
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

O ČINNOSTI  GYMNÁZIA  

ZA ŠKOLNÍ  ROK 201 5/16 

 
Výroční zprávu schválila školská rada na svém zasedání dne 24.10.2016. 
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I .  ZÁKL AD NÍ  Ú DAJE  O ŠKO LE  

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 
(do 31.7.2016)  (zuzana.stiborkova@alej.cz) 
Stat. zástupce:  Mgr. Jiří Hruška    235010188 
(od 1.8.2016)  (jiri.hruska@alej.cz) 
Zástupce:   Mgr. Jiří Hruška    235010188 
(do 31.7.2016)  (jiri.hruska@alej.cz) 
Zástupkyně:  Mgr. Zuzana Machátová   235010184 

(od 1.8.2016)  (zuzana.machatova@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 
 
 

mailto:jiri.benda@alej.cz
mailto:zuzana.stiborkova@alej.cz
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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. 
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 2015/2016 byla provedena oprava havarijního stavu podlahy ve školní kuchyni a 
výměna poničené palubovky ve velké tělocvičně. Na obě rekonstrukce byly použity prostředky 
z dotace MHMP. 

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 2015/2016 byla provedena 
celková rekonstrukce učebny 120 (Fy a M) z prostředků získaných od Nadace ČEZ a Nadačního 
fondu GNA. 

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 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 Mgr. Karolína Čermáková. 
 

Ve školním roce 2015/2016 se konalo zasedání školské rady dne 14.10.2015. Školská rada 
projednala a schválila výroční zprávu gymnázia za školní rok 2014/2015. Podrobné zápisy 
z jednání jsou k dispozici na webových stránkách školy v oddílu Školská rada. 

Kontakt: skolskarada@alej.cz. 

mailto:skolskarada@alej.cz


I I .  PŘE HLED  PR ACOV NÍ KŮ ŠKOLY  

1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 
a) Počty osob 
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Gymnázium 3 3 54 45,7 2 0,2 59 48,9 

 
b) Kvalifikace 

Škola Počet 
Celkem % 

z celkového počtu 

Gymnázium 
Kvalifikovaných 57 96,2% 

Nekvalifikovaných 2 3,8% 

 
c) Věková struktura pedagogických pracovníků 

Počet celkem ve 
fyzických osobách 

k 31.12.2015 

v tom podle věkových kategorií 

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

let 

59 0 5 17 9 15 13 

 
d) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 



 Počet Zaměření 
Počet 

účastníků 
Vzdělávací 
instituce 

Semináře 

1 Fotografie ve výuce dějepisu 1 ÚSTR 

1 Seminář k úlohám 65.ročníku MO 2 MFF UK 

1 
Konzultační seminář pro předsedy 

MK 
2 NIDV/CERMAT 

1 Dynamická geometrie 1 MFF UK 

1 Statistika zábavně 2 VŠE 

1 Poezie ve škole i mimo ni 1 FRAUS 

1 Ozbrojený útočník ve škole 1 PČR 

Semináře 

1 
První pomoc za použití zážitkové 

medicíny 
2 Projekt OPPA 

1 Podzimní škola učitelů chemie 1 VŠChT 

1 Czech English 1 MUP 

1 XXVIII. seminář ASUD 1 ASUD 

1 Hledání domova, národ 1 ASUD 

1 Broumovsko 1 ASUD 

1 Jak získat a udržet autoritu 1 Descartes 

1 Spring Cambridge Day in Prague 1 CUP 

1 Sloh bez obav 2 Descartes 

1 Algebra Tiles 1 Descartes 

1 Activities for Teenagers 1 Descartes 

1 
Competitions and Games in English 

Lessons 
1 Descartes 

1 Kulatý stůl SKAV 1 SKAV 

1 Podzimní škola učitelů OV a ZSV 1 
Asociace učitelů  

OV a ZSV 

1 Mezinárodní migrace 1 Descartes 

1 Islám a fundamentalismus 1 Descartes 

1 Tvůrčí psaní 1 Descartes 

1 Kreativita a její rozvoj 1 Majestic 

1 Objevte Google Classroom a Flubaroo 1 IDV 

1 Office 365 1 IDV 

1 Karel IV. 1 NIDV 

1 Novinky v informatice 1 VŠE 

1 Prázdniny trochu jinak 1 NIDV 

1 Učitel – riziková profese 1 Descartes 

1 Stammtisch 1 Hueber 

1 Problematika edukace žáka s AS 1 Majestic 

1 
Současné trendy v edukaci žáků 

s ADHD na ZŠ a SŠ 
1 Majestic 

1 Le scenário actionnel 1 
ILC 

Czechoslovakia 

1 
Přírodovědný inspiromat pro učitele 

ZŠ a SŠ 
2 

EDUFOR 
SERVICES 

1 
Objektivita zpravodajského 

informování 
3 Descartes 

1 Biochemické pochody v těle člověka 2 Descartes 

3 Chemie kolem nás 1 VŠChT 

Kurzy 2 Celostátní seminář sbormistrů 1 NIPOS-ARTAMA 



1 Letní akademie německého jazyka 1 SGUN 

1 Výjezd metodiků prevence Prahy 6 1 ÚMČ Praha 6 

1 Včela jako součást ekosystému 1 
Středisko ekol. 
výchovy Kladno 

Čabárna 

1 První pomoc pro pedagogy 1 PřF UK 

1 
Dramatická výchova pro současnou 

školu (290 hod) 
1 DAMU 

1 
Dramatická výchova ve škole – 20. 

Celostátní dílna 
1 DAMU 

1 Základy dětského divadla 1 NIPOS-ARTAMA 

1 30. letní škola – Chemie pro život 2 VŠChT 

Doplňkové 
pedagogické 

studium 
1 

Profesní průprava zástupců ředitele 
(30 hod) 

1 NIDV 

Školský 
management 

1 
Konzultační seminář k maturitě - 

management 
2 NIDV/CERMAT 

Rozšiřování 
aprobace 

1 Doplnění aprobace vyučování fyziky 1 MFF UK 

Konference 

1 Konference ředitelů gymnázií 1 AŘG 

1 Výjezdní školení ředitelů ZŠ a SŠ 1 ÚMČ Praha 6 

1 Školství 2016 1 UZS 

1 Oxford University Press 1 OUP 

1 XXI. sympozium SUF 1 SUF 

1 Mezinárodní konference AJŠ 1 AJŠ 

Jazykové 
studium 

1 JARO 1 ČVUT 

Exkurze 
1 Sůl nad zlato - Hallstatt 1 IDV 

1 CERN 1 MFF UK 

Přednášky 
1 Týden vědy 3 AV ČR 

1 Týden mozku 3 AV ČR 

Studijní 
návštěva / 

stáž 
1 

Ružomberok – systém slovenského 
školství 

1 MČ Praha 6 

 

e) Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Počet učitelů cizích jazyků 
Celkem (fyzické osoby) 

21 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o PP) 15 

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 
Změny v personální a 

mzdové oblasti od 
1.1.2016 

1 OdborConsult 

1 
Novinky ve zdaňování 

příjmů 
1 DEMOS – Pragoeduca 

3 Práce a mzda 1 VEMA 

1 
Práce s programem 

Pokladna 
1 GORDIC 

1 
Legislativa a účetní 

odpisy 
1 GORDIC 

1 
Nové trendy 

v moderním vaření 
1 Jídelny.cz 

1 
Bezpečnost potravin – 

správná praxe 
1 Asociace spol. stravování 

Konference x X x x 

Kvalifikační 
vzdělávání 

1 Kuchař 1 
Soukromá SOŠ a SOU 

BEAN 

 

3. ASISTENTI PEDAGOGA 
Ve školním roce 2015/2016 byly ve škole zaměstnány 2 asistentky pedagoga s celkovým 

úvazkem 1,25. 



I I I .  Ú DAJE  O ŽÁCÍC H A VÝSLEDCÍC H VZDĚL ÁVÁNÍ  

1. POČTY TŘÍD A POČTY ŽÁKŮ V DENNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

Škola Počet tříd Počet žáků 

Gymnázium 20 602 

 

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku 

- přerušili vzdělávání 17 

- nastoupili po přerušení vzdělávání 15 

- sami ukončili vzdělávání 1 

- vyloučeni ze školy 0 

- nepostoupili do vyššího ročníku 5 z toho nebylo pov. opakování 0 

- přestoupili z jiné školy 5 

- přestoupili na jinou školu 4 

- 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 30,10 12,31 

 

3. ŽÁCI S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V JINÉM KRAJI 

Škola Kraj 
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Gymnázium 

Počet žáků 
celkem 

0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 102 1 1 108 

Z toho nově 
přijatí 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 

 

  



4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V DENNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (PO OPRAVNÝCH 
ZKOUŠKÁCH A DOKLASIFIKACI) 

Škola Gymnázium 

Z celkového 
počtu žáků 

Prospělo s vyznamenáním 207 

Neprospělo 5 

Opakovalo ročník 1 

Počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6. 593 

Tj. % z celkového počtu žáků 98 % 

Prům. počet zameškaných hodin na žáka 49,98 

Z toho neomluvených 0,03 

 
5. VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK V DENNÍM VZDĚLÁVÁNÍ  

Počet žáků, kteří konali zkoušku 86 

 Z toho konali zkoušku opakovaně 6 

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

0 

Počet žáků, kteří byli hodnoceni: 

Prospěl s vyznamenáním 43 

Prospěl 43 

Neprospěl 0 

 
Ve volitelné zkoušce společné části maturitní zkoušky si 64 (74,4%) studentů zvolilo 

matematiku a 22 (25,6%) studentů zvolilo cizí jazyk (0 žáků anglický jazyk, 6 žáků německý jazyk, 5 
žáků francouzský jazyk a 11 žáků španělský jazyk). 

Zestručněné výsledky společné části maturitní zkoušky (CERMAT): 

Český jazyk 
POČET 

PRŮM. 
SKÓR 
(%) PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 70 717 62 145 69,7 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 21 300 20 589 80,1 

z toho: 8leté gymnázium 7 874 7 693 82,6 

 4leté gymnázium 11 432 11 013 78,3 

ŠKOLA CELKEM 87 86 86,3 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

4.A GY4 28 27 78,7 

Oktáva A GY8 30 30 91,2 

Oktáva B GY8 29 29 88,4 

 

Matematika 
POČET 

PRŮM. 
SKÓR 

(%) 
PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 19 109 16 986 54,3 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 7 048 6 914 71,4 

z toho: 8leté gymnázium 2 913 2 874 76,6 

4leté gymnázium 3 573 3 484 66,8 

ŠKOLA CELKEM 65 64 81,4 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

4.A GY4 19 18 75,3 

Oktáva A GY8 22 22 81,8 

Oktáva B GY8 24 24 85,7 



Německý jazyk 
POČET 

PRŮM. 
SKÓR 

(%) 
PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 2 663 2 135 63,1 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 555 537 81,6 

z toho: 8leté gymnázium 238 232 83,6 

4leté gymnázium 280 268 78,9 

ŠKOLA CELKEM 6 6 88,1 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

Oktáva A GY8 3 3 84,2 

Oktáva B GY8 3 3 92,0 

 

Francouzský jazyk 
POČET PRŮM. 

SKÓR (%) 

PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 129 127 83,2 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 113 112 85,8 

z toho: 8leté gymnázium 49 49 88,4 

4leté gymnázium 31 30 85,2 

ŠKOLA CELKEM 5 5 90,1 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

Oktáva A GY8 5 5 90,1 

 

Španělský jazyk 
POČET PRŮM. 

SKÓR (%) 
PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 161 154 84,5 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 143 140 86,3 

z toho: 8leté gymnázium 24 24 88,5 

4leté gymnázium 32 31 84,7 

ŠKOLA CELKEM 11 11 91,9 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

4.A GY4 9 9 92,0 

Oktáva B GY8 2 2 91,7 

 

  



6. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKŮ DENNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
2016/2017: 
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Délka vzdělávání 4 roky 8 let 

Přijímací řízení pro šk. rok 
2016/2017 

(denní vzdělávání) 

Počet přihlášek celkem 101 465 

Počet kol přijímacího řízení celkem 1 1 

Počet přijatých celkem 43* 73* 

 Z toho v 1. kole 43 73 

 Z toho ve 2. kole 0 0 

 Z toho v dalších kolech 0 0 

 Z toho na odvolání 0 0 

Počet nepřijatých celkem 58 392 

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 2016/2017 byly ve všech zkouškách využity testy a 
vyhodnocovací program společnosti SCIO. Od následujícího školního roku vstupuje v platnost 
změna školského zákona a návazných předpisů, která zavádí jednotné přijímací zkoušky z Čj a M. 
Společnost SCIO z tohoto důvodu ukončuje vývoj a zajištění testů pro přijímací řízení. 

*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 

Filipíny 1 

Chorvatsko 1 

Korejská lid. dem. republika 3 

Ruská federace 6 

Srbsko 1 

Slovenská republika 5 

Španělsko 1 

Vietnam 4 

Ukrajina 3 

USA 1 

 

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 2015/2016 v kvartě. 

Ve školním roce 2015/2016 nastoupil po přijímacím řízení do 1.ročníku osmiletého studia 
žák s Aspergerovým syndromem. Ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem byl 
vytvořen individuální vzdělávací plán. Žák byl plně integrován v běžné třídě za pomoci asistenta 
pedagoga. 

 

9. VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ 
Vzdělávání nadaných studentů probíhá v rámci běžné výuky s využitím specializovaných 

seminářů. Vyučující seminářů se mohou v dělených skupinách více věnovat studentům, kteří jeví o 
daný obor hlubší zájem. 

V návaznosti na předchozí projekt ESF „Genetika do škol aneb biologie trochu jinak“ mohli 
nadaní studenti pracovat v genetické laboratoři na náročných úlohách v rámci odpoledních 
kroužků. 

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

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. 

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

Celkem 12 studentů gymnázia se přihlásilo do korespondenčních kurzů CTM Online 
v anglickém jazyce v délce od 3 do 8 měsíců. Na kurzy označené AP navazovaly mezinárodní 
standardizované AP zkoušky. V rámci ČR bylo do kurzů CTM přihlášeno 93 studentů. 

Cikhart, Josef APBI/CTM A 91 AP Biology 5 

Malíková, Sára APBI/CTM Drop 0 bez záv. zkoušky 
 Blažková, Eva EM3F/CTM Completed 100 bez záv. zkoušky   

Dang, Xuan Nam EM3F/CTM Completed 100 bez záv. zkoušky   

Zeman, Václav EM3F/CTM Completed 100 bez záv. zkoušky   

Dřínek, Adam JV1Q/CTM A* 98 bez záv. zkoušky   

Kunz, David JV2Q/CTM A 97 bez záv. zkoušky   

Hanžl, Prokop MSPQ/CTM A* 98 bez záv. zkoušky   

Hlaváč, Jan WD2Q/CTM A* 98 bez záv. zkoušky   

Frolov, Evžen WEBQ/CTM B* 89 bez záv. zkoušky   

Hlaváč, Jan WEBQ/CTM A* 99 bez záv. zkoušky   

Klučar, Samuel WEBQ/CTM C- 70 bez záv. zkoušky   

Pozn.: V online kurzech je hodnocení A* nejlepší známka, drop znamená, že student kurz 
nedokončil. V AP zkoušce 5 je nejlepší známka, 1 je nejhorší známka. 

Mezinárodní AP zkoušky skládalo v roce 2016 celkem 2 611 172 studentů z 21 953 středních 
škol z celého světa, kteří celkem skládali 4 704 980 AP zkoušek. 

Průměrná dosažená známka:   2,87 



Z České a Slovenské republiky se k AP zkoušce přihlásilo 26 studentů ze 7 českých a 2 
slovenských škol. 

Průměrná dosažená známka celkem:  3,65 

Průměr čeští studenti:    3,75 

Průměr slovenští studenti:   3,33 

Kurzy CTM Online pořádá Centrum pro talentovanou mládež, z.s. 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 (číslo licence 719015) 
k organizaci mezinárodních AP zkoušek (celkem v ČR sedm středních škol 
https://international.collegeboard.org/programs/search-international-ap-schools). 

V roce 2016 se v ČR přihlásilo celkem 23 studentů ke 12 různým zkouškám, z toho 2 studenti 
skládali 3 AP zkoušky. 

Zdroj: Centrum pro talentovanou mládež, z.s. 

 
10. OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

Kromě běžného zjišťování výsledků vzdělávání používala škola ve školním roce 2015/2016 
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 2015/2016 jsou uvedeny v tabulce: 

Zkouška 
Počet 

studentů 

Průměrná úspěšnost žáků 

Pořadí mezi 
gymnázii 

G
ym

n
áz

iu
m
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ad
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G
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n
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R
 

C
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ke
m
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R

 

Český jazyk 53 76,8% 70,7% 59,4% 1.decil 

Matematika 52 77,6% 66,5% 52,4% 1.decil 

Anglický jazyk 53 95,0% 88,3% 71,6% 1.decil 

 

https://international.collegeboard.org/programs/search-international-ap-schools


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. 

Na jaře 2016 konalo celkem 91 studentů gymnázia Cambridgeské zkoušky s následujícími 
výsledky: 

FCE  67 studentů (28 x A, 26 x B, 13 x C) 
CAE  21 studentů (11 x A, 9 x B, 1 x C) 
CPE  1 studentka (A) 
 

Přehled absolventů gymnázia ve školním roce 2015/2016 s úspěšně složenými zkouškami: 

Typ zkoušky 4.A OA OB Celkem 

FCE 22 17 13 52 60 % 

CAE 3 11 14 28 33 % 

IELTS 0 1 1 2 2 % 

Bez zkoušky 2 1 1 4 5 % 

 
Od jarního termínu MZ v roce 2016 umožňuje platná legislativa nahrazení jedné jazykové 

zkoušky v profilové části MZ jazykovým certifikátem. Tuto možnost využilo celkem 83 maturantů. 

 
4.A OA OB Celkem  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Volba VŠ absolventů šk. roku 2015/2016 zjištěná dotazníkovým šetřením 
Od 7.10.2016 do 14.10.2016 probíhalo elektronicky dotazníkové šetření, při kterém byli 

osloveni maturanti z roku 2016. Zjišťovali jsme počty přihlášek na VŠ, počty úspěšných přijetí na 
VŠ a školy, na které naši absolventi skutečně nastupují. Od 86 absolventů jsme obdrželi celkem 63 
odpovědí. 

