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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, 
aktualizovaný k 1. 9. 2020. 

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 – pilotní verze (ŠVP DG)  

V souladu s podmínkami pokusného ověřování vyhlášeného MŠMT se podle něj ve školním roce 
2020/2021 vyučoval pouze 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 2020/2021 vzdělávali žáci 1. až 5. 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 

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 

Výchova ke zdraví       Integrováno do 
biologie, OSZ a 

tělesné výchovy 
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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. 
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Příloha č. 2 

Zpráva o činnosti ŠPP Gymnázia Budějovická 680 za školní rok 2020/2021 

1. Školní poradenské pracoviště 

 

1.1. Složení školního poradenského pracoviště 

Ve školním roce 2020/2021 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 2020/2021 proběhla spolupráce následujícím způsobem: 

Akce Počet 

Seminář středoškolských psychologů 2x 

Seminář výchovných poradců 0 

Seminář školních metodiků prevence 1x 

Konzultace individuálních případů ve škole 0 

Konzultace ve vztahu ke studentům se SVP 6x 

 

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

Školní poradenské pracoviště ve školním roce 2020/2021 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 3x třída v prvním ročníku 

Výběr, zácvik mentorů, seznámení 
ve třídách, organizace provázení, 
organizace průběžného kontaktu 

Adaptační výjezdy, Refresh, Upgrade 

Metodika a organizace 

Adaptace jednotlivců, 
osobnostně sociální rozvoj, 
klima třídy 

Školní třída 

Kateřina Šmatláková  

Nataša Šimků 

4 dny – 3x třída v prvním ročníku, 
příprava, přímá práce 

4 dny 3x třída (kvinty+3D), 5 dní 2 
třídy (sekundy 

Nácvik vedení třídnických hod. 
v prvních ročnících 

Metodická podpora třídním uč. 

Školní třída Kateřina Šmatláková + 
Wenku 

+ TU prvních ročníků 

3x první ročník - konzultační 
vedení, přímá práce, zčásti online 
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Program Učíme se učit Prevence studijního selhávání Nataša Šimků 2 hod – 3x první ročník 

Vstupní dotazník 

Prevence studijního selhávání 

Kateřina Šmatláková 

3x první ročník 

Administrace, vyhodnocení Prevence rizikového chování 

Screening SVP 

Prevence výchovných obtíží 

Monitoring nových studentů 

(průběžně ve školním roce) 

Prevence studijního selhávání Nataša Šimků 

Miroslava Kovaříková 

91 studentů, průběžně, zčásti 
online 

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 

4x konzultace 

Sociometrie a klima třídy Školní třída Kateřina Šmatláková Nekonala se vzhledem k uzavření 
škol  

Metodické zastřešení a organizace 
tematických bloků ve výuce 

Prevence rizikového chování Milan Hes a vyučující 
VO, ZSV 

M. Hes - koordinace 

Průběžně, online 

Metodické zastřešení a organizace 
interaktivních bloků a seminářů 

Prevence rizikového chování Milan Hes 

+ Proxima Sociale 

M.Hes – koordinace a 
aktualizace témat 

Průběžně, zajištění online formy 
bloků a seminářů 

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

Speciální vzdělávací potřeby 
(SVP) 

Kateřina Šmatláková 

 

Průběžně, online – celkem cca 8x 
konzulatace 

Obecná metodická podpora vyučujícím 
ve vztahu k výchovným problémům 

Chování, výchovná problematika Nataša Šimků 

Miroslava Kovaříková 

Průběžně, online – 5x konzultace 

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

Osobnostní problematika Kateřina Šmatláková Průběžně, online – 97x konzultace 

PROFI testy v přelomových ročnících Další vzdělávací cesta – 
kariérové poradenství 

Kateřina Šmatláková 3x třída, v každé administrace a 
vyhodnocení, interpretace 
výsledků jednotlivcům 

PROFI testy v předposledních ročnících Další vzdělávací cesta – 
kariérové poradenství 

Kateřina Šmatláková 3x třída, v každé administrace a 
vyhodnocení, interpretace 
výsledků jednotlivcům 

Evaluace činnosti ve smyslu prevence Všechna témata Kateřina Šmatláková 
Nataša Šimků 

Milan Hes 

Miroslava Kovaříková 

Dotazníkové šetření průřezově, 
závěr školního roku 

Evidence činností, tvorba související 
dokumentace 

Všechna témata Kateřina Šmatláková 

Nataša Šimků 

Milan Hes 

Miroslava Kovaříková 

Průběžně 

    

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 

Kateřina Šmatláková 

65x konzultace (online – chat nebo 

videohovor, telefonicky) 

Individuální případová práce 

(poradenství a socioterapeutické 
vedení) 

