
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

O ČINNOSTI GYMNÁZIA  

ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/15 

 
Výroční zprávu schválila školská rada na svém zasedání dne 14.10.2015. 

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  

1 6 2  0 0  P R A H A  6  



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 2013/2014: 

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. 

 

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 2014/2015 byla 

provedena revitalizace schodišťového prostoru 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 2014/2015 pokračovala 

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 15.4.2015 ve složení: 

Zástupci zletilých studentů a rodičů: Mgr. Karolína Čermáková 

  Ing. Jana Rottová 

Zástupci gymnázia:    Mgr. Jiří Hruška 

      Mgr. Lada Boháčová 

Zástupci zřizovatele:    Ing. Marie Kousalíková 

      Ing. René Pekárek, CSc. 

(Zástupci zřizovatele byli jmenováni dne 25.8.2015.) 

Předsedkyní ŠR byla zvolena Ing. Jana Rottová. 

Ve školním roce 2014/2015 se konalo zasedání školské rady dne 21.10.2014. 
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu gymnázia za školní rok 
2013/2014. Druhé zasedání ŠR se nekonalo, neboť nebyli jmenováni zástupci 

zřizovatele. 

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 54 45,8 3 0,3 60 49,1 

 
b. Kvalifikace 

Škola Počet 
Celkem % 

z celkového počtu 

Gymnázium 
Kvalifikovaných 58 97% 

Nekvalifikovaných 2 3% 

 

c. Věková struktura pedagogických pracovníků 

Počet celkem 
ve fyzických 

osobách 
k 31.12.2014 

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 5 16 8 19 11 

 

d. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Počet Zaměření 
Počet 

účastník

ů 

Vzdělávací 
instituce 

Semináře 

1 První pomoc u dětí 13 
Český červený 

kříž 

1 
Jak na tablety ve 

škole 
1 Comenius Agency 

1 Exkurze do Posázaví 1 ASUD 

1 
Biblické dějiny a 

dějiny Židů 
1 

Židovské muzeum 

v Praze 

1 Archivy školám 1 
Národní archiv 

Praha 



Semináře 

1 

Česko-německá 

spolupráce ve školské 
oblasti 

1 TANDEM 

1 
Odraz 1.světové války 
ve škole a společnosti 

1 NIDV 

1 
Neurodidaktické 

přístupy ve výuce Nj 
1 

PhDr. Veronika 
Hutarová 

1 
Mistr Jan Hus – 

významná osobnost 

našich dějin 

1 NIDV 

1 Den učitelů Nj 1 SGUN 

1 Exkurze na Teplicko 1 ASUD 

1 Geologie zajímavě 2 G Botičská 

1 

Seminář ke sbírce 

atraktivních úloh z 
biologie 

2 G Botičská 

1 
Výtvarná výchova a 

český jazyk 
2 Descartes 

1 Jazyk dnešních médií 2 Descartes 

1 
Mluvím, mluvíš, 

mluvíme? 
1 Descartes 

1 
Vstupní školení 

k projektu Světová 
škola 

1 Člověk v tísni 

1 Kulatý stůl SKAV 1 SKAV 

1 
Předmětové a kulturní 
vzdělávání pro učitele 

Nj 
1 DZS 

1 

Specifika hospodářství 

a Putinova režimu v 
Rusku 

1 Descartes 

1 
Současná americká 

literatura 
1 Descartes 

1 
Seminář k domácím 

úlohám 64.ročníku MO 
3 FJFI ČVUT 

2 Pilotáž Saison 2 FRAUS 

1 
Otevřená hodina 

fyziky 
1 

Mensa 

Gymnázium 

1 
Prázdniny trochu jinak 

XXII 
1 NIDV 

2 
Workshop pro učitele 

přírodních věd 
1 VŠChT 

1 Chemie kolem nás 1 VŠChT 

1 

Activities which never 

or hardly ever fail to 
work 

1 Descartes 

3 
Respektovat a být 

respektován 
1 Dys-centrum 

1 
Školení jazykové 

animace 
1 TANDEM 

1 

Problematika 
integrace dítěte s 

poruchou autistického 
spektra 

1 Agentura Majestic 

1 
Konzultační seminář k 

DT z matematiky 
3 CERMAT 



1 
XII. seminář z historie 

matematiky 
1 MFF UK 

1 Léčba místo trestu 1 Sananim 

1 
Chemie je život kolem 

nás i uvnitř nás 
1 Descartes 

1 
Voda a ochrana 

životního prostředí 
1 VŠChT 

Kurzy 

3 
Celostátní seminář 

sbormistrů 
1 NIPOS-ARTAMA 

1 

Školní systemické 

konstelace – jak 
nevyhořet 

1 Tvořivá škola 

1 
Výjezd metodiků 
prevence Prahy 6 

1 ÚMČ Praha 6 

1 
29. letní škola – 
Chemie pro život 

2 VŠChT 

Doplňkové 
pedagogické 

studium 

1 X X X 

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 
Konference k projektu 

8 Goals…We act! 
1 

Partners Czech 
o.p.s. 

1 Sympozium SUF 1 SUF 

1 
6th Conference on 

Performance 
Engineering 

1 ACM/SPEC 

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) 
21 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o PP) 16 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o PP) 0 

rodilý mluvčí 5 

 

  



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 

Ve školním roce 2014/2015 byl ve škole zaměstnán 1 asistent pedagoga s 
úvazkem 0,5. 



III. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ  

1. Počty tříd a počty žáků v denním vzdělávání 

Škola Počet tříd Počet žáků 

Gymnázium 20 608 

 

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku 

- přerušili vzdělávání    16 

- nastoupili po přerušení vzdělávání  12 

- sami ukončili vzdělávání   1 

- vyloučeni ze školy    0 

- nepostoupili do vyššího ročníku  4 z toho nebylo pov. opakování 1 

- přestoupili z jiné školy   9 

- přestoupili na jinou školu   2 

- 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 30,40 12,38 

 

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 99 0 0 102 

Z toho 
nově 

přijatí 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 

 

  



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 1 

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 85 

 Z toho konali zkoušku opakovaně 2 

Počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni 

ke zkoušce v řádném termínu 
0 

Počet žáků, kteří byli 
hodnoceni: 

Prospěl s vyznamenáním 35 

Prospěl 48 

Neprospěl 2 

 

Ve volitelné zkoušce společné části maturitní zkoušky si 61 (76,5%) studentů 

zvolilo matematiku a 24 (23,5%) studentů zvolilo cizí jazyk (0 žáků anglický jazyk, 
16 žáků německý jazyk, 6 žáků francouzský jazyk a 2 žáci španělský jazyk). 

Zestručněné výsledky společné části maturitní zkoušky (CERMAT): 

Český jazyk 
POČET  

PRŮM. 
SKÓR 

(%) PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 74 695 65 297 69,5 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 21 479 20 773 79,9 

z toho: 8leté gymnázium 7 918 7 740 82,6 

              4leté gymnázium 11 534 11 077 78,0 

ŠKOLA CELKEM 81 80 87,4 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

4.A GY4 28 28 82,8 

Oktáva A GY8 27 27 81,1 

Oktáva B GY8 30 30 84,9 

 

Matematika 
POČET  PRŮM. 

SKÓR 
(%) 

PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 22 047 19 303 52,1 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 7 271 7 094 69,2 

z toho: 8leté gymnázium 2 947 2 892 74,3 

             4leté gymnázium 3 711 3 597 64,9 

ŠKOLA CELKEM 65 65 77,4 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

4.A GY4 21 21 74,2 

Oktáva A GY8 20 20 78,7 

Oktáva B GY8 24 24 79,0 

 



Německý jazyk POČET  
PRŮM. 
SKÓR 
(%) 

PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 
ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 3 901 3 130 63,4 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 620 599 83,6 

z toho: 8leté gymnázium 243 238 87,9 

              4leté gymnázium 313 297 80,0 

ŠKOLA CELKEM 13 13 92,2 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

4.A GY4 6 6 91,2 

Oktáva A GY8 6 6 92,7 

Oktáva B GY8 1 1 94,7 

 

Francouzský jazyk POČET  
PRŮM. 
SKÓR 

(%) 
PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 144 137 80,6 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 130 127 81,5 

z toho: 8leté gymnázium 60 59 85,3 

              4leté gymnázium 42 40 76,4 

ŠKOLA CELKEM 5 5 89,3 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

Oktáva B GY8 5 5 89,3 

 

Španělský jazyk POČET  
PRŮM. 
SKÓR 

(%) PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 
ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 144 135 83,0 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 123 119 86,2 

z toho: 8leté gymnázium 11 10 92,2 

              4leté gymnázium 31 29 87,9 

ŠKOLA CELKEM 2 2 95,2 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ       

4.A GY4 1 1 96,3 

Oktáva A GY8 1 1 94,2 

 
  



 

6. Přijímací řízení do 1.ročníků denního vzdělávání školního roku 
2015/2016: 
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Délka vzdělávání 4 roky 8 let 

Přijímací řízení 
pro šk.rok 
2015/2016 

(denní vzdělávání) 

Počet přihlášek celkem 90 389 

Počet kol přijímacího řízení celkem 1 1 

Počet přijatých celkem 44* 74* 

 Z toho v 1.kole 44 74 

 Z toho ve 2.kole 0 0 

 Z toho v dalších kolech 0 0 

 Z toho na odvolání 0 0 

Počet nepřijatých celkem 46 315 

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 2015/2016 byly ve všech zkouškách využity 
testy a vyhodnocovací program společnosti SCIO. Po dobrých zkušenostech hodlá 

gymnázium využívat testy SCIO i v následujících letech. 

*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 

Bulharsko 1 

Chorvatsko 2 

Korejská lid.dem.republika 3 

Německo 1 

Ruská federace 5 

Srbsko 1 

Slovenská republika 4 

Vietnam 4 

Ukrajina 2 

 
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 byl 
plně integrován v běžné třídě za pomoci asistenta pedagoga – ve školním roce 
2014/2015 v tercii. 

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 11 studentů gymnázia absolvovalo korespondenční kurzy CTYOnline 
v anglickém jazyce v délce od 3 do 8 měsíců. Na kurzy označené AP navazovaly 

mezinárodní standardizované AP zkoušky, ve kterých všichni přihlášení studenti 
uspěli. 

Na podzim 2014 se registrovalo do kurzů CTY Online celkem 147 studentů z ČR. 

Registrace do jarního semestru 2015 byly pro české studenty zrušeny z důvodu 
neposkytnutí slíbených stipendií MŠMT. 

Pořadí škol ČR podle počtu studentů přihlášených do kurzů CTY Online (prvních pět 
škol z celkem 37): 

Škola Počet studentů Úspěšně 

ukončilo 

Předčasně 

ukončilo 

Nový PORG 28 22 6 

Biskupské gymnázium 13 12 1 

Gymnázium Nad Alejí 12 11 1 

Gymnázium Arabská  11 9 2 

PORG 10 10 0 

Atd.    

 

Kurzy CTYOnline Advanced Placement (AP) stejně jako všechny ostatní CTYOnline 

kurzy pořádá Center for Talented Youth (CTY) při Johns Hopkins University, 
v Baltimoru, USA. AP kurzy jsou určeny pro studenty vyšších ročníků gymnázií. 

Kurzy shrnují látku v rámci osnov čtyřletých a osmiletých gymnázií v daném oboru a 
přesahují do vysokoškolského studia. Kurzy připravují studenty na složení AP 
zkoušek, ale zároveň tyto kurzy studentům umožňují pochopit studovaný předmět 

ve všech jeho mezioborových souvislostech a zdokonalit se v odborné terminologii. 
Kurzy AP připravují studenty na vysokoškolské studium na nejlepších světových 

univerzitách. Na kurzy volně navazují standardizované oborové AP zkoušky, které 
připravuje a pořádá College Board, USA. 

College Board, USA (CB) je neziskovou organizací, založenou v roce 1900, která 

každoročně pomáhá více než 7 milionům studentů z celého světa připravit se na 



úspěšné vysokoškolské studium. CB akredituje programy Advanced Placement, 
organizuje SAT testy studijních předpokladů a mezinárodní AP zkoušky. Členy 
College Board je přes 6,000 středních škol, neziskových organizací a nejlepších 

světových vzdělávacích institucí a univerzit z celého světa. CB je svojí činností, 
pozicí a autoritou obdobou ministerstev školství, avšak v mezinárodním měřítku.  

V roce 2014 získalo naše gymnázium certifikaci College Board k organizaci 
mezinárodních AP zkoušek (celkem v ČR pět středních škol). 

K AP zkoušce  roce 2015 se  přihlásilo celkem 50 studentů. Tři studenti skládali dvě 

AP zkoušky. 

Pořadí škol ČR podle počtu studentů přihlášených k AP zkouškám (prvních pět škol). 

Nejlepší hodnocení je 5. 

Škola Počet studentů Průměrná známka 

Nový PORG 6 4,5 

Gymnázium Nad Alejí 6 4,2 

Gymnázium Jana Keplera 6 4,0 

Gymnázium Jana Nerudy 5 3,6 

Gymnázium Arabská 5 3,4 

Atd.   

 

AP zkoušky 2014/2015 (studenti GNA bez uvedení jmen) 
 

 Druh zkoušky Známka 

Student AP English Language 2 

Student AP Biology 4 

Student AP Biology 4 

Student AP Biology 5 

Student AP Macroeconomics 5 

Student AP Calculus AB 5 

Zdroj: Centrum pro talentovanou mládež, z.s. 
 

