GYMNÁZIUM, PRAHA 6,NAD ALEJÍ
NAD ALEJÍ 1952
162 00 PRAHA 6

1952

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
O ČINNOSTI GYMNÁZIA
ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13
Výroční zprávu schválila školská rada na svém zasedání dne 14.10.2013.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. Název:
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
2. Vedení školy:
Ředitel:

Jiří Benda
(jiri.benda@alej.cz)

235010161

Stat.zástupkyně:

Ing. Arch. Zuzana Stiborková
(zuzana.stiborkova@alej.cz)

235010184

Zástupce:

Mgr. Jiří Hruška
(jiri.hruska@alej.cz)

235010188

3. Web:

www.alej.cz

4. Součásti školy a jejich kapacita:
Střední škola
Jídelna

IZO: 049625446
IZO: 102449708

kapacita: max 620 ţáků
kapacita: 620 jídel

5. Obory vzdělání:
Škola

Kód

Gymnázium
Gymnázium

79-41-K/41
79-41-K/81

Cílová kap.
oboru
/programu
Gymnázium/Alejí ke vzdělání
130
Gymnázium/Alejí ke vzdělání
520
Název oboru /
vzdělávacího programu

Poznámka
RVP G
RVP ZV a G

Učební plán oboru 79-41-K/41 vychází z RVP G – viz příloha č.1.
Učební plán oboru 79-41-K/81 vychází z RVP ZV a G – viz příloha č.2.
6. Změny ve skladbě oborů oproti školnímu roku 2011/2012:
a) Do výuky nebyly zařazeny ţádné nové obory a programy.
b) Školní vzdělávací program "Alejí ke vzdělání", který je sestaven dle RVP ZV a
RVP G, platil od tohoto školního roku pro všechny ročníky gymnázia. Ve
školním roce 2011/12 tak byla ukončena výuka dobíhajících oborů 79-41K/401 a 79-41-K/801.
7. Sídlo:
Nad Alejí 1952, 162 00 Praha 6
Vlastník budovy:
Hlavní město Praha
E-mail:
gymnasium@alej.cz
Telefon:
235010160
Fax:
235010189
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Charakteristika školy:
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 vzniklo v roce 1984. Základem
studijního programu gymnázia je všeobecné čtyřleté a osmileté studium s posílenou
výukou anglického jazyka.
Stejný důraz jako na kvalitní jazykovou přípravu gymnázium klade na
kvalitní výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Jejich výuka vrcholí v nejvyšších
ročnících celou škálou volitelných seminářů.
Zřizovatel:
Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2
(od 1.1.2001)
8. Vybavení školy
Areál gymnázia pochází z roku 1968 a tvoří ho 3 objekty – hlavní budova,
administrativní budova a sportovní blok. Součástí areálu je také venkovní hřiště. Od
roku 1997 procházejí budovy i hřiště gymnázia rekonstrukcí, která postupně
napravuje původní, velmi špatný technický stav budov. V roce 2012/2013 byla
revitalizace budovy pozastavena. Prostředky investičního fondu byly pouţity pouze
na drobné opravy. Převáţná část prostředků IF byla uchována s cílem pokračovat v
revitalizaci budovy v následujícím školním roce.
Hlavní budova
Obsahuje kmenové učebny tříd, odborné učebny českého jazyka, biologie,
chemie, fyziky, zeměpisu, dějepisu, společenských věd, výtvarné výchovy, hudební
výchovy a kabinety všech předmětů. Výuce slouţí 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 průběţně
vybavovány nejmodernější didaktickou technikou. V roce 2012/2013 byla
audiovizuální technikou vybavena pátá učebna jazyků (plazmová obrazovka).
Administrativní budova
Obsahuje kanceláře vedení školy a administrativních pracovníků, sborovnu, školní
kuchyni a jídelnu. Studentům v této části slouţí zejména česká a anglická knihovna
se studovnou.
Sportovní blok a venkovní hřiště
Obsahuje velkou a malou tělocvičnu, posilovnu s šatnami a
K výuce tělesné výchovy slouţí rovněţ boulderová horolezecká
multifunkční hřiště s vybavením na fotbal, volejbal, tenis a házenou.
je běţecký ovál, doskočiště skoku dalekého a vysokého a cvičná
vybavená streetbalovými koši.

příslušenstvím.
stěna a dále
Součástí areálu
tenisová stěna

9. Školská rada:
Školská rada byla zvolena dne 9.11.2011 ve sloţení:
Zástupci zletilých studentů a rodičů:
Zástupci gymnázia:
Zástupci zřizovatele:

Tomáš Opat (t.č. student OA)
Ing. Jana Rottová
Mgr. Jiří Hruška
Mgr. Lada Boháčová
Ing. Marie Kousalíková
Ing. René Pekárek, CSc.

Předsedkyní ŠR byla zvolena Ing Jana Rottová.
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Ve školním roce 2012/2013 se konalo první zasedání školské rady dne
23.10.2012. Školská rada projednala a schválila výroční zprávu gymnázia za školní
rok 2011/2012.
Druhé zasedání školské rady se konalo 16.4.2013 a předmětem jednání byl
rozpočet na kalendářní rok 2013.
Podrobné zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách školy v oddílu
Školská rada.
Kontakt: skolskarada@alej.cz.
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II. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

1. Pedagogičtí pracovníci

Ředitel a zástupci ředitele
(v přepočtu na plné úvazky)

Interní učitelé
(fyzické osoby)

Interní učitelé
(v přepočtu na plné úvazky)

Externí učitelé
(fyzické osoby)

Externí učitelé
(v přepočtu na plné úvazky)

Celkem
(fyzické osoby)

3

3

55

47,4

3

0,3

61

Gymnázium

Celkem
(v přepočtu na plné úvazky)

Ředitel a zástupci ředitele
(fyzické osoby)

Škola

a. Počty osob

50,7

b. Kvalifikace
Škola

Celkem %
z celkového počtu

Počet
Kvalifikovaných
Nekvalifikovaných

Gymnázium

59
2

97%
3%

c. Věková struktura pedagogických pracovníků
Počet celkem
ve fyzických
osobách
do 20 let
k 31.12.2012
61
0

v tom podle věkových kategorií
21–30
let
9

31–40
let
11

41-50
let
11

51-60
let
17

61 a více
let
13

d. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet
1
1
Semináře

1
1
1
1

Zaměření
Konzultační seminář
k ÚZ z Fj
Konzultační seminář
k PP z Fj
Finanční vzdělávání
XXIII. vzdělávací
seminář
Alternativní formy a
metody v Čj
Výuka stylistiky na sš
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Počet
účastníků

Vzdělávací
instituce

1

CERMAT

1

CERMAT

1

ÚMČ Praha 6

1

ASUD

2

Descartes

2

Descartes

1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
Semináře

1
1
1
1
1
1
1

Politika do školy patří
Celostátní seminář
sbormistrů
Interaktivní seminář
finanční gramotnosti
v OV
O oţehavých
tématech rozvojové
spolupráce
Nový občanský
zákoník
Český parlament a
parlamentarismus
Konzultační seminář
k MZ z M
New ways to
teaching and
learning
Blended learning
Smart Board ve
výuce
Podpora inovativních
vzdělávacích přístupů
Metody a formy
práce vedoucí ke
čten.gramotnosti
SMART D
NIQES - informační
seminář
Moderní trendy ve
výuce Fj
Utilisation du site
TV5 dans la classe
du FLE
Seminář evoluční
biologie pro učitele
Výuka k různosti na
školách v ČR

1

Informační a komunikační technologie
ve výuce Aj
E-learningové
prostředí Moodle
Svět energie

1

Podzimní škola 2012

1
1

1
1

Konflikty a krizové
situace ve škole
Myšlenkové mapy
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1

Centrum
občanského
vzdělávání

1

NIPOS-ARTAMA

1

OA Edvarda
Beneše

1

Partners Czech

1

Eduko

1

Parlamentní
institut

1

NIDV/CERMAT

1

ATECR

1

Bohemian
ventures

2

AV MEDIA

1

DZS ČR

1

Descartes

1

ZŠ Litvínovská

1

ČŠI

1

Littera FLE, UHK

2

IFP

1

PřF UK

1

Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

1

Oxford University
Press

1

Descartes

1

ČEZ
Ústav org.chemie
a biochemie
Společně k
bezpečí
Descartes

1
1
1

1
1
1
Semináře

1
1
1
1
1
1

Kurzy
1
1
Doplňkové
pedagogické
studium
Školský
management
Rozšiřování
aprobace

x

1
x

X

Konference
1

Přednášky
Studijní
návštěva /
stáţ

X
Konzultační seminář
k maturitě management
Problematika AŠS

1

1

Jazykové
studium
Exkurze

XI. seminář z historie
matematiky
Současná anglicky
psaná literatura
Seminář k úlohám
MO
Učíme se (s) GIS
Právní odpovědnost
při výuce TV
Vyuţití výp. techniky
při výuce Ch
Cloud pro učitele
XXVI. letní škola
historie
Současná literatura a
kultura anglosaských
zemí
Kurz pro sbormistry
a hudebníky
Výjezd metodiků
prevence Prahy 6

Konference ředitelů
gymnázií
Sympozium Sdruţení
učitelů Fj

1

MFF UK

1

Descartes

1

Výbor MO HMP

1

PřF UK

1

Comenia Consult

1

Descartes

1

CZ.NIC

1

PedF UK

2

Jazyková škola
HMP

1

Krajská knihovna
Pardubice

1

ÚMČ Praha 6

X

X

2

CERMAT

5

Policie ČR

X

X

1

AŘG

1

SUF

x

X

x

x

1
1
1

Plzeňsko
Týden vědy
Týden mozku

1
3
3

ASUD
AV ČR
AV ČR

x

X

x

x

e. Jazykové vzdělávání a jeho podpora

z toho

Počet učitelů cizích jazyků
Celkem (fyzické osoby)

21

s odbornou kvalifikací (dle zákona o PP)
bez odborné kvalifikace (dle zákona o PP)
rodilý mluvčí

17
0
5

7

2. Nepedagogičtí pracovníci
a. Počty osob
Fyzické osoby celkem

V přepočtu na plné úvazky

25

21,5

b. Další vzdělávání
Počet
1
Seminář
1
3
Konference

1

Kvalifikační
vzdělávání

1

Zaměření
Důchodové a
nemocenské pojištění
v roce 2012 a 2013
Daň z příjmů ze
závislé činnosti
Seminář PaM
Krajská konference
hromadného
stravování
Studium
gastronomického
oboru

Počet
účastníků

Vzdělávací
instituce

1

Erudica

1

Erudica

1

VEMA

1

Jídelny.cz, s.r.o.

1

SŠ gastronomická
a hotelová, s.r.o.

3. Asistent pedagoga
Od školního roku 2012/2013 je ve škole zaměstnán 1 asistent pedagoga s
úvazkem 0,7.
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III. ÚDAJE O ŢÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁV ÁNÍ

1. Počty tříd a počty ţáků v denním vzdělávání
Škola

Počet tříd

Počet ţáků

Gymnázium

20

601

Změny v počtech ţáků v průběhu školního roku
- přerušili vzdělávání

18

- nastoupili po přerušení vzdělávání

14

- sami ukončili vzdělávání

5

- vyloučeni ze školy

0

- nepostoupili do vyššího ročníku

7

- přestoupili z jiné školy

7

- přestoupili na jinou školu

10

- jiný důvod změny

0

z toho nebylo pov. opakování

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

Průměrný počet ţáků
na třídu
30,05

Průměrný počet ţáků
na učitele
11,85

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

Celkem

Gymnázium

Počet ţáků
celkem
Z toho nově
přijatí

Karlovarský

Kraj

Jihomoravský

Škola

Jihočeský

3. Ţáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

81

0

0

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

14

9

6

4. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků v denním vzdělávání (po opravných
zkouškách a doklasifikaci)
Škola
Prospělo s vyznamenáním
Z celkového
Neprospělo
počtu ţáků
Opakovalo ročník
Počet ţáků s uzavřenou klasifikací do 30.6.
Tj. % z celkového počtu ţáků
Prům. počet zameškaných hodin na ţáka
Z toho neomluvených

Gymnázium
192
7
1
597
99,3%
60,92
0,25

5. Výsledky maturitních zkoušek v denním vzdělávání
Počet ţáků, kteří konali zkoušku
Z toho konali zkoušku opakovaně
Počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni
ke zkoušce v řádném termínu
Prospěl s vyznamenáním
Počet ţáků, kteří byli
Prospěl
hodnoceni:
Neprospěl

92
3
0
53
39
0

Ve volitelné zkoušce společné části maturitní zkoušky si 54 (58,7%) studentů
zvolilo matematiku a 38 (41,7%) cizí jazyk (7 ţáků anglický jazyk, 20 ţáků německý
jazyk, 9 ţáků francouzský jazyk a 2 ţáci španělský jazyk).
Zestručněné výsledky společné části maturitní zkoušky (CERMAT):

POČET

Český jazyk

PŘIHLÁŠENÝCH

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM
ČESKÁ REPUBLIKA
GYMNÁZIUM
DLE SKUPIN
z toho: 8leté gymnázium
OBORŮ
4leté gymnázium
ŠKOLA CELKEM
ŠKOLA DLE SKUPIN GY4
OBORŮ
GY8
TŘÍDA
SKUPINA OBORŮ
4.A
GY4
Oktáva A
GY8
Oktáva B
GY8
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KONAJÍCÍCH

PRŮM.
%
SKÓR

90 496
23 644
8 378
13 251

80 575
22 868
8 192
12 709

71,2
80,6
83,4
78,6

92
31
61

92
31
61

86,8
85,9
87,3

31
30
31

31
30
31

85,9
83,2
91,3

KONAJÍCÍCH

PRŮM.
%
SKÓR

35 358
8 691
3 334
4 677

31 180
8 474
3 278
4 525

54,8
75,4
80,8
71,3

54
19
35

54
19
35

85,8
79,1
89,5

19
19
16

19
19
16

79,1
85,9
93,8

KONAJÍCÍCH

PRŮM.
%
SKÓR

46 414
13 287
4 647
7 785

41 730
12 785
4 530
7 429

79,5
89,3
92,1
87,4

7
1
6

7
1
6

92,6
93,4
92,5

1
6
0

1
6
0

93,4
92,5
-

KONAJÍCÍCH

PRŮM.
%
SKÓR

6 387
841
271
533

5 452
806
262
507

65,8
83,2
86,7
81,1

20
11
9

20
11
9

89,4
86,0
93,6

11
3
6

11
3
6

86,0
90,6
95,2

POČET

Matematika

PŘIHLÁŠENÝCH

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM
GYMNÁZIUM
ČESKÁ REPUBLIKA
z toho: 8leté gymnázium
DLE SKUPIN OBORŮ
4leté gymnázium
ŠKOLA CELKEM
ŠKOLA DLE SKUPIN
GY4
OBORŮ
GY8
TŘÍDA
SKUPINA OBORŮ
4.A
GY4
Oktáva A
GY8
Oktáva B
GY8

POČET

Anglický jazyk

PŘIHLÁŠENÝCH

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM
GYMNÁZIUM
ČESKÁ REPUBLIKA
z toho: 8leté gymnázium
DLE SKUPIN OBORŮ
4leté gymnázium
ŠKOLA CELKEM
ŠKOLA DLE SKUPIN
GY4
OBORŮ
GY8
TŘÍDA
SKUPINA OBORŮ
4.A
GY4
Oktáva A
GY8
Oktáva B
GY8

POČET

Německý jazyk

PŘIHLÁŠENÝCH
ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM
GYMNÁZIUM
ČESKÁ REPUBLIKA
z toho: 8leté gymnázium
DLE SKUPIN OBORŮ
4leté gymnázium
ŠKOLA CELKEM
ŠKOLA DLE SKUPIN
GY4
OBORŮ
GY8
TŘÍDA
SKUPINA OBORŮ
4.A
GY4
Oktáva A
GY8
Oktáva B
GY8
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Francouzský jazyk

84,3
85,6
88,6
82,3

9
0
9

9
0
9

90,0
90,0

0
0
9

0
0
9

90,0

KONAJÍCÍCH

PRŮM.
%
SKÓR

183
148
10
34

176
146
9
33

84,3
87,6
92,8
82,7

2
0
2

2
0
2

92,8
92,8

0
2
0

0
2
0

92,8
-

vzdělávání

školního

79-41-K/41
Gymnázium

denního

Délka vzdělávání

4 roky
Počet přihlášek celkem
79
Počet kol přijímacího řízení celkem
1
Přijímací řízení Počet přijatých celkem
45*
pro šk.rok
Z toho v 1.kole
45
2013/2014
Z toho ve 2.kole
0
(denní vzdělávání)
Z toho v dalších kolech
0
Z toho na odvolání
0
Počet nepřijatých celkem
34
Počet volných míst po přijímacím řízení
Obor: 79-41-K/41 Gymnázium
0
Obor: 79-41-K/81 Gymnázium
x
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79-41-K/81
Gymnázium

PŘIHLÁŠENÝCH

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM
GYMNÁZIUM
ČESKÁ REPUBLIKA DLE
z toho: 8leté gymnázium
SKUPIN OBORŮ
4leté gymnázium
ŠKOLA CELKEM
ŠKOLA DLE SKUPIN
GY4
OBORŮ
GY8
TŘÍDA
SKUPINA OBORŮ
4.A
GY4
Oktáva A
GY8
Oktáva B
GY8
1.ročníků

213
191
74
74

POČET

Španělský jazyk

do

222
197
74
79

PŘIHLÁŠENÝCH

ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM
GYMNÁZIUM
ČESKÁ REPUBLIKA DLE
z toho: 8leté gymnázium
SKUPIN OBORŮ
4leté gymnázium
ŠKOLA CELKEM
ŠKOLA DLE SKUPIN
GY4
OBORŮ
GY8
TŘÍDA
SKUPINA OBORŮ
4.A
GY4
Oktáva A
GY8
Oktáva B
GY8

6. Přijímací řízení
2013/2014:

KONAJÍCÍCH

PRŮM.
%
SKÓR

POČET

8 let
396
1
72*
72
0
0
0
324
X
0

roku

Při přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014 byly ve všech zkouškách vyuţity
testy a vyhodnocovací program společnosti SCIO. Po dobrých zkušenostech hodlá
gymnázium vyuţívat testy SCIO i v následujících letech. Výjimku bude tvořit test
z anglického jazyka (pouţíváme jej pouze pro čtyřleté studium), neboť SCIO tento
test nebude dodávat. V přijímacím řízení pro rok 2014/2015 proto pouţijeme test
jiného dodavatele nebo vlastní.
*Počet přijatých studentů je vyšší neţ kapacita tříd – ostatní uchazeči
neodevzdali zápisové lístky.
7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Země

