
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

O ČINNOSTI  GYMNÁZIA  

ZA ŠKOLNÍ  ROK 201 8/19 

 
Výroční zprávu schválila školská rada na svém zasedání dne 22.10.2019. 
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I .  ZÁKL AD NÍ  Ú DAJE  O ŠKO LE  

Název:  
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 

 

Vedení školy: 
Ředitel:   Jiří Benda     235010161 

(jiri.benda@alej.cz) 
Stat. zástupce:  Mgr. Jiří Hruška    235010188 
    (jiri.hruska@alej.cz) 
Zástupkyně:  Mgr. Zuzana Machátová   235010184 
    (zuzana.machatova@alej.cz) 

 

Web:    www.alej.cz 
 

Součásti školy a jejich kapacita: 
Střední škola   IZO: 049625446  kapacita: max 620 žáků 
Jídelna    IZO: 102449708  kapacita: 620 jídel 
 
Pozn.: s koncem školního roku 2018/2019 přestala škola provozovat školní jídelnu. Školní kuchyni 
a jídelnu v prostorách školy bude od 1.9.2019 provozovat společnost Scolarest. Změna byla 
připravována od června do srpna 2019. Důvodem změny byla nemožnost sehnat kvalifikovaný 
personál kuchyně. 
 

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. 
 

Změny ve skladbě oborů oproti školnímu roku 2017/2018: 
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. 
 

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:jiri.hruska@alej.cz
mailto:zuzana.machatova@alej.cz
http://www.alej.cz/
mailto:gymnasium@alej.cz


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) 

 

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 2018/2019 byla provedena rekonstrukce žákovských WC ve 3. a 4. NP (východní 
část hlavní budovy), rekonstrukce třech kabinetů a dále obnova nášlapné vrstvy podlahy chodby 
a výmalba v 1. NP hlavní budovy. Rekonstrukce WC byla pořízena z dotace MHMP a na 
rekonstrukci ostatní rekonstrukce byly použity prostředky z IF školy. 

 
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 2018/2019 byla 
vybudována přípravna pro učebny biologie 025 a 027. 

 
Administrativní budova (B) 

Obsahuje kanceláře vedení školy a administrativních pracovníků, sborovnu, školní kuchyni a 
jídelnu. Studentům v této části slouží zejména studovna, česká a anglická knihovna. 

 
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. 

 

Školská rada: 
Školská rada pracovala od jara roku 2018 ve složení: 

 
Zástupci zletilých studentů a rodičů:  Ing. Tomáš Jeníček 

Mgr. Ivo Škrdlant 
Zástupci gymnázia:    Mgr. Jiří Hruška 

Mgr. Lada Boháčová 
Zástupci zřizovatele:    Ing. René Pekárek, CSc. 
      PhDr. Karel Höfer 

Předsedou ŠR byl zvolen Ing. Tomáš Jeníček. 
 

Ve školním roce 2018/2019 se konalo zasedání školské rady dne 23.10.2018, kdy školská rada 
projednala a schválila výroční zprávu gymnázia za školní rok 2017/2018. Jarní zasedání školské 



rady se nekonalo z důvodu nedostatku agendy k projednání. 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  

Pedagogičtí pracovníci (platí pro rok 2018/2019) 
a) Počty osob 
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Gymnázium 3 3 57 44,7 3 0,2 67 50,4 

 
b) Kvalifikace 

Škola Počet 
Celkem % 
z celkového počtu 

Gymnázium 
Kvalifikovaných 64 95,5% 

Nekvalifikovaných 3 4,5% 

 
c) Věková struktura pedagogických pracovníků 

Počet celkem ve 
fyzických osobách 
k 31.12.2018 

v tom podle věkových kategorií 

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

67 1 11 17 15 9 13 

 
d) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Počet Zaměření 
Počet 
účastníků 

Vzdělávací instituce 

Semináře 

1 Americká literatura 1945-1970 1 Descartes 

1 Facebook pro školy 2 Než zazvoní s.r.o. 

1 Intervence, Polytechnické vzdělávání, ŠAP 1 NÚV 

1 Migrace a integrace 1 
Studienhaus 
Wieseneck 

1 Protektorát Čechy a Morava 1 NIDV 

1 První pomoc 10 ČSČK 

1 Vývoj české státnosti 1 ASUD 

1 Podoby současné světové literatury 4 Descartes 

1 Nebojme se poezie 1 Descartes 

1 Prožitková hudební výchova  1 Česká filharmonie 

1 Kreativní práce se současnou poezií 1 Descartes 

1 Hudba do škol 1 Česká filharmonie 

1 Seminář pro předsedy maturitních komisí 1 NIDV 

 



Semináře 

1 Efektivní řešení konfliktů 1 Zřetel s.r.o. 

1 Seminář k úlohám MO 2 MFF UK 

1 Pražské jaro 68 1 Descartes 

1 (Ne)sledujeme každé vaše kliknutí 1 Jeden svět na školách 

1 Umění pochvaly a kritiky 3 Descartes 

1 100+1 aktivit pro lepší výuku práva 1 PF UK 

1 Dramatika ve škole 1 DAMU, NIPOS 

1 Chemie kolem nás 2 VŠChT 

1 Podzimní škola chemie 1 VŠChT 

1 Heuristická výuka fyziky 1 MFF UK 

1 Cesta do hlubin studia chemie 1 PřF UK 

1 XV. seminář pro sš pedagogy 1 VŠChT 

1 Didaktika španělštiny 1 FF UK 

1 Metodika pro učitele Nj 1 Tandem 

1 Bezpečnost práce s el. proudem 2 Kovařík 

1 Emoční sebeobrana 1 Mgr. Lukáš Radostný 

1 Master Class 1 IFP 

1 Tanec ve školách 1 Ponec, MŠMT 

1 
Enseigner et apprendre avec du 
numérique 

1 IFP 

1 Zdravotník zotavovacích akcí 1 BALIC s.r.o. 

Kurzy 

1 Kurz vodní turistiky 1 Dronte 

1 Celostátní seminář sbormistrů 1 NIPOS-ARTAMA 

1 Výjezd metodiků prevence Prahy 6 1 ÚMČ Praha 6 

Doplňkové 
pedagogické 
studium 

1 Studium CŽV pro výchovné poradce 2 FF UK 

Školský 
management 

1 
Konzultační seminář k maturitě – 
management 

2 NIDV 

1 Bezpečnostní audit škol 2019 1 MHMP 

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 Financování regionálního školství 1 Seminaria 

1 Konference učitelů ČJ 1 FRAUS 

Jazykové 
studium 

1 Anglický jazyk B1 2 NIDV 

Exkurze     

Přednášky 
1 Týden vědy 3 AV ČR 

1 Týden mozku 3 AV ČR 

Studijní 
návštěva/stáž 

1 
Porto San Giorgo (It) – systém italského 
školství, návštěva škol 

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) 21 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o PP) 0 

rodilý mluvčí 5 

 

 



Nepedagogičtí pracovníci 
a) Počty osob 

Fyzické osoby celkem V přepočtu na plné úvazky 

22 20,52 

 

b) Další vzdělávání 

 Počet Zaměření Počet účastníků Vzdělávací instituce 

Seminář 

1 
Změny v personální a 
mzdové oblasti od 
1.1.2019 

1 ANAG 

3 Seminář Práce a mzda 1 VEMA 

1 
Evidence majetku - 
inventarizace 

1 GORDIC 

1 Vyhl. 50/1978 Sb. 1 Kovařík 

1 Roční zúčtování 2018 1 ANAG 

 

Asistenti pedagoga 
Ve školním roce 2018/2019 byly ve škole zaměstnány 3 asistentky pedagoga s celkovým 

úvazkem 2,3. 



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

Počty tříd a počty žáků v denním vzdělávání 

Škola Počet tříd Počet žáků 

Gymnázium 20 595 

 

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku 

- přerušili vzdělávání 18 

- nastoupili po přerušení vzdělávání 15 

- sami ukončili vzdělávání 0 

- vyloučeni ze školy 0 

- nepostoupili do vyššího ročníku 2 z toho nebylo pov. opakování 0 

- přestoupili z jiné školy 4 

- přestoupili na jinou školu 0 

- jiný důvod změny 0 

 

Průměrný počet žáků na třídu a učitele v denním vzdělávání 
Škola Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele 

Gymnázium 29,75 11,8 

 

Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 

Škola Kraj 
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Gymnázium 

Počet žáků 
celkem 

0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 106 2 0 112 

Z toho nově 
přijatí 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0 0 21 

 

  



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

Škola Gymnázium 

Z celkového počtu 
žáků 

Prospělo s vyznamenáním 237 

Neprospělo 3 

Opakovalo ročník 2 

Počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6. 589 

Tj. % z celkového počtu žáků 98,99 % 

Prům. počet zameškaných hodin na žáka 55,67 

Z toho neomluvených 0,08 

 

Výsledky maturitních zkoušek v denním vzdělávání 
Počet žáků, kteří konali zkoušku 91 

 Z toho konali zkoušku opakovaně 7 

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

0 

Počet žáků, kteří byli hodnoceni: 

Prospěl s vyznamenáním 33 

Prospěl 57 

Neprospěl 1 

 
Ve volitelné zkoušce společné části maturitní zkoušky si 64 (71,1 %) studentů zvolilo 

matematiku a 27 (28,9 %) studentů zvolilo cizí jazyk (15 žáků německý jazyk, 4 žáci francouzský 
jazyk a 8 žáků španělský jazyk). 

Zestručněné výsledky společné části maturitní zkoušky (CERMAT): 

Český jazyk 
POČET 

PRŮM. 
SKÓR 
(%) PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 68 108 62 413 68,8 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 21 683 21 158 79,0 

z toho: 8leté gymnázium 7 882 7 721 81,6 

 4leté gymnázium 11 899 11 604 77,1 

ŠKOLA CELKEM 91 91 81,6 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

4.A GY4 30 30 79,9 

Oktáva A GY8 30 30 87,2 

Oktáva B GY8 31 31 77,7 

 

Matematika 
POČET 

PRŮM. 
SKÓR 

(%) 
PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 14 482 13 573 59,0 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 6 540 6 463 71,3 

z toho: 8leté gymnázium 2 796 2 775 76,5 

4leté gymnázium 3 288 3 238 72,4 

ŠKOLA CELKEM 64 64 75,4 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

4.A GY4 22 22 61,2 

Oktáva A GY8 23 23 81,7 

Oktáva B GY8 19 19 84,7 



Německý jazyk 
POČET 

PRŮM. 
SKÓR 

(%) 
PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 1 851 1 623 64,8 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN OBORŮ 

GYMNÁZIUM 522 509 82,8 

z toho: 8leté gymnázium 221 216 86,8 

4leté gymnázium 244 236 78,6 

ŠKOLA CELKEM 15 15 90,3 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

4.A GY4 6 6 84,0 

Oktáva A GY8 4 4 93,9 

Oktáva B GY8 5 5 95,1 

 

Francouzský jazyk 
POČET PRŮM. 

SKÓR (%) 

PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 80 75 83,8 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN 
OBORŮ 

GYMNÁZIUM 73 69 85,6 

z toho: 8leté gymnázium 42 39 88,2 

4leté gymnázium 18 17 77,2 

ŠKOLA CELKEM 4 4 93,8 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

4.A GY4 1 1 80,0 

Oktáva A GY8 3 3 98,4 

Oktáva B GY8 0 0 - 

 

Španělský jazyk 
POČET PRŮM. 

SKÓR (%) 
PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH 

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 144 137 86,1 

ČESKÁ REPUBLIKA 
DLE SKUPIN 
OBORŮ 

GYMNÁZIUM 136 132 86,7 

z toho: 8leté gymnázium 35 35 88,2 

4leté gymnázium 24 24 81,9 

ŠKOLA CELKEM 8 8 85,9 

TŘÍDA SKUPINA OBORŮ     
 

4.A GY4 1 1 97,6 

Oktáva A GY8 0 0 - 

Oktáva B GY8 7 7 84,2 

 
 



Přijímací řízení do 1. ročníků denního vzdělávání školního roku 2019/2020: 
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Délka vzdělávání 4 roky 8 let 

Přijímací řízení pro šk. rok 
2019/2020 
(denní vzdělávání) 

Počet přihlášek celkem 161 441 

Počet kol přijímacího řízení celkem 1 1 

Počet přijatých celkem 50* 79* 

 Z toho v 1. kole 50 79 

 Z toho ve 2. kole 0 0 

 Z toho v dalších kolech 0 0 

 Z toho na odvolání 0 0 

Počet nepřijatých celkem 111 362 

Počet volných míst po přijímacím řízení 

Obor: 79-41-K/41 Gymnázium 0 X 

Obor: 79-41-K/81 Gymnázium X 0 

*Počet přijatých studentů je vyšší než kapacita tříd – ostatní uchazeči neodevzdali zápisové 
lístky. 

Při přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 a pro oba obory studia byly použity testy 
jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) z Čj a M. Ve čtyřletém oboru byla přidána školní přijímací 
zkouška – vlastní test z Aj. 

 

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 
Země Počet studentů 

Bosna a Hercegovina 1 

Čínská lidová republika 1 

Filipíny 1 

Japonsko 1 

Ruská federace 7 

Slovenská republika  5 

Spolková republika Německo 1 

Vietnam 1 

Ukrajina 1 

 

Začleňování cizinců do vzdělávání nepřináší žádné výrazné problémy. Cizinci na naší škole tvoří 
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. O úpravu jejich studijního 
plánu se stará školní counselor. 

  



Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 
Gymnázium není zaměřené na speciální výchovu a vzdělávání. 

Ve škole studovali ve školním roce 2018/2019 4 žáci s různě závažnými zrakovými vadami 
(stupeň podpůrných opatření 3-4). Na základě doporučení ŠPZ byly vytvořeny individuální 
vzdělávací plány a žáci byli plně integrováni v běžných třídách za pomoci asistentů pedagoga. 

Ve škole studoval ve školním roce 2018/2019 1 žák s Aspergerovým syndromem (stupeň 
podpůrných opatření 4). Ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem byl vytvořen 
individuální vzdělávací plán. Žák byl plně integrován v běžné třídě za pomoci asistenta pedagoga. 

V průběhu školního roku 2016/2017 byla diagnostikována dyskalkulie 1 žákyně. Na základě 
doporučení poradenského zařízení byla úspěšně realizována pedagogická intervence. 

 

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 22 studentů gymnázia se přihlásilo do korespondenčních kurzů CTM Online 
v anglickém jazyce v délce od 3 do 8 měsíců. Na kurzy označené AP mohou navazovat 
mezinárodní standardizované AP zkoušky. 

Jméno Kurz 
Hodnocení / 

skóre AP zkouška 

Christine Cianci 
Comprehensive science 

III 
Best student/ 

A+ (97%) 
bez zkoušky 

Polina Sergeeva 
Introduction to 

Programming in Scratch 
A (92%) bez zkoušky 

Johana Trejtnar Creative Writing 
Best student 

A+ (98%) 
bez zkoušky 

Vojtěch Sušický Writing Nonfiction A- (92%) bez zkoušky 

Barbora Bláhová Creative Writing 
Best student 

A+ (98%) 
bez zkoušky 

Barbora Bláhová 
Advanced Creative 

Writing 
Best student 

A+ (98%) 
bez zkoušky 

Emma Kubincová 
Writing Nonfiction 

Online 

A (96%) bez zkoušky 

Martina Lauerová Algebra I A+ (98%) bez zkoušky 

Tereza Macháčková AP Psychology Drop 
 

Anna Kmentová AP Physics 1 B+ (88%) bez zkoušky 

Markéta Petříčková Pre-Algebra A+ (99%) bez zkoušky 

https://www.ctm-academy.cz/online/writing-nonfiction-online
https://www.ctm-academy.cz/online/writing-nonfiction-online


Martin Pýcha AP Physics 1 B (83%) bez zkoušky 

Tomáš Laurin AP Physics 1 C (75%) bez zkoušky 

Johana Michalová Creative Writing 
Best student 

A+ (98%) 
bez zkoušky 

Johana Michalová 
Advanced Creative 

Writing 
Best student 

A+ (99%) 
bez zkoušky  

Anežka Ficková AP Physics 1 C (75%) bez zkoušky 

Aleš Khol History A (97%) bez zkoušky 

Ludmila Kojecká AP Biology A (90%) 3 

Tereza Odvárková AP Chemistry A- (93%) 2 

Daniel Martinek 
AP Computer Science 

Principles 
Best student 

A (95%) 
3 

František Dejm AP Calculus BC A - (93%) 4 

Peter Nutter AP Calculus AB A (92%) 5 

Matěj Klouček AP Calculus AB B+ (89%) 5 

Lukáš  Frk AP Chemistry A (96%) 5 

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

Kurzy CTM Online pořádá Centrum pro talentovanou mládež, z.s. Kurzy shrnují látku v rámci 
osnov čtyřletých a osmiletých gymnázií v daném oboru a přesahují do vysokoškolského studia. 
Některé 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 miliónům 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). 

Zdroj: Centrum pro talentovanou mládež, z.s. 

