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Přílohy 

Příloha č. 1:  Učební plány školních vzdělávacích programů 

79-41-K/81 Gymnázium 

79-41-K/41 Gymnázium 

79-41-K/610 

79-43-K/61 

Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (dobíhající obor) 

Dvojjazyčné gymnázium (od 1. 9. 2016) 

 

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň 8letého gymnázia (ŠVP NG) platný od 1. 9. 2007. 

Školní vzdělávací program pro 4leté gymnázium a vyšší stupeň 8letého gymnázia (ŠVP G) platný  
od 1. 9. 2009. 

Školní vzdělávací program pro dvojjazyčné česko-španělské gymnázium – pilotní verze (ŠVP DG) 
platný od 1. 9. 2009. 

Školní vzdělávací program pro dvojjazyč. česko-španělské gymnázium (ŠVP DG) platný od 1. 9. 2016. 

Všechny ŠVP jsou k nahlédnutí ve škole. 

Od září 2010 byla do učebních plánů vybraných tříd a ročníků přidána jedna vyučovací hodina týdně 
(celkem bylo ve škole vloni přidáno 24 vyučovacích hodin týdenní dotace) pro reálie a konverzaci 
v anglickém, španělském a německém jazyce, která je vyučována hlavně zahraničními lektory. Tato 
hodina navíc je hrazena z Metropolitního programu hl. města Prahy. 
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Školní vzdělávací program pro nižší stupeň 8letého gymnázia (ŠVP NG) vychází z Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Každá škola si vytvořila vlastní školní vzdělávací 
program, který byl projednán školskou radou. 

Učební plán ŠVP NG – obor vzdělání  79-41-K/81 

Vzdělávací oblast hod. Vyuč. předměty  1.r. 2. r. 3. r. 4. r.   Poznámky 
 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

16 Český jazyk a 
literatura 

5 4 4 3   

15 Anglický jazyk 4 4 3 4   

  8 2. cizí jazyk – 2 3 3 Volba mezi němčinou, 
francouzštinou nebo 
španělštinou 

Matematika a její 
aplikace 

16 Matematika a její 
aplikace 

4 4 4 4   

Informační a 
komunikační 
technologie 

  2 Informační a 
komunikační 
technologie 

1*) 1*) – –   

Člověk a 
společnost 

13 Dějepis 2 2 2 2   

Výchova 
k občanství 

2 1 1*) 1*)   

Člověk a příroda 28 Fyzika 1 2 3 2 Ve 3. r. zařazeny 
laboratorní práce 

Chemie – 1 2 3 Ve 4. r. zařazeny 
laboratorní práce 

Biologie 2 2 1 2   

Zeměpis 2 1 2 2   

Umění a kultura 10 Hudební výchova 1 1 2 2   

Výtvarná výchova 2 2   

Člověk a zdraví 10 Tělesná výchova 3 3 2 2   

Výchova ke zdraví – – 1 – Integrováno do biologie a 
výchovy k občanství 

Člověk a svět 
práce 

  4 Svět práce 1*) 1*) 1*) 1*) *) 1. a 2. r. Využití 
digitálních technologií 
(integrováno do 
informačních a kom. 
technologií) 
*) 3. a 4. r. Svět práce 
(integrováno do výchovy 
k občanství) 

Celková dotace 
 

123   30 31 31 31   

Svět práce je integrován do ICT a výchovy k občanství, výchova ke zdraví je integrována do biologie a 
výchovy k občanství a klasifikuje se jednou známkou jako jeden integrovaný předmět. Vše je zapsáno 
v charakteristice předmětu v ŠVP. 
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Školní vzdělávací program pro 4leté gymnázium a vyšší stupeň 8letého gymnázia (ŠVP G) vychází 
z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Každá škola si vytvořila vlastní školní vzdělávací 
program, který je projednán školskou radou. 

Učební plán ŠVP G – obory vzdělání  79-41-K/81, 79-41-K/41 

Vzdělávací oblast hod. Vyuč. předměty  1.  2.  3.  4.  Poznámky 
 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

16 Český jazyk a 
literatura 

4 4 4 4   

12 Anglický jazyk 3 3 3 4   

12 2. cizí jazyk 4 4 3 3   

Matematika a její 
aplikace 

16 Matematika a 
její aplikace 

4 4 4 4   

Informační a 
komunikační 
technologie 

  4 Informační a 
komunikační 
technologie 

2 2 – –   

Člověk a 
společnost 

10/  7 Dějepis 2 2 3 3/  – Vlevo dotace pro 
hum. a vpravo pro 
přír. blok. 

 9/  8 Společenské 
vědy  

2 2 2 3 / 2 

Člověk a příroda  8/ 10 Fyzika 2 3 3 –/  2  

 7/9 Chemie 2 2 3 –/  2  

 7/ 9 Biologie 3 2 2 –/  2 Integrace předmětu 
geologie. 

 6/ 8 Geografie 2 2 2 2/  – Integrace předmětu 
geologie. 

Umění a kultura   4 Hudební výchova 2 2 – – Výběr Hv nebo Vv. 

Výtvarná 
výchova 

2 2 

Člověk a zdraví   8 Tělesná výchova 2 2 2 2   

Výchova ke 
zdraví 

* * * * Integrováno do 
biologie, TV a SV 

Člověk a svět práce   * Člověk a svět 
práce 

* * * * Integrováno do SV 

Volitelné předměty   4 1. VP – – 2 2 dvouletý VP 

  4 2. VP – – 2 2 dvouletý VP 

  2 3. VP – – – 2 jednoletý VP 

  2 4. VP – – – 2 jednoletý VP 

Průřezová témata   * Multik. výchova 
Vých. v evrop. a globálních souvislostech 
Osobn. a sociální výchova 
Environ. výchova 
Mediální výchova 

Integrováno do SV, 
Čj, D, Z, Bi, Fy, Ch, 
HV a VV 

Celková dotace 136   34 34 35 33   
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Školní vzdělávací program pro dvojjazyčné česko-španělské gymnázium – pilotní verze (ŠVP DG)  

V souladu s podmínkami pokusného ověřování vyhlášeného MŠMT se podle něj ve školním roce 
2019/2020 vyučoval pouze 5. a 6. ročník oboru vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium – výuka vybraných 
předmětů v cizím (španělském) jazyce. 

Učební plán ŠVP DG – obor vzdělání  79-41-K/610 

Vzdělávací oblast hod. Vyuč. předměty  1. 2.  3.  4. 5.  6. Poznámky 
 

Jazyk a  
komunikace 

22 Český jazyk a literatura 4 3 4 3 4 4   

38 Španělský jazyk a 
literatura 

10 11 4 4 4 5 v 1. a 3. ročníku 
integrován obor 
člověk a svět práce 

16 Další cizí jazyk 2 2 3 3 3 3 Angličtina 

Matematika  24 Matematika 3 3 4 5 5 4 od 3.roč. ve 
španělštině 

Informační a 
komunikační 
technologie 

  4 Informační a 
komunikační 
technologie 

– – 2 2 – –   

Člověk a 
společnost 

13 Dějepis 2 2 3 2 2 2 od 3. roč. ve 
španělštině 

11 Společenské 
Vědy 

1 1 2 2 2 3 integrován obor 
člověk a svět práce 

Člověk a příroda 10 Fyzika 2 2 2 2 2 – od 3. roč. ve 
španělštině 

10 Chemie 2 2 2 2 2 – od 3. roč. ve 
španělštině 

10 Biologie 2 2 2 2 2 – v předmětu biologie 
integrován obor 
geologie a výchova 
ke zdraví 

12 Zeměpis 2 2 2 2 2 2 od 3. roč. ve 
španělštině 

Umění a kultura 8 Estetická výchova 2 2 2 2 – – obor estetická 
výchova je realizován 
v předmětech Vv a 
Hv 

Člověk a zdraví 12 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 integrován obor 
výchova ke zdraví 

  Výchova ke zdraví             integrováno do 
biologie, OSZ a 
tělesné výchovy 

Člověk a svět 
práce 

  Člověk a svět práce             Integrováno do OSZ a 
špan. jazyka 

Volitelný předmět 
1 

  4   – – – – 2 2   

Volitelný předmět 
2 

  4   – – – – 2 2   

Volitelný předmět 
3 

  2   – – – – – 2   

Volitelný předmět 
4 

  2   – – – – – 2   

Celková dotace 202   34 34 34 33 34 33   
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Školní vzdělávací program pro dvojjazyčné česko-španělské gymnázium (ŠVP DG)  

V oboru vzdělání Dvojjazyčné gymnázium (79-43-K/61), s vyučovacím jazykem českým a španělským, 
se ve školním roce 2019/2020 vzdělávali žáci 1. až 4. ročníku.  

Učební plán ŠVP DG – obor vzdělání  79-43-K/61 

Vzdělávací 
oblast 

hod. Vyučovací předměty 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r.  6. r. Poznámky 

Jazyk a 
jazyková 
komunikace 

22 Český jazyk a 
literatura 

4 3 4 3 4 4 
 

38 Španělský jazyk 
10 11 4 4 4 5 

v 1. a 3. ročníku 
integrován obor 

člověk a svět práce 

19 Další cizí jazyk 2 2 4 4 4 3 angličtina 

Matematika a 
její aplikace 

24 Matematika 
3 3 4 5 5 4 

od 3. ročníku ve 
španělštině 

Informační a 
komunikační 
technologie 

4 Informační a 
komunikační 
technologie 

  

2 2 

  35 hodin 
integrováno do 

předmětů český a 
španělský jazyk, 

matematika, 
dějepis a zeměpis 

Člověk 
a společnost 

13 
 
 
 

11 

Dějepis 
2 2 3 2 2 2 

od 3. ročníku ve 
španělštině 

Výchova k občanství 
Společenské vědy 1 1 2 2 2 3 

v předmětu OSZ 
integrován obor 

člověk a svět práce 

Člověk 
a příroda 

10 
 

      10 
 

 
      10 

 
 

      12 

Fyzika 
2 2 2 2 2 - 

od 3. ročníku ve 
španělštině 

Chemie 
2 2 2 2 2 - 

od 3. ročníku ve 
španělštině 

Přírodopis 
Biologie 

2 2 2 2 2 - 

v předmětu 
biologie integrován 

obor geologie a 
výchova ke zdraví 

Zeměpis 
2 2 2 2 2 2 

od 3. ročníku ve 
španělštině 

Umění a 
kultura 

8 Estetická výchova 

2 2 2 2 - - 

obor estetická 
výchova je 

realizován v 
předmětech 

výtvarná a hudební 
výchova 

Člověk a zdraví 12 Tělesná výchova 

2 2 2 2 2 2 

v oboru tělesná 
výchova integrován 

obor výchova ke 
zdraví 

Výchova ke zdraví       Integrováno do 
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biologie, OSZ a 
tělesné výchovy 

Člověk a svět 
práce 

 Člověk a svět práce 
      

Integrováno do 
OSZ a španělského 

jazyka 

Volitelný 
předmět 1 

4  
- - - - 2 2  

Volitelný 
předmět 2 

4  
- - - - 2 2  

Volitelný 
předmět 3 

2  
- - - - - 2  

Volitelný 
předmět 4  

2  
- - - - - 2  

Celková 
dotace 

205  
34 34 35 34 35 33 

 

 

Revize všech tří vzdělávacích programů gymnázia 

Od září 2019 do srpna 2020 probíhala revize všech tří školních vzdělávacích programů gymnázia (ŠVP 
DG, ŠVP NG a ŠVP G), na které pracovaly jednotlivé oborové týmy pod vedením pověřeného 
pracovníka školy. Do týmu se zapojili mnozí učitelé školy a vytvořili návrhy na aktualizaci a redukci 
všech tří vzdělávacích programů gymnázia, které byly projednány školskou radou 31. 8. 2020. Podle 
těchto revidovaných programů se začalo v určitých ročnících ve všech oborech vzdělání vyučovat od 
1. 9. 2020. Na dalších úpravách a revizích ŠVP budou postupně pracovat další týmy učitelů i 
v následujícím školním roce. 
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Příloha č. 2 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠPP GYMNÁZIA, PRAHA 4, BUDĚJOVICKÁ 680,  
ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

1. Školní poradenské pracoviště 

 

1.1. Složení školního poradenského pracoviště 

Ve školním roce 2019/2020 působili v rámci školního poradenského pracoviště tito zaměstnanci: 

Mgr. Nataša Šimků – výchovná poradkyně pro všeobecné studium 

PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. – výchovná poradkyně pro bilingvní studium 

Mgr. Milan Hes, Ph.D. – školní metodik primární prevence 

Mgr. Kateřina Šmatláková – školní psycholožka 

 

1.2. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1,2 a 4 

Ve školním roce 2019/2020 proběhla spolupráce následujícím způsobem: 

Akce Počet 

Seminář středoškolských psychologů 3 

Seminář výchovných poradců 1(PAMIS) 

Seminář školních metodiků prevence 0 

Konzultace individuálních případů ve škole 3 

Konzultace ve vztahu k žákům se SVP 6 

 

1.3. Využití služeb školního poradenského pracoviště + 1.4. Preventivní program školy 

Školní poradenské pracoviště ve školním roce 2019/2020 pracovalo na základě dvou stěžejních 
dokumentů, a to Školního programu poradenství a Školního programu prevence. Oba tyto programy 
se vzájemně prolínají a jednotlivé činnosti na sebe navazují, proto pro potřeby Výroční zprávy obě 
kapitoly slučujeme a popis práce ŠPP překládáme v jeho komplexní ucelené podobě. Činnosti 
školního poradenského pracoviště lze principiálně rozdělit do dvou skupin: činnosti ve smyslu 
prevence a činnosti ve smyslu intervence. Oblasti práce pro obě skupiny činností jsou: studijní 
selhávání, rizikové chování jednotlivců, adaptace jednotlivců, speciální vzdělávací potřeby, chování a 
výchovná problematika, školní třída, osobnostní problematika, další vzdělávací cesta – kariérové 
poradenství. Některé kroky jsou využity ve prospěch více oblastí práce, např. vstupní dotazník, 
adaptační výjezd apod. 
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Činnosti ve smyslu prevence 

 

Popis/název činnosti: Oblast práce / účel činnosti: Odpovědná osoba: Rozsah činnosti: 

Program Gybu-mentoring Adaptace jednotlivců Kateřina 
Šmatláková 

3x první ročník, 
v každém: 

1hod výběr a zácvik 
mentorů 

1hod seznámení ve 
třídách 

1hod konzultace po 
AV 

2hod průběžné 
supervize 

Adaptační výjezdy 

Metodika a organizace 

Adaptace jednotlivců 

Školní třída 

Kateřina 
Šmatláková  

Nataša Šimků 

4d – 3x první roč., 
v každém: 

20 hod příprava 

32 hod přímá práce 

Nácvik vedení třídnických hod. 
v prvních ročnících 

Metodická podpora třídním 
uč. 