 

1. Kolik přihlášek na VŠ jste podával/a? 

 

 
2. Na kolik škol jste byl/a přijat/a? 

 
 

3. Zahraniční školy 

 
 

Nehlásil/a jsem se 
na VŠ 

0% 
1 přihlášku 

13% 

2 přihlášky 
14% 

3 přihlášky 
13% 

4 a více přihlášek 
33% 

neodpověděl/a 
27% 

Počet podaných 
 přihlášek 

Nebyl/a jsem 
přijat/a nikde 

0% Byl/a  jsem přijat/a 
na 1 VŠ 

28% 

Byl/a  jsem přijat/a 
na 2 VŠ 

15% 

Byl/a  jsem přijat/a 
na 3 VŠ 

12% 

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

18% 

neodpověděl/a 
27% 

Počet přijetí 
 na VŠ 

Hlásil/a jsem se 
pouze na VŠ v ČR 

65% 

Hlásil/a jsem se 
pouze na zahr. VŠ 

0% 

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

8% 

neodpověděl/a 
27% 



 
 

4. Zapsané vysoké školy 

 
  

Nehlásil/a jsem se 
vůbec 

0% 

Přijat/a na VŠ v ČR 
65% 

Přijat/a na VŠ v 
zahraničí 

8% 

neodpověděl/a 
27% 
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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 2015/2016 byly ve třídě 1.A dvě skupiny 
německého jazyka. I druhé cizí jazyky nabízejí volitelné konverzační hodiny a semináře. 

 

Druhý cizí jazyk Třídy Počet studentů 

Německý jazyk 
1.A, 3.A, polovina tříd PA, PB, SA, SB, TA, TB, 

KA, KB, QA, QB, XA, XB, MA, MB, OA, OB 
300 

Francouzský jazyk 
2.A, polovina tříd PA, SA, TA, KA, QA, XA, MA, 

OA, volitelný seminář 
174 

Španělský jazyk 
4.A, polovina tříd PB, SB, TB, KB, QB, XB, MB, 

OB 
151 

Latina Volitelný seminář 18 

 

Ve školním roce 2015/2016 se gymnázium šestým 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.  AKTI VI TY  ŠKO LY,  PREZE NTACE ŠKO LY NA VEŘEJ NO STI  

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 (18.11.2015 a 13.1.2016) poskytovala 
společně s vedením školy informace o studiu na osmiletém gymnáziu. Ve školním roce 2015/2016  
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 
2015 se dr. Kubešová zúčastnila seznamovacího pobytu Šance pro studenty 1.A,  v květnu  a 
červnu 2016 zážitkových kurzů pro studenty kvarty A a kvarty B, celoročně spolupracovala při 
realizaci projektu Miminko nanečisto. 

Za velice přínosnou lze rovněž 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 2015/2016 realizovaný v primách, 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 
žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a o dalších problémových a sledovaných žácích a na 
výměnu zkušeností a další individuální výchovné postupy při práci s nimi (31.8.2015). Během 
celého školního roku byly vzniklé problémy průběžně konzultovány a řešeny. 

Ve školním roce 2015/2016  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. 

Atmosféra ve třídách je průběžně monitorována zejména třídními učiteli, kteří s výchovnou 
poradkyní úzce spolupracují. Kázeňské a vztahové problémy se projevovaly převážně v nižších 
ročnících. Ve většině těchto případů byla situace řešena individuálně s jednotlivými studenty či 
skupinami, v některých případech byl realizován účelově zařazený preventivní program pod 
vedením prof. Pavlíny Vágenknechtové Edrové.  

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

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. Kromě toho se výchovná poradkyně 
zúčastnila prvních třídních schůzek v nových třídách osobně a požádala rodiče o spolupráci a 



včasné poskytování informací škole v případě podezření na projevy šikany nebo jiných 
nežádoucích jevů  (PB – 8.9.2015, PA – 16.9.2015, 1.A – 11.11.2015). Výchovná poradkyně o 
těchto problémech informuje i studenty nových ročníků v rámci semináře „Jak se učit na 
gymnáziu“. Základní informace jsou rovněž 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, nelimitované 
chování,  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. 

Ve školním roce 2015/2016 studovali na osmiletém gymnáziu 2 studenti se speciálními 
vzdělávacími potřebami z důvodu zdravotního postižení – v obou případech bylo zřízeno místo 
asistenta pedagoga ve třídě. 

Již 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 během studia od primy do kvarty bez vážnějších problémů. 

Od září 2015 byl přijat do primy student s autismem, ve třídě pracovala jako asistentka 
pedagoga Marcela Levinská. Ještě před zahájením školního roku (31.8.2015)  proběhla schůzka 
s rodiči studenta za účasti ředitele školy, asistentky pedagoga, třídní učitelky, výchovné 
poradkyně a vedoucí seznamovacího kurzu, poté následovala informační schůzka pro všechny 
vyučující ve třídě a další zájemce (9.9.2015). Rovněž integrace tohoto studenta celkově probíhala 
bez větších problémů, konkrétní vzniklé situace se dařilo ihned a efektivně řešit. 

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 16.10.2015 1.část (1 hod.) 
13.11.2015 2.část (1 hod.) 
16.11.2015 3.část (1 hod.) 
20.11.2015 4.část (1 hod.) 

PA 2.12.2015        (2 hod.) 

PB 9.12.2015        (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 14 studentů, z toho 10 na 
nižším stupni osmiletého studia, 1 na vyšším stupni osmiletého studia a 3 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 MA již v závěru předchozího školního roku a v červnu 2016 bylo 
provedeno testování ve třídě 2.A. 

Výchovná poradkyně B. Jirsová 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: 
MB 25 
3.A 17 
2.A 24 

MB 25.9.2015 
3.A 2.10.2015 
2.A 24.6.2016  

Vstupní informační seminář - výběr vysoké školy 
(Jirsová) 

3.A 3.9.2015 
MA 3.9.2015 
MB 4.9.2015 

Seminář „Národní srovnávací zkoušky“  (Scio s.r.o.) 
 

4.A 23.9.2015 
OA 23.9.2015 
OB 23.9.2015 

Informační  materiál o vyplňování a potvrzování přihlášek na 
vysokou školu - zasláno elektronicky   (Jirsová) 

4.A, OA, OB 
únor 2016 

 

Zpracovala: PhDr. Barbara Jirsová 

  



2. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
Ve školním roce 2015/2016 vykonávala funkci metodika prevence prof. Pavlína 

Vágenknechtová Edrová. 

 

A. Preventivní programy 

Ve škole probíhá projekt PREV, který získal v loňském 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 za přítomnosti třídního učitele. Tento program je střídán třídnickou 
hodinou. 

Pro sekundy jsme zachovali dva preventivní bloky vedené lektory Prev-Centra. Tématem 
těchto setkání jsou vztahy. Tyto bloky doplnila přednáška o vztazích vedená lektorem sdružení 
ACET. Navíc si žáci připomněli téma kouření v další besedě, která je také vedená lektorem ze 
sdružení ACET. 

Studenti tercií pracovali na informačním plakátu určeném studentům sekund. Studenti si 
vybrali témata alkohol (TB) a marihuana (TA). Tuto práci se bohužel nepodařilo dokončit do konce 
školního roku a byla přeložena na září 2016, kdy budou sekundám (resp. terciím) předány. 

Studenti kvart připravovali přednášku pro studenty tercií a pro své rodiče. KA si vybrala 
téma nelátkové závislosti (závislost na jídle, hypersexuality a prokrastinace) a KB téma Láska a 
přátelství. Obě třídy vytvořily velmi zajímavé přednášky, které měly úspěch u žáků tercií i u rodičů. 

Pro studenty vyššího gymnázia a čtyřletého studia jsou v rámci projektu připravené dva 
dvouhodinové bloky vedené metodičkou prevence. Témata a obsah preventivních bloků jsou 
uvedeny 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. Nově jsme zařadili do tohoto projektu studenty kvint.  

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 zopakovaly za asistence 
studentů lékařské fakulty a kvinty a první ročník vše završí povinným předmětem zdravotní 
propedeutika.  

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. 

Rozsáhlejším preventivním projektem je program Unplugged pro primy, který probíhá 
pravidelně v průběhu celého školního roku. Již druhým rokem se jednou týdně střídala hodina 
preventivního programu s třídnickou hodinou a to sedmou vyučovací hodinu. 

 

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 je seznámit se s novými spolužáky a 
s třídním profesorem v jiném, než školním prostředí. 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 červnu. 

 
C. Soutěže 

 Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Antifetfest Praha 6 1 film Bez postupu 

 

D. Další vzdělávání 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Šikana pro učitele – seminář 8h Zájemci z pedagogického sboru (18) 

Šikana pro učitele – beseda 3h Ostatní členové ped. sboru 

Pohled na komunikaci za pomoci transakční 
analýzy a její praktické využití 

3h Met. Prevence 

Agresivita rodičů, žáků a možnosti zvládání 
pedagogem, motivace rodičů a žáku ke 
spolupráci 

4h Met. Prevence 

Management v práci ŠMP ve škole 3h Met. Prevence 

Práce s třídními učiteli 3h Met. Prevence 

Mapování potřeb PP ve škole, evaluace, 
vedení dokumentace, efektivní struktura ŠPP 

2h 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 environmentální 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 diskutují 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 2015 
Seznamovací kurz 

„Šance“ pro 1.ročník 
Lom na Hřebenech, 

Lipnice 
31 

Září 2015 
Seznamovací kurzy pro 

primy (2x) 
Lučany nad Nisou 60 

Září 2015 
Jazykové kurzy pro 

sekundy (2x) 
Praha 62 

Září 2015 Setkání studentů Krzyzova 5 

Říjen 2015 
Výukový a poznávací 

zájezd 
Skotsko 52 

Říjen 2015 Výměnný zájezd Chicago 11 

Listopad 2015 Tematický zájezd Krakov - Osvětim 21 

Leden 2016 Lyžařský kurz Horní Mísečky 30 

Leden 2016 Lyžařský kurz Hinterstoder Rakousko 30 

Únor 2016 Lyžařský kurz Hinterstoder Rakousko 27 

Únor 2016 Lyžařský kurz Horní Mísečky 28 

Březen 2016 Lyžařský kurz Hinterstoder Rakousko 22 

Duben 2016 Tematický zájezd Alsasko 40 

Květen 2016 Sportovní kurz (2x) Český ráj 39 

Květen 2016 
Zážitkový kurz pro kvartu 

(2x) 
Lom na Hřebenech, 

Lipnice 
64 

Červen 2016 Sportovní kurz Mikulášovice 20 

Červen 2016 Jazykový kurz pro tercie 
Barnstaple 

Velká Británie 
59 

Červen 2016 Tematický zájezd Šelmberk 29 

Červen 2016 Vodácké výlety Otava 175 

  



7. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 
Škola pořádala pro studenty zájmové kroužky: 
Míčové hry, 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 2015/2016 v ní 
působilo 5 studentských skupin. 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 

Jiří Heller 43. 

Logická olympiáda - kategorie 6.-9. ročník a 
odpovídající ročníky víceletých gymnázií  

ústřední kolo 

Ondřej Houška  11. Fyzikální olympiáda - kategorie A krajské kolo  

David Klement  3. Soutěže v cizích jazycích - němčina G II. B  krajské kolo  

Oskar Hochman  4. Soutěže v cizích jazycích - němčina - SŠ III.A  krajské kolo  

Ondřej Houška  12. Matematická olympiáda - kategorie P  krajské kolo  

Kristina Pěkníková  8. Soutěže v ciz. jazycích - angličtina SŠ III. A  krajské kolo  

Markéta Bařinková  2. Soutěže v ciz. jazycích - angličtina SŠ III. B  krajské kolo  

Ondřej Bařinka 5. Soutěže v cizích jazycích - angličtina ZŠ II.C  krajské kolo  

Lukáš Frk  2. Dějepisná olympiáda - kategorie ZŠ  krajské kolo  

Michaela Kuklová  17. Dějepisná olympiáda - kategorie ZŠ  krajské kolo  

Milan Malačka  20. Dějepisná olympiáda - kategorie ZŠ  krajské kolo  

Jan Hlaváč 11. Olympiáda v českém jazyce - kategorie ZŠ  krajské kolo  

Jakub Lukeš  3. Soutěž v programování SŠ – vyš.progr.jazyky  krajské kolo  

David Klement  2. Matematická olympiáda kategorie Z9  krajské kolo  

Kira Golyatina 4. Matematická olympiáda kategorie Z9  krajské kolo  

Marie Kalousková  26. Matematická olympiáda kategorie Z9  krajské kolo  

Michaela Králová 19. Soutěže v cizích jazycích - Fj - kategorie B2  krajské kolo  

Zuzana Loučková  7. Soutěže v cizích jazycích - Fj ZŠ A1 krajské kolo  

Kamila Houšková  5. Soutěže v cizích jazycích - Fj ZŠ A2 krajské kolo  

Kateřina 

Adámková  

2. Debatní liga v českém jazyce  ústřední kolo 

Timofey 

Kozhukhov  

2. Debatní liga v českém jazyce  ústřední kolo 

David Řehořka  2. Debatní liga v českém jazyce  ústřední kolo 

Oskar Hochman  6. Debatní liga v českém jazyce  ústřední kolo 

Kateřina Hájková  24. Soutěž Náboj - kategorie Junior ústřední kolo 

Filip Hron  24. Soutěž Náboj - kategorie Junior ústřední kolo 

Jakub Jelínek 24. Soutěž Náboj - kategorie Junior ústřední kolo 

Jan Kočka  24. Soutěž Náboj - kategorie Junior ústřední kolo 

Vojtěch Novotný  24. Soutěž Náboj - kategorie Junior ústřední kolo 

František Hrubý  8. Soutěže v cizích jazycích - Šj - kategorie I  krajské kolo  

Kateřina Cohnová  1. Soutěže v cizích jazycích - Šj - kategorie III  krajské kolo  

Kateřina 

Adámková  

13. Soutěže v cizích jazycích - Šj - kategorie II  krajské kolo  

Vojtěch Novotný 21. Matematická olympiáda - kategorie B krajské kolo 

Jakub Jelínek 43. Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo 

Jan Kočka 46. Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo 
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Martin Rokyta 10. Astronomická olympiáda CD ústřední kolo 

Ivana Štencová 9. Astronomická olympiáda - kategorie EF ústřední kolo 

Jan Kočka 18. Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo 

Jakub Jelínek 37. Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo 

Kryštof Žampach 38. Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo 

David Klement 3. Fyzikální olympiáda - kategorie ZŠ E krajské kolo 

Kateřina 

Kohoutová 
11. Fyzikální olympiáda - kategorie ZŠ E krajské kolo 

Kira Golyatina 18. Fyzikální olympiáda - kategorie ZŠ E krajské kolo 

Bohdan Kopčák 22. Fyzikální olympiáda - kategorie ZŠ E krajské kolo 

Jan Apolín 23. Fyzikální olympiáda - kategorie ZŠ E krajské kolo 

Anežka Marková 8. Fyzikální olympiáda - kategorie B krajské kolo 

Jonáš Kareis 10. Fyzikální olympiáda - kategorie B krajské kolo 

Petr Kubeš 11. Fyzikální olympiáda - kategorie B krajské kolo 

Tereza Jenčová 4. SOČ - obor zdravotnictví krajské kolo 

Pavla Kafková 3. 
SOČ - obor pedagogika, psychologie, sociologie 
a problematika volného času 

krajské kolo 

Elizabeth 

Wagebaertová 
2. 

SOČ - obor filosofie, politologie a ostatní 
humanitní a společenské obory 

krajské kolo 

Anežka Marková 7. Chemická olympiáda - kategorie A krajské kolo 

Anežka Marko 3. Biologická olympiáda - kategorie A krajské kolo 

Tereza Jenčová 7. Biologická olympiáda - kategorie A krajské kolo 

Barbora 

Kotuláková 
1. Biologická olympiáda - kategorie D krajské kolo 

Alena Vránová 3. Biologická olympiáda - kategorie D krajské kolo 

Albert Horáček 17. Biologická olympiáda - kategorie D krajské kolo 

Anna Kmentová 18. Biologická olympiáda - kategorie D krajské kolo 

Anežka Marková 4. Chemická olympiáda - kategorie B krajské kolo 

Barbora Dudková 22. Chemická olympiáda - kategorie B krajské kolo 

Jan Kočka 39. Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 

David Klement 16. Chemická olympiáda - kategorie D krajské kolo 

Kateřina 

Kohoutová 
19. Chemická olympiáda - kategorie D krajské kolo 

Magda 

Houžvičková 
20. Chemická olympiáda - kategorie D krajské kolo 

Václav Loučka 12. Zeměpisná olympiáda - kategorie SŠ D krajské kolo 

Kateřina Cohnová 1. Soutěže v cizích jazycích - Šj - kategorie III ústřední kolo 

Ivana Štencová 24. Eurorebus - kategorie - 13-14 let ústřední kolo 

Lukáš Frk 19. Dějepisná olympiáda - kategorie ZŠ ústřední kolo 

Lukáš Frk 3. YPEF - Mladí lidé v evr. lesích (13 - 15 let) ústřední kolo 

Ludmila Kojecká 3. YPEF - Mladí lidé v evr. lesích (13 - 15 let) ústřední kolo 

Alžběta Máchová 3. YPEF - Mladí lidé v evr. lesích (13 - 15 let) ústřední kolo 

Jakub Lukeš 3. Soutěž v programování SŠ – vyš.progr.jazyky ústřední kolo 

Jan Apolín 11. Zlatý list - ZŠ a vícel. gymnázia - 7. - 9. třída ústřední kolo 

Lukáš Frk 11. Zlatý list - ZŠ a vícel. gymnázia - 7. - 9. třída ústřední kolo 

Ludmila Kojecká 11. Zlatý list - ZŠ a vícel. gymnázia - 7. - 9. třída ústřední kolo 

Alžběta Máchová 11. Zlatý list - ZŠ a vícel. gymnázia - 7. - 9. třída ústřední kolo 

Petr Zajíc 11. Zlatý list - ZŠ a vícel. gymnázia - 7. - 9. třída ústřední kolo 

Magdaléna 

Houžvičková 
11. Zlatý list - ZŠ a vícel. gymnázia - 7. - 9. třída ústřední kolo 

Elizabeth 

Wagebaertová 
9. 

 SOČ - obor filosofie, politologie a ostatní 
humanitní a společenské obory 

ústřední kolo 
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Úplný přehled předmětových soutěží, jejich úrovní a počtů účastníků je uveden ve zprávách 
jednotlivých předmětových komisí.  