  

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


Ověřování výsledků vzdělávání 
Kromě běžného zjišťování výsledků vzdělávání používala škola ve školním roce 2018/2019 

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 2018/2019 jsou uvedeny v tabulce: 

Zkouška 
Počet 
studentů 

Průměrná úspěšnost žáků 

Pořadí mezi 
gymnázii 

G
ym

n
áz

iu
m

 

N
ad

 A
le

jí 

G
ym

n
áz

ia
 

Č
R

 

C
el

ke
m

 Č
R

 

Český jazyk 54 82,3% 78,5% 68,6% 1. decil 

Matematika 54 80,2% 71,6% 48,7% 1. decil 

Anglický jazyk 57 89,9% 84,9% 67,5% 1. decil 

 
Dlouhodobé výsledky: 
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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 2019 konalo celkem 83 studentů gymnázia Cambridgeské zkoušky: 

FCE  50 studentů 
CAE  33 studentů 

 
Přehled absolventů gymnázia ve školním roce 2018/2019 s úspěšně složenými zkouškami: 

Typ zkoušky 4.A OA OB Celkem 

FCE 11 19 18 48 53 % 

CAE 14 10 11 35 39 % 

CPE 0 0 1 1 1 % 

TOEFL 3 0 0 3 3 % 

IELTS 1 1 1 3 3 % 

Bez zkoušky 1 0 0 1 1 % 

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

zkoušky v profilové části MZ jazykovým certifikátem. Tuto možnost v roce 2019 využilo celkem 82 
maturantů. 

 
4.A OA OB Celkem  
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3. Volba VŠ absolventů šk. roku 2018/2019 zjištěná dotazníkovým šetřením 
 

Od 7.10.2019 do 19.10.2019 probíhalo elektronicky dotazníkové šetření, při kterém byli 
osloveni maturanti roku 2019. Zjišťovali jsme počty přihlášek na VŠ, počty úspěšných přijetí na VŠ 
a školy, na které naši absolventi skutečně nastupují. Od 89 absolventů jsme obdrželi celkem 72 
odpovědí. 
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19% 

Respondenti dotazníku 
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Neodpověděli 
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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.). 

Od 1.9.2018 platí celková revize ŠVP se zapracovanými dosavadními dodatky a změnami. 

 

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 2018/2019 byly ve třídě 1.A dvě skupiny 
francouzského jazyka. I druhé cizí jazyky nabízejí volitelné konverzační hodiny a semináře. 

 

Druhý cizí jazyk Třídy Počet studentů 

Německý jazyk 
2. A, 4. A, polovina tříd 01.A, 01.B, 02.A, 02.B, 03.A, 
03.B, 04.A, 04.B, 05.A, 05.B, 06.A, 06.B, 07.A, 07.B, 
08.A, 08.B 

297 

Francouzský jazyk 
1. A, polovina tříd 01.A, 02.A, 03.A, 04.A, 05.A, 
06.A, 07.A, 08.A, volitelný seminář 

158 

Španělský jazyk 
3. A, polovina tříd 01.B, 02.B, 03.B, 04.B, 05.B, 
06.B, 07.B, 08.B 

152 

Latina Volitelný seminář 25 

 



Ve školním roce 2018/2019 se gymnázium devátým rokem zapojilo do Metropolitního 
programu podpory středoškolské jazykové výuky. V rámci programu došlo k navýšení počtu 
hodin výuky druhého cizího jazyka o jednu hodinu týdně pro všechny studenty vyššího gymnázia: 

Čtyřleté 
studium 

Osmileté 
studium 

Hodinová dotace druhého 
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  

Výchovné a kariérní poradenství 
 

Funkci výchovných poradců vykonávali Mgr. Ivana Mináriková (nižší gymnázium) a Mgr. Jiří 
Hruška (vyšší gymnázium) pod supervizí PhDr. Barbary Jirsové. 

Ivana Mináriková a Jiří Hruška úspěšně absolvovali v říjnu 2018 dvouleté kvalifikační studium 
na FFUK a od školního roku 2019/20 převezmou kompletní výchovně poradenskou agendu. Při 
své činnosti výchovní poradci průběžně konzultují s psycholožkou Pedagogicko-psychologické 
poradny Prahy 6 PhDr. Ivanou Kubešovou a v oblasti prevence sociálně patologických jevů se 
školní metodičkou prevence Mgr. Pavlínou 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 poskytují společně s vedením školy informace o studiu na gymnáziu.  

Školní psycholožka PhDr. Ivana Kubešová má pravidelně jednou týdně konzultace přímo ve 
škole a zároveň se zapojuje i do dalších pravidelných akcí. V září 2018 vedli Jiří Hruška a Ivana 
Kubešová seznamovací kurz Šance pro studenty 1. A, v květnu a v červnu 2019 zážitkové kurzy 
pro studenty kvarty A a kvarty B. Ivana Kubešová celoročně spolupracuje při realizaci projektu 
Miminko nanečisto. Za velice přínosnou lze rovněž považovat pravidelnou spolupráci se školní 
metodičkou prevence. Společné konzultace probíhají pravidelně jednou týdně. Pavlína 
Vágenknechtová Edrová a Ivana Mináriková vedly seznamovací kurz pro primu A a B v září 2018. 

Velký důraz byl již tradičně položen na spolupráci výchovných poradců 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. 
Byly domluveny individuální výchovné postupy. Během celého školního roku byly vzniklé 
problémy soustavně konzultovány a řešeny. Průběžné pedagogické rady mají svou výchovně 
poradenskou část.  

Ve školním roce 2018/2019  řešili výchovní poradci 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. U studentů vyšších ročníků se tradičně objevily ojedinělé neomluvené 
absence.  

Atmosféra ve třídách je konstantně monitorována zejména třídními učiteli, kteří s výchovnými 
poradci 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. Nevhodné chování a závažnější kázeňské problémy jednotlivců byly řešeny ve 
spolupráci s vedením školy a s rodiči v souladu s vnitřním řádem školy. Objevily se také poruchy 
příjmu potravy. 

Stejně jako v předchozích letech byl kladen velký důraz 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. V jedné třídě nižšího gymnázia byl odhalen případ 
kyberšikany, při řešení jsme postupovali relativně ostře. Ve třídách nižšího gymnázia proběhly 
preventivní programy na různá témata (kouření, šikana, mezilidské vztahy,...). Základní informace 
jsou rovněž celoročně vyvěšeny na nástěnce výchovných poradců ve 2. patře školy. Takto 
nastavený 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 i vůči dalším studentům, u nichž se 
projevují problémy v oblasti chování (emoční labilita, zvýšená impulzivita, nelimitované chování, 
kolísání pozornosti apod.), je uplatňován individuální přístup.  



Velká pozornost ze strany výchovných poradců 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 
výchovnými poradci ve spolupráci s psycholožkou, s vedením školy, s třídními učiteli a podle 
potřeby i s preventistkou a ostatními vyučujícími. Výchovně vzdělávací postupy jsou průběžně 
konzultovány s rodiči. 

Ve školním roce 2018/2019 působili na naší škole tři asistenti pedagoga přidělení 
ke studentům, u kterých je toto doporučeno pedagogicko-psychologickou poradnou. 

Výchovní poradci se také zaměřují také na rozvoj studijních dovedností žáků a efektivitu jejich 
učení - v 1. ročníku čtyřletého studia a v primách osmiletého studia realizovali Jiří Hruška a Ivana 
Mináriková v průběhu 1. pololetí seminář na téma „Jak se učit na gymnáziu – zásady efektivního 
učení“.  

Problémy s učením řešili výchovní poradci individuálně, dále poskytovali konzultace 
studentům a jejich rodičům, průběžně spolupracovali s  třídními učiteli i ostatními vyučujícími. 
Rovněž koordinovali individuální přístup ke studentům se specifickými poruchami učení 
(dysgrafie a dysortografie,  dyskalkulie). Noví vyučující, včetně zahraničních lektorů, jsou s těmito 
postupy seznamováni individuálně podle potřeby.  

V oblasti kariérního poradenství je pozornost zaměřena především na studenty vyšších 
ročníků. V septimě a 3. ročníku studenti již tradičně absolvují osobnostní testy a testy profesní 
orientace včetně jejich rozborů. 

Výchovní poradci průběžně zajišťují ve spolupráci s vedením školy a s dalšími subjekty 
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, mají na starosti nástěnku pro maturanty a distribuci 
propagačních materiálů, zájemcům poskytují konzultace k vhodnému výběru vysoké školy. 
Kontrolují správnost vyplnění přihlášek na VŠ a provádějí jejich potvrzení. 

 Zpracoval: Mgr. Jiří Hruška 

  



Prevence sociálně patologických jevů 
Ve školním roce 2018/2019 vykonávala funkci metodika prevence prof. Pavlína 

Vágenknechtová Edrová. 

Ve škole realizujeme preventivní projekt PREVPROGRAM. 

V primách probíhá v průběhu celého školního roku jednou za měsíc program Unplugged 
vedený metodičkou prevence a za přítomnosti třídního učitele. Tento program je střídán 
třídnickými hodinami (podrobněji viz rozsáhlejší projekty). Program je doplněn přednáškami na 
téma šikana (Acet)a E-bezpečí. 

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. V další besedě vedené sdružením Acet si žáci připomněli téma kouření. 

Preventivní program pro tercie jsme upravili, přidali jsme besedu na téma poruchy příjmu 
potravy a připomenutí tématu nebezpečí internetu. Dále jako každý rok se studenti tercie 
účastnili přednášek připravených kvartami. 

Studenti kvart připravovali přednášku pro studenty tercií a pro své rodiče. V souvislosti se 
zájmem studentů o různá témata jsme mohli slyšet a vidět prezentace na téma kyberšikana, 
feminismus, duševní poruchy, alkohol, nebezpečí v potravinách, influenceři, otroctví, tolerance. 
Vzhledem k širokému okruhu témat byla přednáška pro tercie prodloužena na tři vyučovací 
hodiny a měla pozitivní ohlas. Tuto preventivní činnost jsme doplnili přednáškou Policie ČR o 
právní odpovědnosti mladistvých od 15 let. 

Kvarty se také jako každý rok zúčastnily Ozvěn Antifetfestu a to jako motivaci k účasti v soutěži 
a k oživení preventivní přednášky, kterou studenti vytvářeli.  

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.  

Večerní přednášky pro rodiče měly také pozitivní ohlasy, bohužel účast ze strany rodičů byla 
malá. 

Pro studenty vyššího gymnázia a čtyřletého studia jsou připraveny dva dvouhodinové bloky 
vedené metodičkou prevence, které jsou aktuálně doplňovány.  

Pro kvinty a první ročník jsme připravili přednášky o poruchách příjmu potravy a o duševním 
zdraví. Přednášky vedla metodička prevence ve spolupráci s organizací Fokus jako šestihodinový 
interaktivní seminář doplněný návštěvou psychiatrické léčebny v Bohnicích. Vzhledem k 
některým nedostatkům těchto programů budeme strukturu programu měnit. 

Pro sexty a druhý ročník proběhly besedy na téma domácí násilí a sebepoškozování. Téma 
domácí násilí bylo rozděleno do dvou částí. První vedla metodička prevence a cílem bylo uvedení 
studentů do problematiky. Navazovala beseda s kriminalistou věnovaná případům z praxe. Téma 
sebepoškozování vedla metodička prevence a následovala anketa zájmu o další témata. 

Septimy a třetí ročník si také poslechly přednášku o právní zodpovědnosti od 18 let. Současně 
jsme studentům nabídli témata programů dle jejich zájmu, který vyplynul z ankety. Tématem, o 
který byl velký zájem, byl „vstup do života“. Všechny tři ročníky navštívily pracovní úřad. S touto 
akcí byli spokojeni, proto ji chceme nabídnout i v příštím roce. 

Do preventivních programů jsme dlouhodobě zařadili osvětu první pomoci. V primách probíhá 
pod vedením Českého červeného kříže, sekundy absolvují přednášku o první pomoci na horách v 
rámci lyžařského kurzu, tercie si vše zopakovaly za asistence studentů lékařské fakulty a kvinty a 
první ročník vše završily povinným předmětem zdravotní propedeutika.  



Rozsáhlejším preventivním projektem je program Unplugged pro primy, který probíhá 
pravidelně v průběhu celého školního roku. V tomto roce jsme změnili organizaci tohoto 
programu. Probíhal v každé primě jednou za měsíc jako dvouhodinové lekce. Tento systém se 
pozitivně osvědčil a zachováme ho i do dalšího roku. 

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

Cílem kurzů pro primy a první ročníky čtyřletého studia seznámit se s novými spolužáky, 
třídním profesorem v jiném, než školním prostředím. Program pobytů dává novým studentům 
možnost nabídnout své schopnosti a dovednosti, eventuálně předejít problémům 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. 

Důležitá a přínosná je spolupráce s výchovnými poradci, třídními i netřídními učiteli a školní 
psycholožkou. S výchovnými poradci Ivanou Minárikovou, Jiřím Hruškou, Barbarou Jirsovou a 
školní psycholožkou se setkáváme pravidelně každou středu. 

 

 Zpracovala: Pavlína Vágenknechtová Edrová 

  



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).  

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

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. 

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. 

Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

Měsíc konání Zaměření Místo 
Počet 
účastníků 

Září 2018 Seznamovací kurz „Šance“ 1. A Lom na Hřebenech, Lipnice 30 

Září 2018 Seznamovací kurzy 01.A, 01.B Lučany nad Nisou 60 

Září 2018 Jazykový kurz pro 02.B Janov nad Nisou 30 

Září 2018 Setkání studentů Krzyzova, Polsko 5 

Září 2018 Poznávací zájezd CERN Švýcarsko 45 

Říjen 2018 Výukový a poznávací zájezd Skotsko 51 

Říjen 2018 Výměnný zájezd Chicago 22 

Listopad 2018 Tematický zájezd Krakov – Osvětim 26 

Leden 2019 Lyžařský kurz 1. A Hinterstoder Rakousko 25 

Leden 2019 Lyžařský kurz 02.B Horní Mísečky 28 

Březen 2019 Lyžařský kurz 02.A Horní Mísečky 27 

Březen 2019 Lyžařský kurz 05.A Hinterstoder Rakousko 23 

Březen 2019 Lyžařský kurz 05.B Hinterstoder Rakousko 29 

Duben 2019 Zájezd Alejsboru Poreč, Chorvatsko 23 

Červen 2019 Sportovní kurz 3. A, 07.A, 07.B 
Český ráj, Orlík, Veselí 
n/Lužnicí 

75 

Květen 2019 Zážitkový kurz 04.A, 04.B Lom na Hřebenech, Lipnice 62 

Červen 2019 Jazykový kurz 03.A, 03.B 
Barnstaple 
Velká Británie 

50 

Červen 2019 Vodácké výlety Lužnice 124 

  



Mimoškolní aktivity 
Škola pořádala pro studenty zájmové kroužky: 
Míčové hry, volejbal, výtvarný kroužek, kroužek genetiky (navazuje na projekt OPPA „Genetika 

do škol“), dramatický kroužek, kroužek francouzské konverzace, hudební soubor (nepovinný 
předmět), anglická debatní liga (nepovinný předmět). 

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

V areálu školy se nachází zkušebna pro studentské kapely. Ve školním roce 2018/2019 v ní 
působilo 5 studentských skupin.  

 

Soutěže 
Přehled studentů v krajských a ústředních kolech soutěží zařazených MŠMT do programu 

excelence středních škol. 

Jméno a příjmení Umístění Název soutěže Kolo soutěže  

Běla Vondráčková  2. Olympiáda v německém jazyce - G II. B  krajské kolo  ZŠ 

Johanka Častvajová  14.  Soutěže v cizích jazycích - Španělský jazyk - kategorie I  krajské kolo  SŠ 

Kateřina Kohoutová  10.  Soutěže v cizích jazycích - Španělský jazyk - kategorie II  krajské kolo  SŠ 

Adam Černička  2. Dějepisná olympiáda - kategorie ZŠ  krajské kolo  ZŠ 

Albert Mareš  15.  Dějepisná olympiáda - kategorie ZŠ  krajské kolo  ZŠ 

Jiří Heller  23.  Logická olympiáda 2018 - kat. SŠ  ústřední kolo  SŠ 

Milan Malačka  2. Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Senioři  ústřední kolo  SŠ 

David Klement  2. Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Senioři  ústřední kolo  SŠ 

Marie Kalousková  2. Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Senioři  ústřední kolo  SŠ 

Jiří Heller  2. Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Senioři  ústřední kolo  SŠ 

Lukáš Frk  2. Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Senioři  ústřední kolo  SŠ 

Anna Kmentová  5. Astronomická olympiáda CD  krajské kolo  SŠ 

Martin Hlinovský  10.  Astronomická olympiáda CD  krajské kolo  SŠ 

Václav Loučka  23.  Zeměpisná olympiáda - kategorie SŠ D  ústřední kolo  SŠ 

Julie Sojková  21.  Soutěže v cizích jazycích - Francouzský jazyk ZŠ A1  krajské kolo  ZŠ 

Alexandra Chytrá  11.  Soutěže v cizích jazycích - Francouzský jazyk ZŠ A2 krajské kolo  ZŠ 

David Viktora  16.  Soutěže v cizích jazycích - Francouzský jazyk - kategorie B2  krajské kolo  SŠ 

Adam Černička  2. Dějepisná olympiáda - kategorie ZŠ  ústřední kolo  ZŠ 

Václav Loučka  5. Soutěže v cizích jazycích - Latinský jazyk - kategorie B  ústřední kolo  SŠ 