Školní třída Kateřina 
Šmatláková + 
Wenku 

+ TU prvních 
ročníků 

3x první ročník, 
v každém: 

6 hod konzultační 
vedení 

6 hod přímá práce 

Program Učíme se učit Prevence studijního selhávání Nataša Šimků 2 hod – 3x první ročník 

Vstupní dotazník 

Prevence studijního selhávání 

Kateřina 
Šmatláková 

3x první ročník (92 
žáků) 

Administrace + 
vyhodnocení 

Prevence rizikového chování 

Screening SVP 

Prevence výchovných obtíží 

Monitoring nových studentů 

(průběžně ve školním roce) 

Prevence studijního selhávání Nataša Šimků 

Miroslava 
Kovaříková 

92 žáků, průběžně 

Metodická podpora třídním 
uč. při vedení tř. hodin 
v ostatních roč.   

(průběžně ve školní roce) 

Školní třída Kateřina 
Šmatláková 

TU všech tříd 
kromě posledních 
ročníků 

15x konzultace 
k vedení školní třídy 

Sociometrie a klima třídy Školní třída Kateřina 
Šmatláková 

3x první ročník, 
v každém: 

Administrace + 
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vyhodnocení 

Metodické zastřešení a 
organizace tematických bloků 
ve výuce 

Prevence rizikového chování Milan Hes a 
vyučující VO, ZSV 

M. Hes – 
koordinace 

Průběžně, celkem cca 
6 hod. přímé práce 

(zčásti online) 

Metodické zastřešení a 
organizace interaktivních 
bloků a seminářů 

Prevence rizikového chování Milan Hes 

+ Proxima Sociale 

M.Hes – 
koordinace a 
aktualizace témat 

Průběžně, celkem cca 
7 hod. přímé práce 

Obecná metodická podpora 
vyučujícím ve vztahu ke SVP  
(průběžně ve školním roce) 

Speciální vzdělávací potřeby 
(SVP) 

Kateřina 
Šmatláková 

 

Průběžně, celkem cca 
18 hod. konzultací 

(zčásti online) 

Obecná metodická podpora 
vyučujícím ve vztahu 
k výchovným problémům 

Chování, výchovná 
problematika 

Nataša Šimků 

Miroslava 
Kovaříková 

Průběžně, celkem cca 
4 hod. konzultací 

Obecná metodická podpora 
vyučujícím ve vztahu 
k osobnostní problematice 

Osobnostní problematika Kateřina 
Šmatláková 

21 konzultace 
vyučujícím 

(zčásti online) 

PROFI testy v přelomových 
ročnících 

Další vzdělávací cesta – 
kariérové poradenství 

Kateřina 
Šmatláková 

3x třída, v každé: 

Administrace + 
vyhodnocení 

PROFI testy v předposledních 
ročnících 

Další vzdělávací cesta – 
kariérové poradenství 

Kateřina 
Šmatláková 

3x třída, v každé:: 

Administrace + 
vyhodnocení 

Evaluace činnosti ve smyslu 
prevence 

Všechna témata Kateřina 
Šmatláková Nataša 
Šimků 

Milan Hes 

Miroslava 
Kovaříková 

Průběžně + závěr šk. 
roku 

Evidence činností, tvorba 
související dokumentace 

Všechna témata Kateřina 
Šmatláková 

Nataša Šimků 

Milan Hes 

Miroslava 
Kovaříková 

Průběžně 
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Činnosti ve smyslu intervence 

 

Popis/název činnosti: Oblast práce / účel činnosti: Odpovědná osoba: Rozsah činnosti: 

Individuální případová práce 
(vč. diagnostiky učebních 
stylů, nácviků apod.) 

Studijní selhávání Nataša Šimků 

Miroslava 
Kovaříková 

52x 

Individuální případová práce 

(poradenství a 
socioterapeutické vedení) 

Adaptace jednotlivců Kateřina 
Šmatláková 

Jednorázové 
konzultace – 7x 

Individuální případová práce 
(PLPP, IVP, poradenské vedení, 
podpůrná terapie) 

Speciální vzdělávací potřeby Kateřina 
Šmatláková 

Miroslava 
Kovaříková 

Nataša Šimků 

19x 

Individuální případová práce 
(poradenské vedení, nácviky 
soc.dovedností, výchovné 
komise) 

Chování, výchovná 
problematika 

Nataša Šimků 

Miroslava 
Kovaříková 

Milan Hes 

32x 

Individuální případová práce 
(poradenství, socioterapie, 
podpůrná terapie) 

Osobnostní problematika Kateřina 
Šmatláková 

Průběžná, opakovaná 
péče – 18 žáků. Zčásti 
online. 

Individuální případová práce 
(konzultace nad výsledky 
PROFI) 

Další vzdělávací cesta, 
kariérové poradenství 

Kateřina 
Šmatláková 

Nataša Šimků 

173 konzultací po 15ti 
minutách (výsledky 
PROFI), 28x plná 
konzultace 

Individuální případová práce 
(stanovení strategie a 
realizace řešení, poradenské 
vedení aktérů, podpůrná 
terapie) 

Rizikové chování – situace 
výskytu nebo signálů výskytu 

Kateřina 
Šmatláková 

Milan Hes 

4x, plus průběžně 

Individuální případová práce 
(situační intervence ve školní 
třídě) 

Školní třída Kateřina 
Šmatláková 

Milan Hes 

2x situační intervence 

Evaluace činnosti ve smyslu 
intervence 

Všechna témata Kateřina 
Šmatláková 

Závěr šk. roku 
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Nataša Šimků 

Milan Hes 

Miroslava 
Kovaříková 

Evidence činnosti, tvorba 
související dokumentace 

Všechna témata Kateřina 
Šmatláková 

Nataša Šimků 

Milan Hes 

Miroslava 
Kovaříková 

průběžně 

 

Kromě výše uvedených činností se pracovnice školního poradenského pracoviště věnují tvorbě 
související souhrnné dokumentace: vyhodnocení školního programu poradenství a školního 
programu prevence za předchozí školní rok, tvorba závěrečné zprávy k oběma programům za 
předchozí školní rok, zapracování výstupů z vyhodnocení a tvorba obou programů pro další školní 
rok, tvorba žádostí o dotace a granty v odpovídajících dotačních výzvách a grantových programech, 
vyhodnocení dotací a grantů, průběžné a závěrečné zprávy specificky k dotacím a grantům. 
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Příloha č. 3 

PŘEHLED VÍCEDENNÍCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

  
MÍSTO / ZEMĚ 

 
ÚČEL  

 
DATUM  

 
POČET 
ŽÁKŮ 
 

A.  Skotsko  
Fojtíková, Eichlerová, Maláčková 

Poznávací zájezd 5. - 13. 9. 2019 47 

B.  Německo 
Velichová, Strupková, Hes 

Poznávací zájezd 5. - 11. 9. 2019 54 

C.  Anglie - York  
Bus 1: Tarabová, Rankin, Kocina 
Bus 2: Škrabalová, Millková, Sošková 

Poznávací zájezd 
s výukou AJ 

6. - 13. 9. 2019 72 

D.  ČR: Střelské Hoštice 
Halamásek, Kuba, Mužíková Paclíková 
a Šmatláková, Šimků 
 

Adaptační kurz refresh 21. - 24. 9. 2019 85 

E.  ČR: Střelské Hoštice 
Jahodová, Horčáková, Vinohradníková 
a Šmatláková, Šimků do 25.9. 
a pak Hes, Kovaříková od 25.9. 

Adaptační kurz 24. - 27. 9. 2019 90 

F.  ČR: Španělsko – Salamanka 
Bednářová, Moučková 

Jazykový pobyt 28. 9. - 5. 10 2019 28 

G.  ČR: Střelské Hoštice 
Hes, Roskot, Eckschlagerová 

Škola v přírodě 14.  - 18. 10.2019 60 

H.  Francie: Štrasburk 
Dušek 

Studijní zájezd 25. - 27. 11. 2019 54 

I.  Rakousko: Vídeň 
Čech, Čobanová, Rauvolfová 

Studijní zájezd 6. 12. - 7. 12. 2019 45 

J.  Rakousko – Vinohradníková Lyžařský kurz 5. 1. - 10. 1. 2020   29 

K.  Rakousko – Nadějová  Lyžařský kurz 19. 1. - 24.1 2020 28 

L.  Rakousko – Kuba Lyžařský kurz 1. 3. - 6. 3. 2020 55 

Další akce musely být zrušeny vzhledem k epidemii COVID-19. 
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Příloha č. 4 

ZPRÁVA O VÝUCE EKOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY 

Tematice EV se věnujeme při výuce, při výletech, exkurzích, školách v přírodě. V rámci výuky biologie 
a přírodopisu byly organizovány komplexní exkurze, ve kterých byl vždy zohledněn ekologický aspekt. 

Účast na ekologických soutěžích (výsledky – viz Výroční zpráva biologie a přírodopis): 
Botanická soutěž 
Ekologická olympiáda 
Zlatý list (z důvodu karantény zrušená soutěž) 
Lesnická olympiáda – YPEF (z důvodu karantény zrušená soutěž) 

Studenty do soutěží připravovala především RNDr. J. Eckschlagerová v rámci programu nepovinné 
ekologie.  

Další environmentální aktivity: 

- účastníme se projektu Zelená škola http://www.gybu.cz/oskole/zelena.asp  

- ve škole třídíme vlastní odpad a navíc vybíráme tříděný odpad od žáků a veřejnosti a předáváme 
ho k recyklaci (plasty, papír, baterie, použité náplně do tiskáren a kopírek)¨ 

- máme při škole kroužek Nepovinná ekologie zaměřený na ochranu přírody, spolupracující s různými 
subjekty (ekologickými sdruženími apod.) :  

- krmení zpěvného ptactva na školním pozemku (listopad – březen) 

- projekt Práce pro přírodu (zejména mladší studenti + studenti Nepovinné ekologie): 

Stavba pavučiny pro mravence 

Čištění tůňky pro obojživelníky  

Čištění budek před školou 

Stavba skalky pro ještěrky 

- projekty v rámci výuky:   Můj strom v průběhu roku (5B)  

    Naše zahrada (2AB) 

    Můj mazlíček (2AB) 

    Cizokrajné ekosystémy (2AB) 

    Ptačí hodinka (1B, 2A) 

                                               Hmyzí hotely (1B) 

- úprava květinové výzdoby před školou 

- příprava na soutěže s biologickou tématikou  

- máme školní pozemek, na kterém demonstrujeme některé učivo. Je na něm také umístěno 8 
ptačích budek, které jsou pravidelně sledovány ve spolupráci s Ornitou.  Nově jsou na školním 
pozemku 2 nová krmítka pro ptáky a je zde nově umístěn i 1 hmyzí hotel 

- spolupracujeme s organizacemi: Ornita (program o krmení ptactva, kontroly ptačích budek) 

Mnoho akcí naplánovaných na jaro 2020 bylo zrušeno kvůli epidemii COVID-19. 

   

 

  

http://www.gybu.cz/oskole/zelena.asp
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Příloha č. 5                      

PŘEHLED ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT REALIZOVANÝCH NAŠÍ ŠKOLOU 

Ve škole pracovalo celkem 195 studentů ve 12 skupinách nepovinných předmětů a zájmových 
kroužků. Jednalo se hlavně o nepovinné cizí jazyky, divadlo ve španělštině, tělesnou výchovu a 
sportovní hry, programování, sborový zpěv, ekologii a Klub mladého diváka. 

