
3. Soutěže  

 

Druh soutěže Úroveň Ocenění studenti  

Dějepisná olympiáda pro 
nižší stupeň gymnázia 

Obvodní kolo Václav Loučka TA – 1. místo 
Žofie Pimperová TA – úspěšný řešitel 

 

Dějepisná olympiáda pro 
nižší stupeň gymnázia 

Krajské kolo Václav Loučka TA – 5. místo  

Dějepisná soutěž pro vyšší 
stupeň gymnázia 

Krajské kolo Družstvo 
Petr Michalík QA, Václav Suchan QA, 
Ladislav Světlík QB – úspěšní řešitelé 

 

 
4. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Historická exkurze Plzeňsko (akce vzdělávání ASUD 
k moderním dějinám) 

1 den Lada Boháčová 

Historická exkurze Jičínsko (akce vzdělávání ASUD 
k moderním dějinám) 

1 den Lada Boháčová 

 
5. Obrazový materiál 

fotografie z archeologického výzkumu Rýzmberk 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

Zpracovala: Jiřina Hoffmannová 
 
 
  



Zpráva předmětové komise zeměpisu 
 
Ve školním roce 2013/2014 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Pavel Brabec Bi-Z PA, TA, 1.A, 2.A, HB 

Petr Klika TV-Z TB, QA, QB, XB, 3.A, EB 

Jiří Vorel TV-Z PB,SA, SB, KA, KB, XA, MB 

 
1. Akce v rámci vyučování 
 

Multimediální program – Planeta Země 3000 - sekundy 
Eko-centrum Koniklec – odpadové hospodářství – XA 
Exkurze – Letiště Praha Ruzyně – EB, XB 
Prameny amazonky – Prof. Janský – QB, 2.A, MA 
Cestovatelská přednáška – Národní parky severní Ameriky – p. Špillar – XA, XB, 2.A 
 
2. Soutěže  
 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Eurorebus Krajské a 
celostátní kolo 

SA, KB, SB Trávníček Vojtěch SA 
Kubátová Tereza SA 
Dřínek Adam KB 

Zeměpisná olympiáda Obvodní kolo 12  
 

 
 

Krajské kolo 
 
 

3 
 
 

Loučka Václav, Trávníček 
Vojtěch, Zajíc Petr, 
Závozda Lukáš 

Celostátní 
kolo 

1 Loučka Václav 

 
4. Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Seminář GIS- Přírodovědecká fakulta UK 1 den Vorel Jiří 
 

 
 
 

Zpracoval:Petr Klika 



Zpráva předmětové komise IVT 
 
Ve školním roce 2013/2014 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Jaroslav Mochan In TA, TB, KA, KB, QA, 1A 

Vojtěch Horký In, Pg QB, MA, MB, OA, OB, 3A, 4A 

 
1. Akce v rámci vyučování 

Finanční gramotnost – školní, okresní, krajské kolo pro tercie, kvarty, kvinty a ekonomický 
seminář. Soutěž pořádá MŠMT ČR. 

 
2. Soutěže  

 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Mladý programátor ČR  Jakub Lukeš (2. místo) 

Soutěž 
v programování – 
tvorba webu 

Krajské kolo  Erik Cupal (4. místo) 

 
 

Zpracoval: Jaroslav Mochan 
  



Zpráva předmětové komise výtvarné výchovy 
 
Ve školním roce 2013/2014 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět Třídy 

PhDr. Klára Braunová VV 
DU 
Výtvarný kroužek 

01.A, 03.B, 06.B, 2.A  
07.A, 07. B, 3.A, 08.B, 4.A 
Studenti nižšího i vyššího gymnázia 

Jana Krňanská VV 02.A , 03.A, 04.A, 04. B, 05.B, 1. A 

MgA. Barbora Chlastáková VV 01.B, 02.B, 04.B, 05. A, 06.A   
 

1. Akce v rámci vyučování předmětu Výtvarná výchova   
a) v rámci předmětu Výtvarná výchova   
Tvorba různorodého materiálu propagujícího školu:  

Plakát na maturitní 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 kulis k jednotlivým představením školní akademie 

03.A Namalujte svou tramvaj – převzetí ceny – Muzeum městské hromadné dopravy 
v Praze – prof. Krňanská, Brabec, Benda  

03.A, 03.B Vytváření kalendářů a upomínkových předmětů jako humanitární akce pro 
obyvatele Domu sociálních služeb Liboc  - prof. Braunová, Krňanská 

06.B Meetfactory – komentovaná prohlídka celé rezidence – prof. Braunová, Hrdličková 