Marie Šmídová  27.  Mladý zahrádkář - kategorie 6. - 9. třída  ústřední kolo  ZŠ 

Martin Rosenberg  8. Astronomická olympiáda - kategorie EF  krajské kolo  ZŠ 

Jan Škopek  12.  Astronomická olympiáda - kategorie EF  krajské kolo  ZŠ 

Matěj Pánek  13.  Astronomická olympiáda - kategorie EF  krajské kolo  ZŠ 

Tomáš Duda  15.  Astronomická olympiáda - kategorie EF  krajské kolo  ZŠ 

Matěj Pánek  5. Zeměpisná olympiáda - kategorie ZŠ C  krajské kolo  ZŠ 

Václav Loučka  5. Zeměpisná olympiáda - kategorie SŠ D  krajské kolo  SŠ 

Lukáš Frk  4. Chemická olympiáda - kategorie B  krajské kolo  SŠ 

Kateřina Kohoutová  7. Chemická olympiáda - kategorie B  krajské kolo  SŠ 

Vojtěch Keprta  19.  Chemická olympiáda - kategorie B  krajské kolo  SŠ 

Lukáš Frk  3. Chemická olympiáda - kategorie C  krajské kolo  SŠ 

Vojtěch Keprta 7. Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo SŠ 

Markéta Petříčková 4. Chemická olympiáda - kategorie D krajské kolo ZŠ 

Martin Rosenberg 6. Chemická olympiáda - kategorie D krajské kolo ZŠ 

Vítězslava Šmídová 1. Biologická olympiáda - kategorie D krajské kolo ZŠ 

Nela Štampachová 5. Biologická olympiáda - kategorie D krajské kolo ZŠ 

Otakar Hochman 7. Biologická olympiáda - kategorie D krajské kolo ZŠ 
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Christine Cianci 9. Biologická olympiáda - kategorie D krajské kolo ZŠ 

Anna Vránová 3. Biologická olympiáda - kategorie C krajské kolo ZŠ 

Marie Šmídová 5. Biologická olympiáda - kategorie C krajské kolo ZŠ 

Ema Jánská 10. Biologická olympiáda - kategorie C krajské kolo ZŠ 

Kateřina Kohoutová 8. Biologická olympiáda - kategorie A krajské kolo SŠ 

Ludmila Kojecká 4. Biologická olympiáda - kategorie B krajské kolo SŠ 

David Klement 4. Fyzikální olympiáda - kategorie A krajské kolo SŠ 

David Klement 1. Fyzikální olympiáda - kategorie B krajské kolo SŠ 

Lukáš Frk 3. Fyzikální olympiáda - kategorie C krajské kolo SŠ 

Milan Malačka 6. Fyzikální olympiáda - kategorie C krajské kolo SŠ 

Eliška Smejkalová 10. Olympiáda v českém jazyce - kategorie ZŠ krajské kolo ZŠ 

Žofie Pimperová 5. Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ krajské kolo SŠ 

Anna Vránová 3. Zlatý list ústřední kolo ZŠ 

Markéta Petříčková 4. Matematická olympiáda kategorie Z9 krajské kolo ZŠ 

Adam Prokop 21. Matematická olympiáda kategorie Z9 krajské kolo ZŠ 

Martina Lauerová 25. Matematická olympiáda kategorie Z9 krajské kolo ZŠ 

Jan Škopek 31. Matematická olympiáda kategorie Z9 krajské kolo ZŠ 

Vojtěch Sušický 48. Matematická olympiáda kategorie Z9 krajské kolo ZŠ 

Tomáš Bohdanecký 11. Fyzikální olympiáda - kategorie E krajské kolo ZŠ 

Adam Prokop 14. Fyzikální olympiáda - kategorie E krajské kolo ZŠ 

David Klement 3. Matematická olympiáda - kategorie A krajské kolo SŠ 

Lukáš Frk 5. Matematická olympiáda - kategorie B krajské kolo SŠ 

Milan Malačka 8. Matematická olympiáda - kategorie B krajské kolo SŠ 

Jan Bouma 18. Matematická olympiáda - kategorie B krajské kolo SŠ 

Marie Anna 
Coufalíková 

23. Matematická olympiáda - kategorie B krajské kolo SŠ 

Vojtěch Jelínek 32. Matematická olympiáda - kategorie B krajské kolo SŠ 

Ondřej Maxa 14. Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo SŠ 

Anna Kmentová 43. Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo SŠ 

Pavel Otta 46. Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo SŠ 

Kateřina Patočková 47. Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo SŠ 

Viktorie Holanová 66. Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo SŠ 

Daniel Martinek 73. Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo SŠ 

Kristýna Makovská 84. Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo SŠ 

Adam Hájek 97. Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo SŠ 

David Klement 12. Fyzikální olympiáda - kategorie A ústřední kolo SŠ 

David Klement 32. Matematická olympiáda - kategorie A ústřední kolo SŠ 

Erica Nakada 3. Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo SŠ 

Viktorie Holanová 11. Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo SŠ 

Anna Kmentová 14. Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo SŠ 

Julie Řihošková 62. Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo SŠ 

 

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

Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů 
Aktivity školy v mezinárodním měřítku jsou popsány ve zprávách jednotlivých 

předmětových (především jazykových) komisí. 
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Spolupráce školy se sociálními partnery 
 

 Školní projekt PALETA 

Ve školním roce 2018/2019 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 2018/2019 se naše škola zapojila do 5 
veřejně vyhlášených sbírek, v nichž se jako aktivisté podíleli studenti 5 tříd. 
 

Humanitární sbírky (projekt Paleta) 
školní rok 2018/2019 

 

Akce Termín Třída Koordinátor akce 

Světluška 10.9.2018 07.A prof. Cianci 

Bílá pastelka 17.10.2018 06.B prof. Ševčíková 

Cesta domů 6.12.2018 08.A prof. Hanzlík 

Srdíčkový den 27.3. 2019 06.A prof. Wohlgemuthová 

Český den proti rakovině  
(Květinový den)  

15.5.2019 3. A prof. L. Pospíšilová 

 

Ve školním roce 2018/19 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 07.B prof. Brabec 

Sbírka na podporu dětí z dětských 
domovů pro o.s. Opři se 

30.8.2018 pedag. sbor prof. L. Pospíšilová 

Prodej cukroví – sbírka na podporu 
Amnesty International 

11.12.2018 02.A prof. Langrová 

HELP PES  
(prodej cukroví - sbírka na podporu 
asistenčních psů pro o.p.s.Helppes) 

3.4.2019 05.A prof. Mojžíšová 

Sbírka pro Fond ohrožených dětí 
Klokánek 

25.-
26.4.2019 

04.A prof. Seifertová 



Prodej cukroví – sbírka na podporu 
neziskové organizace The Ocean 
Cleanup 

24.6.2019 02.B prof. Hrdličková 

 

 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 

Výroba přání ke Dni seniorů pro 
Dobrovolnické centrum ÚVN Praha 

září 2018 studenti 
v rámci 

výtv.výchovy 

prof. Švidroňová 

Charitativní akce -  kulturní program 
v Domě seniorů v Praze 6 

21.11.2018 03.A prof. Brdičková, 
prof. 
Vágenknechtová 

Mikulášská besídka pro děti 
z mateřské školy Volavkova, Praha 6 

5.12.2018 06.B prof. Linhartová 

Maraton psaní dopisů prosinec 2018 studenti 
různých tříd 

 

prof. Kulhánková 

Humanitární běh RUN and HELP 
(výtěžek pro Konto Bariéry) 

25.4.2019 studenti 
různých tříd 
org.zajištění 

05.B 

prof. Klika 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Třída 05.A již poněkolikáté zorganizovala sbírku na podporu o.p.s. Helppes. 
 

 Spolupráce s Domem tří přání  

V letošním školním roce naše gymnázium navázalo na předchozí spolupráci s organizací Dům 
tří přání, jejímž posláním je pomoc dětem a jejich rodinám v krizové situaci.  

Dobročinné akci předcházel workshop pro třídu 2. A s pracovníky Domu tří přání (10.5.2019). 
Členové Dramatického kroužku pod vedením prof. Minárikové během celého školního roku 



nacvičovali hru Agathy Christie Past na myši a dne 24.5.2019 uspořádali benefiční představení; 
v tentýž den studenti 2. A zorganizovali sbírku spojenou s prodejem cukroví. Výtěžek z obou akcí 
v hodnotě 6432 Kč byl věnován pro potřeby dětí z Domu tří přání. 

 
 

 Projekt Světová škola 

Všechny aktivity v rámci projektu Paleta naplňují 
zároveň cíle projektu Světová škola. Naše škola získala 
tento titul v roce 2016 a v roce 2018 ho obhájila na 
dalších pět let. V aktivitách zaměřených na dárcovství 
a dobrovolnictví bude naše gymnázium pokračovat i 
v následujícím období. 
 

 Zpracovala: PhDr. Barbara Jirsová     
  

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


Další vzdělávání realizované školou 
Další vzdělávání určené pro veřejnost škola neorganizuje. 

 

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 2016/2017 přispěl NF na rekonstrukci učeben gymnázia, 
uděloval sociální a prospěchová stipendia studentům a všestranně podporoval gymnázium podle 
rozhodnutí správní rady fondu (viz výroční zpráva NF na www.alej.cz). 

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

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

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

 V předvánočním 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 tentokrát v divadle Broadway 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. 

 Gymnázium ve spolupráci s NF uspořádalo 35. maturitní ples (7.12.2018). 

 Další aktivity gymnázia jsou uvedeny přímo u zpráv jednotlivých předmětových komisí. 

 

Využití budov gymnázia v době školních prázdnin 
Vzhledem k probíhajícím rekonstrukcím, 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 

Závěry z inspekční zprávy 

9.5.2019 – 
10.5.2019 

Kontrola 
dodržování 
právních 
předpisů 
v oblasti 
školního 
stravování 

Kontrola poskytování školských služeb ve smyslu §28 odst. 5 školského 
zákona 
- nebylo zjištěno porušení právního předpisu 
Kontrola vedení hospodářské dokumentace podle §28 odst. 1 písm. k) 
školského zákona 
- nebylo zjištěno porušení právního předpisu  
Kontrola stanovení podmínek pro poskytování školního stravování podle §30 
odst. 1 a 3 školského zákona 
- nebylo zjištěno porušení právního předpisu  

 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Datum Kontrolní orgán Téma kontroly Závěr 

23.11.2018 MHMP 
Kontrola realizace projektu 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000398 
Učebna biologie 024 

Bez závad 

19.3.2019 HS HMP 
Plnění povinností provozovatele 
v oblasti hygieny 

Bez závad 

15.4.2019 MHMP Veřejnosprávní kontrola Bez závad 

3.5.2019 MČ Praha 6 Kontrola odlučovače tuků Bez závad 

  



VI .  ZÁK LAD NÍ  ÚDAJE  O  HO SPO DAŘE NÍ  ŠKO LY  ZA  KAL ENDÁŘ NÍ  ROK  20 1 8  

Údaje o majetku k 31.12.2018 
 
Aktiva - celkový majetek ve výši:    151 810 tis. Kč 
z toho: 

 stálá aktiva                                                 104 691 tis. Kč 
z toho: 

 pořizovací cena             155 956 tis. Kč 
 oprávky                           51 265 tis. Kč 

 

 oběžná aktiva                                              47 119 tis . Kč 
z toho: 

 pohledávky                      38 998 tis. Kč 
 materiálové zásoby                 165 tis. Kč 
 finanční prostředky          7 956 tis. Kč 
 
Pasiva – zdroje krytí majetku ve výši:                                             151 810 tis. Kč 

 vlastní zdroje                                                   108 088 tis. Kč 
z toho: 

 majetkové fondy                 104 691 tis. Kč 
 finanční fondy                                 3 219 tis. Kč 
 hospodářský výsledek                              178 tis. Kč 
 

 cizí zdroje                            43 722 tis. Kč 
z toho: 

 krátkodobé závazky            42 326 tis. Kč 
 dlouhodobé závazky    1 396 tis. Kč 
 

Údaje o hospodaření školy 
 
Hlavní činnost 
 
V roce 2018 škola obdržela celkovou výši dotace 48 086 tis. Kč v tomto členění: 

Prostředky zřizovatele: 

 ÚZ 00080  489,9 tis. Kč 
 ÚZ 00091           8 769,6 tis. Kč 
 ÚZ 00115                     471,7 tis. Kč 
 ÚZ 00104 OPPPR        635,1 tis. Kč 
 ÚZ 17050 OPPPR  793,8 tis. Kč 

Zřizovatel Hlavní město Praha v roce 2019 poskytl účelovou dotaci na posílení mzdových 
prostředků pracovníků ve školství ve výši 2 067 tis. Kč + 178 tis. Kč pro pracovníky školní jídelny + 
odvody. 

Prostředky MČ Praha 6 

 ÚZ 00079 374 tis. Kč 
  



Prostředky státního rozpočtu 

 ÚZ 33063   546,7 tis. Kč 
 ÚZ 33353          35 881,0 tis. Kč 
 ÚZ 33038     65,1 tis. Kč 
 ÚZ 33065     49,9 tis. Kč 

Prostředky ostatních veřejných rozpočtů a státních fondů 

 Odpisy – fondy EU                   9,2 tis. Kč 
 Vlastní zdroje dosáhly celkové výše     6 366,6 tis. Kč  
v tom:  
 stravování  2 042,0 tis. Kč 
 rezervní fond a investiční fond       599,5 tis. Kč 

Hospodaření školy v hlavní činnosti skončilo s nulovým hospodářským výsledkem. 

 

Doplňková činnost 

Škola v doplňkové činnosti vykazuje výnosy z pronájmu školních prostor a náklady, související 
s pronájmy těchto prostor. 

 
 Výnosy z doplňkové činnosti: 1 117 tis. Kč 
 z prodeje služeb                                                               75 tis. Kč 
 z pronájmu prostor                                         1 042 tis. Kč 
 
 Náklady  doplňkové činnosti:                                     939 tis. Kč 
 mzdy vč.odvodů                                                             404 tis. Kč 
 materiál a energie                                           415 tis. Kč 
 služby                               58 tis. Kč 
 opravy a údržba                     5 tis. Kč 
 odpisy                                   57 tis. Kč 
 

Hospodářský výsledek a jeho použití 

Škola dosáhla zisku v doplňkové činnosti ve výši 177 594,13 Kč. Rozdělení zisku bylo 
schváleno zřizovatelem, zisk byl zdrojem rezervního fondu ve výši 177 594,13 Kč. 

 

V Praze dne 30.9.2019 

Zpracovala:  Brennerová    Schválil: Jiří Benda, ředitel gymnázia  

  



VI I .  DALŠ Í  I NFO RM ACE  

Stručný přehled vybraných událostí školního roku 2018/2019 
 

Září 3 Zahájení školního roku 

 7 Burza učebnic 

 11 Podzimní termín maturit 

 27 Plejády – 3. ročník 

Říjen 1 Imatrikulace nových studentů (Břevnovský klášter) 

 5 Komunální volby 

 9 Přespolní běh pro nižší gymnázium 

 16 Předávání certifikátů FCE a CAE 

 23 Zasedání školské rady 

Listopad 7 Čtvrtletní pedagogická rada 

 14 Třídní schůzky 

 21 Den otevřených dveří 

Prosinec 7 35. Maturitní ples gymnázia 

 14 Vánoční volejbalový turnaj (zahájení) 

 16 
Vánoční koncert (J.J.Ryba: Česká mše vánoční v provedení studentů, učitelů 
a přátel gymnázia) 

Leden 16 Den otevřených dveří 

 30 Pololetní pedagogická rada 

Březen 19 Školní akademie v Divadle Broadway 

 27 Čtvrtletní pedagogická rada 

Duben 1 Velikonoční basketbalový turnaj (zahájení) 

 3 Třídní schůzky 

 8 
Den otevřených dveří pro bývalé učitele a absolventy u příležitosti 35.výročí 
založení gymnázia 

 10 MZ – písemná práce z českého jazyka 

 11 MZ – písemná práce z cizích jazyků 

 12 Přijímací zkoušky – 1. termín čtyřleté studium 

 15 Přijímací zkoušky – 2. termín čtyřleté studium  

 16 Přijímací zkoušky – 1. termín osmileté studium 

 17 Přijímací zkoušky – 2. termín osmileté studium 

 25 Závěrečná pedagogická rada pro maturitní ročníky 

 30 Poslední zvonění maturitních ročníků 

Květen 2 Zahájení písemné části maturitních zkoušek 

 9 Zahájení geologického týdne (1. A, 05.A, 05.B) 

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

 16 Zahájení ústní části maturitních zkoušek 

 27 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (Břevnovský klášter) 

Červen 9 Jazykový kurz tercií v Anglii (odjezd) 

 26 Závěrečná pedagogická rada 

 26 Atletické přebory primy a sekundy 

 27 Atletické přebory tercie a kvarty 

 28 
Ukončení školního roku a slavnostní předávání vysvědčení studentům kvart 
(Břevnovský klášter) 

 29 Zahájení rekonstrukce 1. NP (chodba) a 3. NP a 4. NP (WC) budovy C 

Srpen 26 Zahájení přípravného týdne šk. roku 2019/2020 

 

  



 

Plejády 2018 
 

Ve čtvrtek 27.9.2018 uspořádali studenti gymnázia již 3. ročník dne přednášek zajímavých 
osobností – Plejády. Přednášky byly rozděleny do čtyř časových bloků. Hlavním organizátorem 
byla Thea Šebková. 
 

Jan Šépka Umění v architektuře a architektura v umění 

Jan Bureš Jak po Praze zdravě a levně (Rekola) 

Terezie Imrichová Vznik nádoru a obrana buňky 

Silvie Lauder Kde má humor hranice 

Adéla Jurečková Migrace (Člověk v Tísni) 

Hana Junová Neverbální komunikace 

Michal Bída Umělá inteligence v 21. století 

Tomáš Poutník Jak ovládat své sny jako videohru? 

Michal Nesvadba O zákulisí televize a divadla 

Vojtěch Rynda Filmová analýza 

Jan Macháček Maximum cestování za minimum peněz 

Bob Kartous Jak se vyrovnat s nepředvídatelností budoucnosti... 