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 11 českých studentů v Chicagu na podzim 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: 11 studentů z 1.A, 2.A, 3.A, MA, XA, XB 

Učitel: 
PhDr. Klára Braunová (Vv, Čj), 

Mgr. Yvetta Pospíšilová (Aj, Tv) 

 

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 2015/2016 pokračovala realizace 
dlouhodobého školního projektu Paleta, zaměřeného na 
humanitární pomoc, dárcovství a dobrovolnictví. Projekt 
vede studenty k pomáhajícímu a prosociálnímu chování, 
k tomu, aby byli vnímavější ke svému okolí a v případě 
potřeby dokázali vhodným způsobem podat pomocnou ruku. Jeho obsahem je propagace, 
nabídka a podpora vhodných volnočasových aktivit studentů, které vedou k rozvoji tolerance a 
odpovědnosti a k posílení pocitu sounáležitosti v současné společnosti a ukazují možnosti soužití 
založeného na vzájemné pomoci a solidaritě. Reálné prožitky a osobní zkušenosti studentů 
v oblasti dobročinnosti zároveň významnou měrou přispívají k jejich vlastnímu osobnostnímu, 
sociálnímu i morálnímu rozvoji. Název „Paleta“ vyjadřuje ústřední motto celého projektu: „Život 
není jenom černý nebo bílý. Každý by měl mít šanci vybrat si svůj odstín.“ 

 
Koordinátorem projektu je PhDr. Barbara Jirsová.  
Informovanost studentů o akcích a nabídkách je zajištěna osobní propagací a 

prostřednictvím nástěnky ve 2. patře školy. 
 

 Humanitární sbírky 
Projekt navazuje na mnohaletou tradici zapojování studentů našeho gymnázia do 

humanitárních sbírek a charitativních akcí. Ve školním roce 2015/2016 se naše škola zapojila do 7 
oficiálně vyhlášených sbírek, v nichž se jako aktivisté podíleli studenti 8 tříd. 

 
HUMANITÁRNÍ SBÍRKY (PROJEKT PALETA) -  ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

Akce Termín Třída Koordinátor akce 

Světluška 10.9.2015 XA prof. Hoffmannová 

Bílá pastelka 14.10.2015 MB prof. Jirák 

Diakonie Broumov  23.–27.11.2015 XB prof. Brdičková 

Červená stužka   1.12.2015 1.A prof. Skolilová 

Diakonie Broumov   17.–23.3.2016 QA prof. Hanzlík 

Srdíčkový den 18.3.2016 2.A prof. Kulhánková 

Skutečný dárek  
(Člověk v tísni) 

březen 2016 KB prof. Jirsová, Mináriková 

Český den proti rakovině 
(Květinový den) 

11.5.2016 3.A prof. Vondra 

 

Ve školním roce 2015/16 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 KB 
prof. Mináriková 

 

přednáška Boj za záchranu slonů ve střední Africe 
(Save-Elephants, z.s.) 2.11.2015 

PA 
SA 
TB 

prof. Chlastáková 

Sloní den (sbírka na záchranu slonů ve střední 
Africe) 

3.11.2015 SA prof. Chlastáková 



humanitární sbírka pro společnost Criantia 
(pomoc mexickým rodinám při výchově dětí) 

16.12.2015 
3.A 
MA 

--- 

HELP PES  
sbírka na podporu asistenčních psů z vlastní 
iniciativy studentů - studenti sami vyrobili 
bambule, náramky a upekli cukroví -  výtěžek z  
prodeje ve škole předali o.p.s.Helppes 

1.4.2016 
 

SA 
 

prof. Boháčová 
 

Studenti rovněž absolvovali exkurzi na cvičiště 
o.p.s. Helppes v Motole 

24.6.2016 SA 
prof. Boháčová, 

Pospíšilová L. 

 

 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 

Mikulášská besídka pro děti z mateřské školy 
Volavkova, Praha 6 

4.12.2015 KB prof. Linhartová 

Předvánoční charitativní akce -  kulturní 
program v Domě pečovatelské služby 
Šlejnická 5, Praha 6 

9.12.2015 TA, TB PK Aj, HV, VV 

Humanitární běh RUN and HELP 
- vybraná částka za startovné byla věnována 
na konto Bariéry 

14.4.2016 všichni 
QB 

(TU prof. Pospíšilová) 

Divadelní představení pro Domov sv.rodiny 24.5.2016 KB prof. Mináriková 

 
V letošním školním roce naše gymnázium navázalo spolupráci se Základní školou Slunce svítí 

všem ve Stochově, vzdělávající žáky se speciálními potřebami. Ve prospěch Nadačního fondu 
Slunce pro všechny byly ve škole zorganizovány tři akce. 

 

Akce Termín 

prodej kalendáře  říjen / listopad 2015 

Pečení pro dobrou věc - prodej školního pečiva  7.4.2016 
26.5.2016 

 

 Volitelný předmět Dobrovolnictví 
Vzhledem k většímu počtu zájemců o individuální dobrovolnickou činnost byl ve školním 

roce 2015/2016 v rámci předmětové komise OV/ZSV nově otevřen volitelný předmět 
Dobrovolnictví, vedený prof. Bukovskou. Tento seminář absolvovalo 16 studentů, kteří celoročně 
vykonávali dobrovolnickou činnost v neziskových organizacích (Dobrovolnické centrum FN Motol, 
Dobrovolnické centrum Ústřední vojenské nemocnice, Klokánek Hostivice, Lata, KC Prádelna, 
Gemini o.s., Dům pro seniory E. Purkyňové). V rámci semináře probíhala supervizní setkávání, 
zaměřená na sdílení zkušeností a vyhodnocování terénní práce.  

 

 Projekt Světová škola 
Ve školním roce 2015/2016 se naše gymnázium zapojilo do projektu „Světová škola“. 

Výstupem projektu byla výstava v Galerii Chodník v Praze 6,  jejíž součástí byla i prezentace 
veškerých dobrovolnických a dárcovských aktivit realizovaných v rámci školního projektu Paleta. 

 
(více informací o projektu viz Zpráva o projektu „Světová škola“) 



humanitární sbírka Srdíčkový den     18.3.2016 
 

 
 
 

humanitární sbírka Skutečný dárek (Člověk v tísni) 
V březnu 2016 přispěli studenti a učitelé naší školy částkou 11 100 Kč, 

za níž bylo zakoupeno celkem 24 certifikátů. 
 

 
 
 
  



humanitární běh RUN and HELP (Konto Bariéry)     14.4.2016 
Svou účastí přispěli studenti a učitelé naší školy na Konto Bariéry částkou 15 871 Kč. 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

kulturní program v Domě pečovatelské služby Šlejnická 5, Praha 6     9.12.2015 
 

 
 

Zpracovala:  PhDr. Barbara Jirsová 
  



 
 
Projekt „Světová škola“ 
 
 
 
 
 

GYMNÁZIUM NAD ALEJÍ ZÍSKALO TITUL „SVĚTOVÁ ŠKOLA“  
 
Projekt „Světová škola“, určený všem typům škol a zaměřený na aktivní řešení problémů 

s globálním přesahem, byl ve školním roce 2015/2016 vyhlášen již pošesté o.p.s. Člověk v tísni ve 
spolupráci s ARPOK, o.p.s. a Multikulturním centrem Praha. Světové škole byla udělena Záštita 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.  

Studentky a studenti kvarty B se rozhodli na tuto výzvu reagovat, zapojit se do projektu a 
získat pro naše gymnázium titul „Světová škola“. Pro svou účast v projektu si zvolili téma rodiny. 

Výstupem jejich celoročního úsilí byla výstava „Rodina je základ“, která proběhla ve dnech 
8. 4.–16. 5.2016 v Galerii Chodník ve Skleněném paláci. Záštitu nad výstavou převzala Městská 
část Praha 6. 

Na jednotlivých výstavních panelech byly prezentovány veškeré aktivity realizované v rámci 
tohoto projektu i další aktivity, které ve škole probíhají již dlouhodobě a souvisejí s tématem 
projektu. 

Panely byly obsahově rozděleny do tří částí. První část byla prezentací základní aktivity, kdy 
studenti zjišťovali prostřednictvím ankety názory na funkčnost a nefunkčnost rodiny, na příčiny a 
důsledky nefunkčnosti a na možné způsoby pomoci tam, kde rodina nefunguje nebo nemůže plnit 
všechny své funkce. Ve druhé části byly prezentovány aktivity zaměřené na rodinu, do nichž se 
zapojili i studenti jiných tříd, a třetí část výstavy představila různé způsoby pomoci formou 
dobrovolnictví a dárcovství. 

Účelem výstavy bylo přispět alespoň malým dílem k větší informovanosti občanů o 
problémech kolem nás, motivovat je k větší osobní odpovědnosti a vlastními příklady inspirovat 
k pomoci tam, kde je potřeba. 

Slavnostní udělování titulu „Světová škola“ proběhlo 14. června 2016 v Americkém centru 
v Praze 1. Zástupci oceněných školních týmů obdrželi certifikát z rukou paní Dity Kubíkové 
z Ministerstva zahraničních věcí, pana Jaroslava Fidrmuce z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy a pana Ondřeje Andryse z České školní inspekce. 

Letos se do finále projektu „Světová škola“ probojovalo sedm školních týmů z třinácti 
přihlášených. V České republice se tímto prestižním certifikátem může v současné době pochlubit 
celkem 63 škol a Gymnázium Nad Alejí patří mezi ně. 

Všech sedm letošních finalistů a dnes už i držitelů certifikátů splnilo ve svých projektech 
hlavní zásady „Světové školy“: Uč se – zjišťuj – jednej. 

Podle slov pana Anthonyho Jonese, ředitele Amerického centra, učinili žáci svým zapojením 
do projektu první významný krok k tomu, aby se stali světovými občany. Tedy občany, kteří znají a 
chápou globální problémy i jejich lokální souvislosti a nebojí se sami aktivně ve svém okolí 
působit. 

  

http://www.alej.cz/projekty/svetova-skola/svetova_skola.png?attredirects=0


 

 
logo projektu   propagace projektu – nástěnka ve 3.patře školy 

 

Projekt „Světová škola“ 
Téma projektu: Rodina je základ 

Školní rok: 2015/2016 
 

Realizační tým projektu „Světová škola“ 

Třída kvarta B 

Vyučující Mgr. Zuzana Bukovská, PhDr. Barbara Jirsová, Mgr. Ivana Mináriková,  
MgA. Barbora Chlastáková 

 
Hlavní aktivity v rámci projektu „Světová škola“ a jejich prezentace na výstavě „Rodina je 
základ“ 

 ANKETA a STROM PROBLÉMŮ 
Anketa pro různé věkové skupiny (do 15 let, od 18 let, od 65 let) v rovnoměrném početním 
zastoupení. Odpovědi byly statisticky zpracovány a znázorněny formou grafů. Cílem bylo zjistit a 
porovnat názory různých věkových skupin (včetně porovnání názorů mužů a žen) na funkčnost / 
nefunkčnost rodiny, na příčiny problémů a možnosti jejich řešení. Nejčastější odpovědi byly 
zachyceny v konečné podobě „stromu problémů“, který byl - stejně jako graficky zpracované 
výsledky ankety - součástí výstavy. 

 RODINY VE SVĚTĚ 
Řízený rozhovor s cizinci, kteří žijí (žili) v České republice, s konkrétními otázkami na jejich 
typický rodinný model (příklad témat: způsob bydlení, úzká či vícegenerační rodina, role 
v rodině, setkávání, postavení seniorů v rodině, funkční a nefunkční rodina, míra rozvodovosti, 
výchovný styl a další). Rozhovory byly na panelu jednotně zpracovány s výběrem zajímavých 
odpovědí pro danou lokalitu. 

 BABI A DĚDO, VYPRÁVĚJTE 
Rozhovor s babičkou, dědečkem (prababičkou, pratetou,…kdo byl v rodině studentů nejstarší) 
na téma jejich mládí a jejich vlastní rodiny (příklad témat: jejich mládí, dobré a špatné 
vzpomínky, způsob života, ekonomické podmínky, setkávání, funkční a nefunkční rodina). 
Rozhovory byly zpracovány ve formě krátkých příběhů. Výstavní panel s těmito příběhy byl 
doplněn fotografiemi zachycujícími atmosféru doby, v níž respondenti žili. 

 výtvarná soutěž na téma IDEÁLNÍ RODINNÝ VÍKEND 
Cílem bylo zapojit studenty z více tříd, kteří toto téma výtvarně zpracovali. Nejlepší kresby a 
modely byly součástí výstavy. 

 I MALÝ ČIN JE VÍC NEŽ POUHÉ ŘEČI 
Studenti dostali za úkol udělat něco dobrého, co by přispělo k lepší atmosféře v jejich vlastní 
rodině (něco, co nepatří k jejich každodenním rodinným povinnostem, co běžně nedělají, o čem 
se domnívají, že by mohlo někomu nebo všem z rodiny udělat radost). Svůj úkol nesměli 



nikomu z rodiny předem sdělit. Teprve pokud někdo z rodiny jejich aktivitu ocenil, požádali ho o 
napsání krátkého vzkazu. Nejzajímavější lístky s poděkováním byly umístěny na jednom 
z panelů. 

 VÍTE, ŽE…? 
Aktivita zaměřená na vyhledávání statistik, užitečných informací a různých zajímavostí o 
rodinách v České republice i ve světě z dostupných zdrojů (internet: ČSÚ, ČTK). Výsledky 
zjišťování bylo možné zhlédnout na dvou výstavních panelech. Informace doplňoval panel 
s citáty o rodině. 

 MIMINKO NANEČISTO 
Celoroční projekt výchovy k rodičovství, který je součástí školního vzdělávacího programu pro 
studentky a studenty prim a který se na naší škole stal již tradicí. Podporuje zejména schopnost 
studentů najít v životě odpovídající partnerské vztahy a přispívá k uvědomování si odpovědnosti 
za sebe i za druhé. Prezentace tohoto projektu byla součástí výstavy. 

 JAK POMÁHÁME - Projekt Paleta 
Školní projekt zaměřený na dárcovství a dobrovolnictví, který je na našem gymnáziu realizován 
dlouhodobě – na základě výročních zpráv můžeme výsledky porovnávat s údaji z předchozích 
let/ z předchozího školního roku (počet akcí, počet zapojených tříd, obsah akcí a jejich 
konkrétní zaměření na pomoc rodině, dětem, seniorům). V budoucnu pak můžeme tyto 
ukazatele porovnávat s výstupy z letošního školního roku. Zvyšující se počet akcí, počet 
zapojených i posun v zaměření akcí lze podle našeho názoru vnímat jako výsledek osvěty a 
propagace, a to i díky zapojení studentů do projektu Světová škola. Fotografie na dvou 
výstavních panelech ukázaly široký záběr dárcovských a dobrovolnických aktivit našich studentů 
včetně pomoci rodinám v zahraničí.  

 JAK POMÁHÁME -  Skutečný dárek 
Studenti kvarty B se v rámci projektu Světová škola rozhodli uspořádat na našem gymnáziu  
humanitární sbírku Skutečný dárek na pomoc rodinám v rozvojových zemích. Sbírku lze 
považovat za velmi úspěšnou – celkem bylo vybráno 11 100 Kč, za něž bylo zakoupeno 24 
certifikátů. 

 JAK POMÁHÁME -  Dobrovolnictví 
Dva panely Naši dobrovolníci byly ukázkou činnosti studentů volitelného předmětu 
Dobrovolnictví. Tito studenti celoročně pomáhali v různých neziskových organizacích. Jejich 
„medailony“ zachycovaly zpětnou reflexi a osobní zkušenosti s dobrovolnickou činností i vlastní 
pohled na organizace, které často suplují základní funkce rodiny (proč tomu tak je, jaké jsou 
potřeby jednotlivých zařízení, možnosti spolupráce atd.).  

 ČAU, NEZISKOVKO! 
Projekt zahrnutý do školního vzdělávacího programu a každoročně realizovaný v sextách a ve 
2. ročníku. Studenti si vyberou konkrétní neziskovou organizaci, domluví si návštěvu v této 
organizaci, s představiteli vedou řízené (předem připravené) interview, které následně zpracují. 
Poté každá skupina prezentuje výstupy -  co zjistili, co se dozvěděli a jak je možné zapojit se do 
spolupráce s konkrétní vybranou neziskovou organizací. Ukázky byly rovněž součástí výstavy. 

 
  



 
příprava vernisáže 

 

 
„Strom problémů“ 

 
 



 
Galerie Chodník v Praze 6 

 

 
Zahájení výstavy se ujali zástupci Městské části Praha 6 - paní Milena Hanušová a pan Martin Churavý.  

Poté předali slovo paní Simoně Babčákové, herečce a patronce projektu Světová škola, 
která upoutala pozornost svým lidsky vřelým a upřímným povídáním o rodině. 

  



 
Vernisáž probíhala ve velmi příjemné atmosféře. 

 

 
Výstava návštěvníky zaujala. 

 



 
Zástupci školního týmu ze třídy kvarty B převzali dne 14. června 2016 certifikát, udělený společností 

Člověk v tísni, na jehož základě je naše gymnázium oprávněno používat titul „Světová škola“. 
 

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 2015/2016 přispěl NF na rekonstrukci učeben 
gymnázia, uděloval sociální a prospěchová stipendia studentům a všestranně podporoval 
gymnázium podle rozhodnutí správní rady fondu (viz výroční zpráva NF na www.alej.cz). 

 Gymnázium ve spolupráci s NF GNA pořádá v průběhu školního roku tři slavnostní akce pro 
studenty a jejich rodiče: 

1. Imatrikulaci nově přijatých studentů (přelom září a října) 
2. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (květen/červen) 
3. Předávání vysvědčení kvartám u příležitosti ukončení povinné školní docházky (červen) 

Všechny tři akce se konaly v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Samotné předávání 
vysvědčení je doprovázeno hudebním a recitačním vystoupením studentů. 

 V říjnu uspořádalo gymnázium 3. 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 období 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 32.maturitní ples (4.12.2015). 

 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 pracím 

nebylo v době školních prázdnin možné budovy gymnázia využívat k jakýmkoliv účelům. 

  

http://www.alej.cz/


V.  ÚDAJE  O VÝSLEDC ÍC H  I NSPEKČ NÍ  Č I NNO STI  Č ŠI  A VÝSLEDC ÍCH  KON T ROL  

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Datum Téma kontroly Závěr 

xxx xxx xxx 

 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Datum Kontrolní orgán Téma kontroly Závěr 

22.2.2016 MHMP 
Kontrola plnění opatření 

k nápravě nedostatků zjištěných 
při předchozí kontrole 

Bez závad 

  



VI .  ZÁK LAD NÍ  ÚDAJE  O  HO SPO DAŘE NÍ  ŠKO LY  ZA  KAL ENDÁŘ NÍ  ROK  20 1 5  

Hlavní činnost 
 

Výnosy školy:  celkem za sledované období dosáhly objemem 43 670,4 tis.Kč, tj. 99,0 % plánu.  
 