 

Aktivity realizované jednotlivými předmětovými komisemi  

A. Český jazyk a literatura, estetická výchova 

Vzhledem k zavedení mimořádných opatření v průběhu školního roku se uskutečnilo méně kulturně 
vzdělávacích akcí pro studenty.  

 V rámci hodin VV navštívily třídy 3. D, 6. A a 2. E výstavu klauzur Artsemestr ʼ19 na VŠUP (leden 
2019). 

 Tradiční výstava výtvarných klauzurních prací zmíněných tříd se tentokrát konala on-line na 
konci školního roku. 

 V návaznosti na látku probíranou v literatuře se třída 5. D zúčastnila komentované prohlídky 
výstavy věnované umělecké skupině Devětsil v Domě U Kamenného zvonu (únor 2020). 

 Třídy 5. A a 5. B se zúčastnily workshopu Antický svět a divadlo, pořádaného ve spolupráci 
s divadelní katedrou FF MU. 

 Třída 4. E navštívila v rámci literárních toulek Čapkovu Strž (prosinec 2019). 

 Třída 1. B vyslechla přednášku „Vodník, kníže temnot: klasická postava české kultury“, kterou 
pořádal Ústav pro českou literaturu AV. 

 Třída 2. A se zúčastnila workshopu „Babička s velkým a malým B (jak a proč můžeme ještě dnes 
číst Babičku)“, rovněž v ÚČL AV. 

 Třída 3. B navštívila festival Jeden svět organizovaný Člověkem v tísni. 

 Herec a recitátor M. Brož, s nímž dlouhodobě spolupracujeme, připravil pro studenty nižšího 
stupně gymnázia oblíbené literární pásmo, tentokrát věnované J. Foglarovi. Vyšší ročníky zhlédly 
literární pořad o J. Škvoreckém (prosinec). 

Další naplánované akce (např. návštěva Muzea kubismu, workshop v Židovském muzeu, výtvarný 
workshop v Anežském klášteře, mediální workshop aj.) musely být bohužel v době karantény 
zrušeny. 

 

B. Cizí jazyky (Aj, Nj, Šj) 

Aj 

Zahraniční zájezdy  

 poznávací zájezd do Skotska, třídy 2E, 6A + doplnění z 8A (doprovod V. Eichlerová, J. Fojtíková,              
J. Maláčková) 

 studijně poznávací zájezd do Anglie - York, 3. A, 3.B (J. Millková, M. Škrabalová, E. Tarabová, D. 
Rankin, F. Kocina), září 2019 

 plánovaná návštěva kina na pozvání kanadské ambasády /problematika původních obyvatel 
kontinentu v dnešní době/ se nakonec neuskutečnila – pandemie COVID   
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 další aktivity: 

- spolupráce s Oxford University Press 

- distribuce učebnic a časopisů Bridge pro studenty (všichni) 

- vedení knihovny anglické a americké beletrie pro studenty, podpora od Rady Rodičů (A. Sixta) 

- prezentace studentských prací na nástěnkách, aktualizace nástěnek AJ (všichni) 

- Schola Pragensis, (J. Fojtíková, V. Rybková) 

- DOD (J. Fojtíková, M. Škrabalová, A. Sixta, V. Rybková, F. Kocina , J. Malinová a J. Velichová – 
2. cizí jazyk) 

- zapojení do Mezinárodní Ceny Vévody z Edinburghu – DofE (J. Fojtíková, V. Eichlerová)-dvě 
členky naší komise se zapojily do programu DofE, který naše škola poskytuje studentům od 
15 let věku. V tomto programu spolupracujeme s kolegy z jiných předmětových komisí a 
můžeme pozorovat pozitivní vliv na osobnostní růst účastníků programu, a to v mnoha 
různých oblastech 

- publikování informací o činnosti komise AJ na našich webovských stránkách (J. Fojtíková) 

- pedagogická náslechová praxe studentky PedF UK Barbory Švecové u J. Fojtíkové 

- Komunikace s UCAS – podávání přihlášek na VŠ v UK – J. Švecová 

- Účast učitelů na grantech a projektech – v rámci Šablon J. Malinová doučovala celoročně 
skupinku mladších studentů a v tomtéž grantu se uskutečnila spolupráce tří učitelek Aj  

Nj, Šj 

 Zájezd do Německa – org. Velichová 

 Návštěva studia Itaka – 2.E (Sošková, García) 

 Jazykový pobyt - Salamanca 4.D (23x), 5.A(2x), 2.E(2x)  (Dr. Bednářová, Moučková) 

 Día de los Muertos  (Gala Cuenta Sueños) – 2.D, 3.D, 5.A (Š) (org. Krýzlová; Mužíková 
Paclíková, Blanco) 

 Schola Pragensis 2019/2020  

 DOD  – Velichová, Moučková 

 Soutěž Táborská Eurolyra (dopr. Paclíková) 

 Olympiáda ze španělštiny – šk. kolo (včetně Kat. SŠ III pro studenty z bilingvního prostředí) – 
org.: Moučková, Blanco, Carreres, Krýzlová, Paclíková, Sošková 

 Metodický seminář pro učitele Nj od nakl. Hueber – únor 2020 - Velichová 

 

C. Společenskovědní předměty 

 Terezín – dva celodenní semináře pro studenty předmaturitního ročníku – J. Kvirenc 

 celodenní historická exkurze na Kutnohorsko – J. Kvirenc 

 mediální výchova – exkurze M. Kovaříková 

 pracovní seminář v Centru vizuální historie Malach – M. Hes 

 besedy; vycházky a výstavy po Praze (různí učitelé) 
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 využití projektu Škola médii v etických souvislostech, mediální výchova na školách, Člověk 
v tísni – M. Kovaříková 

Vyučující z PK též zajišťovali zdárný průběh výstavy Schola Pragensis, Dnů otevřených dveří, 
Přednáškového dne a dalších školních akcí; podle potřeby zajišťovali průběh pedagogické praxe 
posluchačů z VŠ. 

D. Matematika a informatika 

 Přípravné kurzy pro žáky 5., 7. a 9. tříd ze ZŠ vedly J. Kovářová, L Jahodová, J. Strupková, M. 
Roskot  

 Doučování žáků ohrožených studijním neúspěchem (ze Šablon) ve třídách 2.D, 5.AB, 1.D  
(Kovářová, Žovincová, Roskot) 

E. Biologie 

Botanický fotoblog 

Na www.stanislavbuth.blog.cz  Dřeviny a byliny. Pro studijní účely žáků několik let vytvářený 
fotoseznam zajímavých, hlavně botanických lokalit (rostliny, živočichové, nerosty, fosilie). 

Projekty 

5B Můj strom v průběhu roku  

1B Barevný les  

2A  Naše zahrada  

       Můj „mazlíček“  

Cizokrajné ekosystémy (2A) 

2B Projekt zahrad (návrhy a modely), cizokrajné ekosystémy (referáty ve skupinách), domácí mazlíčci 

4B Ekologie (formou referátů ve skupinách online) 

6A Savci (formou referátů online) 

7A Mutace u člověka (formou referátů online) 

1D skupinové: Svaly, Výživa člověka, Já (tedy tvorba anatomického atlasu konkrétního studenta ve 
skupině – nebylo možné kvůli zrušení běžné výuky možno dokončit) 

Exkurze 

Exkurze na zimoviště netopýrů 

Stavba pavučiny pro mravence 

Čištění budek před školou 

Organizace přednášek 

Kurz první pomoci (p. Kameník), (4AB,2D) 

Ptáci na našem krmítku (spolupráce s ORNITOU), (1B, 2A, 3A) 
 

Naše ptačí sídliště 

– krmení a pozorování ptáků v zimě a na jaře (2AB) (instalace 2 nových krmítek ve spolupráci 
s ORNITOU) 

– kontrola a čištění budek, fotografická soutěž Ptáci na našem krmítku (1B, 2A)  

http://www.stanislavbuth.blog.cz/
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Pomoc při přípravě práce pro přírodu k soutěži Zlatý list: čištění studánek, pavučina pro mravence, 
stavba skalky pro ještěrky…), soutěž byla z důvodu karantény zrušena, ale práce proběhly před 
karanténou. Organizace přípravy podzimní soutěže v Šárce, příprava soutěže Chytré hlavičky – 
biologie. 

 

F. Fyzika 

 Přednáška o možnostech studia na ČVUT FEL v rámci vzájemné spolupráce. 

 Exkurze na FEL v únoru. 

 Seminář „Jeden den s fyzikou“ pořádá MFF UK. 

 Den otevřených dveří GyBu – příprava pokusů a fyzikální show 

 

G. Chemie 

 Festival Týden vědy a techniky – Science show (6.A) 

 Organizace chemické olympiády kategorie C a D, příprava žáků na školní kolo formou 
individuálních konzultací 

 Hodiny moderní chemie – projekt VŠCHT pro třídy 4.A, 5.A, 5.B 

 Příprava a účast na dnech otevřených dveří 

 Návštěva laboratoří technického muzea (biologicko-chemický seminář) 

 Konzultace k maturitě se studenty z bilingvního studia 

 Tvorba rozsáhlého souboru pracovních listů k maturitním tématům 

 Příspěvky na web školy ze zajímavých laboratorních cvičení a pokusů 

 Projekt VŠCHT Hodiny moderní chemie pro třídy 4.A, 5.A, 5.B 

Projekty 

Chemie okolo nás – fotografická soutěž a projekt (2.B) 

Chemie v reklamách – projekt (7.A) 

Složité názvy na obalech kosmetiky -  projekt (chemický seminář) 

Znečištění vody a vzduchu – projekt (3.A, 3.B) 

H. Zeměpis 

 14. 2. 2020 se žáci 2.AB, 1.D, 2.E a 6.A zúčastnili výukového programu Planeta Země  3000 – 
Kolumbie 

 žáci septimy se 7. 11. 2019 zúčastnili jednodenní zeměpisné exkurze do oblasti Pardubicka 
(realizováno ze šablon jako projektový den mimo školu), která byla spojena s návštěvou hřebčínu 
v Kladrubech (nová památka UNESCO) 

 žáci prvních ročníků navštívili v říjnu planetárium – program o noční obloze 

Všichni členové komise se zapojili do aktivit v rámci šablon II (tandemová výuka Halamásek–Roskot, 
klub pro žáky SŠ – Vinohradníková, projektový den mimo školu – Žovincová, Turek, jazykové kurzy – 
Turek). 

I. Tělesná výchova 
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1.  Lyžařské kurzy Rakousko, Hinterstoder: 

5. 1. – 10. 1. 2020 (2.B + studenti na doplnění  40) 

19. 1. – 24. 1. 2020 (2.A 29) 

1. 3. – 6. 3. 2020 (5.B, 3.D + studenti na doplnění  48) 

22. 3. – 27. 3. 2020 (5.A – kurz byl kvůli koronavirové situaci zrušen)  

      2.    Sportovní kurz Bílá skála: kurz byl kvůli koronavirové situaci zrušen 

      3.    Sportovní akce školy: vánoční turnaj v odbíjené 

      4.    Další vzdělávání: Kuba, Voračka – semináře v rámci svých trenérských činností. 
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Příloha č. 6 

PŘEDNÍ UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

       A. Soutěže v českém jazyce a literatuře 

Studenti se jako každoročně účastnili školního kola Lingvistické olympiády, Olympiády v českém 
jazyce a recitační soutěže. Jolana Štraitová (5. A) postoupila do krajského kola OČJ, to však bylo v 
době karantény zrušeno. V recitační soutěži jsme měli tři studenty postupující do krajského kola, i to 
se ale v době karantény nemohlo konat. 

B. Matematické soutěže 

Matematická olympiáda: 

Kategorie C, Z9, Z8, Z7, Z6: V těchto kategoriích proběhla pouze školní domácí kola. 

Matematický klokan: V letošním školním roce soutěž z důvodu koronavirové krize neproběhla. 

Soutěž Maso: 

58. místo z 235 v ČR získal tým GyBu ve složení: 

  Kovář Kryštof 4. A 

  Nečas Filip 4. B 

  Janeček Ondřej 3. B 

  Henžlík Šimon 1. B 

Soutěž Náboj: 

 V letošním školním roce soutěž neproběhla. 

Logická olympiáda: 

 úspěšní řešitelé krajského kola: 

 kat. B: Kovář Kryštof 4. A 17. místo 

  Ulman Petr 3. A 

 kat. C: Kačenka Jan 4. E 11. místo 

Genius Logicus: V letošním školním roce soutěž neproběhla. 

Soutěž Master of sudoku: 

 kat. 01: Několik žáků získalo titul „vynikající mezinárodní řešitel“, zisk 100 %   

Soutěž Genius Matematicus: 

 kat. 03: Několik žáků získalo titul „vynikající řešitel“  

 

C.  Biologické soutěže 

Botanická soutěž:   
Školní kolo proběhlo 17. 10., účastnily se tři žákyně ze 4. D a jedna z 6. A. 
Celopražského kolo se konalo 5. 11., Eliška Zlatníková obsadila z 33 účastníků 5. místo a Barbora 
Topolová 20. místo. 