Petr Kučera Stověžatá Praha 

Miroslav Bobek Cesty se zvířaty a za zvířaty 

Robert “Tukan” Netuka Migrace jinak aneb rytmicky a bez obalu 

Daniela Drtinová Jak rozeznat pravdu a lež v médiích (DVtv) 

Tomáš Petrásek Mimozemský život 

Barbora Mikulecká Černobyl po třiceti letech 

Kristýna Vávrová Alfa Agency - Svět za velkou louží 

Kim Lindkvist Menstruation is not a taboo! (ENG) 

 

Studentská reflexe: 

 Již třetí ročník akce zvané Plejády se uskutečnil ve čtvrtek 27.9.2018, den před státním 
svátkem. Na akci se letos podílelo méně organizátorů, ale i přes komplikace tím vytvořené se 
všechno zvládlo a akce proběhla hladce a mezi studenty měla velký úspěch. 

  Mezi přednášejícími jsme měli mnoho jmen z řad rodičů, spoustu humanitních přednášek 
a velká jména jako Michal Nesvadba z Kouzelné školky a Daniela Drtinová z DVtv. Den před 
uskutečněním akce se ozval Tomáš Poutník, že svou účast musí s lítostí zrušit, ale díky úžasným 
studentům naší školy se podařilo najít náhradního přednášejícího. Mírné nepříjemnosti nastaly, 
když pan Jan Bureš nedorazil, protože si nepřečetl mail s časem své přednášky. Studenti 
přihlášení na jeho přednášku se jednoduše museli přesunout na nějakou jinou.  

Studenti se přihlašovali na přednášky předem a bohužel se stalo, že se jich velké množství 
chtělo přihlásit ve stejnou chvíli a systém na moment spadnul. Vše se ale brzy vyřešilo a 
fungovalo dál.  

V den akce jsme čekali na přednášející a odváděli je do třídy s připraveným občerstvením, aby 
si odložili věci. Byl sice nedostatek uvaděčů, ale díky pomoci různých studentů se každému 
hostovi někdo věnoval. V třídách se vedly prezenční listiny, kam se studenti zapisovali, abychom 
měli přehled o jejich prezenci.  

 Sama jsem jako hlavní organizátor neměla čas zajít na ani jednu přednášku, ale co jsem 
slyšela, tak se moc vyvedla přednáška Michala Nesvadby, která byla vtipná a zábavná. Studenti se 
dozvěděli mnoho ze zákulisí českého showbyznysu a jeden student se se svým výtvarným 
výkonem dokonce dostal do Kouzelné školy.  



Také diskuze s paní Drtinovou byla prý velmi fascinující a zajímavá. Byla dosti interaktivní a 
studenti měli mnoho dotazů. Přednáška Jana Macháčka o low-budget cestování byla velmi vtipná 
a dobře připravená a studenti si z ní odnesli mnoho tipů a rad. 

 Po skončení přednášek jsme s jedním spolužákem uklidili třídy a začali se připravovat na 
večerní afterparty ve skvělém holešovickém baru Centrála. Provozní je na nás moc hodný a za 
nájem si nic neúčtuje. Studenti na baru udělali velkou tržbu a užívali si večera/rána.  

 Akce byla opravdu náročná na organizaci, ale myslím si, že mohu s čistým svědomím říct, 
že se povedla a studenti z ní měli radost.  

 
Thea Šebková, 08.B 

 

 

 



 

 



 



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

Zpráva předmětové komise českého jazyka a literatury 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

H. Brdičková Č - Hv 02.A, 03.A, 06.A 

V. Hanzlík Č - D 3. A, 08.A 

K. Honzajková Č - Tv 01.A 

V. Hrdličková Č - R 4. A, 02.B, 04.A, LS-4.r., oktávy 

M. Jirák Č - La 2. A, 01.B, 03.B, LS-3.r., septimy 

I. Mináriková Č - Ov 05.B, 07.B 

M. Špaček Č - D 05.A, 08.B 

A. Vašáková Č - ZSV 1. A, 06.B, 07.A 

J. Vondra Č - N 04.B 

 
1. Akce v rámci vyučování 
 
Kino Dlabačov – Hamlet: 1. A, 04.B, 05.A, 05.B 
Muzeum pověstí: 01.A, 01.B 
Scénické čtení: 06.A 
Filmový festival – Učitelé studentům, studenti učitelům 
Jak se dělá divadlo (D-21): 01.A, 01.B 
Dílna Manon Lescaut + divadelní představení: 05.B, 07.B 
Dejvické divadlo: 06.A, 4. A 
Kulturně vědomostní hra v Praze: 07.A 
Olympiáda v ČJ 
Recitační soutěž 
Školní akademie  
 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity 
 
Dramatický  kroužek prof. I. Minárikové: průběžně během školního roku  
Klub mladých diváků: průběžně dle nabídky divadel 
 
3. Soutěže 
 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Olympiáda v českém 
jazyce 

Školní kolo: 
I. kat. 
II. kat. 

21 
8 
13 

 
M. Nováková – 03.B 
Ž. Pimperová – 08.A 

Obvodní kolo 
 

4 
 

E. Smejkalová – 03.B 
Ž. Pimperová – 08.A 

Krajské kolo 2  

Recitační soutěž Školní kolo 19 I. kat. - J. Vostrý – 01.A 
II. kat. - S. Majerechová – 03.A 
III. kat. - V. Talacko – 07.B 

 
4. Další vzdělávání učitelů 
 



Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Podoby současné světové literatury 
 
 

8 hod. V. Hrdličková, M. Jirák, 
I. Mináriková, A. Vašáková, 
K. Braunová 

Nebojme se poezie 8 hod. H. Brdičková 

Hodnotitel ústní zkoušky (CERMAT) 15,5 hod. M. Špaček, A. Vašáková 

Dramatická výchova ve škole 55 hod. I. Mináriková 

Konference pro učitele ČJ (FRAUS) 6 hod. I. Mináriková 

 
 
 Zpracoval: Miroslav Jirák 
 
  



Zpráva předmětové komise anglického jazyka 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující zkratka  Vyučující zkratka 

H. Cianci Cia  R. Langrová Lan 

A. Decker Dec  P. Nitsche Nit 

J. Hájek Háj  Y. Pospíšilová Pos 

J. Hrazdirová Hra  S. Spargrrove Spa 

S. Kim Kim  Z. Ševčíková Šev 

A. Kister Kis    

 
1. Akce v rámci vyučování 

 prodej knih: nakladatelství Megabooks (Pos) 

 anglické divadlo připravené studenty 02.A a 02.B na anglickém kurzu pro studenty 01.A a 
01.B (Kis, Spa) 

 slavnostní předání certifikátů FCE a CAE studentům (Cia) 

 oslava svátku Halloween připravená studenty kvart pro studenty prim v rámci předmětu 
Malý Svět (24.10.2018 - Dec, Spa ) 

 v rámci veřejné služby výroba vánočních dárků a jejich předání v  Domově seniorů Centrin 
(Háj + prof. Linhartová) 

 návštěva divadelního představení Christmas Carol v Redutě (14.12.2018 - Cia, Háj, Lan) - 
studenti 04.A, 04.B a 1.A 

 anglická olympiáda - nižší gymnázium (primy+sekundy 13.12.2018 - Pos, Lan, Dec, tercie + 
kvarty - Šev, Cia, Nit)  

 anglická olympiáda - vyšší gymnázium (16.1.2019 - Spa, Kim, Kis ) 

 prezentace organizace Kukabara - pro zájemce o studium v zahraničí (17.10.2018 - Cia) 

 návštěva filmových představení v rámci festivalu Jeden svět 

05.A (6.3.2019 - Lan, Ste) 

07.A (7.3.2019 - Cia ) 

01.A  (8.3.2019 - Lan) 

 představení English Drama (nepovinný předmět) “Candy Run“ pro studenty GNA, rodiče i 
veřejnost ( 10.4., 11.4. a 12.4.2019 - Spa) 

 anglický festival s filmovými projekcemi (21.3.2019 - Spa) 

 seminář o psaní cambridgeských zkoušek: computer based (15.5.2019 - Cia ) 

 návštěva amerických vysokoškoláků (organizace „Nový život“), diskuse se studenty septim 
a 3.A (listopad 2018 - Spa) 

 UCAS/common application seminář určený pro studenty, kteří mají zájem o studium 
v USA a Spojeném království (Kim) 

 

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  

 intenzivní kurz anglického jazyka pro studenty 02.A v Praze (10.- 14.9.2018 - Lan, Spa, 
Dec, Háj) a 02.B ve Velkém Semerinku (17.- 21.9.2018 - Pos, Hra, Kim, Kis) 



 poznávací zájezd do Skotska pro studenty sext a 2.A (2.- 9.10.2018 - Šev, Cia, Spa, Cia) 

 výměnný projekt „Czechago“ se školou Walter Payton College Prep v Chicagu – pobyt 19 
českých studentů a 3 učitelů v Chicagu (26.10. - 6.11.2018 - Braunová - Vv, Čj, Háj, 
Kulhánková - F, Ov) 

 bariérové testy pro studenty vyššího gymnázia (4.2., 6.2., 28.2.2019 - Cia) 

 výukový a poznávací kurz anglického jazyka pro studenty tercií v Barnstaplu ve Velké 
Británii (28.5. - 9.6.2019 Háj, Lan, Cia, Pos, Šev, Kis, Háj, Šev) 

 intenzivní kurz anglického jazyka pro studenty tercií, kteří se neúčastní zájezdu do VB 
(29.5. - 7.6.2019 - Spa, Kim, Dec, Nit)  

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

 English Review – odpolední kroužek pro studenty prim (Hra) 

 FCE, CAE, IELTS remedial work - příprava studentů vyššího gymnázia na zkoušky (Kim)  

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

 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, Kim) 

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

 spolupráce v rámci „Šablon“ (Spa, Cia, Šev, Pos, Lan, Kis) 

 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, 

13.12.2018 

školní kolo: primy – 
sekundy 

31 studentů 1. místo – Jan Ferkl 01.A 

školní kolo: tercie – 
kvarty 

35 studentů 
1. místo – František Směták 
03.A 

Olympiáda v Aj pro 
vyšší gymnázium, 

16.1.2019 

školní kolo: 
1.-3. roč. 

kvinty – oktávy 
30 studentů 

1. místo – Ivo Kořínek 07.A 
 

Olympiáda v Aj 

29.1.2019 
obvodní kolo 3 studenti 

2. místo  Jan Ferkl 01.A 

2. místo František Směták 
03.A 

Olympiáda v Aj 

28.3.2019 
krajské kolo 2 studenti 

1. místo Ivo Kořínek 07.A 

Olympiáda v Aj 

28.5.2019 
celostátní kolo 1 student 

1. místo Ivo Kořínek 07.A 

Debatní liga   více na www.alej.cz 

 

4. Další vzdělávání učitelů 



Druh (název) vzdělávání 
 

Rozsah Účastník 

E – learningový kurz GDPR 
28.8.2018 

Pos, Hra, Lan, Cia, 
Šev, Spa, Nit, Kim, 
Kis, Dec 

Konference Leading the Way (Oxford University Press ) 28.8.2018 Lan, Dec 

Současná literatura a kultura anglosaských zemí  
(Státní jazyková škola) 
 

1x měsíčně 
Lan 

Seminář „Novinky v první pomoci” 10.4.2019 Cia 

Seminář pro předsedy maturitních komisí 13.3.2019 Cia 

Americká literatura 1945-1970 (Descartes) 21.11.2018 Hra 

 

5. Další aktivity učitelů  

maturity nanečisto duben Spa 

doporučení a konzultace přihlášek na vysoké a 
střední školy v zahraničí 

celoročně Spa, Kim, Kis, Dec, 
Šev, Cia 

příprava přijímacích zkoušek z AJ pro studenty 
vyššího gymnázia 

únor - duben Pos, Hra 

prezentace výuky anglického jazyka na Dnech 
otevřených dveří 

22.11.2017   
16.1.2018  

Pos, Spa 
Pos, Kim 

doplňující test z Aj pro přijaté studenty prim a 1. A květen 2019 Pos, Lan, Hra, Šev, 
Cia, Spa, Sti 

srovnávací testy pro studenty kvart červen 2019 Spa, Dec 

nabídka korespondenčních kurzů Centra pro 
talentovanou mládež (CTM) v angličtině: 
prezentace, poradenská činnost 

průběžně dle 
potřeby a 
termínů 

Kim 

AP Exams - organizace zkoušek pro studenty CTM 
Online kurzů na jednotlivých školách v ČR a SR  

únor až květen 
2019 

Kim 

AP Exams - administrace zkoušek květen 2019 Kim, Spa 

spolupráce s agenturami, které umožňují pobyt a 
studium SŠ a VŠ v zahraničí: např. Alfa Agency, 
AFS, Cambridge Study, Student Agency 
poradenské centrum: Fulbright, CTM 

celoročně Kim 

 



 

 

 

 

 

 Zpracoval:  
 



Výroční zpráva předmětové komise německého jazyka 
 

Ve školním roce 2018/2019 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

PhDr. Adéla Svitáková Nj/Čj 01.A, 02.B, 05.A, 05.B 

Mgr. Lada Boháčová Nj/D 01.B, 03.B, 04.B, 08.A, 4. A (p) 

Mgr. Jakub Vondra Nj/Čj 06.A, 06.B,07.B, 2. A (p) 

Mgr. Lenka Seifertová Nj/Fj 02.A, 03.A, 04.A, 08.B, 4. A (z) 

Mgr. Jakub Hájek Nj/Aj 07.A, 2. A (z), Maturitní seminář 

 
1. Akce v rámci vyučování: 

- Při návštěvě studentů německých středních škol (12. září) měli žáci možnost diskutovat se 
svými vrstevníky. 

- Studenti se seznamují s kvalitní německou filmografií (za pomoci Goethe Institutu). 
- S německými reáliemi, uměním, vědou a významnými osobnostmi se studenti seznamují 

formou žákovských prezentací v multimediální učebně. 
- Žáci tvoří koláže k různým tématům z německy mluvících zemí (k využití na nástěnkách). 

 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity: 

Internationale Jugendbegegnung in Krzyzowa (ehem. Kreisau): 8.9. - 15.9.2018, 5 studentů, 

pedagogické vedení prof. Seifertová 

Již po desáté 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. 
 

Beseda s velvyslancem Švýcarska na půdě školy 

27.2.2019 navštívil naši školu velvyslanec Švýcarské konfederace, pan Dominik Furgler. Přinesl 
obsáhlé materiály a v diskusi se studenty sext a septim přiblížil svou zemi. Akce probíhala 
dvojjazyčně, zúčastnili se prof. Seifertová, Hájek. 

 

Bayreuth 



Již po desáté se žáci Gymnázia Nad Alejí měli možnost zapojit 
do projektu organizovného Úřadem pro děti, mládež, rodinu a 
integraci v německém Bayreuthu v rámci partnerství s městy 
La Spezia, Annecy a Prahou 6. Vedení akce se opětovně ujal 
prof. Veselý a garantkou projektu za školu byla prof. 
Boháčová. Z řad studentů naši školu (a potažmo Prahu 6) 
vzorně reprezentoval Ivan Platonychev z tercie B (šk. r. 
2018/19). Během dvoutýdenního pobytu měli žáci možnost 
zdokonalit se v německém jazyce, navázat mezinárodní 
přátelství a seznámit se s různými kulturami. Účastníci akce 
jsou vedeni především k mezinárodní spolupráci, vzájemnému 
respektu a úctě k evropským hodnotám.  
 
3. Soutěže:  
 

Druh soutěže 
 

Úroveň Počet účastníků 
z naší školy 

Ocenění studenti 

Olympiáda v NJ 

Školní kolo 12 Nižší gymnázium: 
1. Albert Mareš 04.A 
2. Běla Vondráčková 04.B 
3. Matěj Pánek 04.A 
Vyšší gymnázium: 
1. Kira Golyatina 07.B 
2. Josef Novák 06.A 
3. Evgeny Frolov 06.A 
Speciální kategorie: 
1. Martin Šembera 07.A 
2. Ivana Štenclová 07.A 
3. Oliver Hochman 07.A 

Obvodní kolo 
(Praha 6) 

4 Nižší gymnázium:  
1. Běla Vondráčková 
Vyšší gymnázium: 
2. Kira Golyatina 

Krajské 
(celopražské 

kolo) 

2 2. Běla Vondráčková 
Speciální kategorie: 
5. Martin Šembera 

 
Gymnázium Nad Alejí opět úspěšně organizovalo Krajské kolo Olympiády v NJ v kategorii 
Základní školy a nižší gymnázia (II.A, II.B, II.C). 
Soutěž úspěšně proběhla 12. 3. 2019 pod organizačním vedením prof. Lady Boháčové; na 
přípravě a v průběhu soutěže pracovali: prof. Hájek, prof. Svitáková, prof. Seifertová, prof. 
Vondra 
 
4. Další vzdělávání učitelů: 

 

Druh (název) vzdělávání 

 

Rozsah Účastník 

7.4.2018 Deutschlehrertag celodenní prof. Boháčová, Hájek 

Víkendové soboty s rodilým mluvčím 4 x 8 hod prof. Seifertová 

Semináře a konzultace k práci s novými učebnicemi   



Wiesneck 21.-27.10.2018. Seminář k tématu 

imigrace, integrace, EU 

týdenní prof. Boháčová 

25.5.2019 Seminář česko-německého fondu 

budoucnosti (Plzeň) 

jednodenní prof. Boháčová 

1 seminář F. Komárek - práce s chybou (Tandem) 8 hod. prof. Seifertová 

Šablony: Významné mezníky německých dějin. 

Školitel: V. Hanzlík 

5 x 2 hodiny prof.Boháčová, Seifertová, 

Svitáková, Hájek, Vondra 

 

Všichni vyučující prohlubují průběžně své znalosti německého jazyka četbou, sledováním médií i 
osobními kontakty. 

 

 

 Zpracovala: prof. Svitáková 

 
 

  



Zpráva předmětové komise francouzského jazyka 
 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Mgr. Anna Kulhánková F, Fv, OV O1.A, O5.A, O6.A, 1. A (F2), Francouzský jazyk 
volitelný I. 

