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Výroční zprávu schválila školská rada na svém zasedání dne 23.10.2017.

I . ZÁ K L AD NÍ Ú DA J E O ŠKO L E

Název:
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952

Vedení školy:
Ředitel:

Jiří Benda
(jiri.benda@alej.cz)
Mgr. Jiří Hruška
(jiri.hruska@alej.cz)
Mgr. Zuzana Machátová
(zuzana.machatova@alej.cz)

Stat. zástupce:
Zástupkyně:

Web:

235010161
235010188
235010184

www.alej.cz

Součásti školy a jejich kapacita:
Střední škola
Jídelna

IZO: 049625446
IZO: 102449708

kapacita: max 620 žáků
kapacita: 620 jídel

Obory vzdělání:
Škola

Kód

Název oboru /
vzdělávacího programu

Gymnázium
Gymnázium

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

Gymnázium/Alejí ke vzdělání
Gymnázium/Alejí ke vzdělání

Cílová kap.
oboru/
programu
130
520

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.

Změny ve skladbě oborů oproti školnímu roku 2015/2016:
a)
b)

Do výuky nebyly zařazeny žádné nové obory a programy.
Školní vzdělávací program "Alejí ke vzdělání", který je sestaven dle RVP ZV a RVP G,
platí od školního roku 2011/2012 pro všechny ročníky gymnázia.

Sídlo:
Nad Alejí 1952, 162 00 Praha 6

Vlastník budovy:
Hlavní město Praha

E-mail:
gymnasium@alej.cz

Telefon:
235010160

Fax:
235010189

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.

Stejně jako na kvalitní jazykovou přípravu gymnázium klade důraz na kvalitní výuku
všeobecně vzdělávacích předmětů. Jejich výuka vrcholí v nejvyšších ročnících celou škálou
volitelných seminářů.

Zřizovatel:
Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2 (od 1.1.2001)

Vybavení školy
Areál gymnázia pochází z roku 1968 a tvoří ho 3 objekty – hlavní budova, administrativní
budova a sportovní blok. Součástí areálu je také venkovní hřiště. Od roku 1997 procházejí
budovy i hřiště gymnázia rekonstrukcí, která postupně napravuje původní, velmi špatný
technický stav budov. V roce 2016/2017 byla provedena revitalizace chodby 2.NP budovy C
(poslední etapa), rekonstrukce žákovských WC v 2.NP a rekonstrukce oplocení školního
hřiště. Revitalizace byla pořízena z IF školy, na rekonstrukci WC a hřiště byly použity dotace
MHMP.
Hlavní budova (C)
Obsahuje kmenové učebny tříd, odborné učebny českého jazyka, biologie, chemie, fyziky,
zeměpisu, dějepisu, společenských věd, výtvarné výchovy, hudební výchovy a kabinety všech
předmětů. Výuce slouží také počítačová učebna, 2 laboratoře fyziky, 2 laboratoře biologie,
laboratoř chemie, 5 jazykových učeben, malý divadelní sál a grafická dílna. Téměř všechny
odborné učebny prošly v posledních deseti letech rekonstrukcemi a díky sponzorským darům
jsou průběžně vybavovány nejmodernější didaktickou technikou. V roce 2016/2017 byla
provedena celková rekonstrukce učebny 105 (divadla) a to z prostředků NF a dotace MHMP.
Administrativní budova (B)
Obsahuje kanceláře vedení školy a administrativních pracovníků, sborovnu, školní kuchyni
a jídelnu. Studentům v této části slouží zejména česká a anglická knihovna se studovnou.
Sportovní blok (A) a venkovní hřiště
Obsahuje velkou a malou tělocvičnu, posilovnu a šatny s příslušenstvím. K výuce tělesné
výchovy slouží rovněž boulderová horolezecká stěna a dále multifunkční hřiště s vybavením
na fotbal, volejbal, tenis a házenou. Součástí areálu je běžecký ovál, doskočiště skoku
dalekého a vysokého a stěna vybavená streetbalovými koši.

Školská rada:
Školská rada byla zvolena dne 15.4.2015 ve složení:
Zástupci zletilých studentů a rodičů:
Mgr. Karolína Čermáková
Ing. Jana Rottová
Zástupci gymnázia:
Mgr. Jiří Hruška
Mgr. Lada Boháčová
Zástupci zřizovatele:
Ing. Marie Kousalíková
Ing. René Pekárek, CSc.
(Zástupci zřizovatele byli jmenováni dne 25.8.2015.)
Předsedkyní ŠR byla zvolena Mgr. Karolína Čermáková.
Ve školním roce 2016/2017 se konala dvě zasedání školské rady. Dne 24.10.2016 školská
rada projednala a schválila výroční zprávu gymnázia za školní rok 2015/2016 a dne 13.2.2017
projednala inspekční zprávu z podzimní inspekce. Zápisy z jednání jsou k dispozici na
webových stránkách školy v oddílu Školská rada.
Kontakt: skolskarada@alej.cz.
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Pedagogičtí pracovníci

Gymnázium

b)

3

3

55

Gymnázium

Kvalifikovaných
Nekvalifikovaných

58

(v přepočtu na plné úvazky)

Celkem

Celkem

(fyzické osoby)

(v přepočtu na plné úvazky)

Externí učitelé

0

48,7

56
2

96,6%
3,4%

Věková struktura pedagogických pracovníků

Počet celkem ve
fyzických osobách
k 31.12.2016
58

v tom podle věkových kategorií
do 20 let
0

21–30 let
6

31–40 let
14

41-50 let
14

51-60 let
10

61 a více let
14

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet Zaměření
1
1
1
1
1
1

Semináře

(fyzické osoby)

Interní učitelé

(v přepočtu na plné úvazky)

Externí učitelé

0

Celkem %
z celkového počtu

Počet

d)

45,7

Kvalifikace

Škola

c)

(fyzické osoby)

Interní učitelé

(v přepočtu na plné úvazky)

Ředitel a zástupci ředitele

(fyzické osoby)

Ředitel a zástupci ředitele

Počty osob

Škola

a)

1
1
1
1
1
1
1
1

Přednáška Aspergerův syndrom
Klady a zápory hyperaktivity
Seminář k úlohám 66. ročníku MO
Konzultační seminář pro předsedy MK
Man lernt nie aus
Kraj pod Krušnými horami jako didaktická
výzva
Den učitelů Nj
Šlechta v konfrontaci s totalitou
Vývoj české státnosti
Podzimní škola učitelů chemie
Aktuální trendy ve výuce zeměpisu
Krev na papíře
Expresivní metody vizuálního vyjádření
Fantastická literatura jako brána
ke vzdělání

Počet
účastníků
42
40
2
2
1

Vzdělávací
instituce
NAUTIS
DYS – centrum
Výbor MO
NIDV/CERMAT
A. Eskisan

1

FF UJEP

1
2
1
1
3
2
1

SGUN
Descartes
ASUD
VŠChT
PřF UK
Descartes
Descartes

2

Descartes

Sloh bez obav
Rozumíme reklamě?
Pedagog vládne hlasem
Němčina je super s učebnicí Super!
Jak studentům přiblížit právo
Manipulace v jednání
Prázdniny trochu jinak
Heuristická výuka fyziky
Turnaj mladých fyziků
2. studentské dny VŠChT
Support and Inspire
Metodika a nové materiály pro B1
Emoční sebeobrana učitele
Gramatika v kontextu
Cesty k matematice
Počítačem podporovaná výuka (Vernier)
Den pro učitele fyziky
Bezpečnost práce s el. proudem
Dyskalkulický žák
Interaktivní seminář
Kuželosečky zdánlivě nestředoškolsky
Tyfloslužby
Chemie kolem nás
Celostátní seminář sbormistrů
Letní akademie německého jazyka
Výjezd metodiků prevence Prahy 6
Progresivní detekční metody (MX-10)
Kreativní pedagogika
Cesta do hlubin studia chemie
18. celostátní dílna komplexní estetické
výchovy

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1

1

Kurz pro vyučující Šj jako cizího jazyka

1

1
1

1
1
1

NIDV

2

FF UK

2

NIDV

1
1
1
1
1
1
1
1
1

31. letní škola – Chemie pro život
Kurz reflexní terapie
Profesní průprava zástupců ředitele
(30 hod)
Studium CŽV pro výchovné poradce
Konzultační seminář k maturitě –
management
Veřejné zakázky ve školách
Řešení mimořádných situací
Zásady zadávání veřejných zakázek
Správní řád ve školství
Konzultace k výzvě 02 16 042
Informační seminář o vykazování R 44-99
Metodika práce AP
Aktuální změny legislativy
Zajištění podpory žáků s SVP

Descartes
Descartes
Descartes
Hueber Verlag
Descartes
Descartes
NIDV
MFF UK
JČMF
VŠChT
MUP
V. Hutarová
l. Radostný
Hueber Verlag
MFF UK
Vernier
MFF UK
Kovařík
Descartes
Mat. ústav AV ČR
Descartes
G pro ZP, Praha 5
VŠChT
NIPOS-ARTAMA
SGUN
ÚMČ Praha 6
ČVUT
DAMU
PřF UK
Sdružení pro
tvořivou dramatiku
Colegio Delibes,
Salamanca
VŠChT
J. a B. Patakyovi

1
2
1
1
2
1
1
1
2

Seminaria
MHMP
Regionservis
RESK Třinec
NIDV
NIDV
NIDV
Paris
KIPR

Rozšiřování
aprobace

1

Doplnění aprobace vyučování fyziky

2

MFF UK

Konference

1
1
1

Konference ředitelů gymnázií
Výjezdní školení ředitelů ZŠ a SŠ
Minikonference o globálním vydělávání

1
1
1

AŘG
ÚMČ Praha 6
MKC Praha

Semináře

Kurzy

1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Doplňkové
pedagogické
studium

1
1
1

Školský
management

1

Jazykové
studium
Exkurze
Přednášky
Studijní
návštěva / stáž

1

JARO

1

ČVUT

1
1
1

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně
Týden vědy
Týden mozku
Langenthal (CH) – systém slovenského
školství
Stáž u institucí EU

1
3
3

GNA
AV ČR
AV ČR

1

MČ Praha 6

4

MZ ČR

1
1

e) Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Počet učitelů cizích jazyků
Celkem (fyzické osoby)

21

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

z toho

15
0
5

Podrobnější informace o vzdělávání pedagogických pracovníků jsou uvedeny ve zprávách
jednotlivých předmětových komisí.

Nepedagogičtí pracovníci
a) Počty osob
Fyzické osoby celkem

V přepočtu na plné úvazky

24

21,0

b) Další vzdělávání
Počet
1

Seminář

1
4
1
1
1

Konference 1
Kurz

1

Zaměření
Změny v personální a
mzdové oblasti od
1.1.2017
Účetnictví
Seminář Práce a mzda
Evidence majetku inventarizace
Vyhl. 50/1978 Sb.
Roční zúčtování 2016
Krajská konference
hromadného stravování
Rekvalifikační kurz kuchařka

Počet účastníků Vzdělávací instituce
1

ANAG

1
1

Ing. Netoušková
VEMA

1

GORDIC

1
1

Kovařík
ANAG

1

Jídelny.cz

1

BEAN, s.r.o.

Asistenti pedagoga
Ve školním roce 2016/2017 byly ve škole zaměstnány 3 asistentky pedagoga
s celkovým úvazkem 2,2.

I I I . Ú DA J E O Ž ÁC Í C H A V Ý S L E D C Í C H V Z D Ě L ÁVÁ NÍ

Počty tříd a počty žáků v denním vzdělávání
Škola

Počet tříd

Počet žáků

Gymnázium

20

597

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku
-

přerušili vzdělávání
nastoupili po přerušení vzdělávání
sami ukončili vzdělávání
vyloučeni ze školy
nepostoupili do vyššího ročníku
přestoupili z jiné školy
přestoupili na jinou školu
jiný důvod změny

18
15
0
0
3 z toho nebylo povoleno opakování 2
4
0
0

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

Průměrný počet žáků na třídu
29,85

Průměrný počet žáků na učitele
12,25

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Ústecký

Zlínský

0

1

1

0

1

2

1

0

0

100

1

0

107

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

15

0

0

16

Celkem

Královéhradecký

0

Středočeský

Vysočina

Gymnázium

Počet žáků
celkem
Z toho nově
přijatí

Karlovarský

Kraj

Jihomoravský

Škola

Jihočeský

Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji

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

Gymnázium
224
2
1
594
99,5 %
57,08
0,01

Prospělo s vyznamenáním
Neprospělo
Opakovalo ročník
Počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6.
Tj. % z celkového počtu žáků
Prům. počet zameškaných hodin na žáka
Z toho neomluvených
Z celkového počtu
žáků

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

86
6
0
41
45
0

Ve volitelné zkoušce společné části maturitní zkoušky si 54 (62,8 %) studentů zvolilo
matematiku a 32 (37,2 %) studentů zvolilo cizí jazyk (1 žák anglický jazyk, 20 žáků německý
jazyk, 6 žáků francouzský jazyk a 5 žáků španělský jazyk).
Zestručněné výsledky společné části maturitní zkoušky (CERMAT):
Český jazyk

POČET

PŘIHLÁŠENÝCH
ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM
69 816
GYMNÁZIUM
21 391
ČESKÁ REPUBLIKA
z toho: 8leté gymnázium
7 782
DLE SKUPIN OBORŮ
4leté gymnázium
11 619
ŠKOLA CELKEM
87
TŘÍDA
SKUPINA OBORŮ
4.A
GY4
27
Oktáva A
GY8
29
Oktáva B
GY8
31

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

KONAJÍCÍCH
61 819
20 684
7 592
11 204
86
27
29
30

POČET
PŘIHLÁŠENÝCH
17 876
7 055
2 876
3 640
55

KONAJÍCÍCH
16 012
6 908
2 823
3 554
54

17
18
20

17
18
19

PRŮM.
SKÓR
(%)
69,0
79,2
81,8
77,3
83,2
72,2
87,4
89,1
PRŮM.
SKÓR
(%)
53,9
68,4
73,9
63,7
74,4
57,4
79,3
84,8

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

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

Francouzský jazyk

POČET
PŘIHLÁŠENÝCH
48 128
13 003
4 551
7 497
1

KONAJÍCÍCH
42 545
12 542
4 425
7 191
1

1

1

POČET
PŘIHLÁŠENÝCH
2 102
530
213
280
20

KONAJÍCÍCH
1 710
516
212
267
20

9
6
5

9
6
5

POČET

PŘIHLÁŠENÝCH
ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM
122
114
ČESKÁ REPUBLIKA GYMNÁZIUM
DLE SKUPIN
z toho: 8leté gymnázium
53
OBORŮ
4leté gymnázium
34
ŠKOLA CELKEM
6
TŘÍDA
SKUPINA OBORŮ
4.A
GY4
1
Oktáva A
GY8
4
Oktáva B
GY8
1

Španělský jazyk

77,2
88,4
91,1
86,5
88,3
88,3
PRŮM.
SKÓR
(%)
66,1
84,2
87,4
81,3
87,3
82,5
91,8
90,7

PRŮM.
SKÓR (%)

KONAJÍCÍCH
119
112
52
33
6

84,5
86,5
89,3
80,9
89,0

1
4
1

96,3
85,8
94,6

POČET

PŘIHLÁŠENÝCH
ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM
153
GYMNÁZIUM
128
ČESKÁ REPUBLIKA
z toho: 8leté gymnázium
25
DLE SKUPIN OBORŮ
4leté gymnázium
30
ŠKOLA CELKEM
5
TŘÍDA
SKUPINA OBORŮ
Oktáva B
GY8
5

PRŮM.
SKÓR
(%)

KONAJÍCÍCH
145
124
24
28
5
5

PRŮM.
SKÓR (%)
82,7
86,6
85,3
82,6
88,4
88,4

Počet přihlášek celkem
Počet kol přijímacího řízení celkem
Počet přijatých celkem
Přijímací řízení pro šk. rok
Z toho v 1. kole
2017/2018
Z toho ve 2. kole
(denní vzdělávání)
Z toho v dalších kolech
Z toho na odvolání
Počet nepřijatých celkem
Počet volných míst po přijímacím řízení
Obor: 79-41-K/41 Gymnázium
Obor: 79-41-K/81 Gymnázium

79-41-K/81
Gymnázium

Délka vzdělávání

79-41-K/41
Gymnázium

Přijímací řízení do 1. ročníků denního vzdělávání školního roku 2017/2018:

4 roky
100
1
51*
51
0
0
0
49

8 let
459
1
75*
75
0
0
0
384

0
X

X
0

Při přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018 a pro oba obory studia byly použity testy
jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) z Čj a M. Ve čtyřletém oboru byla přidána školní
přijímací zkouška – vlastní test z Aj.
*Počet přijatých studentů je vyšší než kapacita tříd – ostatní uchazeči neodevzdali
zápisové lístky.

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Země
Bosna a Hercegovina
Chorvatsko
Paraguay
Filipíny
Ruská federace
Slovenská republika
Vietnam
Ukrajina
USA

Počet studentů
1
1
1
1
9
5
2
3
1

Začleňování cizinců do vzdělávání nepřináší žádné výrazné problémy. Cizinci na naší
škole tvoří dvě skupiny. První tvoří žáci, kteří dobře ovládají český jazyk. Druhou skupinu
tvoří výměnní studenti (organizace AFS, YFU, Rotary Club atd.), jejichž motivací je zvládnutí
základů českého jazyka v rámci jednoročního studijního pobytu v ČR. Těmto studentům škola
vytváří základní podporu prostřednictvím dalších vyučovaných jazyků. O úpravu jejich
studijního plánu se stará školní counselor.

Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Gymnázium není zaměřené na speciální výchovu a vzdělávání.
Ve školním roce 2012/2013 nastoupil po přijímacím řízení do 1. ročníku osmiletého
studia žák s těžkou zrakovou vadou. Ve spolupráci s pracovnicí Speciálního pedagogického
centra byl vytvořen individuální vzdělávací plán. Žák byl plně integrován v běžné třídě
za pomoci asistenta pedagoga – ve školním roce 2016/2017 v kvintě.
Ve školním roce 2015/2016 nastoupil po přijímacím řízení do 1. ročníku osmiletého
studia žák s Aspergerovým syndromem. Ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem
byl vytvořen individuální vzdělávací plán. Žák byl plně integrován v běžné třídě za pomoci
asistenta pedagoga – ve školním roce 2016/2017 v sekundě.
Ve školním roce 2016/2017 nastoupila po přijímacím řízení do 1. ročníku čtyřletého
studia žákyně s těžkou zrakovou vadou. Ve spolupráci s pracovnicí Speciálního
pedagogického centra byl vytvořen individuální vzdělávací plán. Žákyně byla plně
integrována v běžné třídě za pomoci asistenta pedagoga.
V průběhu školního roku došlo k podstatnému zhoršení oční vady žákyně třídy 04.B.
Na základě doporučení poradenského zařízení byly upraveny podmínky vzdělávání.
V průběhu školního roku byla diagnostikována dyskalkulie žákyně 1.A. Na základě
doporučení poradenského zařízení byla úspěšně realizována pedagogická intervence.

Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Vzdělávání nadaných studentů probíhá v rámci běžné výuky s využitím specializovaných
seminářů. Vyučující seminářů se mohou v dělených skupinách více věnovat studentům, kteří
jeví o daný obor hlubší zájem.
V návaznosti na předchozí projekt ESF „Genetika do škol aneb biologie trochu jinak“
mohli nadaní studenti pracovat v genetické laboratoři na náročných úlohách v rámci
odpoledních kroužků.
Gymnázium se cíleně snaží zprostředkovávat studentům zejména vyššího gymnázia
informace o možnostech studia v zahraničí.
Pravidelně probíhají pro zájemce o středoškolské i vysokoškolské studium v zahraničí
prezentace, které vedou absolventi výměnných programů, případně absolventi školy, kteří
na zahraničních školách studují.
Na webových stránkách gymnázia stále aktualizujeme sekci „Studovat v zahraničí“, která
soustřeďuje nabídky stipendií, články se zkušenostmi studentů i učitelů a další materiály.
Celkem 8 studentů gymnázia se přihlásilo do korespondenčních kurzů CTM Online
v anglickém jazyce v délce od 3 do 8 měsíců. Na kurzy označené AP navazovaly mezinárodní
standardizované AP zkoušky, které letos v ČR skládalo 47 studentů (celkem 57 zkoušek)
s průměrnou známkou 4,32.
Jméno
Anna Červinková
Albert Ječmík
Albert Ječmík
Marie Gladyševová
Johanka Formánková
Aleš Khol
Aleš Khol
Anežka Ficková

Kurz
Writing Nonfiction
Pre - Calculus
AP English
Comprehensive science II
Comprehensive science II
English for STEM Part A
English for STEM Part B
Astronomy

Hodnocení
/ skóre
94 %
82 %
drop
A
AAA
A

AP zkouška
bez zkoušky
bez zkoušky
bez zkoušky
bez zkoušky
bez zkoušky
bez zkoušky
bez zkoušky
bez zkoušky

Michael Buchar
AP Chemistry
drop
hodnocení 5
Michael Buchar
AP Macroeconomics
drop
bez zkoušky
Michael Buchar
AP Computer Sciences
xxx
Hodnocení 5
Matylda Strnadová
AP Psychology
drop
bez zkoušky
Pozn.: V online kurzech je hodnocení A* nejlepší známka, drop znamená, že student kurz
nedokončil. V AP zkoušce 5 je nejlepší známka (extremely well qualified), 1 je nejhorší
známka.
Mezinárodní AP zkoušky skládalo v roce 2017 celkem 2,7 milionu studentů z celého
světa (5 milionů zkoušek). Z České a Slovenské republiky a z Polska se k AP zkoušce přihlásilo
60 studentů, kteří skládali 71 zkoušek s průměrnou známkou 4,28.
Kurzy CTM Online pořádá Centrum pro talentovanou mládež, z.s. Kurzy shrnují látku
v rámci osnov čtyřletých a osmiletých gymnázií v daném oboru a přesahují
do vysokoškolského studia. Některé kurzy připravují studenty na složení AP zkoušek, ale
zároveň tyto kurzy studentům umožňují pochopit studovaný předmět ve všech jeho
mezioborových souvislostech a zdokonalit se v odborné terminologii. Kurzy AP připravují
studenty na vysokoškolské studium na nejlepších světových univerzitách. Na kurzy volně
navazují standardizované oborové AP zkoušky, které připravuje a pořádá College Board, USA.
College Board, USA (CB) je neziskovou organizací, založenou v roce 1900, která
každoročně pomáhá více než 7 milionům studentů z celého světa připravit se na úspěšné
vysokoškolské studium. CB akredituje programy Advanced Placement, organizuje SAT testy
studijních předpokladů a mezinárodní AP zkoušky. Členy College Board je přes 6 000
středních škol, neziskových organizací a nejlepších světových vzdělávacích institucí
a univerzit z celého světa. CB je svojí činností, pozicí a autoritou obdobou ministerstev
školství, avšak v mezinárodním měřítku.
V roce 2014 získalo naše gymnázium certifikaci College Board (číslo licence 719015)
k organizaci mezinárodních AP zkoušek (celkem v ČR sedm středních škol
https://international.collegeboard.org/programs/search-international-ap-schools).
Zdroj: Centrum pro talentovanou mládež, z.s.