Adaptace jednotlivců Kateřina Šmatláková 3x konzultace (online – chat nebo 
videohovor, telefonicky) 

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

Speciální vzdělávací potřeby Kateřina Šmatláková 

Miroslava Kovaříková 

Nataša Šimků 

42x konzultace (online – chat nebo 
videohovor, telefonicky) 
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Individuální případová práce 
(poradenské vedení, nácviky 
soc.dovedností, výchovné komise) 

Chování, výchovná problematika Nataša Šimků 

Miroslava Kovaříková 

Milan Hes 

12x konzultace (online – chat nebo 
videohovor, telefonicky) 

Individuální případová práce 
(poradenství, socioterapie, podpůrná 
terapie) 

Osobnostní problematika Kateřina Šmatláková 126x konzultace (online – chat nebo 
videohovor) 

Individuální případová práce 
(konzultace nad výsledky PROFI) 

Další vzdělávací cesta, kariérové 
poradenství 

Kateřina Šmatláková 

Nataša Šimků 

6x třída, cca 20-25 minut každá 
konzultace - jednotlivci 

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

Rizikové chování – situace výskytu 
nebo signálů výskytu 

Kateřina Šmatláková 

Milan Hes 

1x konzultace 

Individuální případová práce (situační 
intervence ve školní třídě) 

Školní třída Kateřina Šmatláková 

Milan Hes 

0x 

Evaluace činnosti ve smyslu intervence Všechna témata Kateřina Šmatláková 

Nataša Šimků 

Milan Hes 

Miroslava Kovaříková 

Dotazníkové šetření průřezově, 
závěr školního roku 

 

Evidence činnosti, tvorba související 
dokumentace 

Všechna témata Kateřina Šmatláková 

Nataša Šimků 

Milan Hes 

Miroslava Kovaříková 

Průběžně 

    

 

Kromě výše uvedených činností se pracovníci 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. 

Zapsala: K. Šmatláková, vedoucí ŠPP, školní psycholožka 

 

 

Příloha č. 3 

PŘEHLED VÍCEDENNÍCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

 

 

 
 
 
 

 
Všechny další zahraniční i republikové akce musely být zrušeny vzhledem k epidemii COVID-19. 
 
 

 

 

18. – 21. 9. 2020 Střelské Hoštice – adaptační kurz  1.A, 1.B, 1.D 

11. – 15. 6. 2021 Střelské Hoštice – škola v přírodě 2.A, 2.B 

15. – 18. 6. 2021 Střelské Hoštice – upgrade 3.D, 5.AB 
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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 
Biologická olympiáda 
Ekologická olympiáda 
Zlatý list (z důvodu karantény pouze pro jednotlivce) 
Lesnická olympiáda – YPEF  
Chytré hlavičky 

Mnoho akcí naplánovaných na podzim 2020 a jaro 2021 bylo zrušeno kvůli epidemii COVID-19. 

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) 

- 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 žáci a žáci nepovinné ekologie): 

Barevný les 

Pozorování ptáků na podzim  

Čištění budek před školou 

Stavba skalky pro ještěrky 

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

                  Reklamní leták na výrobky z hornin, Moje nej geofotka 

    Naše zahrada  

    Můj domácí mazlíček  

    Cizokrajné ekosystémy  

    Mapa minerálů  

                                               Mutace u člověka  

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

  

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 162 žáků v 8 skupinách nepovinných předmětů a zájmových kroužků. 
Jednalo se hlavně o nepovinné cizí jazyky, divadlo ve španělštině, tělesnou výchovu a sportovní hry, 
sborový zpěv, ekologii a Klub mladého diváka. 

Vzhledem k tomu, že velkou část školního roku byly v režimu distanční výuky, se mnoho školních i 
mimoškolních akcí a aktivit nemohlo konat. 

Téměř všichni učitelé pokračovali v projektu Šablony II a zúčastnili se mnoha školení, např.: 

 Poruchy autistického spektra (26. a 27. 8. 2020) 

 Školení Práce s MS Teams (2. 9. 2020) 

 Prezenční workshop Formativní hodnocení (24. 6. + 25. 6. 2021)  

 Vzdělávání žáků s SPU na SŠ (26. a 27. 8. 2021) 

Aktivity realizované jednotlivými předmětovými komisemi (PK) 

1. Český jazyk a literatura, estetická výchova 

Vzhledem k mimořádným hygienickým opatřením v průběhu školního roku nemohly být 
realizovány kulturně-vzdělávací akce pro žáky. 

 Pouze třída 4. D navštívila v listopadu výstavu „Rembrandt: Portrét člověka“ v Paláci Kinských 
a v květnu pak výstavu „Český kubismus“ v Domě u Černé Matky Boží. 