Mgr. Jiří Hruška  F, Fv O3.A, O8.A, Francouzský jazyk volitelný II. 

Mgr. Lenka Seifertová F, N O4.A 

Mgr. Renata Šagátová F O2.A, 1. A (F1), O7.A 

 

 
 
1. Akce v rámci vyučování 

I v tomto školním roce jsme pro studenty připravili různé doprovodné akce, které měly za cíl 
zpestřit standardní výuku. 

Průběžně jsme studentům nabízeli prezentaci možností studia a stáží ve Francii, tři studenti 
se například zúčastnili francouzské výměny pořádané Arcibiskupským gymnáziem.  

Na začátku školního roku jsme přivítali divadelní spolek Trimaran s interaktivním 
představením na téma Xenofobie a rasismus. Prof. Šagátová následně pozvala vedoucího 
spolku, pana J. Polaka, na diskusi o životě ve Francii do septimy A.  

Septima A si také mohla zažít snídani po francouzsku pod vedením prof. Šagátové.  



1. A se spolu s prof. Kulhánkovou a Šagátovou vydala na výstavu “Bonjour, monsieur Gauguin“ 
a následnou procházku Prahou po stopách Francie.  

Prof. Hruška uspořádal tradiční francouzský večer pro studenty oktávy A.  

Ve spolupráci s komisí Nj jsme uspořádali besedu s velvyslancem Švýcarska v ČR, panem 
Dominikem Furglerem. Studenti Sexty A a Septimy A mohli pokládat dotazy o jazykovém soužití v 
jeho zemi.  

Prof. Šagátová ve spolupráci se Septimou A připravily pro studenty Primy A pravou 
francouzskou “crêperii“, kde si žáci mohli objednat palačinky a nápoje – akce ilustrovala, jak 
Francouzi slaví svátek “Galette des rois“.  

Obě skupiny Fj z 1. A se také společně profesorkami vydaly do Francouzského institutu na 
prohlídku zdejší mediatéky a návštěvu výstavy “Chaque fois l´image“.  

Skupina F1 z 1. A si pod vedením profesorky Šagátové připravila pásmo vystoupení (recitace, 
video, píseň, divadelní hra) pro skupinu F2 a na oplátku skupina F2 s prof. Kulhánkovou připravila 
pro všechny občerstvení ve francouzském stylu.  

V průběhu března a dubna prof. Hruška připravil sérii soustředění pro maturanty z Fj a také 
cvičnou realizaci písemné práce i ústní zkoušky společné a profilové části.  

Na konci školního roku proběhly již tradičně pikniky, s prof. Šagátovou pro sekundu A a s prof. 
Kulhánkovou pro kvintu A, a také 1. A si zažila “crêperii“ s prof. Kulhánkovou a Šagátovou.  

 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  

Septima A pod vedením prof. Šagátové během prvního pololetí pracovala na projektu časopisu 
“Comme çi, comme ça“, jehož hlavním tématem bylo 100 let naší republiky, který byl završený 
tištěnou verzí a jejím prodejem. Výtěžek z této akce byl věnován na charitativní účely.  

 
3. Soutěže  

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Konverzační soutěž FJ Školní kolo 18 6 

Konverzační soutěž FJ Krajské kolo 3 Alexandra Chytrá, O4.A  -  
7. místo v kategorii A2, 
vyučující prof. Seifertová 

V tomto školním roce jsme uspořádali školní kolo konverzační soutěže ve francouzštině 
konané 15. 2. Studenti se zúčastnili disciplín ve třech kategoriích, a sice A1, A2, a B2. Vítězové 
školního kola postoupili do krajského kola (17. 5., DDM Praha – Suchdol). Naši studenti velmi 
dobře obstáli v nesmírně konkurenčním a psychicky náročném prostředí. Gratulujeme!  
 
4. Další vzdělávání učitelů 

Druh (název) vzdělávání Účastník 
ŠABLONY PRO ALEJ - Sdílení zkušeností pedagogů z 

různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

Anna Kulhánková 

ŠABLONY PRO ALEJ - Základní pedagogické 
rozhovory ve škole aneb umění pochvaly, kritiky a 
omluvy 

Anna Kulhánková, Zuzana 
Junková, Ivana Mináriková 

ŠABLONY PRO ALEJ -  rok 1968 (interní školení 
vedené Zuzanou Junkovou) 

Jiří Hruška, Anna 
Kulhánková 

Gramatika hravou formou Anna Kulhánková 

Studium výchovného poradenství Jiří Hruška  

Nové technologie ve vyučování Renata Šagátová  

Tanec ve školách  Renata Šagátová 



Dokudivadlo  Renata Šagátová 

“10 sur 10“ – divadlo ve výuce francouzštiny Renata Šagátová 

Nové technologie ve výuce (interní školení vedené 
Renatou Šagátovou) 

Lenka Seifertová, Anna 
Kulhánková, Jiří Hruška, 
Ivana Mináriková, Klára 
Braunová  

 
Prof. Hruška úspěsně v říjnu roku 2018 úspěšně ukončil dvouleté studium CŽV Výchovné 

poradenství na Katedře psychologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. 
Pro další vzdělávání shledáváme přínosnou hlavně mezipředmětovou spolupráci, např. 

šablona rok 1968 či spolupráci v rámci předmětové komise – interní školení vedené prof. 
Šagátovou.  

 

    
Vlevo: Studenti 05.A a  06.A zapojení do vystoupení divadelního spolku Trimaran 
Vpravo: Časopis 07.A ve francouzštině 
 

 
Návštěva velvyslance Švýcarska 



 
Piknik 02.A 
 

 
Crêperie Nad Alejí  - 1. A 
 



 
Studenti během výměny v Rennes 
 

 
 Zpracovala: Anna Kulhánková 
  



Zpráva předmětové komise španělského jazyka 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Lenka Pospíšilová Šj 3. A, 01.B, 02.B, 05.B, 06.B, 07.B 

Hana Stejskalová Šj 03.B, 04.B, 08.B, seminář ŠJ, maturitní seminář ze Šj 

Luis Alipio Pérez Martínez Šj 07.B, 08.B, 3. A 

 
1. Akce v rámci vyučování 

 Odpolední španělská konverzace s rodilými mluvčími „Charla en español“   

 12.10. 2018, 2.11.2018,  třídy: 07.B, 08.B 

 prof. Stejskalová, prof. Pérez Martínez 

 Výstava Pabla Picassa 

 16.11.2018, třída: 08.B 

 prof. Stejskalová 

 Beseda s velvyslancem Chile  

 21.11.2018, třídy 05.B, 06.B, 07.B, 08.B, 3. A 

 prof. Pospíšilová, Stejskalová, Štang 

 Středisko iberoamerických studií  

 11.12.2018, 08.B 

 prof. Stejskalová 

 Tapas den 

 12.12.2017, třídy 01.B, 02.B, 03.B, 05.B 

  prof. Pospíšilová, Stejskalová 

 Beseda s velvyslancem Argentiny 

 13.2.2019, třídy 05.B, 06.B, 07.B, 08.B, 3. A 

 prof. Pospíšilová, Stejskalová, Štang 

 Přednáška v Institutu Cervantes a návštěva španělského velvyslanectví 

 15.2.2019, 3. A + 2 studenti z 08.B 

 prof. Pospíšilová 

 Slavnostní akt u sochy Benita Juáreze, park Lázara Cardenase 

 21.3.2019, třída 06.B 

 prof. Pospíšilová, Štang 

 Filmový festival Učitelé studentům, studenti učitelům 

 1. – 5. 4.2019 

 prof. Pospíšilová, Stejskalová (hlavní organizátorka) 

2. Soutěže  
 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Školní kolo olympiády ve španělském 
jazyce (20.11.2018) 

51 
 

 
 

 Kategorie I 13 1. K. Březina, 02.B 
2. S. Jandová, 02.B 
3. A. Štětková, 02.B 

 Kategorie II 8 1. M. Petříčková, 04.B 
2. J. Častvajová, 03.B 
3. M. Havlíková, 03.B 



 Kategorie III 16 1. T. Lipták, 3. A 
2. J. Vácha, 3. A 
3. K. Zípková, 3. A 

 Kategorie IV 14 1. K. Kohoutová, 07.B 
2. F. Hrubý, 06.B 
3. K. Čermáková, 06.B 

Soutěž pražských 
hispanistů 
(4.12.2018) 
ZŠ Pod Marjánkou 
 

 6  

Kategorie I J. Častvajová, 03.B 3. J. Častvajová, 03.B 

Kategorie II A. Brtová, 3. A 
Ž. Špánková, 3. A 

2. Ž. Špánková, 3. A 
 

Kategorie III D. Filipi, 04.B  

Kategorie V K. Čermáková, 06.B 
K. Kohoutová, 07.B 

 

Krajské kolo 
olympiády ve 
španělském jazyce 
(19.3.2019) 
Gymnázium Evolution 

 2  

Kategorie SŠ 1: J. Častvajová, 03.B  

Kategorie SŠ 2: 
 

K. Kohoutová, 07.B 
 

 

 
3. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Didáctica de la gramática  
Kurz výuky gramatiky na FF UK  

4 hodiny 
18.1.2019 

prof. Pospíšilová 

Škola bez poražených 
4 hodiny 

leden a březen 2019 
prof. Stejskalová 

KVP (komplexní výcvik prevence) 
39 hodin 

6.-7.4.2019 
24.4.-28.4.2019 

prof. Pospíšilová 

Nové metody ve výuce 
(v rámci Šablon) 

3 x 6 hodin 
březen, duben, 

květen 2019 

prof. Pérez 
prof. Pospíšilová 
prof. Stejskalová 

 
4. Fotografie 
Beseda s velvyslancem Argentiny 

 
 
Přednáška v Institutu Cervantes 



 
 
Tapas den 

 
 
 Zpracovala: Lenka Pospíšilová 
 
  



Zpráva předmětové komise občanské výchovy a základů společenských věd  
 
Ve školním roce 2018/2019  pracovala předmětová komise OV/ZSV  v tomto složení: 

vyučující předmět třída 

PhDr. Barbara Jirsová 
SpM 
ZSV 

4. A, 08.A, 08.B,  
1. A 

Mgr. Zuzana Junková ZSV 2. A, 06.A, 06.B 

Mgr. Ivana Mináriková OV 01.A, 01.B, 02.A, 02.B 

Mgr. Anna Kulhánková OV 03.A, 03.B, 04.A, 04.B 

Mgr. Tomáš Adamovič ZSV 05.A, 05.B 

Mgr. Lenka Chmelařová Psy 3. A, 07.A, 07.B, 4. A, 08.A, 08.B 

Mgr. Alžběta Vašáková ZSV 3. A, 07.A, 07.B 

Ing. Martin Kučera 
Ing. Jan Krpata 

Ekn 4. A, 08.A, 08.B 

 
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 právní vědomí, ekonomickou a finanční gramotnost, na výchovu k občanství a evropanství a 
na problematiku lidských práv. Akce v primách a sekundách i ve třídách vyššího gymnázia byly 
realizovány v souladu s preventivním programem školy. 

Pro výuku OV a ZSV je k dispozici odborné učebny (č. 322 a č. 306), vybavené multimediální 
technikou a příruční knihovnou.  
 
1. Besedy, přednášky a exkurze pro studenty 

datum třída akce organizační  zajištění 

6.11.2018 
13.11.2018 

3. A 
07.B 

Budhistické centrum 
(přednáška) 

 Mgr. Alžběta Vašáková 

8.11. 2018 
9.11.2018 

03.B 
03.A 

Výstava Na Stalina – Paměť národa Mgr. Anna Kulhánková 

8.11.2018 
9.11.2018 

3. A 
2. A 

Výstava Na Stalina – Paměť národa Mgr. Zuzana Junková 
 

4.12.2018 07.A Budhistické centrum 
(přednáška) 

Mgr. Alžběta Vašáková 

12.12.2018 Studenti 
semináře Ps 

Schizofrenie – přednáška – 
neziskový projekt OKO 

Mgr. Lenka Chmelařová 

11. a 12. 
12.2018 
 

3. A, 07.A, 
07.B 

Exkurze Vazební věznice Pankrác + 
beseda s bývalým vězněm 
(agentura Prak) 

Mgr. Zuzana Junková 

10.12.2018 03.A, 03.B Předvolební průzkumy – přednáška 
a beseda p. Zajíc 

Mgr. Anna Kulhánková 

12.12.2018 02.A, 02.B Přednáška Vztahy (ACET)       Mgr. Ivana Mináriková 

11.12.2018 01.A, 01.B Přednáška Bolest jménem šikana 
(ACET) 

Mgr. Ivana Mináriková 

26.2.2019 01.A,01.B Přednáška „Moderní je nekouřit" 
(ACET) 

Mgr. Ivana Mináriková 

27.2.2019 06.A, 06.B Přednáška Prevence kriminality, 
práce kriminalisty  
por. Ing. Michal Bordovský  

Mgr. Zuzana Junková 

21.3.2019 07.A Exkurze na pracovním úřadě Mgr. Alžběta Vašáková 

11.3.2019  Festival Jeden svět  



13.3.2019 
 

04.B, 04.A 
03.A, 03.B 
06.A, 06.B 
2. A 

film Anotheho archa 
film Exit – dát extremismu sbohem 
film Reds 
film Follow me 

Mgr. Anna Kulhánková 
 
Mgr. Zuzana Junková 

10.4.2019 3. A, 07.A, 
07.B 

Exkurze Památník Vojna Mgr. Zuzana Junková 
Mgr. Alžběta Vašáková 

2.5.2019 2. A, 06.A, 
06.B 

Moot court – simulovaný soud- 
právnická fakulta UK 

Mgr. Zuzana Junková 

6.5.2019 05.A Exkurze do Psychiatrické 
nemocnice Bohnice 

Mgr. Tomáš Adamovič 

27.5.2019 03.A, 03.B Přednáška Mediální gramotnost Mgr. Anna Kulhánková 

10.5.2019 2. A Dům Tří přání – přednáška Mgr. Zuzana Junková 

4.6.2019 4. A, 
04.A,04.B 

Přednáška – Institut cirkulární 
ekonomiky 

Mgr. Anna Kulhánková 
 

2. Projekty 
 

a) projekt „DofE“ 

Naše škola je zapojena do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (The Duke of 
Edinburgh’s International Award, zkráceně DofE). Program DofE je celosvětový program pro 
mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny 
Alžběty. Cílem programu je povzbudit mladé lidi ve všestranném seberozvoji a ocenit je. Mladí 
lidé si stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj dovedností, sportovní 
aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich 
splnění. Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou 
významných osobností. Po celém světě se programu účastní na 8 milionů studentů, v České 
republice je do DofE nyní zapojeno přes 2000 mladých lidí. Program má tři úrovně – bronzovou, 
stříbrnou a zlatou. V každé úrovni si účastník stanoví pro něho dosažitelný, ale zároveň 
dostatečně motivující cíl v oblastech rozvoj dovednosti, sportovní aktivita a dobrovolnictví.  
Předmětová komise OV/ZSV je garantem tohoto projektu. Mentory se stali Mgr. Tomáš 
Adamovič, Mgr. Alžběta Vašáková a Mgr. Martin Špaček. 
Projektu se účastní 15 studentů našeho gymnázia: 
Bronzová úroveň 
05.A: Aleš Khol, Anna Kmentová, Barbora Kotuláková, Kateřina Patočková, Klára Štětinová 
Kristýna Makovská, Michaela Brzková, Ondřej Škoda,  
1. A:  Pavel Tichý, Erika Nakada, Jakub Jelínek 
07.A: Erik Gunawan, Eliška Polejová 
Zlatá úroveň 
05.B: Daniela Dvořáková, Lucie Toušková 
Dobrodružné expedice (Adamovič, Špaček): proběhnou koncem září 2019 
 
b) projekt „Politické strany“ 
Projekt byl realizován ve třídách 06.A, 06.B a 2. A v rámci hodin Základů společenských věd.  
Studenti ve skupinách na základě probraného učiva (ideologie, politický systém, politické strany) 
simulovali vytvoření vlastní politické strany. Vypracovali politický program strany, rozhodli o 
personálním obsazení, připravili prezentaci strany ve formě plakátu a ústního představení strany 
na tiskové konferenci. Několik studentů zastávalo roli novinářů, kteří si připravili otázky na 
tiskovou konferenci a po jejím průběhu napsali článek s hodnocením strany. 
 
c) projekt „Můj stát“        
Projekt byl realizován ve třídách 03.A a 03.B v rámci Občanské výchovy během prvního pololetí 
školního roku 2018/19. Jednalo se o aplikaci nabytých vědomostí při tvorbě vlastního státního 



útvaru ve skupinách po 2 až 3 žácích. Projekt byl zakončen prezentacemi výsledných prací 
v průběhu hodin OV, po kterých následovalo krátké zhodnocení, či doplnění ze strany spolužáků.  

