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Přílohy k výroční zprávě školy za rok 2021/2022 

 

Příloha č. 1 

Učební plány školních vzdělávacích programů 

79-41-K/81 Gymnázium 

79-41-K/41 Gymnázium 

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium  

 

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň 8letého gymnázia (ŠVP NG) platný od 1. 9. 2007, 
aktualizovaný k 1. 9. 2020 a k 1. 9. 2021. 

Školní vzdělávací program pro 4leté gymnázium a vyšší stupeň 8letého gymnázia (ŠVP G) platný  
od 1. 9. 2009, aktualizovaný k 1. 9. 2020. 

Školní vzdělávací program pro dvojjazyčné česko-španělské gymnázium – pilotní verze (ŠVP DG) platný 
v rámci pokusného ověřování od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2021. Školní vzdělávací program pro dvojjazyčné 
česko-španělské gymnázium (ŠVP DG) platný od 1. 9. 2016, počínaje 1. ročníkem, aktualizovaný k 1. 9. 
2020. 

Všechny ŠVP jsou k nahlédnutí ve škole. 

Od září 2010 byla do učebních plánů vybraných tříd a ročníků přidána jedna vyučovací hodina týdně 
pro reálie a konverzaci v anglickém, španělském a německém jazyce, která je vyučována hlavně 
zahraničními vyučujícími. 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   

14 Anglický jazyk 4 3 3 4   

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

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 

15 Dějepis 2 2 2 2   

Výchova 
k občanství 

2 1 2 2   

Člověk a příroda 29 Fyzika 1 2 3 2 Ve 3. r. zařazeny 
laboratorní práce 

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

Přírodopis 2 2 2 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 

   Zcela integrováno *) 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 
 

122   30 30 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   

13 Anglický jazyk 3 3 3 4   

14 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   12 1. VP – – 2 2 dvouletý VP 

2. VP – – 2 2 dvouletý VP 

3. VP – – – 2 jednoletý VP 

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 (ŠVP DG)  

V oboru vzdělání Dvojjazyčné gymnázium (79-43-K/61), s vyučovacím jazykem českým a španělským, 
se ve školním roce 2020/2021 vzdělávali všichni žáci tohoto oboru.  

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 

23 Český jazyk a 
literatura 

4 3 4 4 4 4 
 

38 Španělský jazyk 
a literatura  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 

23 Matematika 
3 3 4 4 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 
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Výchova ke zdraví       Integrováno do 
biologie, OSZ a 

tělesné výchovy 

Člověk a svět 
práce 

 Člověk a svět práce 
      

Integrováno do 
OSZ a španělského 

jazyka 

Volitelný 
předmět 1 

12  
- - - - 2 2  

Volitelný 
předmět 2 

 
- - - - 2 2  

Volitelný 
předmět 3 

 
- - - - - 2  

Volitelný 
předmět 4  

 
- - - - - 2  

Celková 
dotace 

205  
34 34 35 34 35 33 

 

 

Aktualizace 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 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 postupně pracovaly ve školním roce 2020/2021 týmy učitelů vedené 
zástupkyněmi ředitelky školy P. Pátkovou a M. Kovaříkovou; výsledkem jsou aktualizace ŠVP DG a ŠVP 
pro vyšší stupeň 8letého gymnázia. Tyto aktualizace byly školskou radou projednány dne 30. 8. 2021 a 
vyučuje se podle nich v odpovídajících ročnících od 1. 9. 2021. 

Příloha č. 2 

Zpráva o činnosti ŠPP Gymnázia Budějovická 680 za školní rok 2021/2022 

1. Školní poradenské pracoviště 

 

1.1. Složení školního poradenského pracoviště 

Ve školním roce 2021/2022 působili v rámci školního poradenského pracoviště tito zaměstnanci: 

Mgr. Nataša Šimků – výchovná poradkyně pro všeobecné studium 
PhDr. Miroslava Kovaříková, PhD. – výchovná poradkyně pro bilingvní studium 
Mgr. Milan Hes, PhD. – 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 2020/2021 proběhla spolupráce následujícím způsobem: 

Akce Počet 

Seminář středoškolských psychologů 4x 

Seminář výchovných poradců  
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Seminář školních metodiků prevence 1x seminář přímo v 
PPP (červen 22), 1x 

seminář MHMP (září 
21) 

Konzultace individuálních případů ve škole 3x 

Konzultace ve vztahu ke studentům s SVP 8x 
 

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

Školní poradenské pracoviště ve školním roce 2021/2022 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. 

 

Činnosti ve smyslu prevence 
 

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

Program Gybu-mentoring Adaptace jednotlivců Kateřina Šmatláková 91 studentů prvních ročníků 

Adaptační výjezdy, Refresh, 
Upgrade 

Metodika a organizace 

Adaptace jednotlivců, osobnostně 
sociální rozvoj, klima třídy 

Školní třída 

Kateřina Šmatláková  

Nataša Šimků 

Součástí adaptačního výjezdu 1. 
ročníků blok metodika prevence 
“První pomoc v náročné situaci” - 
proběhlo 3 x 60 minut (září 21) - 
cílem základní seznámení s primární 
precencí na GYBU. 

Refresh 

Klima třídy 3x 

Nácvik vedení třídnických hod. 
v prvních ročnících 

Metodická podpora třídním uč. 

Školní třída Kateřina Šmatláková + 
Wenku 

+ TU prvních ročníků 

3x školní třída po dobu říjen až 
duben.  

Program Učíme se učit Prevence studijního selhávání Nataša Šimků 3x (nabídka v prvních ročnících) 

Vstupní dotazník 

Prevence studijního selhávání 

Kateřina Šmatláková 

3x školní třída, administrace a 
vyhodnocení před adaptačním 
výjezdem, prezentace třídám na AV. 

Prevence rizikového chování 

Screening SVP 

Prevence výchovných obtíží 

Monitoring nových studentů 

(průběžně ve školním roce) 

Prevence studijního selhávání Nataša Šimků 

Miroslava Kovaříková 

6 studentů opakovaně 

4 studenti opakovaně 

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 

Průběžně, nárazově, dle potřeby, ve 

školním roce 21/22 11x. 

Sociometrie a klima třídy Školní třída Kateřina Šmatláková 3x školní třída, administrace, 

vyhodnocení, prezentace 

skupinového výsledku i 

individuálních výstupů. 
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Metodické zastřešení a 
organizace tematických bloků ve 
výuce 

Prevence rizikového chování Milan Hes a vyučující 
VO, ZSV 

M. Hes - koordinace 

Komunikace s vyučujícími VO a SV, 
tematické vymezení, termínování, 
nabídka metodické podpory, přímá 
konzultace s vyučujícími VO a SV. 
Termínově zejména (říjen 21 a 
duben 22, jinak průběžně). 

Metodické zastřešení a 
organizace interaktivních bloků 
a seminářů 

Prevence rizikového chování Milan Hes 

+ Proxima Sociale 

M.Hes – koordinace a 
aktualizace témat 

Komunikace s Proxima Sociale 

(dr.Weislová) - průběžně emailem+ 

1 x během školního roku osobní 

schůzkou (září 21 naposledy). 

Tematické upřesnění bloků PP, 

realizace bloků PP: listopad 21 a 

květen 22 – primy až septimy + 

odpovídající ročníky šestiletého 

studia), evaluace.  Bloky primární 

prevence k online rizikům pro primy 

a sekundy osmiletého studia 

realizace: únor 22 - příprava, 

aktualizace témat, komunikace s 

Proximou Sociale, evaluace. 

Specifická drogová prevence pro 

třídu 4.D - příprava s Proximou 

Sociale, osobní schůzka, příprava, 

komunikace, realizace: 3 x blok 

březen 22, evaluace, spolupráce s 

třídní prof. N. Šimků. 

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

Speciální vzdělávací potřeby (SVP) Kateřina Šmatláková 

 

Průběžně, nárazově, dle potřeby, ve 

školním roce 21/22 15x. 

Obecná metodická podpora 
vyučujícím ve vztahu 
k výchovným problémům 

Chování, výchovná problematika Nataša Šimků 

Miroslava Kovaříková 

Jednání se šp. vyučuíjcími  

opakovaně Miguel  Osuna 

Obecná metodická podpora 
vyučujícím ve vztahu 
k osobnostní problematice nebo 
distanční výuce 

Osobnostní problematika Kateřina Šmatláková Průběžně, nárazově, dle potřeby, ve 

školním roce 21/22 29x. 

PROFI testy v přelomových 
ročnících 

Další vzdělávací cesta – kariérové 
poradenství 

Kateřina Šmatláková 3x školní třída, administrace, 

vyhodnocení, zpracování zprávy a 

prezentace individuálních výstupů 

žákům. 

PROFI testy v předposledních 
ročnících 

Další vzdělávací cesta – kariérové 
poradenství 

Kateřina Šmatláková 3x školní třída, administrace, 
vyhodnocení, zpracování zprávy a 
prezentace individuálních výstupů 
žákům. 

Evaluace činnosti ve smyslu 
prevence 

Všechna témata Kateřina Šmatláková 
Nataša Šimků 

Milan Hes 

Miroslava Kovaříková 

Evaluce PP na pravidelných 
schůzkách ŠPP, využití podkladů 
evaluačních zpráv Proxima Sociale. 

Evidence činností, tvorba 
související dokumentace 

Všechna témata Kateřina Šmatláková 

Nataša Šimků 

Milan Hes 

Miroslava Kovaříková 

Evaluace činností na pravidelných 
schůzkách ŠPP. 

    

Činnosti ve smyslu intervence 
 

Popis/název činnosti: Oblast práce / účel činnosti: Odpovědná osoba: Rozsah činnosti: 
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Individuální případová práce (vč. 
diagnostiky učebních stylů, 
nácviků apod.) 

Studijní selhávání Nataša Šimků 

Miroslava Kovaříková 

Kateřina Šmatláková 

42x konzultace 

18x konzultace  

Individuální případová práce 

(poradenství a 
socioterapeutické vedení) 

Adaptace jednotlivců Kateřina Šmatláková 14x konzultace 

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

Speciální vzdělávací potřeby Kateřina Šmatláková 

Miroslava Kovaříková 

Nataša Šimků 

65x konzultace 

6x konzultace 

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

Chování, výchovná problematika Nataša Šimků 

Miroslava Kovaříková 

Milan Hes 

Výchovná komise: prosinec 21 – 
zákonná zástupkyně žáka ze třídy 
4.D - drogová problematika, řešení, 
pomoc. 

Výchovná komise: červen 22 – 3 x 
zákonní zástupci žáků 2.B - 
problematika šikany, vztahů ve 
třídě. 

Výchovná komise: prosinec 21 – 
zákonná zástupkyně žáka ze třídy 
4.D - drogová problematika, řešení, 
pomoc. 

Výchovná komise: červen 22 – 3 x 
zákonní zástupci žáků 2.B - 
problematika šikany, vztahů ve 
třídě. 

 

Individuální případová práce 
(poradenství, socioterapie, 
podpůrná terapie) 

Osobnostní problematika Kateřina Šmatláková 230x konzultace 

Individuální případová práce 
(konzultace nad výsledky PROFI) 

Další vzdělávací cesta, kariérové 
poradenství 

Kateřina Šmatláková 

Nataša Šimků 

6x třída, cca 15 minut každá 
jednotlivá konzultace nad výstupy. 