Ověřování výsledků vzdělávání
Kromě běžného zjišťování výsledků vzdělávání používala škola ve školním roce
2015/2016 další nástroje:
1.

testování Kalibro pro kvarty (zjišťování výsledků vzdělávání pro nižší stupeň
osmiletého gymnázia)

2.

výsledky studentů v Cambridgeských zkouškách

3.

zjišťování úspěšnosti absolventů v přijímání na VŠ

1. Kalibro
Srovnávací testy Kalibro pro kvarty používáme od roku 1998, a to vždy testy z českého
jazyka, matematiky a anglického jazyka. Gymnázium v testech dosahuje nadprůměrných
výsledků. Výsledky kvart z roku 2017/2018 jsou uvedeny v tabulce:

Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk

55
52
55

Celkem ČR

Počet
studentů

70,8%
67,6%
77,1%

61,5%
53,1%
62,0%

Gymnázium
Nad Alejí

Zkouška

Gymnázia ČR

Průměrná úspěšnost žáků

78,2%
78,3%
87,3%

Pořadí mezi
gymnázii

1.decil
1.decil
1.decil

Dlouhodobé výsledky:
Český jazyk
90,0
80,0
70,0
Procento úspěšnosti

60,0
50,0
40,0
30,0
Průměr - ČR
Průměr - gymnázia
G Nad Alejí

20,0
10,0

0,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Matematika
90,0
80,0
70,0
Procento úspěšnosti

60,0
50,0
40,0
30,0

Průměr - ČR

20,0

Průměr gymnázia
G Nad Alejí

10,0

0,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Anglický jazyk
100,0
90,0
80,0
Procento úspěšnosti

70,0
60,0
50,0
40,0

Průměr - ČR

30,0

Průměr gymnázia
G Nad Alejí

20,0
10,0

0,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2. Výsledky studentů v Cambridgeských zkouškách v anglickém jazyce
Součástí učebního plánu gymnázia je příprava na Cambridgeské zkoušky z anglického
jazyka. Přípravu na zkoušky zajišťují čeští a zahraniční interní učitelé gymnázia, placené
zkoušky se konají ve spolupráci s Metropolitní Univerzitou Praha (autorizovaným střediskem
Cambridge ESOL v ČR) několikrát do roka podle volby studentů. Další certifikované zkoušky
mohou studenti skládat sami nezávisle.
Na jaře 2017 konalo celkem 69 studentů gymnázia Cambridgeské zkoušky s následujícími
výsledky:
FCE
CAE

39 studentů (18 x A, 10 x B, 11 x C)
30 studentů (18 x A, 10 x B, 2 x C)

Přehled absolventů gymnázia ve školním roce 2016/2017 s úspěšně složenými
zkouškami:
Typ zkoušky
FCE
CAE
CPE
TOEFL
IELTS
Bez zkoušky

4.A
18
6
0
2
0
1

08.A
15
12
0
1
0
1

08.B
12
16
1
0
2
0

Celkem
45
34
1
3
2
2

52 %
39 %
1%
3%
2%
2%

Od jarního termínu MZ v roce 2016 umožňuje platná legislativa nahrazení jedné
jazykové zkoušky v profilové části MZ jazykovým certifikátem. Tuto možnost v roce 2017
využilo celkem 82 maturantů.
4.A

08.A

08.B

Celkem

3. Volba VŠ absolventů šk. roku 2016/2017 zjištěná dotazníkovým šetřením
Od 4.10.2017 do 13.10.2017 probíhalo elektronicky dotazníkové šetření, při kterém byli
osloveni maturanti roku 2017. Zjišťovali jsme počty přihlášek na VŠ, počty úspěšných přijetí
na VŠ a školy, na které naši absolventi skutečně nastupují. Od 86 absolventů jsme obdrželi
celkem 78 odpovědí.
Respondenti dotazníku
10%
Odpověděli
90%

Neodpověděli

Zapsané vysoké školy

Zapsané VŠ
FSV UK
PF UK
MFF UK
FTVS UK
FF UK
1.LF UK
2.LF UK
3.LF UK
PřF UK
FarmF UK
PedF UK
F strojní ČVUT
FA ČVUT
FJFI ČVUT
FBMI ČVUT
FEL ČVUT
FIT ČVUT
FS ČVUT
VŠE
VŠChT
FAMU
DAMU
ČZU
ZČU
VŠEM
FVU VUT
PF MU
KDFS UP
University of Leeds
Swansea university
Saddleback College, CA, USA
Yonsei University
University of Cambridge
University of Surrey
Nehlásil/a se
Nepřijat/a
Neodpověděl/a
0

5

10

15

Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program „Alejí ke vzdělání“ pro nižší stupeň osmiletého gymnázia
(podle RVP ZV) vstoupil v platnost ke dni 1.9.2007 pro primy osmiletého gymnázia.
Na základě prvního roku výuky podle nového vzdělávacího programu byly připraveny drobné
korekce, které byly zapracovány do dodatku 1 s platností od 1.9.2008.
Celý dodatek a další změny byly v průběhu celého školního roku 2008/2009 zapracovány
do nového školního vzdělávacího programu (podle RVP ZV a G) se stejným názvem, který
začal platit od 1.9.2009. Ve školním roce 2012/2013 byly dle školního vzdělávacího programu
vyučovány poprvé všechny ročníky osmiletého i čtyřletého studia.
Od 1.9.2012 platí dodatek ŠVP, který obsahuje přehled a osnovy všech volitelných
předmětů. Do dodatku jsou rovněž průběžně zpracovány i drobné změny ŠVP vyplývající
z potřeb jednotlivých předmětů (změny učebnic, dopracování návazností apod.).
V nadcházejícím období předpokládáme celkovou revizi ŠVP se zapracováním
dosavadních dodatků a změn.

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

Typ
povinný
povinný
povinný
povinný
nepovinný
nepovinný

V rámci výuky jsou studenti připravováni na vykonání jazykových cambridgeských
zkoušek (FCE a CAE).
Lektoři a lektorky anglického jazyka – rodilí mluvčí pravidelně pořádají neformální
konverzační setkání pro zájemce z řad studentů, která se konají v odpoledních hodinách
(Coffee Talk, Pub Talk).
Druhý cizí jazyk si studenti osmiletého studia volí již v primě z nabídky: německý jazyk,
francouzský jazyk, španělský jazyk. Ve čtyřletém studiu je druhý cizí jazyk stanovován podle
návaznosti úvazků (střídá se Nj, Fj, Šj). Ve školním roce 2016/2017 byly ve třídě 1.A dvě
skupiny španělského jazyka. I druhé cizí jazyky nabízejí volitelné konverzační hodiny a
semináře.
Druhý cizí jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Španělský jazyk
Latina

Třídy
2.A, 4.A, poloviny tříd 01.A, 01.B, 02.A, 02.B, 03.A,
03.B, 04.A, 04.B, 05.A, 05.B, 06.A, 06.B, 07.A, 07.B,
08.A, 08.B
3.A, poloviny tříd 01.A, 02.A, 03.A, 04.A, 05.A,
06.A, 07.A, 08.A, volitelný seminář
1.A, poloviny tříd 01.B, 02.B, 03.B, 04.B, 05.B, 06.B,
07.B, 08.B
Volitelný seminář

Počet studentů
297
158
152
25

Ve školním roce 2016/2017 se gymnázium sedmým rokem zapojilo do Metropolitního
programu podpory středoškolské jazykové výuky. V rámci programu došlo k navýšení počtu
hodin výuky druhého cizího jazyka o jednu hodinu týdně pro všechny studenty vyššího
gymnázia:
Čtyřleté
studium

Osmileté
studium

1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník

kvinta
sexta
septima
oktáva

Hodinová dotace 2. cizího
jazyka dle ŠVP
4
3
3
3
3

Hodinová dotace
z metropolitního programu
1
1
1
1
1

I V. A K T I V I T Y ŠKO LY, P R E Z E NTAC E ŠKO LY N A V E Ř E J NO ST I

Výchovné a kariérní poradenství
Funkci výchovné poradkyně vykonává PhDr. Barbara Jirsová.
B. Jirsová je absolventkou kvalifikačního kurzu pro výchovné poradce na Katedře
psychologie FF UK (ukončení v prosinci 2006). Při své činnosti výchovné poradkyně průběžně
konzultuje s psycholožkou Pedagogicko-psychologické poradny Prahy 6 PhDr. I. Kubešovou a
spolupracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů s Mgr. P. Vágenknechtovou
Edrovou. Závažnější problémy řeší ve spolupráci s ředitelem školy, účastní se i některých
jednání vedení školy s rodiči a se studenty. Na Dnech otevřených dveří (15.11.2016 a
11.1.2017) poskytovala společně s vedením školy informace o studiu na osmiletém
gymnáziu. Ve školním roce 2016/2017 B. Jirsová rovněž pokračovala ve své práci
koordinátorky školního projektu Paleta, který jako součást školního vzdělávacího programu
přispívá k rozvoji sociálních kompetencí studentů.
Velmi významná je dlouholetá spolupráce našeho gymnázia s Pedagogickopsychologickou poradnou Prahy 6, konkrétně s psycholožkou PhDr. Ivanou Kubešovou, která
má pravidelně jedenkrát týdně konzultace přímo ve škole a zapojuje se i do dalších akcí
školy. V září 2016 se dr. Kubešová zúčastnila seznamovacího pobytu Šance pro studenty 1.A,
v květnu a červnu 2016 zážitkových kurzů pro studenty kvarty A a kvarty B, celoročně
spolupracovala při realizaci projektu Miminko nanečisto.
Za velice přínosnou lze rovněž považovat pravidelnou spolupráci se školní metodičkou
prevence Mgr. Pavlínou Vágenknechtovou Edrovou. Společné konzultace probíhaly
pravidelně 1x týdně. Konzultací se účastnila i Mgr. Ivana Mináriková v rámci její přípravy na
převzetí části funkce výchovného poradenství v následujícím období.
P. Vágenknechtová Edrová působila v průběhu celého roku jako lektorka preventivních
programů. Zejména projekt Unppluged, ve školním roce 2016/2017 realizovaný v primách,
je založen na pravidelném setkávání s kolektivem třídy a třídním učitelem/učitelkou, a tím
umožňuje případné vzniklé problémy ihned v průběhu týdne konzultovat s výchovnou
poradkyní a pružně reagovat při dalším setkání se třídou. Tento postup lze vyhodnotit jako
velmi účinný a bude uplatňován i v následujícím období.
Velký důraz byl již tradičně položen také na spolupráci výchovné poradkyně s třídními
učiteli i s ostatními vyučujícími. V přípravném týdnu proběhla provozní porada zaměřená na
informace o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a o dalších problémových a
sledovaných žácích a na výměnu zkušeností a další individuální výchovné postupy při práci
s nimi (31.8.2016). Během celého školního roku byly vzniklé problémy průběžně
konzultovány a řešeny.
Ve školním roce 2016/2017 řešila výchovná poradkyně především vztahové problémy,
problémy spojené s nevhodným chováním jednotlivých studentů, prospěchové problémy
a problémy vyplývající ze zdravotního stavu studentů či zhoršeného psychického stavu nebo
z jejich rodinného prostředí.
Atmosféra ve třídách je průběžně monitorována zejména třídními učiteli, kteří
s výchovnou poradkyní úzce spolupracují. Kázeňské a vztahové problémy se projevovaly
převážně v nižších ročnících. Ve většině těchto případů byla situace řešena individuálně
s jednotlivými studenty či skupinami, v některých případech byl realizován účelově zařazený
preventivní program pod vedením prof. Pavlíny Vágenknechtové Edrové.
Nevhodné chování a závažnější kázeňské problémy jednotlivců byly řešeny ve spolupráci
s vedením školy a s rodiči, v souladu s vnitřním řádem školy.

Stejně jako v předchozích letech, byl velký důraz položen zejména na prevenci šikany,
a to jednak cíleným systematickým sledováním chování (ve spolupráci s třídními učiteli
a ostatními vyučujícími), konzultacemi, individuálním přístupem a vyjednáváním, a také
prostřednictvím informačních letáků pro studenty i rodiče nových ročníků. Kromě toho se
výchovná poradkyně zúčastnila prvních třídních schůzek v nových třídách osobně a požádala
rodiče o spolupráci a včasné poskytování informací škole v případě podezření na projevy
šikany nebo jiných nežádoucích jevů (01.A, 01.B, 1.A – 9.11.2016). Výchovná poradkyně
o těchto problémech informuje i studenty nových ročníků v rámci semináře „Jak se učit
na gymnáziu“. Základní informace jsou rovněž celoročně vyvěšeny na nástěnce výchovné
poradkyně ve 2. patře školy. Tento systém se ukázal jako poměrně efektivní, neboť na
základě větší informovanosti a otevřenosti mohly být počínající vztahové problémy ihned
podchyceny a vyřešeny.
Vůči studentům se specifickými poruchami chování (4 studenti) i vůči dalším studentům,
u nichž se projevují problémy v oblasti chování (emoční labilita, zvýšená impulzivnost,
nelimitované chování, kolísání pozornosti apod.) je uplatňován individuální přístup.
Velká pozornost ze strany výchovné poradkyně je rovněž individuálně věnována
podpoře studentů se zdravotním znevýhodněním a jinými závažnými osobními problémy
a studentům se složitou rodinnou situací či jiným sociálním znevýhodněním.
Všechny tyto případy jsou řešeny ve spolupráci s PhDr. I. Kubešovou, s vedením školy,
s třídními učiteli a podle potřeby i s ostatními vyučujícími a výchovně vzdělávací postupy jsou
průběžně konzultovány s rodiči.
Ve školním roce 2016/2017 studovali na osmiletém gymnáziu 4 studenti se speciálními
vzdělávacími potřebami z důvodu zdravotního postižení – ve třech z těchto případů bylo
zřízeno místo asistenta pedagoga ve třídě.
Již od září 2012 studuje na osmiletém gymnáziu student se SVP z důvodu zrakového
postižení (ve školním roce 2016/17 ve třídě 05.A) a od září 2015 student s autismem
(ve školním roce 2016/17 ve třídě 02.B). V obou případech probíhá integrace bez vážnějších
problémů, konkrétní vzniklé situace se díky dobré spolupráci třídních učitelek, asistentek,
všech vyučujících a rodičů dařilo ihned a většinou efektivně řešit.
V září 2016 byla přijata do 1. ročníku čtyřletého gymnázia studentka se speciálními
vzdělávacími potřebami z důvodu zrakového postižení. Její integrace je naprosto bez
problémů – studium zvládá a rovněž se dobře zapojila do třídního kolektivu. V rámci
podpůrných opatření pro pedagogy byla v přípravném týdnu zorganizována schůzka
s asistentkou, která pracovala se studentkou na základní škole (31.8.2016), v průběhu
školního roku pak byly realizovány dvě akce pro všechny vyučující.
V průběhu školního roku 2016/17 došlo k výraznějšímu zhoršování zraku studentky
kvarty. Na základě lékařské zprávy a po dohodě s matkou studentky byla vypracována
podpůrná opatření, která byla zatím postačující. Asistent pedagoga nebyl vyžadován.
Další vzdělávání výchovné poradkyně:
19.10.2016

3 hod.

přednáška Aspergerův syndrom

22.2.2017

6 hod.

seminář Klady a zápory hyperaktivity
od raného věku do dospělosti

NAUTIS (Národní ústav pro
autismus)
lektor: Mgr Julius Bittmann
DYS-centrum Praha z.ú.
lektorka: PaedDr. Hana Žáčková

B. Jirsová se i nadále zaměřuje také na rozvoj studijních dovedností žáků a efektivnost
jejich učení - v 1. ročníku čtyřletého studia a v primách osmiletého studia realizovala
v průběhu 1. pololetí seminář na téma „Jak se učit na gymnáziu – zásady efektivního učení“.

Studenti zároveň obdrželi informační letáky se základními zásadami efektivního učení, tyto
informace jsou také celoročně vyvěšeny na nástěnce výchovné poradkyně ve 2. patře školy.
Seminář Jak se učit na gymnáziu – zásady efektivního učení
1.A

01.A
01.B

8.11.2016 – 1. část (1 hod.)
10.11.2016 – 2. část (1 hod.)
15.11.2016 – 3. část (1 hod.)
30.11.2016 (2 hod.)
7.12.2016 (2 hod.)

Problémy s učením u jednotlivců řešila výchovná poradkyně individuálně, poskytovala
konzultace studentům a jejich rodičům, průběžně spolupracovala s třídními učiteli
i ostatními vyučujícími.
Rovněž koordinovala individuální přístup ke studentům se specifickými poruchami učení
(dysgrafie a dysortografie, v jednom případě dyskalkulie – celkem 9 studentů, z toho 4
na nižším stupni osmiletého studia, 2 na vyšším stupni osmiletého studia a 3 na čtyřletém
gymnáziu).
V návaznosti na přednášku PhDr. Kubešové o specifických poruchách učení v listopadu
2011 mají všichni vyučující k dispozici informační materiály o SPU, zpracované
PhDr. Jirsovou, a průběžně dle potřeby konzultují individuální přístup k jednotlivým
studentům. Noví vyučující, včetně zahraničních lektorů, jsou s těmito problémy seznamováni
individuálně podle potřeby.
V oblasti kariérního poradenství je pozornost zaměřena především na studenty vyšších
ročníků. V septimě/3. ročníku mohou studenti absolvovat testy profesní orientace včetně
jejich rozborů (organizační zajištění: PPP Prahy 6 – PhDr. Kubešová). Z organizačních
a časových důvodů proběhlo testování třídy 3.A již v závěru předchozího školního roku
a v květnu 2017 bylo provedeno testování ve třídě 06.A.
Výchovná poradkyně B. Jirsová průběžně zajišťuje informovanost studentů
o možnostech studia na všech typech vysokých škol, vyšších odborných škol
a v pomaturitních kurzech, informuje studenty o Dnech otevřených dveří na vysokých
školách, o přípravných kurzech a o způsobu přijímání na vysoké školy včetně informací
o národních srovnávacích zkouškách, má na starosti nástěnku pro maturanty a distribuci
propagačních materiálů, zájemcům poskytuje konzultace k vhodnému výběru vysoké školy.
Kontroluje správnost vyplnění přihlášek na VŠ a VOŠ a provádí jejich potvrzení.
Akce pro studenty:
PROFI testy (testy profesní orientace – PhDr. Kubešová)
Počet studentů:
07.A 23
07.B 21
3.A 3
06.A 25
Vstupní informační seminář - výběr vysoké školy (Jirsová)

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

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

07.A 7.10.2016
07.B 21.10.2016
3.A 21.10.2016
06.A 5.5.2017
3.A 5.9.2016
07.A 5.9.2016
07.B 2.9.2016
4.A
5.10.2016
08.A 5.10.2016
08.B 5.10.2016
4.A, 08.A, 08.B 31.1.2017

Zpracovala: PhDr. Barbara Jirsová

Prevence sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2016/2017 vykonávala funkci metodika prevence prof. Pavlína
Vágenknechtová Edrová.
Ve škole realizujeme preventivní projekt PREVPROGRAM.
V primách probíhá v průběhu celého školního roku jednou za měsíc program Unplugged
vedený metodičkou prevence a za přítomnosti třídního učitele. Tento program je střídán
třídnickými hodinami (podrobněji viz rozsáhlejší projekty). Program je doplněn přednáškami
na téma šikana (Acet) a E-bezpečí.
Pro sekundy jsme zachovali dva preventivní bloky vedené lektory Prev-Centra. Tématem
těchto setkání jsou vztahy. Tyto bloky doplnila přednáška o vztazích vedená lektorem
sdružení Acet. Navíc si žáci připomněli v další besedě téma kouření, která je také vedená
lektorem ze sdružení Acet. Nově byli studenti sekund seznámeni s problematikou kriminality
dětí ve spolupráci s Policií ČR.
Studenti tercií pracovali na informačním plakátu určených studentům sekund. Studenti
si vybrali témata alkohol (03.A) a marihuana (03.B). Tuto práci se bohužel nepodařilo
dokončit do konce školního roku a byla přeložena na září 2017, kdy budou sekundám (resp.
terciím) plakáty předány. Nově jsme využili nabídky Policie ČR, jejíž lektoři zrealizovali
přednášky o mimořádných událostech a také na téma drogy a zákon.
Studenti kvart připravovali přednášku pro studenty tercií a pro své rodiče. V souvislosti
se zájmem studentů o různá témata jsme mohli slyšet a vidět prezentace na téma polygamie,
polyandrie, feminismus, alkoholismus mladistvých, sexuální odchylky, LGBTQ+ komunity,
aromantismus, asexualita, děti homosexuálů, prokrastinace. Tuto preventivní činnost jsme
doplnili přednáškou Policie ČR o právní zodpovědnosti mladistvých od 15 let.
Kvarty se také jako každý rok zúčastnily Ozvěn Antifetfestu pro motivaci k účasti
v soutěži a k oživení preventivní přednášky, kterou studenti vytvářeli.
Pro studenty vyššího gymnázia a čtyřletého studia jsou v rámci projektu připravené dva
dvouhodinové bloky vedené metodičkou prevence. Témata a obsah preventivních bloků je
uveden v MPP nebo v ŠVP.
Od školního roku 2012/2013 jsme začali spolupracovat s Centrem prevence rizikové
virtuální komunikace PF UP v Olomouci. Na začátku školního roku proběhla beseda pro nové
studenty prim a prvních ročníků a pro jejich rodiče na téma kyberšikana a rizika užívání
sociálních sítí.
Studenti kvinty B a prvního ročníku se zúčastnili filmové projekce na téma domácí násilí
v komponovaném pořadu s autory filmu Jakub a se zástupci organizací, kterých se tato
problematika dotýká.
Studentům sext a druhého ročníku jsme nabídli preventivní blok zaměřený na gambling,
vedený lektory Prev-Centra, zpětná vazba ukázala, že tento program má pro studenty malý
přínos a příští rok jej neplánujeme zopakovat.
Septimy a třetí ročník si také poslechli přednášku o právní zodpovědnosti od 18 let.
Do preventivních programů jsme dlouhodobě zařadili osvětu v oblasti první pomoci.
V primách probíhá pod vedením Českého červeného kříže, sekundy absolvují přednášku
o nebezpečí a první pomoci na horách a v zimě (v rámci lyžařského kurzu), tercie si vše
zopakovaly za asistence studentů lékařské fakulty a kvinty a první ročník vše završí povinným
předmětem zdravotní propedeutika.