 Po rozvolnění opatření se v červnu uskutečnila tradiční výstavka klauzurních prací žáků (opět 
třída 4. D) pod vedením M. Čecha. 

 Většina členů komise se účastnila školení pořádaných v rámci projektu Šablony II (témata: 
formativní hodnocení, práce s žáky SPU). 

 Byly dokončeny a odevzdány revize ŠVP G a ŠVP DG. 

2. Cizí jazyky (Aj, Nj, Šj) 

2.1 Anglický jazyk  

Všechny vzdělávací akce pro žáky a další akce a aktivity v rámci PK (zahraniční zájezdy a výměnné 
pobyty, kurzy, exkurze, besedy, přednášky, výstavy, koncerty, divadlo, konference…) byly kvůli 
pandemickým opatřením zrušeny. 

Další aktivity: 

 Členové PK pokračovali v dalších významných činnostech (psaní učebnic, publikací, textů do 
časopisů, studium, školení ostatních pedagogů, účast na konferencích…); 

 mnozí učitelé se účastnili vzdělávacích webinářů pro zkvalitnění distanční výuky; 

 vedení knihovny anglické a americké beletrie pro žáky, podpora od Rady rodičů; 

 prezentace studentských prací na nástěnkách, aktualizace nástěnek AJ; 

 zapojení do Mezinárodní Ceny Vévody z Edinburghu – DofE. Členové PK se zapojili do programu 
DofE, který naše škola poskytuje žákům 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 směrech; 

 komunikace s UCAS – podávání přihlášek na VŠ v UK – J. Švecová. 
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Závěr: Letos se podařilo distanční vzdělávání zvládnout lépe než loni, především díky aplikaci MS 
Teams a elektronickým učebnicím od oup.com. Nevýhodou zůstává zkreslená klasifikace žáků, 
která nedává validní obraz o jejich skutečných znalostech.  

2.2 Další cizí jazyk (němčina, španělština) 

Všechny vzdělávací akce pro žáky a další akce a aktivity v rámci PK (zahraniční zájezdy a výměnné 
pobyty, kurzy, exkurze, besedy, přednášky, výstavy, koncerty, divadlo, konference……) byly kvůli 
pandemickým opatřením zrušeny. 

Učitelé se účastnili mnoha distančních školení a akcí:  

 On-line konference - XIII ENCUENTRO de PROFESORES de ELE en la REPÚBLICA CHECA - 
Instituto Cervantes (4,5 hodin; 27. 11. 2020)  

 Konzultační seminář k písemné práci z cizího jazyka v rámci profilové části MZ (10. 2. 2021; 
22. 2. 2021 

 Webinář – Inspirace pro rozvoj výuky cizích jazyků (4. 2. 2021) 

 Videokonference – PraguELE II (6. 3. 2021)  

 Přednáška Hispanismo en la República Checa. 15 años del Instituto Cervantes (3. 11. 2020) -  

 Přednáška: Dr. Eva Kubátová. Online pandemické Dušičky v Mexiku (listopad 2020) -  

 Přednáška Goya y los reflejos de su época - IC (11. 1. 2021)  

 Přednáška: Conversatorio I: Relaciones artísticas e históricas entre México y República Checa 
(prof. Štěpánek, org. Embajada de México en Praga (březen 2021)  

 Přednáška: Conversatorio II: Perspectiva histórica de las relaciones entre México y la 
República Checa (prof. Opatrný, org. Embajada de México en Praga, (březen 2021)  

 Přednáška: Conversatorio III: Reflexiones sobre historia precolombina y colonial de México a 
la presencia checa (prof. M. Křížová, org. Embajada de México en Praga, (duben 2021) 

 Přednáška: El Escorial a renezanční Španělsko - prof. Štěpánek, Městská knihovna v Praze 
(březen 2021  

 Přednáška: El Greco (prof. Štěpánek, Městská knihovna v Praze (červen 2021) - Paclíková 

 Konzultační seminář k didaktickým testům z cizího jazyka v rámci profilové části MZ (5. 3. 
2021)  

 Interaktivní aplikace – Distanční výuka pro pokročilé – CAN Academy (21. 4. 2021)  

 Videoseminář Organización de los Exámenes DELE en las SS.BB. de la Rep. Checa (11. 5. 2021) 
org. IC Praha  

 On-line cyklus 6 webinářů - Ciclo de 6 Talleres ELE en línea (12. 5. - 16. 6. 2021), Agregaduría 
de Educación + EXTENDA + Junta de Andalucía  