Biologická olympiáda online (celostátní kolo) 

(Obvodní kolo - z důvodu karantény zrušeno) 
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Kategorie D:   Kubrycht Vojtěch  (2B) – 64. místo (celkem 578 soutěžících) 
                         Ida Hillerová (2A) – 75. místo (celkem 578 soutěžících) 

Kategorie C:   Adam Plešinger (4B) – 121. místo (celkem 530 soutěžících)                     
                        Alexandra Voců(4B) – 158. místo (celkem 530 soutěžících) 

Kategorie A:   Jiří Janoušek (8A) –  3. místo (celkem 260 soutěžících) 
                         Štěpán Vavřina (7A) –  23. místo (celkem 260 soutěžících)                     

Ekologická olympiáda 

Družstvo ve složení:  Adam Plešinger (4B), Jiří Janoušek (8A) a Štěpán Vavřina (7A) - 1. místo a postup 
do celostátního kola (z důvodu karantény zrušeno) 

Soutěž Zlatý list byla z důvodu epidemie zrušena. 

Lesnická olympiáda (YPEF) byla z důvodu epidemie zrušena. 

 

D. Soutěže v angličtině  

Letos se podařilo našim studentům postoupit do celopražského kola olympiády, avšak z důvodu 
pandemie se vyšší kolo soutěže nekonalo. Organizačně soutěže zajišťovala celá komise. Mimořádným 
úspěchem bylo vítězství Elišky Chýlkové ze 7A v překladatelské soutěži Juvenes Translatores pod 
záštitou EU.   

 

E. Fyzikální soutěže 

Krajské kolo Astronomické olympiády (AO)  

Úspěšní řešitelé krajského kola AO: 

Pořadí v kraji                 Jméno a příjmení    Třída      Bodů       % škola     % kraj 

 1.                                      Daniel Čtvrtečka      4.B        78.5         100 %       100 % 

Kategorie GH 

 3.                                      Šimon Henžlík         1.B         75            100 %       96,5 %  

 5.-6.                                 Michal Stroff            2.B        72             90,9 %      93 %  

 8.                                      Jan Pecina                2.B         71            81,8 %      87,7 %  

 11.-12.                             Filip Rathauský        1.B        68             72,7 %      82,5 % 

 

F. Zeměpisné soutěže 

Ve školním roce 2019/2020 se naši žáci tradičně zúčastnili soutěže  Pražský  globus v kategoriích A, B, 
kde v celoměstském kole získal 1. místo David Seltenreich (2.A) v kategorii A a 3. místo Marko Mariot 
(4.B) v kategorii B. 

Do krajského kola ZO postoupil Diviš Havrda (1.A), bohužel se krajského kola nezúčastnil. Krajské kolo 
proběhlo on-line formou. 

G. Chemické soutěže 

Chemické olympiády 

Vzhledem k uzavření škol proběhla pouze školní kola kategorií C a D. Okresní a krajská kola byla 
vzhledem k nutnosti začlenění laboratorních úloh pro letošní školní rok zrušena. 
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KSICHT – korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou, tři individuální řešitelé v 8.A 

AMAVET – asociace pro mládež, vědu a techniku – soutěž vědeckých projektů – školní kolo – 
biologicko-chemický seminář (7.A, 5.D) 

ChemQuest – tvorba atraktivních experimentů v týmech – školní kolo (v rámci laboratorních cvičení 
4.A a 7.A) 

H. Společenskovědní soutěže 

Vzhledem k uzavření škol byla od března 2020 zrušena všechna vyšší postupová kola žákovských 
soutěží. 

I. Sportovní soutěže 

Jako každý rok jsme se zúčastnili různých soutěží a turnajů, hlavně v rámci „Poprasku“ (Poháru 
pražských škol). V letošním roce byli naši studenti mimořádně úspěšní.                                                                       

 volejbal dívky 8. a 9. třída – letos se nekonal                                                                                           

 basketbal dívky 6. a 7. třída – 3. místo v Praze 4 

 basketbal dívky 8. a 9. třída – 1. místo v Praze 4 

 atletika – atletický čtyřboj – dívky 8. a 9. třída – 2. místo v Praze 

 přespolní běh – dívky 8. a 9. třída – 1. místo v Praze 4 

 malá kopaná chlapci 8. a 9. třída – 3. místo v Praze 4 
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Příloha č. 7 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKO-ŠPANĚLSKÉ DVOJJAZYČNÉ SEKCE ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

1. Složení předmětové komise: 

Předsedkyně komise a koordinátorka česko-španělského studia: Mgr. Kateřina Krýzlová 

Členové komise v abecedním pořadí:    

  Lda. Érika Blanco Favaro 

  Ldo. Vicente José Carreres Rodríguez  

  Ldo. Luis Enrique García Sánchez 

  PhDr. Miroslava Kovaříková Ph.D. (kariérní poradkyně pro bilingvu) 

   Lda. Cristina López Godínez 

   Ldo. Luis Montilla Amador  

   Mgr. Naděžda Moučková (vedoucí komise cizích jazyků a subkomise španělštiny) 

   PhDr. Edita Paclíková 

   Mgr. Martina Sošková (koordinátorka zájezdů a studijních pobytů)                       

 

2. ŠVP DG a naplňování učebních a tematických plánů 

   Výuka se uskutečňuje podle RVP DG a ŠVP DG od školního roku 2009/2010 (pilotní verze – obor 
vzdělání 79-41-K/610), resp. od školního roku 2016/2017 (obor vzdělání 79-43-K/61). 

   Prezenční výuka se konala do 10. 3. 2020, období distanční výuky od 11. 3. do 26. 6. 2020. V letošním 
školním roce bylo na bilingvě uskutečněno velké množství aktivit, i když byla prezenční výuka 
přerušena z důvodu epidemie covid-19, tudíž jsou případné výkyvy v plnění tematických plánů zcela 
pochopitelné. Je zapotřebí tuto situaci brát v potaz při plánování další výuky zejména pro poslední tři 
ročníky bilingvního studia. 

  

3. Distanční výuka  

Všichni členové sekce se rychle a profesionálně zadaptovali na novou situaci, přestože na ni nebyli v 
minulosti formálně připraveni. 

V období od 11. 3. - 3. 4. 2020 byla výuka/komunikace vedena zejména přes třídní emailové adresy, 
aplikace  Google Classroom, Zoom, Wocabee, Skype, WhatsApp. Od 6. 4. 2020 byla vedením školy 
ustanovena jednotná aplikace MS Teams. 

Zkušenosti, podněty členů sekce do dalších let: 

 pokračovat ve využívání jednotného systému MS Teams i při klasické výuce – osvědčily se kvízy, 
testy, dotazníky, nahrávání výukových hodin, videokonference, chaty aj. 

 jako ne příliš koncepční se řadě členů sekce jevila tzv. Tabulka pro zápis a výpočty známek 

 členové sekce vidí jako velmi pozitivní přínos možnost vkládání známek do systému Bakaláři  
i z domova     
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4. Soutěže, příprava, výsledky a umístění žáků (zahrnuty i výsledky žáků Š jakožto cizího jazyka)                                                          

1) Matematická fotografie ve španělštině   

 

MATEMATICKÁ FOTOGRAFIE 2020 

 

(školní kolo: López, Strupková, Krýzlová; člen poroty: Carreres) 

Fotografie, které postoupily do národního kola soutěže: 

1.   Natálie Binderová (5.D) 

2.   Ema Šefčíková (5.D) 

 Národní kolo se nekonalo.   

 Mezinárodní soutěž v matematické fotografii ve španělštině („PAULO ABRANTES“) se nekonala.   

2)   Concursos literarios organizados por la Agregaduría de Educación 

(korektury prací: Blanco, Carreres, Krýzlová, Mužíková Paclíková) 

a) Mucho por Conocer – Comunidad Valenciana (2020):  

1. místo: Natálie Kepková (4.D) 

účast: Lída Kačenková (3.D) 

b) Ruta por la Lengua y Cultura - Gran Canaria (2020):   

Účast:  Anna Reyttová (2.D)                                   

3) OLIMPÍADAS DE ESPAÑOL 

(Moučková + Krýzlová, Blanco, Carreres, Paclíková, Sošková) 

a) Školní kolo soutěže ve španělštině   

K I:   1. místo: Kristian Husák (2.E) 

        2. místo: Marie Šindelářová (1.D) 

        3. místo: Barbora Němečková 

K II: 1. místo: Anna Reyttová (2.D) 

        2. místo: Adéla Mocová (7.A) 

        3. místo: Jan Ledvinka (8.A) 

KIII: 1. místo Natálie Kepková (4.D) 

       2. - 3. místo: Natálie Binderová (5.D), Gabriel Pišvejc (5.D) 

b)  Krajské kolo soutěže ve španělštině –  ZRUŠENO (covid-19)     

c)  Národní kolo soutěže ve španělštině – ZRUŠENO (covid-19)             

4) Recitační soutěž v cizích jazycích včetně Š – Táborská Eurolyra  

(org.: Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor) 

Doprovod: Paclíková 

ŠJ -  K1:  Anna Reyttová (2.D) – 2. místo 
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ŠJ -  K2:  Pavla Nováčková (3.D) – 1. místo 

FJ – K1:  Anna Reyttová (2.D) – 1. místo 

Účast: Alexandra Mundryan (3.A) 

5) Recitační soutěž „Ústy básníka“ (org.: Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů, Praha 5) 

- ve škole org.: Carreres, Moučková 

Letošní ročník konán  distanční formou. 

2. místo: Pavla Nováčková (3.D) 

4. místo: Anna Reyttová (2.D) 

6. - 7. místo: Natálie Kepková (4.D) 

9. místo: Adéla Šťovíčková (2.D) 

6) Soutěž Mladí překladatelé  - JUVENES TRANSLATORES v různých jazycích (EU): 

(Org. ve škole: Fojtíková) 

ŠJ: výborné umístění: Gabriel Pišvejc (5.D) – čestné uznání 

Účast:  Adéla Mocová (7.A) 

7) Soutěž Hispanistas praguenses (org.: ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6) 

Org.: Moučková; Doprovod a zkoušející: Krýzlová 

K V – Anna Reyttová (2.D) –  4. místo 

K IV - Adéla Lukešová (5.A) – 3. místo 

Účast: Klára Mojžíšková (5.A) 

8) Soutěž pro studenty SŠ v prezentacích ve španělštině či francouzštině – (org.: FF UO, Ostrava) 

Org. a korektura prezentace: Krýzlová 

účast: Gabriel Pišvejc  (5.D) – soutěž přesunuta na neurčito z důvodu pandemie covid-19. 

9) Umělecká soutěž Alebrijes, fantastické figury  - (org.: Velvyslanectví Mexika) 

Dohled: Moučková, Mužíková Paclíková 

Vítězové budou vyhlášeni Velvyslanectvím Mexika. 

účast:  Alžběta Brňáková (1.D) 

            Olga Lokvencová (3.A) 

            Adéla Novotná  (3.A) 
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5.   Časový přehled vzdělávacích akcí bilingvní sekce pro žáky a další akce a aktivity 

      září:    

 Uvedení nového 1. ročníku šestiletého studia - 1.D (Krýzlová, Sošková, Vinohradníková) 

 Konkurz nových členů divadelního kroužku ve španělštině (Blanco, Moučková) 

 Adaptační kurz 1.D (Vinohradníková; Kovaříková) 

 Podzimní termín maturitní zkoušky 6.D, 4.E (6.D: Vačkář, Krýzlová, Dušek, Carreres, 
Blanco, Montilla + Kopecký) 

 Žák G. Pišvejc  5.D – Ocenění - Staroměstská radnice /Brožíkova síň/ (Blanco) 

 Refresh - Škola v přírodě 3.D, 5.A, 5.A (Paclíková, Šmatláková, Šimků, Halamásek, Kuba) 

 Komentované rozbory šp. filmů z projekcí Instituto Cervantes, 5.D (Blanco) 

     říjen:   

 Oslava Día de la Hispanidad – Soutěž o nejlepší španělské regionální jídlo (1.D až 6.D)  (org. 
Paclíková, Moučková; Krýzlová, Blanco, Carreres, García, López, Montilla, Sošková) 

 Recepce u příležitosti státního svátku Španělského království (vedení školy, Krýzlová, Blanco, 
Paclíková, Sošková)  

 Sympózium „100 años de Relaciones Checo-Españolas“ - Přednáška España y Checoslovaquia 
– Luis Montilla na FF UK (6.D, Carreres) 

 Viaje Educativo a  Salamanca 4.D (23x), 5.A(2x), 2.E(2x)  (Dr. Bednářová, Moučková) 

 Día de los Muertos en GyBu (Gala Cuenta Sueños) – 2.D, 3.D, 5.A (Š) (org. Krýzlová; Mužíková 
Paclíková, Blanco) 