4x 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 

Individuální případová práce 4.D: 
rozhovory se žáky 4.D v prosinci 21 
– 6 x rozhovor (informace o stavu 
problému, stanovení strategie, 
řešení, doporučení k podpůrným 
terapiím, následná práce se třídou, 
specifická prevence v součinnosti s 
Proxoma Sociale, výchovná komise). 

Individuální případová práce 2.B: 
rozhovory se žáky v červnu 22 – 6 x 
rozhovor, informace o stavu 
problému, stanovení strategie, 
následná práce se třídou - třídnická 
hodina k problematice šikany, 
výchovná komise). 

Individuální případová práce 3.D: 
rozhovory se žáky v březnu 22 – 3 x 
rozhovor, informace o problému, 
stanovení strategie, doporučení 
následné pomoci (terapie) žákovi s 
projevy nezvládnuté agrese, 
spolupráce se školní psycholožkou. 

Individuální případová práce 
(situační intervence ve školní 
třídě) 

Školní třída Kateřina Šmatláková 

Milan Hes 

Ve spolupráci s Proxima Sociale 
příprava a realizace specifické 
drogové prevence ve třídě 4. D - 
březen 22. 
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Ve spolupráci s třídním učitelem 2.B 
příprava podkladů pro třídnickou 
hodinu k tematice šikany a vztahové 
problematice. 

Individuální případová práce – 
další vzdělávací cesta 

Kariérové poradenství Miroslava Kovaříková 10 studentů 

Evaluace činnosti ve smyslu 
intervence 

Všechna témata Kateřina Šmatláková 

Nataša Šimků 

Milan Hes 

Miroslava Kovaříková 

Evaluace v ŠPP, využití podkladů 
Proxima Sociale. 

Evaluace v ŠPP, využití podkladů 
Proxima Sociale. 

 

Evidence činnosti, tvorba 
související dokumentace 

Všechna témata Kateřina Šmatláková 

Nataša Šimků 

Milan Hes 

Miroslava Kovaříková 

Evidence činnosti: interní materiály 
ŠPP, průběžné doplnění evidence 
primární prevence v systému SEPA – 
za školní rok 21/22 bude doplněno v 
září 22. Průběžná kontrola, evaluace 
a tvorba dokumentace ŠPP. 

 

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. 

K. Šmatláková, vedoucí ŠPP, školní psycholožka 

 

Příloha č. 3 

PŘEHLED VÍCEDENNÍCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

 datum destinace třída 

1.  2. - 7. 9. 2021 Sportovní kurz 4.E, 6.D, 8.A 

2.  24. 9. – 27. 9. 2021 Adaptační kurz - Střelské Hoštice 1.A, 1.B, 1.D 

3.  30. 9. – 3. 10. 2021 Refresh - Střelské Hoštice 5.A, 5.B, 3.D 

4.  11. 10. – 15. 10. 2021 Upgrade - Střelské Hoštice 2.A, 2.B 

5.  
27. – 30. 10. 2021 Školení učitelů – šablony II (J. Morava) přihlášení účastníci, 32 

pedagogů 

6.  9. – 14. 1. 2022 lyžařský kurz 2.A, 2.B 

7.  20. – 25. 3. 2022 lyžařský kurz 5.A, 3.D 

8.  27. 3. – 1. 4. 2022 lyžařský kurz 5.B  

9.  7. 6. – 13. 6. 2022 Sportovní kurz 7.A, 7.B, 5.D 

10.  20. 6. – 24. 6. 2022 Poznávací zájezd Švýcarsko 6.A, 6.B 
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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 příloha č. 6): 
Botanická soutěž 
Biologická olympiáda 
Ekologická olympiáda 
Zlatý list  
Lesnická olympiáda – YPEF  
Chytré hlavičky 

Žáky do soutěží připravovala především RNDr. J. Eckschlagerová v rámci programu nepovinného 
předmětu 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) 

- při škole pracuje kroužek Nepovinné 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 žáci a žáci nepovinné ekologie): 

Zahrada – park 
Barevný les 
Pozorování ptáků na podzim  
Čištění budek před školou 

- projekty v rámci výuky:    
Geoparky UNESCO, Evoluce na provázku 

      Naše zahrada  
      Můj domácí mazlíček  
      Cizokrajné ekosystémy  
      Mapa minerálů  
      Savci 
      Mutace u člověka  

Jak se živí rostliny? - tvorba myšlenkové mapy,  
 Hádej čeleď – referát studentů v podobě hádanek na poznávání jednotlivých čeledí krytosemenných 
rostlin 
 Pozvánka na prázdniny – studentské plakáty představující jednotlivá chráněná území ČR 

- 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, na školním pozemku jsou 2 nová krmítka pro ptáky a je zde umístěn i 1 hmyzí hotel 

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

 

http://www.gybu.cz/oskole/zelena.asp


                                                                                  GyBu – Přílohy k výroční zprávě školy za rok 2021/2022 

11 
 

Příloha č. 5                      

PŘEHLED ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT REALIZOVANÝCH  
NAŠÍ ŠKOLOU 

Ve škole pracovalo celkem asi 218 žáků v 8 skupinách nepovinných předmětů a zájmových kroužků. 
Jednalo se hlavně o nepovinné cizí jazyky (latina, italština, francouzština), divadlo ve španělštině, 
tělesnou výchovu a sportovní hry, sborový zpěv, ekologii a Klub mladého diváka. 

Aktivity realizované jednotlivými předmětovými komisemi (PK): 

1. Český jazyk a literatura, estetická výchova 

Kulturně vzdělávací akce pro studenty se po distanční výuce rozjíždějí pozvolna. 

 Školní pěvecký sbor pod vedením L. Charvátové uspořádal vánoční představení pro primy. 

Vystoupil také v domově důchodců a při slavnostním předávání maturitních vysvědčení 

v Institutu Cervantes a v Klementinu. Závěrečný koncert pěveckého sboru se konal dne 27. 6. ve 

škole. 

 V rámci hodin VV absolvovali žáci 2. ročníků prohlídku Anežského kláštera spojenou s tvůrčím 

programem Dílna gotického písaře. Tato akce je do vyučování zařazována pravidelně, 

koresponduje s probíranou tematikou středověku jak ve VV, tak v dějepisu. 

 Studenti dále navštívili výstavu Eriky Bornové v Coloredo - Mansfeldském paláci (1. D, 5. B), 

Jiřího Příhody v Rudolfinu (3. D, 4. D) a expozice „Dlouhé století“ a „První republika“ 

ve Veletržním paláci (4. D). 

 Skupiny pod vedením M. Čecha čerpaly inspiraci na výstavě klauzurních prací v UMPRUMu. Své 

vlastní klauzury vystavovali studenti ze tříd 4. D a 6. A  poslední červnový týden ve škole. 

 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro uchazeče z 5. a 7. ročníků ZŠ letos proběhly z důvodů 

nestabilní epidemické situace pouze online formou, byly rodiči i žáky hodnoceny velmi dobře. 

 Pod vedením R. Trnkové a D. Marešové probíhal intenzivní kurz českého jazyka pro dva studenty 

z Ukrajiny. 

 

2. Cizí jazyky (Aj, Nj, Šj) 

2.1 Anglický jazyk  

DVZ – v zimních měsících, kdy výuka pokračovala prezenčně, ale hodně studentů bylo nemocných nebo 
v karanténě, jsme využili možnosti distanční i hybridní výuky. K tomu se nám osvědčily zakoupené 
vizualizéry. 

 Spolupráce s Oxford University Press – distribuce učebnic, elektronické učebnice pro učitele gratis 

 Vedení knihovny anglické a americké beletrie pro studenty, podpora od Rady rodičů  

 Prezentace studentských prací na nástěnkách a na webu školy 

 Informace pro budoucí první ročníky a objednávka učebnic pro ně  

 Komunikace s UCAS – podávání přihlášek na VŠ v UK  

DofE – Mezinárodní cena Vévody z Edinburghu – informace o programu, spravování aktivit studentů, 
expedice. Letos jsme po Covidu dokončili program ve dvou úrovních a celkem 4 studentky byly 
oceněny v Brožíkově síni ve Staroměstské radnici. 

2.2 Další cizí jazyk (němčina, španělština) 
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 Studio Itaka – Španělská kultura křížem krážem 5. A,B - 1. 6. 2022  

 Organizace studijního jazykového pobytu v Salamance, který proběhne v září a říjnu 2022 
(účastní se společně studenti šestiletého i osmiletého typu studia)  

 Vycházka Prahou ve španělštině s názvem Hacemos de guía por Praga (7A, listopad 2021)  

 Olympiáda ELE (únor 2022)  

 Doučování žáků (němčina, španělština) 

 Nepovinný předmět pro zájemce – francouzský jazyk  

 

3. Společenskovědní předměty (D, SV, VO) 

3.1 Historická exkurze (České středohoří)  
3.2 Pracovní seminář v Terezíně pro předmaturitní ročník  
3.3 mediální výchova – exkurze  
Používána celá škála metod práce – frontální, výklad, skupinová práce a projekt, samostatná 
individuální práce, práce s učebnicí, dokumenty a atlasy, různé způsoby práce s různými typy 
odborné a populárně odborné literatury a specializovanými časopisy, práce s obrazovým materiálem, 
využití DVD/videa a dataprojektoru (včetně přípravy prezentací jak ze strany vyučujících, tak 
studentů), vedení seminárních prací, popř. soutěžních prací, problémové vyučování, rozbory textů, 
referáty, kulturně historické aktuality, projekty k moderním dějinám, didaktická hra, sociologický 
dotazník, prvky dramatické výchovy, zařazovány byly diskuse, besedy, exkurze, ankety atd. 
3.4 Zapojení do projektu Komenský „Měníme svět k lepšímu“ 

 

4. Matematika a informatika 

 Během roku byly ukončeny aktivity čerpané ze Šablon II. 

 Pokračovaly kroužky doučování pro vybrané studenty nebo třídy ohrožené studijním 
neúspěchem v rámci dotace MŠMT Národní plán obnovy/Doučování žáků 

 přednáška Bankéři jdou do škol pro třídy 4. AB, 2. D, 5. AB proběhla ve dnech 13. a 20. 10.2021 

 Přípravné kurzy pro žáky z pátých a sedmých ročníků ZŠ byly letos organizovány on-line formou. 
  
5. Biologie 

Sobotní exkurze: Vyučující biologie pořádají tyto exkurze do terénu, při kterých často spolupracují s 
vyučujícími jiných předmětů, takže tyto exkurze lze považovat za tzv. komplexní! 

Ekosystém les, 2A a 2B 

  Medník  

Botanická na Karlštejn 

Pitkovická stráň 2x 

Ekologická exkurze na Karlštejnsko pro 3D 

Množství dalších akcí pořádaných v rámci výuky biologie – viz příloha č. 4 

 
6. Fyzika – akce ve spolupráci s FEL ČVUT  

 

7. Chemie 

 VŠCHT - Hodiny moderní chemie – akce ve škole pro třídy – 5.A, 5.B, 4.E, 6.A  

 FS ČVUT – kolaborativní robot, virtuální realita, 3D tisk – akce ve škole pro třídy – 5.A, 6.B, 7.B  

 Exkurze chemického semináře do laboratoří Národního technického muzea (MS) 
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 Týden Akademie věd ČR – online přednášky a akce pro třídy – 2.B, 5.A, 5.B, 4.E  

 Týden mozku – online přednášky – 5.D, 7.B, 4.E  

 Projekty většího rozsahu v rámci výuky chemie 

 Chemie jádra ze všech stran – 5.A, 5.B  

 Chemie v kosmetice – 6.A, 6.B  

 

8. Zeměpis 

 zeměpisná exkurze se zaměřením na Karlovarský kraj pro kvarty 4AB proběhla ve dnech 1. – 3. 6. 