 Dva webináře v němčině – nakladatelství  Hueber  

3. Společenskovědní předměty 

Vzdělávací akce: 

 mediální výchova – exkurze M. Kovaříková 

 podíl na akcích jazykové sekce – N. Moučková 

 webináře Antisemitismus, holocaust; Izrael a současnost (P. Pátková) 

 využití projektu Škola médii v etických souvislostech, mediální výchova na školách, Člověk v 
tísni – M. Kovaříková 

 2 členové PK: dvouletý kurs Zpětná vazba/formativní hodnocení 

 rozšiřování knihovny pro učitele i studenty (včetně odborné knihovny dějepisu) 

 vedení pedagogické praxe – I. Klein 
 
Metody a formy práce 

Používáme celou škálu metod práce – frontální, výklad, skupinová práce a projekty, samostatná 
individuální práce, práce s učebnicí, dokumenty a atlasy, různé způsoby práce s různými typy 
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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 žáků), 
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. 

Závěr: Během uzavření škol se komunikačním prostředkem mezi pedagogy a žáky stala platforma MS 
Teams, přičemž se prokázala její funkčnost. Umožňuje využít poměrně širokou škálu možností od 
klasických forem po formy netradiční (včetně různých způsobů propojení). „Klasickou“ přímou 
komunikaci žák – učitel však může nahradit jen dočasně v krizových situacích. Také podklady pro 
klasifikační hodnocení tato distanční forma neposkytuje zcela průkazné. 

4. Matematika a informatika 

 Přípravné kurzy z M se letos nekonaly. 

 Doučování žáků ohrožených studijním neúspěchem (ze Šablon II) nebylo také zahájeno. 

 Byly dokončeny a odevzdány revize ŠVP G a ŠVP DG 

Závěr: Distanční výuka je z hlediska učitele časově velmi náročná, mnozí z nás trávili u PC mnoho 
hodin denně, sedm dní v týdnu a výsledek nebyl tak efektivní jako při prezenční výuce ve škole. 
Hodnocení přístupu, výsledků i snahy žáků je obtížné při nerovných podmínkách žáků a je pro učitele, 
kteří učí ve více třídách opět časově náročné. Mnohdy nelze objektivně posoudit ani poznat, zda žák 
řešil úkoly sám ani zda si vždy přečetl zpětnou vazbu/slovní hodnocení (MS Teams neumožňují 
náhled, zda žák tak učinil). 
Distanční výuka vyhovovala žákům proto, že si mohli sami lépe organizovat čas na učení. Pěkně 
pracovali mnozí průměrní a často i slabí žáci.  
Za osvědčené programy, aplikace, výuková videa, testy a písemky považujeme: Techambition, Škola za 
školou, Umíme to, www.isibalo.com, www.tearntube.cz, http://math4u.vsb.cz/cs. 
 
Platformu MS Teams bychom mohli nadále používat jako prostor pro ukládání a sdílení společných 
materiálů, odkazů na výukové portály a videa, kontaktní prostředí se žáky dlouhodobě nemocnými 
nebo s IVP. 
 
Dlouhodobé uzavření škol, distanční výuka po převážnou část školního roku, rotační vyučování i krátká 
výuka prezenční na začátku a závěru školního roku zásadně ovlivnily vzdělávání v roce 2020/21. 
Mnozí kolegové využili zkušeností a nově získaných dovedností z roku minulého. Vyzkoušeli další nové 
metody i technické pomůcky. Každý podle svých možností. 
Distanční vzdělávání kladlo velké nároky na vyučující většiny předmětů, ale pro M a ICT bylo v mnoha 
směrech náročnější: geometrická témata, konstrukční úlohy, komentáře k úkolům v editorech, které 
nepodporují nebo neumožňují matematickou symboliku, témata z ICT, která se obtížně vysvětlují na 
dálku… 

5. Biologie 

Vzdělávací aktivity: 

 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). 

 Sobotní exkurze a akce pořádané v rámci výuky (mnoho plánovaných akcí bylo kvůli koronaviru 
zrušeno); vyučující biologie často spolupracují při vedení exkurzí do terénu (někdy  
i s vyučujícími jiných předmětů), takže tyto exkurze lze považovat za tzv. komplexní. 