Rozsáhlejším preventivním projektem je program Unplugged pro primy, který probíhá
pravidelně v průběhu celého školního roku. V tomto roce jsme změnili organizaci tohoto
programu. Probíhal v každé primě jednou za měsíc formou dvouhodinové lekce, ostatní
týdny byl prostor pro třídnické hodiny nebo jiné akce, které tím pádem nezasahovaly
do výuky. Tento systém se pozitivně osvědčil – během dvouhodinovky bylo možné dokončit
celé téma a nebylo nutné ho přesouvat na další lekci. Tento systém zachováme i do dalšího
roku.
Seznamovací nebo adaptační kurzy jsou určeny studentům prim a kvart osmiletého
studia a studentům prvního ročníku čtyřletého studia.
Cílem kurzů pro primy a první ročníky čtyřletého studia je seznámit se s novými
spolužáky a s třídním profesorem v jiném než školním prostředí. Program pobytů dává
novým studentům možnost předvést se, nabídnout své schopnosti a dovednosti a bez
problémů se zapojit do nového kolektivu apod. Pobyty probíhají na začátku školního roku.
Program kurzu pro kvarty je zaměřen na rozbourání negativních vazeb a upevnění těch
pozitivních, které se vytvořily v průběhu čtyř let studia. Kurz probíhá v květnu a v červnu.
Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání

Rozsah

Účastník

Aspergerův syndrom - přednáška

2h

Ped. sbor (42)

Klady a zápory hyperaktivity - seminář

3h

Ped. sbor (40)

Systemické myšlení, pomáhající rozhovor, zpětná vazba

11h

Met. prevence

Prevence užívání alkoholu ve školách

7h

Met. prevence

Důležitá a přínosná je spolupráce s výchovnou poradkyní, třídními i netřídními učiteli
a školní psycholožkou. S výchovnou poradkyní Barbarou Jirsovou se metodik prevence
pravidelně setkává každou středu.
Zpracovala:

Pavlína Vágenknechtová Edrová

Ekologická výchova a environmentální výchova
Uskutečňuje se zejména v praktické rovině. Chodby gymnázia jsou vybaveny
odpadovými nádobami na tříděný odpad (plasty, papír a směsný odpad). Škola se zapojuje
do celostátní soutěže Recyklohraní.
Průřezové téma ekologická a environmentální výchova je zařazeno do školního
vzdělávacího programu „Alejí ke vzdělání“.

Multikulturní výchova
Průřezové téma multikulturní výchova je zařazeno do školního vzdělávacího programu
„Alejí ke vzdělání“.
V praktické rovině se studenti gymnázia setkávají s odlišnými kulturami a národními
zvyklostmi při výjezdech, které gymnázium pořádá (výměnné pobyty, poznávací zájezdy,
jazykové kurzy ve Velké Británii, účast na studentských konferencích). Část z těchto aktivit
zahrnuje i bydlení v rodinách.

Výchova k udržitelnému rozvoji
Studenti se v hodinách přírodovědných předmětů, zejména zeměpisu a biologie,
seznamují formou rozborů a diskusí nad vybranými články nebo videoukázkami s globálními
problémy planety. Uvědomují si jejich vážnost a diskutují o možných řešeních, která by vedla
k nápravě a byla v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.

Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Měsíc konání

Zaměření

Místo

Září 2016
Září 2016
Září 2016
Říjen 2016
Říjen 2016
Listopad 2016
Leden 2017
Únor 2017
Únor 2017
Leden 2017
Březen 2017
Květen 2017
Květen 2017

Seznamovací kurz „Šance“
pro 1. ročník
Seznamovací kurzy pro primy (2x)
Jazykový kurz pro sekundu A
Setkání studentů
Výukový a poznávací zájezd
Výměnný zájezd
Tematický zájezd
Lyžařský kurz 1.A
Lyžařský kurz 05.B
Lyžařský kurz 02.B
Lyžařský kurz 02.A
Lyžařský kurz 05.A
Konference OLMUN
Sportovní kurz (3x)

Květen 2017

Zážitkový kurz pro kvartu (2x)

Červen 2017

Jazykový kurz pro tercie

Červen 2017

Vodácké výlety

Lom na Hřebenech,
Lipnice
Lučany nad Nisou
Janov nad Nisou
Krzyzova, Polsko
Skotsko
Chicago, USA
Krakov – Osvětim, Polsko
Hinterstoder, Rakousko
Hinterstoder, Rakousko
Horní Mísečky
Horní Mísečky
Hinterstoder, Rakousko
Oldenburg, Německo
Český ráj
Lom na Hřebenech,
Lipnice
Barnstaple,
Velká Británie
Lužnice

Září 2016

Počet
účastníků
31
58
31
5
52
18
24
20
29
28
27
26
5
64
61
56
104

Mimoškolní aktivity
Škola pořádala pro studenty zájmové kroužky:
Míčové hry, volejbal, výtvarný kroužek, anglické kroužky English Club I a English
Club II-III, kroužek genetiky (navazuje na projekt OPPA „Genetika do škol“), dramatický
kroužek, hudební soubor (nepovinný předmět), anglická debatní liga (nepovinný
předmět).
V odpoledních hodinách mohou studenti využívat prostory školy podle provozních
možností.
V areálu školy se nachází zkušebna pro studentské kapely. Ve školním roce
2016/2017 v ní působilo 5 studentských skupin. Dvě divadelní skupiny podobně
využívaly školní divadlo.

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

Název soutěže

Kolo soutěže

Jan Stuchlík

4.

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

krajské kolo

SŠ

Johanka Formánková
Magdalena
Fendrychová
Lenka Kalvodová

1.

Soutěže v cizích jazycích - němčina G II. B

krajské kolo

ZŠ

2.

Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2

krajské kolo

SŠ

1.

Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B1

krajské kolo

SŠ

Magdalena Lehká

9.

Soutěže v cizích jazycích - francouzština ZŠ A1

krajské kolo

ZŠ

Jan Vondráček

6.

Soutěže v cizích jazycích - francouzština ZŠ A2

krajské kolo

ZŠ

Lukáš Frk

1.

Dějepisná olympiáda - kategorie ZŠ

krajské kolo

ZŠ

Barbora Chládková

7.

Soutěže v cizích jazycích - angličtina SŠ III. B

krajské kolo

SŠ

Barbora Macháčková

1.

Soutěže v cizích jazycích - angličtina ZŠ II. C

krajské kolo

ZŠ

Vojtěch Novotný

24.

Matematická olympiáda - kategorie A

krajské kolo

SŠ

Lenka Kalvodová

1.

Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ

krajské kolo

SŠ

Kateřina Hájková

76.

Soutěž Náboj - kategorie Junior

ústřední kolo

SŠ

David Klement

76.

Soutěž Náboj - kategorie Junior

ústřední kolo

SŠ

Marie Kalousková

76.

Soutěž Náboj - kategorie Junior

ústřední kolo

SŠ

Jakub Jelínek

76.

Soutěž Náboj - kategorie Junior

ústřední kolo

SŠ

Jan Hlaváč

76.

Soutěž Náboj - kategorie Junior

ústřední kolo

SŠ

Milan Malačka

8.

Matematická olympiáda kategorie Z9

krajské kolo

ZŠ

Lukáš Frk

13.

Matematická olympiáda kategorie Z9

krajské kolo

ZŠ

Matěj Šubrt

17.

Matematická olympiáda kategorie Z9

krajské kolo

ZŠ

Michaela Kuklová

18.

Matematická olympiáda kategorie Z9

krajské kolo

ZŠ

Johana Michalová

19.

Matematická olympiáda kategorie Z9

krajské kolo

ZŠ

Ludmila Kojecká

20.

Matematická olympiáda kategorie Z9

krajské kolo

ZŠ

Jan Bouma

23.

Matematická olympiáda kategorie Z9

krajské kolo

ZŠ

Lucie Boušová

61.

Matematická olympiáda kategorie Z9

krajské kolo

ZŠ

Martin Pýcha

68.

Matematická olympiáda kategorie Z9

krajské kolo

ZŠ

David Klement

3.

Matematická olympiáda - kategorie C

krajské kolo

SŠ

Matyáš Nachtigal

21.

Matematická olympiáda - kategorie C

krajské kolo

SŠ

Marie Kalousková

39.

Matematická olympiáda - kategorie C

krajské kolo

SŠ

Jan Kočka

28.

Matematická olympiáda - kategorie B

krajské kolo

SŠ

Jan Kočka

5.

Fyzikální olympiáda - kategorie C

krajské kolo

SŠ

David Klement

1.

Fyzikální olympiáda - kategorie D

krajské kolo

SŠ

Jan Apolín

3.

Fyzikální olympiáda - kategorie D

krajské kolo

SŠ

Jan Jeníček

19.

Fyzikální olympiáda - kategorie D

krajské kolo

SŠ

Jan Hlaváč

25.

Fyzikální olympiáda - kategorie D

krajské kolo

SŠ

Bohdan Kopčák

27.

Fyzikální olympiáda - kategorie D

krajské kolo

SŠ

Marie Kalousková

34.

Fyzikální olympiáda - kategorie D

krajské kolo

SŠ

Milan Malačka

21.

Fyzikální olympiáda - kategorie ZŠ E

krajské kolo

ZŠ

Lukáš Frk

24.

Fyzikální olympiáda - kategorie ZŠ E

krajské kolo

ZŠ

František Hrubý

12.

Olympiáda v českém jazyce - kategorie ZŠ

krajské kolo

ZŠ

Lukáš Frk

2.

Eurorebus - kategorie - 13 -14 let

ústřední kolo

ZŠ

Vojtěch Suk

16.

Eurorebus - kategorie - 13 -14 let

ústřední kolo

ZŠ

František Hrubý

19.

Eurorebus - kategorie - 13 -14 let

ústřední kolo

ZŠ

Jan Kočka

4.

Turnaj mladých fyziků

ústřední kolo

SŠ

Šimon Soldát

4.

Turnaj mladých fyziků

ústřední kolo

SŠ

Matouš Soldát

4.

Turnaj mladých fyziků

ústřední kolo

SŠ

Kryštof Žampach

4.

Turnaj mladých fyziků

ústřední kolo

SŠ

Václav Beran

4.

Turnaj mladých fyziků

ústřední kolo

SŠ

Martin Rokyta

12.

Astronomická olympiáda CD

ústřední kolo

SŠ

Tereza Jenčová

9.

Biologická olympiáda - kategorie A

krajské kolo

SŠ

Kateřina Kohoutová

10.

Biologická olympiáda - kategorie B

krajské kolo

SŠ

Anežka Marková

10.

Chemická olympiáda - kategorie A

krajské kolo

SŠ

Phuong Pham Lan

18.

Chemická olympiáda - kategorie B

krajské kolo

SŠ

Kristina Svobodová

21.

Chemická olympiáda - kategorie B

krajské kolo

SŠ

Kateřina Kohoutová

23.

Chemická olympiáda - kategorie C

krajské kolo

SŠ

Václav Suchan

9.

Zeměpisná olympiáda - kategorie SŠ D

krajské kolo

SŠ

Ludmila Kojecká

10.

Biologická olympiáda - kategorie C

krajské kolo

ZŠ

Lukáš Frk

2.

Chemická olympiáda - kategorie D

krajské kolo

ZŠ

Jan Čarvaš

5.

Chemická olympiáda - kategorie D

krajské kolo

ZŠ

Vojtěch Suk

10.

Chemická olympiáda - kategorie D

krajské kolo

ZŠ

Anna Vránová

1.

Biologická olympiáda - kategorie D

krajské kolo

ZŠ

Marie Šmídová

3.

Biologická olympiáda - kategorie D

krajské kolo

ZŠ

Šimon Härtel

7.

Biologická olympiáda - kategorie D

krajské kolo

ZŠ

Ema Jánská

22.

Biologická olympiáda - kategorie D

krajské kolo

ZŠ

Markéta Bařinková

2.

Středoškolská odborná činnost - obor biologie

krajské kolo

SŠ

Milan Malačka

17.

Matematický klokan - kategorie Kadet

ústřední kolo

ZŠ

Ela Bedrníková

13.

Soutěže v cizích jazycích - španělština - kategorie II

krajské kolo

SŠ

Ema Guryčová

8.

Soutěže v cizích jazycích - španělština - kategorie I

krajské kolo

SŠ

Barbora Macháčková

5.

Soutěže v cizích jazycích - angličtina ZŠ II.C

ústřední kolo

ZŠ

Lenka Kalvodová
Magdalena
Fendrychová
Johanka Formánková

8.

Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B1

ústřední kolo

SŠ

9.

Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2

ústřední kolo

SŠ

8.

Soutěže v cizích jazycích - němčina G II. B

ústřední kolo

ZŠ

Lukáš Frk

11.

Dějepisná olympiáda - kategorie ZŠ

ústřední kolo

ZŠ

Lenka Kalvodová

21.

Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ

ústřední kolo

SŠ

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

Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů
Aktivity školy v mezinárodním měřítku jsou popsány ve zprávách jednotlivých
předmětových (především jazykových) komisí.

Spolupráce školy se sociálními partnery


Školní projekt PALETA

Ve školním roce 2016/2017 pokračovala realizace
dlouhodobého školního projektu Paleta, zaměřeného
na humanitární pomoc, dárcovství a dobrovolnictví. Projekt
vede studenty k pomáhajícímu a prosociálnímu chování,
k tomu, aby byli vnímavější ke svému okolí a v případě potřeby
dokázali vhodným způsobem podat pomocnou ruku.
Jeho obsahem je propagace, nabídka a podpora vhodných
volnočasových aktivit studentů, které vedou k rozvoji
tolerance a odpovědnosti a k posílení pocitu sounáležitosti v současné společnosti a ukazují
možnosti soužití založeného na vzájemné pomoci a solidaritě. Reálné prožitky a osobní
zkušenosti studentů v oblasti dobročinnosti zároveň významnou měrou přispívají k jejich
vlastnímu osobnostnímu, sociálnímu i morálnímu rozvoji. Název „Paleta“ vyjadřuje ústřední
motto celého projektu: „Život není jenom černý nebo bílý. Každý by měl mít šanci vybrat si
svůj odstín.“
Koordinátorem projektu je PhDr. Barbara Jirsová.
Informovanost studentů o akcích a nabídkách je zajištěna osobní propagací
a prostřednictvím nástěnky ve 2. patře školy.


Humanitární sbírky

Projekt navazuje na mnohaletou tradici zapojování studentů našeho gymnázia do
humanitárních sbírek a charitativních akcí. Ve školním roce 2016/2017 se naše škola zapojila
do sedmi oficiálně vyhlášených sbírek, v nichž se jako aktivisté podíleli studenti sedmi tříd.

Humanitární sbírky (projekt Paleta)
Akce
Světluška
Bílá pastelka
Diakonie Broumov
Červená stužka
Srdíčkový den
Skutečný dárek
(Člověk v tísni)
Český den proti rakovině
(Květinový den)

Termín

Třída

Koordinátor akce

13.9.2016
12.10.2016
7.-11.11.2016
1.12.2016
21.3.2017

07.A
05.A
07.B
2.A
1.A

13.3.-3.4.2017

05.B

prof. Hoffmannová
prof. Cianci
prof. Brdičková
prof.Skolilová
prof. L. Pospíšilová
prof. Jirsová,
Kulhánková

10.5.2017

3.A

prof. Kulhánková

Ve školním roce 2016/17 se studenti i učitelé z vlastní iniciativy zapojili i do dalších sbírek:
Akce

Termín

Třída

Víčko pro Nikyho (sbírka víček od PET lahví
na podporu léčby chlapce s vážnou chorobou)
V rámci této akce proběhlo také setkání
studentek a studentů třídy 05.B s Nikym a jeho
rodiči. 29.11.2016
Sbírka pro Fond Sidus (prodej náramků –
výtěžek z prodeje ve škole byl věnován na

celoročně

05.B

Koordinátor
akce
prof. Brabec

16.12.2016

05.B

prof. Brabec

pomoc nemocným a postiženým dětem)
HELP PES (sbírka na podporu asistenčních psů)
Studenti z vlastní iniciativy sami vyrobili různé
drobné předměty a upekli cukroví - výtěžek
z prodeje ve škole předali o.p.s. Helppes


10.4.2017

03.A

prof. Boháčová

Další aktivity

Další akce v rámci projektu Paleta byly zaměřeny zejména na podporu a rozvoj
prosociálního cítění a chování osobním zapojením studentů. Akce byly většinou realizovány
pro celé třídy z jejich vlastní iniciativy a za pomoci třídních učitelů nebo v rámci jednotlivých
předmětů - tímto způsobem se do projektu podařilo zapojit více předmětových komisí
a zejména větší množství studentů, a to i z nižších ročníků.
Akce

Termín

Třída

Mikulášská besídka pro děti z mateřské školy
Volavkova, Praha 6
Předvánoční charitativní akce - kulturní
program v Domě seniorů Praha 6 - Liboc

5.12.2016

05.B

Humanitární běh RUN and HELP
(varianta tradiční a varianta Spartan Race)
- vybraná částka za startovné byla věnována
na konto Bariéry
Divadelní představení pro Domov svaté rodiny
v Praze 6

26.4.2017

8.12.2016

Koordinátor
akce
prof. Linhartová

03.A, 03.B prof. Linhartová,
Mináriková,
Ševčíková
všichni
prof.
studenti
Y.Pospíšilová
a 06.B

6.6.2017

Projekt Paleta - humanitární běh RUN and HELP 26.4.2017

02.A

prof. Hrdličková,
Mináriková



Volitelný předmět Dobrovolnictví

Vzhledem k většímu počtu zájemců o individuální dobrovolnickou činnost byl ve školním
roce 2016/2017 v rámci předmětové komise OV/ZSV již podruhé otevřen volitelný předmět
Dobrovolnictví, vedený prof. Bukovskou. Studentky a studenti tohoto semináře celoročně
vykonávali dobrovolnickou činnost v neziskových organizacích, v rámci semináře probíhala
supervizní setkávání, zaměřená na sdílení zkušeností a vyhodnocování terénní práce.


Projekt Světová škola

Naše gymnázium je již druhým rokem zapojeno do projektu „Světová škola“. V rámci
tohoto projektu byla ve školním roce 2016/2017 nově navázána spolupráce s organizací Dům
tří přání, jejímž posláním je pomoc dětem a jejich rodinám v krizové situaci. Členové
Dramatického kroužku pod vedením prof. Minárikové uspořádali v dubnu 2017 benefiční
divadelní představení a následně ještě z vlastní iniciativy studentů proběhla sbírka ve škole.
Vybrané peníze byly věnovány na potřeby letního tábora pro děti z Domu tří přání. Součástí
projektu bylo rovněž zapojení do sbírky Skutečný dárek a mnoho dalších aktivit.
(více informací o projektu viz Zpráva o projektu „Světová škola“)
Zpracovala: PhDr. Barbara Jirsová

Projekt „Světová škola“

GYMNÁZIUM NAD ALEJÍ OBHAJOVALO TITUL „SVĚTOVÁ ŠKOLA“
Projekt „Světová škola“, určený všem typům škol a zaměřený na aktivní řešení problémů
s globálním přesahem, je pravidelně vyhlašován o.p.s. Člověk v tísni ve spolupráci s ARPOK,
o. p. s. a Multikulturním centrem Praha. Světové škole byla udělena Záštita Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.
V loňském školním roce se studentky a studenti kvinty B do tohoto projektu přihlásili
a v červnu 2016 získali certifikát, na jehož základě je naše gymnázium oprávněno používat
titul „Světová škola“. Pro svou účast v projektu si zvolili téma Rodina je základ – s cílem
pomáhat tam, kde rodina nefunguje nebo nemůže plnit všechny své funkce, a to jak v rámci
Prahy 6 i celé ČR, tak směrem do zahraničí.
Ve druhém roce zapojení do projektu Světová škola jsme se rozhodli zůstat u stejného
tématu.
Členové Dramatického kroužku pod vedením prof. Minárikové během školního roku
nacvičovali Shakespearovo drama Hamlet s cílem uspořádat na jaře 2017 benefiční
představení a z výtěžku dobrovolného vstupného finančně podpořit organizaci Dům tří přání,
jejímž posláním je pomoc dětem a jejich rodinám v krizové situaci.
Samotnému představení předcházel workshop pro kvintu B s pracovníky Domu tří přání
(29.3.2017). Příběhy dětských osudů zaujaly studenty natolik, že se sami iniciativně rozhodli
uspořádat navíc sbírku ve škole. Významnou motivací pro ně bylo i to, že se mohli aktivně
zapojit do diskuse, na jaký účel budou vybrané peníze věnovány. Nakonec bylo domluveno,
že peníze budou využity pro potřeby letního tábora pro děti z Domu tří přání.
Z dobrovolného vstupného při benefičním představení dne 25. dubna 2017 bylo vybráno
3.015 Kč a při následné sbírce ve škole dne 3. května 2017 3.285 Kč, celkem tedy 6.300 Kč.
Tuto hlavní akci v rámci projektu Světová škola ve školním roce 2016/17 doprovázely
ještě další akce, a to zejména:
 humanitární sbírka Skutečný dárek (Člověk v tísni)
Po loňském zájmu o darovací certifikáty se studentky a studenti kvinty B rozhodli tuto
sbírku uspořádat i letos. Výběr dárků zvolili tak, aby byly zaměřeny na pomoc sociálně
slabým rodinám v rozvojových zemích a na pomoc dětem, které v těchto rodinách vyrůstají.
Sbírka proběhla na naší škole v období 13.3.-3.4.2017 a byla velmi úspěšná. Celkem bylo
vybráno 17 800 Kč, za něž bylo zakoupeno 51 certifikátů (tj. o 6 700 Kč a o 27 certifikátů více
než loni).


putovní výstava Ukradené dětství – Dětská práce očima čtyř českých
fotografek (Rozvojovka – Člověk v tísni)
Panely putovní výstavy byly umístěny na chodbě našeho gymnázia v období 19.4.5.5.2017 a vzbudily poměrně velký zájem jak studentů a pedagogů, tak ostatních návštěvníků
školy.


ostatní aktivity

Během celého školního roku jsme pokračovali v dárcovské a dobrovolnické činnosti
v rámci školního projektu Paleta, v realizaci volitelného předmětu Dobrovolnictví i v realizaci
projektu Miminko nanečisto – všechny tyto činnosti jsou pevnou součástí našeho školního
programu.
Dále jsme pokračovali v aktivitách zaměřených na rodinu, které se v loňském školním
roce osvědčily, a rozšířili jsme je do dalších tříd – jedná se zejména o aktivity, které vedou
studenty k zájmu o rodinné příběhy z minulosti, přispívají k lepší komunikaci s jednotlivými
členy rodiny, ke snaze více doma pomáhat a z vlastní iniciativy spoluvytvářet příjemnou
rodinnou atmosféru (např. aktivity Babi a dědo, vyprávějte, I malý čin je víc než pouhé řeči
aj.).
Ve školním roce 2017/2018 budeme v zapojení do projektu Světová škola pokračovat,
avšak plánujeme změnu - a to jak ve složení realizačního týmu, tak zřejmě i v obsahovém
zaměření projektu.

Projekt Světová škola - benefiční divadelní představení dne 25. dubna 2017

Úvodní slovo pronesli ředitel školy Jiří Benda a starosta MČ Praha 6 Mgr. Ondřej Kolář.