2022 

 zeměpisný program Planeta Země 3000, tentokrát o Madagaskaru, navštívili 25. 2. 2022 třídy 

2AB, 6AB 

 zeměpisná přednáška „Himaláje“ pro tercie proběhla v prosinci 

 projekt „Z“ pro nižší gymnázium – „Cestujeme po Evropě“ byl zrealizován rovněž v prosinci 

Obohacením výuky jsou určitě i zeměpisné exkurze a další zeměpisné akce, například výukové 
programy Planeta Země.  V rámci zvýšení úrovně zeměpisné profilové zkoušky, jsme i letos používali 
tematické slepé mapy a grafické pracovní listy (nikoli zeměpisné atlasy). 

 

9. Tělesná výchova 

 Lyžařské kurzy Rakousko, Hinterstoder: 

 1. – 14. 1. 2022 (2.A, 2.B + studenti na doplnění  48) 

 20. 3. – 25. 3. 2022 (5.A, 3.D   48) 

 27. 3. – 1. 4. 2022 (5.B + studenti na doplnění  44)  

 Sportovní kurz Malý Ratmírov – (7.A, 7.B, 5.D  55) 

 Sportovní akce školy: červen – atletické přebory školy (NG), sportovní den (VG) 

 Další vzdělávání: Kuba, Voračka – semináře v rámci svých trenérských činností. 

 Vedení pedagogické praxe: 2 studenti FTVS 

 

Příloha č. 6 

PŘEDNÍ UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

Český jazyk 

V tomto školním roce se studenti opět zúčastnili Lingvistické olympiády a po roční přestávce i 

Olympiády v českém jazyce, a to v hojném počtu. Měli jsme velmi úspěšné řešitele, studentka Jolana 

Štraitová (7. A) získala ve své kategorii 1. místo v krajském kole OČJ. 

Po distanční přestávce proběhlo také školní kolo recitační soutěže (koordinovala N. Šimků). 

Matematika 

 Studenti všech ročníků se aktivně zapojili do matematických soutěží: Logická olympiáda (Žo), MO, 
Maso (JK), Náboj (Sp), Pangea (LJ), Klokan, Pythagoriáda (JK), řada z nich skončila velmi úspěšně 

 PK matematiky a španělská sekce organizovaly i letos soutěž Matematická fotografie. Výsledky 
shrnuje článek Matematická fotografie 2021/2022 
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Výsledky matematických soutěží 
 

Matematická olympiáda: 

Kategorie C: 
 úspěšný řešitel školního kola: 
  Teyssler David 5. B 
 úspěšný řešitel krajského kola: 
  Teyssler David 5. B 
Kategorie Z8: 
 postup do oblastního kola: 
  Toufar Petr 3. A 
  Henžlík Šimon 3. B 
 úspěšní řešitelé oblastního kola: 
  Toufar Petr 3. A 2. – 6. místo 
  Henžlík Šimon 3. B 2. – 6. místo 
Kategorie Z7:  
 postup do oblastního kola: 
  Hrdinová Anna 2. B 
  Bielčíková Veronika  2. B 
  Pelikán Vojtěch 2. A 
  Kopl František 2. B 
 úspěšní řešitelé oblastního kola: 
  Hrdinová Anna 2. B 2. – 6. místo 
  Bielčíková Veronika  2. B 
  Kopl František 2. B 
Kategorie Z6: 
 postup do oblastního kola: 
  Randáková Eva 1. B 
  Černý Štěpán 1. A 
  Burget Adam 1. B 
  Hlaváč Dominik 1. B 
  Kasal Jiří 1. B 
 úspěšní řešitelé oblastního kola: 
  Randáková Eva 1. B 1. – 6. místo 
  Černý Štěpán 1. A 
  Burget Adam 1. B 
Matematický klokan – výsledky školního kola: 
1. místo Vávrová Lucie 2. B 116 bodů 
2. místo Muzikář Michal 2. B 114 bodů 
3. místo Konvalina Jan 2. A 110 bodů 
Kategorie Benjamín: 
1. Vávrová Lucie 2. B 116 bodů 
2. Muzikář Michal 2. B 114 bodů 
3. Konvalina Jan 2. A 110 bodů 
Kategorie Kadet: 
1. Bízek Jiří 4. B 104 b. 
2. Svěcený Robin 4. A 91 b. 
3. – 4. Peichl Jan 4. B 85 b. 
3. – 4. Příhoda Matyáš 2. D 85 b. 
Kategorie Junior: 
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1. Kovář Kryštof 6. A 105 b. 
2. Franek Petr 6. A 100 b. 
3. Plešinger Adam 6. B 96 b. 
Kategorie Student: 
1. Šulc Přemysl 8. A 75 b. 
2. Kačenková Lída 5. D 73 b. 
3. Nováková Ekaterina 5. D 70 b. 
Pythagoriáda: 
 úspěšní řešitelé okresního kola – 6. ročník: 
  Ryashchenko Anastasia 1. B 
  Drbohlav Adam 1. B 
  Hlaváč Dominik 1. B 
  Kasal Jiří 1. B 
 úspěšní řešitelé obvodního kola – 8. ročník: 
  Henžlík Šimon 3. B 
  Rosenbaumová Ronja 1. D 
  Toufar Petr 3. A 
  Strakošová Natálie 3. B 
  Brňák David 3. B 
  Prokopová Andrea 3. B 
  Škorpíková Sylva 3. A 
  Vaníčková Markéta 3. B 
  Junová Nikoleta 3. B 
  Plachý Erik 3. B 
 úspěšní řešitelé obvodního kola – 9. ročník: 
  Svěcený Robin 4. A 
  Vondrášek Filip 4. A 
Soutěž Náboj: 
 Junioři: 25. místo v ČR získal team ve složení  
  Nečas Filip 6. B 
  Provazník Václav 6. B 
  Nguyen Martin 6. B 
  Křiváček Filip 6. B 
  Teyssler David 5. B 
 Senioři: 39. místo v ČR získal team ve složení  
  Štraitová Jolana 7. A 
  Brejcha Šimon 8. A 
  Kačenková Lída 5. D 
  Pelíšek Martin 4. E 
  Stroff Michal 4. B 
Logická olympiáda: 
 úspěšní řešitel základního kola: 
  Henžlík Šimon 3. B 
 úspěšní řešitel krajského kola: 
  Henžlík Šimon 3. B 12. místo 
Soutěž MaSo: 
125. místo z 231 v ČR získal tým STARS ve složení: 
  Toufar Petr 3. A 
  Henžlík Šimon 3. B 
  Stroff Michal 4. B 
  Wang Junning 2. B 
136. místo z 231 v ČR získal tým GYBU ve složení: 
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  Pluhařová Bára 3. A 
  Lapáčková Dominika 2. A 
  Kubrycht Vojtěch 4. B 
  Stejskalová Julie 3. A 
Pangea: 
 postup do finálového kola: 
  Rosenbaumová Ronja 1. D 28. místo v ČR 
 
 

 

MATEMATICKÁ FOTOGRAFIE 2021/22 
 

V průběhu školního roku 2021-2022 se již tradičně konala soutěž v matematické fotografii 
pořádaná Oddělením pro vzdělávání na Velvyslanectví Španělska v České republice, které se 
zúčastňují studenti českých středních škol se španělštinou, i když nepatří do dvojjazyčné sekce.   

Soutěž je dvoukolová. 

V 1. kole, tj. v kole školním, GYBU zorganizovalo vlastní soutěž v matematické fotografii, které 
se zúčastnilo 36 žáků s celkovým počtem 42 fotografií. Po zohlednění všech kritérií výběru 
(matematický aspekt, originalita i kvalita fotografie) bylo vybráno 6 fotografií. Jejich autoři 
obdrželi ceny v hodnotě od 400 – 700,- Kč. 

Gratulujeme vítězům a chválíme všechny soutěžící. 

Těším se na vaše fotografie v příštím roce! 

 

Výsledky soutěže - GyBu 

Místo Název fotografie Autor Třida 

1. 
Hiperboloide de agua  

Vodní hyperboloid 
Lída Kačenková 5.D 

2. 
Líneas onduladas 

Zvlněné přímky 
Lucie Janovcová 3.D 

3. 
La espiral invernal 

Zimní spirála 
Ondřej Balůsek 3.D 

4. 
Paralelas en perspektiva 

Rovnoběžky v perspektivě 
Jolana Štraitová 7.A 

5. 
Cubo en cubo 

Krychle v krychli 
Lucie Janovcová 3.D 

6. 
La música de las rectas 

Hudba přímek 
Eva Frouzová 4.D 
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Španělský jazyk, literatura a kultura (bilingvní studium) 

Ruta por la Lengua y Cultura - Gran Canaria (2022), Soutěž 

organizovaná španělskou ambasádou v Praze:   

1. místo: Lída Kačenková (5.D)                                

 OLIMPÍADAS DE ESPAÑOL 

a) Školní kolo soutěže ve španělštině   
K I 
1. místo:  Nikola Meluzinová (4.B) 
2. místo: Veronika Vávrová (3.A) 
3. místo: Angelika Divišová (1.D) 
4. místo: Anna Petrusková (4.B) 
5. místo: Karolína Lišková (3.A) 
 

K II 
1. místo: Jolana Štraitová (7.A) 
2. místo: Lilian Vlachynská (5.B) 
3. místo: Adéla Lukešová (7.A) 
K III – S.B. 
1. místo: Ekaterina Nováková (5.D) 
2. místo: Anna Reyttová (4.D) 
3. místo: Esther Melero Pavlíčková (4.D) 
4. místo: Eliška Křenková (5.D) 
5. místo: Amálie Marie Poláčková (5.D) 
 
Krajské kolo soutěže ve španělštině – on-line 
1. místo K III: Ekaterina Nováková (5.D) 
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1. místo K II: Johana Štraitová (7.A) 
     
Národní kolo soutěže ve španělštině – on-line 
3. místo K III: Ekaterina Nováková (5.D) 
             
Recitační soutěž v cizích jazycích včetně ŠJ – Táborská Eurolyra  

(Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor) 

ŠJ:  1. – 3. místo:  

David Jagrik (6.D) 

Anna Reyttová (4.D) 

Účast: Pavla Nováčková (5.D) 

FJ:  1. – 3. místo:  

Anna Reyttová (4.D) 

Olimpíada de Lengua y Cultura Hispana – ZŠ Pod Marjánkou 

(ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6) 

Kategorie 2 

3. místo: Nikola Meluzinová (4.B)     

Kategorie 3 

3. místo: Patrícia Oginčuková (5.B) 

Účast: Lilian Vlachynská (5.B) 

Kategorie 4 

2. místo: Jolana Štraitová (7.A) 

3. místo: Adéla Lukešová (7.A) 

Diplomy pro nejlepší studenty dvoj. studia na česko-španělských sekcích v rámci České republiky 

Ve školním roce 2020/2021 zavedla španělská ambasáda možnost udělení diplomů – 
čestných uznání – Mención honorífica - nejlepším žákům z dvojjazyčných tříd podle studijního 
prospěchu.  
Nejlepší žák ze všech níže uvedených vybraný týmově všemi členy sekce – David Jagrik (6.D) - obdržel 
pozvánku na recepci konanou v rezidenci velvyslance Španělského království v Praze dne 13. 6. 2022, 
na které mu byly diplom a dárek předány samotným panem velvyslancem.     
1.D Ester Kubová 

2.D Julie Piloušková 

3.D Ruben Blann 

4.D Lucie Radová 

5.D Lída Kačenková  

6.D David Jagrik 
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Anglický jazyk 
 
Školní kolo Konverzační soutěže v angličtině proběhlo ve třech kategoriích již v prosinci. S ohledem na 
epidemiologickou situaci v únoru se nakonec vyššího kola soutěže účastnila jen Johana Šmídová ze 
7A. Dvě nižší kategorie byly pro nízký počet zdravých účastníků zrušeny.  
Již po druhé se naši studenti přihlásili do soutěže Den s překladem, organizovanou ostravskou 
filosofickou fakultou. Letos naši studenti nevyhráli, ale dostali diplom za účast. 