 Organizace školního kola Botanické soutěže 

 Organizace školního kola Středoškolské odborné činnosti 

http://www.isibalo.com/
http://www.tearntube.cz/
http://math4u.vsb.cz/cs
http://www.stanislavbuth.blog.cz/
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 Organizace biologických soutěží a příprava studentů na soutěže 

 Organizování exkurzí  

 Publikace zpráv z akcí na webu školy 

 Vedení praxe posluchačů  

 Konzultace s maturanty  

 Vedení pedagogických praxí studentek z PřF UK: prezenčně i distančně 

Projekty: 

5B Můj strom v průběhu roku  

1B Barevný les 

2A  Naše zahrada  

       Můj „mazlíček“  

       Cizokrajné ekosystémy  

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) 

Mapa minerálů na území ČR, Reklamní leták na výrobky z hornin, Moje nej geofotka 

Geoparky UNESCO, Evoluce na provázku 

Naše ptačí sídliště 

Exkurze: 

Exkurze na zimoviště netopýrů 

Stavba pavučiny pro mravence 

Čištění budek před školou 

 
Zájemcům o biologii věnují vyučující hodně času i ze svého osobního volna (konzultace pro chybějící 
žáky a maturanty, sobotní exkurze, doprovod na soutěžích, které se konají o víkendu…). 

5. Fyzika 

Organizace soutěží 

 Fyzikální olympiáda obvodní kolo  

 Astronomická olympiáda krajské kolo 

 Spolupráce s FEL ČVUT 

Všichni členové předmětové komise se podíleli na její práci. Vyučujícím se podařilo splnit 
naplánované cíle. Během distanční výuky však bylo velmi problematické ověřit skutečné znalosti 
žáků, v příštím školním roce tak bude nutné upravit hodiny fyziky podle zjištění skutečných znalostí 
žáků.  

6. Chemie 

 Konání veškerých školních akcí bylo výrazně poznamenáno pandemickou situací. Část oblíbených 
festivalů se přesunula do online prostředí a vyučující se snažili žákům zprostředkovat informace o 
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konání různých přednášek a webinářů. Většina akcí byla koncipována jako dobrovolná a často 
nabídku využili žáci maturitních ročníků a žáci, kteří navštěvují biologicko-chemický seminář. 
Vybrané části záznamu akcí jsme se pak snažili žákům předat i o běžných hodinách. 

 Akce a festivaly, kam se žáci připojovali, případně jim byla zprostředkována část záznamu z akce: 
Týden vědy a techniky – doporučeny přednášky: Voda nad zlato, Tuková tkáň, obezita, omega-3- 
mastné kyseliny, Když se molekuly zvětší. 

 Týden mozku – doporučeny přednášky: Od atomu k civilizaci, Chemie psychedelických látek, 
Psychedelika jako potenciální léčiva v psychiatrické praxi.  

 Vedení pedagogických praxi prezenčních i distančních 

 Účast v projektu Šablony II – školení, další vzdělávání, týmová spolupráce pedagogů 

Projekty: 

Znečištění vody a vzduchu – projekt (3.A, 3.B) 
Kovy v našem životě (6.B, E. Tarabová) 
Zdroje energie (4.A, 4.B, E. Tarabová) 
Radioaktivita (5.A, E. Tarabová) 
Biochemie okolo nás (3.E, E. Tarabová) 
Chemie každodenního života (4.A, 4.B, E. Tarabová) 
Tabulkov (2.B, M. Strnadová) 

Od školního roku 2020/2021 došlo k širšímu zavedení formativního hodnocení do výuky. Díky distanční 
výuce byl tento nástroj hodnocení využíván v mnohem větší míře, díky slovnímu hodnocení domácích 
úkolů a testů. Prvky formativního hodnocení budou dál využívány. 

Závěr: Školní rok 2020/2021 byl velmi náročný, velká část tohoto školního roku se přesunula do 
distanční podoby, což vyžadovalo od vyučujících velké úsilí při přípravě kvalitních hodin, motivace žáků, 
přípravu materiálů, testů, kvízů a hodnocení. Po návratu žáků do školy došlo k zhodnocení jejich 
znalostí z distanční výuky, kde se ukázalo, že poctivě připravené hodiny, úkoly a práce s žáky se jistě 
vyplatila, protože jejich znalosti jsou srovnatelné se znalostmi, které by měli v jednotlivých ročnících 
při prezenční výuce. Velkou odměnou pro vyučující pak byly výsledky maturitních zkoušek, žáci 
posledních ročníků byli kromě několika přestávek více než rok na distanční výuce, a přesto byla většina 
z nich perfektně připravena. 

Pro školní rok 2021/2022 by bylo vhodné motivovat více žáky do účasti v chemických soutěží a ve větší 
míře začleňovat nefrontální prvky výuky. Učitelé v chemické sekci by měli více využívat možnosti 
vzdělávání v rámci DVPP, k tomuto účelu mohou využít projekt Šablony II – Inovace ve výuce a výchově. 

7. Zeměpis 

Obohacením výuky jsou určitě i zeměpisné exkurze a další zeměpisné akce, například výukové 
programy Planeta Země, bohužel letos jsme museli výuku zvládnout bez nich.  V rámci zvýšení úrovně 
profilové maturitní zkoušky ze zeměpisu jsme i letos používali tematické slepé mapy a grafické pracovní 
listy. 