Počet studentů
1
1
1
1
1
1
1
6
1
2
3
3
1

Arménie
Brazílie
Bulharská republika
Tchaj-wan
Chorvatsko
Německo
Korejská lid.dem.republika
Ruská federace
Srbsko
Slovenská republika
Vietnam
Ukrajina
Spojené státy americké

Začleňování cizinců do vzdělávání nepřináší ţádné výrazné problémy. Jedná se
nejčastěji o dvě skupiny. První tvoří ţáci ze smíšených rodin, kteří dobře ovládají
český jazyk. Druhou skupinu tvoří výměnní studenti (organizace AFS, YFU, Rotary
Klub atd.), jejichţ motivací je zvládnutí základů českého jazyka v rámci jednoročního
studijního pobytu v ČR. Těmto studentům škola vytváří základní podporu
prostřednictvím dalších vyučovaných jazyků.
8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků
Gymnázium není zaměřené na speciální výchovu a vzdělávání.
Ve školním roce 2012/2013 nastoupil po přijímacím řízení do 1.ročníku
osmiletého studia ţák s těţkou zrakovou vadou. Ve spolupráci s pracovnicí
Speciálního pedagogického centra byl vytvořen individuální vzdělávací plán. Ţák byl
plně integrován v běţné třídě za pomoci asistenta pedagoga.
9. Vzdělávání nadaných ţáků a studentů
Vzdělávání nadaných studentů probíhá v rámci běţné výuky s vyuţitím
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 krouţků.
Gymnázium se cíleně snaţí zprostředkovat studentům zejména vyššího gymnázia
informace o moţnostech studia v zahraničí:
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a) Pravidelně probíhají pro zájemce o středoškolské i vysokoškolské studium
v zahraničí prezentace, které vedou absolventi výměnných programů,
případně absolventi školy, kteří na zahraničních školách studují.
b) Na webových stránkách gymnázia byla vytvořena nová sekce „Studovat
v zahraničí“, která soustřeďuje nabídky stipendií, články se zkušenostmi
studentů i učitelů a další materiály.
c) Informace o moţnostech studia na zahraničních VŠ byly studentům
zprostředkovány téţ studijní poradkyní Nadace Zdeňka Bakaly Kristýnou
Borsodi. Ve výběrovém řízení NZB byli bývalí studenti gymnázia rovněţ
úspěšní.
d) Na základě oslovení American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies
škola zorganizovala soutěţ o pobyt na letním táboře CTY (Center for talented
Youth) programu při Johns Hopkins University v USA.
e) Celkem 16 studentů vyššího gymnázia absolvovalo kurzy CTY Online v délce
od 3 do 8 měsíců. Výběr kurzů: AP Biology (2 studenti), AP Chemistry (1
student), AP Physics (3 studenti), Calculus AB (1 student), Competitive Math
(2 studenti), Language Rules (5 studentů), Linear Algebra (1 student,
Precalculus (1 student). Náročné kurzy v anglickém jazyce byly zapracovány
do vzdělávacích plánů studentů, na kurzy označené AP navazovaly
mezinárodní standardizované AP zkoušky, ve kterých 6 studentů ze 7 uspělo
s vynikajícím výsledkem.
10. Ověřování výsledků vzdělávání
Kromě běţného zjišťování výsledků vzdělávání pouţívala škola ve školním roce
2012/2013 další nástroje:
1. testování Kalibro pro kvarty (zjišťování výsledků vzdělávání pro niţší stupeň
osmiletého gymnázia)
2. testování kvart (organizované centrálně Českou školní inspekcí)
3. výsledky studentů v Cambridgeských zkouškách
4. zjišťování úspěšnosti absolventů v přijímání na VŠ
1. Kalibro
Srovnávací testy Kalibro pro kvarty pouţíváme od roku 1998, a to vţdy testy
z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Gymnázium v testech dosahuje
nadprůměrných výsledků. Výsledky kvart z roku 2012/2013 jsou uvedeny v tabulce:

Zkouška

Počet
studentů

Gymnázium
Nad Alejí

Gymnázia ČR

Celkem ČR

Průměrná úspěšnost
ţáků
Pořadí mezi
gymnázii

Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk

57
56
57

81,5%
82,0%
87,5%

75,7%
68,1%
76,9%

68,5%
52,5%
59,9%

1.decil
1.decil
1.decil
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Dlouhodobé výsledky:
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2. Testování kvart ČŠI
Ve dnech 20. – 24.5.2013 proběhla 2. celoplošná zkouška testování kvart.
Testování online proběhlo ve třech předmětech. Souhrnné výsledky obdrţela škola;
kaţdý ţák, který se testování zúčastnil, má k dispozici své osobní výsledky.
Grafy celkového hodnocení zobrazují, kolik procent zúčastněných tříd dosáhlo
příslušného intervalu úspěšnosti, případně kolik procent tříd konalo testy ve vyšší
obtíţnosti (vyšší obtíţnost byla ţákovi automaticky přiřazena podle výsledků první
části testu).
Grafy pro třídy porovnávají úspěšnost dané třídy s průměrem všech testovaných
tříd (průměr ČR).
Český jazyk
Kvarta A

Kvarta B

Výsledky v porovnání ČR:
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Matematika
Kvarta A

Kvarta B

Výsledky v porovnání ČR:
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Anglický jazyk
Kvarta A

Kvarta B

Výsledky v porovnání ČR:
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3. Výsledky studentů v Cambridgeských a dalších zkouškách v anglickém jazyce
Součástí učebního plánu gymnázia je příprava na Cambridgeské zkoušky
z anglického jazyka. Přípravu na zkoušky zajišťují čeští a zahraniční interní učitelé
gymnázia, placené zkoušky se konají ve spolupráci s Metropolitní Univerzitou Praha
(autorizovaným střediskem Cambridge ESOL v ČR) několikrát do roka podle volby
studentů. Další certifikované zkoušky mohou studenti skládat sami nezávisle.
Přehled absolventů gymnázia ve školním roce 2012/2013 s úspěšně sloţenými
zkouškami:
Typ zkoušky
FCE
CAE
Bez zkoušky
4.A

OA

4.A
16
3
12
OB

OA
13
5
12

OB
9
20
2

Celkem
38
28
26

41 %
31 %
28 %

Celkem

4. Volba VŠ absolventů šk. roku 2012/2013 zjištěná dotazníkovým šetřením
Od 10.9.2013 do 30.9.2013 probíhalo elektronicky dotazníkové šetření, při kterém byli osloveni
maturanti roku 2013. Zjišťovali jsme počty přihlášek na VŠ, počty úspěšných přijetí na VŠ a
školy, na které naši absolventi skutečně nastupují. Od 92 absolventů jsme obdrţeli celkem 78
odpovědí.
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1. Kolik přihlášek na VŠ jste podával/a?

Počet podaných
přihlášek

Nehlásil/a jsem se
na VŠ
0%

1 přihlášku
20%

neodpověděl/a
15%

6 a více přihlášek
7%

2 přihlášky
16%

5 přihlášek
10%

3 přihlášky
18%

4 přihlášky
14%

2. Na kolik škol jste byli přijati?

Počet přijetí
na VŠ

Nehlásil/a jsem se
na VŠ
0%

Nebyl/a jsem
přijat/a nikde
1%

neodpověděl/a
15%

Byl/a jsem přijat/a
na 1 VŠ
30%

Byl/a jsem přijat/a
na 4 a více VŠ
12%

Byl/a jsem přijat/a
na 3 VŠ
13%

Byl/a jsem přijat/a
na 2 VŠ
29%
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3. Zapsané vysoké školy

Zapsané VŠ
UK bez upřesnění
FSV UK
MFF UK
PřF UK
PF UK
FF UK
1.LF UK
2.LF UK
3.LF UK
PedF UK
FHS UK
FTVS UK
ČVUT bez upřesnění
FIT ČVUT
FJFI ČVUT
FEL ČVUT
MÚVS ČVUT
FBMI ČVUT
FS ČVUT
VŠE bez upřesnění
FNH VŠE
FFÚ VŠE
FMV VŠE
VŠChT
ZČU bez upřesnění
PedF ZČU
MU bez upřesnění
Mackintosh school of architekture, Glasgow School of…
University of Glasgow
SOAS University of London
University College London
Anglo American University
0

2

4

6

8

11. Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program „Alejí ke vzdělání“ pro niţší 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 rovněţ průběţně zpracovány i drobné změny
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ŠVP vyplývající z potřeb jednotlivých předmětů (změny učebnic, dopracování
návazností apod.).
12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Gymnázium nabízí všeobecné čtyřleté a osmileté studium s výukou povinných,
volitelných a nepovinných předmětů v angličtině.
Čtyřleté
studium

Osmileté
studium
kvarta
1.ročník
kvinta
2.ročník
sexta
3.ročník
septima
pro všechny ročníky

(především vyšší ročníky)

Předmět

Typ

The World is Small
Reálie anglicky mluvících zemí
Reálie anglicky mluvících zemí
Literatura anglicky mluvících zemí
Drama v anglickém jazyce
Anglická debatní liga

povinný
povinný
povinný
povinný
nepovinný
nepovinný

V rámci
výuky
jsou
studenti
cambridgeských zkoušek (FCE a CAE).

připravováni

na

vykonání

jazykových

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 jiţ v primě z nabídky: německý
jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk. Ve čtyřletém studiu je druhý
cizí jazyk stanoven z důvodu návaznosti úvazků (střídá se Nj, Fj, Šj). Ve školním
roce 2012/2013 byly ve třídě 1.A dvě skupiny španělského jazyka. I druhé cizí
jazyky nabízejí volitelné konverzační hodiny a semináře.
Ve školním roce 2012/2013 se gymnázium třetím rokem zapojilo do
Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky. V rámci programu
došlo k navýšení počtu hodin výuky 2.cizího jazyka o jednu hodinu týdně pro
všechny studenty vyššího gymnázia:
Čtyřleté
studium

Osmileté
studium

1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník

kvinta
sexta
septima
oktáva

Hodinová dotace
2.cizího jazyka
dle ŠVP
4
3
3
3
3
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Hodinová dotace
z metropolitního
programu
1
1
1
1
1

IV. AKTIVITY ŠKOLY, PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

1. Výchovné a kariérní poradenství
Funkci výchovné poradkyně vykonává PhDr. Barbara Jirsová.
B.Jirsová je absolventkou kvalifikačního kurzu pro výchovné poradce na katedře
psychologie FF UK (ukončení v prosinci 2006). Při své činnosti výchovné poradkyně
průběţně konzultuje s psycholoţkou Pedagogicko-psychologické poradny Prahy 6
PhDr. I.Kubešovou a spolupracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů
s Mgr. P.Edrovou. Závaţnější problémy řeší ve spolupráci s ředitelem školy, účastní
se i některých jednání vedení školy s rodiči a se studenty.
Ve školním roce 2012/2013 B. Jirsová pokračovala ve své práci koordinátorky
školního projektu Paleta. Na Dnech otevřených dveří (21.11.2012 a 16.1.2013)
poskytovala společně s vedením školy informace o studiu na osmiletém gymnáziu.
Velmi významná je i spolupráce našeho gymnázia s Pedagogicko-psychologickou
poradnou Prahy 6, konkrétně s psycholoţkou PhDr. Ivanou Kubešovou, která má
pravidelně jedenkrát týdně konzultace přímo ve škole a zároveň se zapojuje i do
dalších akcí školy. V září 2012 se dr. Kubešová zúčastnila seznamovacích pobytů
Šance pro studenty 1.A, v květnu 2013 záţitkových kurzů pro studenty kvarty A a
kvarty B, celoročně spolupracovala při realizaci projektu Miminko nanečisto.
Velký důraz byl jiţ tradičně poloţen také na spolupráci výchovné poradkyně
s třídními učiteli i s ostatními vyučujícími. Na začátku školního roku proběhl pod
vedením výchovné poradkyně instruktáţní seminář pro třídní učitele a jejich
zástupce na téma „Výchovná práce třídního učitele a práce učitele se třídou“
(29.8.2012). Následně pak proběhla provozní porada zaměřená na informace o
problémových a sledovaných ţácích a na výměnu zkušeností a další individuální
výchovné postupy při práci s nimi (3.9.2012). Během celého školního roku byly
vzniklé problémy průběţně konzultovány a řešeny.
Ve školním roce 2012/2013 řešila výchovná poradkyně především vztahové
problémy, problémy spojené s nevhodným chováním jednotlivých studentů,
prospěchové problémy a problémy vyplývající ze zdravotního stavu studentů či
zhoršeného psychického stavu nebo z jejich rodinného prostředí.
Kázeňské a vztahové problémy se projevovaly zejména v niţších ročnících, ve
většině těchto případů byla situace řešena individuálně s jednotlivými studenty či
skupinami, případně s jejich rodiči.
Ve třídě SA, v návaznosti na situaci vzniklou a řešenou v závěru předchozího
školního roku, byla výchovnou poradkyní provedena intervence ve třídě (4.9.2012)
zaměřená na nastavení pravidel třídy. Podle následného zjišťování se situace ve třídě
dost zklidnila, avšak někteří studenti potřebují i nadále přísný dohled a občasné
připomínání pravidel chování. To se daří díky systematické práci všech učitelů.
Významnou zastřešující a koordinační funkci má třídní učitel.
Nepříznivá atmosféra, spojená se vztahovými problémy a v závěru školního roku i
s krádeţí, se projevila ve třídě TA. Práce se třídou bude pokračovat po prázdninách.
Nevhodné chování a závaţnější kázeňské problémy jednotlivců byly řešeny ve
spolupráci s vedením školy a s rodiči, v souladu s vnitřním řádem školy.
Atmosféra ve třídách je průběţně monitorována zejména třídními učiteli, kteří
s výchovnou poradkyní úzce spolupracují.
Lze konstatovat, ţe ke zkvalitňování vztahů ve třídách i k celkově dobré
atmosféře školy velkou měrou přispívá také preventivní program školy (organizační
zajištění: Mgr. Pavlína Vágenknechtová Edrová) a s ním související obsah výuky
občanské výchovy, zvláště v primách a sekundách (Mgr. Ivana Mináriková). Výběr
akcí (o.s. Prev-Centrum Praha 6, agentura ACET) je koordinován podle specifických
projevů a potřeb jednotlivých tříd.
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Stejně jako v předchozích letech, velký důraz byl poloţen zejména na prevenci
šikany, a to jednak cíleným systematickým sledováním chování (ve spolupráci
s třídními učiteli a ostatními vyučujícími), konzultacemi, individuálním přístupem a
vyjednáváním, a také prostřednictvím informačních letáků pro studenty i rodiče
nových ročníků (PA, PB – 19.9.2012, 1.A – 14.11.2012). Základní informace jsou
zároveň celoročně vyvěšeny na nástěnce výchovné poradkyně ve 2.patře školy.
Tento systém se ukázal jako poměrně efektivní, neboť na základě větší
informovanosti a otevřenosti mohly být počínající vztahové problémy ihned
podchyceny a vyřešeny.
Vůči studentům se specifickými poruchami chování (2 studenti) i vůči dalším
studentům, u nichţ se projevují problémy v oblasti chování (emoční labilita, zvýšená
impulzivnost, kolísání pozornosti apod.) je uplatňován individuální přístup.
Velká pozornost ze strany výchovné poradkyně je rovněţ individuálně věnována
podpoře studentů se zdravotním znevýhodněním a jinými závaţnými osobními
problémy a studentům se sloţitou rodinnou situací či jiným sociálním
znevýhodněním.
Všechny tyto případy jsou řešeny ve spolupráci s PhDr. I.Kubešovou, s vedením
školy, s třídními učiteli a podle potřeby i s ostatními vyučujícími a výchovně
vzdělávací postupy jsou průběţně konzultovány s rodiči.
Ve školním roce 2012/13 byl do primy osmiletého gymnázia přijat student se
speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zrakového postiţení. Ve třídě pracuje
asistent pedagoga Jiří Tupý. Pro vyučující ve třídě i pro ostatní zájemce z řad
pedagogů byly vedením školy zorganizovány dvě schůzky s tyflopedkou Mgr. Hanou
Červeňákovou (25.9.2012, 29.5.2013), zaměřené zejména na konzultaci
k individuálnímu přístupu v jednotlivých předmětech. Díky dobré spolupráci třídní
učitelky, asistenta, všech vyučujících, rodičů i díky dobrému zapojení a zájmu
samotného ţáka zatím probíhá integrace bez váţnějších problémů.
B. Jirsová se i nadále zaměřuje také na rozvoj studijních dovedností ţáků a
efektivnost jejich učení
- v 1.ročníku čtyřletého studia realizovala v průběhu
1.pololetí dvouhodinový seminář na téma „Jak se učit na gymnáziu – zásady
efektivního učení“. V primách byl seminář zařazen aţ ve 2.pololetí, aby studenti
mohli lépe zhodnotit specifika jednotlivých předmětů a diskutovat o vyuţití vhodných
metod učení pro následující období. Studenti zároveň obdrţeli informační letáky se
základními zásadami efektivního učení, tyto informace jsou také celoročně vyvěšeny
na nástěnce výchovné poradkyně ve 2.patře školy.
SEMINÁŘ JAK SE UČIT NA GYMNÁZIU – ZÁSADY EFEKTIVNÍHO UČENÍ

1.A
PA

22.10.2012 – 1.část
12.11.2012 – 2.část
12.3. 2013

PB

5.3. 2013

Problémy s učením u jednotlivců řešila výchovná poradkyně individuálně,
poskytovala konzultace studentům a jejich rodičům, průběţně spolupracovala s
třídními učiteli i ostatními vyučujícími.
Rovněţ koordinovala individuální přístup ke studentům se specifickými poruchami
učení (dysgrafie a dysortografie – 11 studentů, z toho 8 na niţším stupni osmiletého
studia).
V předchozím školním roce (2.11.2011) byla pro celý pedagogický sbor
realizována přednáška o specifických poruchách učení (lektorka – dr. Kubešová),
současně všichni vyučující mají k dispozici informační materiály o SPU, zpracované
dr.Jirsovou a průběţně dle potřeby konzultují individuální přístup k jednotlivým
studentům.
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V oblasti kariérního poradenství je pozornost zaměřena především na studenty
vyšších ročníků. V septimě/3.ročníku mohou studenti absolvovat testy profesní
orientace včetně jejich rozborů (organizační zajištění: PPP Prahy 6 – dr.Kubešová).
Z organizačních a časových důvodů proběhlo testování třídy MA jiţ v závěru
předchozího školního roku a v květnu 2013 bylo provedeno testování ve třídě XB.
Výchovná poradkyně B.Jirsová vede instruktáţní semináře, průběţně zajišťuje
informovanost studentů o moţnostech studia na všech typech vysokých škol, vyšších
odborných škol a v pomaturitních kurzech, informuje studenty o Dnech otevřených
dveří na vysokých školách, o přípravných kurzech a o způsobu přijímání na vysoké
školy včetně informací o národních srovnávacích zkouškách, má na starosti nástěnku
pro maturanty a distribuci propagačních materiálů, zájemcům poskytuje konzultace
k vhodnému výběru vysoké školy. Kontroluje správnost vyplnění přihlášek na VŠ a
VOŠ a provádí jejich potvrzení.
Ke konci školního roku 2012/13 se škola zapojila do nového projektu Ambasadoři
Masarykovy univerzity.
AKCE PRO STUDENTY:

PROFI testy (testy profesní orientace)
MB
16 studentů
3.A
19 studentů
XB
24 studentů
Instruktáţní seminář
výběr vysoké školy, vyplňování přihlášek na
vysokou školu (Jirsová)
Seminář „Jak se dostat na VŠ“ (Sokrates)
- pro školní rok 2012/2013
Seminář k přípravě na VŠ (Tutor)
Seminář „Národní srovnávací zkoušky“ (Scio)
- pro školní rok 2013/2014

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

27.9.2012
23.10.2012
23.5.2012
30.10.2012
1.11.2012
30.10.2012
16.10.2012
16.10.2012
16.10.2012
15.1.2013
15.1.2013
15.1.2013
16.5.2013
16.5.2013
16.5.2013

VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍ AKTIVITY VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ

datum
počet hodin
25.9.2012
5
26.2.2013

2

12.4.2013

8

celoročně

akce
Konference „Výuka k různosti na školách v ČR“
(Rozvojové partnerství projektu Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Preventivní informační seminář
„Postup při mimořádných událostech ve školských
zařízeních“
(Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy)
Konference „Škola jako místo setkávání“ aneb Kaţdý
jsme jiný, 6.ročník odborné konference
(FF UK Praha – katedra psychologie)
koordinátorka projektu „Paleta“ (viz zpráva o projektu)
Zpracovala: PhDr. Barbara Jirsová
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2. Prevence sociálně patologických jevů
Funkci koordinátorky a metodičky prevence sociálně patologických jevů vykonává
Mgr. Pavlína Vágenknechtová Edrová.
A. Preventivní programy
 programy v rámci výuky
Pedagogové se zapojují do programu primární prevence v rámci svých předmětů
(zejména ov, zsv, biologie, tv, vv, hv). Jedná se o organizaci přednášek, soutěţí
nebo průběţné působení ve školním roce ve škole, na kurzech, výletech, exkurzích.
 pravidelné akce
Sportovní turnaje jsou organizované pro celou školu. Jedná se o vánoční
volejbalový turnaj, velikonoční basketbalový turnaj a v závěru školního roku školní
atletické závody určené studentům prim aţ kvart. Učitelé tělesné výchovy se
průběţně věnují také tématům jako např. zdravý ţivotní styl, bezpečné chování,
poskytnutí první pomoci apod.
Další soutěţe organizované na našem gymnáziu - umělecké (výtvarné,
fotografické..), jazykové, literární. Studenti se samozřejmě účastní soutěţí i
v ostatních oborech a nejen v rámci našeho gymnázia.
 školní časopis
Školní časopis Aleo, který vytvářejí celý studenti s technickou pomocí pana
Horálka, je přínosem pro studenty i pro pedagogy a ostatní zaměstnance školy.
 zájmové krouţky
Škola nabízí studentům bohatý výběr zájmových krouţků (sportovní, výtvarné,
jazykové, dramatické apod.). Krouţky vedou převáţně pedagogové gymnázia.
Krouţky jsou placené. Studenti hojně vyuţívali školní hřiště.
 Projekty
1. Projekt Miminko nanečisto:
Dlouhodobý projekt určen studentům prim osmiletého studia. Na projektu se
podílí učitelé ov,biologie, výchovná poradkyně a školní psycholoţka.
Cílem je projít procesem početí nového ţivota aţ po narození. Následuje týdenní
péče o „novorozence“.
2. Projekt Paleta:
Dlouhodobý projekt určen všem studentům vyššího gymnázia. Podle moţností se
snaţíme zapojovat a informovat o projektu i studenty prim aţ kvart.
Součástí jsou přednášky na téma neziskové organizace a dobrovolnictví a
organizace humanitárních sbírek.
 studentská rada
Studentská rada je volné sdruţení zástupců jednotlivých tříd z řad studentů.
Studentská rada se schází pravidelně jednou měsíčně s vedením školy. Na
Studentské radě vedení školy seznamuje zástupce tříd se změnami v reţimu školy,
informuje o změnách, zadává ankety, předává materiály k připomínkám, upozorňuje
na nejrůznější školní i mimoškolní akce a předává zástupcům tříd i další vybrané
informace.
Zástupci tříd mají také prostor k dotazům, námětům, připomínkám či jiným
podnětům.
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Z jednání Studentské rady se pořizuje záznam, který je zveřejněn na webových
stránkách školy www.alej.cz.
 spolupráce s Prev-centrem
Ve škole probíhá projekt PREV, který zahrnuje preventivní bloky pro niţší
gymnázium vedené lektory Prev-centra. Tyto bloky trvají tři vyučovací hodiny a
přítomni jsou kromě dvou lektorů také třídní učitelé. Pro studenty vyššího gymnázia
a čtyřletého studia jsou v rámci projektu připravené dva dvouhodinové bloky vedené
metodičkou prevence. Témat a obsah preventivních bloků je uveden v MPP nebo v
ŠVP.
Projekt je financován MČ Prahy 6.
 Spolupráce s Centrem prevence rizik virtuální komunikace
Od školního roku 2012/2013 jsme začali spolupracovat s Centrem prevence rizik
virtuální komunikace PF UP v Olomouci. V přípravném týdnu proběhla beseda Ebezpečí pro učitele a na začátku školního roku pro rodiče nově přijatých studentů a
pro nové studenty prim a prvních ročníků na téma kyberšikana a rizika uţívání
sociálních sítí. Účast rodičů byla hojná.
V návaznosti na besedy E-bezpečí byl na třídních schůzkách v listopadu promítán
dokument Seznam se bezpečně!, který mohli shlédnout ostatní rodiče nebo se aspoň
informovat o jeho existenci a obsahu.
Projekt je financován MČ Prahy 6.
 Spolupráce se sdruţením ACET
Dále proběhly v prvním pololetí další besedy pro primy a sekundy na téma
kouření a šikana ve spolupráci se sdruţením ACET.
 spolupráce se školní psycholoţkou
Na škole pravidelně působí školní psycholoţka jeden den v týdnu (středa 11.00 –
15.00 hod. Je neoddělitelnou součástí některých projektů (miminko nanečisto) a
rozvojových pobytů.
 spolupráce s rodiči
Spolupráce s rodiči přináší finanční podporu a pozitivní přístup k preventivnímu
programu, se kterým jsou vţdy podrobně seznámeni.
 Nepravidelné akce
Také v tomto roce se připojili studenti osmiletého studia k filmové soutěţi
Antifetfest. Soutěţ byla určena ţákům základních a středních škol. Tématem, jak
název soutěţe napovídá, byly „drogy a vše, co souvisí“. Naši studenti přihlásili do
obvodního kola soutěţe dva filmy, z nichţ jeden postoupil do celopraţského kola.
B. Rozvojové pobyty tříd
Rozvojové pobyty jsou určeny studentům prim a kvart osmiletého studia a
studentům prvního ročníku čtyřletého studia.
Cílem pobytů pro primy a první ročníky čtyřletého studia seznámit se s novými
spoluţáky, třídním profesorem v jiném prostředí neţ ve škole. Program pobytů dává
novým studentům moţnost předvést se, nabídnout své schopnosti a dovednosti,
eventuelně řešit problémy se zapojením do nového kolektivu
apod.. Pobyty
probíhají na začátku školního roku.
Program pobytu pro kvarty je zaměřen na rozbourání negativních vazeb a
upevnění těch pozitivních, které se vytvořily v průběhu čtyř let studia. Kurz probíhá
v červnu.
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Všechny rozvojové pobyty pořádá škola zcela samostatně, bez nutnosti zadávání
instruktorských sluţeb externím agenturám. Akce vedou stálé týmy zkušených
pedagogů za účasti třídních učitelů. Jako instruktoři se na přípravě a realizaci podílejí
buď starší studenti, nebo absolventi gymnázia.
Zpracovala: Pavlína Vágenknechtová Edrová
3. Ekologická výchova a environmentální výchova
Uskutečňuje se zejména v praktické rovině. Chodby gymnázia jsou vybaveny
odpadovými nádobami na tříděný odpad (plasty, papír a směsný odpad). Škola se
zapojuje do celostátní soutěţe Recyklohraní (viz zpráva komise VV). Pro nově přijaté
studenty prim a 1.ročníku škola pořádá přednášku o třídění odpadu ve spolupráci se
společností EKO-KOM.
Průřezové téma ekologická a enviromentální výchova je zařazeno do školního
vzdělávacího programu „Alejí ke vzdělání“.
4. Multikulturní výchova
Průřezové téma multikulturní výchova je zařazeno do školního vzdělávacího
programu „Alejí ke vzdělání“.
V praktické rovině se studenti gymnázia setkávají s odlišnými kulturami
a národními zvyklostmi při výjezdech, které gymnázium pořádá (výměnné pobyty,
poznávací zájezdy, jazykové kurzy ve Velké Británii, účast na studentských
konferencích). Část z těchto aktivit zahrnuje i bydlení v rodinách.
Ve školním roce 2012-13 se škola kromě stálých aktivit zapojila do vzdělávacího
projektu Nickyho rodina. Cílem projektu je působit vysoce emocionálním příběhem
Sira Nicolase Wintona na celou generaci studentů a podnítit je ke snaţení změnit
svět k lepšímu.
5. Výchova k udrţitelnému rozvoji
Studenti se v hodinách přírodovědných předmětů, zejména zeměpisu a biologie,
seznamují formou rozborů a diskusí nad vybranými články nebo videoukázkami s
globálními problémy planety. Uvědomují si jejich váţnost a navrhují moţná řešení,
která by vedla k nápravě a byla v souladu se zásadami trvale udrţitelného rozvoje.
6. Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Měsíc konání
Září 2012
Září 2012
Září 2012
Září 2012
Září 2012
Říjen 2012
Listopad 2012
Listopad 2012
Prosinec 2012

Zaměření

Místo

Počet
účastníků

Seznamovací kurz
„Šance“ pro 1.ročník
Seznamovací kurzy
pro primy (2x)
Jazykové kurzy
pro sekundy (2x)
Setkání studentů
Tematický zájezd
Výukový a poznávací
zájezd
Výměnný zájezd
Tematický zájezd
Tematický zájezd

Lom na Hřebenech,
Lipnice

30

Lučany nad Nisou

60

28

Bedřichov
v Jizerských horách
Kreisau
CERN Ţeneva

63
5
45

Skotsko

45

Chicago
Krakov - Osvětim
Norimberk

21
18
45

Leden 2013

Lyţařský kurz

Leden 2013

Lyţařský kurz

Březen 2013

Lyţařský kurz

Březen 2013

Lyţařský kurz

Březen 2013
Duben 2013
Květen 2013

Lyţařský kurz
Poznávací zájezd
Sportovní kurz (2x)
Záţitkový kurz
pro kvartu (2x)
Sportovní kurz
Jazykový kurz
pro tercie

Červen 2013
Červen 2013
Červen 2013
Červen 2013

Vodácké výlety

Horní Mísečky
Postalm
Rakousko
Hinterstoder
Rakousko

30
29
27

Postalm
31
Rakousko
Horní Mísečky
29
Mnichov
45
Český ráj
57
Lom na Hřebenech,
64
Lipnice
Mikulášovice
28
Barnstaple
57
Velká Británie
Kvůli povodním se letos
nekonaly

7. Mimoškolní aktivity
Škola pořádala pro studenty zájmové krouţky:
Basketbal, fotbal, volejbal, výtvarný krouţek, krouţek genetiky (navazuje na
projekt OPPA „Genetika do škol“), krouţek francouzské konverzace, hudební soubor
(NP), anglická debatní liga (NP).
V odpoledních hodinách mohou studenti vyuţívat prostory školy podle provozních
moţností.
V areálu školy se nachází zkušebna pro studentské kapely. Ve školním roce
2012/2013 v ní působily 2 studentské kapely různých ţánrů. Skupiny vystupovaly na
akcích m.č. Praha 6, studenti si také uspořádali vlastní festival Alej Music Fest vol.
12 a 13. Dvě divadelní skupiny podobně vyuţívaly školní divadlo.
8. Soutěţe
Přehled úspěšných studentů v krajských a ústředních kolech soutěţí zařazených
MŠMT do programu excelence středních škol.
Jméno a příjmení Umístění Název soutěže

Kolo soutěže

Viktor Veselý

1.

Soutěž v cizích jazycích - němčina - kategorie - SŠ III.A

krajské kolo

Viktor Veselý

7.

Soutěž v cizích jazycích - němčina - kategorie - SŠ III.A

ústřední kolo

Václav Horký

3.

Olympiáda v českém jazyce

krajské kolo

Václav Horký

2.

Olympiáda v českém jazyce

ústřední kolo

Václav Horký

3.

Soutěž v cizích jazycích - latina - kategorie B

ústřední kolo

Petr Urban

2.

Biologická olympiáda - kategorie A

krajské kolo

Petr Urban

26.

Biologická olympiáda - kategorie A

ústřední kolo

Ondřej Cífka

3.

Matematická olympiáda - kategorie P

krajské kolo

Ondřej Cífka

7.

Matematická olympiáda - kategorie P

ústřední kolo

Ondřej Houška

6.

Matematická olympiáda - kategorie C

krajské kolo

Jiří Navrátil

4.

Zeměpisná olympiáda - kategorie D

krajské kolo

Jiří Navrátil

2.

Zeměpisná olympiáda - kategorie D

ústřední kolo
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Martin Sýkora

5.

Matematická olympiáda - kategorie A

krajské kolo

Martin Sýkora

22.

Matematická olympiáda - kategorie A

ústřední kolo

Luisa Černochová

6.

Chemická olympiáda - kategorie A

krajské kolo

Anna Umlaufová

8.

Chemická olympiáda - kategorie C

krajské kolo

Barbora Votinská

26.

Chemická olympiáda - kategorie C

krajské kolo

Markéta Novotná

4.

Biologická olympiáda - kategorie B

krajské kolo

Tereza Pětrošová

5.

Biologická olympiáda - kategorie B

krajské kolo

Luisa Černochová

6.

Fyzikální olympiáda - kategorie A

krajské kolo

Ondřej Houška

8.

Fyzikální olympiáda - kategorie D

krajské kolo

Anna Umlaufová

11.

Fyzikální olympiáda - kategorie D

krajské kolo

Tomáš Jirman

3.

Fyzikální olympiáda - kategorie C

krajské kolo

Jaroslav Nejedlý

6.

Fyzikální olympiáda - kategorie C

krajské kolo

Tomáš Ducháček

9.

Fyzikální olympiáda - kategorie B

krajské kolo

Van Minh Nguyen

12.

Fyzikální olympiáda - kategorie B

krajské kolo

Eliška Šimůnková

13.

Matematická olympiáda - kategorie B

krajské kolo

Markéta Tichá

18.

Matematická olympiáda - kategorie B

krajské kolo

Minh Nguyen van

27.

Matematická olympiáda - kategorie A

krajské kolo

Martin Čech

32.

Matematická olympiáda - kategorie A

krajské kolo

Helena Staňková

11.

Soutěž v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2

krajské kolo

Úplný přehled předmětových soutěţí, jejich úrovní a počtů účastníků je uveden
ve zprávách jednotlivých předmětových komisí.
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9. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů
Czechago
Cílem projektu bylo dát studentům i učitelům moţnost
 spolupracovat na mezinárodní úrovni se svými vrstevníky nebo profesními partnery,
 pouţívat při tom v reálných situacích a při řešení konkrétních úkolů cizí jazyk,
 podívat se na historii i současnost hlavního města Prahy z nového úhlu pohledu,
 poznat zajímavé velkoměsto na jiném kontinentu,
 hledat a nalézat provázanost a spojitost dvou odlišných kultur
Komunikačním jazykem projektu byla angličtina.
Úkolem projektu bylo pokračovat v tvorbě mapového průvodce po praţských nebo
českých „stopách“ v partnerském městě Chicago a opačně po chicagských či
amerických „stopách“ v partnerském městě Praha. Mapový průvodce, který postupně
vzniká, by měl lokalizovat všechny nalezené více i méně významné „stopy“, tedy např.
budovy, výtvarná díla, místa pobytu významných osob nebo památky na tyto osoby,
pomníky či jiné objekty, které mají nějakou souvislost s partnerskými městy nebo státy.
Vyvrcholením projektu byla týdenní návštěva 21 českých studentů v Chicagu na
podzim 2012 a obdobný pobyt amerických studentů v Praze ve 2. pololetí 2013. Studenti
navštívili partnerské školy, během dne se společně věnovali různým aktivitám, které jim
umoţnily prohlédnout si město, svůj volný čas trávili s hostitelskou rodinou.
Doba trvání:
Partner/organizátor:
Počet zapojených studentů:
Učitel:

Bez omezení, škola výměnu uskutečnila
poprvé ve šk.roce 2009/2010
partnerská škola v Chicagu, USA:
Walter Payton College Prep. High School
záštita: Chicago Sister Cities Program
21 studentů z 1.A, 2.A, 3.A, MA, XA, XB
Ing. arch. Zuzana Stiborková (Aj),
PhDr. Klára Braunová (Vv, Čj)

Další aktivity školy v mezinárodním měřítku jsou popsány ve zprávách
jednotlivých předmětových (především jazykových) komisí.
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10. Spolupráce školy se sociálními partnery
Školní projekt PALETA
Ve školním roce 2012/2013 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 sounáleţitosti v současné společnosti a ukazují moţnosti souţití
zaloţeného na vzájemné pomoci a solidaritě. Reálné proţitky 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: „Ţivot není jenom černý nebo bílý. Kaţdý 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 2012/2013 se naše škola
zapojila do 9 oficiálně vyhlášených sbírek, v nichţ se jako aktivisté podíleli studenti 9
tříd.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKY ( PROJEKT PALETA) ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
Akce