 

Další cizí jazyky 

NJ – školní kolo konverzační soutěže – školní kolo konverzační soutěže v NJ  

ŠJ – konverzační soutěž – školní kolo: krajské kolo - Jolana Štraitová (7. A) – první místo, postup do 

národního kola 

Olimpiada de Lengua y Cultura - soutěž probíhala distančně  

Jolana Štraitová (7. A) – 1. místo, Patrícia  Oginčuková (5.B) – 3. místo, Nikola Meluzinová     (4. B) – 3. 
místo; účast: Lilian Vlachynská (5. B), Sofie Kaplerová (5. A) 

Dějepis 

Dva úspěšní řešitelé postoupili až do krajského kola dějepisné olympiády, jeden z nich (D. Seltenreich) 
dokonce do celostátního kola 

Fyzika 

Fyzikální olympiáda 

Fyzikální olympiáda – 9 žáků v kategorii E (4. A a 4. B) a 1 žák v kategorii F (3. B) se účastnilo 
obvodního kola, všichni sa stali úspěšnými řešiteli . Jindra Anderle ze 4. B obvodní kolo vyhrál a 
postoupil do krajského kola, kde se umístil na 15. příčce.  

Michal Stroff ze 4. B vyhrál mezinárodní kolo soutěže Fykos ve své kategorii.  

Evropská fyzikální olympiáda, Ondřej Škrna, 3. místo 

Astronomická olympiáda krajské kolo 

Dominika Lupáčková (2.A ) v celostátním finálovém kole obsadila 5. – 6. místo  

Krajského kola se v různých kategoriích účastnilo 11 žáků. 

Školního kola se v různých kategoriích účastnilo 50 žáků.  

Fyziklání 2022, celostátní soutěž 

15. místo v kategorii B pro družstvo Michal Stroff, Jolana Štraitová, Ondřej Škrna, Jan Burda, Michal 
Vejvoda 

Biologie 

Botanická soutěž:   
Školní kolo proběhlo pouze s jednou účastnicí, která postoupila do vyššího kola soutěže. 
Celopražské kolo Eliška Balcerová (6A). 

Biologická olympiáda Školní kolo proběhlo prezenčně: 

kategorie A: 7 studentů 

kategorie B: 7 studentů  

kategorie C: 5 studentů  

kategorie D: 6 studentů 
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Obvodní kolo: 

Kategorie D:  V. Čepička (2B) 11. místo 

V. Kolský (1A) 12. místo 

Kategorie C: I. Hillerová (4A) 1. místo 

V. Kubrycht (4B) 5. místo (oba postoupili do krajského kola) 

Krajské kolo: 

Kategorie D:   nikdo nepostoupil 

Kategorie C:   Ida Hillerová (4A) – 5. místo 

Kubrycht Vojtěch (4B) – úspěšný řešitel 

Kategorie B:   Adam Plešinger (6B) – 5. místo  

Kristián Oliver Beneš (6B) – úspěšný řešitel 

Kategorie A: nikdo nepostoupil 

Celostátní kolo: Nikdo nepostoupil 

Ekologická olympiáda 

krajské kolo: 

Družstvo ve složení: Jolana Štraitová, Klára Mojžíšková, Adéla Lukešová (7A) -  6. místo 

                                    Adam Plešinger, Kristián Oliver Beneš a Filip Nečas (6B) -  5. místo 

celostátní kolo: Nikdo nepostoupil 

Zlatý list (krajské kolo): 

Kategorie mladších:  

V. Kolský, Š. Černý, D. Kozojed, A. Klazarová a S. Kobrová (1A) – 2. místo 

Kategorie starších: 

V. Kubrycht, M. Stroff, L. Machalová, A. Petrusková (4B), I. Hillerová (4A), a N. Kaštovská (1B) – 2. 

místo 

V. Čepička, F. Kopl, J. Ulman, N. Kopáčková, M. Petrusková a B. Valešová (2B) – 3. místo 

Lesnická olympiáda (YPEF): 
Kategorie mladší:     V. Kubrycht, A. Petrusková, L. Machalová (4B) - 9. místo 
                           A. Kamenářová, K. Jelínková a N. Kaštovská(1B) – 18. místo 
                           E. Plachý, F. Rathauský a T. Krčka (3B) – 23. místo 
Kategorie starších: A. Lukešová, J. Štraitová a K. Mojžíšková (7A) – 4. místo 
                                   K. O. Beneš, A. Plešinger a F. Nečas (6B) – 5. místo 
                                   A. Trnková, O. Lokvencová a J. Polednová (5A) – 11. místo 
                                   A. Voců, A. Valešová a K. Cerda (6B) – 15. místo 
    J. Šmídová, V. Bergová a D. Vondra (7A) – 16. místo 
Do celostátního kola postupuje pouze první družstvo z krajského kola. 

Chemie 

Ve školním roce 2021/2022 se velmi dařilo účastníkům chemických olympiád. 
Chemická olympiáda  
Kategorie A 
Krajské kolo: Zlatníková Eliška – 8. místo, Weigelová Tereza – 10. místo, Cihlář Adam – 20. místo 
Národní kolo: Zlatníková Eliška – 37. místo, Weigelová Tereza -43. místo 
Kategorie B  
Krajské kolo: Šmídová Johana – 18. místo, Kneschke Alexandr – 21. místo, Bergová Vanessa – 38. místo 
Kategorie D  
Okresní kolo: Kutinová Anna – 2. místo, Čekalová Ema – 10. místo, Bartáková Hana – 11. místo 
Krajské kolo: Kutinová Anna – 22. místo 
Příprava žáků na soutěže probíhala formou prezenčních a online konzultací (Mč, Ta). 
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Další chemické soutěže: 
KSICHT – korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou – tři úspěšní řešitelé z Biologicko-

chemického semináře (Bartoněk Vojtěch, Bergová Vanessa, Štulířová Kateřina) 

AMAVET – asociace pro mládež, vědu a techniku – soutěž vědeckých projektů – 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, první 

místa ve školním kole za kvinty: Novotná Adéla, Chlumová Lucie, Trnková Anna,  

sexty: Alexandra Voců, Švecová Karolína, Maříková Karolína 

Tělesná výchova 

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 tercie, kvarty – 2. místo v Praze 4                                                                                          

atletika – Středoškolský atletický pohár – chlapci starší – 5. místo v Praze / individuální umístění – běh 

800 m – 1. a 2. místo (Široký, Kubala) 

                - skok daleký – 1. místo (Bohman)  

                - přespolní běh ve Stromovce – dívky vyšší gymnázium (pětičlenný tým) – 1. místo v Praze – 

postup na republikové finále  

Žáci GyBu se ve středu 13. října účastnili ve Stromovce závodu pražských středních škol v přespolním 

běhu. Závodilo se v 5členných družstvech a dali jsme dohromady jak dívčí, tak chlapecký tým. 

Závodu se zúčastnilo celkem 21 pražských škol. 

Dívky ve složení Jorika Slámová, Bětka Brňáková (obě 3D), Bára Velenská (5B), Kája Švecová (6A) a 

Jolanka Štraitová (7A) vybojovaly krásné 1. místo a postupují do republikového finále. 

Chlapecký tým Tomáš Mikuda, Jakub Haspra (oba 4E), Štěpán Hrubý (5D), Ondra Janeček (5A) a Jan 

Tůma (7B) se umístil na pěkném 9. místě. 

V atletickém celostátním přeboru, který zorganizovala ASK Slavie, zvítězilo kvarteto juniorů - 

sprinteři ze Slavie Praha, které zdolalo ve štafetě 4 x 100 metrů rekord šampionátu a český klubový 

národní rekord. Náš student Šimon Bohman ze 7B je členem tohoto kvarteta a je tedy jedním ze čtyř 

čerstvých držitelů nového zápisu rekordu s časem 41,20 s. Dva roky staré maximum Kolína sprinteři 

vylepšili o půl vteřiny.  

Příloha č. 7 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKO-ŠPANĚLSKÉ DVOJJAZYČNÉ SEKCE  
ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

Složení komise: 
Koordinátorka česko-španělského studia:  Mgr. Kateřina Krýzlová 

               Členové sekce v abecedním pořadí:    
               Lda. et Mgr. Gema de Miguel Gutiérrez 
               Mgr. Lenka Fíšanová  
               Dra. Lucila González Alfaya       
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               Mgtr. Cristina López Godínez       
               Dr. Luis Montilla Amador  
               Mgr. Naděžda Moučková /vedoucí sekce Cizí jazyky a subkomise španělština/ 
               Ldo. Miguel Osuna Aguilar 
               PhDr. Edita Paclíková 

 

 

 

Všechny vzdělávací akce bilingvní sekce pro žáky a další akce a aktivity                                                                     

 září:    

 Uvedení nového 1. ročníku šestiletého studia 1.D  

 Adaptační kurz 1.D  

 Podzimní maturitní zkoušky písemné a ústní 6.D 

 říjen:   

 Oslava Día de la Hispanidad (1.D – 6.D) – informační plakáty o významném dni a s ním spojenými  
historicko-kulturními aspekty  

 Recepce šp. ambasády u příležitosti šp. státního svátku  

 Šablony II – Výjezdní školení – Jižní Morava  

 Workshop – Descubre tu ADN na IC Praha  3.D, 4.D  

 Výstava Frida Kahlo Seminář 5.D  

listopad:   

 Návštěva a beseda mexické velvyslankyně Leonory Rueda – México actual 3.D, 4.D  

prosinec:  

 On-line beseda o vzniku a vývoji Československa a využití tématu ve výukových hodinách ŠJLK 
(org. Španělské centrum Univerzity Palackého v Olomouci) – přednáška Dr. Luis Montilla  

 Nahrávání besedy na IC Praha 5.D 

leden:     

 Od 17. 1.2022 občasná období DVZ ve všech třídách dvojjazyčného studia 

únor:   

    Interní souborná diagnostická zkouška ENELE ve třídě 2.D  
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 Olympiáda ze španělštiny – šk. kolo (včetně Kat. SŠ III pro studenty z bilingvního prostředí)  

 Beseda - Charla sobre los DELE en Gybu - Francisco Javier López Tapia (IC)  – 4.D, 5.D  

březen:   

 Visita guiada a la Biblioteca de Carlos Fuentes IC Praga – 2.D (D1)  

 Visita guiada a la Biblioteca de Carlos Fuentes IC Praga – 2.D (D2)  