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
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le
jí
 

G
y
m

n
á
z
ia

 Č
R
 

C
e
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e
m

 Č
R
 

Český jazyk 57 73,0% 68,9% 61,9% 1.decil 

Matematika 53 70,0% 61,2% 43,8% 1.decil 

Anglický jazyk 59 90,7% 84,2% 69,5% 1.decil 
  



 

Dlouhodobé výsledky: 

 

 



 

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 2014/2015 s úspěšně složenými 
zkouškami: 

Typ zkoušky 4.A OA OB Celkem  

FCE 8 7 3 17 21 % 

CAE 3 10 18 34 43 % 

Bez zkoušky 17 12 9 29 36 % 

 

 

 

4.A OA OB Celkem  

   

 

 

 

3.Volba VŠ absolventů šk. roku 2014/2015 zjištěná dotazníkovým šetřením 

Od 7.9.2015 do 25.9.2015 probíhalo elektronicky dotazníkové šetření, při kterém byli osloveni 
maturanti roku 2015. Zjišťovali jsme počty přihlášek na VŠ, počty úspěšných přijetí na VŠ a 
školy, na které naši absolventi skutečně nastupují. Od 84 absolventů jsme obdrželi celkem 58 
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 
10% 

2 přihlášky 
14% 

3 přihlášky 
20% 

4 přihlášky 
14% 

5 přihlášek 
6% 

6 a více přihlášek 
10% 

neodpověděl/a 
28% 

Počet podaných 
 přihlášek 

Nehlásil/a jsem se 
na VŠ 

1% 

Nebyl/a jsem 
přijat/a nikde 

2% 

Byl/a  jsem přijat/a 
na 1 VŠ 

17% 

Byl/a  jsem přijat/a 
na 2 VŠ 

21% 
Byl/a  jsem přijat/a 

na 3 VŠ 
18% 

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

13% 

neodpověděl/a 
28% 

Počet přijetí 
 na VŠ 

nehlásil/a jsem se 
vůbec 

1% 

Hlásil/a jsem se 
pouze na VŠ v ČR 

62% 

Hlásil/a jsem se 
pouze na zahr. VŠ 

0% 

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

9% 

neodpověděl/a 
28% 



 

4. Zapsané vysoké školy 

 
  

Nehlásil/a jsem se 
vůbec 

1% 

Přijat/a na VŠ v ČR 
64% 

Přijat/a na VŠ v 
zahraničí 

7% 

neodpověděl/a 
28% 

0 2 4 6 8 10 

Imperial College London 

University of Aberdeen 

New York University 

TU Dresden 

Universität Leipzig 

Jihočeská univerzita 

FAMU 

Technická Univerzita Liberec 

VŠChT 

FMV VŠE 

IES VŠE 

FNH VŠE 

FS ČVUT 

FBMI ČVUT 

FEL ČVUT 

FJFI ČVUT 

FD ČVUT 

FA ČVUT 

FTVS UK 

FSV UK 

PedF UK 

2.LF UK 

1.LF UK 

FF UK 

PřF UK 

MFF UK 

FHS 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 

2014/2015 byly ve třídě 1.A dvě skupiny francouzského jazyka. I druhé cizí jazyky 
nabízejí volitelné konverzační hodiny a semináře. 

Ve školním roce 2014/2015 se gymnázium pátým 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. 
Na Dnech otevřených dveří (19.11.2014 a 14.1.2015) poskytovala společně 

s vedením školy informace o studiu na osmiletém gymnáziu. Ve školním roce 
2014/2015 B. Jirsová rovněž pokračovala ve své práci koordinátorky školního 
projektu Paleta, který jako součást školního vzdělávacího programu přispívá 

k rozvoji sociálních kompetencí studentů. 

Velmi významná je dlouholetá 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 2014 se dr. Kubešová zúčastnila 

seznamovacího pobytu Šance pro studenty 1.A,  v květnu  a červnu 2015 
zážitkových kurzů pro studenty kvarty A a kvarty B, celoročně spolupracovala při 

realizaci projektu Miminko nanečisto. 

Za velice přínosnou lze považovat pravidelnou spolupráci se školní metodičkou 

prevence Mgr. Pavlínou Vágenknechtovou Edrovou. Společné konzultace probíhaly 
pravidelně 1x týdně. 

P. Vágenknechtová Edrová působila v průběhu celého roku jako lektorka 

preventivních programů. Zejména projekt  Unppluged, ve  školním roce 2014/2015 
realizovaný v primách a sekundách, je založen na pravidelném setkávání 

s kolektivem třídy a třídním učitelem/učitelkou, a tím umožňuje případné vzniklé 
problémy ihned v průběhu týdne konzultovat s výchovnou poradkyní a pružně 
reagovat při dalším setkání se třídou. Tento postup lze vyhodnotit jako velmi účinný 

a bude uplatňován i v následujícím období. 

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 (28.8.2014). Během 

celého školního roku byly vzniklé problémy průběžně konzultovány a řešeny. 

Ve školním roce 2014/2015 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. 

Nepříznivá atmosféra, spojená s nevhodným chováním jednotlivců a částečně i 
vztahovými problémy se projevila na začátku školního roku ve třídě PA. Vzniklý 

problém byl řešen ve spolupráci s ředitelem školy, jednáním s rodiči a intervencí 
výchovné poradkyně ve třídě. Díky systematické práci třídní učitelky a účelového 

zaměření preventivního programu se podle průběžného zjišťování situace ve třídě 
zklidnila, je však třeba i nadále usměrňovat občasné nelimitované chování několika 
jednotlivců.  

Nevhodné chování a závažnější kázeňské problémy jednotlivců (včetně jednoho 
případu šíření vulgárních pomluv na sociálních sítích) 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. 

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 – 12.11.2014). 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 (3 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 pracoval do prosince 2014 asistent 
pedagoga Jiří Tupý, od 5.1.2015 nastoupila jako asistentka pedagoga Renata Nová. 

Pro vyučující ve třídě i pro ostatní zájemce z řad pedagogů byly v předchozím období  
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, asistentů, všech 
vyučujících, rodičů i díky dobrému zapojení a zájmu samotného žáka  proběhla  

integrace i během studia v tercii bez vážnějších problémů. 

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

efektivnost jejich učení - v 1.ročníku čtyřletého studia a v primách osmiletého studia 
realizovala v průběhu 1.pololetí seminář na téma „Jak se učit na gymnáziu – zásady 
efektivního učení“. 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 13.11.2014 – 1.část (1 hod.) 

24.11.2014 – 2.část (1 hod.) 
27.11.2014– 3.část (1 hod.) 

PA 26.11.2014 (2 hod.) 

PB 28.11.2014 (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, v jednom případě dyskalkulie – celkem 15 
studentů, z toho 7 na nižším stupni osmiletého studia, 6 na vyšším stupni 

osmiletého studia a 2 na čtyřletém gymnáziu).  

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 2015 bylo provedeno testování ve 

třídě XA. 

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    22 

MA     17 
XA     22 

   
 
  3.A    3.10.2014 

  MA    17.10.2014 
  XA     11.6.2015 

Vstupní informační seminář - výběr vysoké školy 
(Jirsová) 

  3.A    2.9.2014 
  MA    2.9.2014 

  MB    4.9.2014 

Seminář „Národní srovnávací zkoušky“  (SCIO)   3.A    10.9.2014 

  MA    10.9.2014 
  MB    10.9.2014 

Instruktážní seminář 
výběr vysoké školy, vyplňování přihlášek na vysokou školu 
(Jirsová) 

  4.A    28.1.2015 
  OA    28.1.2015 
  OB    23.1.2015 

VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍ AKTIVITY VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ 

datum počet 

hodin 

akce 

7.4.2015 2 Přednáška „Ztráta blízké osoby u dětí“ 

Mgr. Kateřina Švarcová 
PPP Praha 6 

17.4.2015 8 
 

Konference „Škola jako místo setkávání 2015 aneb učíme se 
pro život, ne pro školu“ 

8.ročník odborné konference 
 (FF UK Praha – katedra psychologie) 

9.6.2015 6 Konference  „Škola All Inclusive – Jak se připravit na společné 
vzdělávání“ 
(Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a 

společnost Člověk v tísni, o.p.s. ) 
Centrum současného umění DOX, Praha 7 

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

 
Zpracovala: PhDr. Barbara Jirsová 

  



2. Prevence sociálně patologických jevů 

Ve školním roce 2014/2015 vykonávala funkci metodika prevence prof. Pavlína 
Vágenknechtová Edrová. 

 

A. Preventivní programy 

Ve škole probíhá projekt PREV, který získal v letošním školním roce novou 
podobu pro nižší ročníky gymnázia, tj. pro primy až kvarty. 

V primách probíhá v průběhu celého školního roku jednou za dva týdny program 

Unplugged vedený metodičkou prevence a za přítomnosti třídního učitele. Tento 
program je střídán třídnickou hodinou. Výzkumný projekt Unplugged se zaměřuje na 

osvojení životních dovedností souvisejících s prevencí užívání návykových látek. 
Tento projekt probíhal pod záštitou Centra adiktologie 1. LF v praze. Projekt nás 
velice oslovil a zařadili jsme ho do minimálního preventivního programu naší školy 

pro obě primy za účasti třídního profesora. Vede ho metodička prevence ve 
spolupráci s třídním učitelem. Současně proběhly další čtyři pokračovací lekce v 

sekundě v rámci výzkumu 1.LF UK. 

Pro sekundy jsme zachovali dva preventivní bloky vedené lektory Prev-
Centra.Tématem těchto setkání jsou vztahy.  

Studenti tercií pracovali na informační brožuře nebo plakátu určených studentům 
sekund a rodičům. Studenti si vybrali témata alkohol (TB) a marihuana(TA). 

Materiály byly dokončeny až ke konci školního roku a proto budou studentům 
sekund předány v září 2015.  

Studenti kvart připravovali přednášku pro studenty tercií a pro své rodiče. KA si 

vybrala téma nelegální návykové látky a KB téma šikana. 

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. Na začátku školního roku 
proběhla beseda pro rodiče nově přijatých studentů a pro nové studenty prim a 

prvních ročníků na téma kyberšikana a rizika užívání sociálních sítí.  

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

Do preventivních programů jsme dlouhodobě zařadili osvětu první pomoci. V 
primách probíhá pod vedením Českého červeného kříže, sekundy absolvují 

přednášku o nebezpečí a první pomoci na horách a v zimě v rámci lyžařského kurzu, 
tercie si vše zopakovali za asistence studentů lékařské fakulty a kvinty a první ročník 

vše završí povinným předmětem zdravotní propedeutika.  

Studenti kvint a prvního ročníku navštívili preventivní taneční představení 
Tanecbook týkající se kyberšikany a nástrah virtuálního světa internetu. Před 

představením bylo se studenty téma a cíl představení probráno a po představení 
byla zpětné vazbě věnována další hodina. Ta nás přiměla zařadit i kvinty do projektu 

E-bezpečí, neboť nemají zřejmě dostatek informací a souvislostí, aby představení 
lépe pochopili. 

Studenti kvart se účastnili projekce Ozvěny Antifetfestu, která slouží jako 

inspirace pro další ročník soutěže a současně přímo kvartám k tvorbě přednášky v 
rámci projektu Prev. 

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, eventuálně 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 a červnu. 

C. Soutěže 

 Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

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

Praha 1 film - 

D. Další vzdělávání 

 Rozsah Účastník 

První pomoc 4h Ped. Sbor (20) 

Léčba místo trestu 6h Met. prevence 

Seminář k nadstavbovým lekcím 
Projektu Unplugged 

4h Met. prevence 

Trendy v užívání návykových látek 2h Met. prevence 

ADHD, autismus 6h Met. prevence 

Trestně právní odpovědnost 
mladistvých 

3h Met. prevence 

Motivační rozhovory 6h Met. prevence 

 

Důležitá a přínosná je spolupráce s výchovnou poradkyní, třídními i netřídními 
učiteli a školní psycholožkou. S výchovnou poradkyní Barbarou Jirsovou se setkáváme 
pravidelně každou středu. 

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 2014 
Seznamovací kurz 

„Šance“ pro 1.ročník  
Lom na Hřebenech, 

Lipnice 
31 

Září 2014 
Seznamovací kurzy 

 pro primy (2x) 
Lučany nad Nisou 59 

Září 2014 
Jazykové kurzy 

pro sekundy (2x) 
Bedřichov 

v Jizerských horách 
60 

Září 2014 Setkání studentů Kreisau 5 

Říjen 2014 
Výukový a poznávací 

zájezd 
Skotsko 51 

Říjen 2014 Výměnný zájezd Chicago 19 

Listopad 2014 Tematický zájezd Krakov - Osvětim 27 

Prosinec 2014 Tematický zájezd Drážďany 80 

Leden 2015 Lyžařský kurz Horní Mísečky 30 

Leden 2015 Lyžařský kurz 
Postalm 

Rakousko 
24 

Únor 2015 Lyžařský kurz 
Hinterstoder 

Rakousko 
28 

Únor 2015 Lyžařský kurz Horní Mísečky 30 

Březen 2015 Lyžařský kurz 
Hinterstoder 

Rakousko 
30 

Květen 2015 Sportovní kurz (2x) Český ráj 46 

Květen 2015 
Zážitkový kurz 
pro kvartu (2x) 

Lom na Hřebenech, 
Lipnice 

58 

Červen 2015 Sportovní kurz Mikulášovice 24 

Červen 2015 
Jazykový kurz 

pro tercie 
Hampton Court 
Velká Británie 

58 

Červen 2015 Vodácké výlety Lužnice 183 

  



 

7. Mimoškolní aktivity 

Škola pořádala pro studenty zájmové kroužky: 

Basketbal, fotbal, volejbal, výtvarný kroužek, kroužek genetiky (navazuje na 
projekt OPPA „Genetika do škol“), dramatický kroužek, 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 

2014/2015 v ní působila 3 studentská skupiny. 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 - angličtina-kategorie III. B  krajské kolo  

Kristina Švábová  14. Soutěž v cizích jazycích - francouzština-kategorie B2  krajské kolo  

Tomáš Jirman  8. Fyzikální olympiáda - kategorie A  krajské kolo  

Tereza Pětrošová  14. Biologická olympiáda - kategorie A  ústřední kolo 

Michael Konůpka 9. Soutěž v cizích jazycích - španělština - kategorie I  krajské kolo  

Tereza Veselá  10. Soutěž v cizích jazycích - španělština - kategorie II  krajské kolo  

Ondřej Houška  12. Matematická olympiáda - kategorie A  krajské kolo  

Šimon Hříbal  1. Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ  krajské kolo  

Markéta Bařinková  15. Matematická olympiáda - kategorie B  krajské kolo  

Ondřej Houška  2. Fyzikální olympiáda - kategorie B  krajské kolo  

Michal Mareš  7. Fyzikální olympiáda - kategorie C  krajské kolo  

Anežka Marková  13. Fyzikální olympiáda - kategorie C  krajské kolo  

Dominik Hodan  24. Fyzikální olympiáda - kategorie C  krajské kolo  

Ondřej Houška  37. Matematická olympiáda - kategorie A  ústřední kolo 

Tomáš Pýcha  23. Fyzikální olympiáda - kategorie D  krajské kolo  

Josef Cikhart  27. Fyzikální olympiáda - kategorie D  krajské kolo  

Jan Neumann  31. Fyzikální olympiáda - kategorie D  krajské kolo  

Ondřej Houška  6. Soutěž v programování SŠ - vyšší program. jazyky  krajské kolo  

Tereza Jenčová  4. Biologická olympiáda - kategorie B  krajské kolo  

Vojtěch Štros  6. Biologická olympiáda - kategorie B  krajské kolo  

Dominik Hodan  2. Chemická olympiáda - kategorie B  krajské kolo  

Anna Umlaufová  10. Chemická olympiáda - kategorie B  krajské kolo  

Martin Michalík 5. Zeměpisná olympiáda - kategorie D  krajské kolo  

Anežka Marková  11. Chemická olympiáda - kategorie C  krajské kolo  

Dominik Hodan  12. Chemická olympiáda - kategorie C  krajské kolo  

Tereza Pětrošová  3. Biologická olympiáda - kategorie A  krajské kolo  

Šimon Hříbal  4. Biologická olympiáda - kategorie A  krajské kolo  

Anežka Marko  6. Biologická olympiáda - kategorie A  krajské kolo  

Lukáš Závozda  1. Soutěž v cizích jazycích -němčina-kategorie SŠ III.A  krajské kolo  

Šimon Hříbal  2. Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ  ústřední kolo 

Lukáš Závozda  11. Soutěž v cizích jazycích - němčina-kategorie  Š III.A  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 2014 a obdobný pobyt amerických studentů v Praze na jaře 2015. 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) 
Jiří Benda (M, Fy)  

 

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 2014/2015 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. 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKY (PROJEKT PALETA) - ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 

Akce Termín Třída Koordinátor akce 

 

Světluška 12.9.2014 QA prof. Hoffmannová 

Bílá pastelka 15.10.2014 XB prof. Jirák 

Diakonie Broumov 13. – 17.10.2014 MB prof. Klika 

Červená stužka 1.12.2014 XA prof.Skolilová 

Diakonie Broumov 10. – 13.3.2015 QB prof. Brdičková  

Srdíčkový den 20.3.2015 1.A prof. Kulhánková 

Český den proti rakovině 
(Květinový den) 

13.5.2015 2.A prof. Vondra 

APLA Praha 30.4.2015 3.A prof. Machátová 

 
Ve školním roce 2014/15 se studenti i učitelé z vlastní iniciativy zapojili i do dalších 

sbírek: 

Akce Termín Třída Koordinátor akce 

Víčko pro Nikyho 
(sbírka víček od PET lahví na podporu 

léčby chlapce s vážnou chorobou) 

celoročně TB OA – B.Kovaříková 
prof. Mináriková 

(od listopadu 2014) 

HELP PES (bambulový den) 

sbírka na podporu asistenčních psů 
z vlastní iniciativy studentů - studenti 

sami vyrobili bambule a výtěžek z jejich 
prodeje ve škole předali o.p.s.Helppes 

1.4.2015 PA prof. Boháčová 

  

● 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. 