O činnosti Domu tří přání promluvily Mgr. Martina Žigmundová a Elizabeth Wagebaertová.
William Shakespeare: Hamlet

Zpracovala: PhDr. Barbara Jirsová

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

Další aktivity, prezentace
 Pro podporu studentů gymnázia byl v roce 2001 zřízen Nadační fond příznivců
gymnázia Nad Alejí (NF GNA). Účelem NF GNA je rozvoj vzdělávání, a to konkrétně finanční,
hmotnou nebo jinou podporou školy, studentů a pedagogů. NF GNA získává prostředky
z nadačních darů rodičů a dalších sponzorů. Ve školním roce 2016/2017 přispěl NF
na rekonstrukci učeben gymnázia, uděloval sociální a prospěchová stipendia studentům
a všestranně podporoval gymnázium podle rozhodnutí správní rady fondu (viz výroční zpráva
NF na www.alej.cz).
 Gymnázium ve spolupráci s NF GNA pořádá v průběhu školního roku tři slavnostní
akce pro studenty a jejich rodiče:
1. Imatrikulaci nově přijatých studentů (přelom září a října)
2. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (květen)
3. Předávání vysvědčení kvartám u příležitosti ukončení povinné školní docházky
(červen)
Všechny tři akce se konaly v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Samotné
předávání vysvědčení je doprovázeno hudebním a recitačním vystoupením studentů.
 V říjnu uspořádalo gymnázium 3. ročník setkání nově přijatých žáků s žáky
maturitního ročníku - Prima slavnost aneb První zvonění. Maturanti studentům a jejich
rodičům představili hravou formou akce gymnázia v průběhu celého studia.
 V předvánočním období orchestr a sbor složený ze studentů, pedagogů a hostů
provedl pod vedením prof. Brdičkové Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby.
 Tradiční jsou akce komise tělesné výchovy pořádané v průběhu školního roku:
Říjen – přespolní běh v oboře Hvězda (primy – kvarty)
Prosinec – vánoční volejbalový turnaj (všechny ročníky)
Březen – velikonoční basketbalový turnaj (všechny ročníky)
Červen – atletické přebory (primy – kvarty)
Kromě toho se škola účastní středoškolských pohárových soutěží v atletice, malé
kopané, basketbalu, florbalu a volejbalu.
 Školní akademii v Salesiánském divadle v březnu uspořádali studenti pod vedením
vyučujících prof. Brdičkové, Linhartové, Hrdličkové a Braunové. Dopolední představení
navštívily vyšší ročníky gymnázia, večerní galapředstavení bylo určeno pro ostatní studenty,
rodiče a veřejnost.
 Gymnázium ve spolupráci s NF uspořádalo 33. maturitní ples (2.12.2016).
 Další aktivity gymnázia jsou uvedeny přímo u zpráv jednotlivých předmětových
komisí.

Využití budov gymnázia v době školních prázdnin
Vzhledem k probíhající rekonstrukci 2.NP, rekonstrukci WC ve 2.NP, malování a dalším
pracím nebylo v době školních prázdnin možné budovy gymnázia využívat k jakýmkoliv
účelům.

V. Ú DA J E O V Ý SL E D C Í C H I N SP E KČ NÍ Č I N NO ST I Č ŠI A V Ý SL E D C Í C H KO N T RO L

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Téma
kontroly

Datum

Závěry z inspekční zprávy

Hodnocení vývoje
- Škola kontinuálně rozvíjí nastavenou koncepci gymnaziálního vzdělávání.
- Pro podporu profilace školy byla rozšířena partnerská spolupráce.
- Škola se účelně zapojuje do mezinárodních projektů.
- Gymnázium systematicky podporuje nadání žáků a jejich zájem o daný obor.
- Výrazně se zvýšil počet žáků úspěšných při získání mezinárodně platné
cambridgeské zkoušky.
- Celkové výsledky vzdělávání žáků dosahují stabilně výborné úrovně.
- Došlo k dalšímu zlepšení materiálních podmínek školy.
Silné stránky
- Navázané partnerské vztahy podporují profilaci školy.
- Partnerské vztahy podporují žáky talentované nebo s hlubším zájmem o obor.
Hodnocení
- Nadstandardní oborové aktivity některých učitelů (spolupráce s vědeckými
podmínek
1.11.2016 –
institucemi a mezinárodními projekty) se pozitivně promítají v kvalitě výuky.
průběhu
4.11.2016
- Gymnázium podporuje nadané a talentované žáky.
a výsledků
- Škola systematicky podporuje rozvoj sociální gramotnosti žáků.
vzdělávání
Slabé stránky
- Důsledkem selhání kontrolního systému je nenaplňování ŠVP ve vyučovacím
předmětu dějepis (na obou stupních gymnázia) a nekoncepční výuka tohoto
předmětu.
- Zapojením školy do Metropolitního projektu rozvoje výuky cizích jazyků
dochází k překračování nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin týdně
(první ročník čtyřletého gymnázia a septima osmiletého gymnázia).
- V průběhu vzdělávání je patrná nižší míra diferenciace výuky s ohledem
na různou úroveň studijních předpokladů žáků, různou míru potřeb žáků,
různou míru nadání žáků pro různé vyučovací předměty.
- Vyučující méně využívají formativního hodnocení žáků.
- Někteří učitelé a žáci používají obecnou češtinu.

Kromě inspekční zprávy připravila ČŠI rovněž kriteriální hodnocení, jehož grafické vyjádření
spolu s legendou je zde:
Hodnocení gymnázia z komplexní inspekční činnosti provedené v období od 1.9.2016
v porovnání s krajskými školami a školami v ČR:
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Použitá kritéria:
1. Koncepce a rámec školy
1.1 Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které pedagogové sdílejí
a naplňují
1.2 Škola má vzdělávací program (ŠVP), který vychází z vize a strategie rozvoje školy a je v souladu
s kurikulárními dokumenty (RVP); jeho cíle jsou srozumitelné pro pedagogy i rodiče
1.3 Škola funguje podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní komunikaci všech aktérů (vedení,
pedagogové, rodiče) a jejich participaci na chodu školy
1.4 Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče i pedagogy
1.5 Škola spolupracuje s vnějšími partnery
2. Pedagogické vedení školy
2.1 Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy a přijímá účinná
opatření
2.2 Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima – pečuje o vztahy mezi pedagogy, žáky i vzájemné
vztahy mezi pedagogy a žáky a jejich rodiči a o vzájemnou spolupráci všech aktérů
2.3 Vedení školy usiluje o zajištění optimálních personálních podmínek pro vzdělávání, cíleně pečuje
o naplnění relevantních potřeb každého pedagoga a jeho profesní rozvoj, vytváří podmínky pro
výměnu pedagogických zkušeností s dalšími školami a účinně podporuje začínající pedagogy
2.4 Vedení školy usiluje o optimální materiální podmínky vzdělávání a pečuje o jejich účelné využívání
2.5 Vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj
3. Kvalita pedagogického sboru
3.1 Pedagogové jsou pro svou práci kvalifikovaní a odborně zdatní a ke své práci přistupují
profesionálně
3.2 Pedagogové důsledně uplatňují při komunikaci s žáky a rodiči a kolegy vstřícný, respektující
přístup
3.3 Pedagogové aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou vazbu
3.4 Pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanské angažovanosti
3.5 Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji
4. Výuka
4.1 Pedagogové systematicky promýšlejí a připravují výuku v souladu s vědomostními, dovednostními
i postojovými cíli definovanými v kurikulárních dokumentech školy a potřebami žáků
4.2 Pedagogové využívají široké spektrum výchovně-vzdělávacích strategií pro naplnění stanovených
cílů
4.3 Pedagogové systematicky sledují vzdělávací pokrok každého žáka a při plánování a realizaci výuky
zohledňují individuální potřeby žáků
4.4 Pedagogové se ve své práci zaměřují na sociální a osobnostní rozvoj žáků
5. Vzdělávací výsledky žáků

5.1 Škola soustavně získává informace o posunech výsledků každého žáka ve všech vzdělávacích
oblastech a reaguje na ně vhodnými pedagogickými opatřeními
5.2 Výsledky vzdělávání žáků odpovídají očekávaným výsledkům podle vzdělávacích programů
5.3 Žáci školy jsou motivovaní k dosahování dobrých výsledků a demonstrují sociální a osobnostní
kompetence a občanské hodnoty
5.4 Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost žáků v průběhu, při ukončování vzdělávání a v dalším
vzdělávání či profesní dráze a aktivně s výsledky pracuje v zájmu zkvalitnění vzdělávání
6. Podpora žákům při vzdělávání (rovné příležitosti)
6.1 Škola vytváří každému žákovi (jeho rodině) rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na jeho
pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický
status nebo speciální vzdělávací potřeby
6.2 Škola poskytuje účinnou podporu všem žákům s potřebou podpůrných opatření
6.3 Škola věnuje patřičnou pozornost osobnostnímu rozvoji žáků a dbá na to, aby žádný žák nebyl
vyčleňován z kolektivu

Česká školní inspekce realizuje každoročně různě rozsáhlá výběrová zjišťování (tj. vždy pouze
na vybraném vzorku škol napříč celou ČR) výsledků žáků v různých ročnících a různých
předmětech či vzdělávacích oblastech a gramotnostech. Naše škola se v roce 2016/2017
účastnila dvou šetření – pro 3. ročník a septimy (1 test) a pro kvarty (3 testy). Výsledky
v grafické podobě – rozložení žáků podle úspěšnosti:
1. Informační gramotnost – 3. ročník + septimy

2. Anglický jazyk – 9. ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletého gymnázia

3. Český jazyk – 9. ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletého gymnázia

4. Hudební a výtvarná výchova - 9. ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletého gymnázia

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Datum

Kontrolní orgán

5.12.2016

VZP

4.4.2017

MHMP

18.5.2017

HZS HMP

Téma kontroly
Kontrola plateb pojistného
na veřejné zdravotní pojištění
Následná veřejnoprávní kontrola
projektu „Genetika ve škole 2016“
Tematická požární kontrola

Závěr
Bez závad
Bez závad
Bez závad
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Hlavní činnost
Výnosy školy: celkem za sledované období dosáhly objemem 47 869,4 tis.Kč
100,5 % plánu.
Ve výnosech z prodeje služeb (2 482,0 tis.Kč, tj. 109,5 % plánu) se jednalo především
o příjmy:
- za stravné (studenti 1 918,9 tis.Kč, zaměstnanci 309,8 tis.Kč); nárůst tržeb oproti
r. 2015 o cca 168,0 tis.Kč (v 1. pololetí 2016 více objednaných obědů; od září 2016 zvýšení
ceny obědů o 3,-Kč a současný pokles počtu objednávek - přesto zvýšení tržeb oproti
srovnatelným měsícům předchozího roku),
- za kroužky (166,4 tis.Kč - nad rámec povinné výuky pro naše žáky - tyto prostředky
jsou vypláceny vyučujícím na základě dohod o mimopracovním poměru; škola nemá z této
činnosti žádný zisk); nárůst oproti r. 2015 o cca 30,0 tis.Kč,
- za prodej karet do kopírky (7,0 tis.Kč - škola má v pronájmu kopírovací stroj, který
slouží studentům i zaměstnancům),
- za přijímací zkoušky – dobrovolný příspěvek (80,0 tis.Kč - určené k pokrytí výdajů
na poštovné, SCIO testy, kancelářské potřeby, apod.) - nárůst oproti předchozímu roku
o cca 13,0 tis.Kč.
Ostatní výnosy z činnosti (4 029,1 tis.Kč, tj. 102,1 % plánu) představují především
příjmy (zejména od rodičů studentů), resp. výnosy:
- za jazykové, seznamovací, zážitkové, sportovní a jiné kurzy, zájezdy,
- za učebnice, časopisy,
- za ISIC karty, za opisy vysvědčení, za ztracené a poškozené učebnice apod.
- od Nadačního fondu příznivců Gymnázia nad Alejí z předaného daru (nakoupené
vybavení učeben a provedení prací v divadelní učebně č. 105 - celkem 357,8 tis.Kč),
- od Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., za zprostředkování uchazečů o vykonání
mezinárodních zkoušek z anglického jazyka - z tohoto příjmu škola kryla náklady na další
rozvoj školy.
Zúčtování fondů (SÚ 648): celkem v objemu 552,3 tis.Kč - jednalo se o zapojení
rezervního fondu, investičního fondu a fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP):
- rezervní fond v objemu 447,7 tis.Kč, z toho:
- z darů 333,5 tis.Kč (viz dále),
- z hospodářských výsledků předchozích let 114,2 tis.Kč:
- na částečné pokrytí nákladů na pořízení nábytku do 2 tříd (36,9 tis.Kč),
- na částečné pokrytí nákladů na cestovné pedagogů 21,0 tis.Kč (jazykový kurz
v Anglii),
- na cestovné pedagogů 29,4 tis.Kč (zájezd Skotsko),
- na cestovné ředitele 18,4 tis.Kč (Gruzie - Tbilisi),
- na cestovné pedagogů 8,5 tis.Kč (zájezd Alsasko),
- investiční fond v objemu 98,5 tis.Kč:
- na opravy kotlů a jiného DHM ve školní kuchyni (57,1 tis.Kč), výmalbu chodby
a kanceláře ve 2. patře, šaten, umýváren u tělocvičen, lakýrnické práce, opravy
svítidel, podlahy, výtahu (celkem 41,4 tis.Kč),

- FKSP v objemu 6,1 tis.Kč na pořízení ledničky do jednoho kabinetu.
Přijaté dary
Organizace přijala v roce 2016 tyto finanční dary od Nadačního fondu příznivců
Gymnázia Nad Alejí (celkem 264,7 tis.Kč):
- v objemu 4,0 tis.Kč na pořízení audiovizuální techniky do učebny hudební výchovy,
- v objemu 70,0 tis.Kč na pořízení vybavení posilovny a v objemu 5,0 tis.Kč pro
tělovýchovné a sportovní účely,
- v objemu 5,8 tis.Kč na pokrytí účastnického poplatku za sedm studentů na konferenci
OLMUN v německém Oldenburgu,
- v objemu 20,0 tis.Kč na pořízení vybavení pro tělovýchovné a sportovní účely,
- v objemu 137,3 tis.Kč na pokrytí nákladů na provoz kopírky,
- v objemu 10,0 tis.Kč na pořízení vybavení divadelní učebny, v objemu 9,6 tis.Kč na
pořízení vybavení zkušebny a v objemu 3,0 tis.Kč pro výtvarnou výchovu.
Organizace dále přijala v závěru r. 2016 od Nadačního fondu příznivců Gymnázia Nad
Alejí dar ve formě nakoupeného vybavení učeben včetně provedení prací v divadelní učebně
č. 105 ve výši 702,0 tis.Kč.
Gymnázium Nad Alejí obdrželo též nadační příspěvek od Nadačního fondu Cesta ke
vzdělání ve výši 50,0 tis.Kč, a to na realizaci projektu "Normandie 2016 - vystoupení
Alejsboru".
Uvedené finanční dary (vyjma daru na provoz kopírky) byly plně využity; v rezervním
fondu zůstalo k 31.12.2016 celkem 72,6 tis.Kč na zajištění provozu kopírky pro další období.
Přijaté transfery (z ústředních a územních rozpočtů): dosáhly objemu celkem
40 805,9 tis.Kč (tj. 99,9 % plánu) - v tom jsou zahrnuty:
Neinvestiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy (ÚZ 00091):
Ve sledovaném období byly škole poskytnuty neinvestiční příspěvky z rozpočtu
hlavního města Prahy (ÚZ 00091) celkem v objemu 9 981,6 tis.Kč, v tom:
- objem 5 517,0 tis.Kč na financování provozních výdajů (v tom 50,0 tis.Kč na základě
odvodu z fondu investic dle usnesení RHMP č. 3108 ze 6.12.2016 k žádosti naší PO),
a dále níže uvedené účelové příspěvky:
- objem 2 676,6 tis.Kč na akci „Oprava podlahy ve velké tělocvičně“ (usn. RHMP č. 1639
z 21.6.2016 a č. 2036 ze 16.8.2016),
- objem 1 073,0 tis.Kč na posílení mzdových prostředků pracovníkům v oblasti školství
HMP (usn. RHMP č. 1073 ze 3.5.2016 a č. 2879 z 15.11.2016),
- objem 140,0 tis.Kč na program „Podpora rodilých mluvčí 2016“ (projekt Lingva, usn.
MHMP č. 602 z 22.3.2016),
- objem 170,0 tis.Kč na projekt „Czechago 2016“ (program: Skupinové studijní pobyty
v zahraničí - usn. RHMP č. 602 z 22.3.2016),
- objem 244,0 tis.Kč na mzdové a související náklady asistentů pedagogů na podpůrnou
službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením od 1.1. do 31.8.2016 (usn. RHMP
č. 635 z 22.3.2016),
- objem 85,0 tis.Kč na učební pomůcky pro nevidomou studentku (usn. RHMP č. 2514
z 11.10.2016),
- objem 39,0 tis.Kč na program „Prevence 2016“ (projekt specifické primární prevence
ve školách a školských zařízeních - usn. RHMP č. 684 z 29.3.2016),
- objem 21,0 tis.Kč na projekt "Genetika ve škole 2016" z programu na podporu
vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy
(usn. RHMP č. 602 z 22.3.2016),

- objem 16,0 tis.Kč na program "Vzdělávání učitelů" - projekt specifické primární
prevence ve školách a školských zařízeních ( usn. RHMP č. 684 z 29.3.2016).
Celkové náklady s ÚZ 00091 vykázala organizace v objemu 9 949,2 tis.Kč
- nedočerpáno zůstalo 32,4 tis.Kč, v tom 16,4 tis.Kč z "Opravy podlahy ve velké tělocvičně"
(akce byla dokončena a dofinancována - vratka bude převedena na účet zřizovatele na
základě provedeného finančního vypořádání a pokynů zřizovatele).
Grant na "Vzdělávání učitelů" je dle stanovených pravidel možno čerpat i v r. 2017.
Neinvestiční transfer z rozpočtu hl. m. Prahy (ÚZ 00080):
Organizaci byl v roce 2016 převeden na účet neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl.
města Prahy (s ÚZ 00080) v objemu 490,0 tis.Kč na financování „Metropolitního programu
podpory středoškolské jazykové výuky“ v období leden - srpen (usnesení RHMP
č. 633 z 22.3.2016) a září - prosinec (usn. RHMP č. 2879 z 15.11.2016). Příspěvek byl
k 31.12.2016 plně vyčerpán.
Neinvestiční transfery z rozpočtu MŠMT (ÚZ 33353, ÚZ 33052, ÚZ 33061):
Z prostředků MŠMT byl škole poskytnut neinvestiční příspěvek s ÚZ 33353 v objemu
29 103,0 tis.Kč a s ÚZ 33052 (na zvýšení platů pracovníků regionálního školství) v objemu
739,5 tis.Kč.
Oba uvedené zdroje byly plně využity.
Neinvestiční transfer z rozpočtu MŠMT (ÚZ 33038):
Neinvestiční transfer v objemu 89,4 tis.Kč (usn. R HMP č. 970 z 26.4.2016), určený na
rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 Excelence středních škol 2015", byl k 31.12.2016 vyčerpán v plné výši.
Neinvestiční transfer z rozpočtu MŠMT (ÚZ 33065):
Neinvestiční transfer v objemu 75,9 tis.Kč (usn. R HMP č. 3302 z 20.12.2016), určený
na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce
2015/2016 - Excelence základních škol 2016", byl k 31.12.2016 vyčerpán v plné výši.
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu MČ P/6 (ÚZ 00079):
Ve sledovaném období bylo gymnáziu poskytnuto celkem šest neinvestičních příspěvků
z rozpočtu MČ P/6 ve výši 367,2 tis.Kč, a to:
- v objemu 317,7 tis.Kč na projekt "Jazykový kurz Barnstaple 2016",
- v objemu 19,0 tis.Kč za účelem podpory projektu „Šance 2016“,
- v objemu 12,2 tis.Kč za účelem realizace projektu „Autismus a ADHD pro učitele
2016“,
- v objemu 10,0 tis.Kč na projekt "Debatní klub Nad Alejí 2016",
- v objemu 6,0 tis.Kč na projekt „E-bezpečí 2016“,
- v objemu 2,3 tis.Kč na projekt "Unplugged 2016“.
K 31.12.2016 dosáhlo čerpání těchto příspěvků objemu celkem 358,5 tis.Kč;
v lednu 2017 bylo vráceno 8,7 tis.Kč na účet MČ P/6 z grantu "Autismus a ADHD pro učitele
2016".
Náklady školy v r. 2016 dosáhly objemem 47 869,4 tis.Kč (100,5 % plánu, resp.UR).
Hlavní část nákladů tvořily osobní náklady, služby, spotřeba materiálu, spotřeba energií
a odpisy.
K výraznějšímu rozdílu v čerpání nákladů oproti r. 2015 roku došlo u:
- spotřeby materiálu (nárůst o cca 266,0 tis.Kč) – jednalo se zejména vyšší objem
nákladů na potraviny pro školní jídelnu (nárůst cca 168,0 tis.Kč), zapojení rezervního fondu

na částečné pokrytí nákladů na pořízení nábytku do dvou tříd (36,9 tis.Kč), použití
poskytnutých darů na pořízení sportovního vybavení (drobný majetek pod hranicí DDHM),
obnova nádobí pro školní jídelnu (talíře, příbory), nárůst nákladů na běžný spotřební materiál
pro provoz školy (úklidové prostředky a přípravky, tonery do tiskáren, spotřební materiál
pro údržbu apod.),
- oprav a udržování (nárůst o cca 1 260,0 tis.Kč), a to z důvodu opravy podlahy ve velké
tělocvičně a opravy podlahy ve školní kuchyni, v r. 2015 proběhly tři větší akce za cca 1 364,0
tis.Kč (revitalizace schodišťových prostor objektu C, čištění a výměna vsypaného písku na
školním hřišti a rekonstrukce učebny fyziky vč. nového vybavení),
- ostatních služeb (zvýšení o cca 300,0 tis.Kč) – souvisí zejména s větším rozsahem akcí
v r. 2016 (zájezd do Alsaska, zájezd Alejsboru do Normandie, vstupenky do divadel, výlet
Šelmberk, apod.),
- mzdových nákladů (nárůst o cca 1 514,0 tis.Kč v souvislosti se změnami v odměňování
pracovníků ve školství) a s tím souvisejícího zákonného sociálního pojištění (nárůst o cca
512,0 tis.Kč) a zákonných sociálních nákladů (nárůst o cca 130,0 tis.Kč),
- nákladů z drobného dlouhodobého majetku (nárůst o cca 180,0 tis.Kč) v důsledku
pořízení sedaček do učebny č. 105 (divadlo) - darované vybavení od Nadačního fondu
příznivců Gymnázia Nad Alejí.
Pokud se týká odpisů, čerpání k 31.12.2016 představuje v hlavní činnosti 1 848,0 tis.Kč
(ve zdaňované činnosti 47,6 tis.Kč), tj. celkem 1 895,6 tis.Kč (usn. R HMP č. 3029 z 29.11.2016
byl schválen odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
v hlavní činnosti pro r. 2016 ve výši 1 847,0 tis.Kč, ve zdaňované činnosti ve výši
45,0 tis.Kč). V meziročním porovnání došlo k malému nárůstu odpisů v hlavní činnosti o cca
cca 14,0 tis.Kč, a to z důvodu zařazení technického zhodnocení budovy k 31.10.2016 rekonstrukce podlahy a odpadů ve školní kuchyni, rekonstrukce divadélka a pořízení
dlouhodobého hmotného majetku (braillské tiskárny, digitálního čtecího zařízení s hlasovým
výstupem a digitálního piana v listopadu 2016).
Čerpání energií se meziročně prakticky nezměnilo - došlo k menší úspoře oproti
r. 2015 (cca 27,0 tis.Kč), avšak v nákladech na vodu a plyn nejsou promítnuty fakturované
částky, ale dohadné položky (fakturace proběhne v následujících obdobích).
Organizace dosáhla k 31.12.2016 v hlavní činnosti vyrovnaného výsledku hospodaření.
Čerpání investičních výdajů z fondu investic:
Ve sledovaném období byl z fondu investic pořízen zobrazovač Panasonic do učebny
fyziky za 50,3 tis.Kč (v souladu s usnesením RHMP č. 1538 ze 14.6.2016).
V červnu a září 2016 jsme přijali na účet investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele (ÚZ
94) ve výši celkem 2 994,8 tis.Kč na "Rekonstrukci podlahy a odpadů ve školní kuchyni"
(usnesení RHMP č. 1454 ze 7.6.2016 a č. 2036 ze 16.8.2016). Samotná stavební akce byla
zahájena na počátku prázdnin a dokončená předána v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.
Od 5.9.2016 je školní kuchyně opět v běžném provozu.
V říjnu 2016 byl našemu gymnáziu poskytnut investiční příspěvek z rozpočtu
zřizovatele (ÚZ 94) ve výši 530,0 tis.Kč na "Rekonstrukci divadélka (učebny č. 105)" (usnesení
RHMP č. 2514 z 11.10.2016). I tato akce byla dokončena a dofinancována (též
za významného přispění Nadačního fondu příznivců gymnázia Nad Alejí - viz přijaté dary).
V posledním čtvrtletí škola získala investiční příspěvek z rozpočtu HMP ve výši
259,0 tis.Kč, určený na pořízení vybavení pro nevidomou studentku (dle usnesení RHMP
č. 2514 z 11.10.2016). Pořízena byla braillská tiskárna a digitální čtecí zařízení s hlasovým
výstupem.