Závěr: Od října 2020 do května 2021 probíhalo vzdělávání distanční formou, popřípadě rotačním 
způsobem.  Opět můžeme konstatovat, že záporem je absence kontaktu se žáky, vypnuté kamery, 
náročná příprava učitelů, časová náročnost kontroly a hodnocení úloh, nepřiměřené množství hodin  
strávených u počítače, jiné způsoby klasifikace, nemožnost kontroly žáků při písemném zkoušení a 
hlavně s postupujícím časem výrazný pokles pracovní morálky žáků. Kladem byla větší možnost 
individuálního přístupu, větší časová volnost v online hodinách, slovní hodnocení, hezky pracovali 
například do té doby průměrní žáci, museli jsme používat jiné formy motivace, přínosné bylo sdílení 
jiných zdrojů. Další možnosti využití portálu MS Teams: už zmiňované sdílení zdrojů, využití 
poznámkového bloku One note při tvorbě vlastních map, využití kvízů pomocí  Forms i pro zadávání 
úkolů. 
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8. Tělesná výchova 

V letošním školním roce jsme strávili většinu školního roku formou distanční výuky. Pro výuku tělesné 
výchovy tento způsob není optimální. Žákům jsme zadávali různé koncepty cvičení (posilovací, 
protahovací cvičení, možnosti cvičení v přírodě, videa, pravidla, odkazy na sportovní akce, kvízy apod.). 
Na závěr distanční výuky jsme vyhlásili soutěž „o 100 jarních Gybukilometrů“, kdy žáci zapisovali po 
dobu tří týdnů počet nachozených nebo naběhaných kilometrů. Vítězové jednotlivých kategorií byli na 
závěr odměněni hodnotnými cenami. 
 

 Za tělesnou výchovu nevidíme žádný přínos ani možnosti dalšího využití MS Teams 

 V letošním roce se nekonaly žádné meziškolní turnaje v rámci „POPRASKU“ ani sportovní akce naší 
školy. Pouze v závěru školního roku po rozvolnění koronavirové situace se čtyři žáci 4.D účastnili 
Energy – streetballu na Letné a obsadili 8. místo. Soutěž byla organizována pro týmy z Čech, 
moravské týmy hrály v Ostravě.  

 Lyžařské kurzy Rakousko, Hinterstoder: byly kvůli koronavirové situaci zrušeny. 

 Letní sportovní kurz Malý Ratmírov: kurz byl kvůli koronavirové situaci po dohodě s vedením školy 
přesunut na začátek září 2021. 

 Vedení pedagogické praxe: letos bylo zrušeno 

 Další vzdělávání: P. Kuba, M. Voračka – semináře v rámci trenérských činností byly letos      
organizovány on-line formou. 

 Odborná publikace: článek v časopisu „Česká kinantropologie“ – Roman Reismüller, Doc. Pavel 
Strnad (člen katedry ZTV na FTVS UK). 
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Příloha č. 6 

PŘEDNÍ UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

1. Časopis Gybeat 

Díky pečlivé práci našich talentovaných studentů-redaktorů byl časopis GyBeat, i přes těžkosti spojené 
s vládními opatřeními proti šíření nákazy, v květnu 2021 v rámci soutěže Nejinspirativnější 
středoškolský časopis roku vyhodnocen porotou Odborového svazu novinářů a pracovníků médií jako 
jeden deseti nejlepších časopisů v celé republice za rok 2020. Finalistou soutěže se náš časopis stal již 
podruhé v řadě a vedení redakce věří, že obdobných výsledků se v příštím ročníku dočkají i čísla ze 
školního roku 2020/2021.  
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2. Soutěž Spotřeba pro život  

 
Tým studentů našeho gymnázia ve složení Gabriel Pišvejc (vedoucí), Dominika Odvárková, Anna 
Reyttová, David Jagrik se umístil na 3. místě v soutěži dTestu Spotřeba pro život 2021 a vyhrál 
poznávací zájezd do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Studenti měli za úkol vytvořit vzorové 
vydání spotřebitelského časopisu. Museli přitom seznámit své čtenáře s tím, jaká rizika na ně číhají 
při neodpovědném používání nejen sociálních sítí. Naši studenti se svým časopisem Appbezpečí  
v konkurenci desítek časopisů z celé ČR probojovali mezi tři nejlepší. 

3. Soutěže v českém jazyce a literatuře 

Lingvistická olympiáda se konala distanční formou, úspěšnou řešitelkou byla Adéla Mocová. 