 

Akce Termín Třída Koordinátor akce 

Propagace humanitární akce – 
zaslání pohledů pro nemocnou 

šestiletou holčičku Lucii 
Dvořákovou 

říjen 2014 všichni studenti KA 

Mikulášská besídka pro děti 
z mateřské školy Volavkova, 
Praha 6 

5.12.2014 TB prof. Linhartová 

Předvánoční charitativní akce - 
Dům pečovatelské služby Praha 

6 - Liboc 

9.12.2014 TB prof. Linhartová, 
Langrová 

Předvánoční charitativní akce - 

Dům seniorů Praha 6 

11.12.201

4 

TA prof. Brdičková, Cianci 

Den se seniory v Domově 

sv.Karla Boromejského 

12.12.201

4 

OB prof. Hrdličková 

Humanitární běh RUN and HELP 

- vybraná částka za startovné 
byla věnována na konto Bariéry 

8.4.2015 všichni prof. Hruška, Pospíšilová 

Benefiční koncert studentů 
Gymnázia Nad Alejí na podporu 

výcviku vodících psů (v rámci 
hudebního festivalu Libeňské 
jaro mladých – Libeňský 

zámeček) 

13.6. 2015 
 

vybraní 
studenti 

prof. Linhartová, 
Brdičková 

 

Tři třídy navštívily výstavu „Naše cesta“ , jejímž cílem bylo především prohloubení 
informovanosti o životě lidí se zdravotním a jiným znevýhodněním a ovlivnění 

postojů společnosti vůči těmto lidem. Návštěva výstavy, založené na osobním 
setkání a vlastních prožitcích, měla mezi studenty kladný ohlas a přispěla touto 
zážitkovou formou k rozvoji jejich sociálních kompetencí. 

 Návštěva zážitkové 
výstavy „Naše cesta“ 

 (Výstaviště Praha) 

20.10.2014 TA prof. Cianci 

30.10.2014 KB prof. Wohlgemuthová, 
Hrdličková 

18.11.2014 TB prof. Mináriková, 
Bukovská 

 

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

Pro následující školní rok 2015/2016 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. Z důvodu většího zájmu studentů bude v příštím školním roce v rámci 
předmětové komise OV / ZSV nově realizován volitelný předmět Dobrovolnictví. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



12.12.2014   Den se seniory  - Domov sv. Karla Boromejského (oktáva B) 

 
 

  
 
 

8.4.2015      humanitární běh RUN and HELP 

 
 
  



13.5.2015  Květinový den 

 

 
 

  
 
 

 
 

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 pátek 26. září 2014 se na našem gymnáziu za účasti vybraných médií konala 
oslava 1.výročí projektu „Nejde jen o prsa“, který je výsledkem spolupráce 

Aliance žen s rakovinou prsu a ING Životní pojišťovny. Cílem tohoto projektu je 
poučit studentky a studenty středních škol o nutnosti prevence rakoviny prsu a 

pohlavních orgánů. Patronkou projektu je Lucie Bílá, která také přišla iniciativu 
podpořit a studentům Gymnázia Nad Alejí, vysvětlila proč se  stala tváří projektu 
a osobně zdůraznila důležitost samovyšetření.  Po jejím vystoupení došlo na 

odbornou přednášku MUDr. Miroslavy Skovajsové, odborného garanta projektu, o 
důležitosti prevenci rakoviny prsu z hlediska screeningu a pak i na techniku výuky 

samovyšetření prsu na prsních fantomech, kterou edukovaly mladé pacientky z 
Bellis Young And Cancer (sekce mladých pacientek pod Aliancí žen s rakovinou 
prsu) a pacientky z pacientské organizace ALEN Praha. Na závěr nechyběl ani 

narozeninový dort a podpisová akce s Lucií Bílou.  

 

http://www.alej.cz/


 V říjnu uspořádalo gymnázium 2.ročník setkání nově přijatých žáků s žáky 
maturitního ročníku - Prima slavnost aneb První zvonění. Maturanti 
studentům a jejich rodičům představili hravou formou akce gymnázia v průběhu 

celého studia. 

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

provedl pod vedením prof. Brdičkové Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. 

 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. 

 Škola se prezentovala  na výstavě Schola Pragensis a dále dle možností. 

 Gymnázium uspořádalo 31.maturitní ples (28.11.2014). 

 Další aktivity gymnázia jsou uvedeny přímo u zpráv jednotlivých předmětových 

komisí 

 

13. Využití budov gymnázia v době školních prázdnin 

Vzhledem k probíhající rekonstrukci schodišťových prostor, malování a dalším 
pracem  nebylo v době školních prázdnin možné budovy gymnázia využívat 

k jakýmkoliv účelům. 

  



V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI  ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Datum Téma kontroly Závěr 

4.11.2014 
Kontrola zabezpečení vstupu do 

budovy 
Bez závad 

 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Datum Kontrolní orgán Téma kontroly Závěr 

8.10.2014 HS HMP 
Plnění povinností zákona o 
ochraně veřejného zdraví 

Bez závad 

29.10.2014 PSSZ 

Kontrola plnění povinností 
v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a 

při odvodu pojistného 

Bez závad 

18.3.2015 MHMP 
Následná veřejnosprávní 

finanční kontrola 
Bez závad 

  



VI. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O  HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA  KALENDÁŘNÍ ROK 2014 

Hlavní činnost 

 

Výnosy školy:  celkem za sledované období dosáhly objemem 44 777,0 tis.Kč 100,0 % 

plánu.  

 

Ve výnosech z prodeje služeb (2 228,0 tis.Kč, tj. 101,3 % plánu) se jednalo především o 

příjmy:  

- za stravné (žáci 1 741,2 tis.Kč, zaměstnanci 294,1 tis.Kč)  

- za kroužky (117,0 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 (11,9 tis.Kč - škola má v pronájmu kopírovací stroj, který slouží 

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

karet a na další rozvoj školy),  

- za přijímací zkoušky – dobrovolný příspěvek (63,8 tis.Kč - určené k pokrytí výdajů na 

poštovné,  za SCIO testy, kancelářské potřeby, tisk doručenek, apod.). 

 

Ostatní výnosy z činnosti (4 110,5 tis.Kč, tj. 111,1 % 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 (drobný 

dlouhodobý hmotný majetek - dále DDHM,  spotř.materiál ) celkem za 168 628,-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, 

- za prodané almanachy (ke 30. výročí školy). 

 

Zúčtování fondů (SÚ 648): celkem v objemu 3 054,7 tis.Kč - jednalo se o zapojení 

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

- investiční fond v objemu 2 854,5 tis.Kč na "Revitalizaci chodby 3. nadzemního patra 

objektu C" 2 854,5 tis.Kč (schváleno usn. RHMP č. 315 z 25.2.2014 a č. 2873 z 21.10.2014), 

- fond odměn v objemu 100,0 tis.Kč, v souladu s usn. RHMP č. 315 z 25.2.2014, 

- rezervní fond v objemu 99,8 tis.Kč, z toho: 

- na realizaci projektu "Hudební festival Benátky - květen 2014" celkem 53,5 tis.Kč (viz též 

dále "Přijaté dary"), 

- na realizaci projektu "Elixír do škol (tandemy do škol)" celkem 10,0 tis.Kč (viz též dále 

"Přijaté dary"), 

 - na cestovné pedagogů 36,3 tis.Kč (výměnný pobyt - projekt "Czechago", dofinancování 

cestovného pedagogů na hudebním festivalu Benátky, služební cesta ředitele do Paříže), 

 

- fond kulturních a sociálních potřeb v objemu 0,4 tis.Kč na pořízení vybavení na zlepšení 

pracovních podmínek, a to nad rámec povinného vybavení (rychlovarná konvice).   

 

Přijaté dary 

Organizace přijala v r. 2014 tyto dary: 

- v objemu 168 628,- Kč (od Nadačního fondu příznivců Gymnázia Nad Alejí), a to 

počítače a monitory do učeben a kabinetů, datový projektor (do učebny biologie), 

digitální piano a dále spotřební materiál (knihy do anglické knihovny, laboratorní 

materiál, fotbalové míče, dresy, poháry pro fotbalový turnaj apod.) 

- v objemu 53 500,- Kč (od Nadačního fondu Cesta ke vzdělání) na realizaci projektu 

"Hudební festival Benátky - květen 2014" - prostředky byly plně využity na dopravu a 

ubytování školního sboru a část cestovného pedagoga. 

- v objemu 10 000,- Kč (od Nadace Depositum Bonum) na projekt "Elixír do škol 

(tandemy do škol)" - prostředky byly plně využity na úhradu mzdových nákladů 

(dohody) pro konkrétního učitele fyziky a dále na pořízení pomůcek pro výuku fyziky. 



- kancelářský nábytek od The Royal Bank of Scotland plc. (vyřazený kancelářský nábytek 

- stoly, židle, skříně, zásuvkové kontejnery, celkem 27 ks) 

 

Přijaté transfery (z ústředních a územních rozpočtů): dosáhly objemu celkem 35 383,4 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 5 656,0 tis.Kč na financování provozních výdajů. Naše organizace 

požádala v posledním čtvrtletí r. 2014 o posílení provozních prostředků o objem 220,0 tis.Kč, 

převedených z investičního fondu (tento krok schválila R HMP usnesením č. 3036 z 

11.11.2014) v souvislosti s nezbytným pořízením bezpečnostních skříní do skladu chemikálií 

(dle požadavků Hygienické stanice HMP a platných předpisů) a dále s obnovou počítačové 

techniky ve škole. Výše neinvestičního příspěvku na provoz z rozpočtu hl.m. Prahy k 

31.12.2014 tak dosáhla výše 5 876,0 tis.Kč. Škola dále obdržela následující účelové 

příspěvky z rozpočtu hl. města Prahy: 

-  objem 1 127,0 tis.Kč na posílení mzdových prostředků (usn. R HMP č. 3088 z 28.11.2014  

a č. 1282 ze 3.6.2014), 

-  objem 229,5 tis.Kč na projekt „Podpora rodilých mluvčích“ (Celoměstské programy 

podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy, 3. program: na podporu rozvoje škol, zřízených 

hl.m.Prahou, projekt Lingva, usn. R HMP č. 941 ze 13.5.2014), 

- objem 26,0 tis.Kč na program „Šance 2014“ (projekt specifické protidrogové prevence 

„Zdravé město Praha 2014“ - usn. R HMP č. 413 z 11.3.2014), 

- objem 11,0 tis.Kč na program „Unplugged 2014“ (projekt specifické protidrogové prevence 

„Zdravé město Praha 2014“ - usn. R HMP č. 413 z 11.3.2014), 

- objem 150,0 tis.Kč na projekt „Czechago“ (Celoměstské programy podpory vzdělávání na 

území hl.m. Prahy, program: Skupinové studijní pobyty v zahraničí - usn. R HMP č. 941 

ze 13.5.2014), 

- objem 161,0 tis.Kč na mzdové a související náklady asistenta na podpůrnou službu při 

vzdělávání žáka se zdravotním postižením (usn. R HMP č. 674 z 1.4.2014 a č. 2868  

z 21.10.2014),  

-  objem 20,0 tis.Kč na projekt "Genetika ve škole" (Celoměstské programy podpory 

vzdělávání na území hl.m. Prahy, 2. program: na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků  

a studentů, usn. R HMP č. 941 ze 13.5.2014), 

-  objem 20,0 tis.Kč na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s oslavami 30. výročí 

založení školy (usn. RHMP č. 497 z 18.3.2014), 

-  objem 15,0 tis.Kč na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s konáním soutěže ve 

španělském jazyce Mi ciudad favorita (usn. RHMP č. 855 z 22.4.2014), 

 

Všechny výše uvedené neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl.m. Prahy byly plně vyčerpány.  

V roce 2014 došlo po několikaletém poklesu k mírnému nárůstu příspěvku z rozpočtu 

hl.m.Prahy na mzdové prostředky. Z tohoto nárůstu však bylo třeba krýt nedostatek peněz 

na plat asistenta integrovaného žáka. Celkově však došlo k nárůstu prostředků na platy cca  

o 2% proti roku 2013 při stejném počtu zaměstnanců. 

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

Organizaci byl v roce 2014 převeden na účet neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. města 

Prahy (ÚZ 00080) v objemu 501,0 tis.Kč na financování „Metropolitního programu podpory 

středoškolské jazykové výuky“ (usnesení R HMP č. 339 z 25.2.2014 a č. 2868  

z 21.10.2014). 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 26 617,0 tis.Kč, vyčerpán byl rovněž v plné výši. 

 

Neinvestiční transfer z rozpočtu MŠMT (ÚZ 33038): 

Neinvestiční transfer v objemu 129,6 tis.Kč, určený na rozvojový program „Hodnocení žáků 

a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013", byl 

k 31.12.2014 vyčerpán v plné výši. 

 

Neinvestiční transfer z rozpočtu MŠMT (ÚZ 33047): 



V červnu 2014 byl na účet školy převeden neinvestiční příspěvek z rozpočtu MŠMT na 

financování rozvojového programu "Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014" v objemu  

14,4 tis.Kč. Prostředky byly plně využity na zakoupení učebních pomůcek a odborné 

literatury pro výuku německého, francouzského a španělského jazyka. 