Ve výnosech z prodeje služeb (2 269,4 tis.Kč, tj. 100,9 % plánu) se jednalo především o příjmy:  

- za stravné (studenti 1 774,2 tis.Kč, zaměstnanci 286,1 tis.Kč),  

- za kroužky (136,2 tis.Kč - nad rámec povinné výuky pro naše žáky  - tyto prostředky jsou 
vypláceny vyučujícím na základě dohod o mimopracovním poměru; škola nemá z této 
činnosti žádný zisk), 

- za prodej karet do kopírky (6,2 tis.Kč - škola má v pronájmu kopírovací stroj, který slouží 
studentům i zaměstnancům),  

- za přijímací zkoušky – dobrovolný příspěvek (66,6 tis.Kč - určené k pokrytí výdajů na 
poštovné,  SCIO testy, kancelářské potřeby, apod.). 

 
Ostatní výnosy z činnosti (3 401,1 tis.Kč, tj. 88,5 % 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 z předaného daru (knihy pro anglickou 

knihovnu, učební pomůcky na tělesnou výchovu, licence  win7 do učebny Pg, úhrada výmalby 
učebny č. 308),  

- od Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., za zprostředkování uchazečů o vykonání 
mezinárodních zkoušek z anglického jazyka - z tohoto příjmu škola kryla náklady na další 
rozvoj školy. 

 

Zúčtování fondů (SÚ 648): celkem v objemu 1 766,1 tis.Kč - jednalo se o zapojení investičního 
fondu a rezervního fondu: 

- investiční fond v objemu 1 444,8 tis.Kč takto:  

- na "Revitalizaci schodišťových prostor objektu C" 849,8 tis.Kč (schváleno usn. RHMP č. 871 z 
21.4.2015 a č. 2943 z 1.12.2015), 

- na "Čištění a výměnu vsypaného písku na školním hřišti" 364,8 tis.Kč (schváleno usn. RHMP č. 
871 z 21.4.2015), 

- na "Rekonstrukci učebny fyziky vč. nového vybavení" 149,7 tis.Kč (schváleno usn. RHMP č. 
2943 z 1.12.2015), 

- na malířské práce v prostorách školní kuchyně 39,5 tis.Kč, 

- na opravu izolace "zelené" střechy vchodového objektu budovy 34,4 tis.Kč, 

- na malířské práce v učebně č. 107 celkem 6,6 tis.Kč. 

- rezervní fond v objemu 321,3 tis.Kč, z toho:  

- na realizaci projektu "Učebna fyziky č. 120" 200,0 tis.Kč (viz též dále "Přijaté dary"), 

- na realizaci projektu "Elixír do škol (tandemy do škol)" 15,0 tis.Kč (viz též dále Přijaté dary"), 

- na pokrytí části nákladů na provoz kopírky (papír, nájemné, kopie) 46,2 tis.Kč - viz též dále 
"Přijaté dary", 



- na cestovné pedagogů 33,9 tis.Kč (zájezd do Skotska), 

- na cestovné pedagogů 26,1 tis.Kč (dokrytí nákladů na jazykový kurz v Anglii), 

- na cestovné pedagogů 0,1 tis.Kč (dokrytí nákladů-výměnný pobyt Chicago). 

 

Ke schválenému použití fondu odměn v objemu 50,0 tis.Kč (usn. RHMP č. 2943 z 1.12.2015) 
nakonec nebylo přistoupeno. 

  

Přijaté dary 

Organizace přijala již v 1. pololetí 2015 nadační příspěvek v objemu 15 000,- 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. 
Ve 3. čtvrtletí 2015 škola obdržela na účet nadační příspěvek 200 000,- Kč od Nadace ČEZ na 
projekt "Učebna fyziky č. 120", z kterého byly pořízeny pomůcky na fyziku, nábytek a audio/video 
vybavení do učebny a OON na pokrytí zajištění akce (organizace, účetnictví). 
V prosinci 2015 bylo škole převedeno 137 650,- Kč od Nadačního fondu příznivců Gymnázia Nad 
Alejí na úhradu nákladů, souvisejících s provozem kopírky. Z těchto prostředků bylo v r. 2015 
využito 46 255,52 Kč, pro další období zůstává 91 394,48 Kč.  
V závěru roce škola převzala dar od Nadačního fondu příznivců gymnázia Nad Alejí ve výši 235,9 
tis.Kč, a to ve formě nakoupeného vybavení učeben (pylonová tabule, počítače - DHM), drobný 
majetek pod hranicí DDHM a DDNM (knihy do knihovny, učební pomůcky na tělesnou výchovu, 
licence) a výmalby 1 třídy. 

 
 

Přijaté transfery (z ústředních a územních rozpočtů): dosáhly objemu celkem 36 233,4 tis.Kč 

(tj. 99,9 % plánu). 

 

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

Ve sledovaném období byly škole poskytnuty neinvestiční příspěvky z rozpočtu hlavního města 
Prahy (ÚZ 00091) celkem v objemu 7 520,5 tis.Kč, v tom:  
- objem 5 856,0 tis.Kč na financování provozních výdajů,  

a dále níže uvedené účelové příspěvky:  
- objem 1 025,0 tis.Kč na posílení mzdových prostředků (usn. RHMP č. 879 ze dne 21.4.2015), 
- objem 164,0 tis.Kč na program „Podpora rodilých mluvčích“ (projekt Lingva, usnesení RHMP 

č. 518 ze 17.3.2015), 
- objem 160,0 tis.Kč na projekt „Czechago“ (program: Skupinové studijní pobyty v zahraničí - 

usn. RHMP č. 518 ze 17.3.2015), 
- objem 253,0 tis.Kč na mzdové a související náklady asistenta na podpůrnou službu při 

vzdělávání žáka se zdravotním postižením (usn. RHMP č. 879 z 21.4.2015 a usn. RHMP č. 2740 
z 10.11.2015), 

- objem 36,0 tis.Kč na program „Šance 2015“ (projekt specifické protidrogové prevence 
„Zdravé město Praha 2015“ - usn. RHMP č. 898 z 28.4.2015), 

- objem 20,0 tis.Kč na program na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů 
"Genetika ve škole" (usn. RHMP č. 518 ze 17.3.2015), 

- objem 6,5 tis.Kč na program "Unplugged 2015" (projekt specifické protidrogové prevence 
"Zdravé město Praha 2015" - usn. RHMP č. 898 z 28.4.2015). 

 



Celkové náklady s ÚZ 00091 vykázala organizace v objemu 7 498,6 tis.Kč, nedočerpáno zůstalo 
21,9 tis.Kč pro asistenty pedagogů, pro něž jsme obdrželi vyšší částku, než jsme žádali. Vratka byla 
převedena na účet zřizovatele na základě provedeného finančního vypořádání (usnesení ZHMP č. 
18/79 ze 16.6.2016).  

 
Neinvestiční transfer z rozpočtu hl. m. Prahy (ÚZ 00080): 
 
Organizaci byl v roce 2015 dále převeden na účet neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. města 
Prahy (ÚZ 00080) v objemu 514,0 tis.Kč na financování „Metropolitního programu podpory 
středoškolské jazykové výuky“ (usnesení RHMP č. 876 z 21.4.2015 a č. 2740  
z 10.11.2015). Příspěvek byl k 31.12.2015 plně vyčerpán.  

 
Neinvestiční transfery z rozpočtu MŠMT (ÚZ 33353, ÚZ 33052, ÚZ 33061): 

 
Z prostředků MŠMT byl škole poskytnut neinvestiční příspěvek s ÚZ 33353 v objemu 26 761,0 
tis.Kč, s ÚZ 33052 (na zvýšení platů pracovníků regionálního školství) v objemu 823,1 tis.Kč a 
neinvest.příspěvek s ÚZ 33061 (na zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství) v 
objemu 134,3 tis.Kč.  
Všechny uvedené prostředky byly plně využity.  
 
Neinvestiční transfer z rozpočtu MŠMT (ÚZ 33038): 
 
Neinvestiční transfer v objemu 65,4 tis.Kč (usn. RHMP č. 877 z 21.4.2015), určený na rozvojový 
program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 
2014", byl k 31.12.2015 vyčerpán v plné výši. 
 
Neinvestiční transfer z rozpočtu MŠMT (ÚZ 33056): 
 
V červnu byl organizaci schválen neinvestiční transfer v objemu 15,2 tis.Kč (usn. RHMP č. 1666 ze 
30.6.2015), určený na učebnice a laboratorní sady v programu  CTYOnline. V souladu s 
podmínkami použití transferu bylo čerpání prostředků promítnuto v účetnictví do 31.8.2015. 
 
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu MČ P/6 (ÚZ 00079): 

 
Ve sledovaném období bylo gymnáziu poskytnuto celkem šest neinvestičních příspěvků 
z rozpočtu MČ P/6 ve výši 421,7 tis.Kč, a to: 
- v objemu 375,5 tis.Kč na projekt "Jazykový kurz Bury St Edmund 2015", 
- v objemu 21,7 tis.Kč za účelem podpory projektu „Šance 2015“, 
- v objemu 10,0 tis.Kč na projekt "Debatní klub Nad Alejí 2015", 
- v objemu 6,0 tis.Kč za účelem realizace projektu „ŠIKANA pro učitele 2015“, 
- v objemu 4,5 tis.Kč na projekt „E-bezpečí 2015“, 
- v objemu 4,0 tis.Kč na projekt "Unplugged 2015“, 

 
K 31.12.2015 dosáhlo čerpání těchto příspěvků 100% plánu.  

 
Náklady školy v r. 2015 dosáhly objemem 43 670,4 tis.Kč (99,0 % plánu, resp.UR). Hlavní část 
nákladů tvořily osobní náklady, služby, spotřeba materiálu, spotřeba energií a odpisy.  
 
K výraznějšímu rozdílu v čerpání nákladů oproti r. 2014 roku došlo u:  

 
- spotřeby materiálu (nárůst o cca 220,0 tis.Kč) –  jednalo se  zejména o vyšší objem pořízených 

učebnic, učebních pomůcek (pro fyziku, mapy pro dějepis), knih a časopisů, drobného 
dlouhodobého majetku pod hranicí DDHM (nábytek do učebny fyziky, kabinetu lektorů AJ, 



SW Miniframe do učebny programování, zařazení knih do knihovny českého jazyka a do 
anglické knihovny) a dále potravin pro školní jídelnu, 

- ostatních služeb (snížení o cca 610,0 tis.Kč) – souvisí zejména s menším rozsahem akcí  
v r. 2015 (kurzy AJ pro sekundy se uskutečnily v Praze namísto dřívějších pobytových kurzů v 
Jizerských horách, výměnný pobyt v Chicago pro nižší počet studentů, zájezd do Německa 
jednodenní namísto vícedenního, zájezd Alejsboru na hudební festival italských Benátek  
a tisk almanachu k výročí školy v r. 2014 aj.), 

- mzdových nákladů (nárůst o cca 530,0 tis.Kč) a s tím souvisejícího zákonného sociálního 
pojištění (nárůst o cca 165,0 tis.Kč) 

 
Pokud se týká odpisů, čerpání k 31.12. představuje v hlavní činnosti 1 834,4 tis.Kč (ve zdaňované 
činnosti 40,2 tis.Kč), tj. celkem 1 874,6 tis.Kč (usn. RHMP č. 3027 z 8.12.2015 byl schválen 
odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v hlavní činnosti pro r. 2015 ve 
výši 1 835,0 tis.Kč, ve zdaňované činnosti ve výši 40,0 tis.Kč). V meziročním porovnání došlo k 
poklesu odpisů v hlavní činnosti o cca 45,0 tis.Kč, a to z důvodu prodloužení doby odepisování u 
některého majetku (po přehodnocení doby odepisování u DHM od 1.1.2015 v souladu s platnými 
předpisy).   

   

Náklady z drobného dlouhodobého majetku (117,1 % UR) dosáhly takřka úrovně r. 2014, zejména 
v důsledku pořízení nového nábytku a audio/video techniky do učebny fyziky, učebních pomůcek 
pro fyziku, radiomagnetofonů pro výuku jazyků, datového projektoru do učebny biologie, 
počítačů pro pedagogy a provoz školy (pro výuku biologie, fyziky, pro výtvarnou výchovu, pro 
vedoucí školní jídelny, mzdovou účetní, hospodářku), skříně a polic do skříní pro kabinet lektorů 
AJ, chemie a hudební výchovy, skleníku do školní zahrady pro výuku biologie, sušáku na výkresy 
pro výtvarnou výchovu, pračky do ŠJ, tiskárny do pokladny školní jídelny apod. 

 
V čerpání energií došlo k menší úspoře oproti r. 2014 (cca 25,0 tis.Kč) než se očekávalo v 
souvislosti s cenami vybraných dodavatelů elektrické energie a plynu, a to vzhledem k mírné zimě 
a s ní spojené rekordně nízké spotřebě tepla v r. 2014. 

  
Organizace dosáhla k 31.12.2015 v hlavní činnosti vyrovnaného výsledku hospodaření.  

 
 

Stavební akce "Revitalizace schodišťového prostoru objektu C" 
 

Během letních prázdninových měsíců proběhla v objektu školy "Revitalizace schodišťového 
prostoru objektu C". Obdobné akce v 1., 3. a 4. NP se uskutečnily již v letech 2010, 2011 a 2014. 
Na revitalizaci byly využity prostředky investičního fondu ve výši 849,8 tis.Kč, akce byla 
dokončena.  
Uskutečnění poslední etapy "Revitalizace komunikačních prostor školy", a to ve 2. NP, proběhne v 
následujících letech dle stavu naplnění investičního fondu a aktuálních potřeb akcí.   
 
Čerpání investičních výdajů z fondu investic: 
Ve sledovaném období byl pořízen investiční majetek pro potřeby školní kuchyně za 202,9 tis.Kč, 
a to varný plynový kotel a 2 transportní ohřevné vozíky pro gastronádoby, které nahradily 
poškozené a již neopravitelné předchozí vybavení kuchyně (schváleno usnesením RHMP č. 871 z 
21.4.2015).  
V samotném závěru roku 2015 byl v rámci "Rekonstrukce učebny fyziky" (RHMP schválené 
čerpání fondu) pořízen zobrazovač Panasonic za 50,3 tis.Kč. Vzhledem k datu úhrady faktury na 
počátku r. 2016 škola opět zažádala o povolení čerpat prostředky fondu. 

 



Doplňková činnost 
 

V rámci doplňkové činnosti škola pronajímá majetek svěřený do správy, a to: tělocvičny, 
hřiště,  místnost školní jídelny, učebny, školnický byt, bufet, ubytovnu, "divadelní sál", zkušebnu. 
Dále má tržby z umístění nápojových automatů a tržby za umožnění odstavení vozidel firmy 
SNEO, a.s., v areálu gymnázia.  

Ve sledovaném období dosáhly výnosy z pronájmů a prodejů služeb na úseku doplňkové činnosti 
celkem 857,8 tis.Kč (tj. 113,6 % plánu r. 2015), a to: 

- v objemu 506,6 tis.Kč  za pronájmy tělocvičen, 
- v objemu 72,0 tis.Kč   za pronájem „ubytovny“ pro lektory AJ,  
- v objemu 61,2 tis.Kč    za zúčtované energie a služby ve školnickém bytu, bufetu 

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

gymnázia, 
- v objemu 40,8 tis.Kč   za pronájem školnického bytu, 
- v objemu 37,4 tis.Kč   za spotřebovanou el. energii ve výměníkové stanici 

v areálu školy, 
- v objemu 36,7 tis.Kč   z pronájmu bufetu, 
- v objemu 17,0 tis.Kč   za umístění nápojových automatů, 
- v objemu 17,0 tis.Kč   z pronájmů divadelního sálu a zkušebny, 
- v objemu 16,7 tis.Kč   za pronájem učeben, 
- v objemu 4,4 tis.Kč   za pronájem školní jídelny. 

 
Objem výnosů představuje oproti r. 2014 nárůst o cca 110,0 tis.Kč,  z nichž cca 50,0 tis.Kč tvoří 
vyšší tržby především za pronájem tělocvičen a cca 60,0 tis.Kč výnosy za výše uvedené zúčtované 
energie a služby ve školnickém bytu, bufetu a ubytovně (tyto byly v předchozích účetních 
obdobích účtovány odlišně, na základě provedené kontroly zřizovatele byl změněn způsob 
účtování, který však neměl vliv na výši výsledku hospodaření).  
Hlavní část nákladů doplňkové činnosti (celkem 738,7 tis.Kč) tvořily náklady na energie (343,4 
tis.Kč), osobní náklady (285,4 tis.Kč), ostatní služby (54,9 tis.Kč) a odpisy (40,2 tis.Kč). 
Objem nákladů je srovnatelný s r. 2014 (při uvědomění si odlišného způsobu účtování 
spotřebovaných energií a služeb ve školnickém bytu, bufetu a ubytovně - viz výše - v předchozích 
obdobích). 

 

Naše gymnázium v doplňkové činnosti za sledované období vykázalo zisk ve výši 119,2 tis.Kč. 

 
Celkový výsledek hospodaření v objemu 119,2 tis.Kč byl na základě usnesení ZHMP č.18/79 ze 
16.6.2016 rozdělen do fondů organizace takto: 

- objem 40,0 tis.Kč do fondu odměn, 
- objem 79,2 tis.Kč do rezervního fondu. 