Komentovaná prohlídka výstavy Olbram Zoubek  - Valdštejnská jízdárna – prof. Braunová 

Komentovaná prohlídka výstavy Bohuslav Reynek - Valdštejnská jízdárna – prof. Braunová 

01.B, 06.B Tim Burton - Galerie U  Kamenného zvonu - prof. Chlastáková, Vorel 

05.A, 05.B, 06.A Jan Hísek – Řeka, Špálova galerie, Petr Nikl - Galerie Hlavního města 
Prahy – Městská knihovna – prohlídka - prof. Chlastáková, Krňanská 

1.A, 05.B, 06.A - Národní technická knihovna – prohlídka - prof. Chlastáková, Krňanská 

2.A Počítačový design – přednáška – prof. Braunová  

 

b) v rámci semináře Dějiny umění 
Doprovodný program k výstavě NG „Secese -vitální umění 1900“ Obecní dům 

Design blok – Kafkův dům, Nákladové nádraží Žižkov, Colloredo – Mansfeldský palác  

Návštěva výstavy Paul Signac - Veletržní palác 

Komentovaná prohlídka výstavy Olbram Zoubek -  Valdštejnská jízdárna  

Návštěva výstavy Ludvík Kuba – poslední impresionista - Salmovský palác 

Návštěva výstavy Tim Burton – Galerie U Kamenného zvonu 

Komentovaná prohlídka výstavy Bohuslav Reynek - Valdštejnská jízdárna 
Meetfactory – komentovaná prohlídka celého areálu této rezidence 

 

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
Tvorba klipu písně Kdyby prase mělo křídla pro Českou televizi  

Studenti 01.A za odborné asistence dramaturgyně Národního divadla Marie Procházkové 
a prof. VV po jednotlivých fázích vytvářeli klip k písni Petra Skoumala Kdyby prase mělo křídla. 
Každý student této třídy si tak mohl vytvořit dle své fantazie postupně prase s křídly, jednotlivé 
země světa, jejich obyvatele a další aspekty zmiňované v textu písně. M. Procházková posléze 
ve střižně rozpohybovala vše nakreslené. Tento klip pravidelně vysílá Česká televize na svých 
programech. 

Tvorba miminek nanečisto - 01.A, 01.B (společný projekt s občanskou výchovou)   



Muzeum Karla Zemana - 01.A – Celodenní workshop 

Studenti pracovali s filmovým médiem ne jako pasivní diváci, ale jako jeho tvůrci. 
Seznámili se s klasickou ploškovou metodou natáčení, zkusili si též animaci s loutkami v 
prostorové scéně. Posléze si natočili krátký film s vlastnoručně připravenou kresbou či loutkou. 

Inspiračně vycházeli ze tří Zemanových filmů - Cesta do pravěku, Vynález zkázy či Ukradená 
vzducholoď.  

Soutěž Máš umělecké střevo ? - 06.B 

5. ročník celorepublikové soutěže Máš umělecké střevo? pořádali Moravská galerie v Brně, 
Národní galerie v Praze a Centrum současného umění DOX ve spolupráci s Cenou Jindřicha 
Chalupeckého. 

Cílem soutěže je nabídnout studentům možnost uplatnit své tvůrčí schopnosti a zájmy, 
příležitost sdílet své názory a diskutovat o nich nebo si jen vyzkoušet společnou práci na 
celoročním projektu.  
Téma letošního ročníku znělo "SLOVO JE UMĚNÍ". Soutěž se tedy věnovala tématu 
písmene, slova, věty nebo textu ve vizuálním ztvárnění; tedy písmeno, slovo, věty nebo 
text byl libovolně začleněn v jejich výsledné práci. Proto byl letošní ročník věnovaný 
světoznámému umělci Jiřímu Kolářovi. 
Studenti třídy XB, pouze její výtvarná část, vytvořili sochu v určitém postoji, s určitým gestem. 
Chtěli tím poukázat na to, že ne vždy se musí být slovo verbálně sděleno, ale že i neverbální 
komunikace má v životě jedince své nezastupitelné místo. Snažili se dokázat sobě i ostatním, že 
gesto a slovo lze kombinovat, zaměňovat, nebo komunikovat jen jedním zvoleným 
komunikačním kódem.  
Aby si své tvrzení ověřili, zorganizovali výtvarné odpoledne na dětském oddělení ve Fakultní 
nemocnici v Motole, kde se setkali s dětmi s různým typem onemocnění.  