 

Neinvestiční transfery z rozpočtu MŠMT (ÚZ 33051 a ÚZ 33052): 

V posledním čtvrtletí roku 2014 škola obdržela neinvestiční transfery z rozpočtu MŠMT 

v objemu 49,0 tis.Kč (ÚZ 33051), určený na zvýšení platů pedagogických pracovníků, a dále 

pak v objemu 161,4 tis.Kč (ÚZ 33052), určený na zvýšení platů pracovníků regionálního 

školství. Transfery byly zcela vyčerpány v souladu s podmínkami jejich poskytnutí. 

 

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

Ve sledovaném období bylo gymnáziu poskytnuto celkem pět neinvestičních příspěvků 

z rozpočtu MČ P/6 ve výši 275,5 tis.Kč, a to: 

- v objemu 234,0 tis.Kč za účelem realizace projektu „Jazykový kurz Barnstaple“, 

- v objemu 25,0 tis.Kč na projekt „Šance 2014“, 

- v objemu 10,0 tis.Kč za účelem realizace projektu „Debatní klub Nad Alejí 2014“, 

- v objemu 3,5 tis.Kč na projekt „E-bezpečí 2014“. 

- v objemu 3,0 tis.Kč na projekt „Unplugged 2014“. 

 

Tyto byly rovněž vyčerpány ve 100% výši upraveného rozpočtu. 

Náklady školy v r. 2014 dosáhly objemem 44 777,0 tis.Kč 100,0 % plánu (UR). 

Hlavní část nákladů tvořily osobní náklady, ostatní služby, opravy a udržování, spotřeba 

materiálu, spotřeba energií, opravy a udržování, odpisy majetku a pořízení drobného 

dlouhodobého hmotného majetku.  

Ve spotřebě energií došlo oproti předchozímu roku k výraznému poklesu nákladů  

celkem o cca 260,0 tis.Kč, v čemž se při našich stále probíhajících úsporných opatřeních 

nejvýrazněji projevila mírná zima a s tím spojené rekordně nízké spotřebované množství 

tepla. Zároveň nám byla dodavatelem fakturovaná nižší spotřeba elektrické energie za školu 

za rok 2013 (fakturace koncem ledna 2014), která pozitivně ovlivnila náklady za spotřebu 

el.energie v roce 2014 (původně vyšší dohadný účet spotřebované el.energie za r. 2013 dle 

skutečných odečtů elektroměru k 31.12.2013 byl vyrovnán snížením nákladů za energie pro 

r. 2014). Nárůst cen vodného-stočného pro r. 2014 proto nijak neovlivnil celkovou spotřebu 

energií.  

U spotřeby materiálu promítá nepatrný pokles nákladů oproti r. 2013 (o cca  

30,0 tis.Kč) nižší spotřebu potravin ve školní jídelně (tzn. menší počet dnů, kdy se vařilo)  

a pořízení nábytku do učebny č. 306 v r. 2013.  

Náklady na opravy a udržování v r. 2014 zásadně ovlivnila akce "Revitalizace chodby 

3. nadzemního patra objektu C" za 2 854,5 tis.Kč (inženýrské a stavební práce včetně 

dodávek materiálu). Akce byla dokončena ve 3. čtvrtletí roku a byla zcela hrazena  

z prostředků investičního fondu naší organizace. K poslední "revitalizaci chodby" v 2. NP 

dojde v následujících letech po vytvoření dostatečných finančních zdrojů v investičním fondu.  

V posledním čtvrtletí roku 2014 měla být provedena ještě akce "Čištění a výměna vsypaného 

písku na školním hřišti" (čerpání nákladů z investičního fondu odsouhlasila RHMP), avšak  

z důvodu nepřízně počasí jsme akci přesunuli do roku 2015. 

U ostatních služeb představuje nárůst nákladů především vyšší ceny za akce 

organizované školou (jazykové, lyžařské, sportovní aj. kurzy), které hradí rodiče studentů. 

 Nárůst nákladů v oblasti drobného dlouhodobého hmotného majetku oproti r. 2013 

vyplývá (jak již bylo zmiňováno výše) z nezbytného pořízení bezpečnostních skříní do skladu 

chemikálií (dle požadavků Hygienické stanice HMP a platných předpisů) a dále s rozsáhlou 

obnovou počítačové techniky ve škole.   

 

Pokud se týká odpisů, čerpání k 31.12. představuje v hlavní činnosti 1 880,6 tis.Kč 

(ve zdaňované činnosti 43,4 tis.Kč), tj. celkem 1 923,9 tis.Kč (RHMP byl schválen odpisový 

plán ve výši 1 923,9 tis.Kč – usnesení č. 3089 z 28.11.2014). Oproti r. 2013 došlo v objemu 

odpisů k mírnému nárůstu o cca 47,0 tis.Kč z důvodu počátku odpisování nového DHM v 

průběhu r. 2013 a od 1.1.2014.  

 

Organizace dosáhla k 31.12.2014 v hlavní činnosti vyrovnaného výsledku 

hospodaření.  

 



Čerpání investičních výdajů: 

 Ve sledovaném období nebyly žádné investiční výdaje vynaloženy. 

 

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 744,8 tis.Kč (tj. 

95,5 % plánu), a to: 

- v objemu 453,9 tis.Kč  za pronájmy tělocvičen, 

- v objemu 85,8 tis.Kč  za pronájem „ubytovny“ pro lektory AJ,  

- v objemu 40,0 tis.Kč za umožnění odstavení vozidel firmy SNEO, a.s., v areálu 

gymnázia, 

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

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

- v objemu 33,8 tis.Kč   za pronájem školnického bytu, 

- v objemu 26,9 tis.Kč  za umístění nápojových automatů, 

- v objemu 14,3 tis.Kč   za pronájem učeben,  

- v objemu celkem 10,4 tis.Kč  za pronájem divadelního sálu, zkušebny a hřiště, 

- v objemu 5,7 tis.Kč   za pronájem místnosti školní jídelny. 

 

Objem tržeb vykazuje oproti r. 2013 pokles o 3,1 %, a to zejména v pronájmech za 

tělocvičny a za umístění nápojových automatů (nerentabilita ze strany provozovatelů 

nápojových automatů). 

 

Hlavní část nákladů doplňkové činnosti (celkem 680,8 tis.Kč) tvořily náklady na 

energie (287,4 tis.Kč), osobní náklady (280,2 tis.Kč), služby (49,7 tis.Kč), odpisy  

(43,4 tis.Kč) a opravy a udržování (13,1 tis.Kč). Objem nákladů je srovnatelný  

s r. 2013 vyjma nákladů za opravy, které v roce 2014 představovaly zejména opravy 

osvětlení v tělocvičně a malířské práce v "ubytovně". 

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

64,0 tis.Kč. 

 

Celkový výsledek hospodaření v objemu 64,0 tis.Kč je navrhován k rozdělení do fondů 

takto: 

- objem 40,0 tis.Kč do fondu odměn, 

- objem 24,0 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 2014/2015 

Září 1 Zahájení školního roku 

 5 Burza učebnic 

 5 Podzimní termín maturit 

 26 Zahájení projektu „Nejde jen o prsa“ s Lucií Bílou 

 30 Prima slavnost aneb První zvonění 

Říjen 6 Imatrikulace nových studentů (Břevnovský klášter) 

 21 Zasedání školské rady 

Listopad 5 Čtvrtletní pedagogická rada 

 12 Třídní schůzky 

 19 Den otevřených dveří 

 20 Schola Pragensis – prezentace školy (zahájení) 

 28 Maturitní ples gymnázia 

Prosinec 14 Vánoční koncert (J.J.Ryba: Česká mše vánoční v provedení 

studentů, učitelů a přátel gymnázia) 

 15 Vánoční volejbalový turnaj (zahájení) 

 29 Setkání mládeže Taizé (zahájení) 

Leden 14 Den otevřených dveří 

 28 Pololetní pedagogická rada 

Únor   

Březen 18 Školní akademie v Salesiánském divadle 

 26 Velikonoční basketbalový turnaj (zahájení) 

Duben 8 Čtvrtletní pedagogická rada 

 15 Třídní schůzky 

 22 Přijímací zkoušky – 1.termín 

 23 Přijímací zkoušky – 2.termín 

 29 Závěrečná pedagogická rada pro maturitní ročníky 

 30 Poslední zvonění maturitních ročníků 

Květen 4 Zahájení písemné části maturitních zkoušek 

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

 18 Zahájení týdne péče o „Miminka nanečisto“ ve školním 

projektu 

 18 Zahájení ústní části maturitních zkoušek 

 29 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (Břevnovský 
klášter) 

Červen 2 Jazykový kurz tercií v Anglii (odjezd) 

 10 Zkoušky FCE a CAE (zahájení) 

 24 Závěrečná pedagogická rada 

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

 27 Zahájení rekonstrukce schodišťového prostoru budovy C 

Červenec   

Srpen 24 Zahájení přípravného týdne šk.roku 2015/2016 

 



VIII. ZPRÁVY PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ  

Zpráva předmětové komise češtiny 
 
Ve školním roce 2014/2015 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

K.Braunová Č-Vv 02.A, 4.A 

H.Brdičková Č-Hv 02.B, 03.A, 05.B 

V.Hrdličková Č-R 01.B, 04.B, 06.A, 07.B, 08.B 

M.Jirák Č-L 04.A, 05.A, 06.B, 07.A, Ls 

I.Mináriková Č-Ov 01.A, 03.B, 1.A 

A.Svitáková Č-N 08.A 

J.Vondra Č-N 2.A, 3.A 

 
1. Akce v rámci vyučování 

 

Muzeum K. Čapka na Strži – 4.A, 08.A, 08.B 
Švandovo divadlo – 03.B 
Divadlo Minor – 01.A 
Stavovské divadlo + dílna – 03.B, 1.A 
Olympiáda ČJ  
Recitační soutěž 
Školní akademie 
Klášter sv.K. Boromejského – kulturní program 

 

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
 

Dramatický kroužek – 01.A, 03.A, 03.B, 05.B – I.Mináriková 
 

3. Soutěže  
 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Olympiáda 
v českém jazyce 

Školní 
kolo 

13  (kat. A) 
15  (kat. B) 

Kategorie A: B.Hačkajlová (04.A) -27b. 
Kategorie B: Š.Hříbal (4.A) - 29b. 

Obvodní 
kolo 

2  (kat. A) 
2  (kat. B) 

Š.Hříbal 1.místo (kat. B)  
 

Krajské 
kolo 

1  (kat. B) Š. Hříbal – postup do ústředního kola 
OČJ  

Recitační soutěž Školní 
kolo 

12 L.Kojecká (02.B) 
A.Hroudová (04.A) 

 

4. Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Jazyk dnešních médií (seminář) 6 hod. V.Hrdličková,K.Braunová 

Výtvarná výchova a český jazyk 
(seminář) 

4 hod. 
 

V.Hrdličková,K.Braunová 
 

Mluvím, mluvíš, mluvíme 
(seminář) 

4 hod. H.Brdičková 

Dramatická výchova pro současnou 
školu (kurz) 

3 sem. I.Mináriková 

Prázdniny trochu jinak (týdenní kurz) 40 hod. I.Mináriková 

Aktualizační odborná příprava 
(hodnotitel ÚZ) 

15,5hod. Braunová,Brdičková,Hanzlík, 
Hrdličková,Jirák,Mináriková,Svitáková,Vondra 

 

Zpracoval: Miroslav Jirák  



Zpráva předmětové komise anglického jazyka 
 
Ve školním roce 2014/2015 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující zkratka 

H. Cianci Cia 

E. Darrell Dar 

A. Decker Dec 

J. Hájek Háj 

J. Hrazdirová Hra 

R. Langrová Lan 

J. Lukavec Koester Luk 

P. Nováková Nov 

Y. Pospíšilová Pos 

S. Spargrrove Spa 

Z. Stiborková Sti 

Z. Ševčíková Šev 

 

1. Akce v rámci vyučování 

 prodej knih OUP (4.9, 9.9. 2014, org. Pos) 

 slavnostní předání certifikátů FCE a CAE studentům (29.9. 2014 Hra) 

 oslava svátku Halloween připravená studenty kvart pro studenty prim v rámci předmětu Malý 
Svět (24.10. 2014 Spa, Dar) 

 vystoupení studentů 03.B v Domě pečovatelské služby  v rámci veřejné služby (9.12. 2014 
Lin, Lan) 

 vystoupení studentů 03.A v Domě seniorů  v rámci veřejné služby (11.12. 2014 Brd, Cia, Lan) 

 návštěva divadelního představení souboru The Bear Theatre v Redutě 02.A, 02.B (4.12.2014 
Cia, Pos, Šev) 

 návštěva divadelního představení Christmas Carol v Redutě 04.A, 04.B (10.12.2014 Pos, 
Hra,Lan) 

 Anglická olympiáda - školní kola všech tří kategorií (12.,15.,17. 12. 2014) 

 písemná část profilové maturitní zkoušky Aj nanečisto ( 22.-23.4.2015 celá komise) 

 anglické drama –představení (15.-17.4. 2015 Spa) 

 návštěva divadelního představení souboru The Bear Theatre v Redutě: The History of 
England I.(5.5. 2015) a The History of England II. (2.5. 2014) pro studenty tercií (26.5.2015 
Cia, Pos, Hra, Dec, Lan) 

 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 15.-19.9. 2014  
Pos, Hra, Dar, 02.B 22.-26.9. 2014 Šev, Cia, Spa)  

 výukový a poznávací zájezd do Skotska pro studenty sext, 2.A + doplňky (4.-12.10. 2014 Lan, 
Sti, Hra, Šev)  

 výměnný projekt Czechago se školou Walter Payton College Prep v Chicagu – pobyt 21 
českých studentů a 3 učitelů v Chicagu (23.10.- 3.11.2014), pobyt 20 amerických studentů a 3 
učitelů v Praze (25.3.-1.4.2015 Bru - Vv, Čj, Pos, Ben - ředitel školy) 

 výukový  a poznávací kurz anglického jazyka pro studenty tercií ve Velké Británii (2.-14.6. 
2015 Lan, Cia, Pos, Hra, Šev + asistentka) 

 náhradní program pro studenty tercií, kteří se nezúčastnili výukového a poznávacího kurzu 
anglického jazyka ve Velké Británii v  Praze (2.–14.6. 2015  Spa + absolventi GNA) 



 English Club - odpolední kroužek angličtiny pro studenty prim (Lan) a tercií (Nov, Dar, Dec) 

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

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

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

 informační schůzky pro studenty uvažující o studiu v zahraničí (několikrát za rok, Sti, Spa) 

 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, 
(15.,17.12. 2014) 

Školní kolo: primy - 
sekundy 

60 studentů 1.místo – Daniela Dvořáková  PB 

Školní kolo: tercie – 
kvarty 

32 studentů  1.místo – Nat. Emma Johnsonová 
TB 

Olympiáda v Aj pro 
vyšší gymnázium, 

(12.12.2014) 

Školní kolo: 
1.-3. roč. 

kvinty - oktávy 

16 studentů 1.místo – Veronika Vidovičová QB 

Olympiáda v Aj 
(27.2.2015) 

Obvodní kolo 
3 studenti 1.místo –  

Daniela Dvořáková  PB 
  

Olympiáda v Aj Krajské kolo 2 studenti  
 

 

Debatní liga 
 

  

více na www.alej.cz 

 

4. Další vzdělávání učitelů 

Druh (název) vzdělávání 
 

Rozsah Účastník 

Seminář Watch Out for Oliver Tate (org. Bridge) 28.8.2015 Sti 

Současná americká literatura (Descartes) 20.10.2014 Hra 

Activities which never or hardly ever fail to work 3. 12.2014 Pos 

Seminář o vánočních aktivitách (OUP) 8.12.2014 
odpol. 