 
 
Zpracovala: E. Vítovská     Schválil: Jiří Benda,  
 tel. 235010165     ředitel gymnázia 
  



VI I .  DALŠ Í  I NFO RM ACE  

1. STRUČNÝ PŘEHLED VYBRANÝCH UDÁLOSTÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 

Září 1 Zahájení školního roku 

 4 Burza učebnic 

 11 Podzimní termín maturit 

 22 Předávání certifikátů FCE a CAE 

 22 Prima slavnost aneb První zvonění 

Říjen 5 Imatrikulace nových studentů (Břevnovský klášter) 

 14 Zasedání školské rady 

Listopad 4 Čtvrtletní pedagogická rada 

 11 Třídní schůzky 

 18 Den otevřených dveří 

 26 Schola Pragensis – prezentace školy (zahájení) 

Prosinec 4 Maturitní ples gymnázia 

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

 14 Vánoční volejbalový turnaj (zahájení) 

Leden 13 Den otevřených dveří 

 27 Pololetní pedagogická rada 

Únor   

Březen 16 Školní akademie v Salesiánském divadle 

 21 Velikonoční basketbalový turnaj (zahájení) 

Duben 6 Čtvrtletní pedagogická rada 

 13 Třídní schůzky 

 18 Přijímací zkoušky – 1. termín 

 19 Přijímací zkoušky – 2. termín 

 27 Závěrečná pedagogická rada pro maturitní ročníky 

 39 Poslední zvonění maturitních ročníků 

Květen 2 Zahájení písemné části maturitních zkoušek 

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

 16 Zahájení týdne péče o „Miminka nanečisto“ ve školním projektu 

 16 Zahájení ústní části maturitních zkoušek 

 27 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (Břevnovský klášter) 

 31 Jazykový kurz tercií v Anglii (odjezd) 

Červen 17 Zahájení rekonstrukce podlahy ve velké tělocvičně 

 28 Závěrečná pedagogická rada 

 30 
Ukončení školního roku a slavnostní předávání vysvědčení studentům 
kvart (Břevnovský klášter) 

 27 Zahájení rekonstrukce schodišťového prostoru budovy C 

Červenec 1 Zahájení rekonstrukce podlahy ve školní kuchyni 

Srpen 25 Zahájení přípravného týdne šk. roku 2016/2017 

 



VI I I .  ZPR ÁVY  PŘE DMĚTOV ÝCH KOM IS Í  

ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ČEŠTINY 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

H. Brdičková Č-Hv 03.B, 04.A, 06.B 

K. Braunová Č-Vv 03.A, 05.B 

V. Hanzlík Č-D 05.A 

V. Hrdličková Č-Rj 1.A, 01.A, 02.B, 07.A, 08.B 

M. Jirák Č-L 06.A, 07.B, 08.A, Ls 

I. Mináriková Č-Ov 2.A, 02.A, 04.B 

J. Vondra Č-N 3.A, 4.A, 01.B 

 
1. Akce v rámci vyučování 

Památník K. Čapka na Strži – 07.A, 08.A, 08.B 
Recitační soutěž – školní a krajské kolo 
Divadlo komedie – Maryša – 05.B, 2.A, 06.A, 06.B, 3.A, 07.A, 07.B 
Olympiáda z českého jazyka – školní a obvodní kolo 
Divadlo Ponec – Korekce – 2.A, 3.A, 04.B, 07.A 
Literární vycházka – 07.A 
Městská knihovna Stodůlky – 03.A 
Stavovské divadlo – Král Oidipús – 04.A 
GOJA Music Hall – Fantom opery – KMD 
Víkendové soustředění dramatického kroužku 
Salesiánské divadlo – Od Osvobozeného divadla k Semaforu – 05.B, 07.A 
Muzeum Franze Kafky – 07.B 
Národní divadlo – Othello – 04.B 
Národní divadlo – Ze života hmyzu – 2.A 
Domov sv. Rodiny  – vystoupení dramatického kroužku 
Činoherní klub – vystoupení dramatického kroužku 
Exkurze do Kutné Hory – 07.A 
Divadlo Na Fidlovačce – 1.A, 05.B 
Literární piknik ve Stromovce – 07.A 
Čapkova Strž – 07.B 

 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  

Dramatický kroužek pod vedením Ivany Minárikové – celoroční činnost, reprezentace školy, 
představení pro Činoherní klub,  Domov sv. Rodiny  a Školní akademii 

 
3. Soutěže  

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Olympiáda v českém 
jazyce 

a) školní kolo 
 

20 
 

J. Hlaváč - 04.B 
K. Hačkajlová - 03.B 
A. Hanžlová - 06.B 
B. Hačkajlová - 05.A b) obvodní kolo 3 

Recitační soutěž 
a) školní kolo 25 

J.Zach-01.B 
R.Charvátová-04.B 
A.Hroudová-05.A 
V.Dlesková-06.B 

b) krajské kolo 1 



4. Další vzdělávání učitelů 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Dramatická výchova pro současnou školu 
Základy dětského divadla 
Prázdniny trochu jinak – XXIV. roč. (dramatická 
výchova, divadlo) 
Poezie ve škole i mimo ni 
Tvůrčí psaní 

290 hod. 
160 hod. 

 
40 hod. 
4 hod. 
6 hod. 

I. Mináriková 
I. Mináriková 
 
I. Mináriková 
I. Mináriková 
I. Mináriková 

Objektivita zpravodajského informování na základě 
srovnání 
Sloh bez obav 
 
Učitel – riziková profese aneb Jak nevyhořet 

6 hod. 
 

6 hod. 
 

6 hod. 

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

 
5. Obrazový materiál 

 
 



 
 

 
 



 
 

Zpracoval: Miroslav Jirák  



ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ANGLICKÉHO JAZYKA 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující zkratka 

H. Cianci Cia 

A. Decker Dec 

J. Hájek Háj 

J. Hrazdirová Hra 

A. Kister Kis 

R. Langrová Lan 

J. Milliron Mil 

Y. Pospíšilová Pos 

S. Spargrrove Spa 

Z. Stiborková Sti 

Z. Ševčíková Šev 

 
1. Akce v rámci vyučování 

 prodej knih nakladatelství Megabooks (10.9.2015  Pos) 

 anglické divadlo připravené studenty SB na anglickém kurzu pro studenty PB (11.9.2015  
Spa) 

 anglické divadlo připravené studenty SA na anglickém kurzu pro studenty PA (18.9.2015  Kis) 

 slavnostní předání certifikátů FCE a CAE studentům (22.9.2015 Hra) 

 oslava svátku Halloween připravená studenty kvart pro studenty prim v rámci předmětu 
Malý Svět (27.10.2015  Dec) 

 vystoupení studentů 03.A a 03.B v Domě seniorů  v rámci veřejné služby (9.12.2015 Cia + 
prof. Brdičková - Čj, Hv + prof. Braunová - Čj, Vv) 

 návštěva divadelního představení Christmas Carol v Redutě (11.12.2015  Pos, Cia, as.Nová) - 
studenti 04.A a 04.B 

 Anglická olympiáda - školní kola všech tří kategorií (14.,15. a 16.12.2015 Pos, Hra, Spa) 

 Návštěva výstavy Titanic, Výstaviště Letňany (17.2.2016  Cia, Lan, as. Nová) - studenti 04.A 

 Představení English Drama (nepovinný předmět): Somebody Famous pro studenty GNA, 
rodiče i veřejnost (20., 21. a 22.4.2016 Spa) 

 návštěvy divadelních představení souboru The Bear Theatre v Redutě: 

 Missing Articles (27.4.2016   Cia, Pos, as.Nová) - studenti 04.A a 04.B 

 The History of England I. ( 5.5.2016  Cia, Pos, Šev) a The History of England II. (26.5.2016 Cia, 
Šev, Mil) - studenti 03.A a 03.B 

 seminář o psaní cambridgeských zkoušek (27.4. a 4.5.2016 Hra, Spa) 

 návštěva amerických vysokoškoláků (organizace Campus Crusade), diskuse se studenty 
septim a 3.A (květen 2016  Spa) 

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

 předvánoční knižní bazar (studenti) 
 

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
 intenzivní kurz anglického jazyka pro studenty 02.A a 02.B v Praze (02.A 14.-18.9.2015  Lan, 

Dec, Kis,    02.B, 7.- 11.9.2015 Šev, Spa, Mil) 

 poznávací zájezd do Skotska pro studenty sext a 2.A  (3.-11.10.2015 Šev, Lan, Pos, Hra)  

 projekt "Czechago"  – pobyt 12 českých studentů a 2 učitelů v Chicagu ve spolupráci s Chicago 
Sister Cities International (23.10.- 3.11.2015  Pos + prof. Braunová - Vv, Čj) 



 Bariérové testy pro studenty vyššího gymnázia   (1., 2. a 15.3.2016  Hra) 

 výukový  a poznávací kurz anglického jazyka pro studenty tercií v Barnstaplu ve Velké Británii  
(30.5.-12.6.2016  Cia, Lan, Pos, Hra, Šev, Spa) 

 OLMUN - Model OSN v Oldenburgu - vybraní studenti (14.-17.6.2016  Dec) 

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

 Pub Talks - diskusní  setkávání s lektory pro studenty vyššího gymnázia (jednou za 14 dní  Spa, 
Mil) 

 informační schůzky pro studenty uvažující o SŠ a VŠ studiu v zahraničí, prezentace agentur a 
studentů GNA, kteří s pobytem v zahraničí mají zkušenosti (několikrát za rok, Sti, Spa) 

 informační schůzky pro studenty ucházející se o stipendia pro studium v zahraničí - např. 
Open Society Fund, United World Colleges, atd. (několikrát za rok  Sti, Spa) 

 semináře pro studenty, kteří po maturitě chtějí studovat v zahraničí (1x za měsíc  Spa) 

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

 

3. Soutěže  

Druh soutěže Úroveň 
Počet 

účastníků 
Ocenění studenti 

Olympiáda v Aj pro 
nižší gymnázium, (14. 

a 15.12.2015) 

školní kolo: 
primy – sekundy 

36 1.místo – Michal Hlinovský SB 

školní kolo: 
tercie – kvarty 

29 1.místo – Jan Apolín KB 

Olympiáda v Aj pro 
vyšší gymnázium, 

(16.12.2015) 

školní kolo: 
1.-3. roč. 

kvinty – oktávy 
25 1.místo – Kristýna Pěkníková XA 

Olympiáda v Aj (26.2. 
2016) 

obvodní kolo 3 
1.místo – K. Pěkníková XA 
2. místo – J. Apolín        KB 

Olympiáda v Aj krajské kolo 3 
Ondřej Bařinka 
Markéta Bařinková 
Kristýna Pěkníková 

Debatní liga   více na www.alej.cz 

 
4. Další vzdělávání učitelů 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Activities for Teenagers (Descartes) 23.10.2015 Hra 

Competitions and Games in English Lessons (Descartes) 6.11.2015 Cia 

Kreativita a její rozvoj (Majestic) 20.1.2016 Lan 

Czech English (MUP) 21.1.2016 Sti 

Jak získat a udržet autoritu (Descartes) 18.2.2016 Cia 

Spring Cambridge Day in Prague 
(Cambridge University Press) 

12.4.2016 Cia 

Mezinárodní konference AJŠ 
(Asociace jazykových škol) 

23.4.2016 Cia 

Současná literatura a kultura anglosaských zemí 
(Státní jazyková škola) 

1x měsíčně Lan 



Seminář: Things to Consider When Teaching Lexis (MUP) 5.2.2016 všichni 

 

5. Další aktivity učitelů  

maturity nanečisto duben Spa 

doporučení a konzultace přihlášek na vysoké a 
střední školy v zahraničí 

celoročně Spa, Sti, Hra, Pos 

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

celoročně Sti 

prezentace výuky anglického jazyka na Dnech 
otevřených dveří 

listopad 2015 

leden 2016 

Pos, Spa 

Hra, Dec 

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

květen 2016 Sti, Pos, Lan, Hra, Šev 

srovnávací testy pro studenty kvart květen 2016 Pos, Cia 

propagace CTY Online kurzů a organizace 
přihlašovacího procesu do kurzů  

průběžně dle 
potřeby a 
termínů 

Sti 

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

únor až květen 
2016 Sti 

AP Exams - administrace zkoušek 2.5. a 9.5.2016 Spa 

spolupráce s nakladateli anglických učebnic a 
časopisů - zajištění cen do tomboly školní 
akademie 16.3.2016 

únor, březen 
2016 Sti 

spolupráce s agenturami Alfa Agency, Cambridge 
Study, UniLink, Student Agency, Fulbright 

 Sti, Spa 

 
 



 
 

 
 

Zpracovala: Yvetta Pospíšilová 

  



ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE NĚMECKÉHO JAZYKA 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

PhDr. Adéla Svitáková Nj/Čj 02.B,03.A,06.B,07.B,08.A,08.B 

Mgr. Lada Boháčová Nj/D 01.B,02.A,04.A,05.A,3.A 

Mgr. Jakub Vondra Nj/Čj 07.A,3.A 

Mgr. Lenka Seifertová Nj/Fj 01.A,03.B,05.B,06.A,1.A 

Mgr. Jakub Hájek Nj/Aj 04.A,1.A, Maturitní seminář 

 
1. Akce v rámci vyučování: 
 Studenti septim navštívili Velvyslanectví SRN v Praze v rámci Dne otevřených dveří.  

 Studenti sext navštívili Goethe Institut a seznámili se s fungováním této instituce, jejím 

programem a fungováním knihovny. 

 Žáci kvart odebírali 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: 

Internationale Jugendbegegnung in Krzyzowa (ehem. Kreisau)          
12. 9. - 19. 9. 2015 
5 studentů. Pedagogické vedení J. Hájek 
Již po sedmé se naši žáci úspěšně účastnili Mezinárodního setkání studentů v Krzyzowe. 
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. 

 
Poznávací zájezd Norimberk: 
11. 12. 2015 
Vedoucí: prof. Hájek, ped. dozor: prof. Vondra, prof. Boháčová, prof. Kulhánková 

 
Mezinárodní setkání mládeže v Bayreuthu: 
srpen 2016  
12 studentů. Vedení akce se ujali naši absolventi Viktor Veselý a Andrea Zelinková, 
spolupráce s organizátory prof. L. Boháčová. Během pobytu probíhá výuka němčiny 
zajímavými formami. Žáci mají i bohatý kulturní a poznávací program (výlety). Hlavní těžiště 
je ovšem ve vzájemném poznávání mladých lidí.  

 
3. Soutěže:  

Druh soutěže Úroveň 
Počet 

účastníků 
Ocenění studenti 

Olympiáda v NJ 

Školní kolo 21 

Nižší gymnázium:  1.David Klement 
  2. Anna Jindráková 

Vyšší gymnázium: 1. Oskar Hochman 
  2. Jan Stuchlík 

Obvodní kolo 
(Praha 6) 

4 

Nižší gymnázium:  1.David Klement 
  2. Anna Jindráková 

Vyšší gymnázium: 1. Oskar Hochmann 
  2. Jan Stuchlík 



Krajské 
(celopražské kolo) 

4 
Nižší gymnázium:  3. David Klement 
Vyšší gymnázium: 7. Oskar Hochman 

 
Gymnázium Nad Alejí letos poprvé organizovalo Krajské kolo Olympiády v NJ v kategorii 
Základní školy a nižší gymnázia (I.A, I.B, II.A, II.B). 
Soutěž úspěšně proběhla 23. 2. 2016 pod organizačním vedením prof. Lady Boháčové, na 
přípravě a v průběhu soutěže pracovali: prof. Hájek, prof. Svitáková, prof. Seifertová. 

 
4. Další vzdělávání učitelů: 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

6.6.-17.6.2016 Hospitace Oskar Maria Graf 
Gymnasium München 

14 dnů prof. Hájek 

31. 3. Stammtisch Hueber Verlag 2 hod prof. Boháčová, prof. Hájek 

6. 4. Školení o učebnicích Klett 2 hod prof. Svitáková 

21.-25. 8. Letní akademie učitelů německého jazyka 28 hod prof. Boháčová 

 

 
Krzyzowa (PL), Mezinárodní setkání mládeže 2015 

 



 
 

 
Krajské kolo olympiády v NJ, únor 2016 

 

 
Velvyslanectví SRN, červen 2016 

 
Zpracovala: prof. Svitáková 



ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE FRANCOUZSKÉHO JAZYKA 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Mgr. Jiří Hruška F 
2.A (F1), 2.A (F2), 05.A, Maturitní seminář 
francouzského jazyka, Francouzský jazyk volitelný 

Mgr. Barbora Jamborová F 06.A, 07.A, 08.A 

Mgr. Anna Kulhánková F 2.A (F1), 2.A (F2), 02.A, 03.A, 04.A, 06.A, 07.A, 08.A 

Mgr. Lenka Seifertová F 01.A 

 
1. Projekty a aktivity předmětové komise  

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

výuku. 
 

V listopadu jsme studentům nabídli prezentaci možností studia a stáží ve Francii. Dále školu 
navštívili zástupci ambasády Kanady a nabídli možnosti studia na středních školách v této zemi. 

 
Prof. Kulhánková, Jamborová a 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 – akce se konala 7.ledna a ilustrovala, jak Francouzi slaví svátek 
Galette des rois. Podobná akce doprovodila výuku v Sextě A v červnových dnech. 

 
18.2. jsme uspořádali školní kolo konverzační soutěže ve francouzštině, kterého se zúčastnilo 

12 studentů. Tři z nich postoupili do krajského kola konaného 16.3., ve kterém se však naši 
studenti na vítězných pozicích neumístili, a tudíž nepostoupili do celostátního kola. 

 
Studenti maturitního ročníku si mohli v jarních měsících vyzkoušet maturitu nanečisto, 

jednak písemné práce společné části v rámci pilotáže ve spolupráci s CERMATem (prof. Hruška), 
jednak písemnou práci i ústní zkoušku společné a profilové části, jejichž cvičnou realizaci jsme 
připravili v rámci předmětové komise (prof. Hruška, Kulhánková, Jamborová). 

 
Stěžejním projektem letošního roku byl zájezd do Alsaska, kterého se zúčastnilo 40 studentů 

a který se konal ve dnech 29.3.-2.4. Zájezd byl připraven ve spolupráci s cestovní kanceláří Mamut 
Tour, s.r.o. Navštívili jsme automobilku AUDI v Neckarsulmu, technické muzeum v německém 
Sinsheimu, Obernai, Riquewihr, Colmar, vinařskou vesničku Kayserberg a křižovatku Evropy – 
Strasbourg. Zájezd doprovodily prof. Kulhánková, Jamborová a Pospíšilová. 

 
2. Soutěže  

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Konverzační soutěž 
ve francouzštině 

Školní kolo 12 
Zuzana Loučková, 03.A 
Kamila Houšková, 04.A 
Michaela Králová, 06.A 

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 

Profesní průprava zástupců ředitele 30 hodin Jiří Hruška 



KOSS – CISKOM – maturity 3 hodiny Jiří Hruška 

KOSS – CISKOM – předseda maturitní komise 3 hodiny Barbora Jamborová 

 
4. Další důležité údaje 

 
Ve školním roce 2015/2016 pokračovala spolupráce s nakladatelstvím FRAUS, které nás loni 

oslovilo ohledně možnosti pilotáže nových učebnic z produkce Didier s titulem SAISON. 
Prof. Hruška a Kulhánková připravili k vydání série doprovodných cvičení k jednotlivým lekcím 

prvního dílu této metody. 
 