 

d) projekt „Právo pro praxi“  
Projekt „Právo pro praxi“ byl realizován ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy 
pod vedením lektorky – studentky právnické fakulty UK Zuzany Vanýskové, která vedla 17 
vyučovacích hodin na téma trestní právo hmotné a procesní ve třídě 06.B.  A pro třídy 2. A, 06.A i 
06.B  připravila simulované zasedání soudu  v rozsahu 3 vyučovacích hodin ve škole, po této 
přípravě následoval moot court ve cvičné soudní síni Právnické fakulty Univerzity Karlovy dne 
2.5.2019. 
 
e) projekt „Miminko nanečisto“ 
Projekt „Miminko nanečisto“ je projekt sexuální výchovy a výchovy k rodičovství, určený 
studentům primy. Ve školním roce 2017/2018 byl realizován ve třídách 01.A a 01.B. 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 
Spolupráce:                       Dagmar Chocholáčová a Michaela Dašková (výtvarná výchova) 
                                         Kateřina Honzajková (TU 01.A), Lukáš Vejmelka (TU 01.B)  
 

Harmonogram projektu „Miminko nanečisto“ -  šk. rok 2018/19 

 01.A 01.B 

Příprava na 1. lekci - koláž 27. 11. 2018 
Mináriková 

14. 11. 2018 
Mináriková 

1. lekce  14.12.2018 
Mináriková, Kubešová 

14.12.2018 
Mináriková, Kubešová 

2. lekce 31.1.2019 
Mináriková, Kubešová 

31.1.2019 
Mináriková, Kubešová 

3. lekce 21.3.2018 
Mináriková, Kubešová 

22.3.2018 
Mináriková, Kubešová 

4. lekce 
 

12.4.2019 
             Mináriková 

26.4.2019 
            Mináriková 

5. lekce 
 

2.5.2019 
Mináriková 

2.5.2019 
Kubešová 

Tvorba miminek březen – duben 2019 
Dagmar Chocholáčová 

duben – květen 2019 
Michaela Dašková 

Předávání miminek 15.5.2019 
Mináriková, Kubešová 

15.5.2019 
Mináriková, Kubešová  

Péče o miminka 15.5. – 20.5.2019 15.5. – 20.5.2019 

Reflexe a závěrečné hodnocení 23.5.2019 
Mináriková, Kubešová   

23.5.2019 
Mináriková, Kubešová  

3. Účast studentů v soutěžích 
 

jméno a třída Soutěž umístění 

Anežka Ficková 06.B, 
Josef Novák 06.A, 

listopad 2018 
Olympiáda lidských práv – školní kolo 

Š. Břečková a N. Majerová 
postup do finálového kola 



Alexandr Nagy 06.A, 
Šárka Břečková 06.A, 
Anna Sušická 06.B, 
Nela Majerová 3. A 

Šárka Břečková 06.A 
Nela Majerová 3. A 

14.12.2018 
Finále Olympiády lidských práv 

bez umístění 
 

Studenti Ekn 
08.A, 08.B, 4 .A 

28.1.2019 
Ekonomická olympiáda – školní kolo 

 

Tým č. 1 : Zuzana 
Loučková 06.A, Anna 
Sušická 06.B, Anna 
Suchánková 06.B, 
Tým č. 2: Alexander 
Nagy, Emma 
Kubincová, Karel 
Semerák – všichni 
06.A 

12.4.2019 Moot Court Competition 
2019  
Soutěž v oboru práva – studenti se v roli 
právníků utkávají před simulovaným 
soudem 
Pražské kolo 

1. místo – tým č. 2 

2. místo – tým č. 1 

oba týmy postup do finále 
České a Slovenské republiky  

Tým č. 1 : Zuzana 
Loučková 06.A, Anna 
Sušická 06.B, Anna 
Suchánková 06.B, 
Tým č. 2: Alexander 
Nagy, Emma 
Kubincová, Karel 
Semerák – všichni 
06.A 

3.5.2019 mezinárodní finále Moot Court 
Competition 2019 

Tým č. 2 – ocenění za 
nejlepší písemnou obhajobu 

 
4. Účast studentů v dalších akcích 

jméno a třída akce termín konání 

studenti starší 15 let 
organizační zajištění 
studenti: Nagy, Vondráček a 
Novák J. - 06.A 

Studentské volby: Evropský 
parlament 
 

říjen 2018 
7. a 9.5., 23.5.2019 
 

studenti starší 15 let 
organizační zajištění studenti 
04.A, Hedlová Kateřina, Jiří 
Bouma a Tomáš Dlesk 

Studentské volby do 
zastupitelstev měst a obcí 

24. a 25.9.2018 

František Hrubý 06.B Simulace jednání evropského 
parlamentu 

říjen 2018 

studenti starší 15 let Maraton psaní dopisů 
(Amnesty International) 

10. – 14.12.2018 

2. A: Marco Mallarino, Jay 
Kumar, Petr Dvořák, Daniel 
Dvorský 

Evropský summit Mladých 
demokratů 

13. a 14.12.2018 

 
  



5. Vzdělávání učitelů  
 

datum počet 
hodin 

název akce organizátor akce vyučující 

6.12.2018 8 Základní školení mezinárodní 
ceny vévody z Edinburgu 

The Duke of Edinburgh‘s 
International Award 
Czech Republic 
foundation, o.p.s 

Vašáková 
Špaček 
 

18.3.2019 8 Základní pedagogické 
rozhovory ve škole a neb 
umění pochvaly, kritiky a 
omluvy 

Descartes Kulhánková, 
Mináriková, 
Junková 
 

22.3.2019 5 Street Law Zažít právo jinak: 
100+1 aktivit pro výuku práva 

Právnická fakulta UK Kulhánková, 
Junková 

7.5., 14.5., 
28.5.,4.6., 
21.6.2019 

16 III/2.7 Sdílení zkušeností 
pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných 
návštěv (pro SŠ) 
 

Vyšší odborná škola 
ekonomických studií, 
Střední průmyslová 
škola potravinářských 
technologií 
a Střední odborná škola 
přírodovědná 
a veterinární,  
Praha 2, Podskalská 10, 
IČ 61385930, prof. Ing 
Martin Dlabal 

Junková, 
Kulhánková 

29.4. a 
6.5.2019 

16 III/2.7 Sdílení zkušeností 
pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných 
návštěv (pro SŠ) 
 

Střední odborná škola 
pro administrativu 
Evropské unie, Praha 9, 
Lipí 1911, prof. Lenka 
Quintero 

Kulhánková 

 

 Zpracovala:  Zuzana Junková     

 
  



Zpráva předmětové komise Dějepisu 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Jiřina Hoffmannová D, DK 01.A, 01.B, 02.A, 02.B, 06.A, 06.B, 07.A, 08.A, 08.B, 
4. A, DK 

Vratislav Hanzlík D, MD 05.A, 07.B, MD 

Lada Boháčová D 04.A, 04.B, 1. A 

Zuzana Junková D 03.A, 03.B, 05.B, 2. A, 3. A 

 
1. Akce v rámci vyučování 

 
Říjen 2018 
- Celoškolní akce k 100. výročí vzniku ČSR, prof. Junková, Boháčová 
- Workshop Paměť národa „ Lidi to tak nenechaj“, 05.B, 03.A, 03.B, 3. A prof. Junková 
Listopad 2018 
Výstava „Na Stalina“ společnosti Post Bellum 2. A, 3. A prof. Junková 
- Moderní dějiny očima pamětníka:  30. - 50. léta, beseda s p. J. Müllerem, 04.A, 04.B prof. 
Boháčová 
1. republika 40., 50., 60. léta 
Prosinec 2018 
- Dějepisná olympiáda školní kolo tercie, kvarty prof. Boháčová, Junková 
Leden 2019 
- Dějepisná olympiáda obvodní kolo tercie, kvarty prof. Boháčová 
Březen 2019 
- Kulturně historická vycházka Prahou 07.B prof. Hanzlík 
- Dějepisná olympiáda krajské kolo kvarta prof. Boháčová 
- Dějepisná soutěž pro gymnázia tříčlenné družstvo vyšších ročníků prof. Hoffmannová 
Květen 2019 
- Beseda s pamětníkem PhDr. P.Wilkem: dětství za 2. svět. války a život po válce, kvarty,  prof. 
Boháčová, Seifertová 
Červen 2019 
- Vycházka po Praze (od Petschkova paláce přes Památník hrdinů heydrichiády k Pomníku 
obětem komunismu na Petříně), 04.A, prof. Boháčová, Seifertová 
 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
 
Krakov, Osvětim  
I v roce 2018 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 
100 let republiky 
Připomínka výročí vzniku Československa proběhla jako dlouhodobý projekt. Během prázdnin 
studenti gymnázia pořizovali své fotografie z míst, která navštívili a která jsou zároveň spojena se 
vznikem a existencí ČSR. Z těchto fotografií třída 2. A za pomoci prof.Braunové vytvořila koláž ve 
tvaru československé republiky. Další aktivity k výročí proběhly v rámci hodin dějepisu. 
 
 



 
 

   
 

 
 Zpracovala: Zuzana Junková 



 
3. Soutěže  
 

Druh soutěže Úroveň Ocenění studenti 

Dějepisná olympiáda kvarty Ústřední (celostátní) kolo Adam Černička 04.B, 2. 
místo 

Dějepisná soutěž pro 
gymnázia vyšší ročníky 

Krajské (celopražské) kolo 
tříčlenné družstvo 

Václav Loučka 08.A 
Petr Novák 06.A 
Martin Pýcha 06.A 
1. místo + postup do 
celostátního kola 

 
4. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Pražské jaro v mezinárodním a vojenskopolitickém 
kontextu, školení Descartes 

8 h Zuzana Junková 

Protektorát Čechy a Morava, konference k 80. výročí 
– NIDV/MŠMT ČR 

7 h Lada Boháčová 

Vývoj české státnosti:  
Záviš z Falkenštejna, Němci proti Hitlerovi (St. Motl), 
seminář ASUD 

7 h Lada Boháčová 

 
 
 
 
 Zpracovala: Jiřina Hoffmannová 
 
  



Zpráva předmětové komise zeměpisu 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Brabec Pavel Z–Bi 01.B, 02.A, 05.A, 1. A, 2. A, 07.B, seminář EB  

Klika Petr Z–Tv 02.B, 04.A, 05.B, 06.B, 07.A, semináře MsZ1, MsZ2 

Vorel Jiří Z–Tv 01.A, 03.A, 03.B, 04.B, 06.A, 3. A, seminář HB 

 
1. Akce v rámci vyučování 

 
Multimediální cestopisná přednáška v kině Světozor: Maroko – Život v sousedství Sahary, 
cestovatelé Lenka a Václav Špillarovi, 06.A, 06.B, 2. A (Klika, Vorel, Brabec) 
Planeta Země 3000 – multimediální program v kině Světozor: Myanmar – divoká cesta do 
barmské říše, 02.A, 02.B (Klika, Vorel, Brabec) 
Multimediální cestopisná přednáška o životě a kultuře v Indonésii, M. Tomanová, 03.A, 03.B 
(Brabec, Vorel, Klika) 
Muzeum pražského vodárenství – exkurze do Podolské vodárny, 04.B (Vorel) 
Dny geografie na Přírodovědecké fakultě UK Praha – přednáška: Typický obyvatel Česka, 
seminář HB (Vorel); – přednáška: Historická a současná sucha v Česku, seminář EB (Brabec) 
Exkurze a do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, seminář HB (Vorel) 
Exkurze do Výzkumného ústavu rostlinné výroby, 2. A (Brabec, Vorel) 
 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  

 
Geologický týden – 1. A, 05.A, 05.B 
- podrobnější informace viz zpráva předmětové komise biologie 
 
3. Soutěže  

 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Zeměpisná olympiáda Obvodní kolo 10 Svoboda Tomáš – 1. místo kat. A 
Hájek Šimon – 2. místo kat. A 
Dočkal Daniel – 1. místo kat. B 
Pěnička Matěj – 2. místo kat. B 
Pánek Matěj – 1. místo kat. C 
Mareš Albert – 3. místo kat. C 
Loučka Václav – 1. místo kat. D 

Zeměpisná olympiáda Krajské kolo 6 Hájek Šimon – 1. místo kat. A 
Dočkal Daniel – 2. místo kat. B 

EUROREBUS Základní, 
Krajské kolo  

třídy: 2 03.A, 06.B 

EUROREBUS Celostátní 
kolo 

třídy: 1 03.A 

Zeměpisná olympiáda – geografická soutěž pro studenty nižšího i vyššího gymnázia.  Studenti 
soutěží ve vědomostní části, práci s atlasem, mapou a v části praktické. V letošním ročníku měla 
naše škola své zastoupení ve školním, obvodním i krajském kole ZO, v krajském kole kategorie A 
dokonce vítěze. Celostátní kolo v této kategorii se bohužel nepořádalo. 
Eurorebus – je vědomostní soutěž, které se účastní třídní kolektivy i jednotlivci ve svých 
kategoriích. Soutěží se v průběhu roku formou korespondenčního řešení úloh a úkolů. Kolektivy i 
jednotlivci s nejvyšším počtem bodů postupují do základního kola, kde se utkají s dalšími o 
postup do krajského a celostátního kola. V tomto školním roce se soutěže zúčastnily 2 třídy, které 



postoupily až do celostátního kola. Z časových důvodů mohli v celostátním kole soutěžit pouze 
studenti 03.A.   
 
 
5. Další důležité údaje 

 
     Ve školním roce 2018/19 se studenti vzdělávali i mimo rámec běžných vyučovacích hodin 
zeměpisu.  
     Studenti nižšího i vyššího gymnázia navštívili multimediální cestopisné přednášky a pásma. 
Autoři těchto programů uměli posluchače zaujmout. Poutavou formou střídání mluveného a 
reprodukovaného slova, videí a fotografií se spousty zajímavostí každodenního života zdejších 
lidí, včetně probíhajících environmentálních změn ovlivňujících život na Zemi.  
     Studenti starších ročníků se zúčastnili několika exkurzí a odborných přednášek. Třída 04.B 
navštívila Muzeum pražského vodárenství v Praze - Podolí. Zde se dozvěděli o historii a 
současnosti úpravy a zásobování Prahy pitnou vodou i o problematice nadměrného využívání a 
omezených zdrojů vody v krajině. Studenti humanitního semináře zeměpisu si prohlédli 
Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Studentům 2. A bylo umožněno nahlédnout 
do světa odborné vědy během návštěvy Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Průvodce je 
seznámil s hlavními cíli bádání a uchovávání rostlin v souvislosti se zemědělstvím a zajištěním 
budoucí obživy lidstva na Zemi. Ukázal jim prostory areálu, laboratoře, chladící prostory aj. (Viz 
foto).  

  
 

 
 



  
 
     V rámci Dnů geografie na Přírodovědecké fakultě UK Praha navštívili studenti seminářů 
zeměpisu přednášky spojené s demografií a klimatologií. Klíčovým tématem druhé z nich bylo 
sucho a změny podnebí na našem území. 
     Také v příštím roce bychom rádi studentům nabídli možnost zapojení se do zeměpisných 
výukových programů a přednášek.      
 
 
 Zpracoval: Pavel Brabec 
 
 
  



Zpráva předmětové komise matematiky a deskriptivní geometrie 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Pavlína Mojžíšová matematika 02.B, 05.A 

Vlasta Bílková matematika matematická analýza - blok 

Milan Vacek matematika 01.A 

Pavlína Vágenknechtová Edrová matematika 03.A, 07.A, 1. A 

Miloslav Hrubeš matematika 4. A, 05.B, MF seminář 

Renata Ottová matematika 02.A, 04.B 

Zuzana Machátová matematika, 
deskriptivní 
geometrie 

04.A, 08.A, deskriptivní geometrie - blok 

Dana Sýkorová matematika 07.B, 03.B, 2. A, seminář M - opakovací 

Dana Töpferová matematika 06.B, 08.B, 3. A 

Lukáš Vejmelka matematika 01.B, 06.A 

 
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 
- Jáma lvová       zájemci 
- Purple comet! Math meet     tercie, kvarty + vyšší gymnázium 
- Pikomat                                   zájemci 
- English Maths Competition                                          zájemci                                          
- Brloh - logická hra                                                         zájemci 
 
2. Soutěže  

 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Náboj Mezinárodní 1 pětičlenný tým 07.B 2. místo v ČR 

Purple comet! Math 
meet 

Mezinárodní 2 družstva 04.B, 03.A 
2 družstva 01.B, 07.B 

3. místo 03.A v ČR 
4. místo 07.B v ČR 

MaSo 
 

Celostátní 2 x 2 čtyřčlenná 
družstva nižší 
gymnázium 

6. místo 

Pišqworky Oblastní kolo  1 pětičlenný tým 08.A   

English Maths 
competition 

Celopražské 5 4. místo Hedlová 
Kateřina 

Brloh Celostátní 7 družstev nižší g  

Klokan 
Kat. Benjamín 

Celostátní 
 

primy, sekundy 
 

 
 

Klokan 
Kategorie Kadet 

Celostátní 
 

tercie, kvarty 
 

 

Klokan  
Kategorie Junior 

Celostátní vyšší gymnázium - 30  

Pythagoriáda 
primy 

Obvodní kolo 
 

32  



Pythagoriáda 
sekundy 

Obvodní kolo 
 

38 1. až 10. místo Hanika 
Matěj, Klimas Marek 

Pythagoriáda 
tercie 

Obvodní kolo 
 

22 3.- 5. místo Častvajová 
Johanka 

MO Kategorie A Krajské kolo 1 3. místo David Klement 

MO Kategorie A Celostátní kolo 1  

MO Kategorie B Krajské kolo 5 5. místo Lukáš Frk 

MO Kategorie C Krajské kolo 7  

MO Kategorie Z9, 
kvarty 

Krajské kolo 5 4. místo Markéta 
Petříčková 

MO Kategorie Z9, 
kvarty 

Obvodní kolo 13  

MO Kategorie Z8, 
tercie 

Obvodní kolo 10 3. místo Častvajová 
Johanka 

MO Kategorie Z7, 
sekundy 

Obvodní kolo 22 1.-10. místo Cianci 
Christine, Březina 
Kryštof, Hromádka 
David, Dolejší Eliška 

MO Kategorie Z6, 
primy 

Obvodní kolo 18 2. – 6. místo 
Bohdanecká Lucie, 
Kotvalt Václav 

 
4. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Seminář k úlohám MO 2 dny M. Hrubeš, D. Sýkorová, 
D. Töpferová 

Webseminář  Gradované úlohy   4 h P. Mojžíšová  

Letní škola Hejného metody  5 dní 
 

D. Sýkorová, 
P. Vágenknechtová Edrová,  

Výuka matematiky s podporou dynamického 
softwaru 

24h R. Ottová 

 
 
 
 Zpracovala: Dana Sýkorová 
  



Zpráva předmětové komise fyziky 
 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Jiří Benda fyzika technický blok 08.A, 08.B, 4. A 

Nataša Dřínková fyzika 01.A, 01.B, 02.A, 02.B, 03.A, 03.B, 04.B 

Miloslav Hrubeš fyzika 06.B, MF seminář, opakovací seminář z fyziky 

Zuzana Machátová fyzika  

Renáta Ottová fyzika 3. A 

Ladislava Semerádová fyzika 05.A, 2. A 

Dana Sýkorová fyzika 07.A 

Dana Töpferová fyzika 05.B, 07.B, přírodovědné bloky 08.A, 08.B, 4. A 

Lukáš Vejmelka fyzika 04.A, 1. A, 06.A, fyzikální seminář 
 

1. Akce v rámci vyučování 
Exkurze v Ústavu fotoniky a elektroniky AV v rámci Týdne vědy (studenti MF semináře, Hru, Vej) 
Jeden den s fyzikou na MFF UK – odpolední přednášky (07.B, Top) 
Exkurze k tokamaku GOLEM na FJFI ČVUT (07.A, Sýk) 
Planetárium – pořad Záhada temné hmoty (3. A, 07.A, Ott, Sýk) 
 
2. Fyzikální show 
Pro návštěvníky dnů otevřených dveří na našem gymnáziu připravil RNDr. Lukáš Vejmelka 
fyzikální show. Potvrdil svou pověst fyzikálního nadšence, zručného kutila a oblíbeného 
pedagoga. Fyzikální show nadchla malé i velké. 
 