Jednotlivé kroky soutěže se realizovaly mezi měsíci listopad až květen. Finále soutěže 
se odehrálo v polovině května ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze.  
Do tohoto finále se probojovalo 25 nejlepších projektů. V této skupině se vyskytoval i 
projekt třídy 06.B. Při prezentaci svého díla tak mohli seznámit ostatní finalisty s 
nabytými poznatky jak při tvorbě sochy, tak z Motola. 
Cílem projektu byla také možnost seznámit studenty se současnou výtvarnou scénou a 
galerijními institucemi. 
 

Břevnovské posvícení 
O víkendu 12. a 13. 10. 2013 studenti nižšího gymnázia za doprovodu prof. Braunové a 

Krňanské prodávali svá výtvarná díla. Za utržené peníze se zakoupily výtvarné potřeby do 
výtvarného ateliéru. 
 

Schola pragensis 
Naše gymnázium se jako již v předešlých letech zúčastnilo 18. ročníku přehlídky a 

nabídky studijních oborů pražských středních a vyšších odborných škol ve dnech 21. – 23. 11. 
2013 v Kongresovém centru Praha.  

Tato výstava je určena zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním 
zájemcům o studium na středních školách všech typů.  
Prezentují se zde školy zřizované hlavním městem Prahou i jinými subjekty. Široká veřejnost zde 
získává obraz o studijních nabídkách v kraji, tj. hlavním městě Praze. 
 Prezentují se zde projekty, akce a zájmové činnosti, které naše škola poskytuje svým 
studentům. Potencionální zájemci o studium se tak mohou v reálu přesvědčit, co škola nabízí, a 
mají i možnost porovnání s jinými školami.  
 

Recyklohraní - celoroční projekt   
Naše gymnázium se pátým rokem aktivně účastní programu Recyklohraní. Tento 

celostátní projekt se zaměřuje na sbírání drobných elektrospotřebičů a použitých baterií. Včetně 
těchto aktivit vypisuje ještě jednotlivé úkoly spojené s ekologií. Ty se z 95 % plní v hodinách 
výtvarné výchovy. Například podrobně vypracovaný plán navštíveného sběrného dvora atd.  
Tento projekt nevyhlašuje vítěze úkolů.  Za jejich splnění připisuje škole určité body. 
Nashromážděné body se mohou následně proměňovat za věcné odměny.  
Naše škola se díky plnění vyhlášených úkolů i díky odevzdání použitých baterií a vysloužilého 
drobného elektromateriálu zařadila mezi nejaktivnější školy v České republice.   
Tohoto projektu se průběžně účastnily všechny třídy dle úvazku prof. Braunové 
 

3. Soutěže  
 

http://www.umeleckestrevo.cz/


Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Máš umělecké 
střevo? 

Celostátní 
soutěž 

Výtvarná část třídy 06.B  5. – 10. místo 

 

4. Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Galerie Rudolfinum - klub Otevřený dialog 
Komentované prohlídky aktuálních výstav v rámci 
Galerie Rudolfinum 

Září  
2013 –  
červen  
2014 

Klára Braunová  
Jana Krňanská 
Barbora Chlastáková 

Vzdělávání NG 
Komentované prohlídky pro učitele aktuálních výstav 
v rámci Národní galerie 

Září  
2013 –  
červen  
2014 

Klára Braunová  
Jana Krňanská 
Barbora Chlastáková 

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

5. Další důležité údaje 
 

Kroužek výtvarné výchovy   
Studenti mají unikátní možnost vyzkoušet si netradiční (např. práce s plasty, smalt, tekutá 

látka, kašírování) i tradiční (např. kresba, malba na plátno) techniky. Často je zde využívána i 
prostorová tvorba 
 

6. Obrazový materiál 
 

  
Tvorba klipu písně Kdyby práce mělo křídla pro Českou televizi  

 

          
Finální verze miminek z projektu Miminko nanečisto 



  
 

 
Návštěva Dětského oddělení FN Motol 

 
 
Zpracovala: PhDr. Klára Braunová 



Zpráva předmětové komise hudební výchovy 
 
Ve školním roce 2013/2014 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

PaedDr. Ditta Linhartová HV PA,PB,SB,TA,KVA,KVB,QA,QB,XB,1A,2A 

Helena Brdičková HV SA,TB,XA, Alejsbor 

 
1. Akce v rámci vyučování 

 

Září – příprava prim a 1.ročníku na imatrikulace – Linhartová, Brdičková 
 

Říjen  – 8.10.2013  -  slavnostní imatrikulace prim a 1.ročníku v Břevnovském klášteře  –  
Brdičková 
 