Usnesením RHMP č. 3108 ze 6.12.2016 bylo schváleno použití fondu investic na nákup
elektronického piana (pořízeno za 44,4 tis.Kč) a stínících žaluzií do divadla (pořízeny za 35,6
tis.Kč).
Doplňková činnost
V rámci doplňkové činnosti škola pronajímá majetek svěřený do správy, a to:
tělocvičny, hřiště, místnost školní jídelny, učebny, školnický byt, bufet, ubytovnu, "divadelní
sál", zkušebnu. Dále má tržby z umístění nápojového automatu a tržby za umožnění
odstavení vozidel firmy SNEO, a.s., v areálu gymnázia.
Ve sledovaném období dosáhly výnosy z pronájmů a prodeje služeb na úseku
doplňkové činnosti celkem 1 078,1 tis.Kč (tj. 125,4 % plánu r. 2016), a to:
- v objemu 528,7 tis.Kč
- v objemu 127,2 tis.Kč

- v objemu 107,7 tis.Kč
- v objemu 63,3 tis.Kč
- v objemu 48,1 tis.Kč
- v objemu 48,0 tis.Kč
- v objemu 40,8 tis.Kč
- v objemu 39,6 tis.Kč
- v objemu 36,7 tis.Kč
- v objemu 12,1 tis.Kč
- v objemu 10,2 tis.Kč
- v objemu 6,6 tis.Kč
- v objemu 4,2 tis.Kč
- v objemu 2,5 tis.Kč
- v objemu 2,4 tis.Kč

za pronájmy tělocvičen,
za zajištění stravování při krátkodobém pronájmu
školních prostor (27.-30.10.2016 "Sjezd dorostu Církve
bratrské"),
za pronájem učeben,
za zúčtované energie a služby ve školnickém bytu,
bufetu a ubytovně,
za spotřebovanou el. energii ve výměníkové stanici
v areálu školy,
za umožnění odstavení vozidel firmy SNEO, a.s., v areálu
gymnázia,
za pronájem školnického bytu,
za pronájem „ubytovny“ pro lektory AJ,
z pronájmu bufetu,
za umístění nápojových automatů,
z pronájmů zkušebny,
za pronájem školní jídelny,
za pronájem posilovny,
za pronájem divadelního sálu,
za pronájem hřiště.

Objem výnosů představuje oproti r. 2015 nárůst o cca 220,0 tis.Kč - jedná se především
o tržby za pronájem školních prostor a za zajištění stravování při krátkodobém pronájmu
školních prostor při příležitosti "Sjezdu dorostu Církve bratrské". K mírnému nárůstu došlo
u pronájmů tělocvičen a posilovny (+26,3 tis.Kč), pokles tržeb naproti tomu nastal
u pronájmů "ubytovny" (-32,4 tis.Kč z důvodu ukončení pobytu jedné zahraniční studentky)
a pronájmů prostor na umístění nápojového automatu (-4,9 tis.Kč z důvodu nerentabilního
provozu).
Hlavní část nákladů doplňkové činnosti (celkem 994,1 tis.Kč) tvořily náklady na energie
(399,7 tis.Kč), osobní náklady (360,1 tis.Kč), ostatní služby (56,9 tis.Kč) a odpisy (47,6 tis.Kč).
Naše gymnázium v doplňkové činnosti za sledované období vykázalo zisk ve výši
84,0 tis.Kč.
Celkový výsledek hospodaření v objemu 84,0 tis.Kč byl rozdělen do fondů takto:
- objem 13,9 tis.Kč do fondu odměn,
- objem 70,1 tis.Kč do rezervního fondu.
Zpracovala: E. Vítovská

Schválil: Jiří Benda, ředitel gymnázia
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Stručný přehled vybraných událostí školního roku 2016/2017
Září

Říjen

Listopad

Prosinec

1
9
12
23
26
27
3
7
14
24
2
9
15
2
14
18

Leden
Únor
Březen
Duben

Květen

Červen

11
25
13
22
29
5
5
11
12
18
19
20
26
28
2
9
15
16
26
11
28
30

Červenec
Srpen

30
1
28

Zahájení školního roku
Burza učebnic
Podzimní termín maturit
Plejády – 1. ročník
Prima slavnost aneb První zvonění
Předávání certifikátů FCE a CAE
Imatrikulace nových studentů (Břevnovský klášter)
Volby do Senátu PS ČR – 1. kolo
Volby do Senátu PS ČR – 1. kolo
Zasedání školské rady
Čtvrtletní pedagogická rada
Třídní schůzky
Den otevřených dveří
Maturitní ples gymnázia
Vánoční volejbalový turnaj (zahájení)
Vánoční koncert (J.J.Ryba: Česká mše vánoční v provedení studentů, učitelů
a přátel gymnázia)
Den otevřených dveří
Pololetní pedagogická rada
Zasedání školské rady
Školní akademie v Salesiánském divadle
Čtvrtletní pedagogická rada
Velikonoční basketbalový turnaj (zahájení)
Třídní schůzky
MZ – písemná práce z Čj
Přijímací zkoušky – 1. termín čtyřleté studium
Přijímací zkoušky – 1. termín osmileté studium
Přijímací zkoušky – 2. termín čtyřleté studium
Přijímací zkoušky – 2. termín osmileté studium
Závěrečná pedagogická rada pro maturitní ročníky
Poslední zvonění maturitních ročníků
Zahájení písemné části maturitních zkoušek
Zahájení geologického týdne (1.A, 05.A, 05.B)
Zahájení týdne péče o „Miminka nanečisto“ ve školním projektu
Zahájení ústní části maturitních zkoušek
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (Břevnovský klášter)
Jazykový kurz tercií v Anglii (odjezd)
Závěrečná pedagogická rada
Ukončení školního roku a slavnostní předávání vysvědčení studentům kvart
(Břevnovský klášter)
Zahájení rekonstrukce 2.NP (chodba + WC) budovy C
Zahájení rekonstrukce školního hřiště
Zahájení přípravného týdne šk. roku 2017/2018

Plejády 2016
V pátek 23.9.2016 uspořádali studenti gymnázia den přednášek osobností – Plejády.
Přednášky byly rozděleny do tematických sekcí a čtyř časových bloků. Hlavními organizátory
byli: Nikola Šroubková, Magdalena Fendrychová, Ema Šlechtová, Václav Suchan, Michaela
Kašparová, Jan Lazarek.
Petr Ludwig
Mirka Vodrážka
Tomáš Rábek
Jana Dubová
Viktor Žárský
Miloš Knížek
Martin Rataj
Martin Kalous
Iva Vodrážková
Monika Le Fay Elšíková

Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům
Underground mezi uměleckou avantgardou a politikou
Cestuj levně!
Osvětim
Výzkum v molekulární biologii mezi náhodou a nutností
Svět kůrovců
Léčba drogově závislých
Buněčná smrt
Jít včelí stezkou
Jak jsem prožila komunismus?
Přednáška naslepo
Pavel Karous
Jak moc nás ovlivňuje umění na ulicích
Zdeněk Lukeš
Pozoruhodné stavby moderní architektury
Ladislav Bareš
Historie egyptologie u nás
Vladimír Wagner
Budou možné mezihvězdné lety?
Respekt madam
Brutalismus není zlo
Bob Kartous
Je naší generaci politika cizí?
Václav Bělohradský
Může demokracie přežít v globální vesnici uniklých sdělení?
Erik Tabery
Co se skrývá za novinařinou?
Jonáš Zbořil, Ondřej Lipár Jak a proč číst poezii?

Studentská reflexe:
První ročník Plejád na našem gymnáziu se nejen uskutečnil - což se samo o sobě dá
považovat za velký úspěch, ale dokonce se podařilo vše zvládnout v stanovených limitech,
věnovat potřebnou péči přednášejícím a v neposlední řadě i vyhovět některým studentům.
Mnoho nespokojených studentů si stěžovalo na naše slavné zápisové archy. Míst
bylo ovšem dostatek, a pokud jde o přihlašování samotné, označila bych jej za skvostnou
podívanou. Minimálně polovina studentů vyššího gymnázia se o velké přestávce shromáždila
u nástěnky v prvním patře. Byla to scéna, kterou bych očekávala spíše v onen osudný
poslední den volného vydávání kafe+co a sladkostí v bufetu než v den zápisu na přednášky.
Různí průbojní jedinci se zmocňovali zápisových archů a za konstantních výkřiků z davu
do nich zapisovali jména. Archy poletovaly po prvním patře a byly zachytávány různýma
rukama, až nakonec zbyly jen potrhané cáry papíru s povětšinou nečitelnými jmény.
V 7:20 v pátek 23. září se už čekalo na přednášející a připravovalo se vše potřebné.
Většina z nás se věnovala každou přednášku jednomu konkrétnímu přednášejícímu (popř.
Skupině) a každý z nás měl minimálně jednou na starost prezenční listinu.
Já měla to štěstí slyšet Václava Bělohradského při službě na jeho přednášce. Nadchlo mě,
jakkoli se to z jeho strany může zdát poněkud nevhodné, že byl tak krátkou dobu před
senátními volbami ochotný k nám přijít.
Vyslechla jsem kromě jeho strhujícího projevu ještě čtyři další zajímavé přednášky. Ačkoli
v přednášce dr. Viktora Žárského jsem se poněkud ztrácela, bavila mě a měla jsem na ni
několik pozitivních odezev.

Jeden z přednášejících, a byl to právě výše zmíněný Mirka Vodrážka, předvedl
netradiční formy hry na klávesy. Krom toho se mezi jeho fotografiemi objevily osobnosti
z doby komunismu jako byl Václav Havel či profesor Milan Machovec, s nimiž se Mirka stýkal.
Takových zajímavých momentů bylo na Plejádách mnoho. Například se mi doneslo,
že přednáška paní Dubové o Osvětimi mnoho studentů dojala až k slzám.
Za Plejádami však stojí velký kus práce a, co se týče mě, po úklidu tříd jsem neměla už
téměř žádnou energii. Vyrovnat se se stresem a velmi náročným dnem mi však pomohla
(a doufám, že jsem nebyla jediná) Afterparty Plejád v Zázemí, kde zahrály legendy Bezterez
a Forgot it's monday.
Já bych akci samozřejmě shrnula větou: "Byl to těžkej nářez!" a chci poděkovat všem,
kdo s její organizací pomohli a kdo se jí zúčastnili.
Magdalena Fendrychová, 3.A
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Zpráva předmětové komise českého jazyka
Ve školním roce 2016/2017 pracovala předmětová komise v tomto složení:
Vyučující
předmět vyučované třídy / semináře
H. Brdičková
Č-Hv
01.A, 04.B, 07.B
K. Braunová
Č-Vv
04.A, 06.B
V. Hanzlík
Č-D
06.A, 1.A
V. Hrdličková
Č-Rj
2.A, 02.A, 03.B, 08.A, LS
M. Jirák
Č-L
01.B, 07.A, 08.B, LS
I. Mináriková
Č-Ov
3.A, 03.A, LDs
A. Vašáková
Č-ZSV 05.A, 05.B
J. Vondra
Č-N
4.A, 02.B
1. Akce v rámci vyučování
Sázavský klášter – 2.A, 04.A, 06.B
Recitační soutěž – školní kolo
Olympiáda z českého jazyka – školní, obvodní, krajské a celostátní kolo
Exkurze „Buštěhrad Oty Pavla a Lidice“ – 08.A, 08.B
Klub Mlejn – představení Tartuffe – 3.A, 03.A, 04.A, 07.B
Beseda o žurnalistice (redaktorka z MF DNES) – 07.A
Městská knihovna Stodůlky – 03.A
KMD – Divadlo na Vinohradech, Divadlo v Dlouhé
Švandovo divadlo (05.B), Divadlo Ta Fantastika (04.B), Stavovské divadlo (LDs)
Divadlo na Vinohradech – Pygmalion – 2.A, 3.A, 07.A, 07.B
Týden vědy – Filosofický ústav AV – LDs
Činoherní klub – vystoupení dramatického kroužku (Hamlet)
Domov sv. Rodiny – vystoupení 02.A
Domov seniorů Liboc – vystoupení 03.A, 03.B (vybraní studenti)
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity
Dramatický kroužek pod vedením prof. Ivany Minárikové – celoroční činnost, reprezentace
školy, představení pro Činoherní klub, Domov sv. Rodiny a Školní akademii
3. Soutěže
Druh soutěže
Olympiáda v českém
jazyce

Recitační soutěž

Úroveň
a) školní kolo

Počet účastníků
15

b) obvodní kolo
c) krajské kolo
d) celostátní kolo
školní kolo

4
1
1
7

Ocenění studenti
F. Hrubý-04.B
K. Hačkajlová-04.B
Ž. Pimperová-06.A
L. Kalvodová-3.A
L. Kalvodová-3.A
L. Kalvodová-3.A
L. Kalvodová-3.A
J. Zach-02.B
L. Kojecká-04.B
T. Kožuchov-06.A
V. Dlesková-07.B

4. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Česká detektivní literatura
Fantastická literatura
Prázdniny trochu jinak (dramatická výchova)
18. celostátní dílna estetické výchovy
Sloh bez obav
Rozumíme reklamě

Rozsah
6 hod.
6 hod.
40 hod.
25 hod.
6 hod.
6 hod.

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

Zpracoval: Miroslav Jirák

Zpráva předmětové komise anglického jazyka
Ve školním roce 2016/2017 pracovala předmětová komise v tomto složení:
Vyučující
zkratka
Vyučující
zkratka
E. Bednářová
Bed
A. Kister
Kis
H. Cianci
Cia
R. Langrová
Lan
A. Decker
Dec
Y. Pospíšilová
Pos
J. Hájek
Háj
S. Spargrrove
Spa
J. Hrazdirová
Hra
Z. Stiborková
Sti
S. Kim
Kim
Z. Ševčíková
Šev
1. Akce v rámci vyučování
 anglické divadlo připravené studenty 02.A na anglickém kurzu pro studenty 01.A
(14.9. 2016 Spa)
 anglické divadlo připravené studenty 02.B na anglickém kurzu pro studenty 01.B
(20.9. 2016 Dec)
 slavnostní předání certifikátů FCE a CAE studentům (27.9.2016 Hra)
 oslava svátku Halloween připravená studenty kvart pro studenty prim v rámci předmětu
Malý Svět (2.11.2016 Dec)
 vystoupení studentů 03.A a 03.B v Domově seniorů Liboc v rámci veřejné služby
(8.12.2016 Šev + prof. Linhartová - Hv + prof. Mináriková - Čj, ZSV)
 návštěva divadelního představení Christmas Carol v Paláci Unitaria (8.12.2016 Cia, Šev,
Dec) - studenti 04.A, 04.B a 1.A
 anglická olympiáda - školní kola všech tří kategorií (19.12., 20.12.2016 a 5.1.2017 Pos, Šev,
Spa)
 návštěva divadelního představení v kině Dlabačov (14.11.2016 04.B a 3.5.2017 05.A Cia)
 představení English Drama (nepovinný předmět): “Strangers on a Plane“ pro studenty
GNA, rodiče i veřejnost (1.4. a 8.4. veřejná zkouška, představení 19.4. a 20.4.2017 Spa)
 návštěvy divadelních představení souboru The Bear Theatre v Redutě:
 The History of England I. (11.4.2017 Šev, Lan, Háj) - studenti 03.A a 03.B
 The History of England II. (4.5.2017 Šev, Lan, Cia) - studenti 03.A a 03.B
 seminář o psaní cambridgeských zkoušek (26.4. a 10.5.2017 Hra)
 návštěva amerických vysokoškoláků (organizace Campus Crusade), diskuse se studenty
septim a 3.A (listopad 2017 Spa)
 návštěva 22 středoškoláků z Dánska – informace o českém školství a prohlídka školy
v angličtině (září 2016 Sti)
 návštěva výstavy Umění snění v galerii Nativ - současné umění australských Aboriginců
(14.2. a 15.2.2017 Sti) – studenti 05.A, 05.B a 1.A
 prezentace univerzitního studia v Austrálii pro studenty septim a 3.A (19.1.2017 Sti)
 prezentace „Propaganda a další témata“ (20.3.2017 Bed, Kis) – studenti seminářů ACE
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity








intenzivní kurz anglického jazyka pro studenty 02.A ve Velkém Semerinku (5.-9.9.2016
Hra, Pos, Kis, Spa) a 02.B v Praze (5.-9.9.2016 Lan, Dec, Kim)
poznávací zájezd do Skotska pro studenty sext a 2.A (8.-16.10.2016 Pos, Lan, Šev, Spa)
výměnný projekt „Czechago“ se školou Walter Payton College Prep v Chicagu – pobyt
19 českých studentů a 2 učitelů v Chicagu (20.10.-31.10.2016), pobyt 19 amerických
studentů a 3 učitelů v Praze (15.-25.3.2017 prof.Braunová - Vv, Čj, Háj)
bariérové testy pro studenty vyššího gymnázia (14., 15. a 21.2.2017 Hra)
výukový a poznávací kurz anglického jazyka pro studenty tercií v Barnstaplu ve Velké
Británii ( 30.5.-12.6.2017 Šev, Cia, Lan, Pos, Hra, Kim)
mezinárodní studentský projekt Model OSN v Oldenburgu - 4 vybraní studenti








(29.5.-3.6.2017 Dec)
English Club - odpolední kroužek angličtiny pro studenty prim (Lan), sekund a tercií
(Kis, Dec)
Pub Talks – neformální diskusní setkávání s lektory pro studenty vyššího gymnázia
(jednou za 14 dní)
informační schůzky pro studenty uvažující o SŠ a VŠ studiu v zahraničí, prezentace
agentur a studentů GNA, kteří s pobytem v zahraničí mají zkušenosti (několikrát za rok,
Sti)
informační schůzky pro studenty ucházející se o stipendia pro studium v zahraničí - např.
Open Society Fund, United World Colleges, atd. (několikrát za rok Sti)
během roku se studenti Debatní ligy v angličtině podílejí na organizaci řady debatních
turnajů ČR v budově GNA - více www.alej.cz
3. Soutěže
Druh soutěže
Olympiáda v Aj pro
nižší gymnázium,
(19. a 20.12.2016)
Olympiáda v Aj pro
vyšší gymnázium,
(5.1.2017)
Olympiáda v Aj
(24.2.2017)

Úroveň
školní kolo: primy –
sekundy
školní kolo: tercie –
kvarty
školní kolo:
1.-3. roč.
kvinty – oktávy
obvodní kolo

Olympiáda v Aj
krajské kolo
CTY Summer v USA konkurz na získání
celostátní výběrové
stipendia na
řízení
třítýdenní pobyt
Debatní liga

Počet
účastníků

Ocenění studenti

34

1. místo – Martin Rosenberg 02.B

32

1. místo – Johana Michalová 04.A

1

1. místo – B. Chládková 2.A
2. místo – I. Kořínek 05.A
3. místo – D. Koronovská 2.A
1. místo - Martin Rosenberg 02.B
3. místo - Johana Michalová 04.A
3. místo - Ivo Kořínek 05.A
Barbora Chládková 2.A

1

Michael Buchar 07.A

30

3

více na www.alej.cz

4. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Shaping Learning Together
Pedagog vládne hlasem (Descartes)
Go Beyond Regular Teaching
English Pronunciation aneb výslovnost je třeba
pěstovat (Descartes)
Seminář pro předsedy matur.komise
Pearson EduTour 2017Contemporary Active Teacher
Konference AFS: Vzdělání pro život - Zahraniční
studenti ve Vaší škole
Writing FCE + CAE (MUP)
Seminář Americký přijímací proces (Fulbright)
Writing FCE + CAE (MUP)
Jak psát doporučení na vysoké školy v USA (Fulbright)
Support and Inspire (Oxford University Press and

Rozsah
29.8.2016
31.10.2016
14.12.2016

Účastník
Lan, Šev
Cia
Šev

22.2.2017

Hra, Pos

16.2.2017
23.2.2017

Cia, Lan
Lan

31.3.2017

Sti

10.5.2017
16.5.2017
26.6.2017
26.6.2017
31.8.2017

Cia
Lan, Sti
celá komise AJ
celá komise AJ
Pos

Oxford Bookshop)
Současná literatura a kultura anglosaských zemí
(Státní jazyková škola)
Stáž u institucí EU (MZ ČR)

1x měsíčně

Lan

17.-21.6.2017 Háj

5. Další aktivity učitelů
maturity nanečisto
doporučení a konzultace přihlášek na vysoké
a střední školy v zahraničí
příprava materiálů a jejich vkládání na školní web
do záložky Studovat v zahraničí, příprava materiálů
na nástěnky
prezentace výuky anglického jazyka na Dnech
otevřených dveří

duben
celoročně

Spa
Spa, Sti, Hra, Cia

celoročně

Sti

15.11.2016
11.1.2017

Pos, Spa
Lan, Kim

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

květen 2017

Pos, Lan, Hra, Šev,
Cia, Spa, Sti

srovnávací testy pro studenty kvart

červen 2017

nabídka korespondenčních kurzů Centra
pro talentovanou mládež (CTM) v angličtině:
prezentace, poradenská činnost
AP Exams - organizace a administrace zkoušek
pro studenty CTM Online kurzů na jednotlivých
školách v ČR a SR
spolupráce s agenturami, které umožňují pobyt
a studium SŠ a VŠ v zahraničí: např. Alfa Agency, AFS,
Cambridge Study, Student Agency
poradenské centrum: Fulbright, CTM

průběžně dle
potřeby a
termínů
únor až květen
2017

Sti

celoročně

Sti

Sti

Výroční zpráva předmětové komise německého jazyka
Ve školním roce 2016/ 2017pracovala předmětová komise v tomto složení:
Vyučující
předmět
vyučované třídy / semináře
PhDr. Adéla Svitáková
Nj/Čj
03.A, 04.A, 07.A, 07.B, 08.B
Mgr. Lada Boháčová
Nj/D
01.B, 02.B, 03.B, 06.A, 4.A
Mgr. Jakub Vondra
Nj/Čj
05.B, 08.A, 4.A
Mgr. Lenka Seifertová
Nj/Fj
01.A, 02.A, 04.B, 06.B, 2.A
Mgr. Jakub Hájek
Nj/Aj
05.A, 2.A, Maturitní seminář
1. Akce v rámci vyučování:
- Studenti druhého ročníku navštívili Goethe Institut a seznámili se s fungováním této
instituce, jejím programem a fungováním knihovny.
- Při návštěvách studentů německých středních škol (září, březen) mají žáci možnost
diskutovat se svými vrstevníky.
- Žáci septim se zúčastnili prezentace Do Německa na zkušenou, kde se dozvěděli
o možnostech studia a dobrovolnické práce v Německu.
- Studenti se seznamují s kvalitní německou filmografií (za pomoci GI).
- S německými reáliemi, uměním, vědou a významnými osobnostmi se studenti seznamují
formou žákovských prezentací. (Multimediální učebna)
- Žáci tvoří koláže k různým tématům z německy mluvících zemí (využití na nástěnkách).
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity:
Internationale Jugendbegegnung in Krzyzowa (ehem. Kreisau): 3.10.-10.10.2016
(5 studentů, pedagogické vedení J. Hájek)
Již po osmé se naši žáci úspěšně účastnili Mezinárodního setkání studentů v Krzyzowe.
Setkání se zaměřuje na boj za demokracii, protinacistický odboj a poválečný vývoj v Polsku.
Účastní se ho mladí lidé z SRN, Polska, Španělska, ČR, Běloruska a Rumunska. Setkání probíhá
výlučně v německém jazyce.