4. Matematické soutěže 
Matematická olympiáda: 
Kategorie C: 
 úspěšný řešitel školního kola: 
  Nečas Filip  1. místo 
 úspěšný řešitel krajského kola: 
  Nečas Filip  17. místo 
Kategorie Z9: 
 úspěšný řešitel školního kola: 
  Hanzal Oliver  1. místo 
  Teyssler David  2. místo 
 úspěšný řešitel oblastního kola: 
  Teyssler David  10.–12. místo 
  Hanzal Oliver  13.–21. místo 
 úspěšný řešitel krajského kola: 
  Teyssler David  
Kategorie Z7: 
 postup do oblastního kola: 
  Henžlík Šimon  1. místo 
  Toufar Petr  2. místo 
  Krčka Jan Tomáš  3. místo 
 úspěšní řešitelé oblastního kola: 
  Henžlík Šimon  1.–3. místo 
  Toufar Petr  1.–3. místo 
Kategorie Z6: 
 postup do oblastního kola: 
  Bielčíková Veronika  1. místo 
  Kostlivá Viktorie  2. místo 
  Hrdinová Anna  3.–5. místo 
  Lapáčková Dominika  3.–5. místo 
  Vávrová Lucie  3.–5. místo 
  Vach Michal  6. místo 
 úspěšní řešitelé oblastního kola: 
  Bielčíková Veronika  2.–4. místo 
  Kostlivá Viktorie  
  Lapáčková Dominika  
  Vávrová Lucie  
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Matematický klokan: 

Školní kolo: 

1.  Plachý Erik 110 b. 

2. Kainarová Zita 108 b. 

3.–4.  Kopl František 105 b. 

3.–4.  Henžlík Šimon 105 b. 

Kategorie Benjamín: 

1. Plachý Erik  110 b. 

2. Kainarová Zita  108 b. 

3.–4. Kopl František  105 b. 

3.–4. Henžlík Šimon  105 b. 

Kategorie Kadet: 

1. Urbanová Nikola  104 b. 

2. Šebeš Jáchym  101 b. 

3. Novotná Adéla  98 b. 

Kategorie Junior: 

1. Nguyen Viet Cuong  88 b. 

2. Štraitová Jolana  83 b. 

3. Plešinger Adam  82 b. 

Kategorie Student: 

1. Dobiášová Sára  72 b. 

2. Chu Tommy  60 b. 

3. Kosobud Tomáš  59 b. 

Soutěž Náboj: 

Junioři: 108. místo ze 170 v ČR získal tým ve složení: 
 Nguyen Viet Cuong, Plešinger Adam, Křiváček Filip, Nečas Filip, Provazník Václav   
Junioři: 46. místo ze 170 v ČR získal tým ve složení: 
 Štraitová Jolana, Pelnářová Anna, Kačenková Lída, Svoboda Vojtěch,  Stejskalová Tatiana 
  
Senioři: 59. místo ze 141 v ČR získal tým ve složení: 
 Chu Tommy, Kosobud Tomáš, Dupáková Klára, Škrna Ondřej   
 
Logická olympiáda: 
úspěšní řešitelé krajského kola: Henžlík Šimon       
 
Prezentiáda: postup do finále soutěže se podařil týmu ve složení: 
 Dupáková Klára, Čermáková Kateřina                   
 
Pangea 2020: 
 celostátní finále: Henžlík Šimon 2. místo 
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5.  Biologické soutěže 
 

1. SOČ (online) 

Celopražské kolo: 
Aleksandra Bajičová – 3. místo                       

2. Botanická soutěž:   
Školní kolo proběhlo pouze s jednou účastnicí, která postoupila do vyššího kola soutěže. 
Celopražské kolo (online): Jolana Štraitová, 4. místo 

3. Biologická olympiáda  

Školní kolo proběhlo on-line, zúčastnilo se ho 28 žáků: 
kategorie A: 6 žáků 
kategorie B: 9 žáků  
kategorie C: 8 žáků  
kategorie D: 5 žáků 

Obvodní kolo bylo z důvodu karantény zrušeno. První ze školního kola postoupili rovnou do krajského 
kola (podle počtu získaných bodů postoupili v některých kategoriích dva). Celostátní kolo je pouze 
pro kategorii A (všechny kategorie proběhly online). 

Krajské kolo: 

Kategorie D:  F. Kopl – úspěšný řešitel 
Kategorie C:   Kubrycht Vojtěch  – úspěšný řešitel  
                         Ida Hillerová  – úspěšný řešitel 
Kategorie B:   Alexandra Voců  – úspěšný řešitel  
Kategorie A:   Štěpán Vavřina  –  úspěšný řešitel a postup do celostátního kola 
                         Adam Vobruba  – úspěšný řešitel 

Celostátní kolo: 
Štěpán Vavřina – 2. místo, postup do nominace na mezinárodní kolo, kde však již do mezinárodního 
kola vybrán nebyl. 