Termín

Třída

Koordinátor akce

Světluška

12.9.2012

2.A

prof. Hájek

Bílá pastelka

17.10. 2012

MB + 2.A prof. Hrubeš

Červená stuţka

26.11. 2012

QB

prof.Skolilová

Srdíčkový den

25.3.2013

XB

prof. Hrdličková

Diakonie Broumov

8. - 12.4. 2013 XA

prof. Doubek

Svátek s Emilem

18.4.2013

MA

prof. Benešová

Český den proti rakovině
(Květinový den)
APLA Praha

15.5.2013

3.A

23.5.2013

1.A

prof. Bukovská + prof.
Mochan
prof. Machátová

Šance

30.5.2013

QA

prof. Sýkorová

Kromě toho byla v průběhu prosince v budově školy realizována veřejná sbírka č.
MHMP/829165/2009 Fondu Sidus, o.p.s., jejíţ výnos byl určen na vybavení přístroji
pro dětská zdravotnická zařízení FN Motol a FN Olomouc.
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V souvislosti s konáním sbírky byla pro třídu 1.A realizována přednáška ředitelky
o.s.APLA ing.Magdaleny Čáslavské o poruchách autistického spektra a o
pomáhajících činnostech v této oblasti.
● Další aktivity
Další akce v rámci projektu Paleta byly zaměřeny zejména na podporu a rozvoj
prosociálního cítění a chování osobním zapojením studentů a rovněţ na osvětovou
činnost. Akce byly většinou realizovány pro celé třídy v rámci jednotlivých předmětů
- tímto způsobem se do projektu podařilo zapojit více předmětových komisí a
zejména větší mnoţství studentů, a to i z niţších ročníků.
Nadále trvá spolupráce s Mateřskou školou v Praze 6, Volavkově ulici – stejně
jako v předchozích letech skupina studentů připravila pro děti mikulášskou besídku.
5.12.2012 XB Mikulášská besídka pro děti z mateřské školy
Volavkova, Praha 6

Org.zajištění:
prof. Linhartová

Dále byla navázána spolupráce s Domovem s pečovatelskou sluţbou, pro jehoţ
obyvatele studenti připravili hudební vystoupení a předali vánoční dárky.
4.12.2012 TA Humanitární akce pro obyvatele Domova
s pečovatelskou sluţbou v Praze 6, Šlejnické
ulici (hudební vystoupení a předání vánočních
dárků)

Org.zajištění:
prof. Linhartová

V rámci hudební výchovy se studenti 3 tříd zúčastnili akce zaměřené na
problematiku ţivota lidí se zrakovým postiţením.
7.12.2012 KA, Koncert posluchačů Deylovy konzervatoře
KB, spojený s besedou o ţivotě se zrakovým
XB postiţením (ve spolupráci s Nadací Leontinka)

Org.zajištění:
prof. Linhartová

Za velice úspěšné lze povaţovat navázání spolupráce s Dobrovolnickým
programem Ústřední vojenské nemocnice Praha – v návaznosti na prezentaci
programu se studenti iniciativně zapojili do programu v rámci dvou akcí v období
Vánoc a Velikonoc.
17.12.2012
20.12.2012

18.19.3.2013

QA, QB,
XA, XB,
1.A, 2.A
Alejsbor

XB

Prezentace dobrovolnického
programu v Ústřední vojenské
nemocnici Praha
Vánoční hudební vystoupení
v léčebně dlouhodobě
nemocných ÚVN Praha a předání
vánočních přání

Org.zajištění:
prof. Jirsová
Org.zajištění:
prof. Jirsová
prof. Brdičková (HV)
prof. Nováková (VV)

Velikonoční jarmark (ÚVN Praha) Org.zajištění:
prof. Jirsová
prof. Braunová (VV)

Kromě těchto společných akcí se jednotliví studenti individuálně zapojují různými
formami do dobrovolnické činnosti ve svém volném čase, mimo jiné právě i v ÚVN.
Pro následující školní rok 2013/2014 předpokládáme pokračování a rozvíjení
projektu
s cílem ukázat studentům co nejširší spektrum moţností v oblasti
humanitární pomoci, dárcovství a dobrovolnictví a podchytit další zájemce o tuto
činnost.

33

17.12.2012 Prezentace Dobrovolnického programu Ústřední vojenské nemocnice Praha

20.12.2012

Vánoční hudební vystoupení v léčebně dlouhodobě nemocných ÚVN Praha a předání vánočních
přání

18. – 19.3.2013 Velikonoční jarmark (Dobrovolnický program – ÚVN Praha)
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5.12.2012

Mikulášská besídka pro děti z Mateřské školy Volavkova v Praze 6

15.5.2013

Květinový den

Zpracovala: PhDr. Barbara Jirsová
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11. Další vzdělávání realizované školou
Další vzdělávání určené pro veřejnost škola neorganizuje.
12. Další aktivity, prezentace


Pro podporu studentů gymnázia byl v roce 2001 zřízen Nadační fond příznivců
gymnázia Nad Alejí (NF GNA) Účelem NF GNA je rozvoj vzdělávání, a to
konkrétně finanční, hmotnou nebo jinou podporou školy, studentů a pedagogů.
NF GNA získává prostředky z nadačních darů rodičů a dalších sponzorů. Ve
školním roce 2011/2012 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 příleţitosti ukončení povinné
školní docházky (červen)
Všechny tři akce se konaly v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Samotné
předávání vysvědčení je doprovázeno hudebním a recitačním vystoupením
studentů.



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



Dvě delegace gymnázia v počtu celkem 13 studentů s doprovodem 1 pedagoga
reprezentovala školu na berlínském modelu OSN BerMUN a oldenburském modelu
OSN OLMUN.



Tradiční jsou akce komise tělesné výchovy pořádané v průběhu školního roku:
Říjen – přespolní běh v oboře Hvězda (primy – kvarty)
Prosinec – vánoční volejbalový turnaj (všechny ročníky)
Březen – velikonoční basketbalový turnaj (všechny ročníky)
Červen – atletické přebory (primy – kvarty)
Kromě toho se škola účastní středoškolských pohárových soutěţí v atletice, malé
kopané, basketbalu, florbalu a volejbalu.



Školní akademii v Salesiánském divadle v březnu uspořádali studenti pod
vedením vyučujících prof. Brdičkové, Linhartové, Hrdličkové a Braunové.
Dopolední představení navštívily niţší ročníky osmiletého studia, večerní
galapředstavení bylo určeno pro starší studenty, rodiče a veřejnost.



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



Další aktivity gymnázia jsou uvedeny přímo u zpráv jednotlivých předmětových
komisí

13. Vyuţití budov gymnázia v době školních prázdnin
Vzhledem k probíhajícím drobným rekonstrukcím, malování a dalším pracem
nebylo v době školních prázdnin moţné budovy gymnázia vyuţívat k jakýmkoliv
účelům.

36

V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KON TROL

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Datum
26.2.2013

21.5.2013

Téma kontroly
Státní kontrola dodrţování
vybraných ustanovení ŠZ a
souvisejících právních předpisů
v oblasti školního stravování
Získávání a analyzování informací
z realizace Druhé celoplošné
gen.zkoušky ověřování výsledků
ţáků 5.a 9.tříd ZŠ

Závěr
Porušení při plnění výţivových
norem u komodit mléko, ovoce
(nenaplněny) a mléčné výrobky
(přeplněny)
Bez závad

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Datum

Kontrolní orgán

19.9.2013

MHMP, odbor
FON

Téma kontroly
Prověření nesrovnalostí
identifikovaných kontrolou
NKÚ
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Závěr
Potvrzení závěrů NKÚ

VI. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 201 2

Hlavní činnost
Výnosy školy: celkem za sledované období dosáhly objemem 41 560,0 tis.Kč 100,7 %
plánu.
Ve výnosech z prodeje sluţeb (2 273,1 tis.Kč, tj. 100,6 % plánu) se jednalo především o
příjmy:
- za stravné (ţáci 1 790,8 tis.Kč, zaměstnanci 306,2 tis.Kč)
- za krouţky (112,0 tis.Kč - nad rámec povinné výuky pro naše ţáky - tyto prostředky jsou
vypláceny vyučujícím na základě dohod o mimopracovním poměru; škola nemá z této
činnosti ţádný zisk),
- za prodej karet do kopírky (10,2 tis.Kč - škola má v pronájmu kopírovací stroj, který slouţí
ţákům i zaměstnancům; za částku ze zakoupených karet škola částečně kryla náklady na
provoz kopírky),
- za přijímací zkoušky – dobrovolný příspěvek (53,9 tis.Kč - určené k pokrytí výdajů na
poštovné, za SCIO testy a zčásti za tisk doručenek).
Úroky dosáhly 2,0 tis.Kč, tj. 100,5 % plánu.
Ostatní výnosy z činnosti (3 741,0 tis.Kč, tj. 120,0 % plánu) představují především příjmy
(zejména od rodičů studentů):
- za sportovní, jazykové, seznamovací, záţitkové a jiné kurzy, zájezdy,
- za učebnice, časopisy, na provoz kopírky (papír do kopírky, pronájem a servis kopírky),
- za ISIC karty, za opisy vysvědčení, za ztracené a poškozené učebnice apod.,
- za přefakturaci nákladů - projekt „Školní mléko“,
- od Nadačního fondu příznivců Gymnázia nad Alejí na částečné pokrytí provozních nákladů
(na papírové ručníky, provoz internetu), dále na pokrytí nákladů na pořízení drobného
dlouhodobého majetku (dále DDHM), příp. drobného majetku pod hranicí DDHM, na opravy
PVC, na přípravu elektroinstalace (pro učebny chemie a ČJ), pokrytí nákladů na opravu pódia
v divadle,
- od Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., za zprostředkování uchazečů o vykonání
mezinárodních zkoušek z angl.jazyka.
Zúčtování fondů (SÚ 648): celkem v objemu 619,9 tis.Kč - jednalo se o zapojení
investičního a rezervního fondu, fondu kulturních a sociálních potřeb a fondu odměn takto:
- rezervní fond v objemu 78,7 tis.Kč, z toho:
- na projekt "Normandie 2012" 49,4 tis.Kč (z daru Nadačního fondu Cesta ke
vzdělání), doprava školního Alejsboru do Francie, cestovné 2 pedagogů,
- cestovné pedagogů na jazykové kurzy - Anglie, Skotsko - celkem 28,5 tis.Kč,
- penále za nedoplatek na pojistném a pokuta za opoţděné podání daňového přiznání
k dani darovací 0,8 tis.Kč,
- investiční fond v objemu 471,3 tis.Kč (v souladu s usnesením R HMP č. 852 z 12.6.2012 a
č. 2334 z 18.12.2012), z toho:
- za stavební opravy ve školní kuchyni v souvislosti s výměnou tunelové košové
myčky nádobí celkem 269,2 tis.Kč,
- za instalatérské práce (výměna směšovačů a umyvadlových ventilů) 81,4 tis.Kč,
- za stavebně - montáţní práce v ředitelně 118,2 tis.Kč,
- za havarijní výměnu stoupacího potrubí ÚT kuchyně 2,5 tis.Kč,
- fond odměn v objemu 60,0 tis.Kč,
- fond kulturních a sociálních potřeb v objemu 9,9 tis.Kč na pořízení vybavení na zlepšení
pracovních podmínek, a to nad rámec povinného vybavení (rychlovarné konvice, myčka
nádobí do kuchyňky pro zaměstnance).
Přijaté dary
Organizace přijala v r. 2012 tyto dary (vykázány v přiznání k dani darovací při nabytí
majetku osvobozeného od daně za r. 2012):
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-

nadační příspěvek ve formě daru v objemu 60,0 tis.Kč (Nadační fond Cesta ke
vzdělání) na projekt "Normandie 2012",
dar v objemu 439 758,- Kč (Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí) ve formě
nakoupeného vybavení učeben na rozvoj vzdělávání studentů i pedagogů Gymnázia
Nad Alejí.

Přijaté transfery (z ústředních a územních rozpočtů): dosáhly objemu celkem 34 923,9 tis.Kč
(tj. 100,0 % plánu).
Neinvestiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy (ÚZ 00091):
Ve sledovaném období byl škole poskytnut neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. města
Prahy (ÚZ 00091) v objemu 5 506,0 tis.Kč na financování provozních výdajů - výše tohoto
příspěvku odpovídala úrovni r. 2011. Naše organizace poţádala v posledním čtvrtletí r. 2012
o posílení provozních prostředků o objem 452,0 tis.Kč, převedených z investičního fondu tento krok schválila R HMP usnesením č. 2334 z 18.12.2012. Navýšení promítlo změnu niţší
sazby DPH od 1.1.2012, změnu výše ONIV z prostředků MŠMT, realizaci "Výukové zahrady
Nad Alejí" a upřesnění odpisů pro r. 2012. Výše neinvestičního příspěvku na provoz z
rozpočtu hl.m. Prahy k 31.12.2012 tak dosáhla výše 5 958,0 tis.Kč. Dále škola obdrţela
následující účelové příspěvky z rozpočtu hl. města Prahy:
- objem 1 492,0 tis.Kč na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství (usn. R HMP č. 578
ze 4.5.2012),
- objem 226,8 tis.Kč na program „Podpora rodilých mluvčích“ (projekt Lingva, usn. R HMP
č. 585 z 15.5.2012),
- objem 31,5 tis.Kč na program „Šance 2012“ (projekt specifické protidrogové prevence
„Zdravé město Praha 2012“ - usn. R HMP č. 851 z 12.6.2012),
- objem 120,0 tis.Kč na projekt „Czechago 2012“ (program: Skupinové studijní pobyty v
zahraničí - usn. R HMP č. 1344 ze 4.9.2012),
- objem 69,0 tis.Kč na mzdové a související náklady asistenta na podpůrnou sluţbu při
vzdělávání ţáka se zdravotním postiţením v období 9-12/2012 (usn. R HMP č. 1985
z 20.11.2012).
Všechny výše uvedené neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl. m. Prahy byly plně vyčerpány.
Neinvestiční transfer z rozpočtu hl. m. Prahy (ÚZ 00082):
Organizaci byl v roce 2012 převeden na účet neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. města
Prahy (ÚZ 00082) v objemu 499,0 tis.Kč na financování „Metropolitního programu podpory
středoškolské jazykové výuky“ (usnesení R HMP č. 469 ze 17.4.2012 a č. 1933
z 13.11.2012). Také tento příspěvek byl plně vyčerpán.
Neinvestiční transfer z rozpočtu MŠMT (ÚZ 33353):
Ve sledovaném období byl škole poskytnut neinvestiční příspěvek z rozpočtu MŠMT
(ÚZ 33353) celkem v objemu 25 972,0 tis.Kč, vyčerpán byl rovněţ v plné výši.
Neinvestiční transfer z rozpočtu MŠMT (ÚZ 33038):
Neinvestiční transfer v objemu 170,6 tis.Kč, určený na rozvojový program „Excelence
středních škol 2011", byl v k 31.12.2012 vyčerpán v plné výši.
Neinvestiční transfer z rozpočtu Ministerstva financí (ÚZ 98007):
Ve sledovaném období byl škole dále poskytnut neinvestiční příspěvek z rozpočtu
Ministerstva financí na částečné pokrytí nákladů, spojených se zavedením povinnosti
předávání "pomocného analytického přehledu" (PAP), v objemu 65,0 tis.Kč; čerpán byl
v plné výši.
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu MČ P/6 (ÚZ 00079):
Ve sledovaném období bylo gymnáziu dále poskytnuto šest neinvestičních příspěvků
z rozpočtu MČ P/6 celkem ve výši 320,0 tis.Kč, a to:
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-

v
v
v
v
v
v

objemu
objemu
objemu
objemu
objemu
objemu

222,0 tis.Kč za účelem realizace projektu „Jazykový kurz Barnstaple“,
40,0 tis.Kč za účelem realizace projektu "Výuková zahrada Nad Alejí",
36,0 tis.Kč za účelem podpory projektu „Šance 2012“,
10,0 tis.Kč za účelem realizace projektu „Debatní klub Nad Alejí“,
8,0 tis.Kč za účelem podpory projektu „E-BEZPEČÍ 2012“,
4,0 tis.Kč za účelem realizace projektu „Protidrogová prevence 2012“.