 Komentované rozbory šp. filmů z projekcí Instituto Cervantes, 5.D (Blanco)       

 listopad:  

 Taller : Conducción autónoma y robótica (Jorge Godoy) 3.D, 4.D (García, López) 

 Schola Pragensis 2019/2020 – prezentace španělského studia a sekce  

(Krýzlová, Moučková) 

 Prezentace studia portugalistiky na FF UK – 6.D, 7.A (Š) (org. Trnková, Krýzlová)         

prosinec:   

 Komentovaná výstava ve španělštině „Neviditelná“ 5.D (Blanco, López) 

 DOD – Krýzlová, Carreres, Paclíková 

 Soutěž Táborská Eurolyra (dopr. Paclíková) 

 Soutěž Hispanistas praguenses (dopr. a zkoušející Krýzlová) 

 Komentovaná návštěva s prohlídkou Instituto Cervantes, 2.D (Krýzlová, Blanco) 

 Vánoční bruslení 4.D (Moučková, Blanco) 

leden:   

 Přednáška na IC Praha Los españoles en las Brigadas Internacionales - Luis Montilla Amador 
(Montilla) 

 Maturitní ples 6.D – šp. ambasáda (vedení školy, Krýzlová, TU Chadimová) 
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 Imatrikulace 1.D ( TU Vinohradníková) 

únor:   

 DOD –  Krýzlová, García, López, Sošková 

 Den s překladem a tlumočením - org. FF UK – 3.D (Paclíková) 

 Olympiáda ze španělštiny – šk. kolo (včetně Kat. SŠ III pro studenty z bilingvního prostředí)  
org.: Moučková +  Blanco, Carreres, Krýzlová, Paclíková, Sošková 

 Zkouška úrovní ze ŠjL (ENELE) - 2.D) – org.: Krýzlová   

 příprava a oprava dílčích testů: Blanco, Carreres, Krýzlová, Moučková, Paclíková, Sošková 

březen až červen: od 11. 3. - do 26. 6. - distanční výuka z důvodu pandemie covid-19. 

 Videorecital on-line přes facebookový profil Agregaduría de Educación, 6.D (Carreres) 

červen:       

 Písemná maturitní zkouška ŠjL (profilová část) – 6.D (Carreres, Blanco, Krýzlová + Chadimová, 
García, López, Montilla)        

 Ústní zkoušky společné a profilové části MZ za přítomnosti šp. atašé pro vzdělávání (6.D, Krýzlová, 
TU Chadimová) 

 Předávání španělských a českých maturitních vysvědčení 6.D za přítomnosti šp. atašé pro 
vzdělávání  (vedení školy, TU Chadimová, Krýzlová + Blanco, García, López) 

 

6. Profilová část maturitní zkoušky ve třídě 6D 

Z 25 žáků  maturovalo v řádném termínu 24 žáků (16 dívek, 8 chlapců)  

Prospělo 22 žáků (8 prospělo s vyznamenáním, 2 se samými jedničkami).  

1 žák (IVP) – podal žádost o konání maturitních zkoušek v září 2020. 

1 žák nemohl absolvovat písemné maturitní zkoušky z důvodu nemoci.  

1 žák neuspěl u ústních profilových zkoušek a 1 žák u písemné profilové zkoušky. 

3 žáci měli právo konat náhradní/opravné maturitní zkoušky v září 2020 1 žák byl omluven, další 2 
zkoušky vykonali úspěšně. 

 Hodnocení šp. maturitních písemných prací ze ŠjL – 2 tzv. hodnotitelé (Carreres, Blanco) 

 Od  šk. roku 2013 bylo hodnocení maturitních písemných prací ze španělského jazyka a literatury 
nařízeno dvěma tzv. hodnotitelům tak, aby výsledná známka byla zcela objektivní a byla jasným 
výsledkem naprosto nutné úzké spolupráce a dohody mezi nimi. Výsledky tohoto kroku jsou pozitivní 
a je vhodné je dodržovat i do budoucna.         

Další aktivity spojené s maturitními zkouškami: 

Aktualizace 3. částí (vypracovaných školou) a administrativa pracovních listů ze španělštiny pro 
bilingvní (6.D) i nebilingvní třídy (8.A, 4.E, 4.F) pro zkoušku společné části MZ. 

Španělský vyučující F a Ch (García) upravil dřívější počet maturitních otázek z obou předmětů z počtu 
25 na 20, vše v souladu s ŠVP DG. 

Přípravné konzultační semináře (každý týden) pro maturanty z předmětů chemie a fyzika (García) – 
zahrnuto do tzv. šablon. 
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7.  Práce na revizi  ŠVP DG 

Od září 2019 začaly práce na dílčí revizi ŠVP DG týmem vytvořeným vedením školy, na níž pracovali 
stanovení členové sekce: 

a) Dílčí úpravy učebního plánu ŠVP DG   

b) Ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání španělského velvyslanectví v Praze (Agregaduría 
de Educación) byly připraveny návrhy na revizi obsahů učiva ŠjL - zaměření se na současnou 
literaturu v posledních ročnících studia dle již vydané Antología de textos literarios, společná 
kritéria v rámci dvojjazyčných sekcí v celé republice pro hodnocení písemných profilových 
prací ze ŠjL  aj. (Carreres, Blanco) 

c) M – koordinace obsahů učiva předmětů M a F v průběhu celého šestiletého dvojjazyčného 
studia, aktualizace plánu učiva předmětu M (López, Strupková, Bednářová; tlumočení: 
Krýzlová) 

d) Úprava maturitních témat z F a Ch ve španělštině (snížení z dřívějšího počtu 25 na 20, vše v 
souladu s RVP DG/ŠVP DG a s požadavky vyhlášky č. 177/2009 Sb.). Koordinace obsahů učiva 
z předmětu Ch (García, Tarabová, Bednářová, Kovaříková).  Koordinace obsahů učiva z 
předmětu F (García, spolupráce: Kovaříková). 

e) Doplnění ŠVP DG o anotace a učební osnovy povinně volitelných předmětů vyučovaných ve 
španělštině (Krýzlová, Moučková, Blanco, García, López, Montilla, Paclíková, Sošková). 

8.    Další vzdělávání a kulturní aktivity 

  Pracovní skupiny a setkání pořádané španělskou ambasádou (Blanco, Carreres, García, López, 
Montilla)                            

  Dálkové studium – doktorát z předmětu Historia (Montilla) 

  Sympózium „100 años de Relaciones Checo-Españolas“  na FF UK (Carreres, Montilla) 

         a přednáška na FF UK España y Checoslovaquia - Luis Montilla Amador /18. 10. 2019 

  Didaktické kurzy pořádané pro přímé zaměstnance a jiné vyučující jazyka na Instituto 

  Cervantes a zkoušky DELE (Montilla, Blanco) 

 Oslava 209. výročí nezávislosti Mexika – org. Velvyslanectví Mexika - ukázka mex. Folkloru v kině 
Lucerna /16.  9. 2019/ (Krýzlová) 

 Koncert španělské klasické hudby pořádaný na HAMU šp. ambasádou /7. 11. 2019/  

        (Krýzlová, Carreres, García, Mužíková Paclíková) 

 Vernisáž výstavy Unión de Dos Mundos org. Velvyslanectvím Mexika /13. 11. 2019/(Krýzlová) 

 Cyklus přednášek XIII ENCUENTRO de PROFESORES de ELE en la REPÚBLICA CHECA - Instituto 
Cervantes /13 hodin; 29. - 30. 11. 2019/ (Krýzlová, Blanco) 

 Kurz Inovativní, kreativní a aktivizační metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ – MŠMT, 
(Sošková) 

 Kurz Didáctica de la gramática – FF UK /leden 2020/ (Mužíková Paclíková) 

 Školení Metodologie a didaktika pro vyučující předmětů D, SV a předsedy komisí,  doc. PaedDr. 
Viliam Kratochvíl, PhD.  /12. 2. 2020/ (Krýzlová, Moučková) 

 Vzdělávací workshop pro učitele ŠJ - PraguELE  FF UK /7. 3. 2020/ (Paclíková) 

 Kurz Metodika vedení třídnických hodin - Agentura WENKU /březen 2020/ (Paclíková) 
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 Kurz De las políticas educativas a la práctica en el aula – IInstituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del Profesorado, 70 hod. /1.3. - 12. 5. 2020/ (García) 

 Workshop Formativní hodnocení WENKU - Mgr. Jana Lidická; Mgr. Kateřina Šmatláková 

              - distanční /16. 6. 2020/ (Paclíková, Sošková) 

              - prezenční /24. 6. 2020/ (Krýzlová, Moučková) 

              - prezenční /25. 6. 2020/ (Kovaříková) 

 Kurz italštiny B2 /září 2019 – červen 2020/ (Paclíková) 

 Kurz Gramática Cognitiva y Gramática Pedagógica en la enseñanza de ELE /červenec 2020/ 
(Blanco) 

9.    Používané metody a formy práce: 

 Frontální, skupinová, ve dvojicích, kooperativní, Google Classroom, Zoom, Wocabee, Skype, 
WhatsApp, MS Teams - španělský jazyk a literatura, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, 
matematika 

 Dataprojektor, prezentace, DVD, Mp3, PowerPoint, Google Drive – španělský jazyk a literatura, 
chemie, fyzika, reálie šp. mluvících zemí, dějepis, zeměpis, semináře 

 Seminární práce -  semináře, dějepis, zeměpis 

 Interaktivní tabule – zeměpis 

 Digitální tablet ve výuce matematiky ve španělštině – matematika 

10.    Různé, další činnosti, publikace: 

 Vedení španělského divadelního souboru (Blanco, Moučková) 

 Inventarizace, objednávky a zapůjčování šp. učebnic (Krýzlová, García, Blanco) 

 Průběžná aktualizace španělské knihovny (Krýzlová) 

 Průběžná aktualizace webových stránek bilingvního studia (Krýzlová, Blanco, Carreres, 
Moučková, Paclíková, Sošková)    

 Průběžná aktualizace španělských nástěnek na GyBu (Krýzlová, Blanco, Paclíková, Sošková)  

 Vedení šp. DVDtéky (Krýzlová) 

 Zástupce španělské strany na tzv. Evropském dni jazyků – Speakdating v paláci Lucerna /září 
2019/ 

 (https://www.youtube.com/watch?v=19KQUw-QVrM) 

 Přednáška na FF UK España y Checoslovaquia Luis Montilla Amador /18. 10. 2019/ (Montilla) 

 Spolupráce se SCIO při přijímacích zkouškách nanečisto konaných na GyBu (Krýzlová) 

 Zkoušející mezinárodních zkoušek DELE - Instituto Cervantes /22. 11. 2019; 10., 11. 6. 2020/ 
(Blanco, Montilla) 

 Zkoušející soutěž Hispanistas praguenses /10. 12. 2019, ZŠ Pod Marjánkou/ (Krýzlová) 

 Přednáška na IC Praha Los checoslovacos en las Brigadas Internacionales, Luis Montilla Amador  
/22. 1. 2020/ 

 Členka inspekčního týmu ČŠI Plzeň na Česko-španělském gymnáziu Luďka Píka, Opavská 21, 
Plzeň /27. - 28. 2. 2020/ (Krýzlová) 

https://www.youtube.com/watch?v=19KQUw-QVrM#_blank
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 Zástupce šp. strany při maturitních zkouškách česko-španělské sekce Gymnázium, Olomouc, 
Čajkovského 9 (Carreres) 

 Předsedkyně maturitní komise Gymnázium Ohradní, Praha 4 (Paclíková) 

11.  Účast učitelů a žáků v grantech a projektech: 

 Říjen 2019 - Viaje Educativo a Salamanca  – Dr. Bednářová, Moučková 

 Projekt Šablony – spolupráce s Mgr. Lenkou Hubáčkovou, G Jana Nerudy, Praha 1 /listopad 
2019/ (Montilla) 

 Přípravné konzultační semináře (každý týden) pro maturanty z předmětů chemie a fyzika 
(García) – zahrnuto do tzv. Šablon. 

12.    Zhodnocení práce předmětové komise z pohledu předsedkyně komise: 

Jak čeští, tak španělští členové komise plní své pracovní povinnosti a snaží se o pokračování vzájemné 
spolupráce mezi českými a španělskými kolegy pro dosažení dobrých výsledků a úspěchů žáků 
dvojjazyčného studia. Nutno dodat, že stejně jako v loňském roce všichni čtyři španělští vyučující, 
kteří na škole působili v rámci tzv. bilaterálního Programu spolupráce, byli a jsou velkým přínosem 
pro dobré fungování česko-španělského studia. 

Na práci sekce se projevuje nezbytnost týmové práce a spolupráce ve všech aspektech její činnosti a 
fungování. I nadále je nutno prohlubovat spolupráci při výuce, aktivitách a soutěžích pro žáky mezi 
bilingvními a nebilingvními typy studia, kterou koordinují vedoucí sekce bilingvy a vedoucí subkomise 
španělštiny pro nebilingvní typy studia. 