Poznávací zájezd do Berlína: 15.-17.3.2017
Vedoucí: prof. Vondra, pedagogický dozor: prof. Seifertová, prof. Boháčová. Zúčastnilo se 46
studentů
Mezinárodní setkání mládeže v Bayreuthu: srpen 2017
(9 studentů)
Vedení akce se ujali naši absolventi: Viktor Veselý a Andrea Zelinková. Během pobytu
probíhá výuka němčiny zajímavými formami. Žáci mají i bohatý kulturní a poznávací program
(výlety). Hlavní těžiště je ovšem ve vzájemném poznávání mladých lidí.
Garantem projektu za školu je prof. Boháčová.
3. Soutěže:
Druh soutěže

Úroveň

Olympiáda v NJ

Školní kolo

Obvodní
kolo

Natočení videa
k tématu:
Typisch
Tschechisch

Krajské kolo
Celostátní
kolo
Celostátní
kolo

Počet účastníků
Ocenění studenti
z naší školy
16
Nižší gymnázium:
1. Johanka Formánková
2. Josef Novák
3. Karel Semerák
Vyšší gymnázium:
1. Jan Stuchlík
2. Tadeáš Štěpánek
3. Václav Loučka
4
Nižší gymnázium:
1. Johanka Formánková
2. Josef Novák
Vyšší gymnázium:
1. Jan Stuchlík
2. Tadeáš Štěpánek
1
1. Johanka Formánková
1
8. Johanka Formánková
2

5. místo obsadili Martin Šembera
a Jakub Watzek

Gymnázium Nad Alejí opět úspěšně organizovalo Krajské kolo Olympiády v NJ v kategorii
Základní školy a nižší gymnázia (II.A, II.B, II.C). Soutěž úspěšně proběhla 7.3.2017
pod organizačním vedením prof. Lady Boháčové, na přípravě a v průběhu soutěže pracovali
prof. Hájek, prof. Svitáková, prof. Seifertová, prof. Vondra.

4. Další vzdělávání učitelů:
Druh (název) vzdělávání
Rozsah
Účastník
25.3.2017 Deutschlehrertag
celodenní prof. Boháčová
21.8.-25.8.2017 Sommerakademie SGUN (Český Krumlov)
5 dní
prof. Boháčová
Leden - Březen Online kursy Cermat (Hodnotitel pro žáky průběžně prof. Svitáková,
s PUP)
prof. Hájek
29.3.2017 Seminář k motivaci studentů NJ
4 hod. prof. Hájek
19.-23.6.2017 Exkurze v institucích EU (Belgie, Francie,
5 dní
prof. Hájek
Lucembursko)
2 semináře nakladatelství Hueber - práce s novými 8 hod. prof. Seifertová
učebnicemi
Všichni vyučující prohlubují průběžně své znalosti německého jazyka četbou, sledováním
médií i osobními kontakty.
Zpracovala: prof. Svitáková

Zpráva předmětové komise francouzského jazyka
Ve školním roce 2016/2017 pracovala předmětová komise v tomto složení:
Vyučující
Mgr. Jiří Hruška
Mgr. Barbora Jamborová
Mgr. Anna Kulhánková
Mgr. Lenka Seifertová

předmět
F, Fv,
FrM
F
F, OV
F, N

vyučované třídy / semináře
01.A, 06.A, Francouzský jazyk volitelný,
Seminář FJ pro maturanty
3.A (F1), 3.A (F2), 07.A, 08.A
3.A (F1), 3.A (F2), 03.A, 04.A, 05.A, 07.A, 08.A
02.A

1. Akce v rámci vyučování
I v tomto školním roce jsme pro studenty připravili akce, které měly za cíl obohatit
standardní výuku.
V listopadu jsme studentům nabídli prezentaci možností studia a stáží ve Francii.
Prof. Kulhánková, Jamborová a Hruška ve spolupráci se Septimou A připravily
pro studenty Primy A zážitek ve formě virtuální návštěvy pravé francouzské crêperie
s objednáváním, obsluhou a ochutnávkou palačinek a nápojů – akce se konala 10. ledna
a ilustrovala, jak Francouzi slaví svátek Galette des rois.
Prof. Jamborová iniciovala projekt, který propojil francouzský jazyk a výtvarnou výchovu
a studenti vyzdobili třetí patro školy ilustracemi francouzských idiomů – viz několik ukázek
níže.
Studenti maturitního ročníku si mohli v jarních měsících vyzkoušet maturitu nanečisto,
jednak písemné práce společné části v rámci pilotáže ve spolupráci s CERMATem (org.
prof. Hruška), jednak písemnou práci i ústní zkoušku společné a profilové části, jejichž
cvičnou realizaci jsme připravili v rámci předmětové komise (prof. Hruška, Kulhánková,
Jamborová).
2. Soutěže
Druh soutěže
Úroveň
Konverzační soutěž FJ
Školní kolo
Konverzační soutěž FJ Krajské kolo

Počet účastníků
21
vítězové školních kol

Konverzační soutěž FJ

vítězové krajských kol

Celostátní
kolo

Ocenění studenti
4
Magdalena Fendrychová
(2. místo v kategorii B2)
Lenka Kalvodová
(1. místo v kategorii B1)
Jan Vondráček
(6. místo v kategorii A2)
Magdalena Lehká
(9. místo v kategorii A1)
Magdalena Fendrychová
(9. místo v kategorii B2)
Lenka Kalvodová
(8. místo v kategorii B1)

V tomto školním roce jsme samozřejmě opět uspořádali školní kolo konverzační
soutěže ve francouzštině. Konalo se 28.2.2017 a studenti se zúčastnili disciplín ve čtyřech
kategoriích, a sice A1, A2, B1, B2. Vítězové kol postoupili do krajského kola (29.3.2017,
konané v Domu dětí a mládeže v Praze-Suchdole, kde se výborně umístily dvě naše
studentky a ve svých kategoriích se umístily na předních místech, což znamenalo postup

do celorepublikového kola, které se konalo 29.5.2017. Jedná se zatím zřejmě o největší
úspěch, kterého naši studenti francouzštiny dosáhli. Oběma vítězkám krajského kola srdečně
gratulujeme.
3. Další vzdělávání učitelů vzhledem k výuce francouzského jazyka
Druh (název) vzdělávání
Studium výchovného poradenství
Zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Kreativní pedagogika
Minikonference o globálním vzdělávání
Stáž u institucí EU v Bruselu
Emoční sebeobrana učitele

Rozsah
Účastník
2 roky
J. Hruška
4 hodiny J. Hruška
2 roky
4 hodiny
1 týden
8 hodin

B. Jamborová
A. Kulhánková
A. Kulhánková
L. Seifertová

Prof. Jamborová úspěšně dokončila dvouleté studium Kreativní pedagogiky při DAMU
v rámci CŽV.
Prof. Kulhánková se spolu s třemi dalšími vyučujícími cizích jazyků a společenských
věd zúčastnila týdenní stáže u institucí Evropské unie v Bruselu.
Prof. Hruška zahájil dvouleté studium CŽV Výchovné poradenství na Katedře
psychologie FF UK.
4. Další údaje
Ve školním roce 2016/2017 pokračovala spolupráce s nakladatelstvím FRAUS, které
nás v minulých letech oslovilo ohledně možnosti pilotáže nových učebnic z produkce Didier
s titulem SAISON.
Prof. Hruška pokračuje ve spolupráci s Ústavem románských studií Filosofické fakulty
Univerzity Karlovy a působí jako fakultní učitel pro obor Francouzský jazyk a literatura.
5. Obrazový materiál
Slavnostní předání vítězům krajského kola Konverzační soutěže v Brožíkově síni staroměstské
radnice

Vítězky krajského kola se svými certifikáty

O nástěnku předmětové komise pečuje prof.Kulhánková.

Výuka francouzštiny probíhá převážně v multimediálních učebnách.

Několik ukázek z projektu „Francouzské idiomy“, který vedla prof. Jamborová

Zpracoval: Jiří Hruška

Zpráva předmětové komise španělského jazyka
Ve školním roce 2016/2017 pracovala předmětová komise v tomto složení:
Vyučující
předmět vyučované třídy / semináře
Lenka Pospíšilová
Šj
1.A, 03.B, 04.B, 05.B, 06.B, 08.B
Hana Stejskalová
Šj
01.B, 02.B, 06.B, 07.B, 08.B
Juan Manuel Espuny
Šj
07.B
1. Akce v rámci vyučování
 Slavnostní akt u busty Bernarda O´Higginse, park Lázara Cardenase
 22.9.2016, třída 1.A, prof. Pospíšilová



Beseda s velvyslancem Argentiny
 25.10.2016, třídy 05.B, 06.B, 07.B, 08.B prof. Pospíšilová, Stejskalová



Kurz flamenka
 19.12.2016, třídy 05.B, 06.B, 07.B, 08.B, 1.A, prof. Pospíšilová, Stejskalová



Setkání se studenty ze Španělska a přednáška v Institutu Cervantes
 26.1.2017, třídy 1.A, 06.B (vybraní studenti), prof. Pospíšilová



Beseda s velvyslancem Mexika
 7.3.2017, třídy 05.B, 06.B, 07.B, 08.B, prof. Pospíšilová




Slavnostní akt u sochy Benita Juáreze, park Lázara Cardenase
 21.3.2017, třída 1.A, prof. Pospíšilová
Tapas den
 15.6.2017, třídy 01.B, 07.B, prof. Stejskalová

3. Soutěže
Druh soutěže
Školní kolo olympiády
ve španělském jazyce
(2.12.2016)

Úroveň
4 kategorie
rozdělené
dle ročníků

Počet účastníků
50
Kategorie I: 15
Kategorie II: 14
Kategorie III: 4
Kategorie IV: 17

Ocenění studenti
Kategorie I: 1. M. Petříčková, 02.B
2. M. Pražan, 02.B
3. E. Jánská, 02.B
Kategorie II: 1. E. Guryčová, 03.B
2. A. Ficková, 04.B
3. M. Coufalíková,
F. Hrubý, 04.B
Kategorie III: 1. E. Bedrníková, 05.B
2. J. Maršál, 06.B
3. D. Smetana, 05.B
Kategorie IV: 1. P. Plos, 1.A
2. E. Cajthamlová, 1.A
3. K. Zípková, 1.A

Soutěž pražských
hispanistů
(7.12.2016)
ZŠ Pod Marjánkou

2 kategorie
rozdělené
dle délky
studia
španělštiny

3
Kategorie III:
K. Čermáková, 04.B
M. Coufalíková, 04.B
Kategorie V:
T. Šebková, 05.B
Krajské kolo
3 kategorie 2
olympiády ve
rozdělené Kategorie SŠ 1:
španělském jazyce
dle délky
E. Guryčová, 03.B
(28.3.2017)
studia
Kategorie SŠ 2:
Gymnázium Evolution španělštiny E. Bedrníková, 05.B

4. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání

Rozsah

Předměty v rámci studia Učitelství pro SŠ na Filozofické
100 hodin
fakultě UK: Psychologie I, Rétorika, Pedagogická praxe
Curso de Formación para Profesores en ELE
15 hodin
(Kurz pro učitele španělštiny jako cizího jazyka)
21.-25.11.2016
Colegio Delibes, Salamanca, Španělsko
Konzultační seminář o výuce zrakově postižených studentů
4 hodiny
Gymnázium pro zrakově postižené, Praha, Jinonice
10.5.2017
Narrativa digital: recurso metodológico para el aula de ELE
La curiosidad de aprender: estrategias para un aprendizaje
3 hodiny
real (seminář o využití interaktivních materiálů ve výuce)
2.6.2017
kurz nakladatelství INFOA pořádaný v Praze

Účastník
prof. Stejskalová
prof. Pospíšilová
prof. Pospíšilová

prof. Pospíšilová

Zpracovaly: Lenka Pospíšilová a Hana Stejskalová

Zpráva předmětové komise občanské výchovy a základů společenských věd
Ve školním roce 2016/2017 pracovala předmětová komise OV/ZSV v tomto složení:
vyučující
předmět
třída
PhDr. Barbara Jirsová
ZSV
1.A, 05.B, 3.A, 07.A, 07.B
SpM
4.A, 08.A, 08.B
Mgr. Zuzana Junková
OV
03.A, 03.B
ZSV
05.A, 2.A, 06.A, 06.B
Mgr. Ivana Mináriková
OV
01.A, 01.B, 02.A, 02.B
Mgr. Anna Kulhánková
OV
04.A, 04.B
Ing. Jaroslav Mochan
Ekn
4.A, 08.A, 08.B
PhDr. Ivana Kubešová
Ps
07.A, 07.B, 3.A, 08.B
Mgr. Zuzana Bukovská
Dbr
07.A, 08.A, 08.B
Obsah učiva vycházel ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování v tematických
plánech pro jednotlivé třídy. Učivo bylo v rámci předmětové komise průběžně konzultováno
z hlediska obsahového, metodického i časového. Akce doplňující výuku byly zaměřeny
především na ekonomickou a finanční gramotnost, na výchovu k občanství a evropanství
a na problematiku lidských práv. Akce v primách a sekundách byly realizovány v souladu
s preventivním programem školy.
Ve školním roce 2016/2017 byl již podruhé otevřen volitelný předmět Dobrovolnictví
pod vedením prof. Bukovské. Podmínkou účasti byla celoroční pravidelná práce studentů
v neziskových organizacích. Forma semináře spočívala v supervizním setkávání, zaměřeném
na sdílení zkušeností a vyhodnocování terénní práce.
Pro výuku OV a ZSV je k dispozici odborná učebna (č. 322), vybavená multimediální
technikou a příruční knihovnou.
1. Besedy, přednášky a exkurze pro studenty
datum
třída
akce
20.10.2016 2.A, 06.A,
projekt Bankéři jdou do škol
06.B
(Česká bankovní asociace)
2.11.2016
Ekn, 2.A,
seminář Můžeš podnikat
06.A
10.11.2016 4.A, 08.A,
Příběhy bezpráví
08.B
beseda s Janem Rumlem
13.12.2016 01.B, 02.B
přednáška Bolest jménem šikana
(o.s. ACET)
14.12.2016 01.A, 02.A
přednáška Normální je nekouřit
(o.s. ACET)
14.12.2016 Ekn, 1.A
přednáška Odpovědný spotřebitel
(AISIS, o.s.)
4.1.2017
Ekn
přednáška Boj bank proti praní
špinavých peněz (Experti do škol)
13.3.2017
2.A
festival Jeden svět
film Kdo mě teď bude mít rád?
3.4.2017
05.A
exkurze
Psychiatrická nemocnice Bohnice
19.4.2017
06.B
návštěva hlavního líčení
Okresní soud Praha - východ
3.5.2017
04.B
exkurze + workshop
Evropský dům

organizační zajištění
Mgr. Zuzana Junková
Ing. Jaroslav Mochan
Mgr. Zuzana Junková
Mgr. Ivana Mináriková
Mgr. Ivana Mináriková
Ing. Jaroslav Mochan
Ing. Jaroslav Mochan
Mgr. Zuzana Junková
Mgr. Zuzana Junková
Mgr. Zuzana Junková
Mgr. Anna Kulhánková

14.6.2017

04.A

exkurze + workshop
Evropský dům

Mgr. Anna Kulhánková

Příběhy bezpráví – beseda s Janem Rumlem 10.11.2016 4.A, 08.A, 08.B
Jeden svět na školách (Člověk v tísni) - Měsíc filmu na školách

Projekt Právo pro praxi – simulace soudního jednání (Právnická fakulta UK)
06.A

4.5.2017

2. Projekty
a) projekt „Světová škola“
Nejvýznamnějším a časově nejnáročnějším projektem, do něhož se ve školním roce 2016/17
předmětová komise OV/ZSV zapojila, byl projekt „Světová škola“. Studentky a studenti letos
obhajovali titul, který naše gymnázium získalo v červnu 2016. Mnohé aktivity byly rovněž
propojeny se školním projektem Paleta.
(více informací o projektu viz Zpráva o projektu „Světová škola“)
b) projekt „Politické strany“
Projekt byl realizován ve třídách 06.A, 06.B a 2.A v rámci hodin Základů společenských věd.
Studenti ve skupinách na základě probraného učiva (ideologie, politický systém, politické
strany) simulovali vytvoření vlastní politické strany. Vypracovali politický program strany,
rozhodli o personálním obsazení, připravili prezentaci strany ve formě plakátu a ústního
představení strany na tiskové konferenci. Několik studentů zastávalo roli novinářů, kteří si
připravili otázky na tiskovou konferenci a po jejím průběhu napsali článek s hodnocením
strany.
c) projekt „Čau neziskovko!“
Projekt byl realizován ve třídách 06.A, 06.B a 2.A v rámci Základů společenských věd (téma
Občanská společnost), současně byl propojen se zaměřením celoškolního projektu Paleta.
Cílem projektu bylo seznámit studenty s fungováním nestátních neziskových organizací
a zároveň ukázat možnosti využívání různých informačních zdrojů. Studenti pracovali
v týmech a měli za úkol získat co nejvíce informací o vybraných neziskových organizacích.
Projekt byl zakončen prezentacemi a závěrečnými výstupy v průběhu hodin ZSV.

d) projekt „Právo pro praxi“
Projekt „Právo pro praxi“ byl realizován ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity
Karlovy pod vedením lektorů-studentů právnické fakulty Michala Kozlovského a Jan Boušky,
kteří vedli 10 vyučovacích hodin na téma trestní právo procesní ve třídě 06.B. Studenti 06.B
se následně 16.4.2017 zúčastnili jednání Krajského soudu pro Prahu - východ, kde byl souzen
případ majetkového deliktu, poté následovala debata se soudcem, státní zástupkyní
i obhájcem odsouzeného. Dále oba studenti ještě připravili simulované zasedání soudu
pro třídu 06.A v rozsahu 3 vyučovacích hodin ve škole, po této přípravě následoval
moot court ve cvičné soudní síni Právnické fakulty Univerzity Karlovy dne 4.5.2017.
e) projekt Pražský studentský summit – Model OSN
datum
jméno a třída
celoročně
2.A: Barbora Chládková
Ema Kylbergerová
Anne-Marie Štůlová

organizační zajištění
Mgr. Zuzana Junková

f) projekt „Miminko nanečisto“
Projekt „Miminko nanečisto“ je projekt sexuální výchovy a výchovy k rodičovství, určený
studentům primy. Ve školním roce 2016/2017 byl realizován ve třídách 01.A a 01.B. Projekt
vede k informovanosti studentů o anatomii a fyziologii těla, citlivě je dovádí k pochopení
vlastní sexuality, podporuje schopnost studentů najít v životě odpovídající partnerské vztahy,
přispívá k uvědomování si odpovědnosti za své zdraví a život i za život druhého.
Projekt proběhl v pěti základních dvouhodinových modulech, následujících za sebou
s několikatýdenním odstupem, a byl završen týdenní zkušeností s rodičovskou rolí
při výchově „vlastního potomka“.
Organizační zajištění: Ivana Mináriková
Vedení lekcí:
Ivana Kubešová, Ivana Mináriková
Spolupráce:
Barbora Chlastáková, Žaneta Švidroňová (výtvarná výchova)
Pavlína Vágenknechtová Edrová (TU 01.A), Ditta Linhartová (TU 01.B)
Harmonogram projektu „Miminko nanečisto“ - šk. rok 2016/17
01.A
01.B
Příprava na 1. lekci - koláž
prosinec 2016
prosinec 2016
Mináriková
Mináriková
1. lekce
2.12.2016
6.12.2016
Mináriková, Kubešová
Mináriková, Kubešová
2. lekce
13.1.2017
25.1.2017
Mináriková, Kubešová
Mináriková, Kubešová
3. lekce
2.3.2017
22.2.2017
Mináriková, Kubešová
Mináriková, Kubešová
4. lekce
27.4.2017
11.4.2017
Mináriková, Kubešová
Mináriková
5. lekce
15.5.2017
17.5.2017
Mináriková
Kubešová
Tvorba miminek
duben – květen 2017
duben – květen 2017
Chlastáková
Švidroňová
Předávání miminek
25.5.2017
25.5.2017
Mináriková, Kubešová
Mináriková, Kubešová
Péče o miminka
25.5. – 30.5.2017
25.5.-30.5.2017
Reflexe a závěrečné hodnocení
31.5.2017
31.5.2017
Mináriková, Kubešová
Mináriková, Kubešová