 CCXVI Ceremonia de Natalicio de Benito Juárez – Mex. Ambasáda 4.D  

duben:   

 Písemná maturitní zkouška ŠJLK (profilová) – 6.D  

 Generální zkouška šp. divadelního souboru v divadle Dobeška 5 studentů  

 Národní festival studentského divadla ve španělštině v Brně – 5 studentů 

 Projekt ke Světovému dni knihy a autorských práv – Feria de Libros usados en idiomas extranjeros  

květen:  

 Konání mezinárodních zkoušek DELE,  8 našich studentů 

 Španělské maturity (ústní profilové) za přítomnosti šp. inspektorky a atašé pro vzdělávání 

 Den otevřených dveří na španělské ambasádě, 5.D  

 Konání Exámenes DELE en GyBu – 8 studentů 

 Předávání španělských a českých maturitních vysvědčení na IC Praha - 6.D  

červen:       

 Studio Itaka – Španělská kultura křížem krážem 1.D, 5.A, 5.B (Org. Moučková + doprov. Fíšanová, 
Krýzlová) 

 1a Liguilla de Fútbol entre las SS.BB. de la República Checa – 8 studentů   

 Třídní schůzky nových 1. ročníků – 1.D 2022/2023  

 IX Recepce bilingvních sekcí na rezidenci španělského velvyslance  

 Představení šp. divadelního souboru pro třídy 1.D, 2.D, 3.D, 4.D, 5.D;  Divadlo v Celetné     

 Organizace a administrativa s přípravami Studijních zájezdů - Salamanca /září, říjen 2022/ pro 
stávající třídy 5.D, 4.D, 5.A, 5.B, 6.B     

 Výstava Kinetismus – 100 let elektřiny v umění Kunsthalle Praha - 5.D - Seminář M  

 Aktivity s bilingvními třídami na závěr šk. roku  
 
Vedení španělského divadelního souboru ve školním roce 2021/2022:                                    
Vedoucí divadelního souboru: Dra. Lucila González Alfaya 
Asistence: Lda.et Mgr. Gema de Miguel Gutiérrez 
Výpomoc kostýmy, admin. a technika: Naděžda Moučková 
Hra: La Guardiana de la Cultura 
Autor: Dra. Lucila González Alfaya 

Překlad a titulky: Esther Melero Pavlíčková (4.D), Naděžda Moučková, Natálie Kepková (6.D) 
Žáci-herci:  
Iveta Hájková (2.D), Michael Liu (5.D), Ekaterina Nováková (5.D), Esther Melero Pavlíčková (4.D), 
Kateřina Svobodová (4.D) 
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Příloha č. 8  

                     VÝSLEDKY MZ V JARNÍM A PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2022 

                     

8A Didaktické 
testy   

Profilová  
část               

Známka Č A M N Š celkem Č A M F Ch B SV D Z N Š IT 
 

VV 
 

HV celkem     

1 - - - - -  12 5 4 0 7 5 6 0 2 1 1 0 1 0 44   

2 - - - - -  13 3 2 1 1 2 3 0 4 0 0 1 0 0 30    

3 - - - - -  4 0 1 0 1 3 1 0 7 0 0 0 0 0 17     

4 - - - - -  0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 6     

5 - - - - -  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Nahrazeno 
certifikátem             22        1 1    24     

Celkem 
prospělo 29 5 24 0 0 58 29 8 7 2 9 11 12 0 13 1 2 2 1 0 97     

celkem 29 žáků: 

12x prospěl/a s vyznamenáním 

16x prospěl/a  

1x prospěl/a při opravné zkoušce podzim 2022 
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4E Didaktické 
testy   

Profilová  
část               

Známka Č A M N Š celkem Č A M F Ch B SV D Z N Š IT 
 

VV 
 

HV celkem     

1 - - - - -  6 17 4 0 4 1 3 0 2 0 3 3 1 0 44   

2 - - - - -  12 10 0 0 0 2 1 1 5 0 2 0 0 0 33    

3 - - - - -  9 2 0 0 0 1 3 1 3 0 1 2 0 0 22     

4 - - - - -  4 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 9     

5 - - - - -  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Nahrazeno 
certifikátem              2        0 0    2     

Celkem 
prospělo 31 17 14 0 0 62 31 29 4 0 4 4 8 4 12 0 6 5 1 0 108     

 

celkem 31 žáků: 

10x prospěl/a s vyznamenáním 

19x prospěl/a  

2x prospěl/a při opravné zkoušce podzim 2022 
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6D 

 Didaktické testy  
Profilová  
Část           

Známka Č A M Š celkem Č 
ŠJ 
LK A M F Ch B SV D Z IT VV HV celkem   

1 - - - -  8 6 2 2 0 1 0 2 1 2 0 0 0 24  

2 - - - -  11 7 1 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 28   

3 - - - -  5 10 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 21   

4 - - - -  1 2 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 9   

5/N - - - -  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Nahrazeno 
certifikátem            - 19           19   

Celkem 
prospělo 25 1 3 21 50 25 25 3 4 0 1 0 2 7 13 2 0 0 82   

 

celkem 25 žáků: 

5x prospěl/a s vyznamenáním 

19x prospěl/a  

 1x prospěl/a v náhradním termínu podzim 2022 
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PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022 
  Klasif. ČJ AJ Š M D SV CH B Z VV ICT 

 

4.E 

 1 6 17 3 4 - 3 4 1 2 1 3 

2 12 10 2 - 1 1 - 2 5 - - 

3 9 2 1 - 1 3 - 1 3 - 2 

4 4 - - - 2 1 - - 2 - - 

 21x Prospěl/a  

 10x Prospěl/a s 
vyznamenáním 
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  Klasif. ČJ AJ ŠJLK M D SV CH Z ICT 

 

6.D 

 1 8 2 6 2 1 2 1 2 - 

2 11 1 7 - 4 - - 5 - 

3 5 - 10 1 2 - - 2 1 

4 1 - 2 1 - - - 4 1 

 20x Prospěl/a  

 5x Prospěl/a s 
vyznamenáním 

 

  Klasif. ČJ AJ Š N M SV F CH B Z VV ICT 

 

8.A 

 1 12 5 1 1 4 6 - 7 5 2 1 - 

2 13 3 - - 2 3 1 1 2 4 - 1 

3 4 - - - 1 1 - 1 3 7 - - 

4 - - 1 - - 2 1 - 1 1 - 1 

 17x Prospěl/a  

 12x Prospěl/a s 
vyznamenáním 
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Příloha č. 9 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

V termínu 27. 10. – 30. 10. 2021 se konalo výjezdní školení 33 pedagogů na Moravě, toto školení bylo 
celé financováno z dotace EU, z tzv. Šablon II. Témata školení byla tato: Komunikace s rodiči, 
Encouragement, Emoce v práci pedagoga v délce 3 x 8 hodin. V rámci školení proběhly konkrétní 
aktivity všech pedagogů v týmech nebo vybraných skupinách tak, aby si všichni vyzkoušeli některé 
činnosti a aktivity na vlastní kůži. 

Naprosto všichni pedagogové a vybraní nepedagogičtí pracovníci se povinně zúčastnili 2. 9. 2021 
školení Phishing a ochrana proti němu, kyberšikana a bezpečnost elektronické komunikace – Ing. 
Jiří Jirák, Gesto Computers. 

 

Jméno a příijmení Termín Předmět Akce Organizátor, Místo 

Mgr. Milan Hes, Ph.D. 22.09.2021 vzdělávací 
Primární prevence 

2022 
Magistrát hl.m. Prahy 

PaedDr. Zdeňka 
Bednářová 

29. 9. - 1. 10. 
2021 

vzdělávací Konference AŘG AŘG, Gymnázium Přerov 

Mgr. Jana Chadimová 24.09.2021 vzdělávací Seminář čj Životní vzdělání, z.s. 

Mgr. Jana Chadimová 30.09.2021 vzdělávací Seminář čj Životní vzdělání, z.s. 

Mgr. Jana Chadimová 14.09.2021 vzdělávací Seminář čj Životní vzdělání, z.s. 

Mgr. Jana Chadimová 31.08.2021 vzdělávací 
Kompetence k 

učení 
Učitelnice 

Mgr. Jana Chadimová 11.11.2021 vzdělávací čj Descartes, v.o.s. 

Mgr. Jana Chadimová 15.11.2021 vzdělávací 
Skupinová 

intervize CJL 

Systém podpory 
profesního rozvoje učitelů 

a ředitelů 

Mgr. Jana Chadimová 29.11.2021 vzdělávací poezie Životní vzdělání, z.s. 

Mgr. Jana Chadimová 18.11.2021 vzdělávací 
tvoření textu v 

praxi - čj 

Systém podpory 
profesního rozvoje učitelů 

a ředitelů 

Mgr. Lenka Fíšanová 30.11.2021 vzdělávací šj 
El Rector de la Universidad 

Nacional de Educatión a 
Distancia 

Mgr. Milan Hes, Ph.D. 2.-4.11.2021 vzdělávací 
Konference média-
dějiny-společnost 

Slezská Univerzita 

Mgr. Lenka Jahodová 17.01.2022 vzdělávací 
Přírodovědné 

vzdělávání 

Systém podpory 
profesního rozvoje učitelů 

a ředitelů 

Mgr. Miroslava 
Škrabalová 

30.09.2021 vzdělávací 
seminář k 

maturitní zkoušce 
z cizího jazyka 

Národní pedagogocký 
institut ČR 
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Mgr. Bibiana 
Sobotková 

13.10.2021 vzdělávací čj a literatura 
Středisko společných 

činností, Akademie věd ČR 

Mgr. Lenka Jahodová 03.11.2021 vzdělávací fy MŠMT 

Mgr. Milan Hes, Ph.D. 2.-4.11.2021 vzdělávací 
Média, dějiny, 

společnost 

Filozoficko-
přírodovědecká fakulta v 

Opavě 

Mgr. Jana Chadimová 18.10.2021 vzdělávací čj a literatura Životní vzdělání, z.s. 

Mgr. Jana Chadimová 21.10.2021 vzdělávací čj a literatura Životní vzdělání, z.s. 

Mgr. Jana Chadimová 20.10.2021 vzdělávací čj a literatura Životní vzdělání, z.s. 

Mgr. Jana Chadimová 25.10.2021 vzdělávací čj a literatura Životní vzdělání, z.s. 

Mgr. Jana Chadimová 01.11.2021 vzdělávací čj a literatura Životní vzdělání, z.s. 

Mgr. Helena Sixtová 19.05.2022 vzdělávací Jak na investice Descartes, v.o.s. 

Mgr. Lenka Jahodová 
9.11.2021-
30.6.2023 

vzdělávací matematika 
Národní pedagogický 

institut ČR 

Mgr. Nataša Šimků 18.03.2022 vzdělávací 
Učení s radostí, 

jistotou a 
smysluplně 

Nakladatelství Frau, s.r.o. 