Tyto byly rovněţ vyčerpány ve 100% výši upraveného rozpočtu.
Náklady školy v r. 2012 dosáhly objemem 41 560,0 tis.Kč 100,7 % plánu (UR).
Hlavní část nákladů tvořily osobní náklady, spotřeba materiálu, sluţby, odpisy majetku,
spotřeba energií, opravy a udrţování a cestovné.
Ve spotřebě energií došlo oproti předchozímu roku k nárůstu výdajů o cca 200,0
tis.Kč, v čemţ se nejvýrazněji projevil nárůst DPH (u tepla, teplé vody, vodného-stočného z
10 % na 14%), stále rostoucí ceny energií i mírnější zima v roce 2011. I přes snahu
organizace o sníţení výdajů za energie (úsporná opatření, hledání zdrojů moţných úniků,
změny dodavatele el.energie a plynu) není moţné za současné cenové politiky tohoto docílit.
Zvýšení spotřeby materiálu oproti r. 2011 promítá nejvýrazněji zvýšení cen potravin
pro školní jídelnu; z toho důvodu došlo i ke zvýšení stravného o 1,- Kč od 1.1.2012.
U sluţeb celkový nárůst objemu oproti r. 2011 představuje zejména realizaci výukové
zahrady Nad Alejí (cca 125,0 tis.Kč z prostředků z investičního fondu, převedených do
provozu) a dále zájezd studentů a pedagogů do švýcarského CERNu (cca 199,0 tis.Kč z
vlastních zdrojů organizace). Také ve sluţbách je patrné zvýšení cen v důsledku inflace
(odvoz odpadu, údrţba výtahů, nájemné kopírky apod.).
Pokud se týká odpisů, čerpání k 31.12. představuje 2 040,8 tis.Kč (RHMP byl schválen
objem 2 040,7 tis.Kč – usnesení č. 2218 z 11.12.2012), o cca 98,0 tis.Kč více oproti r. 2011.
Navýšení představuje zejména pořízení tunelové košové myčky nádobí do školní jídelny a
dále zařazení majetku z darů Nadačního fondu příznivců Gymnázia Nad Alejí k 31.12.2011.
I přes uvedené skutečnosti organizace dosáhla k 31.12.2012 v hlavní činnosti
vyrovnaného výsledku hospodaření.
Čerpání investičních výdajů:
Zapojení investičního fondu celkem v objemu 784,9 tis.Kč takto:
- ve výši 691,8 tis.Kč na výměnu tunelové košové myčky na nádobí ve školní jídelně,
- ve výši 93,0 tis.Kč na výměnu nábytku v ředitelně.
Čerpání investičního fondu proběhlo v souladu s usnesením R HMP č. 852 z 12.6.2012.
Doplňková činnost
V rámci doplňkové činnosti škola pronajímá majetek svěřený do správy, a to:
tělocvičny, hřiště, místnost školní jídelny, učebny, školnický byt, bufet, ubytovnu, zkušebnu.
Dále má trţby z umístění nápojových automatů a trţby za energie z výměníkové stanice od
Praţské teplárenské, a.s. Od 2. pololetí 2008 je dalším příjmem i umoţnění odstavení vozidel
firmy SNEO, a.s., v areálu gymnázia.
Ve sledovaném období dosáhly trţby na úseku doplňkové činnosti celkem 775,2 tis.Kč, a to:
-

v
v
v
v
v
v
v
v

objemu
objemu
objemu
objemu
objemu
objemu
objemu
objemu

494,2 tis.Kč
56,4 tis.Kč
50,3 tis.Kč
48,0 tis.Kč
35,7 tis.Kč
35,7 tis.Kč
27,6 tis.Kč
16,0 tis.Kč

za pronájmy tělocvičen,
za trţby za energie z výměníkové stanice,
za umístění nápojových automatů,
za umoţnění odstavení vozidel firmy SNEO, a.s., v areálu školy,
z pronájmu bufetu,
za pronájem „ubytovny“ pro lektory AJ,
za pronájem školnického bytu,
za pronájem učeben,
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- v objemu 5,0 tis.Kč
za pronájem hřiště (firemní akce),
- v objemu 4,4 tis.Kč
za pronájem místnosti školní jídelny,
- v objemu celkem 1,9 tis.Kč za pronájem divadelního sálu a zkušebny.
Objem trţeb je téměř ve stejné úrovni r. 2011 (nárůst cca 24,0 tis.Kč oproti r. 2011); nárůst
představují pronájmy tělocvičen, příjmy z umístění nápojových automatů, k poklesu naproti
tomu dochází u pronájmu „ubytovny“ pro zahraniční lektory AJ (menší počet ubytovaných
lektorů v 2. pololetí r. 2012) a u příjmů za spotřebovanou energii ve výměníkové stanici od
Praţské teplárenské, a.s. (niţší spotřeba energie po rekonstrukci VS).
Hlavní část nákladů doplňkové činnosti (celkem 627,0 tis.Kč) tvořily zejména náklady
na energie (308,7 tis.Kč), osobní náklady (260,5 tis.Kč) a sluţby (50,9 tis.Kč). Objem
nákladů je srovnatelný s r. 2011.
Naše gymnázium v dopl. činnosti za sledované období vykázalo zisk ve výši 148,2 tis.Kč.
Celkový výsledek hospodaření v objemu 148,2 tis.Kč byl navrţen k rozdělení do fondů
organizace takto:
- objem 80,0 tis.Kč do fondu odměn,
- objem 68,2 tis.Kč do rezervního fondu
(schváleno usnesením ZHMP č. 30/2 z 20.6.2013).
Zpracovala: E.Vítovská
tel. 235010165

Schválil: Jiří Benda, ředitel gymnázia
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VII. DALŠÍ INFORMACE

1. Stručný přehled vybraných událostí školního roku 2012/2013
Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor
Březen

Duben

Květen

3
6
11
11
18
19
24-28
1
2
7
6
23
24
7
9
13
14
21
22
30
12
16
17
16
22
30
8
20
26
22
3
10
16
22
23
29
30
2
13
20
20
20
31

Zahájení školního roku
Studentské volby
Burza učebnic
Podzimní termín maturit
Prezentace Rotary Klubu o studiu v zahraničí
Přednáška E-bezpečí pro rodiče
Zájezd do CERNu
Přednáška EKO-KOM o třídění odpadů
Imatrikulace nových studentů (Břevnovský klášter)
Prezentace školy na tradičním Břevnovském posvícení
Jazykový zájezd do Skotska (odjezd)
Zasedání školské rady
Projekt Czechago (odlet)
Čtvrtletní pedagogická rada
Alej Music Fest
Přednáška E-bezpečí pro studenty
Třídní schůzky
Den otevřených dveří
Schola Pragensis – prezentace školy (zahájení)
Maturitní ples gymnázia
Studentské prezidentské volby
Vánoční koncert (J.J.Ryba: Česká mše vánoční v provedení
studentů, učitelů a přátel gymnázia)
Vánoční volejbalový turnaj (zahájení)
Den otevřených dveří
Testování Kalibro (zahájení)
Pololetní pedagogická rada
Studentská noc ve škole (organizují studenti)
Školní akademie v Salesiánském divadle
Projekt Czechago (přílet hostů)
Velikonoční basketbalový turnaj (zahájení)
Čtvrtletní pedagogická rada
Třídní schůzky
Zasedání školské rady
Přijímací zkoušky – 1.termín
Přijímací zkoušky – 2.termín
Závěrečná pedagogická rada pro maturitní ročníky
Poslední zvonění maturitních ročníků
Zahájení písemné části maturitních zkoušek
Zahájení geologického týdne (1.A, QA, QB)
Zahájení týdne péče o „Miminka nanečisto“ ve školním
projektu
Zahájení ústních maturit
Zahájení testování kvart (ČŠI)
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (Břevnovský
klášter)
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Červen

3
10
26
28

Červenec
Srpen

1
26

Jazykový kurz tercií v Barnstaplu (odjezd)
Zkoušky FCE a CAE (zahájení)
Závěrečná pedagogická rada
Ukončení školního roku a slavnostní předávání vysvědčení
studentům kvart (Břevnovský klášter)
Zahájení oprav a drobných rekonstrukcí ve škole
Zahájení přípravného týdne šk.roku 2013/2014
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VIII. ZPRÁVY PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ

Zpráva předmětové komise českého jazyka a literatury
Ve školním roce 2012/2013 pracovala předmětová komise v tomto sloţení:
Vyučující
předmět Třídy
Brdičková H.
Č-Hv
1.A, 01.A, 04.A
Braunová K.
Č-Vv
2.A, 08.B
Hanzlík V.
Č-D
07.B
Honzajková K.
Č-Tv
06.A (1.pol.)
Hrdličková V.
Č-Rj
3.A, 02.B, 03.A, 05.B, 06.B
Jirák M.
Č-La
4.A, 02.A, 05.A, 07.A, LS
Mináriková I.
Č-OV
01.B, 03.B
Svitáková A.
Č-Nj
08.A
Tokarská V.
Č-Rj
04.B, 06.A (2.pol.)
Vondra J.
Č-Nj
LS
1. Akce v rámci vyučování
Městská knihovna Stodůlky
Národopisné muzeum
Seminář Street Art
Malé vinohradské divadlo
Divadlo ABC
Filmové představení
Literární vycházka
2. Soutěţe
Druh soutěţe
Olympiáda v českém
jazyce

Recitační soutěţ

Drápanda 2013
Soutěţ v autorském
psaní

Úroveň
školní kolo

Počet účastníků
12

krajské kolo 1
ústřední kolo 1
školní kolo
16

celostátní

1

Ocenění studenti
Z.Barešová (04.B), A. Bučková
(04.B), V.Horký (08.B), F.Holub
(07.A)
V. Horký (08.B)-3. místo
V. Horký (08.B)-2.místo
Kategorie A: A.Hroudová (02.A),
R.Charvátová (01.B),
K.Adámková (02.B),
Kategorie B: M.Linhartová (04.B),
K.Šeferna (07.A),
J.Reiniš (07.A)
Emma Kotasová (TB) – 1.místo

3. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Výuka stylistiky pro SŠ – 2 semináře

Rozsah
2x6
hod.
Odborná způsobilost pro ţáky s PUP MZ – kategorie 10 hod.
SPU-O

Účastník
K. Braunová,
V. Hrdličková
V. Hanzlík,
M. Jirák

Zpracoval: Miroslav Jirák
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Zpráva předmětové komise anglického jazyka
Ve školním roce 2012/2013 pracovala předmětová komise v tomto sloţení:
Vyučující
Předměty
S. Crawley
Aj, Are, ALi
D.Ferjenčíková
Aj, FCE, AjM
J.Hrazdirová
Aj, CAE
J. Koester
Aj, Are
R.Langrová
Aj
E. Navarro
Aj, AW
Y.Pospíšilová
Aj, Tv
S. Spargrrove
Aj, Are, AW, Adr
Z.Stiborková
Are
Z.Ševčíková
Aj, ALi

1. Jednorázové akce v rámci vyučování
 divadelní představení připravené v rámci jazykového kurzu studenty sekund pro studenty prim
(říjen 2012)
 slavnostní předání certifikátů FCE a CAE studentům (říjen 2012) Hra
 oslava svátku Halloween připravená studenty kvart pro studenty prim v rámci předmětu Malý
Svět (31.10. 2012 Spa, Nar)
 vystoupení Debatní ligy a divadelní představení studentů sekund na Schole Pragensis
(listopad 2012)
 vystoupení studentů TB a TA v Domě soc. sluţeb Šlejnická v rámci veřejné sluţby (prosinec
2012 Šev, Lin, Krn)
 návštěva divadelního představení Christmas Carol pro studenty kvart (prosinec 2012 Pos,
Lan)
 Bookfair v anglické knihovně (prosinec 2012 Fer)
 Anglická olympiáda školní kola všech tří kategorií (prosinec 2012)
 návštěva divadelního představení souboru The Bear Theatre v Redutě: The History of
England I.( 25.4. 2013) a History of England II. pro studenty tercií (21.5.2013) Pos, Šev, Hra
 seminář Writing Essays od MUP (27.2.2013) pro účastníky soutěţe o pobyt v USA v rámci
CTYOnline Summer Camp Program (Center for Talented Youth při Johns Hopkins University
v USA) Sti
 návštěvy studentů ze severských zemí – studenti vyššího gymnázia je v menších skupinkách
provázejí po škole, komunikačním jazykem je angličtina (několikrát za rok) Sti

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity
 kurz anglického jazyka pro studenty 02.A a 02.B v Jizerských horách (17.–21.9. 2012 Hra,
Lan, Pos, Šev)
 výukový a poznávací zájezd do Skotska pro studenty sext a 2.A (6.-14.10.2012 Lan, Pos, Hra)
 výměnný projekt Czechago se školou Walter Payton College Prep v Chicagu – pobyt 20
českých studentů a 2 učitelů v Chicagu (24.10.-4.11.2012), pobyt 20 amerických studentů, 3
učitelů a 1 zástupce Chicago Sister Cities Programu v Praze (26.3.-3.4.2013) Sti, Bru - Vv, Čj
 mezinárodní konference modelů OSN: BERMUN (14.-17.11. 2012) a OLDENBURG ( 3.-6. 6.
2013 Koe)
 výukový a poznávací kurz anglického jazyka pro studenty tercií ve Velké Británi ( 4.-16.6.
2013 Šev, Lan, Pos, Hra, Fer, Spa)
 náhradní program pro studenty tercií, kteří se nezúčastnili výukového a poznávacího kurzu
anglického jazyka ve Velké Británii v Praze (4.– 16.6. 2013 Sti + absolventi)
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 English Club (odpolední krouţek angličtiny s dobrovolníky CIEE) pro studenty prim Lan
 během roku se studenti Debatní ligy v angličtině podílejí na organizaci řady debatních turnajů
v ČR v budově GNA - více www.alej.cz

3. Soutěže
Druh soutěže

Počet
účastníků

Ocenění studenti

45 studentů

1.místo – Michaela Hocková (SA)

30 studentů

1.místo – Markéta Bařinková
(KB), Vojtěch Štros (KA)

15 studentů

1.místo – Jiří Růţička (MB)

Úroveň

Olympiáda v Aj pro
vyšší gymnázium,
(prosinec 2012)

Školní kolo: primy sekundy
Školní kolo: tercie –
kvarty
Školní kolo:
1.-3. roč.
kvinty - oktávy

Olympiáda v Aj

Obvodní kolo

4 studenti

Olympiáda v Aj

Praţské kolo

2 studenti

Olympiáda v Aj
Debatní liga

Celostátní kolo

1 student

Olympiáda v Aj pro
niţší gymnázium,
(prosinec 2012)

1.místo – Markéta Bařinková
2. místo – Vojtěch Štros
2. místo – Jiří Růţička
1. místo – Markéta Bařinková
2. místo – Vojtěch Štros
2. místo – Markéta Bařinková
více na www.alej.cz

4. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Školení k práci s interaktivní tabulí-pokročilí
E-learningové prostředí Moodle
Informační a komunikační technologie ve výuce Aj

Rozsah
8 hodin
4 hodiny
4 hodiny

Současná anglicky psaná literatura

10 hodin

Smart-D
Seminář k maturitní zkoušce Cermat
Blended learning

8 hodin
2 hodiny

Seminář o opravování písemných prací (lektor MUP)

2 hodiny

Metodický a jazykový kurz pro učitele GNA s lektorem z
MUP

2 hod. týdně
po celý škol.
rok

Současná literatura a kultura anglosaských zemí

1x měsíčně

Smart board pro začátečníky a mírně pokročilé AJ
Seminář Darujme.cz

8 hodin
6 hodin

Účastník
Pospíšilová
Langrová
Langrová
Ševčíková
Langrová
Hrazdirová
Sparrgrove
Ferjenčíková
celá předmětová
komise
Hrazdirová
Ferjenčíková Langrová
Pospíšilová Stiborková
Langrová
Ševčíková
Ferjenčíková
Stiborková

5. Další aktivity učitelů
ústní maturity nanečisto

celoročně

doporučení a konzultace přihlášek na vysoké a
střední školy v zahraničí

celoročně

prezentace výuky anglického jazyka na Dnech
otevřených dveří

listopad 2012
leden 2013

bariérové testy pro zájemce před uzávěrkami
přihlášek na FCE a CAE

listopad 2012
únor 2013
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Koester
Sparrgrove
Ferjenčíková
Hrazdirová
Stiborková
Ševčíková
Pospíšilová
Ferjenčíková
Sparrgrove
Hrazdirová
Ševčíková

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

květen 12

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

celoročně

snídaně s maturanty

svatý týden

srovnávací testy pro studenty kvart

červen 2013

EXPO CIEE (Council on International Educational
Exchange - studium amerických vysokoškoláků
v Praze) - výběr dobrovolníků pro English Club
spolupráce s dobrovolníky CIEE v rámci English
Clubu
organizace soutěţe o pobyt na letním táboře
CTYOnline programu Johns Hopkins University
v USA (vyhlášení, seminář o psaní esejí – MUP,
online esej ve škole)
Prezentace pro Fulbright Foundation - orientace
pro nové učitele a asistenty
organizace debaty DID – studenti ze Chicaga +
05. A dve debaty: “Cloning“, „“Juvenile Justice“
Propagace a organizace přihlašování se do
CTYOnline kurzů
AP Exams - organizace zkoušek pro studenty
CTYonline kurzů v ČR ve spolupráci s
International School of Prague
Organizace prezentací zahraničního studia pro
studenty GNA
Administrace SQA zkoušek (Scottish
Qualifications Authority) - skotská maturitní
zkouška

celá předmětová
komise
Koester
Spargrrove
Navarro
Koester
Sparrgrove
Hrazdirová
Stiborková
Langrová

říjen 2012 aţ
červen 2013

Langrová

únor
seminář 27.2.
esej 1.3.

Stiborková

7.6.2013

Stiborková
Koester

březen 2013

Langrová

září, říjen 2012

Stiborková

březen aţ květen
2013

Stiborková

Dle nabídky
celoročně

Stiborková

15.5.-5.6.2013

Stiborková

5. Další údaje
 ţáci prim aţ kvart odebírají časopis R+R
 ţáci vyšších ročníků odebírají časopis Bridge
 profesorka J. Hrazdirová působí dlouhodobě jako fakultní učitel

Barnestaple 2013
Zpracoval:
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Yvetta Pospíšilová
Zuzana Stiborková

Zpráva předmětové komise německého jazyka
Ve školním roce 2012/ 2013 pracovala předmětová komise v tomto sloţení:
Vyučující
Mgr. Lada Boháčová
Mgr. Jakub Hájek
PhDr. Adéla Svitáková
Mgr. Jakub Vondra
Michael Borsky

Předmět
NJ/ D
NJ/ AJ
NJ/ ČJ
NJ/ ČJ
Lektor, rodilý mluvčí

1. Akce v rámci vyučování:





Workshopy ve výuce NJ – „Do Německa na zkušenou“ (Studium v Německu)
Návštěva Goethe Institutu Praha; studenti získali informace jaké moţnosti jim GI při studiu
němčiny nabízí
Návštěva velvyslanectví SRN; studenti se seznámili s historií a fungováním zastupitelského
úřadu
Tvorba koláţí k tématu Unsere Deutschstunde; vyuţití na nástěnkách
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity:



Internationales Jugendbegegnung in Krzyzowa (ehem. Kreisau), 10.9.-17.9. 2012,
5 studentů + ped. dozor A. Svitáková. Pravidelná akce školy. Setkání se zaměřuje na boj za
demokracii, protinacistický odboj a poválečný vývoj v Polsku. Účastní se ho mladí lidé
z SRN, Polska, Španělska, ČR, Běloruska a Rumunska



Výměnný pobyt studentů z Altkönigschule Kronberg, Hessen, 8.10.-11.10.2012,
5 studentů Oktávy A + prof. J. Vondra. Klasický výměnný pobyt s bydlením v rodinách a
pestrým programem. Čeští studenti navštívili Kronbergskou školu v červnu 2012.



Poznávací zájezd: Vánoční Norimberk. 14. 12. 2012.
45 studentů + ped. doprovod J. Hájek, L. Boháčová, J. Vondra



Poznávací zájezd: Mnichov 22.4. - 24.4.2013
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43 studentů + ped. doprovod L. Boháčová, J. Vondra, J. Hájek. Studenti navštívili
Neuschwanstein a Regensburg. V Mnichově si prohlédli významná místa a navštívili Muzeum
BMW a Pinakotéky. Všemi místy prováděl zdatný školený průvodce.


Účast na setkání Europäisches Treffen v Bayreuthu, srpen 2013.
Jiţ po páté zafungovala spolupráce s Gymnáziem Nad Štolou a 5 našich studentů (4
z niţšího stupně gymnázia + 1 instruktor ze septimy) odcestovalo do Bayreuthu na akci
Europäisches Treffen.