Ode dne 11. 3. 2020 do konce školního roku 2019/2020 se členové sekce efektivně a profesionálně 
vypořádali se situací nastalou při uzavírání škol z důvodu pandemie nemoci covid-19. Byly zrušeny 
mnohé soutěže spojené se španělštinou, v nichž v minulých letech žáci školy obsazovali nejvyšší 
příčky. Mezi projevy práce všech členů sekce i v letošním šk. roce patří velmi dobré výsledky žáků 
zejména ve společné, ale i v profilové části maturitní zkoušky, konání studijních a diplomatických akcí 
a projektů a to zejména ve spolupráci se Španělskem a Mexikem. 

Žáci bilingvy si vedli úspěšně v mnoha soutěžích i ve školním kole soutěže v matematické fotografii ve 
španělštině, absolutní úspěch sklidila žákyně bilingvy v literární soutěži o Valencii pořádanou 
Velvyslanectvím Španělska (1. místo), zájem byl i o soutěž o Kanárských ostrovech taktéž pořádanou 
šp. ambasádou. 

Velké poděkování patří jako každý rok ředitelce školy, jež se o dvojjazyčné studium velmi zajímá, a i v 
letošním roce se zasadila o to, aby byl žákům na bilingvě poskytnut grant na studijní pobyt v rodinách 
z kastilské Salamanky v rámci tzv. multikulturní výchovy. Zároveň poskytovala podporu letošnímu 
španělskému divadelnímu souboru, který se musel zadaptovat na zcela nové personální podmínky a 
následně se z důvodu pandemie covid-19 nemohl se svou prací prezentovat. Dále také vytváří 
podmínky pro oslavu 30. výročí česko-španělského studia na škole (říjen 2020). Poděkování za 
spolupráci se sekcí bilingvy náleží i oběma zástupcům ředitelky školy, kteří ve svých funkcích 
v červenci 2020 skončili; zejména zástupce ředitelky Mgr. Josef Vačkář bude svou neúnavnou letitou 
každodenní prací a výpomocí sekci v organizačních záležitostech nesmírně chybět. 

Velkou měrou se na dobrém fungování česko-španělského studia podílelo šest třídních učitelů ve 
dvojjazyčných třídách, kterým také náleží velké poděkování za spolupráci se španělskou sekcí, a 
potažmo se španělskými kolegy, nad rámec jejich dalších povinností souvisejících s povinnostmi TU. 
Velmi dobrá spolupráce probíhala také mezi vedením španělské sekce, vedením subkomise 
španělštiny a koordinátorkou zájezdů a školních akcí. Dále také s hlavní výchovnou poradkyní na 
škole, jež je zároveň třídní učitelkou 2. ročníku bilingvy, přičemž byla sekci nápomocná v komunikaci 
se zákonnými zástupci žáků v rámci školní úrovňové zkoušky ze španělského jazyka a kultury tzv. 
ENELE. 
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K 30. 7. 2020 ukončili své působení ve škole dva španělští vyučující: Ldo. Vicente José Carreres 
Rodríguez a Ldo. Luis Enrique García Sánchez, jimž za jejich mnohaletou práci na sekci náleží velké 
poděkování. 



GyBu – výroční zpráva školy 2019/2020 – přílohy  

59 

 

Příloha č. 8  

VÝSLEDKY SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MZ V JARNÍM A PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2020 

 

                      8A Společná 
část 

  

Profilová  
část 

           

Výsledky DT 

 

 

  

Znám- 
ka Č A M N Š celkem Č A M F Ch B SV D Z N Š IT 

E 
VV 

E 
VH celkem ŠJ AJ ČJ M NJ 

 

   

1 20 3 11 0 1 35 3 4 4 3 2 4 3 1 1 1 1 0 3 0 30 1 3 18 11 1 

 

 

2 5 0 5 1 0 11 2 2 2 1 1 1 3 0 2 1 0 0 0 0 17 0 0 7 5 0 

 

  

3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 7 0 0 0 2 0 

    4 0 0 2 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 

    5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Nahra-
zeno 
certifi-
kátem               16                         16           

    Celkem 25 3 20 1 1 50 5 6 9 9 3 6 6 3 4 2 1 2 3 0 59 1 3 25 20 1 

     

celkem 25 žáků: 

13x prospěl/a s vyznamenáním 

12x prospěl/a  
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                      4E Společná 
část 

  

Profilová  
část 

           

Výsledky DT 

 

 

  

Znám- 
ka Č A M N Š celkem Č A M F Ch B SV D Z N Š IT 

E 
VV 

E 
VH celkem ŠJ AJ ČJ M NJ 

 

   

1 13 6 4 0 1 24 5 6 2 0 0 3 2 0 6 1 2 1 4 0 32 0 7 13 4  0 

 

 

2 11 3 5 0 1 20 4 4 2 1 3 2 4 0 6 1 1 0 0 0 28 2 2 11 5  0 

 

  

3 4 0 7 0 0 11 2 1 0 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 10 0 0 4 7  0 

    4 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 1  0 

    5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

    Nahra-
zeno 
certifi-
kátem               7               3         10           

    Celkem 28 9 17 0 2 56 12 12 5 2 4 6 7 0 14 3 3 2 4 0 74 2 9 28 17  0 

     

celkem 29 žáků: 

12x prospěl/a s vyznamenáním 

16x prospěl/a  

 1x prospěl/a při opravné zkoušce podzim 2020 
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4F Společná 
část 

  

Profilová  
část 

           

Výsledky DT 

 

 

  

Znám- 
ka Č A M N Š celkem Č A M F Ch B SV D Z N Š IT 

E 
VV 

E 
VH celkem ŠJ AJ ČJ M NJ 

 

   

1 10 9 8 0 0 27 3 0 5 2 4 1 3 1 2 0 3 0 1 0 25 0 10 7 8 0 

 

 

2 17 1 8 0 0 26 7 2 2 0 1 1 4 0 1 1 3 0 0 0 22 0 0 14 8 0 

 

  

3 3 0 2 0 0 5 4 1 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 1 13 0 0 6 2 0 

    4 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 11 0 0 3 2 0 

    5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Nahra-
zeno 
certifi-
kátem               16               2 1       19          

    Celkem 30 10 20 0 0 60 17 3 7 2 6 3 13 1 10 1 6 0 1 1 71 0 10 30 20 0 

     

celkem 30 žáků: 

8x prospěl/a s vyznamenáním 

22x prospěl/a  

  

 

 

 

 



GyBu – výroční zpráva školy 2019/2020 – přílohy  

 
62 

6D 

 

               
 

          
 

Společná 
část  

Profilová  
Část         

Výsledky DT 
   

Znám- 
ka Č A M Š celkem Č 

ŠJ 
LK A M F Ch B SV D Z IT 

E 
VV 

E 
VH celkem ŠJ AJ ČJ M 

 

 

1 19 1 0 15 36 0 7 1 1 2 1 0 2 0 4 0 0 0 18 15 2 14 0 

 2 5 0 4 0 9 1 7 1 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0 17 1 0 10 4 

 

 

3 0 0 2 0 2 1 10 0 0 1 3 1 0 0 6 0 0 0 22 0 0 1 2 

  4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 

  5/N 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 

  Nahra-
zeno 
certifi-
kátem               13                  13         

  Celkem 25 1 7 16 49 2 25 2 4 4 6 3 2 0 12 0 0 0 60 16 2 25 7 

  Neko-
nal/ne-
prospěl 1   1  1 

 
 

1        1    1       

 

celkem 25 žáků: 

9x prospěl/a s vyznamenáním 

15x prospěl/a  

 1x neprospěl/a a omluven/a 
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Příloha č. 9  

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

Jméno učitele Termín Název vzdělávací akce Organizátor, místo 

Mgr. Bibiana Sobotková 14.-16.10.2019 
Škola českého jazyka a 

literatury 
Akademie Věd 

Mgr. Milan Hes 22.10.2019 
Problémy online 

bezpečnosti 
Mag.hl.m. Prahy 

Mgr. Matěj Čech 17.10.2019 Workshop 
Centrum současného 

umění DOX 

Mgr. Josef Vačkář 23.10.2019 
seminář pro 

management školy 
NIDV Praha a Střední 

Čechy 

Mgr. Martina Sošková 1.-2.11.2019 
Inovativní, kreativní a 
aktivizační metody ve 

výuce cizích jazyků 
Contexta s.r.o. 

Mgr. Jana Chadimová 05.11.2019 
Jak na zvukovou 

stránku čj 
Nakladatelství Fraus, 

s.r.o. 

Mgr. Jana Chadimová 12.11.2019 
Psaní čárky z pohledu 

školy a jazykové 
poradny 

Nakladatelství Fraus, 
s.r.o. 

PaedDr. Marie Dušková 12.11.2019 
Psaní čárky z pohledu 

školy a jazykové 
poradny 

Nakladatelství Fraus, 
s.r.o. 

Mgr. Lenka Jahodová 

Mgr. Petra Pátková 
18.-19. 11.2019 Spolu a jinak ve vedení Mansio v.o.s. 

Mgr. Jana Švecová 16.01.2020 Zadavatel mat. zkoušky CZVV / NPI 

Mgr. Petra Pátková 17.01.2020 Zadavatel mat. zkoušky CZVV / NPI 

Mgr. Petra Pátková 26.03.2020 
Zadavatel mat. zkoušky 

(žáci s PUP) 
CZVV / NPI 

Mgr. Miroslava 
Škrabalová 

02.03.2020 
Hodnotitel ústní 

zkoušky PUP 
CZVV / NPI 

Mgr. Bibiana Sobotková  25.06.2020 
Metodika vedení 
třídnických hodin 

Wenku 

Mgr. Jan Dušek    

 

Účast na dlouhodobých vzdělávacích akcích  

Mgr. Lenka Jahodová:  

Matematická gramotnost (Zvyšování kvality matematického vzdělávání na středních školách: 
motivace ke studiu a příprava k matematickým soutěžím a olympiádám) – cyklus seminářů a 



GyBu – výroční zpráva školy 2019/2020 – přílohy  

 
64 

webinářů  organizovaný KDM MFF UK v termínech 14. 3. 2019, 11. 4. 2019, 4. 11. 2019, 11. 11. 2019, 
7. 5. 2020, 14. 5. 2020, 28. 5. 2020. 

8. 4. 2020 – webinář fyzika CASIO (1,5 hodiny, CASIO FX 82 CEX).  

Mezipředmětové vztahy: 11. 6. 2020 - HK - Inovativní nástroje a metody podpory čtenářské 
gramotnosti pro učitele SŠ (webinář), 12. 6. 2020 – HK – konference AV MEDIA k distančnímu 
vzdělávání, včetně příkladů dobré praxe (vede Jiří Jeništa, zástupci AV Media, MS Teams, Google,...)           

PhDr. Eva Tarabová: 

Přírodovědný inspiromat – Vernier 

Workshop k mobilitám na středních školách (Erasmus+) 

Kurz anglického jazyka pro učitele, DVPP 

Webináře: Přírodovědný pokus na dálku a přesto naživo se systémem PASCO Scientific (SYPO), 
Chemie online: internetové zdroje pro učitele i žáky (SYPO), Proč a jak vytvářet podcasty pro žáky 
(SYPO), Analytical chemistry (Royal Society of Chemistry). 

 

Vzhledem k uzavření škol byla veškerá prezenční školení od března 2020 zrušena, učitelé se účastnili 
mnoha různých webinářů, workshopů, distančních školení a seminářů.  
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Příloha č. 10 

DOTACE A GRANTY 

Ve školním roce 2019/2020 byly na základě našich žádostí našemu gymnáziu přiděleny a realizovány 
tyto granty a dotace: 

1 Dotace z operačního programu Evropského 
sociálního fondu OP VVV (tzv. šablony II pro 
školy) 

2 158 214 Kč  ESF 

2 Studijní výměna s partnerskou školou 
v Salamance ve Španělsku 

Akce byla zrušena. 