PaedDr. Zdeňka 
Bednářová 

10.3.-
11.3.2022 

vzdělávací 

Konference 
digitální 

technologie ve 
výuce 

Národní pedagogický 
institut ČR 

Mgr. Bibiana 
Sobotková 

03.03.2022 vzdělávací 
Skupinová 

intervize CJL 

Systém podpory 
profesního rozvoje učitelů 

a ředitelů 

Mgr. Lenka Jahodová 
21.6.21 - 

30.6.2023 
vzdělávací matematika 

Systém podpory 
profesního rozvoje učitelů 

a ředitelů 

Mgr. Jana Maláčková 
7.10.21-

2.12.2021 
vzdělávací matematika Univerzita Karlova 

Mgr. Kateřina Krýzlová 30.09.2021 vzdělávací seminář cizí jazyk 
Národní pedagogický 

institut ČR 

Mgr. Lenka Jahodová 21.6.-30.6.23 vzdělávací 
Podpora 

kombinatorického 
myšlení 

Systém podpory 
profesního rozvoje učitelů 

a ředitelů 

Další vzdělávací aktivity učitelů 

Šj, Nj 
 Školení Zadavatel, školení k písemným maturitním zkouškám (Fíšanová) 

 E-learning - Zadavatel (01/2022) (Fíšanová) 

 La competencia gramatical en espaňol y su didáctica como segunda lengua extranjera    (UNED, 32 
horas, on-line, listopad – prosinec 2021) (Fíšanová) 

 Členka krajského metodického kabinetu pro cizí jazyky, Národní pedagogický institut (NPI), od 
června 2022 (Paclíková) 

 Instituto Cervantes: Přednáška Karel Čapek: Viaje a España – 15. 3. 2022 (Paclíková) 

 Taller de actualización Modismos españoles  - 25. 5. 2022 (Paclíková) 

 Webinář Vytvoř skvělou online lekci. - 12. 4. 2022 (Paclíková) 

 Webinář o asynchronní výuce. Jsou někdy online lekce pruda? - 12. 5. 2022 (Paclíková) 
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 Webinář Které aktivity mají studenti v asynchronní výuce nejraději - 5. 5. 2022 (Paclíková) 

 On-line seminář – Ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka (MŠMT) - 30. 9. 2021 (Krýzlová, 
Moučková) 

 Videoseminář - Organización de los Exámenes DELE en las SS.BB. de la Rep. Checa - 10. 5. 2022; 
Org. IC Praha (Krýzlová) 

 Školení Šablony II – Velké Pavlovice – MANSIO – Emoce, komunikace, podpora v práci učitele 27. 
10. - 30. 10. 2021 (Krýzlová, Fíšanová, Moučková) 

 On-line cyklus 6 webinářů - Ciclo de 6 Talleres ELE en línea 11. 5. - 15. 6. 2022 - org. Agregaduría 
de Educación + EXTENDA + Junta de Andalucía -25. 5. 2022- R. Palomino Rodríguez - Montando el 
pollo en clase de español, expresiones españolas (Krýzlová, Paclíková, Moučková); La literatura, 
un sueño dirigido - 11. 5. 2022 (Moučková) 

 On-line seminář Jornada de Formación en línea – Veo en Español (Platino Educa) - 10. 11. 2021 
(Krýzlová, Moučková) 

 Školení Šablony II – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – Ing. Miroslav Vosmik 
- 26. 8. 2021 (všichni členové PK) 

 Školení Phishing a ochrana proti němu – bezpečnost el. komunikace – Ing. Jiří Jirák - 2. 9. 2021 
(všichni členové PK) 

 Pravidelné kurzy pro přípravu vyučujících ELE v rámci Instituto Cervantes (Montilla) 

 Člen zkušební komise DELE – úroveň B2, C1 – květen 2022, místo konání GyBu (Montilla) 

 Metodický online seminář pro učitele Nj od nakl. Hueber – duben 2022 (Velichová)  

 Účast na konverzačním kurzu angličtiny (JŠ Tandem) - říjen – prosinec 2021 – 4 celodenní semináře 
v sobotu (Velichová) 

 Soubor školení pořádaných nakladatelstvím Klett (Nováková) 

Bilingvní sekce 

 Pracovní skupiny a setkání pořádané španělskou ambasádou (de Miguel, González, 
 López, Osuna; Montilla)                            

 Didaktické kurzy pořádané pro přímé zaměstnance a jiné vyučující jazyka na Instituto 
 Cervantes a zkoušky DELE (González, Montilla) 

  On-line seminář – Ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka (MŠMT) /30. 9. 2021/ 
 (Krýzlová, Fíšanová, Moučková)   

 Webinář Actividades activas y dinámicas para el comienzo del curso con niños y adolescentes /2. 
9. 2021/ (González, López) 

 Školení Dr. Lucila González Alfaya – Crimen en la clase de ELE. Colaboración en el aula a través de 
juego de misterio /9. 10. 2021/ (González) 

 On-line seminář Jornada de Formación en línea – Veo en Español (Platino Educa + Agregaduría de 
Educación) /10. 11. 2021/ (Krýzlová, de Miguel, Fíšanová, González, López, Moučková, Osuna, 
Paclíková) 

 ON-LINE kurz La Competencia gramatical en español y su didáctica como segunda lengua 
extranjera – UNED, 32 hod. /listopad-prosinec 2021/ 

 Beseda mexické velvyslankyně na téma México actual /23. 11. 2021/  (Fíšanová, González) 

  Konference - XIV ENCUENTRO de PROFESORES de ELE en la REPÚBLICA CHECA - Instituto Cervantes 
(4,5 hodin) /26. 11. + 27. 11. 2021/ - přednáška El juego de misterio como recurso didáctico – Dr. 
Lucila González Alfaya (González) 

 On-line beseda o vzniku a vývoji Československa a využití tématu ve výukových hodinách ŠJLK (org. 
Španělské centrum Univerzity Palackého v Olomouci) – přednáška Dr. Luis Montilla –Los orígenes 
de Checoslovaquia y su historia reciente /1. 12. 2021/ (Montilla, López) 

 Webinář Herramientas para la enseñanza de gramática en las clases de ELE – Rosalía Calle 
Bocanegra (org. Univerzita Palackého Olomouc + Agregaduría de Educación) 
/17. 1. 2022/ 
(Krýzlová, de Miguel, González, Moučková) 
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 Webinář – Charla en línea sobre los DELE en Gybu - Francisco Javier López Tapia (IC)             /17. 2. 
2022/ (de Miguel, Paclíková) 

 II Semana práctica de enseñanza de idiomas – ProfedeELE – přednáška Dr. Lucila González Alfaya - 
Destrucción creativa en la clase de ELE: Jugando con la literatura /14. – 20. 2. 2022/ (González) 

 Školení ZADAVATEL /leden 2022/ (Fíšanová) 

 Beseda – Charla en línea sobre los DELE en Gybu - Francisco Javier López Tapia (IC)  
/22. 2. 2022/ (Krýzlová, González, López) 

 Konference PraguELE III /5. 3. 2022/ (González) 

 Přednáška  IC Praha – Karel Čapek: Viaje a España /15. 3. 2022/ (Paclíková) 

 Webinář Vytvoř skvělou on-line lekci /12. 4. 2022/ (Paclíková) 
Webinář – Jsou někdy online lekce pruda? /12. 5. 2022/ (Paclíková) 

 Videoseminář Organización de los Exámenes DELE en las SS.BB. de la Rep. Checa /10. 5. 2022/ org. 
IC Praha (Krýzlová, González, Montilla) 

 On-line cyklus 6 webinářů - Ciclo de 6 Talleres ELE en línea /11. 5. - 15. 6. 2022/ - org. Agregaduría 
de Educación + EXTENDA + Junta de Andalucía (Krýzlová, González, López, Moučková, Paclíková): 
/11. 5. 2022/ P. Santervás González – La literatura, un sueño dirigido   
(González) 
/25. 5. 2022/ R. Palomino Rodríguez -  Montando el pollo en clase de español, expresiones 
españolas  
 (Krýzlová, López, Moučková, Paclíková) 
/15. 6. 2022/ E. Laguna – España, un país para comérselo. Aprender español a través de la 
gastronomía española 
(López) 

 Kurzy  Čeština pro španělské rodilé mluvčí – B1.1; začátečníci – org. IC Praha (López; Osuna)  
 

Anglický jazyk 
Literární seminář pro učitele středních škol – J. Fojtíková, Celtic 
Kaleidoskop reálie anglofonních zemí, týdenní školení v létě – 2021 J. Fojtíková, M. Škrabalová,  
2022 – J. Fojtíková, M. Škrabalová, J. Malinová, 
Online školení k metodice AJ – A. Sixta, J. Velichová, J. Švecová,  
Konference vydavatelství OUP – prezentace nových učebnic – J. Malinová, J. Švecová, J. Fojtíková   
 

L. Jahodová (M-Fy): 
Webináře -  on-line škola SYPO: 
21-47-11-OD-PrCh-OSS-01 - Radioaktivita, f-prvky a jaderné palivo – zajímavosti a novinky  
21-47-11-OD-PřFy-2V-201 - Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky 
21-47-11-14-KAB-M-OSS - Začínáme s programem GeoGebra 
21-47-11-24-OD-M-OSS - Základní principy genetického konstruktivismu (tj. Hejného metody)  
21-47-11-OD-M-OSS-003 - Gradované úlohy na ZŠ a SŠ  
21-47-11-15-OD-M-OSS - Práce s chybou v matematice 2. a 3. stupně jako cesta k hlubšímu 
porozumění  
21-47-11-015-OD-M-OSS - Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole - 
On-line škola SYPO 
21-47-11-10-KAB-M-OSS - Nápady do hodin finanční matematiky na základní škole - On-line škola 
SYPO 
21-47-11-25-OD-M-OSS - Podpora kombinatorického myšlení na 2. a 3. stupni škol - On-line škola 
SYPO 
21-47-11-04-OD-M-OSS - Rozvoj kombinatorického myšlení řešením úloh - On-line škola SYPO 
21-47-11-OD-M-OSS-05 - Singapurská matematika, představení pracovních listů z 
http://mdisk.pedf.cuni.cz/Math/PL.htm - On-line škola SYPO 
Další školení a webináře: 
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Digitální centrum Elixíru - Dlouhodobá metodická podpora učitelů pro využití digitálních technologií - 
Úroveň 1  
Online komentovaná přednáška Desatero, jak úspěšně zavádět inovace do života školy? (program 
Ředitel naživo) 
21-47-11-OD-INF-2V-202 - Klíčová digitální kompetence na gymnáziu 
22. 11. 2021 – Webinář Učitelnice „ Jak šetřit čas?“ 
1. 12. 2021 Učíme online -Komunikace s rodiči 
2. 12. 2021 -  Novinky zařízení Microsoft Surface a Microsoft Teams 
8. 12. 2021 - Učíme online -Jak organizovat, vést a úspěšně uzavírat projekty (M. Fejk) 
15. 12. 2021 Učíme online -  „FuckUp = základ učitelské profese?“ 
16. 12. 2021 - K- Net - Další zajímavé tipy do výuky s mobilním zařízením 
6. 1. 2022 - Klíčová digitální kompetence na gymnáziu (webinář on-line SYPO) 
17. 1. 2022 - Metodická příručka kabinetu Přírodovědné vzdělávání (webinář on-line SYPO) 
31. 1. 2022 - 22-43-11-OK-KAB - Quo vadis, kabinety? (webinář on-line SYPO) 
10. 3. 2022 - K-net - Národní plán obnovy - aktuální informace a tipy na čerpání finančních      

prostředků 
 24. 3. 2022 - K-net - Operační systém Windows 11 a jeho využití s tablety Microsoft Surface 
 
Informatika: P. Krejčí absolvoval školení: Práce s daty, základy informatiky 
 

Český jazyk 

Školení probíhala tento školní rok stále převážně v online podobě. Nejaktivnější byly kolegyně J. 