3. Soutěže:
Konverzační soutěţ v NJ

Obvodní kolo
Krajské kolo
Celostátní kolo

Kategorie II.B
Kategorie III.A
Kategorie III. A
Kategorie III. A

1.David Zelinka, 04.B
1. Viktor Veselý, 07.A
1. Viktor Veselý, 07.A
7. Viktor Veselý, 07.A

4. Další vzdělávání učitelů:
Druh (název) vzdělávání
Certifikační seminář ke státním maturitám. CERMAT
Internetrecherche. DESCARTES
Dlouhodobá spolupráce s nakladatelstvími
HUEBER, FRAUS a KLETT
Pravidelná spolupráce s Goethe Institutem Praha +
organizací DAAD

Účastník
J. Hájek
J. Hájek
A. Svitáková,
L. Boháčová
J. Hájek

5. Další údaje:





Studentům se kaţdoročně nabízí seminář s rodilým mluvčím NJ
Ţáci kvart odebírají časopis Freundschaft
K obohacení výuky byla pouţívána nová multimediální učebna, rozrůstá se německá
filmotéka
Prof. Adéla Svitáková působí dlouhodobě jako fakultní učitel FF UK
Zpracoval: Adéla Svitáková
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Zpráva předmětové komise francouzského jazyka
Ve školním roce 2012/2013 pracovala předmětová komise v tomto sloţení:
Vyučující
Mgr. Jiří Hruška
Mgr. Anna
Kulhánková
Mgr. Barbora
Jamborová

Předmět
Francouzský jazyk,
Seminář FJ pro maturanty
Francouzský jazyk,
Seminář FJ – „volitelný“
Francouzský jazyk,
Seminář FJ – „intenzivní“

Třídy
02.A, 08.B, 3.A
03.A, 04.A, 05.A, 06.B, 08.B, 3.A
01.A, 07.B

1. Akce v rámci vyučování
Podobně jako v minulých letech jsme se rozhodli doplnit výuku dalšími akcemi. Jmenuji
například:
- Dny Kanady (třídy 3.A a 07.B), prof.Hruška, Kulhánková 5.10.2012
- Netradiční hodina francouzštiny (La Crêperie) (třídy 01.A, 03.A, 07.B),
prof.Jamborová, Kulhánková 17.12.2012
- Francouzský večer pro nejmladší studenty, prof.Jamborová, Hruška 5.4.2013
V letošním roce také probíhal krouţek francouzské konverzace pro studenty vyššího
gymnázia (prof.Hruška).
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity
Jiří Hruška zorganizoval zájezd do CERNu (ve spolupráci s předmětovou komisí fyziky)
v termínu 24.-28.9.2012. Zájezd byl ze strany studentů hodnocen jako velmi úspěšný, do
budoucnosti se chystáme tuto akci zopakovat (v horizontu cca tří let). Prezentace ze zájezdu se
nachází na www.alej.cz .

Všichni účastníci zájezdu do CERNu, 24.-28.9.2012

Anna Kulhánková spolu s Helenou Brdičkovou (předmětová komise hudební výchovy)
zorganizovaly zájezd Alejsboru do Normandie 6.-12.12.2012.
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V jarních měsících jsme se studenty niţšího gymnázia připravili „Festival francouzského
divadla“ – všechny třídy nacvičily a sehrály divadelní představení ve francouzském jazyce. Na
této akci se podíleli všichni vyučující francouzštiny. Akce byla ze strany studentů přijata
s nadšením, zejména ve třídách 01.A a 02.A a podobnou přehlídku divadelního umění budeme
chystat i pro školní rok 2013/2014.
Jiří Hruška vedl ukázkové řešení úloh a školní kolo lingvistické olympiády (v oblasti
obecné a teoretické lingvistiky). Této soutěţe jsme se zúčastnili letos vůbec poprvé.
I v letošním školním roce jsme se zapojili do pilotáţe maturitních prací, jednak ve státní
části ve spolupráci s institucí CERMAT, jednak jsme pilotovali písemné práce v profilové části.
3. Soutěţe
Druh soutěže
Úroveň
Konverzační soutěţ – A1, A2,B1,B2
školní kolo

Počet účastníků
24

Konverzační soutěţ – B2
krajské kolo
Lingvistická
olympiáda

?

Ocenění studenti
Matylda Strnadová (03.A),
Kristina Švábová (04.A),
Helena Staňková (07.B)
Helena Staňková se
umístila na 11.místě.
Ondřej Semerák zvítězil ve
školním kole, v celostátním
kole se umístil na 22.místě.

4

4. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Moderní trendy ve výuce FJ v počátečním
vzdělávání
Celostátní stáţ pro učitele FJ
Utilisation du site TV5 dans la classe du FLE
Utilisation du site TV5 dans la classe du FLE
Sympozium Sdruţení učitelů francouzštiny
Konzultační seminář CERMAT – ústní zkoušky
Konzultační seminář CERMAT – písemné zkoušky

Rozsah
24 hodin

Účastník
Jiří Hruška

12 hodin
16 hodin
16 hodin
20 hodin
3 hodiny
3 hodiny

Barbora Jamborová
Barbora Jamborová
Anna Kulhánková
Anna Kulhánková
Jiří Hruška
Jiří Hruška

Zpracoval: Jiří Hruška
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Zpráva předmětové komise španělského jazyka 2011/12 .
Ve školním roce 2012/2013 pracovala předmětová komise v tomto sloţení:
Vyučující
Jitka Pagáčová
Július Stang
Eva Hernándezová
Lenka Pospíšilová
Juan Manuel Espuny

předmět
ŠJ
ŠJ
ŠJ
ŠJ
ŠJ

třídy
05.B,07.A,08A
04.B,06.A
1.A
01.B,02.B,03.B
06.A, 07.A, 08.A

1. Akce v rámci vyučování
14.11. – Beseda o Chile za účasti velvyslance, Šta, Pag. Vyšší gymnázium.
21.11. – Beseda o španělském vzdělávacím systému a moţnostech studia ve Španělsku
za účasti attaché španělského velvyslanectví. Šta, Pag. 07.A a 08.A.
12.12. – Beseda o Ekvádoru za účasti velvyslance. Šta, Pag, vyšší gymnázium.
15.2. – Pilotáţ maturitních písemných prací, Pag. 12 maturantů z 08.A, 4.A.
21.3. – Vzpomínkové shromáţdění u památníku mexického státníka a politika Benito
Juaréze u příleţitosti 205. výročí jeho narození za účasti mexického velvyslance a
velvyslanců latinskoamerických zemí. Šta, Pag Her. 06.A, 07.A, 08.A a 1.A.
17.4. – Beseda o ţivotě a díle kubánského vlastence José Martího, za účasti chargé
d´affaires, u příleţitosti 160. výročí jeho narození. Šta, Pag. Vyšší gymnázium.
25.4. – Netradiční hodina maturitního semináře v Café Blú. Pag, 08.A a 4.A.
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity
12.4. – 19. 4. – Výstava „José Martí očima kubánských malířů“ u příleţitosti 160. výročí
narození tohoto kubánského vlastence- instalace ve škole.
20.5. – 24.5. – Výtvarný projekt ve spolupráci s venezuelským velvyslanectvím. Her,
Posp. 01., 02., 03. A.
3. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Středisko iberoamerických studií FFUK,
účast na seminářích a přednáškách.
Instituto Cervantes, účast na seminářích a
přednáškách.
Česká iberoamerická společnost,
přednášky dle programu

Rozsah
Zimní a letní
semestr
V průměru jednou
za měsíc

Účastník
Július Štang
Jitka Pagáčová
Július Štang
Jitka Pagáčová
Július Štang
Jitka Pagáčová

5. Další důleţité údaje
Asociace učitelů španělštiny v České republice. Účast na čtvrtletních seminářích a
přednáškách. Šta, Pag. Július Štang pokračoval v práci ve vedení Asociace ve funkci jejího
místopředsedy.

Beseda o Chile za účasti velvyslance pana Josého Manuela Liry se konala dne 14.11.2012

52

Beseda o španělském vzdělávacím systému a
moţnostech studia ve Španělsku za účasti
přidělence pro vzdělávání španělskéhoho
velvyslanectví v ČR pana Demetria Fernándeze
se konala 21.11.2012

Beseda o Ekvádoru se konala 12.12.2012 za
účasti velvyslance této země v ČR se stálým
sídlem v Berlíně pana Jorgeho Jurado Mosquery.

Beseda věnovaná ţivotu a dílu kubánského vlastence a politika José Martího u příleţitosti 160. výročí jeho
narození. Beseda se konala 17.4.2013 za účasti chargé d' affaires a.i. Kuby v ČR pana Fermína
Quiňóneze Sáncheze.

Návštěva mexického velvyslanectví 13.6.2013

Zpracovala: Jitka Pagáčová

Zpráva předmětové komise
OBČANSKÁ VÝCHOVA / ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
školní rok 2012/2013
Ve školním roce 2012/2013 pracovala předmětová komise OV/ZSV v tomto sloţení:
vyučující
PhDr. Barbara Jirsová
Mgr. Zuzana Bukovská
Mgr. Ivana Mináriková
Ing. Jaroslav Mochan
PhDr. Ivana Kubešová

předmět
ZSV
Sps
OV
ZSV
OV
Ekn
EB
Ps

Třída
1.A, QA, 3.A, MA, MB
4.A, OA, OB
TA, TB, KA, KB
QB, 2.A, XA, XB
PA, PB, SA, SB
3.A, MA, MB
4.A, OA, OB
3.A, MA, MB, OA

Obsah učiva vycházel ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování v tematických
plánech pro jednotlivé třídy. Učivo bylo v rámci předmětové komise průběţně konzultováno
z hlediska obsahového, metodického i časového. Akce doplňující výuku byly zaměřeny
především na ekonomickou a finanční gramotnost, na výchovu k občanství a na multikulturní,
globální a rozvojovou výchovu. Akce v primách a sekundách byly realizovány v souladu
s preventivním programem školy.
Pro výuku je k dispozici odborná učebna (č. 322) vybavená multimediální technikou a příruční
knihovnou.
1. Besedy, přednášky a exkurze pro studenty:
datum
5.12.2012
10.1.2013
15.1.2013
18.1.2013
25.1.2013
4.2.2013
5.2.2013
5.2.2013
5.2.2013
7.2.2013
12.2.2013
15.2.2013
15.2.2013
5.3. 2013
6.3.2013
6.3. 2013
6.3. 2013

třída
2.A

Akce
Seminář o Evropské unii
(projekt MF a FF UK Praha)
Studenti seminářů Přednáška „Systém zdravotnictví ČR a jeho
Ekonomie
financování“
2.A
Projekt „Evropská unie“
SA, SB
Přednáška – Bolest jménem šikana
(agentura ACET)
PA, PB
Přednáška - Moderní je nekouřit (agentura
ACET)
XA
Projekt „EU – Evropa 1945“
XB
Projekt „EU – Evropa 1945“
SA
Přednáška - Mezilidská komunikace a vztahy
(agentura ACET)
PB
Přednáška – Bolest jménem šikana
(agentura ACET)
Studenti seminářů Exkurze – Škoda Mladá Boleslav
Ekonomie + 3.A
Studenti seminářů Exkurze – Česká národní banka
Ekonomie
KB
Exkurze – Česká národní banka
XA
Exkurze – Česká národní banka
2.A, XA, XB
Přednáška „Úvěry a úvěrové karty“
(Bankovní institut vysoká škola, a.s.)
4.A, OA, OB
Přednáška „Základy marketingu“
(Bankovní institut vysoká škola, a.s.)
PA
Přednáška – Bolest jménem šikana
(agentura ACET)
SB
Přednáška - Mezilidská komunikace a vztahy
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org. zajištění
Bukovská
Mochan
Bukovská
Mináriková
Mináriková
Bukovská
Bukovská
Mináriková
Mináriková
Mochan
Bukovská
Mochan
Mochan
Bukovská
Bukovská
Jirsová
Mináriková
Mináriková

8.3. 2013
7.3. 2013
8.3. 2013
13.3. 2013
6.3. 2013
11.3. 2013
21.5. 2013
23.5. 2013
5.6.2013

studenti semináře
Psychologie
KB
3.A
PB
XB
XA
QB
PA, PB, SB
QB

13.6. 2013 2.A
20.6.2013
21.6.2013 KA, KB

(agentura ACET)
Týden mozku

Kubešová

Festival „Jeden svět“
Festival „Jeden svět“
Festival „Jeden svět“
Projekt „EU – Evropa 2045“
Projekt „EU – Evropa 2045“
Přednáška „Sociální fobie“ (Sfinga)
Přednáška „Etiketa“
Přednáška – Přátelství a láska
(agentura ACET)
Projekt – elektronická simulace „Finanční
svoboda“ (KFP s.r.o.)
Rozvojové cíle tisíciletí (Partners Czech)

Bukovská
Bukovská
Mináriková
Bukovská
Bukovská
Bukovská
Mináriková
Bukovská
Bukovská
Bukovská

2. Projekty
a) projekt „Čau neziskovko!“
Projekt byl realizován ve třídách XA, XB a 2.A v rámci Základů společenských věd ( téma
Občanská společnost) , současně byl propojen se zaměřením celoškolního projektu Paleta.
Cílem projektu bylo seznámit studenty s fungováním nestátních neziskových organizací a
zároveň ukázat moţnosti vyuţívání různých informačních zdrojů. Studenti měli za úkol získat
informace o vybrané neziskové organizaci, navázat s touto organizací kontakt a získat o ní co
nejvíce informací. Projekt byl zakončen závěrečnými prezentacemi.
b) projekt „Právo pro praxi“
Projekt „Právo pro praxi“ byl realizován ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy
pod vedením lektorů– studentů právnické fakulty.
Projekt proběhl jako součást předmětu Základy společenských věd ve třídách XA a XB
v průběhu dubna a května 2013 a byl zakončen návštěvou soudního přelíčení u Obvodního
soudu pro Prahu 1 (XB – 2.5.2013) a simulací soudního jednání na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy (XA – 30.5.2013).
c) projekt „Kdo jiný?“ (Jeden svět na školách ) – studentské volby
Ve školním roce proběhly na naší škole dvakrát studentské volby, kterých se zúčastnili studenti
starší 15 let. Studentské volby jsou součástí projektu „Kdo jiný?“, organizovaného o.p.s. Člověk
v tísni. Projekt je zaměřen na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti a jeho
cílem je přiblíţit studentům základní demokratické principy, seznámit je s volebním systémem
České republiky, podpořit mezi studenty dialog týkající se správy věcí veřejných a zvýšit účast
prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách. Studentské volby proběhly v souvislosti s konáním
řádných voleb v České republice.
datum
třída
6.9.2012
studenti starší 15 let
12.12.2012 studenti starší 15 let

Akce
org. zajištění
Studentské volby (Člověk v tísni)
Bukovská
Studentské prezidentské volby (Člověk Bukovská
v tísni)

d) projekt Pražský studentský summit
▪ Model OSN
datum
jméno a třída
celoročně
OA: David Němeček
Tomáš Opat
Michaela Bohuslávková
2.A: Richard Pecha
Vojtěch Vlk
Karel Ryšavý
Nguyen Thi Lan
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org. zajištění
prof. Bukovská

e) projekt „Miminko nanečisto“
Projekt „Miminko nanečisto“ je projekt sexuální výchovy a výchovy k rodičovství, určený
studentům primy. Ve školním roce 2012/2013 byl realizován ve třídách PA a PB. Projekt vede
k informovanosti studentů o anatomii a fyziologii těla, citlivě je dovádí k pochopení vlastní
sexuality, podporuje schopnost studentů najít v ţivotě odpovídající partnerské vztahy, přispívá
k uvědomování si odpovědnosti za své zdraví a ţivot i za ţivot druhého.
Projekt proběhl v pěti základních dvouhodinových modulech, následujících za sebou
s několikatýdenním odstupem, a byl završen týdenní zkušeností s rodičovskou rolí při výchově
„vlastního potomka“.
Organizační zajištění: Ivana Mináriková
Vedení lekcí:
Ivana Kubešová, Ivana Mináriková, Jiří Jánský
Spolupráce:
Jana Krňanská(Vv), Kateřina Nováková(Vv), Dagmar Ferjenčíková(TU PA)
Miminko nanečisto – školní rok 2012/2013
PA
Příprava na 1.lekci - koláţ
listopad 2012
Mináriková
1.lekce
12.12.2012
Kubešová, Ferjenčíková
2.lekce
31.1.2013
Kubešová, Ferjenčíková
3.lekce
8.3.2013
Kubešová
4.lekce
3.4.2013
Jánský
5.lekce
21.5.2012
Kubešová
Tvorba miminek
březen - duben 2013
Krňanská
Předávání miminek
25.5.2013
Kubešová, Mináriková
Péče o miminka
25.5. – 29.5.2013
Reflexe a závěrečné hodnocení
4.6.2013
Mináriková

PB
listopad 2012
Mináriková
7.1. a 14.1.2013
Mináriková
31.1.2013
Mináriková, Kubešová
4.4. a 8.4.2013
Mináriková
10.4.2013
Jánský
2.5.2013
Mináriková
březen - duben 2013
Nováková
25.5.2013
Kubešová, Mináriková
25.5. – 29.5.2013
4.6.2013
Mináriková

3. Účast studentů v soutěţích
jméno a třída
TA, TB, KA, KB,
QA, QB, 1.A,

soutěž
Celostátní soutěţ Finanční gramotnost
(MŠMT)
školní kolo – listopad/prosinec 2012
okresní kolo – leden 2013
(Mochan)

Umístění
Okresní kolo:
1.kategorie – 5.místo
Dominik Hodan, KB
David Zelinka, KB
David Šaffek, TB

2.kategorie – 3.místo
Vojtěch Řídký, OA
Nikoleta Šromová, 1.A
Marek Dongres, 1.A
Kristýna Biskupová, Celostátní filosofická soutěţ pro studenty --4.A
SŠ „Nebojme se myslet“ (FF UP Olomouc)
13.12.2012
TA, TB, KA, KB
Celostátní soutěţ "SAPERE - vědět, jak ţít" --– 3.ročník (MŠMT)
školní kolo – prosinec 2012 (Bukovská)
4. Vzdělávání učitelů

4

17.9.2012

počet název akce
hodin
4½
Politika do škol patří

20.9.2012

4

Finanční gramotnost

25.9.2012

8

26.9.2012

5

O oţehavých tématech rozvojové
spolupráce nejen pro učitele SŠ
Nový občanský zákoník

Partners Czech
o.p.s.
Nakladatelství
EDUKO

12.12.2012

7

16.5.2013

8

Český parlament a
parlamentarismus
(Parlamentní institut
– oddělení komunikace a
vzdělávání)
Konference OECD – Finanční
gramotnost

(Parlamentní
institut
– oddělení
komunikace a
vzdělávání)
Česká národní
banka

datum

organizátor akce

vyučující

(Centrum
občanského
vzdělávání –
Masarykova
univerzita)
DVPP

prof.
Bukovská

5. Obrazová dokumentace

Studentské prezidentské volby
(projekt „Kdo jiný?“ - Jeden svět na školách)
12.12.2012