Prof.Hruška pokračuje ve spolupráci s Ústavem románských studií Filosofické fakulty 
Univerzity Karlovy a působí jako fakultní učitel pro obor Francouzský jazyk a literatura (v roce 
2016 vedl souvislou pedagogickou praxi Bc. Janky Fečové). 

 
... několik vzpomínek na zájezd do Alsaska 

 

 
 



 
 

 
 

Zpracoval: Jiří Hruška 
  



ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Lenka Pospíšilová Šj, ŠsM 
Španělský jazyk: 02.B, 03.B, 04.B, 08.B, 4.A, 
Maturitní seminář ze Šj 

Hana Stejskalová Šj 01.B, 05.B, 06.B, 07.B 

Juan Manuel Espuny Šj 06.B, 07.B, 08.B, 4.A 

 
1. Akce v rámci vyučování 

 Návštěva Institutu Cervantes 
29.9.2015, třída 07.B,  prof. Stejskalová 

 Odhalení busty Bernarda O´Higginse, park Lázara Cardenase 
13.10.2015, třídy 04.B a 05.B,  prof. Pospíšilová, Štang 

 Výstava kubánského umění, studio Osm 
14.10.2015, třída 4.A, prof. Pospíšilová 

 Přednáška španělského velvyslance o internetových zdrojích 
21.10.2015, třídy 05.B, 06.B, 07.B, 08.B, 4.A, prof. Pospíšilová, Stejskalová, Štang 

 Beseda s velvyslancem Kolumbie 
4.12.2015, třídy 04.B, 05.B, 06.B, 07.B, prof. Pospíšilová, Stejskalová, Štang 

 Návštěva studentů ze Španělska, přednáška v Institutu Cervantes 
22.1.2016, třídy 08.B, 04.B, prof. Pospíšilová, Espuny 

 Beseda o Peru 
4.3.2016, třídy 06.B, 07.B, 08.B, 4.A, prof. Pospíšilová, Štang 

 Předávání knih ze španělského velvyslanectví a prezentace studentů 
16.6.2016, třídy 04.B, 07.B, prof. Pospíšilová, Štang 

 Tapas den ve studovně 
22.6.2016, třídy 01.B, 03.B prof. Pospíšilová, Stejskalová 
23.6.2016, třídy 02.B, 04.B, prof. Pospíšilová 

 Vycházka Prahou po španělsku 
23.6.2016, 07.B, prof. Stejskalová 

 
2. Soutěže  

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Školní kolo olympiády 
ve španělském jazyce  
(2.12.2015) 

3 kategorie 
rozdělené dle 
ročníků 

25 
Kategorie A: 16 
Kategorie B: 6 
Kategorie C: 3 

Kategorie A: 
1. F. Kupka, 02.B 
2. A. Pechačová, 02.B 
3. M. Hlinovský, 02.B 
Kategorie B: 
1. F. Hrubý, 03.B 
2. E. Bedrníková, 04.B 
3. K. Čermáková, 03.B 
Kategorie C: 
1. K. Cohnová, 07.B 
2. K. Adámková, 05.B 
3. S. Šimková, 06.B 

Krajské kolo olympiády 
ve španělském jazyce 
(15.3.2016) 
Gymnázium Evolution 

3 kategorie 
rozdělené dle 
délky studia 
španělštiny 

3  
F. Hrubý, 03.B 
K. Adámková, 05.B 
K. Cohnová, 07.B 

K. Cohnová , 07.B – 1.místo 
v kategorii SŠ 3  



Ústřední kolo 
olympiády ve 
španělském jazyce 
(20.4.2016) 
Instituto Cervantes 

viz. krajské kolo 1 K. Cohnová, 07.B – 1.místo v 
kategorii SŠ 3 

Soutěž „Ústy básníka“ 
Gymnázium Kavalírka 
(21.4.2016) 

2 kategorie 
rozdělené dle 
věku studentů 

2  
M.A.Coufalíková, 
03.B 
K. Čermáková, 
03.B 

- 

 
3. Další vzdělávání učitelů 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

E-learningový kurz pro hodnotitele ústní části 
maturitní zkoušky (prosinec 2015) 

12 hodin prof. Stejskalová 

Prezenční školení pro hodnotitele ústní části 
maturitní zkoušky (leden 2016) 

10 hodin prof. Stejskalová 

Úvodní pedagogické a psychologické předměty 
v rámci studia Učitelství pro SŠ na Filozofické fakultě 
UK +  seminář kazuistiky a Didaktika španělštiny 

200 hodin prof. Stejskalová 

Konzultační seminář k ústní zkoušce ze španělského 
jazyka (únor 2016) 

4 hodiny prof. Pospíšilová 

 
4. Obrazový materiál 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítězové školního kola olympiády ve španělském jazyce 



 
Návštěva studentů ze Španělska 

 
Přednáška španělského velvyslance 

 
Tapas den 

Zpracovaly: Lenka Pospíšilová a Hana Stejskalová 



ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Vlasta Bílková matematika 07.A, seminář matematická analýza 

Roman Doubek matematika 2.A, 3.A, 05.B 

Nataša Dřínková matematika 08.B 

Pavlína Vágenknechtová Edrová matematika 02.A, 04.B, 06.A 

Jaroslava Horálková matematika Deskriptivní geometrie - seminář, blok 

Miloslav Hrubeš matematika 1.A, 06.B, MF seminář 

Renáta Ottová matematika 01.B, 03.A 

Zuzana Machátová matematika 01.A, 05.A, 4.A, seminář M - cvičení 

Dana Sýkorová matematika 03.B, 04.A, 08.A, seminář M - opakovací 

Dana Töpferová matematika 02.B, 07.B 

 
1. Akce a soutěže v rámci vyučování a korespondenční soutěže 

 Matematická olympiáda    zájemci 

 Matematická soutěž MaSo    zájemci 

  Pythagoriáda     primy, sekundy, tercie 

 Matematický klokan     zájemci 

 Matematická soutěž Náboj    zájemci 

 soutěž Pišqworky      zájemci 

 English Math Competition    zájemci 

 Jáma lvová      zájemci 

 Purple comet! Math meet    KB +vyšší gymnázium 

 Workshop výuka matematiky ve 20.stol.  KA, TB 

 World education games    PB, TA 

 Náboj      zájemci 

 Pikomat      zájemci 
 

2. Soutěže  

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Matematická 
soutěž 
MaSo 

Nižší gymnázium 
 

1 čtyřčlenné družstvo 
 

2.místo David Klement, Marie 
Kalousková 04.B, Lukáš Frk 03.B, 
Jan Škopek 01.A 

Pišqworky 

Krajské kolo 
 

1 pětičlenné družstvo 
05.A 

 

5.-16.místo Adam Novotný,  
Timofey Kozhukhov,  Filip Hron,  
František Tošner,  Jakub Jelínek 

Oblastní kolo 
 

3 pětičlenná družstva 
05.A, 0.4A,07.B 

 

Klokan 

Kat. Benjamín 
 

22 
Pechačová Alžběta 02B 115b. 
Frk Lukáš 03.B 104b 

Kat. Kadet 10  

Pythagoriáda 
 

Obvodní kolo 

PRIMA  - 36 2.-3.místo Šimon Koliha 01.B 

SEKUNDA – 1 7.místo Jurčíková Markéta 02.A 

TERCIE - 9 4.-6.místo Lukáš Frk 03.B  



Matematická 
olympiáda 

Krajské kolo 

Kategorie B -1 Vojtěch Novotný 21.místo  

Kategorie C - 2  

Kategorie Z9 - 3 
2.místo David Klement 04.B, 
4.místo Kira Golyatina 04.B 

 Obvodní kolo 

Kategorie Z6-primy - 
18 

1.-6.místo Jan Škopek 01.A 

Kategorie Z7-sekundy 
19 

3.-5.místo Pechačová Alžběta 
02.B 

Kategorie Z8-tercie - 
18 

1-12.místo Lukáš Frk Boušová 
Lucie 03.B, Jan Bouma, Horák 
Matěj, Vondráček Jan 03.A 

Kategorie Z9-kvarty - 
6 

1.-4.místo Kalousková Marie 
04.B 

English Maths 
Competition 

 3 1.místo David Klement 04.B 

Jáma lvová korespondenční 5 
1.místo Lukáš Frk 03.B, 3.místo 
Kristýna Makovská 02.A 

Purple comet! 
Math meet 

mezinárodní 

6ti členné družstvo 
KB, 

5ti členné družstvo 
vyšší gymnázium 

82. percentil 
 
52. percentil 

Pikomat korespondenční 2 4. místo Martina Lauerová 01.B 

 
3. Další vzdělávání učitelů 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

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

Seminář využití programu Geogebra 20h D.Sýkorová 

Algebra tiles – Mnohočleny jako 
stavebnice 

1 den P.Vágenknechtová 

Workshop Technambition – využití 
domácích úkolů po internetu 

2 h 
D. Sýkorová,  
P. Vágenknechtová 

  
Zpracovala: Dana Sýkorová 

 
Příloha:  Studenti 04.A na workshopu Výuka matematiky ve 20. století 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE FYZIKY 

Ve školním roce 2015/2016 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, 07.B 

Miloslav Hrubeš fyzika 05.A, 06.A, 2.A, MF sem., sem. z fyziky 

Zuzana Machátová fyzika 07.A 

Olga Rusňáková fyzika 05.B, 06.B, 1.A 

Dana Sýkorová fyzika 04.A 

Dana Töpferová fyzika 04.B, 3.A, bloky 08.A, 08.B, 4.A 

 
1. Akce v rámci vyučování 

Exkurze na Štefánikovu hvězdárnu na Petříně – pořad o hvězdách letní oblohy, diskuse 
s astronomem a pozorování Slunce na závěr tematického celku Astrofyzika (04.A, 04.B, Sýk, 
Top) 
Exkurze v Ústavu jaderné fyziky AV v Řeži u Prahy v rámci Týdne vědy (studenti MF semináře 
a fyzikálního semináře, Hru, Mac) 
Přednáška Stanislava Valenty (MFF UK) Částice kolem nás, na které ukázal experimenty 
s digitální částicovou kamerou MX 10, která po připojení k počítači dokáže zobrazit α, β, γ 
záření (studenti fyzikálního semináře, 07.B, Ott, Dří, Hru, Top) 
Exkurze k tokamaku v Ústavu fyziky plazmatu AV (07.B, Dří, Sýk) 

 
2. Výstava Luminiscence 

Využili jsme nabídku matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na zapůjčení výstavy 
s názvem Světélkování aneb Luminiscence čili Studené světlo. A tak ve druhém patře ožila 
spojovací chodba mezi budovami školy výstavou deseti panelů plných zajímavostí pro ty, kteří 
touží hlouběji pochopit fyzikální, chemické či biologické jevy. V únoru mezi studenty 
fyzikálního semináře přišel i jeden z autorů výstavy, prof. RNDr. Jan Valenta, Ph. D., a přispěl 
svým osobním výkladem k lepšímu porozumění dané problematice. 

 
3. Pozorování přechodu Merkuru přes Slunce 

V pondělí 9. května 2016 v odpoledních 
hodinách prof. Hrubeš nainstaloval tři 
školní dalekohledy nejprve v učeně 307, 
později na školním hřišti. Svůj dalekohled 
přinesl a nainstaloval i Petr Zajíc z kvarty 
B. Zájemci z řad studentů tak měli 
možnost přijít a tento neobvyklý 
astronomický jev pozorovat. 

 
4. Projekt Bubliny 

V červnu prof. Hrubeš uskutečnil se 
studenty 05.A při výuce vlastností 
povrchové vrstvy kapalin zajímavý projekt. 
Zkoušeli najít návody na výrobu roztoků a 
pomůcek na vytváření co největších 
bublin. Roztoky namíchali, pomůcky 
vyrobili a bubliny vyfukovali nejdříve ve 
třídě, pak i na školním hřišti. A tak bylo i 
co fotografovat… 

 



5. Soutěže  
Fyzikální olympiáda 

Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti Umístění 

Kategorie A 
Krajské kolo 

1 
Ondřej Houška 08.A 11. místo 

Kategorie B 
Krajské kolo 3 

Anežka Marková 07.A 
Jonáš Kareis 07.B 
Petr Kubeš 07.B 

8. místo 
10. místo 
11. místo 

Kategorie D 
Krajské kolo 3 

Jan Kočka 05.B 
Jakub Jelínek 05.A 
Kryštof Žampach 05.B 

18. místo 
37. místo 
38. místo 

Kategorie E 
Krajské kolo 

5 
David Klement 04.B 
Kateřina Kohoutová 04.B 

 3. místo 
11. místo 

Kategorie E 
Obvodní kolo 

6 

David Klement 04.B 
Kira Golyatina 04.B 
Jan Apolín 04.B 
Kateřina Kohoutová 04.B 
Bohdan Kopčák 04.B 

1. místo 
5. místo 
6. místo 
7.-9. místo 
7.-9. místo 

Kategorie F 
Obvodní kolo 

12 
František Hrubý 03.B 
Lukáš Frk 03.B 

2. místo 
3. místo 

 
Astronomická olympiáda 

Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti Umístění 

Kategorie CD 
Celostátní finále 

1 Martin Rokyta 05.B 10. místo 

Kategorie EF 
Celostátní finále 

1 Ivana Štencová 04.A 19. místo 

Kategorie GH 
Celostátní finále 

1 Matěj Pánek 01.A 
 9. místo 
 

Kategorie CD 
Krajské kolo 

1 Martin Rokyta 05.B 4. místo 

Kategorie EF 
Krajské kolo 

2 
Ivana Štencová 04.A 
Petr Zajíc 04.B 

 1. místo 
 5. místo 

Kategorie GH 
Krajské kolo 

1 Matěj Pánek 01.A 1. místo 

 
Robosoutěž 2015 

Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti Umístění 

Celostátní finále Tříčlenné družstvo 
Petr Michalík 07.A 
Jan Lazarek 07:A 
Vojtěch Štross 07.A 

 

 
6. Další vzdělávání učitelů 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Přednáška na MFF UK o gravitačních vlnách  Hru, Ott 

Bezpečnost práce s el. proudem   Dří, Rus, Sýk 

 
7. Grant ČEZ Oranžová učebna 

Na jaře 2015 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. A tentokrát jsme byli vylosováni my. Grant jsme podali a 
výsledkem snažení je nově vybavená učebna 120 a několik nových fyzikálních pomůcek ve 
školní sbírce. Poděkování patří nejen ČEZu ale i Nadačnímu fondu příznivců gymnázia a 
vedení školy, kteří velkoryse doplnili částku na úpravu učebny tak, aby výsledek odpovídal 
našim představám. 

 
Zpracovala: RNDr. Dana Töpferová 

  



ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE BIOLOGIE 

Ve školním roce 2015/2016  pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Brabec Pavel Bi,Ze  PA,,XA, 3A     

Hrabovská Alena Bi,TV KB, QA, MA,MB,  Sem 3.roč. Sem 4 roč   

Jánská Milada Bi,TV KA,XB,2.roč, Př. Blok, ZP 

Jánský Jiří Bi, D SB 

Skolilová Irena Bi, Tv PB,TA,TB, QB,1,r  Antropologie 

Benešová Zdenka Bi, Che SA 

 
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) Pravidelně získáváme přední umístění 

v regionálním kole a postup do národního kola    
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 s náplní zoologie  
Školní permanentka – cyklus výukových programů v Zoologické zahradě Praha pro studenty 

s předmětem zoologie: tercie, sexty, septimy 
„Červená stužka“ – humanitární a sbírková akce pořádaná v rámci celosvětového dne boje 

proti AIDS 1.12.organizace prof. Skolilová + 1.A 
Program „Čas proměn“ organizovaný MP Educaton s.r.o. a „S tebou o tobě“ – Osvětová 

přednášková akce výchovně vzdělávací programy o dospívání v rámci sexuální výchovy a 
reprodukčního zdraví pro primy (červen) 

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 seznamují se zásadami první pomoci a učí se  jak řešit nenadálé 
situace ohrožující zdraví 

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

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

Exkurze do muzea člověka (Drážďany): 3.A, MA, MB 
Otevřená věda – podpora studentů mající zájem o stáže v odborných pracovištích pro 

středoškoláky. (Anežka Marko, Tereza Pětrošová) 
Přednášková tematická pásma (přednášková pásma  „Nebojte se vědy“, „Týden vědy“, 

„Evropský týden mozku“ apod.. Účastnili se studenti seminářů maturitního ročníku. 
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 v Krči apod. 

Projekt „Školní zahrada“ Studenti využívají výukový poster, jenž je součástí zahrady. Probíhá 
zde praktická výuka botaniky a ekologie především sekund, kvint a prvních ročníků. 

YPEF  Soutěž pořádaná lesnickou fakultou oslovila 9 studentů naší školy napříč ročníky. Po 
absolvování regionálního kola studenti nižšího gymnázia (L. Frk, L. Kojecká, A. Máchová postoupili 
opět do národního kola. Zde získali 3. místo. 

Zlatý List  Celoroční příprava skupiny studentů nižšího gymnázia na soutěž ZL. Soutěž se 
skládá mimo jiné z praktických úloh v přírodě, koncipovaných podle ročního období. Vrcholem 
akce byla účast v celostátním kole ZL. 

 



Semináře 
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". Práce s plazmidy s využitím restrikčních enzymů. 
Analýza genu  CCR5.    

 
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 z Přírodovědecké fakulty UK 
a Geologického ústavu AV v oborech geologie, paleontologie, petrologie a mineralogie. V rámci 
týdne studenti absolvovali 2 fakultativní exkurze mimo Prahu. (Berounsko, SOOS - bahenní 
sopky). 
Celé bloková výuka je zakončena hodnocením získaných vědomostí z oblasti geologie a je 
známkou na výročním vysvědčení. Kurz je v rozsahu cca 30-40 hodin. 

 
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 též rekrutují zájemci o práci 
v projektu “Otevřená věda“ (3 studentky). Absolventi kroužku se často rozhodují pro studium 
oborů, které se úzce dotýkají molekulární biologie či genetiky. V kroužku studenti  využívají 
anglické odborné texty, aplikují získané znalosti  do praktických cvičeních a osvojují si návyky pro 
vědeckou práci. 

V letošním roce se 9 studentů zapojilo do projektu“ Cloning and sequencing“ Zde po celoroční 
práci dosáhli obrovského  úspěchu!. Osekvenovali část genu GAPDH zodpovídající za enzym 
dýchacího řetězce buněk rostlin. Celý průběh projektu je podrobně popsán na našich webových 
stránkách Podrobný popis v záložce: biologie – kroužek genetiky. Výsledkem je ověřená sekvence 
genu, která byla publikována NCBI (National Center for Biotechnology Informations) a přijmuta do 
světové genové banky. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KX086568.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KX086568.1


SOČ 

Také letos se biologický obor stal opět zájmem pro vypracování elaborátu soutěže SOČ. 