3. Účast studentů v soutěžích
jméno a třída
soutěž
05.A: Soukup Hynek
20.3.2017
Zahradil Erik
simulované zasedání Zastupitelstva
Stuchlík Ondřej
Magistrátu hl.m.Prahy
Polejová Eliška
Kořínek Ivo
06.A: Hocková Michaela
Kožuchov Timofej

umístění
T.Kožuchov (06.A)
- výhra: zájezd do
Štrasburku

Individuálně se studenti zapojili i do dalších soutěží, v nichž nezískali žádné významnější
umístění, ale svou účast hodnotili jako cennou zkušenost (např. Nebojme se myslet - Katedra
filozofie FF UP Olomouc).
4. Účast studentů v dalších akcích
jméno a třída
studenti starší 15 let
org. zajištění: Václav Suchan, 08.A
Kristina Švábová, 08.A
Adéla Uhlíková, 2.A
5. Vzdělávání učitelů
počet
datum
název akce
hodin
19.10.2016
3
přednáška Aspergerův
syndrom

akce
studentské volby

termín konání
20.9.2016

organizátor akce
NAUTIS (Národní ústav pro
autismus)
lektor: Mgr. Julius Bittman

22.2.2017

6

seminář Klady a zápory DYS-centrum Praha z.ú.
hyperaktivity od raného lektorka:
věku do dospělosti
PaedDr. Hana Žáčková

28.2.2017

6

13.6.2017

7

školení Vyslanci do škol Evropský parlament –
- EU
informační kancelář
vedoucí projektu:
Jana Strnad Votavová
Učit filmem jednoduše JSNS, Člověk v tísni
Lektorka: Vlasta Urbanová

vyučující
Jirsová
Junková
Kulhánková
Mináriková
Mochan
Jirsová
Junková
Kulhánková
Mináriková
Mochan
Junková

Junková
Kulhánková

Zpracovala: PhDr. Barbara Jirsová

Zpráva předmětové komise dějepisu
Ve školním roce 2016/2017 pracovala předmětová komise v tomto složení:
Vyučující
předmět vyučované třídy / semináře
Jiřina Hoffmannová
D
04.A, 04.B, 07.A, 07.B, 08.A, 08.B, 2.A, 4.A, DK,
DsM
Lada Boháčová
D
02.A, 02.B, 03.A
Zuzana Junková
D
01.A, 01.B, 03.B, 1. A
Vratislav Hanzlík
D
05.B, 3. A, MD
Jiří Jánský
D
05.A, 06.A, 06.B
1. Akce v rámci vyučování
4. 10. 2016 – 01.B, 1. A – návštěva Archeoparku v Liboci (prof. Junková, Boháčová)
5. 10. 2016 – 01.A – návštěva Archeoparku v Liboci (prof. Junková, Hoffmannová)
1. 11. 2016 – 02.A – exkurze do Břevnovského kláštera (prof. Boháčová, Seifertová)
10. 11. 2016 – 4.A, 08.A, 08.B – přednáška Jana Rumla „Příběhy bezpráví“, projekce filmu
Tajné akce StB : Akce kláštery (prof. Junková, Hanzlík, Hoffmannová)
24. 11. 2016 – 02.B – exkurze do Břevnovského kláštera (prof. Boháčová, Ottová)
20. 12. 2016 – 3.A – kulturní vycházka Prahou (prof. Hanzlík, Kulhánková)
21. 12. 2016 – 03.A – kulturní vycházka Prahou – Malá Strana, Kampa, historie městské části
(prof. Boháčová, Junková)
20. 2. 2017 – 02.B, 03.A – beseda s pamětnicí - malířkou Helgou Hoškovou-Weissovou
na téma holocaust a 2. světová válka (p. Švejcarová, prof. Boháčová,
Mináriková, Ottová)
5. – 30. 5. 2017 – putovní výstava Československé legie (Rusko, Itálie, Francie) + vědomostní
soutěž studentů na základě pracovních listů (prof. Junková)
27. 6. 2017 – 03.A – vycházka po Starém Městě a Malé Straně – Karolinum, Klementinum,
Národní pedagogické muzeum – vzdělání od středověku do 20. století
(prof. Boháčová)
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity
Krakov, Osvětim
I v roce 2016 se ve spolupráci s Gymnáziem Jana Nerudy uskutečnila exkurze do Krakova
a Osvětimi. Jádro účastníků tvořili posluchači semináře Moderních dějin. Zájezd byl třídenní
a byl zaměřen jednak na prohlídku středověkého centra Krakova, včetně Wawelu, jednak
na návštěvu vyhlazovacího tábora Osvětim – Březinka. Prohlídka obou lokalit je doprovázena
kvalifikovaným slovním doprovodem průvodců. Celý zájezd byl velice kladně hodnocen všemi
zúčastněnými studenty, což svědčí o smysluplnosti realizované akce.
Zpracoval: Vratislav Hanzlík
Rýzmberk
V prvním červencovém týdnu r. 2017 na hradě Rýzmberku proběhla pod vedením profesorů
Jiřího a Jana Jánských již celkově 21. alejácká expedice záchranného archeologického
výzkumu a zároveň 19. expedice na samotném Rýzmberku (dvě zbývající expedice proběhly
na hradě Osvračín).
Po vykopání úložiště pro uzemňovací rošty pro hromosvod na vyhlídkové věži v minulém
roce bylo naší hlavní úlohou navrátit příkop pod věží do původního stavu. Znamenalo to
zahrnout sondu v hlubokém hradním příkopu o rozměrech 11 x 15 m do hloubky 60 cm
zeminou a kameny. Výkon to byl opět neobyčejně fyzicky náročný, což ocenil i kastelán Milan
Brych. Archeologický dozor prováděli opět Mgr. Petr Kausek a Bc. Anna Sandanusová.

Odpracováno bylo celkem 216 hodin, čímž od roku 1999 stoupl celkový počet odpracovaných
hodin na 8648.

Podoba Rýzmberku
a srubu před přestavbou

Sonda pod vyhlídkovou věží

Vyhlídková věž Rýzmberka
s valem, za nímž se
v příkopu skrývá úložiště
uzemňovacích roštů

Výlet s kulturně poznávací náplní směřoval do Všerubského průsmyku, kde jsme navštívili
barokní poutní kostel na Tanaberku, gotický kostel sv. Václava v Brůdku, kostel
sv. archanděla Michaela ve Všerubech a expozici Všeruby a Všerubsko na místním
magistrátu.
Sonda pod vyhlídkovou věží

Výlet na Tanaberk

Restaurátor Václav Snížek při práci
Hrad Rýzmberk za našeho přispění stále mění svou tvář. Pokračuje restaurace tzv. starého
paláce pod vedením restaurátora Václava Snížka, který nás zasvětil do tajů své práce,

vykácením některých stromů byl rozšířen výhled z věže a kdyňskými turisty byl přestavěn
a rozšířen rýzmberský srub. Čím nás „alejácký hrad“ překvapí příští rok?
Zpracoval: Jiří Jánský
3. Soutěže
Druh soutěže
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dějepisná soutěž pro
gymnázia

Úroveň
krajské kolo
celostátní kolo
krajské kolo

Umístění
první místo
úspěšný řešitel
úspěšní řešitelé

4. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Tradiční setkání učitelů dějepisu, didaktiků, studentů
na FF UJEP
(přednášky, semináře a exkurze zaměřené
na moderní a regionální dějiny - Ústecko):
Org. FF UJEP Ústí nad Labem
Vzdělávací program:
Česká šlechta v konfrontaci s totalitními režimy
Org. Descartes
Vzdělávací seminář – Vývoj české státnosti:
Osud a dilemata prezidenta E. Háchy
Svatováclavská rotunda na Malé Straně – přednáška
a exkurze
Org. ASUD
Vzdělávací program:
Česká šlechta v konfrontaci s totalitními režimy
Org. Descartes
Vzdělávací program:
Jak se žilo za císaře pána – Češi a česká společnost
v době vlády Františka Josefa
Org. Descartes

Ocenění studenti
Frk Lukáš 04.B
Frk Lukáš 04.B
Loučka Václav 06.A
Novotný Adam 06.A
Tošner František 06.A

Rozsah
Účastník
17. a 18. Lada Boháčová
11. 2016

6 hodin

Lada Boháčová

6 hodin

Lada Boháčová

6 hodin

Jiřina Hoffmannová

6 hodin

Zuzana Junková

Zpracovala: Jiřina Hoffmannová

Zpráva předmětové komise zeměpisu
Ve školním roce 2016/2017 pracovala předmětová komise v tomto složení:
Vyučující
předmět vyučované třídy / semináře
Brabec Pavel
Z-Bi
03.A, 03.B, 04.A, 05.B, 07.B, EB,
Klika Petr
Z-TV
02.A, 05.A, 06.A, 2.A, 07.A, HB1, HB2
Vorel Jiří
Z-TV
01.A, 01.B, 02.A, 04.B, 1.A, 06.B, 3.A
1. Akce v rámci vyučování
Přednáška o Středoafrické republice – HB1, HB2, EB
Planeta Země 3000 – multimediální program o Filipínách – 02.A, 02.B
Multimediální cestopisná přednáška o Austrálii – 2.A, 06.A, 06.B
Přednáška – „Dětská práce a dětští vojáci“ – 1.A, 05.A, 05.B
Exkurze – Podolská vodárna – 04.B
Geologický týden – 1.A, 05.A, 05.B
Ekovycházka – 01.A, 02.A
2. Soutěže
Druh soutěže

Úroveň

Zeměpisná olympiáda Obvodní kolo

Zeměpisná olympiáda Krajské kol
EUROREBUS

Základní kolo

EUROREBUS

Celostátní
kolo

Počet
Ocenění studenti
účastníků
9
Anna Vařeková – 2. místo kat. A
František Hrubý – 3. místo kat. C
Václav Suchan – 1. místo kat. D
2
Anna Vařeková – 8. místo kat. A
Václav Suchan – 9. místo kat. D
Třídy
2. místo
01.A,
01.B,
02.B,
04.B
Lukáš Frk 2. místo

Zpracoval: Petr Klika

Zpráva předmětové komise matematiky a deskriptivní geometrie
Ve školním roce 2016/2017 pracovala předmětová komise v tomto složení:
Vyučující
předmět
vyučované třídy / semináře
Vlasta Bílková
matematika 08.A, seminář matematická analýza
Roman Doubek
matematika 3.A, 4.A, 06.B
Nataša Dřínková
matematika 05.B
Pavlína Vágenknechtová Edrová
matematika 03.A, 01.A, 07.A
Jaroslava Horálková
matematika Deskriptivní geometrie - seminář, blok
Miloslav Hrubeš
matematika 2.A, 07.B, MF seminář
Renata Ottová
matematika 02.B, 04.A
Zuzana Machátová
matematika 02.A, 06.A
Dana Sýkorová
matematika 04.B, 05.B, 01.B, seminář M - opakovací
Dana Töpferová
matematika 03.B, 08.B, 1.A
1. Akce a soutěže v rámci vyučování a korespondenční soutěže
- Matematická olympiáda
- Matematická soutěž MaSo
- Pythagoriáda
- Matematický klokan
- Matematická soutěž Náboj
- soutěž Pišqworky
- Jáma lvová
- Purple comet! Math meet
- Pikomat
2. Soutěže
Druh soutěže
Jáma lvová

Úroveň
korespondenční

zájemci
zájemci
primy, sekundy, tercie
zájemci
zájemci
zájemci
zájemci
04.A, 04.B +vyšší gymnázium
zájemci

Počet účastníků
5

Purple comet! Math
meet

Mezinárodní

MaSo

Celostátní

Pišqworky

Oblastní kolo
krajského kola
Celostátní

2 družstva 04.B, 04.A
1 družstvo vyšší
gymnázium
2 x 1 čtyřčlenné
družstvo nižší
gymnázium
2 pětičlenné týmy
1 pětičlenný tým
Primy, sekundy

Celostátní

Tercie, kvarty

Pythagoriáda
primy

Obvodní kolo

28

Pythagoriáda
sekundy

Obvodní kolo

16

Klokan
Kat. Benjamín
Klokan
Kat. Kadet

Ocenění studenti
2. místo Milan Malačka,
04.A

5. místo Vojtěch Suk, Milan
Malačka, Marek Štorek,
Alžběta Pechačová
2. místo tým O8.B

Milan Malačka, 04.A
1. místo v krajském kole
17. místo v celostátním kole
1. až 5. místo Matěj Čihák,
Anna Vařeková, Marek
Štorek
3. až 6. místo Šimon Koliha

Pythagoriáda
tercie

Obvodní kolo

15

Matematická
olympiáda,
Kategorie C
Matematická
olympiáda,
Kategorie Z9, kvarty
Matematická
olympiáda,
Kategorie Z9, kvarty

Krajské kolo

3

1. až 2. místo Viktorie
Holanová, Alžběta
Pechačová,
3. až 5. místo Veronika
Kvasničková, Pavel Otta
3. místo David Klement,05.B

Krajské kolo

8

8. místo Milan Malačka

Obvodní kolo

17

Matematická
olympiáda,
Kategorie Z8, tercie

Obvodní kolo

18

Matematická
olympiáda,
Kategorie Z7,
sekundy
Matematická
olympiáda,
Kategorie Z6,
primy

Obvodní kolo

14

1. až 11. místo Johana
Michalová, Jan Bouma,
Milan Malačka, Matěj Šubrt,
Michaela Kuklová,
Lucie Boušová, Ludmila
Kojecká, Lukáš Frk
1. až 19. místo
Alžběta Pechačová, Pavel
Otta, Viktorie Holanová,
Anna Jeníčková, Julie
Řihošková, Veronika
Kvasničková, Ondřej Maxa,
Klára Štětinová
1. až 7. místo
Markéta Petříčková,
Jan Škopek

Obvodní kolo

17

1. až 11. místo Markéta
Nováková, Eliška
Smejkalová, Helena
Vacovská, Anna Vařeková,
Marek Štorek

3. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Seminář k úlohám MO
Konference Cesty k matematice
Seminář Kuželosečky
Seminář Dyskalkulický žák

Rozsah
1 den
2 dny
1 den
1 den

Seminář Exkurze do světa geometrie

4 hod

Účastník
M. Hrubeš, D. Sýkorová,
D. Sýkorová
P. Vágenknechtová Edrová
D. Sýkorová,
P. Vágenknechtová Edrová
D.Sýkorová
Zpracovala:

Dana Sýkorová

Zpráva předmětové komise fyziky
Ve školním roce 2016/2017 pracovala předmětová komise v tomto složení:
Vyučující
předmět vyučované třídy / semináře
Jiří Benda
fyzika Astrofyzika
Nataša Dřínková
fyzika 01.A, 01.B, 02.A, 02.B, 03.A, 03.B
Miloslav Hrubeš
fyzika 06.A, 07.A, MF sem., opakovací sem. z fyziky
Zuzana Machátová
fyzika
Renata Ottová
fyzika 1.A
Olga Rusňáková
fyzika 06.B, 07.B, 2.A
Ladislava Semerádová
fyzika 04.A, 04.B, 3.A
Dana Sýkorová
fyzika 05.A
Dana Töpferová
fyzika 05.B, bloky 08.A, 08.B, 4.A
1. Akce v rámci vyučování
Exkurze ve Fyzikálním ústavu AV v rámci Týdne vědy (05.A, Sýk)
Exkurze v Ústavu fotoniky a elektroniky AV v rámci Týdne vědy (studenti MF semináře
a fyzikálního semináře, Hru)
Návštěva Planetária – pořad Astrofyzika (04.A, 04.B, Sem, Hru)
Návštěva Planetária – pořad Tajemství času a hvězd (03.B, Dří, Top)
Návštěva Štefánikovy hvězdárny – pozorování Jupitera v nočních hodinách (studenti MF
semináře, Hru)
2. Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
Na začátku května se uskutečnila dvoudenní exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu
Dlouhé stráně, která je vybudovaná v Hrubém Jeseníku uvnitř CHKO Jeseníky. Akce byla
určena pro studenty septimy A a další zájemce z vyšších ročníků našeho gymnázia.
Na programu byla i prohlídka ruční papírny ve Velkých Losinách a návštěva renesančního
zámku v Častolovicích.

3. Přednáška Vesmír na dosah ruky
Kryštof Hes, účastník středoškolských i vysokoškolských projektů zaměřených na výzkum
vesmíru, pohovořil o svých aktivitách a o tom, jak tyto projekty ovlivnily a ovlivňují jeho vztah
k fyzice. Ukázal cestu, jak se do těchto projektů zapojit již při studiu na střední škole. Kryštof
absolvoval naše gymnázium před dvěma lety, v současné době studuje mechatroniku
v Drážďanech. V závěru přednášky se proto rozvinula diskuze o možnostech vysokoškolského
studia fyziky v Německu, o tom, jak řešit finanční náročnost studia, jak se orientovat
v nabídce jednotlivých univerzit.
4. Turnaj mladých fyziků
V letošním roce se studenti našeho gymnázia poprvé zúčastnili soutěže Turnaj mladých
fyziků pod vedením paní profesorky Ing. Olgy Rusňákové, Ph.D. Jedná se o velmi náročnou
týmovou mezinárodní soutěž, při které studenti musí prokázat schopnosti a znalosti výrazně
převyšující středoškolské učivo. Soutěž probíhá během celého školního roku, kdy pětičlenný
tým nejprve řeší ve školním kole 17 otevřených fyzikálních úloh experimentálního
charakteru, které poté v regionálním kole prezentuje v anglickém jazyce. Tým se musí
vypořádat s oponentskými dotazy ke svému řešení a to jak od ostatních družstev, tak
od odborné poroty. Zároveň oponuje výsledky ostatních týmů, což vyžaduje hlubokou
znalost dané problematiky. Studenti sexty našeho gymnázia vytvořili velmi silný tým, který
uspěl ve školní části soutěže a z druhého místa v regionálním kole postoupil do celostátního
finále, kde se po dvoudenním zápolení umístil na čtvrtém místě.
5. Soutěže
Fyzikální olympiáda
Úroveň
Krajské kolo
Kategorie C
Krajské kolo
Kategorie D

Krajské kolo
Kategorie E
Obvodní kolo
Kategorie E
Obvodní kolo
Kategorie F

Počet účastníků
1

Ocenění studenti
Jan Kočka 06.B

Umístění
5. místo

6

David Klement 05.B
Jan Apolín 05.B
Jan Jeníček 05.B
Jan Hlaváč 05.B
Bohdan Kopčák 05.B
Marie Kalousková 05.B
Milan Malačka 04.B
Lukáš Frk 04.A
Milan Malačka 04.B
Lukáš Frk 04.A
Alžběta Pechačová 03.B
Václav Tichý 03.B
Viktorie Holanová 03.B

1. místo
3. místo
19. místo
25. místo
27. místo
34. místo
21.-22. místo
24. místo
1. místo
2. místo
2.-3. místo
2.-3. místo
4. místo

Ocenění studenti
Martin Rokyta 06.B

Umístění
12. místo

Matěj Pánek 02.A

11. místo

Martin Rokyta 06.B

4. místo

2
3
16

Astronomická olympiáda
Úroveň
Počet účastníků
Kategorie CD
1
Celostátní finále
Kategorie GH
1
Celostátní finále
Kategorie CD
1
Krajské kolo

Kategorie EF
Krajské kolo
Kategorie GH
Krajské kolo

6
1

Turnaj mladých fyziků
Úroveň
Počet účastníků
Regionální kolo
Pětičlenné
družstvo +
náhradník

Celostátní finále

Robosoutěž 2016
Úroveň
Celostátní finále

Pětičlenné
družstvo +
náhradník

Počet účastníků
2 tříčlenná
družstva

Martin Hlinovský 04.B
Milan Malačka 04.A
Matěj Pánek 02.A

15. místo
16. místo
5. místo

Ocenění studenti
Václav Beran 06.B
Jan Kočka 06.B
Jakub Rada 06.B
Matouš Soldát 06.B
Šimon Soldát 06.B
Kryštof Žampach 06.B
Václav Beran 06.B
Jan Kočka 06.B
Jakub Rada 06.B
Matouš Soldát 06.B
Šimon Soldát 06.B
Kryštof Žampach 06.B

Umístění
2. místo

Ocenění studenti
Petr Michalík 08.A
Jan Lazarek 08.A
Vojtěch Tollar 08.A
Jakub Lukeš 08.A
Adam Dvořáček 08.A
Nam Dang Xuan 08.A

Umístění

6. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Školení Počítačem podporovaná výuka (systém Vernier)
Heuréka
Školení Práce s digitální částicovou kamerou MX-10
(zobrazení α, β, γ záření)
Turnaj mladých fyziků
Den pro učitele fyziky pořádaný katedrou didaktiky fyziky
MFF UK
Bezpečnost práce s el. proudem
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Fyzika
(MFF UK) – dokončení tříletého studia
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Fyzika
(MFF UK) – 1. rok studia

4. místo

Rozsah
1 den
7 víkendů
1 víkend

Účastník
Dří, Ott
Ott
Ott, Ben

1 den
1 den

Rus
Hru, Sýk, Ott

288 hodin

Ott, Sem
Ott
Sem

Zpracovala: RNDr. Dana Töpferová

Zpráva předmětové komise chemie
Ve školním roce 2016/2017 pracovala předmětová komise v tomto složení:
Vyučující
předmět vyučované třídy / semináře
Benešová Zdenka
Ch-Bi 02.A, 02.B, 03.B, 04.B, 1.A, 3.A, Př. blok-chemie
Ottová Renáta
Ch-M-Fy 05.B, 06.B, 07.A, Sem. moderní chemie
Ladislava Semerádová
Ch
04.A, 2.A
Wohlgemuthová Věra
Ch-Tv 03.A, 05.A, 06.A, 07.B, Sem. chemie

1. Akce v rámci vyučování
Chemická exkurze 06.B, 07.B, 05.A, Seminář Chs (prof. Ottová,Wohlgemuthová)
Týden vědy 05.B, Seminář MCh (prof. Ottová)
Science Show (Clam-Gallasův palác) 06.A (prof. Wohlgemuthová)
Hodina moderní chemie VII (7., 9., 10.11.)
Praktická část chemické olympiády, kategorie A (prof. Ottová)
Školní kolo kategorie A chemické olympiády (prof. Ottová)
Studentské dny na VŠCHT (prof. Ottová)
Chemická olympiáda, kat. D (prof. Benešová)
Chemická olympiáda, kat. D – test (prof. Benešová)
Chemická olympiáda, kat. D, obvodní kolo (4 studenti + prof. Benešová)
Semináře MCh a Chs: přednáška „Fotosyntéza“ (prof. Wohlgemuthová, Ottová)
Chemická olympiáda kat. C (prof. Ottová)
Chemická olympiáda, kat. C – test (prof. Ottová)
Chemická olympiáda, kat. B (prof. Ottová)
Ch v bloku Př. blok: Chemie léčiv a barviv (prof. Benešová, Ottová)
Chemická olympiáda, kat. B – krajské kolo (prof. Ottová)
2. Soutěže
Druh soutěže
CHO, kat. D

Úroveň
školní kolo
obvodní kolo

krajské kolo

CHO, kat. A
CHO, kat. B

CHO, kat. C

školní kolo
krajské kolo
školní kolo
krajské kolo

školní kolo
krajské kolo

Počet účastníků Ocenění studenti
13
3
Frk Lukáš
1. místo
Čarvaš Jan
3. místo
Suk Vojtěch 10. místo
3
Frk Lukáš
2. místo
Čarvaš Jan
5. místo
Suk Vojtěch 10. místo
2
1
Marková Anežka 10. místo
3
2
Pham Lan Phuong, úspěšný řešitel
Svobodová Kristina, úspěšný řešitel

3
1

Kohoutová Kateřina,
úspěšný řešitel

3. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Letní škola učitelů chemie
Letní škola učitelů chemie
Podzimní škola učitelů chemie
Podzimní škola učitelů chemie
Seminář VŠCHT
PřF UK Cesta do hlubin studia chemie

Rozsah
18 hod.
18 hod.
18 hod.
18 hod.
2x4 hod.
18 hod.