Projekt „Finanční svoboda“

Projekt „Právo pro praxi“

13.6.2013

5

prof.
Bukovská
prof.
Bukovská
prof.
Bukovská
prof.
Bukovská

prof.
Bukovská

Projekt „Miminko nanečisto“
Zapsala: Barbara Jirsová
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Zpráva předmětové komise dějepisu
Ve školním roce 2012/2013 pracovala předmětová komise v tomto sloţení:
Vyučující
předmět Třídy
prof. Jiřina Hoffmannová
D
SA, SB, TA, TB, OA, OB, 2.A, 4.A
prof. Vratislav Hanzlík
D, Čj
QA, QB, XA, XB, MA, MB, OA, OB
prof. Jiří Jánský
D, Bi
KA, KB, 1.A
prof. Lada Boháčová
D, Nj
OB
prof. Zuzana Bukovská
D, ZSV PA, PB, 3.A
1. Akce v rámci vyučování
V rámci výuky českých dějin se uskutečňují v různých praţských lokalitách tématické exkurze.
Ve šk. roce 2012/2013 sexty navštívily Praţský hrad a Ţidovské město. Téma vycházek
koresponduje s výukovou náplní – románský a gotický sloh, ţidovské osídlení a jeho úloha,
významné stavební památky.
zpracoval: Vratislav Hanzlík
V dubnu 2013 navštívili studenti 2.A jedinečnou výstavu Tutanchamon – jeho hrob a poklady.
Studenti měli moţnost zhlédnout jedinečné a přesné repliky všech předmětů, které byly objeveny
v hrobce faraona. Výstava nenabízela jen prostě vystavené předměty, ale pomocí virtuální
techniky dovolila studentům vstoupit do dávno zaniklého světa na Nilu a zaţít podobný pocit,
který zaţívali archeologové při objevování pokladů.
zpracovala: Jiřina Hoffmannová
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity
Rýzmberk 2013
Letošní prázdninová aktivita profesorů a studentů na záchranném archeologickém výzkumu na
hradě Rýzmberku, jiţ celkově patnáctém, proběhla od 30. června do 7. července za mimořádně
příznivého počasí. Hlavní pracovní náplň se týkala odkrytí a zakonzervování torza středověkého
hradního paláce, jenţ bude vyuţit jako zastřešený prohlídkový objekt. Dále se opětovně
prováděly úpravy druhého a třetího nádvoří – odstraňování spadaného kamení a sutě,
konzervace zdí a vyřezávání náletových dřevin. Archeologický dozor prováděla absolventka
našeho gymnázia Bc. Anna Sandanusová, studentka archeologie, které pomáhala Ivana Zíková,
která úspěšně sloţila přijímací zkoušky na FF-UK na obor archeologie. Celkem odpracovali
profesoři Jiří Jánský a Renata Langrová a studenti a absolventi Gymnázia Nad Alejí 291
brigádnických hodin, čímţ bylo dosaţeno celkového počtu 7.795 hodin od r. 1999. Při příleţitosti
patnáctého výročí působení gymnázia na Rýzmberku byla škola od výboru Klubu turistů ve
Kdyni, jenţ je majitelem hradu Rýzmberka, oceněna pamětní plaketou Síně slávy pánů z
Rýzmberka.
Společné kulturně-poznávací akce byly uskutečněny dvě. V pondělí 1. července to byl výlet do
Domaţlic na zahájení sochařského sympozia TustaSculpta v augustiniánském klášteře tematicky
zaměřeného k výročí bitvy u Domaţlic a Rýzmberka v r. 1431. Jiří Jánský při této příleţitosti
přednesl pro sochaře a další návštěvníky k této historické události přednášku, při níţ také
seznámil účastníky s aktivitami Gymnázia Nad Alejí na hradě Rýzmberku. Při druhém výletu ve
čtvrtek 4. července navštívili studenti gotický hrad Roupov a renesanční zámek v Červeném
Poříčí. Někteří studenti v menších skupinách průběţně navštívili památkové objekty v blízkém
sousedství hradu Rýzmberka jako slovanské hradiště Příkopy, gotický hrad Nový Herštejn,
poutní kostel na Tanaberku, kostel sv. Václava ve Všerubském průsmyku, Muzeum příhraničí ve
Kdyni a další. Podrobně jsou veškeré aktivity Gymnázia Nad Alejí na Rýzmberku včetně
fotodokumentace, virtuální prohlídky hradu, ohlasů v školním časopise Aleo a v médiích, počtu
odpracovaných hodin, publikační činnosti atd. průběţně prezentovány na webových stránkách
pod titulem Zpravodaj hradu Rýzmberka, které spravuje Mgr. Jan Jánský.
zpracoval: prof. Jiří Jánský
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Krakov, Osvětim
Součástí semináře Moderní dějiny je i kaţdoroční exkurze do Krakova a Osvětimi. Pravidelně se
koná na přelomu října a listopadu
Jakkoliv je centrum Krakova středověké, splňuje náplň moderních dějin (centrum nacistické
správy za II. světové války, Katyň, vznik prvního čs. vojenského tělesa v zahraničí).
Návštěva Osvětimi a vyhlazovacího tábora Březinka jen potvrzuje starou pravdu, ţe dotek reality,
byť krátký, je cennější neţ stovky knih. Pro objasnění pojmu holocaust neexistuje lepší moţnost.
Ohlasy studentů to jen dokazují.

9

Samozřejmě má exkurze i další dopady, byť z hlediska semináře vedlejší. Návštěva Wawelu a
Jagelonské univerzity není rovněţ bez uţitku.
zpracoval: prof. Vratislav Hanzlík
3. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
26. letní škola historie
Historická exkurze Plzeňsko (akce vzdělávání ASUD)

Rozsah Účastník
5 dnů
prof. Lada Boháčová
1 den
prof. Lada Boháčová
Zpracovala: Jiřina Hoffmannová
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Zpráva předmětové komise ZEMĚPIS
Ve školním roce 2012/2013 pracovala předmětová komise v tomto sloţení:
Vyučující
předmět Třídy
Pavel Brabec
Bi-Z
SA, KA, KB, 1.A, HB1, HB2
Petr Klika
TV-Z
SB, QB, XA, 2.A, MA, MB, EB
Jiří Vorel
TV-Z
PA, PB, TA, TB, QA, XB, 3.A
1. Akce v rámci vyučování
Planeta Země 3000 – Ekvádor – Galapágy
Afrika – JAR, Namibie, Botswana
Dny Kanady
Exkurze letiště Praha
Exkurze Plzeňský pivovar
Týden vědy – Předpověď zemětřesení
Přednáška a předání cen k soutěţi Gisáček

- multimediální přednáška (TA, TB)
- multimediální přednáška (XA, XB, 2.A)
– přednáška (Kanadské velvyslanectví) (XB)
– Ruzyně (EB)
- (EB, HB2)
– Národní muzeum (QA, QB)

2. Soutěţe
Druh soutěţe
Gisáček

Úroveň

Počet účastníků
12

Zeměpisná
olympiáda

Okresní kolo
Krajské kolo
Celostátní kolo

12
3
2

Ocenění studenti
Barbora Zelenková (QA)– 1. místo
Tomáš Hospodka (QA) – 3. místo
Václav Suchan (KA)– postup na
mezinárodní olympiádu do Petrohradu
v Rusku
Jiří Navrátil (OB) - postup na
mezinárodní zeměpisnou soutěţ do
Japonska
Zpracoval: Petr Klika

Česká reprezentace na mezinárodních geografických soutěžích
14. a 15. května 2013 se na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Karlovy v Praze
uskutečnilo celostátní kolo Zeměpisné
olympiády pro soutěţní kategorie C (12–15
let) a D (16–19 let), odborně zaštítěné Českou
geografickou společností.

Ze soutěţního klání vítězně vyšli:
v kategorii C:
1. místo Václav Suchan (Gymnázium Nad Alejí, Praha),
2. místo Václav Táborský (Gymnázium Českolipská, Praha),
3. místo Daniel Vašek (Gymnázium Ţďár nad Sázavou);
v kategorii D:
1. místo Bruno Jurášek (Gymnázium J. Gutha-Jarkovského, Praha),
2. místo Jiří Navrátil (Gymnázium nad Alejí, Praha),
3. místo Jan Kozák (Gymnázium Cheb).
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V polovině července se úspěšní řešitelé znovu setkali na katedře geografie Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity, kde začala třídenní příprava na mezinárodní geografické soutěţe.
Program soustředění byl zaměřen zejména na práci v terénu v městské krajině Brna i venkovské
krajině Moravského krasu.

Na konci července pak dva české národní týmy Zeměpisné olympiády odletěly na mezinárodní
geografické soutěţe. Mladší ţáci zamířili do ruského Petrohradu na National Geographic
World Championship a starší studenti do japonského Kjóta na International Geography
Olympiad (iGeo).
V Japonsku bojovaly týmy z 32 zemí světa ve třech okruzích úloh: písemný test, multimediální
test a terénní práce. Téma terénního výzkum znělo „Města a voda“. Soutěţící nejprve provedli
inventarizaci stavu území v městské čtvrti Fušimi a zkonstruovali mapu podle kartografických
zásad. Poté obdrţeli statistické datové podklady a měli sestavit čtyři rozvojové scénáře podle
vybraných aspektů. Česká výprava na mezinárodním poli obstála velmi dobře. Bronzovou
medaili získali Jan Kozák (Gymnázium Cheb) a Bruno Jurášek (Gymnázium J. GuthaJarkovského, Praha). Bronzová medaile těsně unikla Matěji Vaňkovi (Gymnázium FrýdekMístek) a špatně si nevedl ani Dominik Mazel (Gymnázium a ZUŠ Šlapanice).
V Rusku byly úspěchy všech soutěţních týmů vyrovnané a pořadí bylo nesnadné stanovit. Česká
výprava ve sloţení Václav Suchan (Gymnázium Nad Alejí, Praha), Václav Táborský
(Gymnázium Českolipská, Praha) a Daniel Vašek (Gymnázium Ţďár nad Sázavou) sice nakonec
skončila na 15. místě, nutno ovšem dodat, ţe získala 104 bodů ze 140 moţných. Nejobsáhlejší
byla opět terénní práce. Týmy obdrţely fotoaparát, mapu s vyznačenou oblastí pohybu a třemi
památkami. Měly pořídit fotografie třech zadaných památek a sedmi dalších atributů kulturní
krajiny ve vymezeném území historické části Petrohradu, o kterých jsou přesvědčeni, ţe co
nejpřesněji vystihují charakter města.
Více o se o 15. ročníku Zeměpisné olympiády 2012/2013, včetně fotodokumentace, dočtete na
http://www.zemepisnaolympiada.cz/.
RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. – organizační garantka Zeměpisné olympiády, PřF UK v Praze
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. – vedoucí české reprezentace do Japonska, PedF MU
RNDr. Martina Hupková – zástupce vedoucího české reprezentace do Japonska, PřF UK v Praze
RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. – vedoucí české reprezentace do Ruska, PedF MU
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Zpráva předmětové komise MATEMATIKA (nižší gymnázium) a
DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE
Ve školním roce 2012/2013 pracovala předmětová komise v tomto sloţení:
Vyučující
předmět Třídy
J. Horálková
M
PA, KA
J.Horálková
Dg
2 semináře OA, OB, 4.A
P. Vágeknechtová Edrová
M
SA ,TB,
D. Sýkorová
M
TA
Z. Machátová
M
SB
D. Töpferová
M
KB
1. Soutěţe
Všechny soutěţe jsou uvedeny souhrnně za obě komise matematiky ve zprávě prof.Hrubeše.
2. Další vzdělávání učitelů
Ţádné vzdělávání týkající se niţšího gymnázia neb výuky Dg jsme neabsolvovali. Pouze
jednorázové semináře s tyflopedkou, paní Hanou Červeňákovou, zaměřené na práci se
slabozrakým studentem.
5. Další důleţité údaje
Stále působím jako recenzentka MŠMT pro udělováníní schvalovací doloţky pro učebnice
matematiky na 1. st. ZŠ, 2.st. ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Komise usiluje o to, aby vyučující vedli studenty k účasti v matematických soutěţích: MO,
Pythagoriáda, MA-SO na MFF UK, snaţili se získat nové zájemce pro korespondenční soutěţ
Jáma lvová na ČVUT- letos se zúčastnil jeden student Jan Kočka ze SA.
Zpracovala: J. Horálková
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Zpráva předmětové komise matematiky (vyšší gymnázium)
Ve školním roce 2012/2013 pracovala předmětová komise v tomto sloţení:
Vyučující
předmět
Třídy
Vlasta Bílková
matematika Seminář M, Seminář – matematická analýza
Roman Doubek
matematika 06.A, 3.A, 08.B
Nataša Dřínková
matematika 05.B
Pavlína Vágenknechtová Edrová
matematika 01.B, 02.A, 03.A
Jaroslava Horálková
matematika 01.A, 04.A
Miloslav Hrubeš
matematika 07.AB, Seminář MF
Zuzana Machátová
matematika 02.B, 1.A, 2.A
Dana Sýkorová
matematika 03.B, 05.A, 4.A
Dana Töpferová
matematika 04.B, 06.B, 08.A
1. Akce v rámci vyučování
- Matematická olympiáda
- Matematická soutěţ MaSo
- Pythagoriáda
- Matematický klokan
- Matematická soutěţ Náboj

zájemci
zájemci
zájemci
zájemci
zájemci

2. Soutěže
Druh soutěţe
Matematická
soutěž MaSo

Úroveň
Počet účastníků
Niţší gymnázium 2 druţstva

Matematická
olympiáda

Celostátní kolo
Kategorie A
Kategorie P
Krajské kolo
Kategorie A
Kategorie B
Kategorie C
Kategorie Z9
Kategorie P
Obvodní kolo
Kategorie Z6

Pythagoriáda

Matematický
klokan

Náboj

Kategorie Z7
Kategorie Z8
Kategorie Z9
Krajské kolo

Student
Junior
Kadet
Benjamín
Celostátní
matematická
soutěţ druţstev

Ocenění studenti
podzim 2012 a jaro 2013
(Jakubů, Dřínek, Novotný, Kočka) –
1.místo

1
1

M.Sýkora – 22. místo
O.Cífka – 7.místo

3
2
1
2
1

M.Sýkora – 5.místo
E.Šimůnková - 10.-14.místo
O.Houška – 8.místo
D.Bednář – 15.místo
O.Cífka – 3.místo

15

D.Klement, K.Houšková, K.Vinařová –
1.-4. místo
R.Majerechová – 4.místo
M.Felčárková, A.Dřínek - 1.-6.místo
D.Bednář – 8.-9.místo
J.Heller – 1.-4.místo
M.Soldát – 1.-2.místo
Ţ.Marková – 3.-4.místo
M.Felčárková – 3.místo
M.Sýkora - 105b
O.Houška – 86b
D.Bednář, M.Jakubů – 94b
D.Klement – 105b

7
7
5
PRIMA
SEKUNDA
TERCIE
6
8
18
23
1 pětičlenné
druţstvo

L.Černochová,O.Cífka, M.Čech,
Nguyen Van Minh, M.Sýkora –
18.místo

3. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Seminář- Úlohy MO kategorie A - Praha
Seminář z historie matematiky - Poděbrady

Rozsah
1 den
4 dny

Účastník
Dana Töpferová
Dana Sýkorová
Zpracoval: Miloslav Hrubeš
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Zpráva předmětové komise FYZIKY
Ve školním roce 2012/2013 pracovala předmětová komise v tomto sloţení:
Vyučující
předmět Třídy
Jiří Benda
fyzika
07.A
Nataša Dřínková
fyzika
01.AB, 02.AB, 03.A, 04.B
Miloslav Hrubeš
fyzika
1.A, 3.A, 07.B, seminář MF, seminář Fy
Zuzana Machátová
fyzika
03.B, 04.A, 05.B
Dana Sýkorová
fyzika
05.A, 06.AB
Dana Töpferová
fyzika
2.A, blok Fy
1. Akce v rámci vyučování
exkurze
Štefánikova hvězdárna Petřín
Protonové centrum - Praha
Fyzikální ústav ČAV – Cukrovarnická
Ústav fotoniky a elektroniky

třídy 04.AB
MF seminář + zájemci
třída 05.A
seminář fyziky + zájemci

fyzikální olympiáda
astronomická olympiáda

zájemci
zájemci

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity
zájezd
CERN (Ţeneva, Mnichov, Luzern)

zájemci z vyšších ročníků - viz zpráva PK Fj

3. Soutěže
Druh soutěţe Úroveň
Astronomická Krajské kolo
olympiáda
Kategorie CD

Fyzikální
olympiáda

Počet účastníků

Ocenění studenti

2

Cyril Matoušek 06.A - 3. místo
Zdeněk Scheer 06.B - 4. místo
Filip Šlapal 04.B - 5. místo
Dominik Hodan 04.B - 7. místo
Šimon Appelt 04.B - 11. místo
Filip Šlapal 04.B - 20. místo

Kategorie EF

7

Finále
Krajské kolo
Kategorie A
Kategorie B
Kategorie C

1

Kategorie D

2

Kategorie E

5

Obvodní kolo
Kategorie E

16

Kategorie F

6

Luisa Černochová 08.B - 6.místo
Tomáš Ducháček 07.B - 8.místo
Tomáš Jirman 06.B - 3.místo
Jaroslav Nejedlý 06.A - 6.místo
Ondřej Houška 05.A - 9.místo
Anna Umlaufová 05.B - 12.místo
Petr Kubeš 04.B - 13.-14.místo
Erik Cupal 04.B - 15.místo

1
3
2

Petr Kubeš 04.B - 1.-3.místo
Barbora Dudková 04.B - 4.místo
Erik Cupal 04.B - 5.-6.místo
Jonáš Kareis 04.B - 5.-6.místo
Adam Dřínek 03.B - 1.místo
Tomáš Pýcha 03.A - 2. místo
Jan Neumann 03.A - 6. místo
Vojtěch Jirsa 03.B - 7. místo

4. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Svět energie
Heuréka
Veletrh nápadů učitelů fyziky - Praha

Rozsah
7 hodin
3 víkendy
3 dny

Účastník
Zuzana Machátová
Nataša Dřínková
Nataša Dřínková
Zpracoval: Miloslav Hrubeš
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Zpráva předmětové komise CHEMIE
Ve školním roce 2012/2013 pracovala předmětová komise v tomto sloţení:
Vyučující
Navrátilová Ilona
Wohlgemuthová Věra
Benešová Zdeňka

předmět
chemie
chemie
chemie

třídy
1.A, 06A, 07B, Př. blok, sem. biochemie, sem. z chemie
02B, 04A, 05A, 06B, 3A
02A, 03A, 03B, 04B, 05B, 07A, 2A

1. Akce v rámci vyučování
Chemický jarmark 02.B, 03.A. WOH, BEŠ
Programy v rámci Týdne vědy
Chemická olympiáda BEŠ
Chemická olympiáda BEŠ
Můj nový ţivot (přednáška+beseda+výstava).NAV
Chemická olympiáda BEŠ
Akce v rámci Týdne mozku
Chemická olympiáda BEŠ
Zájezd do JE Temelín. 05.A WOH
Přednáška dr. Jan Fabry: Krystalografie NAV

13.9
11.-9.11.
16.1.
25.1.
25.2
27.2.
4.-8.3.
11.3.
8.4.
5.6.