Sti 

Problematika integrace dítěte s poruchou autistického 
spektra 

11.2. 2015 Sti 

První pomoc u dětí 22.10.2014 Šev, Sti 

Současná literatura a kultura anglosaských zemí 1x měsíčně Lan 

 

5. Další aktivity učitelů  

maturity nanečisto duben Spa, Luk 

doporučení a konzultace přihlášek na vysoké a 
střední školy v zahraničí 

celoročně Hra, Sti, Luk, 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 2014 Pos, Dar 
Hra, Spa 



leden 2015 

bariérové testy před uzávěrkami přihlášek na FCE 
a CAE  

leden 2014 

únor 2015 

Šev 
Hra 

doplňující test z Aj pro přijaté studenty prim  květen 2015 celá předmětová 
komise 

snídaně s maturanty  svatý týden Spa, Luk 

srovnávací testy pro studenty kvart květen 2015 Sti 

Propagace a organizace přihlašování se do 
CTYOnline kurzů 

září, říjen 2014 

prosinec 2014 

červen 2015 

Sti 

Celodenní seminář pro nové koordinátory CTY 
kurzů - jako lektor 

21.10.2014 Sti 

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

únor až květen 
2015 

Sti 

Spolupráce s nakladateli anglických učebnic a 
časopisů - zajištění cen do tomboly školní 
akademie 18.3.2015 

únor, březen 
2015 

Sti 

Návštěva New York University v Abu Dhabi 19.-22.2.2015 Spa 

 

1) charitativní akce TERCIE A + Alejsbor - domov důchodců - vánoční besídka - 12/2014 

 
  



 
2) zájezd do Anglie - TERCIE A - 6/2015 

 

  



 

Zpráva předmětové komise německého jazyka 
 
Ve školním roce 2014/2015 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

PhDr Adéla Svitáková Nj/Čj 02.A,06.B,07.A,07.B,4.A 

Mgr. Lada Boháčová Nj/D 01.A,03.A,03.B,04.A,04.B,08.B,2.A 

Mgr. Jakub Vondra Nj/Čj 01.B,05.B,06.A,08.A,2.A 

Mgr. Jakub Hájek Nj/Aj 4.A,08.A,od pololetí: maturitní seminář 

Mgr. Lenka Seifertová Nj/Fj Od pololetí: 02.B,04.B,05.A 

Anne Liebscher rodilá 
mluvčí 

Maturitní seminář (do pololetí):08.A,08B,4.A 

1. Akce v rámci vyučování 

Návštěva Velvyslanectví SRN v Praze; studenti diskutovali s německou atašé o historii (1989) i 
současné situaci v SRN, o práci velvyslanectví. 
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. (Multimediální učebna) 
Žáci tvoří koláže k různým tématům z německy mluvících zemí. (Využití na nástěnkách.) 

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  

- Mezinárodní setkání mládeže v Bayreuthu   

11.8. – 16.8.2015 - 6 studentů. Vedení akce se ujali naši absolventi: Viktor Veselý a Andrea 
Zelenková. 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. 

- Poznávací zájezd: Drážďany 

24.4.2015, návštěva výstavy k 70. výročí bombardování Drážďan, 38 studentů, pedagogické 
vedení L. Boháčová, ped. doprovod Z. Bukovská, A. Kulhánková. 

- Internationale Jugendbegegnung in Krzyzowa (ehem. Kreisau),   

13.9.-19.9.2014, 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. Setkání probíhá 
výlučně v německém jazyce. 

   



   

3. Soutěže  

Druh soutěže Úroveň Počet 
účastníků 

Ocenění studenti 

Olympiáda v 
Nj 

Školní 
kolo 
 

16 Kategorie III.A: L.Závozda, A.Dvořáček, 
K.Fedorková, T.Štěpánek; 
Kategorie II.B: A.Jindráková, D.Klement, M.Šembera 

Obvodní 
kolo 

4 III.A: 1. místo L.Závozda, 2. místo A.Dvořáček  
II.B: 1.místo D.Klement, 2. místo A.Jindráková 

Krajské 
kolo 

2 III.A: 14.místo L.Závozda 
II.B: 5. místo D.Klement 

4. Další vzdělávání učitelů 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Konzultace nakladatelství Hueber 4 hod L.Seifertová, L.Boháčová 

Deutschlehrertag 1 den Lada Boháčová 

Tandem - česko-německá spolupráce, Plzeň 2dnů Lada Boháčová 

Fortbildung für tschechische 
Deutschlehrer,Frankfurt/M. 

5 dnů Jakub Hájek 

5. Další důležité údaje 

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

Zpracovala: Adéla Svitáková 



Zpráva předmětové komise francouzského jazyka 
 
Ve školním roce 2014/2015 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Mgr. Jiří Hruška F 1.A (F1), 1.A (F2), 04.A, 08.B 

Mgr. Anna Kulhánková F 1.A (F1), 1.A (F2), 01.A, 05.A, 06.A, 07.A, 08.B 

Mgr. Lenka Seifertová F 02.A, 03.A 

 
1. Projekty a aktivity předmětové komise  

 
I v tomto školním roce jsme pro studenty připravili akce, které měly za cíl obohatit standardní 

výuku. 

S 1.A jsme se již tradičně zúčastnili prezentace o Kanadě a shlédli projekci aktuálních 
dokumentů v rámci Dnů Kanady (prof.Hruška, prof.Kulhánková).  

Prof.Kulhánková a prof.Seifertová ve spolupráci se Septimou A připravily pro studenty Primy 
A zážitek ve formě virtuální návštěvy pravé francouzské crêperie s objednáváním, obsluhou a 
ochutnávkou palačinek a nápojů. 

Kvarta A s prof.Hruškou i v letošním roce strávila ve škole dva francouzské večery – jeden 
na téma detektivního pátrání (okořeněný opravdovým pátráním po odměně v prostorách školy) a 
druhý spojený s přípravou a konzumací palačinek a příjemným posezením. 

Prima A, Sekunda A a Tercie A s prof.Kulhánkovou a prof.Seifertovou opět připravily festival 
francouzského divadla (texty si studenti napsali samostatně pod vedením vyučujících).  

Studenti maturitního ročníku si mohli vyzkoušet maturitu nanečisto, jednak didaktický test 
společné části v rámci pilotáže ve spolupráci s CERMATem (prof.Hruška), jednak slohovou práci 
i ústní zkoušku společné a profilové části, jejichž cvičnou realizaci jsme připravili v rámci 
předmětové komise (prof.Hruška, prof.Kulhánková). 

Jarní zájezd do Alsaska se kvůli nízkému počtu přihlášených studentů bohužel nepodařilo 
realizovat.  

2. Soutěže  
 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Konverzační soutěž 
ve francouzštině 

Školní kolo 13 Šimon Lehký 
Magda Křelinová 
Kristina Švábová 

Konverzační soutěž 
ve francouzštině 

Krajské kolo 3 vítězové školního kola 
v jednotlivých 
kategoriích 

Naši studenti se bohužel 
letos neumístili na 
vítězných pozicích. 

 
3. Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Metodický seminář FRAUS – pilotáže 
učebnic SAISON 

2 tříhodinové bloky Prof.Hruška 
Prof.Kulhánková 

První pomoc u dětí 4 hodiny Prof.Hruška 
Prof.Kulhánková 
Prof.Seifertová 

Konzultační seminář pro management škol 
CISKOM 

3 hodiny Prof.Hruška 

Respektovat a být respektován 1-3 5 celodenních 
seminářů 

Prof.Seifertová 

Školení jazykové animace 3 hodiny Prof.Seifertová 

 
4. Další důležité údaje 

 
Prof. Hruška působí jako fakultní učitel FF UK, ve školním roce 2014/2015 odvedl tři 

pedagogické praxe. 



Ve školním roce 2014/2015 jsme navázali spolupráci s nakladatelstvím FRAUS, které nás 
oslovilo ohledně možnosti pilotáže nových učebnic z produkce Didier s titulem SAISON. Rozhodli 
jsme se začít s těmito učebnicemi pracovat, neboť se nám jevily jako kvalitní ucelená řada 
učebnic, která je ideální pro studenty vyššího gymnázia. 

Po prvním roce zkušeností s prací s touto sadou učebnic jsme se rozhodli tuto metodu 
používat i v následujících letech. V tomto duchu jsme také přepracovali školní vzdělávací 
program.  

 
Zpracoval: Jiří Hruška 

  



Zpráva předmětové komise španělského jazyka 

  

Ve školním roce 2014/2015 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Juan Manuel Espuny španělský jazyk 07.B, 08.A, 3.A 

Jitka Pagáčová španělský jazyk 05.B, 06.B, 07.B, 08.A 

Lenka Pospíšilová španělský jazyk 01.B, 02.B, 03.B, 04.B, 3.A 

 

1. Akce v rámci vyučování 

Komentovaná prohlídka Institutu Cervantes (zhlédnutí španělského filmu, 
návštěva galerie a knihovny, přednáška o chodu zařízení).  

Zúčastněné třídy: 06.B, prof. Pagáčová                                       (26.září 2014)  

a 3.A, prof. Pospíšilová                                                               (21.října 2014) 

Mi animal favorito, tematický projekt doplňující řádnou výuku třídy 05.B. prof. 
Pagáčová                                                                                    (listopad 2014) 

Můj obrázkový slovník, soutěž pořádaná Goethe institutem v Praze.  

Zúčastněné třídy: 02.B, 03.B (ve spolupráci s anglickou komisí vytvoření 
trojjazyčného slovníku) a 04.B. Mezipředmětový projekt ve spolupráci s estetickou 
výchovou.  prof. Pospíšilová                                      (říjen 2014) 

Beseda o Chile za účasti velvyslance Chilské republiky v ČR, 
Pabla Rodriga Gaete Vidala. Zúčastněné třídy: 05.B, 06.B, 07.B, 08.A, 3.A. 
prof. Štang,  Pagáčová, Pospíšilová                                        (30.října 2014) 

Školní kolo olympiády ve španělském jazyce.  

Zúčastněné třídy: 03.B, 04.B, 05.B, 06.B, 07.B, 3.A.  

prof.  Pagáčová, Pospíšilová                                        (13.listopadu 2014) 

Beseda o Peru za účasti druhého tajemníka velvyslanectví Peruánské 
republiky v ČR, Julia Ubillúse Ramíreze. Zúčastněné třídy: 05.B, 06.B, 07.B, 08.A, 
3.A. prof. Štang,  Pagáčová, Pospíšilová                      (9.prosince 2014)               

 
Soutěž pražských hispanistů na Základní škole Pod Marjánkou. Zúčastnilo 

se pět studentů našeho gymnázia (viz. níže) a prof. Pospíšilová  
                                                                                               (10.prosince 2014) 
 

Setkání se studenty ze Španělska. Prezentace o našem gymnáziu a o 
České republice ve španělském jazyce pro studenty a vyučující partnerského 
galicijského gymnázia. Zúčastněné třídy: 3.A. prof. Pospíšilová, Espuny                       
(23.ledna 2015)                      

 
Beseda o Dominikánské republice za účasti generálního konzula 

Dominkánské republiky v ČR, Ramóna Carreñi. Zúčastněné třídy: 05.B, 06.B, 
07.B, 08.A, 3.A. prof. Štang,  Pagáčová, Pospíšilová                (25.února 2015)               

 
Krajské kolo soutěže ve španělštině na Gymnáziu Přípotoční. 
Zúčastnili se tři studenti našeho gymnázia (viz. níže) a prof. Pospíšilová  



                                                                                                  (18.března 2015) 
 
Účast na slavnostním aktu u sochy Benita Juáreze na Náměstí Interbrigády u 
příležitosti oslav jeho narození. 
Zúčastněné třídy: 07.B, 3.A. prof. Pagáčová, Pospíšilová               
                                                                                                  (20.března 2015)      
Prezentace oboru Hispanistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.   
Zúčastněné třídy: 07.B, 3.A. prof. Pagáčová, Pospíšilová               
                                                                                                  (11.června 2015)      
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  

Doplnění zájezdu Madrid a Kastilie s Cestovní kanceláří JH Travel. Zúčastnily 
se 3 studentky ze 3.A. Bez pedagogického doprovodu.       
                                                                                          (17.-23.října 2014) 

 

3. Soutěže  
 

Druh 
soutěže 

Počet účastníků Ocenění studenti 

Školní kolo 
olympiády 
ve 
španělštině 
(13.11.) 

kategorie A: 9 studentů 
 

1. Tereza Veselá, 04.B 
2. Johanka Kreislová, 04.B 
3. Kateřina Adámková, 04.B 

kategorie B: 9 studentů 
 

1. Kateřina Cohnová, 06.B 
2. Sára Šimková, 05.B  
3. Markéta Linhartová, 06.B 

kategorie C: 11 studentů 1.-2. Zoran Zwaan, 07.B 
Michael Konůpka, 3.A 
3. Eliška Divišová, 3.A 

Soutěž 
pražských 
hispanistů 
(10.12.) 

5 studentů 
I.kategorie: Thea Šebková 03.B 
II.kategorie: Eliška Divišová 3.A 
III.kategorie:Kateřina Adámková 04.B 
IV.kategorie: Michael Konůpka 3.A 
V.kategorie: Kateřina Cohnová 06.B 

Kateřina Cohnová, 06.B 
1.místo v V.kategorii 
 
Thea Šebková, 03.B 
2.místo v I.kategorii 

Krajské kolo 
soutěže ve 
španělštině  
(18.3.) 