Chadimová (27 certifikovaných školení) a I. Nováková. Kolegyně B. Sobotková absolvovala třídenní 

cyklus seminářů pro učitele ČJL pořádaný Akademií věd ČR (viz celkový přehled). 

 

Společenské vědy a dějepis 

M. Hes (SV-D): 

 publikační činnost – odb. studie 

 přednášková činnost (např. pro Slezskou univerzitu); Noc vzdělávání 

 vyučuje na Filozofické fakultě v Hradci Králové 

 expertní skupina MŠMT Dějepis + pro revizi RVP 

 Předseda Krajského metodického kabinetu SV v Praze, člen Národního metodického kabinetu 

 Vedení studentské práce, která postoupila až do celostátního finále Eustory (6. místo) 

M. Kovaříková (SV): 

 vyučuje na Pedagogické fakultě UK 

 publikační činnost knižní i časopisecká  

 člen mezirezortní expertní pracovní skupiny MŠMT pro revize RVP 

 konzultant Národního pedagogického institutu ČR pro revize RVP  

J. Kvirenc (D): 

 publikační časopisecká činnost 

 v nakl. Grada vydal knihu Naši panovníci a prezidenti (výukové listy); prezentace a vystoupení na 
veletrhu Svět knihy 2022 

 spolupráce s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského (předseda komise 
pro sbírkotvornou činnost) 

 člen výboru Asociace učitelů dějepisu ČR, spoluorganizátor dalšího vzdělávání učitelů 

 zorganizoval již 38. a 39. zájezd s historickou tematikou pro vyučující školy (Vysočina; Lounsko)) 
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 dlouhodobě spolupracuje s vlastivědnou agenturou Porta Praga (historické exkurze, přednášky) 
 
J. Dušek (SV-D): 
 
• návštěva soudního jednání na Krajském soudu Praha 
• návštěva Islámského centra 
• návštěva Jubilejní synagogy 
• účast na projektových dnech projektu Mezináboženský dialog HTF UK 
• návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku (p. Niedermayer) 
• návštěva historické budovy Národního Muzea (vč. sekce českých dějin 6. - 19. století) 
• návštěva výstavy Dějiny 20. století (Nová budova Národního Muzea) 
• přednáška Můžeš podnikat ve škole  
• školní výlet na Malou Skálu 
• školní výlet Tep faktor 
• instalace výstavy Rozkulačeno v budově školy 

N. Šimků a J. Kvirenc – dokončili dvouletý kurs Zpětná vazba/formativní hodnocení, poznatky 
zaváděny do praxe 

J. Chadimová: školení Badatelská výuka soudobých dějin; Čtenářská gramotnost v dějepise, Jak 
formulovat cíle v hodině dějepisu, Jak naplno využít hry ve výuce, Starší dějiny badatelsky, Tipy do 
výuky dějin 20. století 

Chemie 

Tarabová - Finanční řízení projektu Erasmus+ 

Webináře: Podání žádosti projektu Erasmus+, Fungování platformy Beneficiary Module, Alternativní 
výukové metody při výuce žáků s odlišným mateřským jazykem, Ve dvou se to lépe táhne – náměty do 
výuky přírodovědných předmětů, Praktické využití digitálních technologií při výuce přírodopisu a 
chemie, Chemické experimenty podporované PC ve výuce 

Tělesná výchova: Kuba, Voračka – semináře v rámci svých trenérských činností 

 

Příloha č. 10 

DOTACE A GRANTY 

Ve školním roce 2021/2022 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 

(ukončení 28. 2. 2022) 

2 Studijní výměna s partnerskou školou v Salamance 
ve Španělsku 

180 000 Kč Grant MHMP 

3 Dotační program hlavního města Prahy pro oblast 
primární prevence ve školách a školských zařízeních 
na rok 2022, Zdravý start - zdravá třída 

 89 100 Kč Grant MHMP 

4 Přidělení prostředků v programu Erasmus+ 
(zahraniční vzdělávací a jazykové pobyty učitelů)  

 60 967 euro Dotace EU Erasmus+ 
(Dům zahraniční 
spolupráce) 
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5 Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání (zajištění 
ubytování španělských lektorů  

 78 000 Kč 

 

Dotace MŠMT 

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

386 000 Kč Dotace MHMP 

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

 68 000 Kč Rada rodičů GyBu  

9 Podpora nadstandartních programů a aktivit 
studentů školy 

184 690 Kč Rada rodičů GyBu 

 

10 Dotace na doučování žáků (Národní program 
obnovy MŠMT, výuka ČJ pro ukrajinské žáky) 

 53 300 Kč Dotace MŠMT 

11 Aktivity programu DoFE (Duke of Edinburg)   7 200 Kč Dotace DoFE 

 

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. 

Z. Bednářová, ředitelka školy 

 

Příloha č. 11 

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

Maturita 2022 

6.D 

Adam Schmidtmayer 

Breda University of Applied Sciences 

Nizozemsko 

 

Denisa Rozložníková 

Universidad de Jaén 

Španělsko 

 

4.E 

Šimon Mareš 

Fashion Institut 

Amsterdam 

Nizozemsko 

 

Němečková Barbora 
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University Leiden 

Nizozemsko 

 

Maturita 2021 

6.D 

Pišvejc Gabriel 

Španělsko 

Univerzita Malaga 

 

Binderová Natálie 

Nizozemí 

University of Groninger 

 

Ševčíková Ema 

University of Northumbria 

Psychologie 

 

4.E 

Samardžija Anja 

Univerzited u Beogradu 

Fakulta architektury 

 

Sládečková Barbora 

International Business Academy Dánsko 

Management 

 

Maturita 2020 

6.D 

Ondřej Burýšek 

Swansea University UK, College of Human and Health Science 
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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 

 
 

Laryea  Oliver 

Universtiy of Manchester, Mechanical Engineering 

 

Maturita 2018 

Michaela Irová 

Unoversidad Politécnica de Cataluña Barcelona 
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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 2021/2022 

Součást výroční zprávy 

 

Struktura evaluační zprávy 

1 Naše škola 

1.1 Charakteristika 

1.2 Cíle školy 

2 Hodnocené oblasti a podoblasti 

2.1 Zhodnocení oblasti Podmínky ke vzdělání 

2.2 Zhodnocení oblasti Obsah, průběh a výsledky vzdělávání 

2.3 Zhodnocení oblasti Podpora školy žákům a spolupráce s rodiči 

2.4 Zhodnocení oblasti Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

2.5 Závěr 
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1.1  Naše škola – charakteristika  

Jsme veřejná škola s právní subjektivitou (zřizovatelem je hlavní město Praha), se statutem Fakultní 

školy Univerzity Karlovy (Přírodovědecké fakulty UK, Filozofické fakulty UK) a 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 

s výukovým programem česko-španělským. 

Ve školním roce 2021/2022 bylo ve škole dvaadvacet tříd, tedy asi 630 žáků; ti se vzdělávali ve třech 

gymnaziálních oborech: 17 tříd osmiletého všeobecného gymnázia (79-41-K/81), 1 maturitní třída 

čtyřletého všeobecného studia (79-41-K/41) a 6 tříd šestiletého dvojjazyčného gymnázia s vyučovacím 

jazykem českým a španělským (79-43-K/61). 

 

1.2 Naše škola – cíle školy 

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

 

2 Hodnocené oblasti a podoblasti 

Evaluační zpráva za rok 2021/2022 vychází ze závěrů evaluačních zpráv z předešlých školních roků; je 

nutné zdůraznit, že výuka zejména v prvním pololetí byla poznamenána pandemií nemoci covid-19  

a protipandemickými vládními i resortními opatřeními. Situace jsme se snažili využít k prohlubování 

poznatků a zkušeností, jak v nových podmínkách pracovat s žáky, jak je motivovat k učení i 

dobrovolným činnostem a jak přistupovat k jejich hodnocení. Podklady pro hodnocení jednotlivých 

oblastí a podoblastí byly sbírány po celý školní rok.  

2.1  Podmínky ke vzdělávání 

2.1.1 Demografické 

Ke vzdělávání jsme pro školní rok 2021/22 přijali do 1. ročníku osmiletého gymnaziálního oboru 60 

žáků a do šestiletého dvojjazyčného oboru 31 žáků. Stále zaznamenáváme velkou disproporci mezi 

přijatými a nepřijatými, především u osmiletého studia je nadstandardní zájem uchazečů o vzdělávání  

(60 přijatých uchazečů z 442 přihlášených). Stejně jako v předchozích letech ředitelka školy nevyhlásila 

přijímací řízení do čtyřletého gymnaziálního oboru.  

 

2.1.2 Personální 

V oblasti personálního obsazení škola postupuje v souladu s platnými legislativními ustanoveními, 

zejména se zákonem o pedagogických pracovnících. Pedagogický sbor zůstává stabilní a plně 

kvalifikovaný. Obměny v pedagogickém sboru jsou důsledkem odchodů na mateřskou/rodičovskou 

dovolenou, popř. do starobního důchodu.  

Ředitelka školy trvale podporuje další vzdělávání učitelů všech vzdělávacích oborů, takže v letošním 

roce absolvoval vzdělávací kurzy vysoký počet vyučujících, a to jak v prezenční, tak v distanční formě. 

Byl dokončeny aktivity v evropském projektu Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV, 

tzv. Šablony pro střední školy II). Projekt byl pedagogy hodnocen pozitivně. 

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

Kromě pravidel BOZ vycházejících ze zákonných norem 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. Pracovníci školy jsou opakovaně upozorňováni na dodržování bezpečnostních pravidel a 

na aktualizace jak v evakuačním, tak v invakuačním plánu školy.  

2.1. 4 Ekonomické 

Učitelé i ostatní pracovníci jsou v rámci provozních porad vždy informováni o rozpočtovém plánu školy, 

o jejím hospodaření a hledání dalších možných zdrojů příjmů. Informace jsou pravidelně projednávány 

také se zástupci odborové organizace ve škole. 

V roce 2021 získala škola na grantech a dotacích MHMP a dotacích MŠMT celkem 4 001 842 Kč.   

Tarifní platy pedagogických pracovníků byly z rozhodnutí vlády ČR od 1. ledna 2022 zvýšeny cca  

o 3 %, platy nepedagogů se pak navýšily od 1. září zhruba o 10 %. Za rok 2021 bylo vyplaceno celkem 

na odměny (pedagogogů i nepedagogů) 3 915 799 Kč.  

2.1. 5 Materiální 

O hlavních prázdninách v červenci a srpnu 2022 se uskutečnila rekonstrukce prostor ve 4. patře budovy. 

Na chodbách byla položena nová dlažba, nově byly obloženy stěny a prostory byly upraveny tak, aby 

odpovídaly jednotnému stylu výzdoby školy. Stavební úpravy byly také provedeny v suterénu školy, 

kde vznikla denní studovna a klubovna pro žáky školy. Jako každým rokem byla doplněna novými tituly 

školní knihovna. V průběhu školního roku se pracovalo na novém designu webových stránek školy.  