2. Soutěţe
Druh soutěţe
CHO
CHO
CHO

Úroveň
D
C
A

Počet účastníků
12
1

Ocenění studenti
D. Hodan (7.), A.Číţek, F.Němec krajské kolo
A.Umlaufová (8.), B.Votínská krajské kolo
L. Černochová (6.) krajské kolo

3. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Seminář-Kapitoly z fyzikální chemie
Seminář-Vyuţití PC ve výuce chemie

Rozsah
5
5

4. Obrazový materiál
CHO - obvodní kolo kategorie D, studenti tercií a kvart

16

Účastník
Wohlgemuthová Věra
Wohlgemuthová Věra

Lab. cvičení - práce s vlastnoručně vyrobenými modely, studenti septimy

Zpracovala: Zdenka Benešová
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Zpráva předmětové komise biologie
Ve školním roce 2012/2013 pracovala předmětová komise v tomto sloţení:
Vyučující
předmět třídy
Benešová Zdeňka
Bi ,Che
KB
Brabec Pavel
Bi, Ze
SA,TB, MB
Hrabovská Alena
Bi,TV
3A, TA,KA,XB, Sem 4..roč,Př.blok
Jánská Milada
Bi,TV
1.A,PA, XA, Sem 3.roč
Jánský Jiří
Bi, D
2.A
Skolilová Irena
Bi,TV
PB, SB,,QA,QB, MA, Antropologie
1. Akce v rámci vyučování
Pravidelná motivační exkurse do Stanice přírodovědců - primy
Mladý zahrádkář- soutěţ pro niţší gymnázium v poznávání rostlin a péči o ně. Pravidelně
získáváme přední umístění na praţské i celostátní úrovni.
Botanická soutěž – školní kolo v rámci vyučovacího předmětu Bi v 1.roč.
Exkurze do anatomického ústavu- seminář Antropologiie
Exkurse do botanické, dendrologické a zoologické zahrady jsou pravidelným doplňkem
výuky všech tříd.
Školní permanentka – cyklus výukových programů v Zoologcké zahradě Praha
„Červená stužka“- humanitární a sbírková akce pořádaná v rámci celosvětového dne boje
proti AIDS 1.12.
"Čas proměn" a "S tebou o tobě" Osvětová přednášková akce a výchovně vzdělávací
programy o dospívání v rámci sexuální výchovy a reprodukčního zdraví pro 1. roč ,kvinty a primy
Dravci v letu - výukový program pro primy a sekundy
Spolupráce se studenty 3. Lékařské fakulty UK při výuce Zdravotní propedeutiky.
Biologické olympiády – účast studentů ve všech kategoriích a všech úrovních. Studenti se
kaţdoročně umísťují na předních místech.
Pro studenty seminářů jsou organizovány akce, které doplňují výuku a podporují profilaci
studentů k dalšímu studiu biologických věd na VŠ.
Přednášková tematická pásma AVČR (přednáškové pásmo „Nebojte se vědy“, Týden vědy,
Evropský týden mozku, apod. Účastní se studenti seminářů a Přírodovědného bloku
Exkurse do vědeckých ústavů AV- určená pro studenty seminářů Bi a Přírodovědného bloku
„Školní zahrada“ Studenti vyuţívají výukový poster, jenţ je součástí zahrady. Probíhá zde
praktická výuka sekund, kvint a prvních ročníků.
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity
Geologický týden určený 1. ročníkům a kvintám. Skládá se především z praktických dovedností
v terénu. Je zaměřen na poznávání vzniku a vývoje Českého masivu a na poznávání zastoupení
flory a fauny v jednotlivých geologických obdobích. Studenti absolvují cyklus exkurzí a přednášek
v terénu, vedených předními českými odborníky, experty Přírodovědecké fakulty UK a
Geologického ústavu AV v oborech geologie, paleontologie, petrologie a mineralogie.
Zapojení do projektu Př.F UK „Přírodovědci“ Ţáci vyššího stupně gymnázia absolvovali sady
laboratorních cvičení z botaniky, zoologie a molekulární biologie pod vedením studentů
postgraduálního studia oboru Biologie Př.F UK.
Kroužky genetiky – praktická laboratorní cvičení z nenadstavbové oblasti biologie. Studenti od
kvart měli unikátní moţnost imitovat vědecký výzkum a seznamovat se tak se způsobem práce
v genetických a forenzních laboratořích. Jedná se o pokračování v harmonogramu projektu
„Genetika do skol“.
Genetické soustředění- 3 denní ověřování získaných vědomostí a laboratorních dovedností –
spolupráce s Ph studenty Př.fakulty
3. Soutěže
Druh soutěţe
BiO

Úroveň
Krajské kolo
kategorie A

Jména účastníků

umístění

Petr Urban

2.místo
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Floristická soutěž
Vazba květin
Přírodovědný
klokan
Mladý zahrádkář

Krajské kolo
Krajské kolo
soutěţ pro niţší
gymnázium
Krajské kolo
Celostátní kolo

4. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Seminář PřF

Rozsah
1den

Účastník
Hrabovska
Jánská

5. Další důleţité údaje
Dva učitelé biologie se jako instruktoři aktivně podíleli na přípravě 20 studentů z ČR a Slovenska
jpři distančním studiu Biologie a následném zvládnutí AP zkoušky. Studium probíhalo v rámci
CTY on-line kurzu (Center for Talented Youth) při John Hopkins University v USA.
Čtyři studenti naší školy absolvovali úspěšně CTY AP-Bi on- line kurs a dva z nich vykonali
úspěšně AP zkoušku..
Tři učitelé biologie zastávají funkci fakultních učitelů. Přírodovědecké a Pedagogické fakultuy
UK.
6. Obrazový materiál

Geologický kurs

Krouţek genetiky
Zpracovala: Irena Skolilová
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Zpráva předmětové komise informatiky
Ve školním roce 2012/2013 pracovala předmětová komise v tomto sloţení:
Vyučující
předmět
Třídy
Jaroslav Mochan
IVT
TA, TB, KA, KB, QB
Daniel Lessner
IVT
QA, MA, MB, OA, OB, 3A, 4A
Seminář programování
1. Soutěţe
Druh soutěţe
Mladý programátor
Soutěţ MŠMT

Office Aréna

Úroveň
Celostátní kolo,
kategorie C
Celostátní kolo,
kategorie
Kancelářské
aplikace
Celostátní kolo

Počet účastníků

Ocenění studenti
Jakub Lukeš – 1. místo
Erik Cupal – 2. místo

Petr Michalík – 3. místo

2. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Agentura Descartes (Myšlenkové mapy)

Rozsah
1 den

Účastník
J.Mochan

Zpracoval: J. Mochan
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Zpráva předmětové komise výtvarné výchovy
Ve školním roce 2012/2013 pracovala předmětová komise v tomto sloţení:
Vyučující
předmět
Třídy
PhDr. Klára Braunová
VV
02.B, 05.B, 06.B, 1.A
DU
07.A, 07. B, 3.A, 08.B
Výtvarný krouţek
Studenti niţšího gymnázia
Jana Krňanská
VV
01.A , 02.A, 03.A, 04.A
Ak. mal. Kateřina Nováková
VV
01.B, 03.B, 04.B, 05. A, 06.A, 2.A
1. Akce v rámci vyučování předmětu Výtvarná výchova
a) v rámci předmětu Výtvarná výchova
Tvorba různorodého materiálu propagujícího školu:
Plakát na maturitní ples
Novoročenky, plakát na vánoční koncert
Pozvánky na imatrikulaci studentů prim a 1. ročníku
Pozvánky na slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Pozvánky na slavnostní ukončení povinné devítileté školní docházky kvart
01.A, 01B - Tvorba miminek nanečisto (společný projekt s občanskou výchovou)
03.A, 03.B Vytváření kalendářů a upomínkových předmětů jako humanitární akce pro obyvatele
Domu sociálních sluţeb Liboc (společný projekt s anglickým jazykem)
05.B DOX centrum – Doprovodný program k soutěţi Máš umělecké střevo
Komentovaná prohlídka výstavy Ivan Lendl – Alois Mucha, Obecní dům
Finále výtvarné soutěţe Máš umělecké střevo v Brně
06.B „Škola je nám v patách“ – zachycení školního dění fotografií
03.A, 02.B, 05.B Prostorová tvorba á la Malich
05.B, 06.B, 1.A Velikonoční jarmark - Vytváření přáníček, záloţek a upomínkových předmětů pro
ÚVN Praha (společný projekt se základy společenských věd)
b) v rámci semináře Dějiny umění
Doprovodný program NG „ Nebojte se současného výtvarného umění“ Veletrţní palác
Design blok – Clam Gallasův palác, Kafkův dům, budova Futurama, Šporkovský palác
Návštěva výstavy „Městem posedlí“ – street art, Městská knihovna
Komentovaná prohlídka výstavy „ Jakub Schikaneder“, Valdštejnská jízdárna
Návštěva výstavy František Kupka: Cesta k Amorfě , Salmovský palác
Návštěva výstavy Karel Malich, Jízdárna Praţského hradu
Komentovaná prohlídka výstavy Ivan Lendl – Alois Mucha, Obecní dům
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity
Břevnovské posvícení
O víkendu 6. a 7. 10. 2012 studenti niţšího gymnázia za doprovodu prof. Braunové a Novákové
prodávali svá výtvarná díla.
Schola pragensis
Naše gymnázium se jako jiţ v předešlých letech zúčastnilo 17. ročníku přehlídky a nabídky
studijních oborů praţských středních a vyšších odborných škol ve dnech 22. – 24.11.2012 v
Kongresovém centru Praha.
Tato výstava je určena zejména ţákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním zájemcům o
studium na středních školách všech typů. Prezentují se zde školy zřizované hlavním městem
Prahou i jinými subjekty. Široká veřejnost zde získává obraz o studijních nabídkách v kraji, tj.
hlavním městě Praze.
Prezentují se zde projekty, akce a zájmové činnosti, které naše škola poskytuje svým studentům.
Potencionální zájemci o studium se tak mohou v reálu přesvědčit, co škola nabízí, a mají i
moţnost porovnání s jinými školami.
Recyklohraní- celoroční projekt
Naše gymnázium se pátým rokem aktivně účastní programu Recyklohraní. Tento
celostátní
projekt
se
zaměřuje
na
sbírání
drobných
elektrospotřebičů
a pouţitých baterií. Včetně těchto aktivit vypisuje ještě jednotlivé úkoly spojené
s ekologií. Ty se z 95 % plní v hodinách výtvarné výchovy. Například podrobně vypracovaný plán
navštíveného sběrného dvora atd.
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Tento projekt nevyhlašuje vítěze úkolů. Za jejich splnění připisuje škole určité body.
Nashromáţděné body se mohou následně proměňovat za věcné odměny.
Naše škola se díky plnění vyhlášených úkolů i díky odevzdání pouţitých baterií
a vyslouţilého drobného elektromateriálu zařadila mezi nejaktivnější školy v České republice.
Tohoto projektu se průběţně účastnily všechny třídy dle úvazku prof. Braunové
3. Soutěţe
Druh soutěţe

Úroveň

Počet účastníků

Máš umělecké střevo?
Namalujte si svoji tramvaj
Poštovní známka

Celostátní soutěţ Výtvarná část třídy 05.B
Celostátní soutěţ Třídy 02.A, 02.B
Školní soutěţ
Třídy 02.A, 02.B

Ocenění studenti
1.– 10. místo
1.místo 02. A

4. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Rozsah
Účastník
Galerie Rudolfinum - klub Otevřený dialog
Září 2012 –
Klára Braunová
Komentované prohlídky aktuálních výstav červen 2013
Jana Krňanská
v rámci Galerie Rudolfinum
Vzdělávání NG
Září 2012 –
Klára Braunová
Komentované
prohlídky
pro
učitele červen 2013
Jana Krňanská
aktuálních výstav v rámci Národní galerie
Přednášky, prohlídky galerií soustředěné na umělecké spolky 19. a 20. st., design, genius loci
19. St. umění genderu, současné umění, architekturu 20. st., na propojení výtvarného umění,
hudby, a literatury, ICT
5. Další důleţité údaje
Kroužek výtvarné výchovy
Studenti mají unikátní moţnost vyzkoušet si netradiční (např. smalt, kašírování, Quadratologo) i
tradiční (např. kresba, malba na plátno) techniky.
6. Obrazový materiál

Finálová fotografie třídy 05.B soutěţe Máš umělecké střevo?
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Tereza Havelcová, 04.B
Práce byla vytvořena v rámci výtvarného krouţku technikou malba na plátně

Vítězný návrh soutěţe Namalujte svou tramvaj - Já miluju Prahu, který vytvořili studenti 02. A
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Fotografie z Velikonočního jarmarku
Zpracovala: PhDr. Klára Braunová
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Zpráva předmětové komise hudební výchovy
Ve školním roce 2012/2013 pracovala předmětová komise v tomto sloţení:
Vyučující
předmět třídy
PaedDr.Ditta Linhartová
Hv
PB, SA, TA, TB, KVA, KVB, QB, XA, XB, 1A
Helena Brdičková
Hv
PA, SB, QA
1. Akce v rámci vyučování
Září

příprava na imatrikulace prim a 1.ročníku – Linhartová, Brdičková
22.-23.9. 2012
soustředění Alejsboru v budově školy - Brdičková
27.9.2012
koncert v kostele Šimona a Judy QA, QB - zajištuje Linhartová
Říjen 2.10.2012
imatrikulace prim a 1.ročníku - Břevnovský klášter – Brdičková
19.- 21.10.2012
soustředění alejsboru – Brdičková
Listopad
21.11.2012 koncert v kostele Šimona a Judy KA, KB - Linhartová,
pedagogická praxe studentky PF Markéty Línkové – Linhartová
21.11.2012 koncert Alejsboru v Českém Krumlově - Brdičková
Prosinec organizace Mikulášské besídky v MŠ Volavkova XB – Linhartová
vystoupení tercií v Domově důchodců na vánoční besídce – Linhartová
5.-12.12.2012
cesta Alejsboru do Francie se 4 koncerty v Normandii - Brdičková
5.12. 2012
koncert nevidomých (Leontinka) – jídelna školy – KA, XB,XA Linhartová
16.12.2012
Vánoční koncert Alejsboru a jeho hostů, pásmo koled a Rybova
Vánoční mše – Brdičková
20.12. 2012
vystoupení Alejsboru v LDN ve Vojenské nemocnici Střešovice Brdičková
Březen
9-10.3.2013
soustředění Alejsboru – Brdičková
9.3.2013
koncert Alejsboru ve školním divadle – Vzpomínky na Francii Brdičková
19.3.2013
koncert v kostele Šimona a Judy 1A, 2A - Linhartová
20.3.2013
školní akademie – divadla, hudba – Linhartová, vystoupení
Alejsboru, PA - Brdičková
Hudební soutěţ v Jesenici u Prahy – Jarní petrklíč - Linhartová
Duben
13.4.2013
koncert v Muzeu hudby se sborem Zanoty Jindřichův Hradec Brdičková
26.4.2013
koncert v Hlaholu se sborem gymnázia Rokycany - Brdičková
Květen
31.5.2013
maturitní vysvědčení Břevnov – Linhartová
Červen
28.6.2013
ukončení povinné školní docházky Břevnov - KA, KB - Linhartová
3. Soutěţe
Druh soutěţe
Hudební soutěţ „Jarní petrklíč“

Úroveň
Krajské kolo

Počet účastníků
2

Ocenění studenti
1. a 3. cena

4. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Účastník
Celostátní seminář – „Klub sbormistrů“ 5. - 7.4.2013 Teplice
Brdičková
Celostátní seminář – „Klub sbormistrů“ 7.-14.7.2013 Loučná nad Desnou
Hudební kurz v Letňanech zaměřený na moderní způsoby výuky HV – hry, Linhartová
divadla, pohybová výchova 2.-4.11.2012
Zpracovala: Ditta Linhartová
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Zpráva předmětové komise TV
Ve školním roce 2012/2013 pracovala předmětová komise v tomto sloţení:
Vyučující
předmět
Kopáčová Karolína
Tv, M
2.pololetí
Doubek Roman
Tv, M
Vágenknechtová Edrová Pavlína
Tv, M
Klika Petr
Tv, Z
Pospíšilová Yvetta
Tv, Aj
Skolilová Irena
Tv, Bi
Vorel Jiří
Tv, Z
Hrabovská Alena
Tv, Bi
Wohlgemuthová Věra
Tv, Ch
Honzajková Kateřina
Tv, Čj
1.pololetí
1. Akce v rámci vyučování
Přespolní běh –prima , sekunda
Orientační běh- tercie
Vánoční turnaj v odbíjené – celá škola
Velikonoční turnaj v košíkové – celá škola
Atletické přebory – prima aţ kvarta

září
září
prosinec
Duben
červen

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity
Lyţařské kurzy sekund, kvint a 1.A
Sportovní kurzy septim a 3.A
Vodácké výlety sext a 2.A, septim a 3.A

leden aţ březen
září a červen
červen

3. Soutěţe
Druh soutěţe
Poprask odbíjená – září
Poprask atletika - září
Poprask malá kopaná říjen
Poprask košíková listopad
Poprask florbal

Úroveň
základní
základní
základní

Středoškolská liga
Frisbee

celostátní 12 účastníků
(smíšené druţstvo)

základní

Počet účastníků
10 dívek vyšší G
12 chlapců vyšší G
10 chlapců vyšší G
10 chlapců niţší G
12 chlapců vyšší G

celostátní 16 chlapců vyšší G
celostátní 15 dívek vyšší G

Ocenění
bez postupu
bez postupu
bez postupu
bez postupu
postup

Organizace
Honzajková
Vorel
Klika
Doubek
Vorel

finálové umístění Vorel
vítězství
Vágenknechtová
Edrová
vítězství

Zpracoval: Roman Doubek
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