3 studenti  
I.kategorie: Michael Konůpka,3.A 
 II.kategorie: Tereza Veselá, 04.B 
III. kategorie: Lucie Coufalová, 3.A 

Lucie Coufalová, 3. A 
2.místo ve III.kategorii 

 
4. Další vzdělávání učitelů 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Metody práce se školní třídou 
(volitelný seminář v rámci studia Učitelství pro 
SŠ na Filozofické fakultě UK) 

3 vyuč. hod. 

prof. Pospíšilová 

Didaktika francouzštiny a pedagogická praxe 
(povinné předměty v rámci studia Učitelství 
pro SŠ na Filozofické fakultě UK) 

60 vyuč. 
hod. a 18 

hodin praxe 

prof. Pospíšilová 

Přednášky v rámci Iberoamerických studií na 
FF UK a přednášky na Instituto Cervantes -  

prof. Pagáčová a 
prof. Štang 

 
  



 

5. Obrazový materiál 

Vítězové školního kola olympiády ve španělštině 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda s velvyslancem Peru 

 

  



 

Beseda s generálním konzulem Dominikánské republiky 

 

 

Návštěva slavnostního aktu u sochy Benita Juáreze 

 

  



Přednášející z Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 

 

                                                Zpracovaly: Lenka Pospíšilová a Jitka Pagáčová 

  



Zpráva předmětové komise matematiky a deskriptivní geometrie 
 
Ve školním roce 2014/2015 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Vlasta Bílková M 06.A, seminář MA, seminář M - opakovací 

Roman Doubek M 08.A, 1.A 

Nataša Dřínková M 07.B 

Pavlína Vágenknechtová Edrová M 03.B, 04.A, 05.A 

Jaroslava Horálková M Deskriptivní geometrie 

Miloslav Hrubeš M 05.B, MF seminář 

Renáta Ottová M 01.A,02.A 

Zuzana Machátová M 04.B, 3.A, 4.A, Matematický seminář 

Dana Sýkorová M 02.B, 03.A, 07.A, seminář M - opakovací 

Dana Töpferová M 01.B, 06.B, 08.B 

 
1. Akce v rámci vyučování 
- Matematická olympiáda    zájemci 
- Matematická soutěž MaSo    zájemci 
- Pythagoriáda     zájemci 
- Matematický klokan     zájemci 
- Matematická soutěž Náboj    zájemci 
- soutěž Pišqworky     zájemci 
 
2. Soutěže  

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

MaSo Nižší 
gymnázium 

2 čtyřčlenná 
družstva 

1.místo: Jakub Jelínek (04.A), 

David Klement, Marie 
Kalousková (03.B), Lukáš Frk 
(02.B) 

Pišqworky Nižší i vyšší g. 2 pětičlenná 
družstva 

Družstvo 06.B postup do 
krajského kola 

Klokan Nižší i vyšší g. Celkem 44  

Kat. Benjamín Pavel Otta (01.B) 115b, 

Kat .Kadet David Klement (03.B) 95b 

Pythagoriáda 
 

Obvodní kolo Prima 27  

Sekunda 31 
 

Milan Malečka (02.A) 
1.-6.místo 

Tercie 16 
 

Ivana Štencová (03A), Jan 
Hlaváč, Petr Zajíc, Jiří Heller 
(03.B) 
1.-6.místo 

Matematická 
olympiáda 

Celostátní 
kolo 

Kategorie A – 1 Ondřej Houška (07.A) 
 

Krajské kolo 
 

Kategorie A -1 Ondřej Houška (07.A), 12.místo 

Kategorie B - 1 Markéta Bařinková (06.B), 
15.místo 

Kategorie C – 1  

Kategorie Z9 - 2  

Obvodní kolo Kategorie Z6 -
primy - 14 

 

Kategorie Z7 –
sekundy – 19 

Martin Pýcha (02.A), 
 1.-6. místo 

Kategorie Z8 –
tercie - 6 

David Klement (03B), Kira 
Golyatina (03.B). 
1.-6.místo 

Kategorie Z9 –
kvarty - 8 

Jakub Rada (04B), 2.místo 

 



4. Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Seminář k úlohám MO 1den M.Hrubeš, D.Sýkorová, 
D.Töpferová  

Seminář z historie matematiky 4 dny D.Sýkorová 

 
 
 

Zpracovala: Dana Sýkorová 
  



Zpráva předmětové komise fyziky 
 
Ve školním roce 2014/2015 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Jiří Benda fyzika 03.A 

Nataša Dřínková fyzika 01.A, 01.B, 02.A, 02.B, 03.B, 06.B 

Miloslav Hrubeš fyzika 04.A, 05.A, 1.A, 3.A, MF sem., sem. z fyziky 

Petr Kučera fyzika 04.B, 05.B 

Zuzana Machátová fyzika 06.A, 07.B 

Dana Sýkorová fyzika 07.A 

Dana Töpferová fyzika 2.A, bloky 08.A, 08.B, 4.A 

 
1. Akce v rámci vyučování 
 
Přednáška Vladimíra Wagnera (FJFI ČVUT) Urychlovač LHC na cestě k poznávání počátku 
vesmíru (studenti technického a přírodovědného bloku, Top) 
Výstava 60 let CERN – návštěva interaktivní výstavy k 60. výročí založení mezinárodní 
laboratoře pro částicovou fyziku (07.A, Sýk) 
Exkurze v Ústavu fotoniky a elektroniky AV v rámci Týdne vědy (studenti MF semináře, Hru, 
Mac) 
Pozorování částečného zatmění Slunce 20. března 2015 – v učebně ve třetím patře školy 
instalovány tři dalekohledy (všichni studenti školy, Ben, Hru) 

 
 

 
 
Výstava Brána do vesmíru – návštěva světové putovní výstavy o historii kosmonautiky (07.A, 
07.B, Sýk, Mac) 
Exkurze k tokamaku GOLEM na FJFI ČVUT (07.A, Sýk, Hru) 
Techmania v Liberci – celodenní výlet (01.B, Dří, Ott)) 
Planetárium – pořad Vesmírný ostrov Země (07.A, Sýk) 
 
2. Tandemová výuka 
 



Prof. Dřínková se se svými třídami (01.A, 01.B, 02.A, 02.B, 03.B, 06.B) zapojila do projektu Elixír 
do škol organizovaného nadací Depositum Bonum. Po celý školní rok probíhala ve třídách paní 
profesorky jednou týdně tandemová výuka. Spolu s ní přicházela do hodin fyziky i asistentka 
Veronika Kodetová, studentka učitelství matematiky a fyziky na Matematicko–fyzikální fakultě 
Univerzity Karlovy. Cílem projektu bylo zkvalitnit a zatraktivnit výuku fyziky – umožnit učitelům 
věnovat více času jednotlivým studentům, stihnout ukázat více názorných pokusů apod. 
 
3. Soutěže  
 
Fyzikální olympiáda 

 

Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti Umístění 

Kategorie A 
Krajské kolo 

1 Tomáš Jirman 08.B 8. místo 

Kategorie B 
Krajské kolo 

1 Ondřej Houška 07.A 2. místo 

Kategorie C 
Krajské kolo 

3 Michal Mareš 06.B 
Anežka Marková 06.A 

7. místo 
13. místo 

Kategorie D 
Krajské kolo 

3 Tomáš Pýcha 05.A 
Josef Cikhart 05.A 

23. místo 
27. místo 

Kategorie E 
Krajské kolo 

1 Barbora Hačkajlová 04.A 12. - 13. místo 

Kategorie E 
Obvodní kolo 

3 Barbora Hačkajlová 04.A 
Jan Kočka 04.B 
Jakub Jelínek 04.A 

3. místo 
5. místo 
7. místo 

Kategorie F 
Obvodní kolo 

14 Jan Apolín 03.B 
David Klement 03.B 

2. – 3. místo 
2. – 3. místo 

 
Astronomická olympiáda 
 

Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti Umístění 

Kategorie EF 
Celostátní finále 

1 Martin Rokyta 04.B 7. místo 

Kategorie CD 
Krajské kolo 

1 Dominik Hodan 06.B 8. místo 

Kategorie EF 
Krajské kolo 

2 Martin Rokyta 04.B 
Petr Zajíc 03.B 

5. místo 
8. místo 

Kategorie AB 
Školní kolo 

3   

Kategorie CD 
Školní kolo 

11   

Kategorie EF 
Školní kolo  

4   

 
Elektrotechnická olympiáda 
 

Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti Umístění 

Celostátní finále 1 Jakub Lukeš 06.A 3. místo 

 
  



 
Robosoutěž 2014 
 

Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti Umístění 

Celostátní finále Tříčlenné družstvo Jakub Lukeš 06.A 
Petr Michalík 06:A 
Vojtěch Štros 06.A 

 

 
4. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 3 dny Dří 

Dílny Heuréky (Náchod) 1 den Dří 

Heuréka pro pokročilé víkend Dří 

Tandemová výuka (školení v rámci projektu Elixír do 
škol) 

 
4 dny 

 
Dří 

Ukázková hodina fyziky Střídavý proud (projekt 
Informace kolem nás, Mensa gymnázium) 

  
Mac 

Bezpečnost práce s el. proudem   Ben, Hru, Mac, Top 

Přednáška Užití programu Mathematica ve výuce 
matematiky a fyziky na SŠ 

 Ben, Hru, Kuč, Mac, Sýk, 
Top 

 
5. Grant ČEZ Oranžová učebna 
 
Na konci školního roku jsme získali grant na rekonstrukci učebny fyziky od nadace ČEZ.  V rámci 
podpory matematického a fyzikálního vzdělávání na školách organizuje ČEZ již několik let soutěž 
pro školy. Na základě počtu studentů účastnících se krajských kol matematické a fyzikální 
olympiády vybere patnáct nejúspěšnějších škol a z nich losuje vítěze s právem zažádat o grant 
ve výši 200 000 Kč. V letošním roce jsme byli vylosováni my.  Grant jsme podali, a tak nás 
v příštím roce čeká hodně plánování a určitá omezení v průběhu rekonstrukce učebny. 
Výsledkem bude ale modernizace učebny 120, o kterou jsme již několik let usilovali.  
 

Zpracovala: RNDr. Dana Töpferová  



Zpráva předmětové komise Bi 2014-2015  
 
Ve školním roce 2014/2015 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Brabec Pavel Bi,Ze TB,QA,KA, 2A     

Hrabovská Alena Bi,TV SA,SB,KB, XA,XB, Sem 3.roč. Sem 4 roč   

Jánská Milada Bi,TV  QB,1.roč,Př. Blok 

Jánský Jiří Bi, D PB 

Skolilová Irena Bi, Tv TB, MA, MB,3.A Antropologie 

Benešová Zdeňka Bi, Ch PA 

 
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 se pravidelně zúčastňují 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. (Anežka Marko, Tereza 
Pětrošová, Markéta Novotná, David Helekal )  

Exkurze do vědeckých ústavů AVČR - určená pro studenty seminářů Bi a Přírodovědného 
bloku. (např. 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. 

YPEF  Soutěž pořádaná lesnickou fakultou oslovila 15 studentů naší školy napříč ročníky. 
Po absolvování  regionálního kola studenti nižšího gymnázia postoupili do mezinárodního kola.   

Pravidelná spolupráce s ISP (International School of Prague) Studenti této ale i ostatních 
středních škol měli možnost laborovat v naší laboratoři pro genetiku a molekulární biologii. 

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".   
  



 
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“. Čtyřhodinový kroužek probíhal pravidelně 1x za měsíc. Jedná se o studenty 
s eminentním zájmem o biologické vědy. Z těchto studentů se rekrutovali zájemci o práci 
v projektu “Otevřená věda“ Studenti kroužku  iniciativně a  sami sepsali a podali návrh na projekt 
na tzv.školní minigrant s názvem: „Proteiny nás baví“.   

Studenti tímto krokem získali peněžní podporu na nákup laboratorní sady, která umožňuje 
extrahovat, purifikovat PCR produkt zodpovídající za protein GAPDH. 

Studenti využívají anglické odborné texty, aplikují získané znalosti v praktických cvičeních. 

 
3. Soutěže  

 

Druh soutěže Úroveň Jména účastníků umístění 

BiO 
Kategorie D 

Školní 50 žáků Vítěz:  Kojecká  Ludmila SB 

Obvodní Kojecká Ludmila SB 
Pechačová Alžběta 
Hačkajlová Kateřina 

místo: 1. 
místo:  7. 
místo:  9. 

Krajské Kojecká Ludmila SB 
Pechačová Alžběta PB 

místo:  1.   
místo:   32. 

BiO 
Kategorie C 

Školní 21 žáků Vítěz: Kateřina Kohoutová (TB) 

Obvodní Houžvičková Magdalena TA 
Kohoutová Kateřina TB 
Helebrant Václav 

místo: 1. 
místo:  3. 
místo:  4. 

Krajské Brodská Johana TA 
Helebrant Václav TB 

místo:  19. 
místo:  25. 

BiO 
Kategorie B 

Krajské Jenčová Tereza XA 
Štros Vojtěch XA 

místo:  8. 
místo  11. 

BiO 
Kategorie A 

Krajské Pětrošová Tereza MA 
Hříbal Šimon 4A 
Marko Anežka MB 

místo: 3. Úspěšný řešitel 
místo: 4. Úspěšný řešitel 
místo  6. 

Národní Pětrošová Tereza MA místo 14. 

Floristická 
soutěž Vazba 
květin 

Městské Měrková Michaela TA 
Houžvičková Magdalena TA 
Kubátová Tereza SA 

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

Zemské Měrková  místo: 7. 

Přírodovědný 
klokan  soutěž 
pro nižší 
gymnázium 

Školní 
 

Celkem 120 žáků místo: 1. 
místo:  2. 
místo:  3. 

YPEF  Regionální 
kolo  

Kat. mladší: Frk Lukáš, Kojecká 
Ludmila, Máchová Alžběta 

1.místo     Postup 

Kat. mladší: Kohoutová Kateřina, 
Zajíc Petr, Stránský David 

2.místo  



Kat. starší: Jenčová Tereza, 
Marko Anežka, Hříbal Šimon 

2.místo 

Národní 
kolo  

Kat. mladší: Frk Lukáš, Kojecká 
Ludmila, Máchová Alžběta 

5. místo  

Mladý 
zahrádkář 

Obvodní   Bez umístění 

 
4. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Praktikum anatomie bezobratlých I. a II. 14 Jánská 

Pokroky v biologii 2015 40 Jánská 

 
5. Další důležité údaje 
Škola je již čtvrtým 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.  
Dvě učitelky biologie (A. Hrabovská a I.Skolilová) se již čtvrtým rokem podílely funkcí instruktorů 
na realizaci těchto kurzů a aktivně  připravovaly 13 studentů z ČR a Slovenska na mezinárodní 
zkoušky. Dále plní funkci supervizorů pro ostatní instruktory CTY. Obě učitelky vedly celonárodní  
školení  CTY určené pro ostatní  adepty na funkci instruktorů CTY v ČR. 
Tři učitelé biologie (A.Hrabovská, M.Jánská,I.Skolilová) zastávají dlouhodobě  funkci fakultních 
učitelů Přírodovědecké a Pedagogické Fakulty UK.  
 