Tereza Jenčová (MA) svou prací potvrdila, že práce v genetickém kroužku  podněcuje 
studenty k dalšímu a hlubšímu poznání biologie na buněčné až molekulární úrovni. Její zájem se 
soustředil na mitochondriálně podmíněné choroby. Studentka v rámci projektu „Otevřená věda“ 
měla možnost pracovat ve vědecké laboratoři AV. A právě tam se odstartoval záměr účastnit se 
studentské vědecké soutěže. Soutěžní projekt získal v krajském kole 4. místo. 

 
3. Soutěže  

Druh soutěže Úroveň Jména účastníků umístění 

Biologická olympiáda 
Školní kolo – 58žáků 
Vítěz:  Kotuláková B.  

 

krajská 
kat D 

 

Kotuláková Barbora SA 
Vránová Anna  PB 
Horáček Albert PA 
Kmentová Anna  

místo: 1. 
místo: 3. 
místo: 17. 
místo: 18. 

Školní kolo - 21 žáků 
Vítěz: Ludmila 
Kojecká TB  

krajská 
kat C 

Houžvičková Magdalena  KA 
Kojecká Ludmila  TB  
Frk Lukáš TB  

místo: 1. 
místo: 2. 
místo: 3. 

 
krajská 
 kat A 

Anežka Marko OB 
Tereza Jenčová MA 

místo 3. 
místo 7. (úspěšný 
řešitel) 

Floristická soutěž 
Vazba květin   

Magdaléna Felčárková XB 
                      

místo:  4. 
Postup do Zemského 
kola  

Floristická soutěž 
Vazba květin 

Zemská 
Magdaléna Felčárková XB místo: 5. 

YPEF  
Regionální 
kolo  

Kat. mladší    Frk Lukáš 
     Kojecká Ludmila 
     Máchové Alžběta 

1.místo     Postup 
 

Národní 
kolo  

Kat. mladší     Frk Lukáš TB 
       Kojecká Ludmila 
       Máchové Alžběta 

3. místo  

Zlatý list  

Regionální 
kolo  

Frk Lukáš TB 
Kojecká Ludmila TB 
Máchové Alžběta TB 
Kohoutová Kateřina KB 
Houžvičková Magdalena KA 
Zajíc Petr KB 

1.místo  

Krajské 
kolo  

Frk Lukáš TB 
Kojecká Ludmila TB 
Máchové Alžběta TB 
Kohoutová Kateřina KB 
Houžvičková Magdalena KA 
Zajíc Petr KB 

2. místo 

Národní 
kolo 

Frk Lukáš TB 
Kojecká Ludmila TB 
Máchové Alžběta TB 
Apolín Jan KB 
Houžvičková Magdalena KA 
Zajíc Petr KB    

5.místo 



Přírodovědný klokan 

Školní kolo 

Kategorie Kadet (tercie a 
kvarty) 
122 účastníků 

Malačka Milan 
(1.místo) 
Frk Lukáš (2.místo) 
Kohoutová Kateřina, 
Nutter Peter (3.místo) 

Mladý zahrádkář Obvodní  Bez umístění  

Botanická soutěž  Kraj  Bez umístění  

 
4. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

První pomoc   20 hod Jánská ,Brabec 

Včela součást ekosystému 35 hod Brabec 

 
5. Další důležité údaje 

Škola je již pátým rokem zapojena do projektu CTY 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  dva studenty, jeden z nich kromě úspěšného 
absolvování kurzu Bi (on line education), zakončil studium i AP prestižní zkouškou. (Student 
Josef Cikhart)  
Dvě učitelky biologie (A. Hrabovská a I. Skolilová) se již pátým rokem podílejí na realizaci 
těchto kurzů ve funkci instruktorů  a aktivně připravovali 6 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 učitelky 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 2015/2016 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Věra Wohlgemuthová CH-Tv 02A, 05A, 06B, 3.A, seminář chemie 

Renáta Ottová CH-M 03A, 05B, 06A, 07A, 1.A 

Zdenka Benešová CH-Bi 02B, 03B, 04A, 04B, 07B, 2.A, př. blok chemie 

Ilona Navrátilová Ch seminář 3. roč. 

 
1. Akce v rámci vyučování 

2.A, 3.A, 07.A – Chemický jarmark (prof. Benešová, Wohlgemuthová, Ottová) 
07A, 03.A – Týden vědy AV ČR. (prof. Ottová) 
Chemická olympiáda tercií (prof. Benešová) 
Chemická olympiáda kvart (prof. Benešová) 
Chemická olympiáda kat.C, (prof. Ottová) 
Chemická olympiáda, kat.B (prof. Ottová,) 
01.B – IQ Landia Liberec (prof. Ottová) 
07.A – VŠCHT (prof. Ottová) 
07.B – VŠCHT a Národní technická knihovna.(prof. Benešová) 

 

2. Soutěže  

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

CHO A 1 
7. místo (kraj. kolo) 
Anežka Marková 

CHO B 3 
4. a 22. místo (kraj. kolo) 
Anežka Marková 
Barbora Dudková 

CHO D 12 

16.,19. a 20. místo  
(kraj. kolo) 
David Klement 
Kateřina Kohoutová, 
Magda Houžvičková 

 
3. Další vzdělávání učitelů 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Biochemické pochody v těle člověka 4 hod Benešová Zdenka 

Chemie kolem nás 4 hod Ottová Renáta 

Chemie kolem nás 4 hod Ottová Renáta 

Podzimní škola učitelů chemie 18 hod Ottová Renáta 

Exkurze do CERNu  Ottová Renáta 

Chemie kolem nás 4 hod Ottová Renáta 

30.letní škola pro SŠ učitele - Chemie pro život 18 hod Ottová Renáta 

Biochemické pochody v těle člověka 4 hod Wohlgemuthová Věra 

30. letní škola pro SŠ učitele - Chemie pro život 18 hod Wohlgemuthová Věra 

 
Zpracovala: Zdenka Benešová 

 
 
  



ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE OBČANSKÁ VÝCHOVA / ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 

Ve školním roce 2015/2016  pracovala předmětová komise OV/ZSV  v tomto složení: 
 

vyučující předmět třída 

PhDr. Barbara Jirsová 
ZSV 
SpM 

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

Mgr. Zuzana Bukovská 
ZSV 

 
Dbr 

TA, TB, KA, KB 
QA, 2.A, XA, XB 
MA, MB, 3.A, OA, OB, 4.A 

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

Ing. Jaroslav Mochan Ekn 4.A, OA, OB 

PhDr. Ivana Kubešová Ps MA, 3.A, 4.A 

 
Obsah učiva vycházel ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování v tematických 

plánech pro jednotlivé třídy. Učivo bylo v rámci předmětové komise průběžně konzultováno 
z hlediska obsahového, metodického i časového. Akce doplňující výuku byly zaměřeny především 
na ekonomickou a finanční gramotnost a na výchovu k občanství. Akce v primách a sekundách 
byly realizovány v souladu s preventivním programem školy. 

Ve školním roce 2015/2016 byl nově otevřen volitelný předmět Dobrovolnictví, který 
absolvovalo 16 studentů pod vedením prof. Bukovské. Podmínkou absolvování byla celoroční 
pravidelná práce studentů v neziskových organizacích. Forma semináře spočívala v supervizím 
setkávání, zaměřeném na sdílení zkušeností a vyhodnocování terénní práce. 

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

1. Besedy, přednášky a exkurze pro studenty 

datum Třída akce 
organizační  

zajištění 

15.10.2015 Dbr Procházka Prahou s bezdomovcem Honzou prof. Bukovská 

21.10.2015 2.A 
Přednáška „Konec svobody? – hodnoty, 
politika a budoucnost Evropy“ (Evropské 
hodnoty) 

prof. Bukovská 

22.10.2015 Ekn 
Přednáška „Česká republika v Evropské unii“ 
projekt Experti do škol (Česká společnost 
ekonomická – Nadace Cerge-EI) 

prof. Mochan 

7.12.2015 KA 
Přednáška „Práva a povinnosti spotřebitele – 
nákupy na internetu a v e-shopech“ (DTest) 

prof. Bukovská 

10.12.2015 KB 
Přednáška „Práva a povinnosti spotřebitele – 
reklamace“ (DTest) 

prof. Bukovská 

11.12.2015 2.A 
Workshop „Tak tohle neprojde“ (Paměť 
národa) 

prof. Bukovská 

14.1.2016 XA, XB 
Přednáška „Korupce“ (Transparency 
International) 

prof. Bukovská 

19.1.2016 PA, PB 
Přednáška „Bolest jménem šikana“ (o.s. 
ACET) 

prof. Mináriková 

9.2.2016 Ekn Exkurze – Česká národní banka prof. Mochan 

11.2.2016 KA Exkurze – Česká národní banka prof. Bukovská 

24.-25.2.2016 2.A Projekt Finanční svoboda prof. Bukovská 

14.3.2016 TA Festival Jeden svět prof. Bukovská 

16.3.2016 QA Festival Jeden svět prof. Bukovská 

21.3.2016 XB Přednáška „Státní rozpočet a veřejný dluh“ prof. Bukovská 



(VŠ Unicorn College) 

21.3.2016 2.A 
Přednáška „Dluhy a jak na ně“ (VŠ Unicorn 
College) 

prof. Bukovská 

8.4.2016 TA Exkurze – Úřad vlády ČR prof. Bukovská 

14.4.2016 
2.A, 
XB 

Beseda o uprchlické krizi  (T.Langrová – 
Studentské hnutí za solidaritu) 

prof. Bukovská 

26.4.2016 XA, XB Právo spotřebitele (T. Opat – PF UK) prof. Jirsová 

3.5.2016 XA, XB Právo spotřebitele (T. Opat – PF UK) prof. Jirsová 

26.5.2016 SA, SB Přednáška „Moderní je nekouřit“ (o.s. ACET) prof. Mináriková 

13.6.2016 SA, SB 
Přednáška „Vztahy: mezilidská a partnerská 
komunikace“ (o.s. ACET) 

prof. Mináriková 

 
2. Projekty 

projekt „Světová škola“ 
Nejvýznamnějším a časově nejvíce náročným projektem, do něhož se ve školním roce 

2015/16 předmětová komise OV/ZSV zapojila, byl projekt „Světová škola“, letos již pošesté 
vyhlášený o.p.s. Člověk v tísni. Celoroční aktivita byla završena významným úspěchem - zástupci 
školního týmu ze třídy kvarty B převzali dne 14. června 2016 certifikát, na jehož základě je naše 
gymnázium oprávněno používat titul „Světová škola“. 
(více informací o projektu viz Zpráva o projektu „Světová škola“) 

 
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 a závěrečnými výstupy v průběhu hodin ZSV. 

 
projekt „Miminko nanečisto“ 
Projekt „Miminko nanečisto“ je projekt sexuální výchovy a výchovy k rodičovství, určený 

studentům primy. Ve školním roce 2015/2016 byl realizován ve třídách PA a PB. Projekt vede 
k informovanosti studentů o anatomii a fyziologii těla, citlivě je dovádí k pochopení vlastní 
sexuality, podporuje schopnost studentů najít v životě odpovídající partnerské vztahy, přispívá 
k uvědomování si odpovědnosti za své zdraví a život i za život druhého. 

Projekt proběhl v pěti základních dvouhodinových modulech, následujících za sebou 
s několikatýdenním odstupem, a byl završen týdenní zkušeností s rodičovskou rolí při výchově 
„vlastního potomka“. 

 
Organizační zajištění:  Ivana Mináriková 
Vedení lekcí:                     Ivana Kubešová, Ivana Mináriková, Jiří Jánský (biologie) 
Spolupráce:                       Klára Braunová, Barbora Chlastáková  (výtvarná výchova) 

                                         Lenka Seifertová (TU PA), Renata Ottová (TU PB)  
 

HARMO NOGR AM PROJEK T U „MIMI NKO NA NEČ I STO“  -   ŠK.  ROK 201 5/ 16  

 PA PB 

Příprava na 1. lekci - koláž 
prosinec 2015 

Mináriková 
prosinec 2015 

Mináriková 

1. lekce 16.12.2015 10.12.2015 



Kubešová, Mináriková Mináriková 

2. lekce 
24.2.2016 

Mináriková, Kubešová 
23.2.2016 

Mináriková, Kubešová 

3. lekce 
1.4.2016 

Mináriková, Kubešová 
18.3.2016 

Mináriková, Kubešová 

4. lekce 
 

15.4.2016 
Jánský 

22.4.2016 
Jánský 

5. lekce 
 

4.5.2016 
Mináriková, Kubešová 

5.5.2016 
Mináriková, Kubešová 

Tvorba miminek 
duben – květen 2016 

Braunová 
duben – květen 2016 

Chlastáková 

Předávání miminek 
27.5.2016 

Mináriková, Kubešová 
27.5.2016 

Mináriková, Kubešová 

Péče o miminka 27.5. – 1.6.2016 
27.5. – 1.6.2016 

 

Reflexe a závěrečné hodnocení 
2.6.2016 

Mináriková, Kubešová 
2.6.2016 

Mináriková, Kubešová 

 
3. Účast studentů v soutěžích 

jméno a třída Soutěž umístění 

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

Celostátní soutěž „Finanční gramotnost“  - 
7.ročník (MŠMT) 
školní kolo – prosinec 2015 
okresní kolo – leden 2016 
krajské kolo –  22.3.2016 
celostátní kolo – 26.4.2016 
(Mochan) 

 

2. kategorie 
školní /okresní kolo: 
1. Ludmila Kojecká, TB 
2. Petr Kryštof, KA 
3. Alžběta Máchová, TB 

krajské kolo: 
1.místo 

celostátní finále: 
11.místo 

3. kategorie 
školní / okresní kolo: 
1. Zuzana Odvárková, QB 
2. Václav Loučka,  QA 
3. Petra Klimešová, QB 

krajské kolo: 
2. místo - bez postupu 

TA, TB, KA, KB Celostátní soutěž "SAPERE - vědět, jak žít" - 
6.ročník (MŠMT)   
 (Bukovská) 

 

školní kolo: prosinec 2015 
postup do okresního kola: 
František Hrubý 
Vojtěch Suk 
Chantalle Matoušek 

okresní kolo: únor 2016  
bez dalšího postupu  

2.A, XA, XB Celostátní soutěž „Tuta Via Vitae“ – 1.ročník 
(vyhlašovatel a organizátor: FINANČNÍ 
GRAMOTNOST, o.p.s. a Asociace finanční a 
občanské gramotnosti, z.s.)  
(Bukovská) 

školní kolo: prosinec 2015 
postup do okresního kola: 
Kateřina Shrbená 
Matouš Pešice 
Markéta Ulčáková 

okresní kolo: únor 2016  
bez dalšího postupu 

 
 



4. Účast  studentů v SOČ 

jméno a třída Soutěž umístění 

Pavla Kafková, OB SOČ - obor 14: Pedagogika, psychologie, 
sociologie a problematika volného času 
Téma práce: Kompetice a kooperace ve hře 

školní kolo: 22.3.2016 
postup do krajského kola 
krajské kolo 25.4.2016:  
3.místo 

Elizabeth 
Wagebaertová, 
OA 

SOČ - obor 17: Filozofie, politologie a 
ostatní humanitní a společenskovědní 
obory 
Téma práce: Gender kolem nás 

školní kolo: 22.3.2016 
postup do krajského kola 
krajské kolo 25.4.2016:  
2.místo 
postup do celostátního kola 
celostátní kolo 18.6.2016:  
9.místo 

Individuálně se studenti zapojili i do dalších soutěží , v nichž nezískali žádné významnější umístění, 
ale svou účast hodnotili jako cennou zkušenost  (Nebojme se myslet – FF Univerzity Palackého 
v Olomouci, Euroscola – Evropský parlament). 

 
5. Vzdělávání učitelů  

datum 
počet 
hodin 

název akce organizátor akce vyučující 

27.8.2015 8 Šikana – celodenní kurz 
PhDr. David Čáp 
(FF UK – katedra 
psychologie) 

prof. Bukovská 
prof. Mináriková 

28.8.2015 3 Šikana - přednáška 
PhDr. David Čáp 
(FF UK – katedra 
psychologie) 

prof. Jirsová 
prof. Mochan 

20.10.2015 5 
Školení „Mezinárodní migrace - 
výhra či prohra pro ČR?“ 

Descartes 
prof. Bukovská 

 

23.10.2015 8 

Podzimní škola učitelů 
občanské výchovy a 
společenských věd  - téma 
školení: Ukrajinská krize 

Asociace učitelů 
občanské výchovy a 
společenských věd 

prof. Bukovská 
 

 
  



 
21.10.2015 - 2.A 

Přednáška „Konec svobody? – hodnoty, politika a budoucnost Evropy“ (Evropské hodnoty) 

 
 

 
  



24.-25.2.2016 - 2.A 
Projekt Finanční svoboda 

 
 

 
 

Zpracovala:  PhDr. Barbara Jirsová   
  



ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE DĚJEPISU 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Jiřina Hoffmannová D SB, TA, TB, 1.A, 3.A, XA, XB, MA, MB, DK 

Zuzana Bukovská D KA, KB 

Lada Boháčová D PA, PB, SA 

Vratislav Hanzlík D 2.A, OA, MD 

Jiří Jánský D QA, QB, OB, 4.A 

 
1. Akce v rámci vyučování 

12. 10. 2015 se studenti 1. A zúčastnili projektu Archeoparku Liboc „Jeden den archeologem“. 
Kromě získání mnoha teoretických poznatků o pravěké i středověké archeologii si mohli vyzkoušet 
v praxi práci archeologa. Odkryli hrob s kosterními pozůstatky a milodary, očistili, roztřídili a uložili 
různé artefakty. Měli tak možnost proniknout do skutečné archeologické práce. 

zpracovala: Jiřina Hoffmannová 
 
18.3.2016 studenti MA a MB navštívili výstavu k příležitosti 700 let od narození Karla IV. Měli 

možnost shlédnout několik set vzácných artefaktů a přiblížit si život a vládu jednoho z našich 
nejvýznamnějších panovníků. 

zpracovala: Jiřina Hoffmannová 
 
18.11.2015 – Vycházka třídy SA do Břevnovského kláštera 
Studenti se seznámili s jeho historií a benediktinským řádem. Poutavý výklad benediktina 

Martina se odehrával v kostele sv. Markéty a v přilehlé zahradě. Návštěva místa obohatila 
aktuální dějepisné učivo. 

zpracovala: Lada Boháčová 
 
12.5.2016 – Seznámení PA s historií a památkami Pražského hradu, sídla českých králů a 

prezidentů. Doprovázející vyučující využily výuky 2. cizího jazyka – francouzštiny a němčiny 
k obohacení slovní zásoby. 

zpracovala: Lada Boháčová 
 
30.5.2016 PB využila nabídky Ing. K. Doubka k prohlídce míst v centru Prahy, která jsou 

spojena s panováním Karla IV. Navštívili jsme kostel Panny Marie Sněžné a jeho okolí, Nové 
Město, dozvěděli se věci běžné i méně známé. 

zpracovala: Lada Boháčová 
 
29.6.2016 SA zakončila školní rok celodenním výletem na hrad Karlštejn, kde se nechala 

okouzlit příběhem hradu a zejména krásnou kaplí Sv. Kříže. Oslava 700. výročí narození Karla IV. 
se i díky slunečnému počasí vydařila. 

zpracovala: Lada Boháčová 
 

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
Krakov, Osvětim  

I v roce 2015 se ve spolupráci s Gymnáziem Jana Nerudy uskutečnila exkurze do Krakova a 
Osvětimi. Jádro účastníků tvořili posluchači semináře Moderních dějin. Zájezd byl třídenní a 
zaměřen jednak na prohlídku středověkého centra Krakova, včetně Wawelu, jednak na návštěvu 
vyhlazovacího tábora Osvětim – Březinka. Prohlídka obou lokalit je doprovázena kvalifikovaným  
slovním doprovodem průvodců. Celý zájezd byl velice dobře komentován všemi zúčastněnými 
studenty, což svědčí o smysluplnosti realizované akce.  

zpracoval: Vratislav Hanzlík 



18. Rýzmberk 
V prvním prvním červencovém týdnu r. 2016 na hradě Rýzmberku proběhla pod vedením 

profesorů Jiřího a Jana Jánských již celkově dvacátá alejácká expedice záchranného 
archeologického výzkumu. (2x hrad Osvračín a 18x hrad Rýzmberk).  