180 000 Kč Grant MHMP 

(vráceno) 

3 Grantový program hlavního města Prahy pro 
oblast primární prevence ve školách a 
školských zařízeních na rok 2020 

 Zdravý start - zdravá třída 

21 700 Kč Grant MHMP 

4 Přidělení prostředků v programu Excelence SŠ 
(příprava, účast a umístění studentů ve 
vybraných olympiádách a soutěžích)  

83 310 Kč Dotace MŠMT 

5 Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání 
(zajištění ubytování španělských lektorů  

51 000 Kč 

 

Dotace MŠMT 

6 Metropolitní program (výuka konverzace a 
reálií v cizích jazycích) 

493 000 Kč Dotace MHMP 

8 Program primární prevence rizikového 
chování „Nová cesta k odpovědnosti“  

115 204 Kč Dotace MŠMT 

 

9 Podpora nadstandartních programů a aktivit 
studentů školy 

146 800 Rada rodičů GyBu 

 

 

Všechny žádosti a realizace grantových a dotačních programů vyžadují také nadstandartní úsilí a práci 
vedení školy, některých učitelů a zaměstnanců školy, bez kterých by škola na tyto akce a aktivity 
nedostala finanční prostředky a tyto akce by nemohly být realizovány. 
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Příloha č. 11 

ABSOLVENTI GYMNÁZIA, PRAHA 4, BUDĚJOVICKÁ 680, STUDUJÍCÍ V ZAHRANIČÍ 

Maturita 2020 

6.D 

Ondřej Burýšek 

Swansea University UK, College of Human and Health Science 

 

 
 

4.E 

Tobiáš Zapletal 

HSE University Moskva, Mezinárodní vztahy a obchod pro Rusko a Asii 

 

Sven Bernas 

SDU – Syddansk Universitet, Sønderborg Švédsko 

 

Greičiute Teja 

UCL Odense, Dánsko 

 

Maturita 2019 

Semrád Lukáš 

Nottingham Trent University 

 

Keblúšek Tomáš 

Imperial College London, Civil Engineering 

 

Veselý Richard 

University of Cambridge, Natural Science University 
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Laryea  Oliver 

Universtiy of Manchester, Mechanical Engineering 

 

Maturita 2018 

Michaela Irová 

Unoversidad Politécnica de Cataluña Barcelona 

 

Viola Sadyková 

University of Glasgow, Skotsko 

 

Adam Westlake 

King´s College London, University College London, Faculty of Law 
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Příloha č. 12 

EVALUAČNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 

 

 

 

Školní rok 2019/2020 

Součást výroční zprávy 

 

Struktura evaluační zprávy 

I. Naše škola 

1. Charakteristika 

2. Cíle školy 

II. Hodnocené oblasti a podoblasti 

1. Zhodnocení oblasti Podmínky ke vzdělání 

2. Zhodnocení oblasti Obsah, průběh a výsledky vzdělávání 

3. Zhodnocení oblasti Podpora školy žákům a spolupráce s rodiči 

4. Zhodnocení oblasti Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků 

5. Závěr 
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I.1  Naše škola – charakteristika  

Jsme státní škola s právní subjektivitou (zřizovatel hlavní město Praha), se statutem Fakultní školy 
Univerzity Karlovy (Přírodovědecké fakulty UK, Filozofické fakulty UK) a od tohoto školního roku i 
Fakulty elektrotechnické ČVUT. 

Škola se nachází nedaleko stanice metra Budějovická, dostupné jsou i zastávky autobusů zajišťující 
dopravní spojení z okrajových částí Prahy. Škola patří od svého vzniku (r. 1958) k největším v Praze. 
Od roku 1990 se škola zapisuje do povědomí veřejnosti také jako jedna z mála středních škol 
nabízejících možnost dvojjazyčného studia. Jako první v České republice se stala gymnáziem česko-
španělským. 

Ve školním roce 2019/2020 bylo ve škole dvacet tři tříd, tedy asi 670 žáků vzdělávajících se ve třech 
gymnaziálních oborech: osmiletém všeobecném (79-41-K/81), čtyřletém všeobecném (79-41-K/41) a 
v šestiletém dvojjazyčném s vyučovacím jazykem českým a španělským (79-41-K/610, 79-43-K/61). 

I.2  Naše škola – cíle školy 

Cíle školy jsou podrobně rozpracovány ve školním vzdělávacím programu a v koncepci rozvoje školy. 

II. Hodnocené oblasti a podoblasti a kritéria kvality školy 

Evaluační zpráva za rok 2019/2020 vychází ze závěrů evaluační zprávy z minulého školního roku. Tato 
zpráva se dotýká realizace cílů školy tak, jak jsou stanoveny v koncepčním záměru rozvoje školy. 
Chtěli jsme se soustřeďovat především na oblasti, které jsme v loňském školním roce vyhodnotili jako 
málo sledované nebo problematické, ale mimořádná karanténní opatření zavedená krátce po prvním 
pololetí nám tento záměr neumožnila v plné míře. Škola zůstala pro žáky s výjimkou maturantů 
zavřená až do konce školního roku, nesledovali jsme proto tak jako každoročně personální oblasti 
týkající se sociálního klimatu školy, ale situace jsme využili k rozpoutání diskuse, jak nově pracovat se 
žáky, jak zvýšit jejich motivaci a jak nově přistupovat k jejich hodnocení. 

Podklady pro hodnocení jednotlivých oblastí a podoblastí byly sbírány po celý školní rok 2019/2020. 

II.1  Podmínky ke vzdělávání 

a) Demografické 

Ke studiu jsme v tomto školním roce přijali do osmiletého typu studia šedesát žáků a šestiletého 
dvojjazyčného 32 žáků. Stále zaznamenáváme velkou disproporci mezi přijatými a nepřijatými, 
především u osmiletého studia je nadstandardní zájem uchazečů o vzdělávání (60 přijatých z 553 
přihlášených). Z kapacitních důvodů jsme mohli v tomto roce otevřít pouze tři nové třídy. Ze stejných 
důvodů jako loni jsme ani letos nepřijímali uchazeče o čtyřleté studium. (Počet zájemců o čtyřleté 
studium se již několik let pohyboval kolem devadesáti, z údajů z přihlášek vyplynulo, že zhruba 
třetina z nich přichází ze základních škol Středočeského kraje. Přestože jsme v minulých letech 
propagaci tohoto studia věnovali velké úsilí – Schola Pragensis, dny otevřených dveří, speciální 
propagační letáky – nepodařilo  se nám počet zájemců výrazně zvýšit.) 

b) Personální 

V oblasti personálního obsazení škola postupovala podle platné legislativy. Pedagogický sbor zůstává 
stabilní a plně kvalifikovaný, jeden vyučující dokončil v tomto roce inženýrské studium v oboru ICT. 
V průběhu prázdnin bohužel dva mladí vyučující, v oborech matematika-fyzika a zeměpis-tělesná 
výchova, podali výpověď z důvodu přechodu na jinou školu, kde jim nabídli výrazně lepší finanční 
ohodnocení. Zejména v oboru fyzika to byl pro školu závažný personální problém, neboť jde o 
úzkoprofilový obor. Podařil se vyřešit díky ochotě stávajících učitelů, kteří si hodiny přidali ke svému 
úvazku. Na místo vyučujícího zeměpisu a tělesné výchovy byl přijat nový vyučující. 
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Ředitelka školy trvale podporuje další vzdělávání učitelů všech oborů, takže v letošním roce 
absolvoval vzdělávací kurzy nejen vyšší počet vyučujících než v loňském školním roce, ale učitelé měli 
možnost se účastnit i kurzů velmi kvalitních. Velkou měrou k tomu přispěl evropský projekt 
v Operačním programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV, tzv. šablony pro střední školy), díky 
němuž se do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mohlo zapojit mnohem větší počet učitelů 
než v minulých letech.  Bohužel se nám kvůli přerušení výuky v březnu 2020 nepodařilo všechny 
plánované projekty dokončit. Termíny byly posunuty, projekty dokončíme spolu s aktivitami Šablony 
II v příštím školním roce. 

Projekt byl pedagogy jednoznačně hodnocen pozitivně. 

Podrobný přehled realizovaných školení a kurzů je součástí výroční zprávy v příloze č. 9. 

c) Bezpečnostní 

Kromě pravidel BOZ vycházejících ze zákona má škola ve své interní dokumentaci jasně stanovená 
pravidla bezpečného jednání a chování ve škole i při mimoškolních aktivitách. Tato pravidla jsou 
v průběhu roku probírána a připomínána v rámci porad pedagogických i nepedagogických 
pracovníků. V evakuačním plánu školy, jak bylo v loňském školním roce naplánováno, byly provedeny 
některé změny, se kterými byli seznámeni všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci. 
Kompetence jednotlivých zaměstnanců byly přesně vymezeny. Vzhledem k obecně zhoršující se 
bezpečnostní situaci byla stanovena pravidla i pro tzv. invakuaci. V červnu 2019 zahájil Magistrát 
hlavního města Prahy ve spolupráci s Policií ČR na naší škole bezpečnostní audit, ze kterého vyplynula 
nová opatření, která byla v průběhu roku z velké části realizována.  

d) Ekonomické 

Učitelé i ostatní pracovníci jsou v rámci provozních porad vždy informováni o rozpočtovém plánu 
školy, o jejím hospodaření a hledání dalších možných legálních zdrojů příjmů. Zákonné informace jsou 
pravidelně projednávány se zástupci odborové organizace ve škole. 

V letošním roce získala škola na grantech a dotacích MHMP a dotacích MŠMT celkem 3 035 000 Kč.  
Z  toho částka 2 158 214 Kč byla dotace z operačního programu Evropského sociálního fondu OP VVV 
(tzv. šablony II). Částkou 180 000 Kč měla být hrazena velká část cestovného na studijní výměnu žáků 
s partnerskou školou ve Španělsku.  Akce se nemohla realizovat, dotace byla vrácena MHMP a tento 
dlouhodobý kulturně vzdělávací projekt byl přerušen. 

Škola se opět zapojila do programu Excelence SŠ vyhlášeného MŠMT, který umožňuje odměňovat 
pedagogické pracovníky za vedení studentů, kteří obsadili přední místa v krajských a vyšších kolech 
soutěží vyhlášených ministerstvem školství. Letos bylo rozděleno mezi pedagogy 83 310 Kč. Výše 
částky svědčí o tom, že i finanční ohodnocení může být pro pedagogy motivační, soustředili 
pozornost na práci s nadanými studenty, kteří získali přední místa na úrovni mezinárodních soutěží 
(chemická, fyzikální a biologická olympiáda). 

Tarifní platy pedagogických i nepedagogických pracovníků byly z rozhodnutí vlády zvýšeny, ředitelce 
školy se i v letošním školním roce podařilo zvýšit nebo udržet výši osobních příplatků a několikrát za 
rok vyplatit odměny v celkové výši asi 2 500 000 Kč. Velká část této finanční částky nám byla navíc 
poskytnuta z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy. 

e)  Materiální 

O hlavních prázdninách v červenci a srpnu 2020 proběhla rekonstrukce prostor v prvním patře.  Na 
chodbách byla položena nová dlažba, nově byly obloženy stěny a prostory byly upraveny tak, aby 
odpovídaly jednotnému stylu výzdoby školy. V průběhu školního roku a během prázdnin byly díky 
dotaci z rozpočtu MHMP v šatnách vyměněny všechny skříňky a opraveno celé podzemní podlaží. 

Problémem i nadále zůstává bezbariérový přístup do budovy a možnost bezbariérového pohybu po 
škole. Škola se škola v minulých letech zapojila do operačního programu Praha – pól růstu ČR, v rámci 
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Prioritní osy 4 a požádala o dataci na vybudování výtahu na vnější straně budovy a nechala 
vypracovat projektovou dokumentaci.  Žádosti nebylo vyhověno, projekt tedy nebyl realizován. 

Jako každým rokem byla doplněna novými tituly školní knihovna. Stále však přetrvává problém 
chybějící studovny. Studenti využívají stoly a místa k sezení umístěných v prostorách školních chodeb, 
tento nábytek byl pořízen z finančních prostředků rady rodičů.  V rámci rozvrhových možností se pro 
tyto účely snažíme vždy vyčlenit jednu volnou učebnu. 

 

II.2 Obsah, průběh a výsledky vzdělávání 

 

a) Vzdělávací program 

I v tomto školním roce jsme věnovali velkou pozornost ověřování a případným dílčím úpravám našich 
tří školních vzdělávacích programů. Bereme je jako pružné dokumenty, proto jsme v nich i letos 
v souladu s příslušnými RVP provedli některé změny, které vyšly z praxe ověřovaného plánu. Všechny 
změny byly projednány školskou radou. 

Česká školní inspekce, která v květnu 2016 provedla na škole inspekční činnost, neshledala ve 
školních vzdělávacích programech žádné pochybení, naopak zdůraznila, že přijímaná opatření jsou 
systematická a efektivní a jsou koncipována na základě dlouhodobých trendů vývoje školy. 

 

b)  Realizace výuky 

Výuka ve škole se uskutečňuje podle tří školních vzdělávacích programů (ŠVP pro nižší stupeň 8letého 
gymnázia, ŠVP pro vyšší stupeň 8letého a pro 4leté gymnázium, ŠVP pro dvojjazyčné česko-španělské 
studium – obor vzdělání 79-43-K/61 a dobíhající obor vzdělání 79-41-K/610), ve kterých se klade 
velký důraz na motivaci studentů, neboť čím dál více přibývá žáků majících ke vzdělání čistě 
pragmatický vztah a motivovat je v předmětech, které pro ně nejsou prioritní, je stále těžší.  

Jejich přání užší specializace se snažíme vyhovět širokou nabídkou dvouletých i jednoletých seminářů 
(výběr z více než 50 možností). V průběhu tohoto školního roku jsme začali pracovat na revizi 
stávajících školních vzdělávacích programů, jejímž cílem by mělo být další zefektivnění výuky 
v souladu s praxí a měnícími se požadavky na trhu práce. Vzhledem k velkému nárůstu stále nových 
informací a poznatků bude součástí revize rovněž redukce obsahu některých témat. Vedoucím týmu 
složeného z předsedů předmětových komisí byla ředitelkou školy jmenována Mgr. Petra Pátková, 
která v příštím školním roce nastoupí do funkce zástupkyně ředitelky školy. Veškeré změny byly a 
budou provedeny na základě diskuse s respektem na mezipředmětové vztahy a v souladu 
s rámcovými vzdělávacími programy.  