Účastník
Ottová Renáta
Wohlgemuthová Věra
Ottová Renáta
Wohlgemuthová Věra
Ottová Renáta
Ottová Renáta
Zpracovala: Zdenka Benešová

Zpráva předmětové komise biologie
Ve školním roce 2016/2017 pracovala předmětová komise v tomto složení:
Vyučující
předmět vyučované třídy / semináře
Brabec Pavel
Bi, Z
01.A, 02.A, 07.A
Hrabovská Alena
Bi, TV 1.A, 06.A, 04.A, 04.B, 05.A, Sem.3.roč., Sem.4.roč .
Jánská Milada
Bi, TV 07.B,3.A, Př. blok, ZP
Jánský Jiří
Bi, D
03.B
Skolilová Irena
Bi, Tv 01.B, 02.B, 05.B, 06.B, 2.A , Antropologie
Benešová Zdenka
Bi, Ch 03.A
1. Akce v rámci vyučování
Pravidelná motivační exkurze do Stanice mladých přírodovědců - primy
Mladý zahrádkář - soutěž pro nižší gymnázium v poznávání rostlin a péči o ně
Floristická soutěž - vazba květin (pro primy až kvarty). Pravidelně získáváme přední umístění
v regionálním (oblastním) kole.
Botanická soutěž - školní kolo se koná v rámci vyučovacího předmětu biologie v 2. ročníku.
Nejúspěšnější studenti postupují do kola krajského.
YPEF - soutěž pořádaná Lesnickou fakultou ČZU. Tato soutěž si získala u našich studentů
oblibu a stává se už tradičně obsazovanou soutěží, kde studenti získávají přední místa. Letos
obsadili 2. místo v regionálním kole Praha - Středočeský kraj (Lukáš Frk, Ludmila Kojecká,
Alžběta Máchová). Postup do národního kola jim unikl rozdílem jednoho bodu v rozstřelu.
Exkurze do botanické, dendrologické a zoologické zahrady - jsou pravidelným doplňkem
výuky všech tříd s náplní zoologie, ekologie, botaniky, ochrany přírody.
Školní permanentka - cyklus výukových programů v Zoologické zahradě Praha pro studenty
s předmětem zoologie (tercie, sexty, septimy)
Červená stužka - humanitární a sbírková akce pořádaná v rámci celosvětového dne boje
proti AIDS dne 1.12.
Program „Čas proměn“ organizovaný MP EDUCATON s.r.o. a „S tebou o tobě“ - osvětová
přednášková akce, realizace výchovně-vzdělávacích programů o dospívání v rámci sexuální
výchovy a reprodukčního zdraví pro primy (červen)
Projekt zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami
(http://www.ornita.cz/)
Spolupráce se studenty 3. Lékařské fakulty UK při výuce předmětu Zdravotní propedeutika
v 1. ročníku. Studenti se zde blíže seznamují se zásadami první pomoci a učí se, jak řešit
nenadálé situace ohrožující zdraví.
Biologická olympiáda - účast studentů ve všech kategoriích na úrovních školních, obvodních
i krajských kol. Studenti se každoročně umísťují na předních místech krajských kol.
Každoročně se školního kola kategorie C a D zúčastňuje velký počet žáků. Tímto způsobem
jsou žáci motivováni k zájmu o přírodní vědy, zejména pro biologii. Vzhledem ke zvyšujícímu
se počtu studentů hlásících se na VŠ přírodovědného i medicínského zaměření, je patrno,
že se nám to daří.
Studenti seminářů se pravidelně zúčastňují akcí, které pořádá AVČR a které doplňují výuku
a podporují profilaci studentů k dalšímu studiu biologických věd na VŠ. Probíhají diskuse
s bývalými studenty-absolventy na téma „kam na vysokou“. Studenti gymnázia tak dostávají
autentické informace o přijímacích zkouškách, typech škol a studijních oborech.
Exkurze do muzea člověka - Drážďany (3. roč.) - tematická exkurze, při níž si studenti
3. ročníků a septim upevňují znalosti na praktických ukázkách anatomie a fyziologie
jednotlivých lidských soustav.
Otevřená věda - podpora studentů majících zájem o stáže pro středoškoláky v odborných
pracovištích

SOČ - pravidelná účast našich studentů v soutěži. Letos naše studentka Markéta Bařinková
získala celkově 2. místo v Praze v oboru molekulární biologie s prací: „Produkce
rekombinantní anti-GCP2 protilátky“.
Přednášková tematická pásma (přednášková pásma „Nebojte se vědy“, „Týden vědy“,
„Evropský týden mozku“ apod.) Účast studentů je dobrovolná a této možnosti využívají
hlavně studenti seminářů 3., 4. ročníků a přírodovědného bloku.
Exkurze do vědeckých ústavů AVČR určená pro studenty biologických seminářů
a Přírodovědného bloku (např. Ústav živočišné fyziologie v Liběchově, Ústav genetiky v Praze,
Ústav experimentální medicíny v Krči apod.)
Projekt „Školní zahrada“ - Studenti využívají výukový prostor, jenž je součástí zahrady.
Probíhá zde praktická výuka botaniky a ekologie především sekund, kvint a prvních ročníků.
Semináře - Seminaristé biologických oborů měli též nadstandardní možnosti laboratorních
prací v naší genetické laboratoři. Jednalo se o úlohy: Zjišťování proteinového profilu
svaloviny různých druhů ryb, Práce s plazmidy s využitím restrikčních enzymů, Analýza
potravin na přítomnost GMO.
2. Rozsáhlejší projekty a aktivity
Geologický týden je určený 1. ročníkům a kvintám. Skládá se především z praktických
dovedností v terénu. Je zaměřen na poznávání vzniku a vývoje Českého masivu
a na poznávání zastoupené flory a fauny v jednotlivých geologických obdobích. Studenti
absolvují cyklus exkurzí a přednášek v terénu, vedených předními českými odborníky,
experty z Přírodovědecké fakulty UK a Geologického ústavu AV v oborech geologie,
paleontologie, petrologie a mineralogie. V rámci týdne studenti absolvovali fakultativní
edukativní exkurzi mimo Prahu. V terénu Českého masivu si ověřují znalosti horotvorných
procesů, na vlastní oči vidí to, co je vyobrazené v učebnicích a získávají ucelenější obraz
o vývoji našeho území.
Celá bloková výuka je zakončena hodnocením získaných vědomostí z oblasti geologie
a je ohodnocena známkou na výročním vysvědčení. Kurz je v rozsahu cca 30-40 hodin.
Kroužek genetiky - praktická laboratorní cvičení z nadstavbové oblasti biologie. Studenti
od kvart výše měli unikátní možnost zažít „vědecký výzkum“ a seznamovat se tak se
způsobem práce v genetických a forenzních laboratořích. Jedná se o pokračování
v harmonogramu projektu „Genetika do škol“. Čtyřhodinový kroužek probíhal pravidelně 12x za měsíc. Kroužek je určen studentům s nadstandardním zájmem o biologické vědy. Z nich
se pak rekrutují zájemci o práci v projektu „Otevřená věda“, či se rozhodují studovat obory,
které se úzce dotýkají molekulární biologie či genetiky. V kroužku studenti využívají anglické
odborné texty, aplikují získané znalosti do praktických cvičení a osvojují si návyky
pro vědeckou práci.
Na základě loňského obrovského úspěchu studentů, kterým se podařilo osekvenovat část
genu (viz výroční zpráva 2015-16), se v letošním roce přihlásil rekordní počet zájemcůzačátečníků. Vzhledem k omezené kapacitě naší laboratoře jsme nemohli všechny zájemce
uspokojit. Kroužek byl koncipovaný jako začátečnický a záměrem bylo opět motivovat
studenty k pokračování v příštím roce, což se nám velice daří.

3. Soutěže
Druh soutěže
BiO – krajské kolo

Úroveň
Kat. D

Kat. C
Kat. B

Účastníci
Vránová Anna
Šmídová Marie
Härtel Šimon
Jánská Ema
Kojecká Ludmila
Kohoutová Kateřina

02.B
02.A
02.A
02.B
04.B
05.B

Kat. A

Jenčová Tereza

08.A

Floristická soutěž
Vazba květin,
okresní kolo
Floristická soutěž
Vazba květin,
zemské kolo
YPEF – regionální kolo

žáci
junioři

Mladý zahrádkář –
městské kolo

Kat.
mladší A

Botanická soutěž

Kraj

SOČ

Kraj Praha

Kvasničková Veronika
Houžvičková Magda
Vintr Dominik
Kvasničková Veronika
Houžvičková Magda
Vintr Dominik
Frk Lukáš
Kojecká Ludmila
Máchová Alžběta
Marjanovičová Julie
Bobková Markéta
Horák Matěj
Drhovská Anna
Schusterová Josefína
Kužílková Johana
Bařinková Markéta

03.B
05.A
3.A
03.B
05.A
3.A
03.B
03.B
03.B
01.B
01.A
01.A
01.B
06.B
06.B
08.B

Žáci
junioři
Kat.
mladší žáci

umístění
místo: 1.
místo: 3.
místo: 7.
místo: 22.
místo: 10.
místo: 7.
úspěšný řešitel
místo: 9.
úspěšný řešitel
místo: 1.
místo: 2.
místo: 3.
místo: 6.
místo: 5.
místo: 7.
místo: 2.

místo: 2.
místo: 3.
místo: 4.
místo: 3.
místo: 14.
místo: 20.
místo 2.

4. Další důležité údaje
Škola je již šestým rokem zapojena do projektu pro talentovanou mládež CTM (dříve CTY)
organizované ve spolupráci s universitami v USA. Každým rokem se do programu dostanou
i naši studenti se zájmem o biologii. V letošním roce se jednalo o studentku Magdalenu
Hájkovou. Kromě úspěšného absolvování kurzu Biology (On line Education) je možné
studium zakončit prestižní AP zkouškou.
Dva učitelé biologie (A. Hrabovská a I. Skolilová) se již šestým rokem podílejí na realizaci
těchto kurzů ve funkci instruktorů a aktivně v průběhu školního roku připravovaly
šest studentů z ČR a Slovenska na mezinárodní AP Bi zkoušky. Dále plní funkci supervizorů
pro ostatní instruktory CTY.
Tři učitelé biologie (A. Hrabovská, M. Jánská, I. Skolilová zastávají dlouhodobě funkci
fakultních učitelů Přírodovědecké a Pedagogické Fakulty UK.
Na školní zahradě byl zbudován edukativní včelí úl, o který se stará Pavel Brabec. Studenti
mají možnost pozorovat chování včel přímo v terénu.
Zpracovala:

Mgr. Irena Skolilová

Zpráva předmětové komise tělesné výchovy
Ve školním roce 2016/2017 pracovala předmětová komise v tomto složení:
Vyučující
předmět vyučované třídy / semináře
Roman Doubek
Tv-M
2.A, 4.A, 02.B, 05.A, 06.B, 07.B
Petr Klika
Tv-Z
03.A, 07.A, 08.A, 05.B, 3.A
Jiří Vorel
Tv-Z
08.B, 06.A, 1.A, 01.A
Kateřina Honzajková
Tv-Čj
02.A, 01.B, 04.A, 04.B
Irena Skolilová
Tv-Bi
3.A, 01.A, 06.B
Alena Hrabovská
Tv-Bi
05.B, 06.A, 07.A, 1.A
Věra Wohlgemuthová
Tv-Ch
03.A, 08.A, 08.B, 05.A, 03.B
Pavlína Vágenknechtová Edrová
Tv-M
02.B, 03.A, 04.A
Yvetta Pospíšilová
Tv-Aj
03.B, 04.A, 07.B, 02.B, 01.B, 2.A, 4.A
1. Akce v rámci vyučování
Přespolní běh
Orientační běh
Volejbalový turnaj
Basketbalový turnaj
Atletické přebory

primy, sekundy, tercie
kvarty
všechny třídy
všechny třídy
primy, sekundy, tercie, kvarty

září
září
prosinec
duben
červen

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity
Lyžařské kurzy
Sportovní kurzy
Vodácké výlety
3. Soutěže
Druh soutěže
Poprask - atletika -září
Poprask - softbal červen
Poprask - softbal
Orientační závod
Štafetový maraton

sekundy, kvinty, 1.A
septimy, 3.A
kvinty, sexty, 1.A

leden až březen
červen
červen

Úroveň
základní
základní

Počet účastníků
Ocenění studenti
12 chlapců, vyšší gymn. bez postupu
10 chlapců, vyšší gymn. 1. místo v Praze

finále ČR
základní
základní

15 dívek + chlapců (mix) 6. místo
6 dívek + chlapců (mix) úspěšná účast
7 dívek + 3 chlapci
úspěšná účast

4. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Kurz Reflexní terapie
Seminář Jóga a bodybalance

Rozsah
základní
základní

Účastník
Pospíšilová
Pospíšilová
Zpracoval: Roman Doubek

Zpráva předmětové komise hudební výchovy
Ve školním roce 2016/2017 pracovala předmětová komise v tomto složení:
Vyučující
předmět vyučované třídy / semináře
PaedDr. Ditta Linhartová
HV
01.B, 02.B, 03.A, 03.B, 04.A, 04.B, 05.B, 06.A, 06.B,
1.A, 2.A
Helena Brdičková
HV
01.A, 02.A, 05.A
1. Akce v rámci vyučování
Září 2016
příprava prim a 1. ročníku na imatrikulaci v Břevnovském klášteře - Linhartová,
Brdičková
10.,11.9. - soustředění Alejsboru, příprava na imatrikulaci, nábor nových
členů - Brdičková
Říjen

3.10. - imatrikulace prim a 1. ročníku v Břevnovském klášteře - Linhartová,
Brdičková
4.10. - koncert v Rudolfinu 04.B, 05.A - Co je česká hudba? Romská hudba Linhartová, Brdečková
8.,9.9. - soustředění Alejsboru - Brdičková

Listopad

17.11. - soustředění Alejsboru - Brdičková

Prosinec

4.12. - soustředění Alejsboru - Brdičková
7.-13.12. - zájezd Alejsboru do Francie - Brdičková
9.12. - koncert v Rudolfinu 04.A, 05.B - Samá voda - Linhartová
18.12. - Vánoční koncert Alejsbor a instrumentalisté - Brdičková

Leden 2017

13.1. - koncert v Rudolfinu - Politika a hudba - 06.A, 06.B - Linhartová,
Brdičková

Únor

nácvik vystoupení na akademii 01.B, 05.B - Linhartová

Březen

22.3. - školní akademie
vystoupení 01.B - zpěv, taneční vystoupení, divadlo - Linhartová
vystoupení 05.B - divadlo- Linhartová
vystoupení Alejsboru a 05.A - Brdičková

Duben
Květen

5.5. - koncert v Rudolfinu - 1.A, 2.A. Minimalismus na maximalismus Linhartová, Brdičková
25.5. - koncert Alejsboru ve Smetanově muzeu - Brdičková
26.5. - předávání maturitních vysvědčení v Břevnovském klášteře - Alejsbor
a maturanti - Brdičková

Červen

22.6. - vystoupení Alejsboru na Vítězném náměstí - Brdičková

2. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
25.-27.11. Klub sbormistrů v Opavě
16.-23.7. Klub sbormistrů v Kutné Hoře

Rozsah
Účastník
15 hodin Brdičková
52 hodin Brdičková
Zpracoval: Ditta Linhartová

Zpráva předmětové komise výtvarné výchovy
Ve školním roce 2016/2017 pracovala předmětová komise v tomto složení:
Vyučující
předmět
vyučované třídy / semináře
PhDr. Klára Braunová
VV
02.A, 04.A, 05.B, 06.B, 1.A
Kroužek VV Studenti nižšího i vyššího gymnázia
MgA. Barbora Chlastáková
VV
01.A, 02.B, 03.A, 04.B, 05.B, 06.A
Mgr. Žaneta Švidroňová
VV
01.B, 03.B, 2.A
1. Akce v rámci vyučování
Tvorba různorodého materiálu propagujícího školu:
Plakát na maturitní ples
Novoročenky, plakát na vánoční koncert
Pozvánky na imatrikulaci studentů prim a 1. ročníku
Pozvánky na slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Pozvánky na slavnostní ukončení povinné devítileté školní docházky kvart
Tvorba kulis k jednotlivým představením školní akademie
Výzdoba tříd, školy
Září

13.9.

Říjen

8.-9.10.
12.10.

Listopad
Leden
Únor
Březen

31.10.
22.11.
18.1.
31.1.
1.2.
22.3.

třída
05.B

Název akce
Výstava Nová galerie, Balbínova

profesor
Prof. Chlastáková

Různé
třídy
02.B

Břevnovské posvícení

Prof. Braunová,
Švidroňová
Prof. Chlastáková

05.A
Kroužek
VV
1.A, 06.B
05.B
02.B
Kroužek
VV, 06.B

30.3.
13.3.
15.3.
21.3.
28.3.

02.A
03.A
04.B
05.A
05.A

Duben
Květen

10.4.
22.5.
30.5.

Červen

8.6.
14.6.
16.6.
19.6.

03.A
05.B
Kroužek
VV, 06.B
02.A
01.A
02.A
02.B

Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj komentovaná prohlídka, Palác Kinských
Designblok
Výstava Rudolfinum – Loni v Marienbadu

Prof. Braunová
Prof. Braunová

Hmatové knihy, Tactus – workshop
Výstava Nová galerie, Balbínova
Výstava Nová galerie, Balbínova
Akademie

Prof. Braunová
Prof. Chlastáková
Prof. Chlastáková
Prof. Braunová

Magické vikýře Play – Malostranská
Beseda
NTK Strach z neznámého
NTK Strach z neznámého
NTK Strach z neznámého
Nová galerie ALL THE BEAUTIES OF THE
WORLD
Špálova galerie – Josef Bolf
NTK Rozhněvaná planeta výstava
NTK Rozhněvaná planeta výstava

Prof. Braunová
Prof. Chlastáková
Prof. Chlastáková
Prof. Chlastáková
Prof. Chlastáková

Fr. Skála, Valdštejnská jízdárna
Fr. Skála výstava Valdštejnská jízdárna
G. Richter, Palác Kinských
G. Richter, Palác Kinských

Prof. Švidroňová
Prof. Chlastáková
Prof. Švidroňová
Prof. Chlastáková

Prof. Chlastáková
Prof. Chlastáková
Prof. Braunová

20.6.

22.6.
23.6.

06.B +
výtvarný
kroužek
02.A
01.B
05.A

Adolf Born - jedinečný svět, Muzeum
Kampa,
František Skála, Valdštejnská jízdárna
František Skála, Valdštejnská jízdárna
František Skála, Valdštejnská jízdárna
František Skála, Valdštejnská jízdárna

Prof. Braunová

Prof. Braunová
Prof. Švidroňová
Prof. Braunová

2. Rozsáhlejší projekty a aktivity
Tvorba miminek nanečisto
01.A, 01.B - společný projekt s občanskou výchovou - prof. Švidroňová, Chlastáková
Dárek pro seniory z Pečovatelského domu
03.A, 03.B - tvorba výtvarných děl jako vánoční dárek pro seniory – společný projekt
s anglickým jazykem - prof. Švidroňová, Chlastáková
Výtvarné překvapení pro školní akademii
Výtvarný kroužek, 06.B - výtvarné dílo, jehož dotvoření probíhalo před diváky školní
akademie konané 22.3.2017 - prof. Braunová
Na čtyřech panelech o rozměrech 70 x 110cm byla namalována ještě ve škole na žlutém
pozadí korunka pro Miss Alej fosforeskující barvou. Při samotném vystoupení v divadle se
přes tuto korunku při plném světle postupně malovaly jednotlivé části portrétu mladíka.
V jeden okamžik byly všechny části seskládány v úplný portrét. Následně při zhasnutí se
objevila předpřipravená korunka pro Miss.
Břevnovské posvícení
O víkendu 8. a 9.10.2016 studenti nižšího gymnázia za doprovodu profesorek VV prodávali
svá výtvarná díla. Za utržené peníze se zakoupily výtvarné potřeby do výtvarného ateliéru prof. Braunová, Švidroňová
3. Soutěže
Druh soutěže
Počet účastníků
Soutěž v tvorbě
1.A – výtvarná skupina
hmatových knížek pro
nevidomé děti předmětová pohádka
-Tactus
4. Další vzdělávání učitelů
Druh (název) vzdělávání
Expresivní metody vizuálního sebevyjadřování
v pubertě a v adolescenci
Komentované prohlídky pro učitele aktuálních
výstav v rámci Národní galerie, Muzea Kampa

Ocenění studenti
4. místo

Rozsah
6 hodin
září 2016 –
červen 2017

Účastník
Klára Braunová
Žaneta Švidroňová
Klára Braunová
Barbora Chlastáková
Žaneta Švidroňová

5. Další důležité údaje
Kroužek výtvarné výchovy
Studenti mají unikátní možnost vyzkoušet si netradiční (např. práce s plasty, smalt,
tekutá látka, kašírování) i tradiční (např. kresba, malba na plátno) techniky. Často je zde
využívána i prostorová tvorba.

6. Obrazový materiál
Fotografie ilustrují průběh představení na školní akademii.

Zpracovala: PhDr. Klára Braunová
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a) počet podaných žádostí o informace:
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

0
0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

c)

opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:
xxx
přehled všech výdajů, které škola vynaložila v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
xxx

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence:
xxx
e) počet stížností podaných podle § 16a:
důvody jejich podání:
stručný popis způsobu jejich vyřízení:

0
xxx
xxx

f)

xxx

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