 
  



 
3. Zájezd do CERNu 
V září 2018 se 45 studentů z tříd vyššího gymnázia (06.A, 06.B, 07.A, 07.B, 08.A, 08.B, 2. A, 3. A) 
společně s třemi učiteli (Ott, Dří, Vej) zúčastnilo zájezdu do CERNu. První den jsme v Technickém 
muzeu ve Speyeru prozkoumali exponáty neobyčejných rozměrů (Boeing 747, kosmický kluzák 
Buran, letadla, ponorky i automobily) a večer si prohlédli Strasbourg. Druhý den jsme šli po 
stopách Alberta Einsteina v Bernu, ochutnali švýcarský sýr v Gruyère a švýcarskou čokoládu 
Cailler v čokoládovně v Broc. Třetí den jsme konečně dorazili do CERNu – Evropské organizace 
pro jaderný výzkum s největším urychlovačem na světě. Prohlédli jsme si výstavy Mikrokosmos i 
Vesmír částic, pak jsme s průvodcem vstoupili do CERNu a seznámili se s některými pracovišti a 
výzkumy, které v CERNu probíhají. Po večerní prohlídce Ženevy jsme vyrazili na zpáteční cestu. 
Čtvrtý den jsme viděli zajímavé exponáty a působivou show s elektrickými výboji v Německém 
muzeu vědy a techniky v Mnichově.  

Zpracovala Mgr. Renáta Ottová, vedoucí zájezdu 
 
4. Mimořádný úspěch v mezinárodní soutěži 
David Klement, student 07.B našeho gymnázia, vybojoval stříbrnou medaili na Evropské fyzikální 
olympiádě v Lotyšsku. Byl nejlepší z českého reprezentačního družstva, kam byl nominován na 
základě umístění v celostátním kole fyzikální olympiády. Je to nečekaný úspěch. Letos družstvo 
ČR získalo dvě stříbrné medaile, v loňském roce byla "jen" jedna bronzová. 

 
5. Soutěže  
 
Fyzikální olympiáda 
 

Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti Umístění 

Evropská FO 1 David Klement 07.B Stříbrná medaile 

Kategorie A 
Celostátní kolo 

1 David Klement 07.B 
 

12. místo 

Kategorie A  
Krajské kolo 

1 David Klement 07.B 
 

  4. místo 
 

Kategorie B 
Krajské kolo 

1 David Klement 07.B 
 

  1. místo 

Kategorie C 
Krajské kolo 

2 Lukáš Frk 06.B 
Milan Malačka 06.A 

  3. místo 
  6. místo 

Kategorie D 
Krajské kolo 

4 Erika Nakada 1. A 
Viktorie Holanová 05.B 
Anna Kmentová 05.A 

  3. místo 
10. místo 
14. místo 

Kategorie E 
Krajské kolo 

2 Tomáš Bohdanecký 04.B 
Adam Prokop 04.B 

11. místo 
13. místo 

Kategorie E 
Obvodní kolo 

15 Tomáš Bohdanecký 04.B 
Adam Prokop 04.B 

  1. místo 
  3. místo 

Kategorie F 
Obvodní kolo 

20 Adam Celerýn 03.B 
Marek Štorek 03.A 
Anna Vařeková 03.A 
Anna Sakalová 03.A 

  1. místo 
  2. místo 
  3. - 4. místo 
  3. - 4. místo 

 
Astronomická olympiáda 
 

Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti Umístění 

Kategorie CD 
Krajské kolo 

2 Anna Kmentová 05.A 
Martin Hlinovský 06.B 

  5. místo 
10. místo 



Kategorie EF 
Krajské kolo 

4 Martin Rosenberg 04.A 
Jan Škopek 04.A 
Matěj Pánek 04.A 
Tomáš Duda 04.A 

  8. místo  
12. místo 
13. místo 
15. místo 

 
Energetická olympiáda 
 

Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti Umístění 

Celostátní kolo 2 Jakub Jelínek 08.A 
David Klement 07.B 

  1. místo 

 
Fyziklání 
 

Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti Umístění 

Celostátní, kategorie C 10 Pětičlenné družstvo 06.B 
Pětičlenné družstvo 05.A 

20. místo 
34. místo 

 
Horizon Grand Prix (závod vlastnoručně vyrobených autíček na vodíkový pohon) 
 

Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti Umístění 

Národní finále 4 David Klement, Jan Hlaváč, 
Marie Kalousková, Bohdan 
Kopčák 07.B 

 

 

 
 
6. Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Heuréka pro SŠ 5x víkend Ott 

Heuréka pro SŠ 2x víkend Dří 

Elixír do škol 9x odpoledne Ott 

Konference Elixíru do škol 1 víkend Ott 

ŠABLONY I – tandemová výuka 3x24 hodin Dří, Ott 



ŠABLONY I – nové metody ve výuce na SŠ 
Nebezpečí elektrického proudu prakticky 
Pokusy s částicovou kamerou MX 10 
Pokusy s částicovou kamerou MX 10 
Osciloskop v elektrických obvodech 
Ochranné prvky v elektrických sítích (jistič) 
Dálkový přenos elektrické energie 

 
6 hodin 
6 hodin  
6 hodin 
6 hodin 
6 hodin 
6 hodin 

 
Sýk, Top 
Dří, Sýk 
Hru, Vej 
Hru, Top 
Dří, Hru 
Dří, Sýk 

ŠABLONY I – anglický jazyk, úroveň B2 24 hodin Top 

ŠABLONY I – anglický jazyk, úroveň A2 24 hodin Sýk 

Přednáška Perspektivy užití jaderné energie 2 hodiny Dří, Top 

Přednáška Speciální teorie relativity na SŠ 2 hodiny Ben, Top 

Přednáška Obecná teorie relativity na SŠ 2 hodiny Top 

Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu 
Fyzika (MFF UK) – 3. rok studia 

 
Sem 

Bezpečnost práce s elektrickým proudem  Dří, Sýk 

 
 Zpracovala: RNDr. Dana Töpferová 
 
  



Zpráva předmětové komise chemie 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Zdenka Benešová Ch 02.A, 03.A, 03.B, 04.A, 04.B, 2. A, 3. A 

Renáta Ottová Ch 07.B, 1. A, chem. seminář 

Ladislava Semerádová Ch 05.A, 05.B, 06.B, chem. seminář 

Věra Wohlgemuthová Ch 02.B, 06.A, 07.A, chem. seminář 

 
1. Akce v rámci vyučování 
Září 
5.9. 07.A: Festival vědy, (prof.Wohlgemuthová) 
5.9. 07.B + Seminář MCh: Festival vědy (prof.Ottová) 
Říjen 
22.10. 06.B, Chs a doplňky: Divadlo V Celetné. (prof.Semerádová, Wohlgemuthová, Ottová) 
Listopad 
7.11. 05.A: Makromolekulární obři (prof.Semerádová) 
8.11. Seminář MCh: Chemie boranů (prof.Ottová) 
Leden 
29.1. Chemická olympiáda, kat. D (prof.Benešová) 
Únor 
6.2. Chemická olympiáda, kat. D (prof.Benešová) 
Březen 
7.3. Chemická olympiáda – praktikum (prof. Semerádová) 
Duben 
2.4. Praktická část chemické olympiády (prof.Semerádová) 
3.4. Test chemické olympiády (Sem) 
24.4. 02.AB, 03.AB, 1. A, 2. A Hodina moderní chemie (prof.Wohlgemuthová) 
 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
- Zájmový chemický kroužek pod vedením prof. Ottové 
- CTM Akademy celoroční online kurzy z chemie ukončené mezinárodní oborovou AP zkouškou ( 
Advanced Placement), která je na úrovni prvního ročníku americké vysoké školy s celosvětovou 
platností a je uznávaná univerzitami po celém světě v přijímacím řízení. 
Zkoušky úspěšně složili Tereza Odvárková a Lukáš Frk, ten s nejvyšším hodnocením A. Projekt 
vedla prof. Semerádová. 
 
3. Soutěže 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Chemická olympiáda 
kategorie D 

školní kolo 11 studentů  

obvodní kolo 
 
 
 

 
 
 
 

Markéta Petříčková 
Martin Rosenberg 
Martina Lauerová 
Eliška Smejkalová 

krajské kolo 
 

 Martina Petříčková 4. místo 
Martin Rosenberg 6. místo 

Chemická olympiáda 
kategorie C 

školní kolo 9 studentů  

krajské kolo 
 

 
 

Lukáš Frk 3. místo 
Vojtěch Keprta 7. místo 

Chemická olympiáda školní kolo 4 studenti  



Kategorie B krajské kolo  Lukáš Frk 4. místo 
Kateřina Kohoutová 7. místo 
Vojtěch Keprta 19. místo 

 
4. Další vzdělávání učitelů 
 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Chemie kolem nás VŠCHT –  kvazikrystaly 6 hod. Renáta Ottová 

Chemie kolem nás VŠCHT – léčiva v 21. století 6 hod Renáta Ottová 

Chemie kolem nás VŠCHT – konzervování a restaurování 
objektů                        

6 hod. Renáta Ottová 

Podzimní škola učitelů chemie VŠCHT 16 hod. Renáta Ottová 

Cesta do hlubin studia chemie PřF UK 24 hod. Renáta Ottová 

Chemie kolem nás VŠCHT – kvazikrystaly 6 hod. Věra Wohlgemuthová 

Podzimní škola učitelů chemie VŠCHT 16 hod. Věra Wohlgemuthová 

 
 Zpracovala: Zdenka Benešová 

 
  



Zpráva předmětové komise biologie 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovala předmětová komise v tomto složení: 
 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Brabec Pavel Bi, Ze 03.A, 07.B, 2. A 

Hrabovská Alena Bi,TV 03.B, 06.B, 3. A, Genetika 

Jánská Milada Bi,TV 02.A, 02.B, blok 

Mojžíšová Pavlína Bi, M 04.A, 04.B, 05.B, 1. A 

Skolilová Irena Bi, Tv 01.A, 01.B, 05.A, 06.A, 07.A, Antropologie 

 
1. Akce v rámci vyučování 
(projekty a aktivity doplňující výuku, organizované předmětovou komisí – krátkodobé) 
Motivační exkurze  
  Primy: Stanice přírodovědců, DDM, Dravci v letu 
  Sekundy: Krokodýlí zoo, Dravci v letu  
  Tercie: Zoo Praha 
  Kvarty: Hrdličkovo muzeum 
  Kvinty a 1. roč.: Botanická zahrada Troja, 05.A navíc Zoo Praha 
  Sexty a 2. roč.: Zoo Praha 
  Septimy a 3. roč: Drážďany Muzeum hygieny 
 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
 
Geologický týden 

Je určený 1. ročníkům a kvintám. Skládá se především z praktických dovedností v terénu a 
terénních exkurzí. Je zaměřen na poznávání vzniku a vývoje Českého masivu a na poznávání 
zastoupené flóry 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 dvě fakultativní exkurze. 
Navštívili Radotínsko, Berounsko a Koněpruské jeskyně. Žáci měli možnost získat geologické 
informace od našeho předního odborníka na paleontologii Dr. Štěpána Raka.  

  
V terénu Českého masivu si ověřili znalosti horotvorných procesů, na vlastní oči viděli to, co 
je vyobrazené v učebnicích, získali ucelenější obraz o vývoji navštíveného území. Studenti se 
naučili používat geologické kladívko a číst v usazených horninách. V závěru kurzu si na 



lokalitách nasbírali zkameněliny prvohor, určili živočicha za pomoci klíče a odborné rady. 
Tuto aktivitu studenti ocenili ze všeho nejvíce. V rámci „geologického týdne“ studenti též 
navštívili dva geoparky a Chlupáčovo muzeum, kde vyslechli odborný výklad.   
Celá bloková výuka je zakončena hodnocením získaných vědomostí z oblasti geologie a je 
známkou na výročním vysvědčení. Letošní kurz byl v rozsahu 30 hodin. 

 
Genetický kroužek: 

Kroužek genetiky – probíhají zde praktická laboratorní cvičení z nadstavbové oblasti 
biologie. V kroužku se letos pokračovali studenti sext a septim. Kroužek na naší škole 
probíhal již osmým rokem a studenti o něj mají enormní zájem. Bohužel z kapacitních 
důvodů se na mnohé nedostává. Studenti zde pracují se sofistikovanými přístroji, seznamují 
se se způsobem práce v genetických a forenzních laboratořích. Jedná se o pokračování 
v harmonogramu projektu „Genetika do škol“. Čtyřhodinový kroužek probíhal pravidelně 1-
2x za měsíc. Kroužek je určen studentům s nadstandardním zájmem o biologické vědy. 
Z těchto studentů se pak rekrutují zájemci o práci v projektu “Otevřená věda“, či se rozhodují 
studovat obory, které se úzce dotýkají molekulární biologie či genetiky. V kroužku studenti 
využívají anglické odborné texty, aplikují získané znalosti do praktických cvičení a osvojují si 
návyky pro vědeckou práci. Kroužek vedou dva zkušení učitelé – biologové, kteří tuto 
nadstandardní formu výuky ovládají. V případě potřeby jsou do výuky v kroužku zváni 
odborníci z praxe.         
Na základě obrovského úspěchu studentů, kterým se podařilo osekvenovat část genu (viz 
výroční zpráva 2015-16) se zájem studentů o kroužek každoročně zvyšuje. Naše genetická 
laboratoř byla i letos zpřístupněna studentům jednoho pražského gymnázia, jehož studenti si 
mohli též vyzkoušet práci v zařízení tohoto typu.   

 

 
 



 
 

 



 
 
3. Soutěže  
 

Mladý zahrádkář – soutěž pro nižší gymnázium v poznávání rostlin a péči o ně.  
Floristická soutěž – vazba květin (všechny kategorie). Soutěž má u nás velkou tradici, je o ní 
z řad žáků velký zájem, proto jsme i letos uspořádali školní kolo. Pravidelně získáváme přední 
umístění v regionálním (oblastním) kole.      

 



 
 

Botanická soutěž – školní kolo se koná v rámci vyučovacího předmětu v 2. ročníku a sextách. 
Nejúspěšnější studenti postupují do kola krajského.  
YPEF – soutěž pořádaná Lesnickou fakultou ČZU. Tato soutěž si získala u našich studentů 
oblibu a stává se už tradičně obsazovanou soutěží, kde studenti každoročně získávají přední 
místa.  Jedná se o týmovou soutěž, která prověřuje studenty ze znalostí lesní přírody. Soutěž 
velmi nenásilnou formou motivuje studenty k hlubšímu poznávání lesnické problematiky a 
k hlubšímu zájmu o biologii. Naše týmy opanovaly přední místa v regionálním kole a jedno 
družstvo se probojovalo do národního kola. 
 
Regionální kolo: 

 
 



 
 
Celostátní kolo: 

 
 



 
 

 
 



 
 
Biologická olympiáda – letos účast studentů ve všech kategoriích na úrovních školních, 
obvodních i krajských kol. Studenti se každoročně umísťují na předních místech krajských kol. 
Školního kola kategorie C a D se i letos zúčastnilo více než 20 žáků. Tímto způsobem se žáci 
začínají již v primách a sekundách motivovat pro zájem o přírodní vědy, zejména pro biologii. 
Je patrno, že se nám práce daří, hlavním ukazatelem je velký počet studentů hlásících se na 
VŠ přírodovědného i medicínského směru a jejich úspěšnost při přijímacích zkouškách.  
 
Výsledky soutěží: 
 

Druh soutěže Úroveň Jména účastníků umístění 

BiO 
 

kat D 
(obvod) 

Šmídová Vítězslava 02.B 
Štampachová Nela 02.B 
Cianci Cristine 02.B 
Hochman Otakar 02.B 

1. 
2. 
3. 
5. 

kat D 
(kraj) 

Šmídová Vítězslava 02.B 
Štampachová Nela 02.B 
Hochman Otakar 02.B 
Cianci Cristine 02.B 

1. 
5. 
7. 
9. 

kat C 
(obvod) 

Šmídová Marie 04.A 
Vránová Anna 04.B 
Jánská Ema 04.B 

1. 
2. 
3. 

kat C 
(kraj) 

Vránová Anna 04.B 
Šmídová Marie 04.A 
Jánská Ema 04.B 

3. 
5. 