Ředitelka školy se při sestavování úvazků snaží i na základě výsledků interních dotazníků zadávaných 
žákům a učitelům najít optimální obsazení vyučujících v jednotlivých třídách. V prvních ročnících 
osmiletého studia tak vyučují především pedagogové, kteří mají s žáky tříd nižšího stupně gymnázia 
dlouholeté zkušenosti, jsou vstřícní, ale zároveň důslední a vynikají velmi dobrými odbornými 
znalostmi. Tato péče věnovaná prvním ročníkům se odráží v jejich dalším studiu, do kterého si 
přinášejí kvalitní dovednosti a návyky. 

 

c)  Výsledky vzdělávání 

V této oblasti jsme i letos spolupracovali se společností Scio. Pilotáže testů se účastnilo 123 žáků, tzv. 
maturitního tréninku celkem 67 žáků. Žáci prvního ročníku dvojjazyčného studia se účastnili pilotáže 
jednotných přijímacích zkoušek připravovaných CZVV. S výsledky testů dále pracujeme, jsou 
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předávány vyučujícím testovaných předmětů, aby měli možnost se k případným nedostatkům ve 
výuce vrátit. 

O dobrých výsledcích vzdělávání svědčí i úspěšnost u maturitních zkoušek a přijetí absolventů na 
vysoké školy (viz výroční zpráva). 

 

d)  Mimovýukové aktivity 

Škola se snaží vytvářet optimální podmínky pro podporu individuálních zájmů žáků formou 
nepovinných předmětů (sportovní hry, ekologie, sborový zpěv) a kroužků (výuka jazyků, matematika, 
španělské divadlo). O tom, že tyto aktivity neprobíhají jen formálně, svědčí úspěchy žáků na soutěžích 
celostátní úrovně, které jsou v těchto oblastech vyhlašovány. V letošním roce bylo mnoho soutěží 
v důsledku hygienických opatření zrušeno. 

Veškeré mimovýukové a mimoškolní aktivity jsou hodnoceny pozitivně žáky, rodiči i pedagogy a jsou 
podrobně popsány ve výroční zprávě. 

 

II.3 Podpora školy žákům a spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy mezi školou, žáky a rodiči 

 

a) Klima školy 

I v letošním školním roce byla této oblasti věnována velká pozornost.  Zvolení delegáti do Rady rodičů 
ustanovené v listopadu 2014 velmi dobře spolupracují se školou, s ředitelkou školy jsou v kontaktu po 
celý školní rok, spolupráce s nimi se neomezuje jen na setkávání v době třídních schůzek. Některé 
problémy se tedy řeší operativně bez časových prodlev. 

Bohužel se nám v letošním školním roce nepodařilo obnovit činnost školního parlamentu, který se po 
odchodu členů z předchozích maturitních ročníků prakticky rozpadl, a mladším studentům se na jeho 
činnost nepodařilo navázat. 

I v letošním školním roce vydávali studenti s podporou Rady rodičů vlastní školní časopis GyBeat, i 
když některá jeho čísla vyšla kvůli přerušení pravidelné školní docházky se zpožděním. Studenti 
v tomto školním roce zorganizovali jeden přednáškový den, druhý, který bývá pravidelně v červnu, se 
z důvodu mimořádných opatření nemohl uskutečnit. Tato aktivita je studenty velmi pozitivně 
hodnocena. 

Žáci školy se každým rokem ochotně aktivně zapojují v organizaci veletrhu Schola Pragensis a dnů 
otevřených dveří, kde školu vždy velmi dobře reprezentují. 

 

b) Systém podpory školy žákům 

Této oblasti v důsledku narůstání psychické zátěže studentů věnujeme každoročně velkou pozornost. 
Je zaměřena především na pomoc studentům při zvládání nároků studia, zvládání zátěže a stresu a 
péči o studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Podpora školy žákům se soustřeďuje především na oblast zvládání přechodu nových studentů ze 
základní školy na gymnázium, oblast zvládání nároků gymnaziálního studia obecně bez ohledu na 
ročník, oblast primární prevence jak z hlediska přísunu věcných informací, tak i z hlediska nácviku 
sociálních dovedností, jako prevence rizikových vzorců chování, a konečně na oblast klimatu školní 
třídy z pohledu skupinové dynamiky. Ve všech těchto oblastech probíhá velmi dobrá spolupráce 
pedagogického sboru se školní psycholožkou. 
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Oblast péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byla upravena v září 2016 tak, aby 
odpovídala platné legislativě. V tomto školním roce jsme ověřovali především přímou podporu žákům 
ze strany jednotlivých pedagogů. 

Byl zaveden systém evidence žáků se SVP (aplikace Inkluze), který je snadno dostupný všem 
pedagogickým pracovníkům, takže může docházet k velmi rychlému a jasnému přenosu informací 
mezi jednotlivými učiteli a zároveň je minimálně zatěžuje administrativními úkony. 

Nově zavedený systém se osvědčil. Jeho prvním krokem je vytipování žáka a přímá podpora ze strany 
konkrétního pedagoga. Pokud byla tato podpora vyhodnocena jako nedostačující, žák je předán do 
péče školního poradenského pracoviště, jehož čtyři členové mají jasně rozděleny své kompetence a 
odpovědnosti. Ti pak dále spolupracují s dalšími vyučujícími žáka a jeho zákonnými zástupci. Není-li 
ani tato podpora dostačující, je zákonným zástupcům navržena návštěva pedagogicko-psychologické 
poradny, která vydá doporučení pro další práci s žákem. Tento postup se nám osvědčil, narazili jsme 
však na některé formální i obsahové nedostatky ve vyjádřeních a doporučeních pedagogicko- 
psychologické poradny vydaných v období před změnou legislativy.   

V tomto školním roce jsme věnovali velkou pozornost individuálním vzdělávacím plánům (jasné 
rozlišení jednotlivých typů Individuálních vzdělávacích plánů podle důvodů - IVP-SVP a ZO, IVP-
nadání, IVP-ostatní) a byly nově upraveny žákovy povinnosti při jeho plnění s přihlédnutím k jeho 
konkrétním potřebám. 

Povolováním IVP nadaným žákům se snažíme podpořit jejich individuální aktivity, které bývají s jejich 
specifickým zájmem spojeny. Umožňujeme jim tak spolupracovat i s jinými odbornými institucemi 
(vysoké školy, vědecké ústavy), a rozvíjet jejich talent (podrobně ve výroční zprávě). 

V tomto školním roce se nám díky „šablonám“ podařilo otevřít čtyři doučovací kroužky, tři 
z matematiky a jeden z českého jazyka, což ocenili žáci se slabším prospěchem, budeme tedy v této 
činnosti pokračovat i v letošním školním roce.  

  

c) Individuální přístup k žákům 

Individuální přístup k žákům je zajišťován ve spolupráci se školní psycholožkou a celým ŠPP, které 
monitoruje práci pedagogického sboru se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy 
učení a chování, zdravotní omezení, nadaní studenti atd.), poskytuje metodickou i organizační pomoc 
jednotlivým vyučujícím a individuální podporu žákům se SVP (viz předchozí bod). 

 

d) Spolupráce s rodiči 

Rodiče i škola považují vzájemnou spolupráci za velmi dobrou. Rada rodičů finančně přispívá na 
nadstandardní aktivity žáků a tím podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání. 

I v letošním roce v rámci změn v souvislosti s GDPR zákonní zástupci nebo zletilí žáci podepisovali 
generální a souhrnné informované souhlasy vztahující se především k práci školního poradenského 
pracoviště (poskytování služby a nakládání s údaji). Všem bylo v souladu s předpisy umožněno se 
vyjádřit, zda dané služby chtějí, nebo nechtějí využít. 

Pomoc rodičů jsme zaznamenali i v nastalé mimořádné situaci, kdy nabízeli svou pomoc zejména při 
přechodu na společnou platformu MS Teams (pomoc při realizaci, školení učitelů). Mnozí ocenili 
pracovní nasazení našeho pedagogického sboru a vyjádřili své poděkování za práci učitelů i písemnou 
formou.  

 

II.IV  Vedení a řízení školy 
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a) Strategické řízení 

Rozvoj školy pokračuje v předem stanovených plánech, o kterých vedení školy pravidelně diskutuje 
s širším vedením školy a ostatními pracovníky. Nová koncepce školy byla předložena ředitelkou školy 
na základě nové strategie hodnocení ČŠI s názvem Kvalitní škola. Tato koncepce školy byla 
jednomyslně přijata pedagogickou radou dne 1. 9. 2015 a v květnu 2016 pozitivně hodnocena Českou 
školní inspekcí. 

 

b) Organizační řízení školy 

V tomto školním roce vedení školy ve své práci navázalo na loňskou činnost v zjišťování personálních 
a provozních problémů v rámci předmětových komisí. Vzhledem k velikosti školy a existenci dvou 
odlišných sekcí se ředitelka školy i nadále snaží efektivně plánovat a přesně definovat povinnosti a 
stanovovat kompetence jednotlivých pracovníků. Klíčovými spolupracovníky zůstávají předsedové 
komisí a vedoucí česko-španělské sekce. 

 

c) Partnerství školy a externí vztahy 

I v letošním školním roce škola nadále rozšiřovala mezinárodní formy partnerské spolupráce 
s institucemi hispanofonních zemí. I nadále se nám daří zajišťovat účast předních zástupců ze 
Španělského království, Mexika, Argentiny a Chile, kteří přicházejí na besedy, přednášky a diskuse 
s našimi studenty. 

Ve školním roce 2017/2018 jsme navázali spolupráci se střední a jazykovou školou v Salamance, na 
kterou jsme úspěšně navázali i v dalších letech. Již druhým rokem se skupina studentů účastnila 
týdenního jazykového kurzu, který hodnotili velmi pozitivně; je tedy v našem zájmu v této spolupráci 
pokračovat. Podařilo se nám tak plně nahradit zaniklou spolupráci se střední školou v Madridu. 

Samozřejmostí je spolupráce s mnoha organizacemi zastoupenými v České republice, např. s Instituto 
Cervantes (odborné přednášky, návštěvy knihovny, slavnostní předávání maturitních vysvědčení. 
Škola je členem Iberoamerické společnosti, jejíchž přednášek a vyhlášených soutěží se naši studenti 
pravidelně zúčastňují (viz podrobně ve výroční zprávě). Škola pravidelně spolupracuje s organizacemi 
(ASF, Alfa Agency), které zabezpečují roční studijní pobyty zahraničních studentů na naší škole. 

Pravidelný jazykový kurz probíhající již několik let v průběhu hlavních prázdnin ve spolupráci 
s jazykovou školou ve Valencii se v důsledku omezení výjezdů do zahraničí neuskutečnil, přestože o 
něj studenti projevili velký zájem. 

 

Dotazníky Sociální klima školy, distanční výuka 

Dotazníky, pomocí nichž mapuje vedení školy sociální klima, především ve vztazích učitel–žák, nebyly 
v době distanční výuky zadány.  

Pozornost jsme soustředili především na zvládnutí nové situace, která narušila zaběhnutý systém a 
pro žáky i učitele velmi náročná. Po vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření učitelé stáli 
před zcela neznámou situací, kdy museli co nejrychleji navázat jiným způsobem kontakt se svými 
žáky. Distanční výuku zvládla většina vyučujících i díky rychlé spolupráci ředitelky školy s rodiči a 
pracovníky IT společnosti Gesto. Během tří týdnů od přerušení pravidelné docházky do školy jsme 
přešli na platformu MS Teams, se kterou se všichni naučili poměrně rychle pracovat. 

Ukázalo se však, že distanční výuka je pro učitele velmi náročná především časově a že v žádném 
případě nemůže nahradit osobní kontakt učitele s žáky ve třídě. Jistým přínosem určitě bylo, že nás 
taková práce vedla k zamyšlení se nejen nad novými pracovními metodami a postupy, ale i k novému 
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pohledu na hodnocení žáků. V příštích letech se chceme více seznámit formou některých školení a 
vzájemnou výměnou zkušeností s tzv. formativním hodnocením.  

 

Závěr 

Letošní školní rok byl mimořádný, mnoho běžně prováděných aktivit nebylo možné uskutečnit. 
Můžeme konstatovat, že i v těchto ztížených podmínkách se učitelé našeho sboru umí rychle 
přizpůsobit a pracovat naplno. Nezanedbatelným poznatkem bylo i to, že se mnozí mohli přesvědčit o 
obrovské kolegialitě a ochotě v obtížné situaci pomoci jeden druhému.  

Ukázalo se také, že i většina studentů přistoupila k nově nastalé situaci velmi zodpovědně, 
respektovala pokyny a plnila si své povinnosti v mezích daných možností. O jejich zodpovědném 
přístupu svědčí i úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek probíhajících v nestandardních podmínkách. 

 

Dne 8. října 2020       

Zapsala: PhDr. Renata Trnková 
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