2.2 Obsah, průběh a výsledky vzdělávání 

2.2.1 Vzdělávací program  

Velkou pozornost jsme věnovali ověřování a dílčím úpravám školních vzdělávacích programů. Bereme 

je jako pružné dokumenty, proto letos dle pokynů ředitelky školy a v souladu s aktualizovanými RVP 

ZV, RVP DG a RVP G byla provedena ve všech předmětových komisích prvotní analýza, zda a jak jsou 

ve výuce jednotlivých předmětů rozvíjeny digitální kompetence. Dva učitelé informatiky také začali 

pracovat na komplexní změně učiva a očekávaných výstupů žáka v oblasti informatického vzdělávání.   

Upraven byl školní řád, zejména byla nově zpracována a na webu školy zveřejněna pravidla pro 

hodnocení žáků v jednotlivých předmětech; vyučující se mohou rozhodnout o využití nejen sumativního 

přístupu k hodnocení výsledků vzdělávání, ale i formativního. Všechny změny byly projednány 

školskou radou. 

2.2.2 Realizace výuky 

Výuka ve škole se uskutečňovala podle tří školních vzdělávacích programů (ŠVP pro nižší a vyšší stupeň 

8letého gymnázia, ŠVP pro 4leté gymnázium, ŠVP pro dvojjazyčné česko-španělské studium – obor 

vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium), které byly k 1. 9. 2021 aktualizovány. Vzhledem k 

velkému nárůstu nových informací a také předcházející dlouhodobé distanční výuce byla součástí 

aktualizace také redukce obsahu některých témat v souladu s opatřeními MŠMT. Změny byly 

provedeny na základě diskusí, s důrazem na posílení mezipředmětových vztahů.  

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 vyučují především pedagogové, kteří mají s žáky tříd nižšího stupně gymnázia 

dlouholeté zkušenosti, jsou vstřícní, ale zároveň důslední a vynikají velmi dobrými odbornými 
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znalostmi. V souladu s hygienickými opatřeními v případě karantény vybraných tříd se výuka konala 

také distanční nebo hybridní formou. Škola k realizaci využila notebooky, počítače, kamery, sluchátka 

s mikrofony a grafické tablety.  

2.2.3 Výsledky vzdělávání 

 

V této oblasti jsme i letos spolupracovali se společností SCIO. V maturitních ročnících se konaly 

pilotáže VEKTOR (M, ČJL, AJ, B, CH, F, D, ZSV, OSP, celkem více než 190 testů) a tzv. maturitní 

trénink (63 maturantů). V předmaturitních ročnících byl také zaznamenán zájem o pilotáže VEKTOR 

(OSP – celkem 44 žáků).  

Žáci kvart osmiletého gymnaziálního oboru se účastnili výběrového zjišťování výsledků žáků (ČJL, M) 

realizovaného ČŠI. Ověřovací šetření k přijímacím zkouškám z českého jazyka a literatury 2021/2022 

(CZVV) absolvovali žáci dvou tříd prim osmiletého gymnaziálního oboru (57 žáků) a jedna prima 

šestiletého gymnaziálního oboru (27 žáků). Výsledky pilotáží a testování jsou prostudovány vedením 

školy, předsedy jednotlivých předmětových komisí a vrací se jako zpětná vazba k učitelům a žákům.  

Všechny konečné výsledky našich žáků převyšovaly průměrné hodnocení žáků v ČR a byly hodnoceny 

jako výborné nebo velmi dobré. 

2.2. 4  Mimovýukové aktivity  

Škola se snaží vytvářet optimální podmínky pro podporu individuálních zájmů žáků formou 

nepovinných předmětů (sportovní hry, ekologie, sborový zpěv, latina) a kroužků. O tom, že tyto aktivity 

neprobíhají jen formálně, svědčí úspěchy žáků na soutěžích krajské a celostátní úrovně, které jsou  

v těchto oblastech vyhlašovány (viz přílohu č. 6).  

 

2.3 Podpora školy žákům a spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy mezi školou, žáky  

a rodiči 

2.3.1 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.  

V letošním školním roce se podařilo částečně obnovit činnost studentského parlamentu, jeho 

členové např. zorganizovali přednáškový den.  

Dobré klima školy považujeme za velmi důležité pro celý výchovně-vzdělávací proces, proto jsme se  

v minulosti pravidelně na konci školního roku věnovali jeho zjišťování a sledování výsledků, vývoje, 

změn pomocí plošného dotazníkového šetření s možností zachování anonymity respondentů. Ještě před 

pandemickým obdobím jsme pro zjednodušení vytvořili elektronickou verzi dotazníku, a mohli tak 

zahrnout větší množství tříd. V době uzavření škol jsme původní verzi dotazníku nepoužili a namísto 

toho vytvořili nový, orientující se hodně na distanční výuku.  

V současné době, kdy je škola ovlivněna důsledky pandemických opatření a distanční výuky, 

považujeme znění původního dotazníku za zastaralé a je třeba ho inovovat podle změněných okolností 

a zkušeností. Na závěr školního roku 2021/22 se tedy dotazníkové šetření neuskutečnilo s tím, že  

ve školním roce 2022/23 budeme vytvářet dotazník nový. Jsme připraveni vyzvat i žáky školy, aby na 

přípravě interního evaluačního dotazníku participovali.  
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2.3.2 Systém podpory školy žákům 

Této oblasti věnujeme každoročně velkou pozornost, protože je naše škola velmi náročná a studium  

v kombinaci s osobní orientací na výkon pro mnoho žáků představuje značnou psychickou zátěž. 

Zaměřujeme se především na pomoc žákům při zvládání přechodu ze základní školy na víceleté 

gymnázium, při zvládání nároků studia, při zvládání zátěže a stresu. Souběžně věnujeme velkou 

pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).  

Podpora školy žákům je zakotvena ve dvou základních dokumentech, které popisují formy a rozsah 

podpory dostupné ve škole žákům. Jde o Školní program poradenství a Školní program primární 

prevence. Oba tyto dokumenty jsou každoročně aktualizovány a jejich znění je veřejně dostupné na 

internetových stránkách školy. K oběma školním programům také vyhotovujeme závěrečné zprávy, 

které shrnují, do jaké míry jsme dostáli svým předsevzetím na poli podpory žákům. I závěrečné zprávy 

jsou veřejně dostupné na webu školy.  

Pro usnadnění práce s žáky se SVP ve škole funguje interní systém přehledu, evidence základních 

informací a podpůrných opatření poskytovaných školou, který je spravován školní psycholožkou. 

Jednotliví pedagogové tak mohou sami zanést do sdílené evidence poskytování přímé podpory 

konkrétním žákům, případně mít neustále k dispozici informaci o žácích se SVP ve třídách, kde vyučují. 

Tento systém se osvědčil především z pohledu dostupnosti a toku informací o krocích, které jednotlivé 

části školy vůči žákům se SVP již realizují nebo realizovaly.  

V době po návratu do škol po distanční výuce jsme zaznamenali nárůst psychické nepohody na straně 

žáků, která místy vede k nutnosti udělení individuálního vzdělávacího plánu na základě doporučení ŠPZ 

nebo ošetřujícího odborného lékaře. Zvyšující se počet jednotlivých IVP nás vedl k potřebě ještě 

precizněji specifikovat pravidla pro práci se žáky s IVP tak, aby od září 2022 již bylo možné podle nich 

pracovat. V průběhu tohoto školního roku budeme nově vzniklá pravidla ověřovat a případně i upravovat 

dle konkrétních zkušeností.  

Školní systém podpory žákům je každoročně vyhodnocován pomocí evaluačního dotazníku ŠPP. Závěry 

interního dotazníkového šetření se pak odrazí v úpravě jednotlivých činností ze strany ŠPP směrem  

k žákům či rodičům. Na závěr školního roku 2021/22 jsme zaznamenali velkou spokojenost žáků  

s realizovanými kroky v prvních ročnících, ať už jde o adaptační výjezd, program GyBu-mentoring nebo 

Umíme se učit. Od žáků jsme v rámci otevřených odpovědí dostali celou řadu cenných podnětů, jak 

programy ještě zlepšit. Těší nás, že se rok od roku stále zlepšuje informovanost žáků o tom, na koho 

konkrétního se mohou obrátit s jednotlivými typy problémů či otázek. Těší nás i to, že žáci vnímají 

podporu ze strany ŠPP jako dostačující.  

2.3.3 Individuální přístup k žákům 

Individuální přístup k žákům je zajišťován především ve spolupráci se školním poradenským 

pracovištěm, které se žákům věnuje v rámci individuálních konzultací na téma studijního neúspěchu, 

studijních dovedností, problémů ve vztazích ve třídách, problémů osobních i rodinných. Školní 

poradenské pracoviště je celému pedagogickému sboru k dispozici pro metodickou i organizační pomoc 

právě ve vztahu k zajištění individuálního přístupu k žákům.  

2.3.4 Spolupráce s rodiči 

Rodiče i škola považují vzájemnou spolupráci za velmi dobrou. Rada rodičů finančně přispívá na 

nadstandardní aktivity žáků, tím podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání. 
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I v letošním roce v rámci změn v souvislosti s GDPR zákonní zástupci nezletilých žáků a 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. 

2.4  Vedení a řízení školy, kvalita personální práce 

2.4.1 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 v minulosti předložena 

ředitelkou školy na základě nové strategie hodnocení ČŠI s názvem Kvalitní škola. Tato koncepce školy 

byla jednomyslně přijata pedagogickou radou v září 2015 a v květnu 2016 pozitivně hodnocena Českou 

školní inspekcí. Vzhledem k rychlým změnám ve společnosti v posledních letech byla vedením školy 

vypracována nová koncepce rozvoje školy, která byla schválena 19. 10. 2017. Aktualizace této koncepce 

byla schválena školskou radou dne 17. 10. 2022. 

2.4.2 Organizační řízení školy 

V tomto školním roce vedení školy ve své práci navázalo na činnost v zjišťování personálních a 

provozních problémů v rámci předmětových komisí. Vzhledem k velikosti školy a existenci dvou 

odlišných vzdělávacích programů se ředitelka školy i nadále snaží efektivně plánovat a přesně definovat 

povinnosti a stanovovat kompetence jednotlivých pracovníků. Klíčovými spolupracovníky zůstávají 

předsedové komisí a vedoucí dvojjazyčné česko-španělské sekce. 

2.4.3 Partnerství školy a externí vztahy 

I v letošním školním roce se škola snažila udržovat mezinárodní formy partnerské spolupráce 

s institucemi hispanofonních zemí. I nadále se nám daří zajišťovat účast předních zástupců ze 

Španělského království, Mexika, Peru, Argentiny a Chile, kteří přicházejí na besedy, přednášky a diskuse 

s našimi žáky. Od školního roku 2017/2018 dlouhodobě spolupracujeme s univerzitou a se střední a 

jazykovou školou ve španělské Salamance, kde naši studenti navštěvují náročné jazykové kurzy na 

univerzitě, žijí ve španělských rodinách a poznávají historii a kulturu Španělska.  

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, YFU), které zabezpečují roční studijní pobyty zahraničních studentů v naší škole. 

2.5 Závěr 

Školní rok 2021/2022 byl stejně jako dva předchozí školní roky spíše nestandardní, některé běžně 

prováděné aktivity 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 ochotě v obtížné situaci pomoci jeden druhému.  

Těší nás, že i většina žáků přistupovala k různým nestandardním situacím v chodu školy i ve výuce 

velmi odpovědně, respektovala pokyny a plnila si své povinnosti v mezích daných možností.  

 

Praha 10. října 2022       

Zapsaly: Mgr. P. Pátková, PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D., Mgr. K. Šmatláková  

 