Listopad –8.11.2013 -  Koncert v Rudolfinu 1A,2A  –  Linhartová, Brdičková 
 

Prosinec   -  4.12.2013  -  vystoupení TB v Domově důchodců Šlejnická, Praha 6 Brdičková 
13.12.2013 – Koncert v Rudolfinu XA,XB  -  Linhartová, Brdičková 
 

Únor  -  19.2.2014  -  hudební vystoupení v Divadle Minor, KVB   -  Linhartová 
 

Březen  -  nácvik na školní akademii  -  Linhartová, Hrdličková, Brdičková 
21.3.2014  -  Koncert v Rudolfinu QA,QB  -  Linhartová, Brdičková 
26.3.2014  -  vystoupení na školní akademii  -  divadla – Linhartová 
Alejsbor  -  Brdičková,  
27.3.2014  -  hudební soutěž Jarní petrklíč v Jesenici u Prahy  -  Linhartová 
28.3.2014  -  hudební vystoupení v Divadle Minor KVA  -  Linhartová,  
 

Květen   
7.5.2014  -  Koncert v Rudolfinu, KVA, KVB  -  Linhartová, Brdičková 
30.5.2014  -- předání maturitních vysvědčení v Břevnovském klášteře  -  Linhartová 
 

Červen  - nácvik vystoupení kvart  na  předání vysvědčení v Břevnovském klášteře  -  Linhartová, 
Brdičková 
27.6.2014  - slavnostní předání vysvědčení kvartám v Břevnovském klášteře  -  Linhartová, 
Brdičková 
 

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
 

14.-15.9.2013  -  soustředění Alejsboru 
27.- 29.9.2013 – koncertní cesta Alejsboru do Jindřichova Hradce   
15.12.2013  -  Vánoční koncert v jídelně školy   -  Vánoční hra s jesličkami, Rybova Česká mše 
vánoční - Brdičková 
16.2.2014  -  soustředění Alejsboru 
9.3.2014  soustředění Alejsboru   
29.3.-30.3.2014  -  soustředění Alejsboru 
1.5., 8.5., 10.5. 2014  soustředění Alejsboru  
28.5. – 1.6.2014  -  zájezd Alejsboru do Benátek   
24.6.2014  -  koncert Alejsboru ve škole  
 

3. Soutěže  
 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Jarní petrklíč Krajské kolo 2 3.cena klavír 

19.3.2014  - vystoupení Alejsboru na  regionální přehlídce sborů Gymnasia cantant   
25.3.2014  -  vystoupení Alejsboru v pražském kole soutěže středoškolských pěveckých sborů 
Opava cantat  - stříbrné pásmo 
 

4. Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Celostátní seminář Klubu sbormistrů v Českém 
Krumlově, Teplicích a ve Štěkni u Strakonic 

82 hodin Brdičková 

 

 
Zpracovala: Ditta Linhartová 

  



Zpráva předmětové komise tělesné výchovy 
 

Ve školním roce 2013/2014 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět třídy 

Doubek Roman Tv, M    1.A, 2.A, PA, SAB, QA, XA, MA 

Edrová Pavlína Tv, M PA, SA, KA 

Klika Petr Tv, Z 3.A, TB, XB, OAB 

Pospíšilová Yvetta Tv, AJ 4.A, SB, TA, MA 

Skolilová Irena Tv, Bi QA, MB, OA 

Vorel Jiří Tv, Z 4.A, PB, KB, MB 

Hrabovská Alena Tv, Bi TA, QB  

Wohlgemuthová Věra Tv, Ch 2.A, 3.,A, TB, QB, XB 

Kopáčová Karolína Tv, M 1.A, PB, KAB, XA, OB 

 
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 až kvarta         ……..červen 
 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
 
Lyžařské kurzy  sekund, kvint a 1.A ……leden až březen     
Sportovní kurzy septim a 3.A   ………….září a červen 
Vodácké výlety sext a 2.A, septim a 3.A  červen 
 
3. Soutěže  

 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Poprask odbíjená –
září 

základní 10 dívek vyšší G  bez postupu (Kopáčová) 

Poprask atletika - září           základní 12 chlapců vyšší G bez postupu  (Vorel) 

Poprask basketbal – 
prosinec 

základní 10 chlapců bez postupu 

Poprask florbal - 
leden 

finále 12 chlapců vyšší G 1.místo v Praze (Doubek) 

Poprask florbal - 
leden 

finále 12 dívek vyšší G 1.místo v Praze (Skolilová) 

Poprask softbal - 
květen 

finále 16 mix vyšší G 1.místo v Praze (Klika) 

 
 

Zpracoval:  Roman Doubek 
 

 