 
Zpracovala: Mgr. Irena Skolilová 

 
  



Zpráva předmětové komise chemie 
 

Ve školním roce 2014/2015 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Zdenka Benešová Ch-Bi 02B, 03A, 03B, 04A ,05A, 06B, 1.A 

Ilona Navrátilová Ch Př. blok, Biochemie, seminář 3. roč. 

Renáta Ottová Ch-M 02A, 06A, 07B, 3.A 

Věra Wohlgemuthová Ch-Tv 04B, 05B, 07A, 2.A, chem. seminář 

 
1. Akce v rámci vyučování 
 
4.11.  science show 02.AB Ott,Beš 
26.11.   Týden vědy – Ústav makromolekulární chemie XB Beš  
19.1.  chemická olympiáda Beš 
9.2.  chemická olympiáda Beš 
23.2.  chemická olympiáda Beš 
26.-27.2. hodina moderní chemie 03.AB, 04.AB, 05.AB, 06.AB, 1.A, 2.A, 3.A - Woh,Beš,Ott 
9.3.  chemická olympiáda Beš 
20.3.   chemická olympiáda Beš 
1.4.  IQ Landia Liberec 04.A,04.B Woh, Beš, 
 
V seminářích se v průběhu roku konaly odborné přednášky.  
 
2. Soutěže  

 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků ve 
šk.kole 

Ocenění studenti 

CHO – kat. D krajské kolo 10 B. Hačkajlová KA 
J. Hlaváč TB 
K. Kohoutová TB 

CHO – kat. C krajské kolo 6 D. Hodan XB 
A. Marková XA 

CHO – kat. B krajské kolo 2 D. Hodan XB – 2. místo 
A. Umlaufová MB 

 
3. Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Workshop pro učitele př. věd (VŠCHT) - chemie 
kolem nás (badatelsky orientovaná výuka) 

6 hod. Renáta Ottová 

Workshop pro učitele př. věd (VŠCHT) - toxické látky 
okolo nás (badatelsky orientovaná výuka) 

6 hod. Renáta Ottová 

Workshop pro učitele př. věd (VŠCHT) - elektrolýza 
netradičně (badatelsky orientovaná výuka) 

6 hod. Renáta Ottová 

Descartes - Život kolem nás 6 hod. Věra Wohlgemuthová 

VŠCHT – Voda a ochrana životního prostředí 6 hod Věra Wohlgemuthová 

 
Zpracovala:  
Zdenka Benešová 
27.8.2015 

 
  



Zpráva předmětové komise  
OBČANSKÁ VÝCHOVA / ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 

školní rok 2014/2015 
 
Ve školním roce 2014/2015 pracovala předmětová komise OV/ZSV  v tomto složení: 
 

vyučující předmět třída 
PhDr. Barbara Jirsová ZSV 

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

Mgr. Zuzana Bukovská ZSV TA, TB, KA, KB 
QB, 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, OA 

 
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 a na výchovu k občanství. 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 

19.9.2014 PA, PB Přednáška – Bolest jménem šikana(agentura ACET) prof. Mináriková 

1.10.2014 9 studentů Předvolební debata „Naše Praha“  (Člověk v tísni) prof. Bukovská 

9.10.2014 1.A, QA, 
QB 

Taneční představení Tanecbook (Pop balet – Divadlo 
Komedie) 

prof. Edrová, Jirsová, 
Bukovská, Mináriková 

21.11.2014 XB Přednáška „Národnostní menšiny“(Úřad vlády ČR) prof. Bukovská 

27.11.2014 EkU, Ekn Seminář „Můžeš podnikat“ prof. Mochan 

11.3.2015 KB Festival „Jeden svět“ prof. Bukovská, 
Langrová 

12.3.2015 TA Festival „Jeden svět“ prof. Bukovská, Cianci 

10.3.2015 XB přednáška „Státní rozpočet“ (Unicorn College) prof. Bukovská 

19.3.2015 XA, 2.A přednáška „Finanční gramotnost“ (Unicorn College) prof. Bukovská 

29.4.2015 KA Exkurze – Úřad průmyslového vlastnictví prof. Bukovská, Brabec 

21.5.2015 SA, SB Přednáška – Vztahy: mezilidská a partnerská komunikace 
(agentura ACET) 

prof. Mináriková 

 

  



 

29.4.2015    exkurze – Úřad průmyslového vlastnictví (KA) 

   

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 (včetně osobní návštěvy organizace a rozhovoru s jejím představitelem) a získat o ní co 
nejvíce informací. Projekt byl zakončen prezentacemi v únoru 2015 a závěrečnými výstupy v březnu 2015. 

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 třídách XA, XB a 2.A v průběhu dubna 
a května 2015. Celý projekt byl zakončen exkurzí do Justičního areálu Na Míčánkách v Praze 10 a návštěvou 
soudního řízení ( XA – 13.5.2015, 2.A – 1.6.2015 ) a simulací soudního jednání na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy ( XB – 6.5.2015 ). 
 
XB - 6.5.2015 - simulace soudního jednání (Právnická fakulta UK) 

 
  



 
c) projekt Pražský studentský summit – Model OSN     

datum jméno a třída org. zajištění 

celoročně 
 
 

MB:  Lukáš Závozda 
        Zoran Zwaan 
        Adéla Cvachová 
        Anna Umlaufová 
MA:  Barbora Drozdová 
         Sára Kamberská 
XA:  Matyáš Jakubů 
2.A:  Michaela Kašparová 

prof. Bukovská 

 
d) projekt „Miminko nanečisto“ 
Projekt „Miminko nanečisto“ je projekt sexuální výchovy a výchovy k rodičovství, určený studentům primy. 
Ve školním roce 2014/2015 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:                     Barbora Chlastáková, Jana Krňanská (výtvarná výchova) 
 
Harmonogram projektu „Miminko nanečisto“ -  šk. rok 2014/15 

 PA PB 

Příprava na 1.lekci - koláž prosinec 2014 
Mináriková 

prosinec 2014 
Mináriková 

1.lekce 12.12.2014 
Mináriková 

17.12.2014 
Kubešová 

2.lekce 13.2.2015 
Mináriková, Kubešová 

13.2.2015 
Mináriková, Kubešová 

3.lekce 27.3.2015 
Mináriková, Kubešová 

27.3.2015 
Mináriková, Kubešová 

4.lekce 
 

16.4.2015 
Jánský 

30.4.2015 
Jánský 

5.lekce 
 

15.5.2015 
Mináriková 

22.5.2015 
Kubešová 

Tvorba miminek březen -  duben 2015 
Chlastáková 

březen -  duben 2015 
Krňanská 

Předávání miminek 28.5.2015 
Mináriková, Kubešová 

28.5.2015 
Mináriková, Kubešová  

Péče o miminka 28.5. – 2.6.2015 28.5. – 2.6.2015 
 

Reflexe a závěrečné hodnocení 10.6.2015 
Mináriková, Kubešová   

10.6.2015 
Mináriková, Kubešová  



 

 

   
 

 



 

3. Účast studentů v soutěžích 
 

jméno a třída soutěž umístění    

TA, TB, KA, KB, 
 QA, QB, 1.A, EkU 
 
 

Celostátní soutěž Finanční gramotnost 
(MŠMT) 
školní kolo – listopad/prosinec 2014 
okresní kolo – 20.2.2015 
krajské kolo –  březen 2015 
(Mochan) 

Okresní kolo: 
I.kategorie (mladší) – 1.místo 
Šimon Soldát 
Jakub Jelínek 
Kateřina Kohoutová 
(postup do krajského kola) 

II.kategorie (starší) – 1.místo 
Vratislav Borský 
Matěj Kunz 
Patrick Kapila 
(postup do krajského kola) 

  Krajské kolo: 
I.kategorie (mladší) – 7.místo 
Rút  Charvátová 
Matyáš Nachtigall 
Kateřina Kohoutová 

II.kategorie (starší) - 2.místo 
Vratislav Borský 
Matěj Kunz 
Patrick Kapila 

TA, TB, KA, KB Celostátní soutěž "SAPERE - vědět, 
jak žít"  
5.ročník (MŠMT)   
školní kolo – prosinec 2014 (Bukovská) 
TA, TB, KA, KB 
okresní kolo – únor 2015  
krajské kolo – březen 2015  
(Bukovská) 

Školní kolo: 
vítězové školního kola  
D.Svoboda, P.Zajíc (TB), F.Novák (KA) 

Okresní kolo:   1.místo 

Krajské kolo:    5.místo  
 

Karolína Weissová 
XA 

Municipalita  
(AMOB – Akademie mladých 
občanů) 
finálové kolo  2.-4.2.2015 

Finálové kolo: 
4.-6.místo 
(jako cenu získala stáž v Parlamentu České 
republiky) 

Oskar Hochman 
XB 

Republika  
(AMOB – Akademie mladých 
občanů) 

bez umístění 

 
4. Účast studentů v dalších akcích 
 

jméno a třída akce termín konání 
studenti starší 15 let studentské volby - přímá volba 8.10.2014 



org. zajištění: 
Markéta Tichá, OB 

primátora hl.m.Prahy   
(Demokracie 2.1) 

Klára Jankovská, MB 
Pavla Kafková, MB 
Anna Umlaufová, MB 

Na týden vysokoškolákem 
(Cevro institut, Praha 1) 

16. – 20.2.2015 

Karolína Weissová, XA 
Adam Dvořáček, XA 

Český parlament a parlamentarismus 
- celodenní vzdělávací seminář 
(Poslanecká sněmovna Parlamentu 
České republiky) 

11.3.2015  

 
8.10.2014 – studentské volby 

 

 
 
5. Vzdělávání učitelů 
 

datum počet 
hodin 

název akce organizátor akce vyučující 

27.8.2014 4 Závěrečná mezinárodní konference 
„Euro Finance Driving Licence – Evropský 
finanční řidičák“ 

Tivit s.r.o. prof. Bukovská 
prof. Kulhánková 

17.-
19.9.2014 

 Závěrečná konference projektu globálního 
rozvojového vzdělávání „8 Goals… We 
Act!“  (Bukurešť -  Rumunsko) 

Partners Czech o.p.s. prof. Bukovská 
 

24.9.2014 7 Seminář „Finanční gramotnost s využitím 
kancelářského SW“ 
(NIDV – Eduko) 

NIDV – Eduko prof. Mochan 

7.10.2014 7 Seminář „Světová škola“ 
 

Multikulturní centrum 
Praha – Varianty/Člověk 
v tísni – Adra 

prof. Bukovská 
 

22.10.2014 4 Základní školení v první pomoci „První 
pomoc u dětí“ 

Český červený kříž prof. Jirsová 
prof. Bukovská 
prof. Mináriková 
prof. Kulhánková 

15.12.2014 5 Aktuální obsahové a metodické otázky 
výuky na středních školách 

Eduko prof. Bukovská 
 

6.2.2015 6 Workshop „Mody demokracie“ Galerie DOX prof. Bukovská 

17.4.2015 8 Konference „Škola jako místo setkávání 
2015 aneb učíme se pro život, ne pro školu“ 
8.ročník odborné konference 

FF UK Praha – katedra 
psychologie 

prof. Jirsová 
prof. Bukovská 
 

 
                                                                                                    Zpracovala:  PhDr. Barbara Jirsová 

  



 

Zpráva předmětové komise dějepis 
 
Ve školním roce 2014/2015 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Prof. Jiřina Hoffmannová D PB, SB, KA, KB, QA, QB, XA, XB, 2.A, 4.A,DK 

Prof. Vratislav Hanzlík D, ČJ MA, 1.A, OA, OB, MD 

Prof. Jiří Jánský D, Bi MB, 3.A, DS 

Prof. Zuzana Bukovská D, ZSV SA, TA, TB 

Prof. Lada Boháčová D, NJ PA 

 
1. Akce v rámci vyučování 
 

V březnu se studenti kvinty A zúčastnili výstavy Velká Morava, konané v Jízdárně 
Pražského hradu. Zhlédli více jak 5 000 exponátů, převážně šperků z velkomoravského 
období. Tato expozice byla do Prahy zapůjčena jen krátkodobě a výjimečně, studenti 
tedy využili jedinečnou příležitost dozvědět se, jak zruční byli naši předkové už před 
mnoha sty lety. 
                                        zpracovala : Jiřina Hoffmannová 
 
V rámci výuky českých dějin se uskutečňují v různých pražských lokalitách tematické 
exkurze. V květnu septima A navštívila Pražský hrad a Židovské město. Téma vycházek 
koresponduje s výukovou náplní – románský a gotický sloh, židovské osídlení a jeho 
úloha, významné stavební památky.  
                                            zpracoval: Vratislav Hanzlík  
 
V červnu podnikla třída prima A celodenní výlet do Tábora k 600. výročí upálení Mistra 
Jana Husa. Ve městě navštívila výstavu v Husitském muzeu a podzemí. Studenti 
nahlédli do historie města a husitství, obdivovali nedaleký areál klokotského kostela. 
Akce se vydařila i vzhledem k tomu, že počasí výletu přálo. 
 