Naší hlavní úlohou bylo vykopání úložiště pro uzemňovací rošty pro hromosvod na vyhlídkové 
věži. Z hlediska archeologického se jednalo vlastně o sondu v hlubokém hradním příkopu pod věží 
o rozměrech 11 x 1,5 m do hloubky 60 cm. Dno příkopu bylo převážně vyplněno velkými kameny 
a prorostlé spletí kořenů. Kameny bylo nutné zvedat a skládat na strmé stěny příkopu, což byl 
výkon neobyčejně fyzicky náročný a jistě úctyhodný. Kastelán Milan Brych to ocenil ve svém 
děkovném proslovu a pasoval dotyčné brigádníky na záchrance věže před blesky a vyhořením. 
Odpracováno bylo celkem 209 hodin.  

Z nálezů v příkopu stojí za zmínku zlomky kachle s motivem sv. Jiří, princezny a draka, 
obdobný nálezu na hradě Rabí, kde lze shlédnout rekonstruovaná kachlová kamna s použitím 
tohoto motivu. Rovněž obdobu našeho druhého významného nálezu – zlomku kachle s hráči 
vrhcábů, kteří se perou s tasenými meči – nalezneme na zmíněných kamnech na Rabí. 
Archeologický dozor prováděl opět Mgr. Petr Kausek, jenž byl s nálezy velice spokojen a slíbil, že 
nám zašle fotodokumentaci.   

Středeční výlet směřoval do Pivoně, Poběžovic a Šitboře. Pivoňský klášter jsme shledali 
zavřený a zarůstající jako v pohádce o Šípkové Růžence. Poběžovický zámek byl rovněž kromě 
informačního střediska nepřístupný, zato hotel Hubertus nás přivítal s otevřenou náručí. 
Novinkou byla zajímavá prohlídka zřícenin šitbořského goticko-barokního kostela (kulturní 
památka České republiky!) a přilehlého zpustlého hřbitova s hroby padlých z 1. světové války.  

Hrad Rýzmberk za našeho přispění stále mění svou tvář. Pokračuje restaurace tzv. starého 
paláce a začala přestavba rýzmberského srubu. Čím nás překvapí příští rok? 

 
Kachel sv. Jiří s Rýzmberka ve srovnání s kachlem z Rabí

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sonda pod vyhlídkovou věží    Výlet do pivoňského kláštera 

 
 

Rýzmberk s novou tváří 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

zpracoval: Jiří Jánský 
 

3. Soutěže  

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Dějepisná olympiáda Oblastní kolo 6 
Lukáš Frk TB – 1. místo 
Ostatní – úspěšní řešitelé 

Dějepisná olympiáda Krajské kolo 1 Lukáš Frk TB – 1. místo 

Dějepisná olympiáda Celostátní kolo 1 
Lukáš Frk TB – úspěšný 
řešitel 

Dějepisná soutěž pro 
gymnázia 

Krajské kolo 3 úspěšní řešitelé 

 
4. Další vzdělávání učitelů 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Seminář ASUD – Ruské a ukrajinské dějiny 
v evropském kontextu 

1 den Lada Boháčová 

Seminář ASUD – Hledání domova, projekty 1 den Lada Boháčová 

         – Národ jako specifický fenomén   

Exkurze – Broumovsko, kostely K. a K. I. 
Dientzenhoferových, Broumovský klášter 

1 den Lada Boháčová 

Přednáška NIDV – Karel IV. 1 den Lada Boháčová 

Exkurze NIDV - Sůl nad zlato, Hallstatt 1 den Lada Boháčová 

Seminář ÚSTR – Fotografie ve výuce dějepisu 3 hod. Lada Boháčová 

 
Zpracovala: Jiřina Hoffmannová 

 
 
  



ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ZEMĚPISU 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Brabec Pavel Bi-Z SA, SB, TA, XB, HB1, HB2 

Klika Petr Tv-Z PA, QA, XA, MA, MB, 1.A, EB 

Vorel Jiří Tv-Z PB, TB, KA, KB, QB, 2.A, 3.A 

 
1. Akce v rámci vyučování 

 Exkurze na Letiště V. Havla - 06.A  

 1.10. 2.A, 06.A, 06.B, 2.-3.hodina: Přednáška prof. Janského „Prameny Amazonky“  

 Exkurze Plzeň – pivovar a pivovarské muzeum - Humanitní a Ekonomický blok  

 Cestopisný multimediální program Planeta Země 3000 – 02.A, 02.B 

 Výstava  Znáte Prahu? - 3.A 

 Geografické dny  Přírodovědecká fakulta UK – uprchlická krize – 07.B 

 Cestopisný multimediální program – Jižní Afrika - 2.A, 06.A, 06.B  
 

2. Soutěže  

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Zeměpisná 
olympiáda 

 

Obvodní kolo 
 

12 
 

Loučka Václav QA – 1.místo 
Cohnová Kateřina MB – 3.místo 
Hrubý František TB – 3.místo 
Hájek Adam SA – 2.místo 

Zeměpisná 
olympiáda 

Krajské kolo 2 Bez ocenění 

EUROREBUS Krajské kolo TB, KB 
Postup do celostátního kola, 
z důvodu jiné školní akce se 
nezúčastnili 

 
Zpracoval: Petr Klika 

 



ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE INFORMATIKA A PROGRAMOVÁNÍ 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující Předmět vyučované třídy / semináře 

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

Vojtěch Horký 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 
1 - aplikační SW 

3 - programování 

1. Jakub Lukeš prg 
4. Petr Michalík prg 

12. Vojtěch Tollar prg 
6. Marianna Ječmíková 

 
Další důležité údaje 

Dne 22. 4. 2016 proběhlo na Fakultě elektrotechnické ČVUT 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. Předání se zúčastnili představitelé  ČVUT 
FEL (děkan/proděkan), zástupce starosty MČ Prahy 6 Mgr. Jan Lacina, zástupci hl. m. Prahy, 
ředitelé DDM Mgr. Petr Ryneš, Ing. Mgr. Libor Bezděk a další hosté.  

Vítězem programovací soutěže mládeže se stal Jakub Lukeš ze septimy A. 
 

Zpracoval: Jaroslav Mochan 
  



ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

PhDr. Klára Braunová 
VV 
DU 

Kroužek VV 

O1.A, 03.A, 05.B, 06.B 
3.A, 07.B, 08.A, 08.B, 4.A 
Studenti nižšího i vyššího gymnázia 

MgA. Barbora 
Chlastáková 

VV 01.B, 02.A, 03.B, 04.B, 05.A, 06.A, 2.A 

Mgr. Žaneta Švidroňová VV 02.B, 04.A, 1.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 

 třída Název akce  

Září    

8.9 04.B Prohlídka Umělci a proroci (Veletržní palác) Prof. Chlastáková 

9.9.  DU 
05.A 

Prohlídka Muzea Kampa (Kamil Lhoták, 
Toyen, PodeBal 

Prof. Braunová 
Prof. Chlastáková 

14.9. 06.A 
 
 

Prohlídka Umělci a proroci (Veletržní palác) 
Komentovaná prohlídka Muzeum Kampa 
(Kamil Lhoták, Toyen, PodeBal)  

Prof. Chlastáková 
 
 

23.9. 06.A, 
05.A 

Prohlídka Nové galerie - výstava  Jakub 
Tomáš – Inventura  

Prof. Chlastáková 
 

30.9 DU Komentovaná prohlídka Umělci a proroci 
(Veletržní palác) 

Prof. Braunová 

Říjen    

2.10. 1.A Prohlídka Umělci a proroci (Veletržní palác) Prof. Švidroňová  

22.10. DU+03.A Designblok Prof. Braunová 

21.10. 05.A Výstava Cesty mohou být rozličné v NTK Prof. Chlastáková 

Listopad    

Prosinec    

7.12. 06.A NTK-  Adolf Benš – architektura  Prof. Chlastáková 

8.12. 05.B Muzeum Kampa – Libor Fára, Toyen Prof. Braunová 

leden    

 05.A NTK - Ztracená forma Prof. Chlastáková 

Únor    

8.2. 06.A Den otevřených dveří UMPRUM Prof. Chlastáková 

23.2. 04.B Nová galerie, Balbínova Prof. Chlastáková 

Březen    

2.3. DU  Akt 2016 – Nová galerie, Balbínova, DU Prof. Braunová 



Duben    

20.4. DU Muzeum Kampa Prof. Braunová 

27.4. 
 
DU 
05.B 

Návštěva redakce časopisu Nové bydlení, 
přednáška šéfredaktorky 

Prof. Braunová 
 

28.4.  03.A Workshop Karel Malich – Muzeum Kampa Prof. Braunová 

květen    

Červen    

6.6. 06.A Galerie NTK - Roel van der Linden Prof. Chlastáková 

14.6. 
 
Kroužek 
vv 

Muzeum Kampa  
 

Prof. Braunová 
 

22.6.  05.A Muzeum Kampa Prof. Chlastáková 

 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  

Tvorba miminek nanečisto  
01.A, 01.B - společný projekt s občanskou  výchovou – viz OV – prof. Braunová, Chlastáková 

Projekt světová škola  
04.B - společný projekt s občanskou výchovou – viz OV – prof. Chlastáková 

Dárek pro seniory z Pečovatelského domu  
03.A, 03.B Tvorba výtvarných děl jako vánoční dárek pro seniory – společný projekt 
s anglickým jazykem – viz AJ – prof. Braunová, Chlastáková 

Pozdrav z Prahy 
Výtvarný kroužek, 05.B – výtvarné dílo, jehož dotvoření probíhalo před diváky školní 
akademie konané 16. 3. 2016 – prof. Braunová. 

Na pěti panelech o rozměrech 60 x 200cm byl namalován na černém pozadí Pražský hrad. 
Přes tento obraz bylo nalepeno tisíc lístečků o rozměru 5x5 cm tak, že zakrývaly celý obraz 
Hradu. Postupným odlepováním jednotlivých lístečků vznikaly jednotlivé symboly zasílání 
zpráv. V jeden okamžik byly odstraněny všechny lístečky a opět byl vidět obraz Hradu. 

Břevnovské posvícení 
O víkendu 10. a 11. 10. 2015 studenti nižšího gymnázia za doprovodu prof. Braunové a 
Chlastákové prodávali svá výtvarná díla. Za utržené peníze se zakoupily výtvarné potřeby do 
výtvarného ateliéru - prof. Braunová, Chlastáková 

 
Schola pragensis 
Naše gymnázium se jako již v předešlých letech zúčastnilo 20. ročníku přehlídky a nabídky 
studijních oborů pražských středních a vyšších odborných škol ve dnech 26. – 29. 11. 2015 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.  
Prof. Braunová, Švidroňová 

 
Recyklohraní - celoroční projekt   
Naše gymnázium se pátým rokem aktivně účastní programu Recyklohraní. Tento celostátní 
projekt se zaměřuje na sbírání drobných elektrospotřebičů a použitých baterií. Včetně těchto 
aktivit vypisuje ještě jednotlivé úkoly spojené s ekologií. Ty se z 95 % plní v hodinách výtvarné 
výchovy. Například podrobně vypracovaný plán navštíveného sběrného dvora atd. Projekt 
nevyhlašuje vítěze úkolů. Za jejich splnění připisuje škole určité body. Nashromážděné body 
se mohou následně proměňovat za věcné odměny. Naše škola se díky plnění vyhlášených 



úkolů i díky odevzdání použitých baterií a vysloužilého drobného elektromateriálu zařadila 
mezi nejaktivnější školy v České republice. Projektu se průběžně účastnily všechny třídy dle 
úvazku prof. Braunové 

 
3. Další vzdělávání učitelů 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Komentované prohlídky pro učitele 
aktuálních výstav v rámci Národní galerie, 
Muzea Kampa 

Září 2015 – červen 2016 
Klára Braunová  
Barbora Chlastáková 
Žaneta Švidroňová 

 
4. 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 

 
5. Fotografie ilustrují průběh představení na školní akademii 

 

 
 

 
 

 
 

Zpracovala: PhDr. Klára Braunová 



ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE HUDEBNÍ VÝCHOVY 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

PaedDr. Ditta Linhartová  HV PA, PB, SA, SB, TA,TB, KVB, QA, QB, XA,1A 

Helena Brdičková HV KVA, XB, 2A 

 
1. Akce v rámci vyučování 
Září 2015 

Příprava prim a 1.ročníku na slavnostní imatrikulaci v Břevnovském klášteře – Linhartová 
Nábor nových členů do Alejsboru – Brdičková 

Říjen 
Imatrikulace prim a 1.ročníku  – 5.10. – Břevnovský klášter – vystoupení Alejsboru, organizace  
- Brdičková, Linhartová 
17. a 18.10. – soustředění Alejsboru – Brdičková 
22.10. – koncert Rudolfinum – 1A,2A – Linhartová, Brdičková 

Listopad 
Výuka  hry na zobcovou flétnu – primy, sekundy –  v průběhu celého školního roku – 
Linhartová 

Prosinec 
6.12. – Předvánoční koncert Alejsboru v kostele sv. Václava v Praze 8 – Bohnicích 
Příprava na Vánoční koncert – Brdičková 
9.12. – Vystoupení TB v domě seniorů ve Šlejnické ulici v Praze 6 
12.12. – Vánoční  koncert ve škole – Alejsbor a Česká mše vánoční J.J. Ryby – Brdičková 

Leden 2016 
7.1. – koncert Rudolfinum  – XA, XB – Linhartová, Brdičková 

Únor 
4.2. – koncert v Rudolfinu – QA,AB – Linhartová, Ottová 
Nácvik divadla na školní akademii s PB – Linhartová 
Nácvik  programu na školní akademii – KA, Alejsbor – Brdičková 

Březen 
Vystoupení na školní akademii - 16.3. – KA, Alejsbor - Brdičková, Divadlo PB - Linhartová 

Duben 
21.4. – koncert v Rudolfinu – KA, KB – Linhartová, Brdičková 
23.4. – soustředění Alejsboru ve škole 
24.4. – koncert  Alejsboru ve Strakonicích 

Květen 
Vystoupení Alejsboru v Břevnovském klášteře při slavnostním předávání maturitních 
vysvědčení – Brdičková 

Červen 
Příprava programu na vystoupení v Břevnovském klášteře při ukončení povinné školní 
docházky kvart – Brdičková, Linhartová 
Slavnostní předávání vysvědčení kvartám v Břevnovském klášteře – organizace Brdičková 
 

2. Další vzdělávání učitelů 

Druh (název) vzdělávání Účastník 

2.11. - workshop s Kühnovým smíšeným sborem Brdičková 

20. – 22.11. - podzimní setkání Klubu sbormistrů v Opavě Brdičková 

1. – 3.4. - jarní setkání Klubu sbormistrů v Teplicích Brdičková 

 
Zpracovala: Ditta Linhartová 

  



ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE TV 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Roman Doubek Tv – M 2.A, 3.A, 4.A, OA, QB 

Petr Klika Tv – Z PA, QA, XA, MB, OB 

Jiří Vorel Tv – Z TA, TB, KB, XB 

Jaroslav Rosenberg Tv – ZSV TB, PB, SA, SB, KA, MA, 1.A 

Irena Skolilová Tv – Bi MB, OA, 1.A 

Alena Hrabovská Tv – Bi QA, MA 

Věra Wohlgemuthová Tv – Ch PA, XA, XB, OB, 4.A 

Pavlína Vágenknechtová Edrová Tv – M SB, TA, KA 

Yvetta Pospíšilová Tv – Aj PB, SA, KB, QB, 2.A, 3.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  sekund, kvint, 1.A   leden až březen 
Sportovní kurzy  septim, 3.A    červen 
Vodácké výlety  kvint, sext, 1.A, 2.A   červen 

 
3. Soutěže  

 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Poprask – atletika 
září 

základní 12 chlapci,vyšší gymn. bez postupu 

Poprask - basketbal 
listopad 

základní 10 chlapci, vyšší gymn. bez postupu 

Poprask – florbal finále v Praze 12 chlapců ,vyšší úspěšná účast 

Poprask – softbal finále ČR 15 dívek + chlapců(mix) 2. místo 

Orientační závod základní 6 dívek a chlapců úspěšná účast 

 
Zpracoval: Roman Doubek 

 
  



IX.  PO SKY TOVÁNÍ  I NFO RM ACÍ  POD LE  ZÁKO NA Č .  1 06 /19 99 SB . ,  O  SVO BOD NÉM  PŘÍ STU PU K  I NFO RMAC ÍM  

 
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 