10. 

kat B 
(kraj) 

Kojecká Ludmila 06.B 4. 
Úspěšný řešitel 

Kat A 
(kraj) 

Kohoutová Kateřina 07.B 7. 
Úspěšný řešitel 

Floristická soutěž žáci 
(kraj)  

Dolejší Eliška 02.A 
Šafránková Petra 02.B 

1. 
3. 

junioři  
(kraj) 

Marková Marie 05.B 
Krejčíková Zuzana 05.B 
Vomlelová Alena 07.B 

1. 
2. 
3. 

junioři 
(celostátní 
kolo) 

Marková Marie 05.B         2. 



YPEF (3 členné týmy) Regionální 
kolo 
Praha   
Kat.: starší  
 

Frk Lukáš 06.B 
Kojecká Ludmila 06.B 
Máchová Alžběta 06.B 

2. 
 

Stránský David 07.B 
 Filip Michael 2. A 

Zajíc Petr 07.B   

5. 
 

Kohoutová Kateřina 07.B 
Vomlelová Alena 07.B 
Rázga Matyáš 07.B 

6. 
 

Regionální 
kolo 
Praha   
Kat.: mladší 
 

Vránová Anna 04.B 
Petříčková Markéta 04.B 
Jánská Ema 04.B 

1. 
(postup) 

 

Štampachová  Nela 02.B 
Jandová  Sára 02.B 
Šmídová Vítězslava 02.B 

2. 

Řechtáčková Barbora 01.A 
Hájek Šimon 01.A 
Rudolf Matyáš 01.A 

3. 
 

Hochman Otakar 02.B 
Kopecký Matyáš 02.B 
Pěnička Matěj 02.B 

4. 
 

Celostátní 
kolo 

Vránová Anna 04.B 
Petříčková Markéta 04.B 
Jánská Ema 04.B 

2. 

Mladý zahrádkář Ústřední 
kolo 
(6 - 9. tř.) 

Šmídová Marie 04.A 27. 

Botanická soutěž  Kraj  Čekáme na výsledky   

 
4. Další aktivity: 
 
Exkurze do botanické, dendrologické, zoologické zahrady a přírodovědných muzeí jsou 

pravidelným doplňkem výuky všech tříd s náplní zoologie, ekologie, botaniky a ochrany 
přírody. 

Školní permanentka: cyklus výukových programů v Zoologické zahradě Praha pro studenty 
s předmětem zoologie (tercie, sexty, 2. r., septimy, 3. r.) 

Dravci v letu: environmentální vzdělávací program (01.A, 01.B, 02.A, 02.B)  
Zoologická zahrada Praha: 05.A 
Botanická zahrada Troja: komentovaná prohlídka skleníku Fata Morgana i venkovní expozice 

tematicky zaměřená na jehličnany a člověkem využívané rostliny, v rámci prohlídky studenti 
dostali pracovní listy zaměřené na výše zmíněnou tématiku (05.A, 05.B a 1. A) 

Hrdličkovo muzeum: každá ze tříd se zúčastnila komentované prohlídky Hrdličkova muzea a dílen 
na téma Skládání lidské kostry (04.A, 04.B) 

Vzpoura úrazům: akce zaštiťovaná VZP, přednášející jsou sami hendikepovaní (např. 
kvadruplegici), kteří hovoří o svém vlastním zranění s důrazem na prevenci úrazu (05.A, 05.B, 
1. A, 06.A) 

Prevence nádoru prsou: ukázky palpačního vyšetření na modelech, přednášející jsou ženy po 
ablaci prsu, důraz na prevenci (07.A, 07.B, 3. A) 

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



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

Exkurze do muzea člověka – Drážďany: Pravidelná tematická exkurze, při níž si studenti upevnili 
znalosti na praktických ukázkách anatomie a fyziologie jednotlivých lidských soustav (07.A, 
07.B, 3. A). 

Otevřená věda – podpora studentů se zájmem o stáže v odborných pracovištích pro 
středoškoláky 

Přednášková tematická pásma (přednášková pásma „Nebojte se vědy“, „Týden vědy“, „Evropský 
týden mozku“ apod. Účast studentů je dobrovolná a této možnosti využívají hlavně studenti 
nejvyšších ročníků. 

Exkurze do muzea ANTROPOS organizovaná pro studenty biologických seminářů. V rámci exkurze 
někteří studenti využili možnost navštívit v Brně muzeum Gregora Mendela.  

Projekt „Školní zahrada“ Studenti využívají výukový poster, jenž je součástí zahrady. Probíhala 
zde praktická výuka botaniky a ekologie především sekund, kvint a prvních ročníků, kteří mají 
podle ŠVP předmět botaniku.  

Závěrečná práce v kvartách  
Na konci kvarty studenti vypracovávali závěrečnou práci na témata, se kterými se studenti setkali 
v rámci exkurze do Hrdličkova muzea.  
 
Tři učitelé biologické sekce jsou fakultními učiteli, vedou pedagogické praxe, úzce spolupracují 
s Přírodovědeckou fakultou UK. 
 
Semináře 
Seminaristé biologických oborů měli též nadstandardní možnost laboratorních prací v naší 
genetické laboratoři. Jednalo se o úlohy: Práce s plazmidy s využitím restrikčních enzymů, 
Analýza potravin na přítomnost GMO, Pěstování a ředění kolonií bakterií a jejich využití 
v genetice.  
 
5. Další vzdělávání učitelů 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Cyklus zoologických přednášek v Zoo Praha 6 přednášek Pavlína Mojžíšová 

Epigenetika 8 hod všichni 

Pitvy užitné v laboratorních pracích SŠ 3 lab. práce Pavlína Mojžíšová 

První pomoc pro učitele 4 hodiny Milada Jánská 

 



 
 
 Zpracovala: Irena Skolilová  
  



Zpráva předmětové komise informatika. 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

prof. Markéta Škodová Informatika 03 AB; 04 AB; 05 AB; 1 A 

prof. Vojtěch Horký Programování 07 AB; 08 AB; 3A; 4A  

 
1. Akce v rámci vyučování 
 Mezipředmětový projekt/Zeměpis - kraje ČR 
 Jeden den s informatikou a matematikou – MFFUK 7.2. 2019 
 
2. Soutěže  

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Programování 
mikrořadičů  

Obvodní kolo 
(Praha 6 a 17) 

1 6. místo 

 
Zpracoval: Škodová Markéta 

  



 

Zpráva předmětové komise tělesné výchovy 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Adamovič Tomáš TV-ZSV 1. A, 06.A, 08.B 

Honzajková Kateřina TV-ČJ 01.A, 01.B, 02.B, 03.A, 04.A, 05.A, 05.B, 07.A 

Hrabovská Alena TV-Bi 2. A, 06.B, 08.A 

Klika Petr TV-Z 05.B, 06.B,  

Pospíšilová Yvetta TV-Aj 02.A, 02.B, 03.B, 04.B, 3. A, 08.B 

Skolilová Irena TV-Bi 02.A, 07.B, 4. A 

Vacek Milan TV-M 03.B, 07.B 

Vágenknechtová Pavlína TV-M 01.A, 03.A 

Vorel Jiří TV-Z 05.A, 2. A, 3. A, 07.A 

Wohlgemuthová Věra TV-Ch 01.B, 04.A, 04.B, 1. A, 06.A 

 
1. Akce v rámci vyučování 

 
Sportovní den s gymnastikou – Dobřichovice (nižší gymnázium) 
Bruslařský výcvik – HC Hvězda 
Vánoční volejbalový turnaj 
Velikonoční basketbalový turnaj Romana Doubka 
Přespolní a orientační běh 
Atletické přebory nižšího gymnázia 
Run and Help – charitativní akce 05.B – překážkový běh 
 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
 
Lyžařký kurz – 02.A, 02.B, 1. A, 05.A, 05.B 
Sportovní kurz – 3. A, 07.A, 07.B 
Vodácký výlet – 1. A, 05.A, 05.B, 2. A, 06.A, 06.B 
 
3. Soutěže  

 

Druh soutěže Úroveň Počet účastníků Ocenění studenti 

Beach volleyball Praha 2 Vít Beneš, Matěj Šépka 

Minifotbal Praha 10 - 

Florbal Praha 10 - 

Orientační běh Praha 21 Anna Marie Smutná, Albert 
Mareš, Milan Malačka 

Plavecko-běžecký 
závod 

Praha 12 - 

Juniorský maraton Praha 10 - 

 
Fotografie z bruslařského výcviku na zimním stadionu HC Hvězda Praha. 



 
 

 
 

 Zpracoval: Petr Klika 
 
 
  



Zpráva předmětové komise hudební výchovy 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

PaedDr. Ditta Linhartová HV 01.A, 01.B, 02.B, 02.A, 03.B, 04.B, 05.A, 05.B, 06.A, 
06.B, 2. A 

Helena Brdičková HV 01.A, 03.A, 04.A, 1. A 

 
1. Akce v rámci vyučování 

 

Září 
Příprava prim a 1. ročníku na imatrikulaci v Břevnovském klášteře – Linhartová 
Nábor nových členů do Alejsboru – Brdičková 
Říjen 
Imatrikulace prim a 1. A – Linhartová 
Koncert V Rudolfinu, L. van Beethoven: Osudová – 04.A, 04.B – Linhartová, Brdičková 
Listopad  
Koncert v Rudolfinu, L. Janáček: Symfonietta – 05.A, 05.B – Linhartová, Brdičková 
Návštěva film. představení Bohemian Rhapsody – 2. A, 05.A, 05.B, 06.B – Linhartová 
Prosinec 
Příprava Mikulášské besídky v MŠ – 07.B – Linhartová 
Návštěva filmového představení Bohemian Rhapsody – 06.B – Linhartová 
Vánoční koncert Alejsboru a provedení Rybovy České vánoční mše – Brdičková 
Návštěva Muzea hudby – 03.B – Linhartová 
Leden 
Koncert  v Rudolfinu, D. Šostakovič: 5. symfonie – 06.B, 2.A – Linhartová, Hrdličková 
Únor 
Nácvik vystoupení na školní akademii – taneční čísla 03.B, divadlo 01.B – Linhartová 
Vystoupení Alejsboru – Brdičková 
Březen 
Generálka na akademii – Linhartová 
Školní akademie – Linhartová, Brdičková 
Pražské kolo soutěže středoškolských sborů – zlaté pásmo a postup do celostátního kola – 
Brdičková 
Duben 
Sborový festival v Poreči v Chorvatsku – Brdičková, Vagenknechtová Edrová 
Květen 
Koncert Alejsboru ve Smetanově muzeu – Brdičková 
Koncert v Rudolfinu, A. Dvořák: Novosvětská – 06.A, 06.B – Linhartová, Hrdličková 
Předání maturitních vysvědčení, vystoupení Alejsboru a maturantů – Brdičková 
Červen 
Příprava kvart na vystoupení v Břevnově – Linhartová 
Slavnostní předání vysvědčení kvartám, vystoupení Alejsboru a organizace – Brdičková 
 
2. Další vzdělávání učitelů 

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

Seminář hudební výchovy – Hudba do škol – 
v Rudolfinu, 21.1., 9.4. 

6+6 
hodin 

Brdičková 

Celostátní seminář Klubu sbormistrů v Kutné Hoře 1 týden Brdičková 
 

 Zpracovala: Ditta Linhartová 
  



Zpráva předmětové komise výtvarná výchova 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovala předmětová komise v tomto složení: 

Vyučující předmět vyučované třídy / semináře 

Mgr. Žaneta Švidroňová 
MgA. Michaela Dašková 
MgA. Oldřich Morys 

Vv 
Vv 
Vv 

01.B, 02.B, 03.A, 03.B, 04.B, 05.A 
od 10.1. 01.B, 02.B, 03.A, 05.A 
od 2.5. 01.B, 02.B, 03.A, 05.A 

Mgr. Dagmar Chocholáčová Vv 
 

01.A, 02.A, 05.B, 06.B, 1. A 
Od 10.1. + 03.B, 04.B  

PhDr. Klára Braunová Vv 04.A, 06.A, 2. A 

 
1. Akce v rámci vyučování 

Tvorba různorodého materiálu propagujícího školu:  
Plakát na maturitní ples  
Novoročenky, plakát na vánoční koncert  
Pozvánky na imatrikulaci studentů prim a 1. ročníku  
Pozvánky na slavnostní předávání maturitních vysvědčení  
Pozvánky na slavnostní ukončení povinné devítileté školní docházky kvart  
Tvorba kulis k jednotlivým představením školní akademie 
Výzdoba tříd, školy 
 

 třída Název akce profesor 

Září    

Říjen 
22.10. 
26.10. 

 
1. A 
05.B 

 
F. Kupka, Jízdárna 
F. Kupka, Jízdárna 

 
Prof. Chocholáčová 
Prof. Chocholáčová 

Listopad 
10.11.  
16.11. 
19.11. 

 
Vyšší G 
05.B 
06.B 

 
Zájezd do Vídně s Pedf UK 
P. Písařík, Galerie Rudolfinum 
F. Kupka, Jízdárna 

 
Prof. Chocholáčová, Švidroňová 
Prof. Chocholáčová 
Prof. Chocholáčová 

Prosinec 
4.12. 
18.12. 

 
2. A 
 
04.A 

 
Bonjour, Monsieur Gauguin -  Kinského 
palác 
Plátno jako prostor  - Katharina Grosse - 
Workshop – Veletržní palác 

 
Prof. Braunová 
 
Prof. Braunová 

Únor 
15.2. 
26.2. 

  
05.B 
2. A 

 
Možnosti dialogu - SALM 
Arthur Jafa - výstava v Galerii Rudolfinum 

 
Prof. Chocholáčová 
Prof. Braunová 

Březen 
1.3. 
7.3. 
21.3. 

 
01.A 
05.A 
03.B 

 
Pixar studio, Výstaviště 
Artur Jafa - výstava v Galerii Rudolfinum 
2x Workshop ke K. Grosse, VP 

 
Prof. Chocholáčová 
MgA. Dašková 
Prof. Chocholáčová 

Duben 
30.4. 

 
2. A 

 
Stories – R. Fučíková – Villa Pellé 

 
Prof. Braunová 

Květen 
4.5. 

 
Vyšší G 

 
Zájezd do Vídně s PedF UK 

 
Prof. Chocholáčová 

Červen 
6.6. 
10.6 
13.6. 
14.6. 
14.6. 

 
04.A 
1. A 
02.A 
01.A 
05.B 

 
PQ Dětem  
PQ Dětem  
PQ Dětem  
PQ Dětem  
A Cool Breeze, Galerie Rudolfinum 

 
Prof. Braunová 
Prof. Chocholáčová 
Prof. Chocholáčová 
Prof. Chocholáčová 
Prof. Chocholáčová 

https://www.ngprague.cz/exposition-detail/bonjour-monsieur-gauguin
https://www.ngprague.cz/exposition-detail/bonjour-monsieur-gauguin
https://www.ngprague.cz/exposition-detail/bonjour-monsieur-gauguin
https://www.ngprague.cz/exposition-detail/katharina-grosse-wunderbild/
https://www.ngprague.cz/exposition-detail/bonjour-monsieur-gauguin
https://www.ngprague.cz/exposition-detail/bonjour-monsieur-gauguin


 
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity  
Zájezd za výstavami do Vídně 
Spolupráce s Katedrou VV při PedF UK, volnočasová nabídka pro třídy vyššího gymnázia 
10.11. (Švidroňová, Chocholáčová) 
4.5. (Chocholáčová) 
 
Tvorba miminek nanečisto  
01.A, 01.B - společný projekt s občanskou  výchovou – viz OV (Chocholáčová, Dašková) 
 
Přání pro seniory do Vojenské nemocnice 
Nižší gymnázium - Tvorba přání k Mezinárodnímu Dni seniorů – společný projekt  
(Braunová, Chocholáčová, Švidroňová) 
 
Výtvarné zpracování kulis a scénografických rekvizit pro školní akademii 
 
Soutěž PQ Dětem  
Jedná se o výtvarné zpracování zadání mezinárodní scénografické přehlídky „Zažít zázrak“. 
Odborná porota zhodnotila více jak 270 projektů a vybrala finalisty, mezi kterými byli oceněni 
také studenti Gymnázia Nad Alejí, Tereza Picková, Ema Raiterová ze třídy 04.A. 
Soutěže se dále zúčastnily třídy 01.A, 02.A, 04.A, 06.B, 1. A. 
(Braunová, Chocholáčová) 
 
3. Další vzdělávání učitelů  

 

Druh (název) vzdělávání Rozsah Účastník 

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

Září 
2018- 
červen 
2019 

Klára Braunová, Dagmar 
Chocholáčová, Žaneta 
Švidroňová 

4. Další důležité údaje 
Tandemová výuka 
V 1. pololetí školního roku probíhala tandemová výuka ve třídě 06.A (Braunová, Švidroňová). 
  



5. Fotografie 
 

 
Vítězná krychle studentek 04.A (Zažít zázrak, PQ) 
 

 

 
Návštěva PQ s 01.A 
 
 
  



 
Zájezd do Vídně ve spolupráci s KVV, PedF UK 
 

 

 
Návštěva workshopu k výstavě Katharina Grosse ve Veletržním paláci, 03.B                    
                      
 
 Zpracovala: PhDr. Klára Braunová 
 
  



IX.  PO SKY TOVÁNÍ  I NFORM AC Í  POD LE  ZÁKO NA Č .  1 0 6 /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 