 
 
                                            zpracovala : Lada Boháčová 
 

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
Krakov, Osvětim - I v roce 2014 se ve spolupráci s Gymnáziem Jana Nerudy 
uskutečnila exkurze do Krakova a Osvětimi. Jádro účastníků tvořili posluchači semináře 
Moderních dějin. Zájezd byl třídenní a byl zaměřen na prohlídku středověkého centra 
Krakova, včetně Wawelu a 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  



 
Rýzmberk 2015 – prázdninová archeologická aktivita studentů 
 
Na hradě Rýzmberku proběhla ve dnech 4. – 12. července pod vedením profesorů Jiřího 
a Jana Jánských již 17. archeologická expedice a celkově 19. alejácká expedice 
zaměřená na archeologii středověkých hradů. Byla provázena značnou nepřízní počasí, 
takže nepříliš vysokému počtu účastníků odpovídal proti jiným létům poměrně nižší 
celkový výkon (199 hod.). Jako hlavní úkol nás čekal transport kamení a písku z 3. 
nádvoří k starému paláci, kde se prováděla rekonstrukce a konzervace gotického a 
renesančního zdiva. Současně byl v získané suti prováděn záchranný archeologický 
výzkum pod vedením Mgr. Petra Kauska a Bc. Anny Sandanusové.   
Z kulturně-poznávacích aktivit je třeba zmínit výlet k nedávno restaurovanému a 
zpřístupněnému románskému kostelu v Mouřenci  se zachovanými freskami z 14. století 
a posléze do města Sušice, kde jsme navštívili místní muzeum a prohlédli si historické 
památky.  
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 
 
3. Soutěže  

 

Druh soutěže Úroveň  Ocenění studenti 

Dějepisná olympiáda 
pro nižší stupeň 
gymnázia 

obvodní kolo  Václav Loučka KA – 1. místo, plný počet 
bodů 
Vojtěch Trávníček TA – 2. místo 

Dějepisná olympiáda 
pro nižší stupeň 
gymnázia 

krajské kolo  Václav Loučka KA – 1. místo 
Vojtěch Trávníček TA – úspěšný řešitel 

Dějepisná olympiáda 
pro nižší stupeň 
gymnázia 

celostátní kolo  Václav Loučka – úspěšný řešitel 

Dějepisná soutěž pro 
vyšší stupeň 
gymnázia 

krajské kolo  Václav Suchan XA, Martin Michalík XA, 
Matyáš Jakubů XA – úspěšní řešitelé 

 
4. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Specifika hospodářství, politické moci a ideologie 
Putinova režimu v Rusku. 
Příčiny putinovské transformace a její vývojové 
perspektivy 

6 hodin Jiřina Hoffmannová 

Posázaví, exkurze v rámci cyklu Regionální dějiny, 
ASUD 

1 den Lada Boháčová 

Židé, dějiny a kultura, Židovské město Praha 1 den Lada Boháčová 

Odraz 1. světové války ve škole a společnosti, NIDV 
a NPMK 

1 den Lada Boháčová 

Mistr Jan Hus – významná osobnost našich dějin, 
NIDV a NPMK  

1 den Lada Boháčová 

Teplicko, exkurze v rámci cyklu Regionální dějiny, 
ASUD 

1 den Lada Boháčová 

 
Zpracovala: Jiřina Hoffmannová 

 
 
  



Zpráva předmětové komise zeměpisu 
 
Ve školním roce 2014/2015 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Pavel Brabec Bi-Z PA,PB, SA, KA, QB, 2.A, 3.A, EB 

Petr Klika Tv-Z KB, QA, XA, XB, MB, EB 

Jiří Vorel Tv-Z SB, TA, TB, MA, 1.A, HB 

 
1. Akce v rámci vyučování 

 

Exkurze na Letiště V.Havla - XA, XB  
 Multimediální vzdělávací pořad Planeta Země 3000 - SA, SB  
 Techmania Plzeň - MB, EB  
 Cestopisný pořad „Východní Afrika“ - 2.A, XA, XB 
 Pořad o problémech v ruské společnosti „Jeden svět“ - KA  
 Výstava „Brána vesmíru“ - KB  
 
2. Soutěže  

 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Zeměpisná olympiáda Obvodní kolo  12 Prokop Tomka 3. místo  
Milan Malačka 1. místo 
Václav Loučka 1. místo 
Martin Michalík 1. místo 
Václav Suchan 3. místo 

Zeměpisná olympiáda Krajské kolo  Milan Malačka 2. místo 
 

EUROREBUS Celostátní 
kolo 

4  

 
3. Obrazový materiál 
 

      
 

Zpracoval: Petr Klika 



Zpráva předmětové komise Informatika a programování 
 
Ve školním roce 2014/2015 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Jaroslav Mochan Informatika TA, TB, KA, KB, 1A 

Vojtěch Horký 
Informatika QA, QB 

Programování MA, MB, OA, OB, 3A, 4A  

 
1. Soutěže  

 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Olympiáda v 
programování dětí a 
mládeže Prahy 6 a 17 

obvodní 
kolo 

6 - mladší kategorie, 9 -
 starší kategorie 

 

 
2. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Finanční gramotnost v Excelu 1 den Jaroslav Mochan 

 
3. Další důležité údaje 
Dne 29. 4. 2015 proběhlo na Fakultě elektrotechnické ČVUT ve spolupráci s DDM Praha 6, 
slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen účastníkům obvodního kola Olympiády 
v programování dětí a mládeže Prahy 6 a 17 a obvodního kola Soutěže v Aplikačním software.  
Slavnostního aktu se mimo jiné zúčastnil děkan FEL, prof. Ing. Pavel Ripka, Csc., který ve svém 
projevu připomněl, že úspěšní řešitelé nemusí skládat přijímací zkoušky.  
Výbornou  zprávou je, že vítězem programovací soutěže mládeže se stal Ondřej Houška ze 
septimy A. 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Ondřej Houška 
 

Zpracoval: Jaroslav Mochan 
  



Zpráva předmětové komise výtvarné výchovy 
 
Ve školním roce 2014/2015 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

PhDr. Klára Braunová V 
DU 

Výtvarný 
kroužek 

02.A, 04.B, 05.B, 06.B 
07. B, 3.A, 08.B, 4.A 
Studenti nižšího i vyššího gymnázia 

Jana Krňanská V 01.B, 03.A, 04. A  

MgA. Barbora Chlastáková V 01.A, 02. B, 03. B, 05.A, 1.A, 06. A, 2.A 

 
1. Akce v rámci vyučování 

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 

 
02.A Namalujte svou tramvaj – převzetí ceny – Muzeum městské hromadné dopravy v Praze 

– prof. Braunová, Benda, Ottová  

 

 

 

 



Soutěž Namalujte svou tramvaj – Zuzana Loučková, 02.A  

Komentovaná prohlídka výstavy Jiří Kolář – Sovovy mlýny – prof. Braunová, Pospíšilová 

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

04.B Návštěva výstavy fotografií – Roger Ballen – Shadowland 1982-2014, Kafkův dům – 
prof. Braunová, Hrdličková 

Návštěva výstavy Hrady a zámky objevované a opěvované – Jízdárna Pražského hradu – 
prof. Braunová, Pospíšilová 

Prohlídka výstavy Jiří Kolář – Sovovy mlýny – prof. Braunová 

04.A Prohlídka výstavy GEO EGO - NTK – prof. Braunová 

05.A Prohlídka výstavy - Rozpravy s geometrií Letohrádek Hvězda 

Komentovaná prohlídka GEO EGO v NTK – prof. Chlastáková 
 
1.A Prohlídka výstavy – Generation Smart – prof. Chlastáková                   

06.B Prohlídka výstavy GEO EGO - NTK  

Architektura a design – Workshop – spolupráce s ARCHIP (vysoká škola architektury) - prof. 
Braunová 

06.A Prohlídka výstavy - Rozpravy s geometrií Letohrádek Hvězda - prof. Chlastáková 

Komentovaná prohlídka GEO EGO v NTK – prof. Chlastáková 

2.A Prohlídka výstavy – Rozpravy s geometrií Letohrádek Hvězda 

Komentovaná prohlídka „Tajemné dálky“ – symbolismus v Anežském klášteře – prof. 
Chlastáková 

 

V rámci semináře Dějiny umění 
 

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

Komentovaná prohlídka výstavy Jiří Kolář – Sovovy mlýny 

Návštěva výstavy Hrady a zámky objevované a opěvované – Jízdárna Pražského hradu 

Návštěva výstavy fotografií – Roger Ballen – Shadowland 1982-2014 Kafkův dům  

Komentovaná prohlídka výstavy Oscar Kokoschka – Veletržní palác   

 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  

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

 
Schola Pragensis 

Naše gymnázium se jako již v předešlých letech zúčastnilo 19. ročníku přehlídky a 
nabídky studijních oborů pražských středních a vyšších odborných škol ve dnech 20. – 22. 11. 
2014 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.  

 
Školní akademie  
V rámci hodiny výtvarné výchovy vznikaly kulisy na jednotlivá divadelní představení, např. 15 
lahví koňaku, Princ Faktor 
 

https://www.techlib.cz/cs/83308-10-4-30-4-geo-ego
https://www.techlib.cz/cs/83308-10-4-30-4-geo-ego
https://www.techlib.cz/cs/83308-10-4-30-4-geo-ego
https://www.techlib.cz/cs/83308-10-4-30-4-geo-ego


Módní přehlídka v rámci výtvarného kroužku a hodin Vv výtvarné části třídy 06.B vznikly 
nádherné, na míru vytvořené šaty z recyklovatelných materiálů, které si sami studenti předvedli 
na autorské módní přehlídce zakomponované do programu školní akademie. 

 

 
Školní akademie, autorská módní přehlídka, studenti 06.B a výtvarného kroužku 

 

3. Soutěže  
 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Namalujte svou 
tramvaj 

Pražská 
soutěž 

3 třídy 1.místo Zuzana Loučková – 02.A 

Antifetfest aneb jde 
to i jinak 

Celostátní 
soutěž 

Výtvarná část 
05.A 

05.A: 1. místo Zuzana Rottová 
        2. místo Kateřina Shrbená 

Soutěž o nejzají-
mavějšího draka 

Celostátní 
soutěž 

3 třídy 1.- 4. místo 01.B a 02.A 

 

 

Soutěž o nejzajímavějšího draka  - 02.A 



 

4. Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

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

Září  
2014 –  
červen  
2015 

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. 

 
 

Zpracovala: Klára Braunová 



Zpráva předmětové komise hudební výchovy 
 
Ve školním roce 2014/2015 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

PaedDr.Ditta Linhartová HV PA,PB,SA,SB,TB,,KVA,KVB,QA,XA,XB,2A 

Helena Brdičková HV TA,QB,1A, Alejsbor 

 
1. Akce v rámci vyučování 
 
Září 
Příprava prim a 1.ročníku na imatrikulaci v Břevnovském klášteře – Linhartová, Brdičková 
Příprava vystoupení Alejsboru na imatrikulaci , nábor nových členů – Brdičková 
 
Říjen 
1.10.2014 – Koncert v Rudolfinu – QA, QB (A. Vivaldi – Čtvero ročních období) – Linhartová, 
Brdičková 
Imatrikulace prim a 1.ročníku – 6.10.2014 – Brdičková 
 
Listopad 
Příprava TA,TB na vystoupení v Domově důchodců – Linhartová, Brdičková 
13. – 15.11.2014 – účast Alejsboru na 6.celostátní přehlídce  středoškolských sborů OPAVA 
CANTAT 
 
Prosinec 
Koncert v Rudolfinu – 5.12.2014 – XA,XB (P.I.Čajkovskij – Klavírní koncert b-moll) – Linhartová, 
Brdičková 
9.12.2014 – vystoupení TB v Domě seniorů v Liboci – Linhartová 
11.12.2014 – vystoupení TA a Alejsboru v Domě seniorů ve Šlejnické ulici v Praze 6 – Brdičková 
14.12.2014 – tradiční Vánoční koncert ve škole – pásmo koled a Česká mše vánoční J.J.Ryby – 
Brdičková 
 
Únor  
Nácvik vystoupení Alejsboru na školní akademii – Brdičková 
Příprava divadla PB  na školní akademii – Linhartová 
Koncert v Rudolfinu KA,KB – 12.2.2015 (B.Martinů – Koncert pro 2 smyčcové orchestry, klavír a 
tympány) – Linhartová, Brdičková 
 
Březen 
Školní akademie – Linhartová, Brdičková 
22.3.2015 – Koncert Alejsboru v Korunní ulici – Brdičková 
 
Duben 
Příprava benefičního koncertu v Libeňském zámečku – Linhartová, Brdičková 
Koncert v Rudolfinu 1A, 2.A – 29.4.2015 (A.Dvořák – Koncert pro violoncello a orch. h – moll) – 
 Linhartová, Brdičková) 
 
Květen 
12.5.2015 – benefiční koncert v Libeňském zámečku – Linhartová, Brdičková 
26.5.2015 – slavnostní předávání maturitních vysvědčení v Břevnovském klášteře – Brdičková 
 
Červen 
Příprava vystoupení kvart v Břevnovském klášteře při ukončení povinné školní docházky – 
Linhartová 
26.6.2015 – slavnostní předávání vysvědčení kvartám v Břevnovském klášteře – Linhartová, 
Brdičková 
 
3. Soutěže  

 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Hudební soutěž Jarní 
petrklíč  v Jesenici – 
Linhartová 

Krajské kolo 
26.3.2015 

1 studentka 1.cena 



XXV.celostátní 
přehlídka školních 
dětských pěveckých 
sborů – Brdičková 

Krajské kolo 
29.3.2015 

Alejsbor Umístění ve stříbrném 
pásmu 

 
4. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

7.–9.11.2014 celostátní seminář Klubu sbormistrů 
v Novém Jičíně 

15 hodin 
 

Brdičková 
 

17.-19.4.2015 – seminář Klubu sbormistrů 
v Teplicích 

15 hodin 
 

Brdičková 
 

5.-12.7.2015 – seminář  Klubu sbormistrů ve Štěkni 
u Strakonic         

52 hodin Brdičková 
 

 
 

Zpracovala: Ditta Linhartová 
  



Zpráva o činnosti předmětové komise TV ve školním roce 2014/2015 
 
Ve školním roce 2014/2015 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Roman Doubek Tv-M 1.A, 2.A, 3.A, MA, OA 

Petr Klika Tv-Z KB, QA, XB, MB, 4.A 

Jiří Vorel Tv-Z SA, SB, TB, QB, OB 

Petr Kučera Tv-Fy PA, PB, SB, TA, QA, XA, MA 

Irena Skolilová Tv-Bi XB, OB 

Alena Hrabovská Tv-Bi KA, XA 

Věra Wohlgemuthová Tv-Ch KB, QB, MB, 3.A, 4.A 

Pavlína Vágenknechtová Edrová Tv-M PB, SA, TA 

Yvetta Pospíšilová Tv-A PA, TB, KA, QA, 1.A, 2.A 
 

1. Akce v rámci vyučování 
 

Přespolní běh   primy, sekundy, tercie   září 
Orientační běh  kvarty      září 
Volejbalový turnaj  všechny třídy     prosinec 
Basketbalový turnaj  všechny třídy     duben 
Atletické přebory  primy, sekundy, tercie, kvarty  červen 
 

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
 

Lyžařské kurzy  sekundy, kvinty, 1.A    leden až březen 
Sportovní kurzy  septimy, 3.A     červen 
Vodácké výlety  kvinty, sexty, 1.A, 2.A    červen 
 

3. Soutěže  
 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Poprask – atletika –
září 

základní 12 chlapců, vyšší gymn. bez postupu 

Poprask – basketbal 
listopad  

základní 10 chlapců, vyšší gymn.  

Poprask – florbal 
leden 

finále v Praze 12 chlapců, vyšší gymn. úspěšná účast 

Poprask – florbal 
leden 

finále v Praze 12 dívek, vyšší gymn. úspěšná účast 

Poprask – softbal 
červen 

finále ČR 15 dívek + chlapců 
(mix) 

4.místo 

 
 
 

Atletický den - 6/2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Finále ČR v softbale 
 
 

Zpracoval: Roman Doubek 
 
  



IX. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.  106/1999 SB., 

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K  INFORMACÍM  

 
a)  počet podaných žádostí o informace:     0 
 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:    0 
 
b)  počet podaných odvolání proti rozhodnutí     0 
 
c)  opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace  xxx  
přehled všech výdajů, které škola vynaložila v souvislosti se soudními řízeními o právech 
a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a 
nákladů na právní zastoupení:      xxx 

 
d)  výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence:        xxx 
 
e)  počet stížností podaných podle § 16a:     0 

důvody jejich podání        xxx 
stručný popis způsobu jejich vyřízení:     xxx 

 
f)  další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:   xxx 