4.  Ekologická olympiáda 

krajské kolo: 
Družstvo ve složení: Štěpán Vavřina, Adam Vobruba a Vojtěch Kubrycht - 1. místo  

celostátní kolo: 
Družstvo ve složení: Adam Plešinger, Adam Vobruba a Vojtěch Kubrycht - 3. místo 

        5.  Zlatý list (z důvodu karantény pouze online pro jednotlivce) 

        6. Lesnická olympiáda (YPEF) – Eliška Zlatníková, Ondřej Škrna a Kateřina Havránková - 3. místo 

                                  Beneš, Plešinger a Nečas – 4. místo 

                                  Lukešová, Štraitová a Mojžíšková – 8. místo 

                                  Kubrycht, Hrdličková a Stroff – 6. místo v kategorii mladší 

Do celostátního kola postupuje pouze první družstvo z krajského kola. 
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6. Soutěže v angličtině  
 

Mimořádným úspěchem bylo vítězství Elišky Chýlkové v překladatelské soutěži Juvenes Translatores 
pod záštitou EU, kterou pořádala ostravská FF.   

Ostatní soutěže se nekonaly. 

7. Soutěže v dalších cizích jazycích 
 
Veškeré soutěže proběhly online 

NJ – třídní kolo konverzační soutěže – 6. A – Luisa Rašková 

ŠJ – konverzační soutěž – školní kolo  

a) Školní kolo soutěže ve španělštině 

K I  

1. místo: Tereza Nováková  

2. místo: Kristian Husák  

3. místo: Patricia Oginčuková  

4. místo: Lilian Vlachynská  

5. místo: Barbora Němečková 

K II  

1. místo: Nicol Ptáčníková  

2. místo: Marie Šindelářová  

3. místo: Jolana Štraitová 

K III  

1. místo: Natálie Kepková  

2. místo: Karina Beresh  

3. místo: Anna Reyttová  

4. místo: David Jagrik  

b) Krajské kolo soutěže ve španělštině  

2. místo: Tereza Nováková – K I 

2. místo: Jolana Štraitová – K II 

1. místo: Natálie Kepková – K III 

c) Národní kolo soutěže ve španělštině  

2. místo: Natálie Kepková 

Recitační soutěž v cizích jazycích včetně Š – Táborská Eurolyra, Gymnázium Pierra de Coubertina, 
Tábor) 

Pouze on-line: ŠJ - K1: 1. místo: Pavla Nováčková  
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8. Chemické soutěže 

Chemické soutěže byly výrazně ovlivněny distanční výukou. Povinnou částí chemické olympiády je 
vždy praktická část, autorům chemické olympiády se letos podařilo připravit všechna kola chemické 
olympiády včetně praktických úloh, které byly proveditelné doma. Žáci tedy museli prokázat velkou 
dávku kreativity při tvorbě domácích experimentů, které byly především v kategorii B velmi obtížné. 

Žáci třídy 7.A byli velice úspěšní v řešení chemické olympiády – kategorie B a umístili se v krajském 
kole následovně: 9. místo Tereza Weigelová, 10. místo Eliška Zlatníková, 13. místo Adam Cihlář. 

Jakub Čermák byl úspěšným řešitelem olympiády – kategorie D a postoupil do okresního kola. 

KSICHT – korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou – dva úspěšní řešitelé:   Adam 
Vobruba, Štěpán Vavřina 

AMAVET – asociace pro mládež, vědu a techniku – soutěž vědeckých projektů – školní kolo – 6.B  

9. Fyzikální soutěže 

Fyzikální olympiáda obvodní kolo  

 Pecina, kat. F 

 Čekalová, kat. F 

 Smetanová, kat. E 

 Škrna, kat. B 

 Nečas, kat. D 

Astronomická olympiáda krajské kolo 

Šimon Henžlík v kategorii GH krajské kolo získal 1. místo, zároveň úspěšný řešitel finálového 
celostátního kola. 

Jan Pecina – úspěšný řešitel krajského kola kat. EF (8. místo). 

 
10. Zeměpisné soutěže 

Ve školním roce 2020/2021 se naši studenti tradičně zúčastnili soutěže Pražský globus a ZO (obě 
soutěže se konaly on-line formou). V soutěži Pražský glóbus v kategorii B získal v celoměstském kole 
2. místo student David Seltenreich. 

Do krajského kola ZO postoupili tito žáci: V. Čepička, F. Kopl – kategorie A, E. Plachý – kategorie B, D. 
Seltenreich, A. Kutinová – kategorie C, D. Řepa – kategorie D. V krajském kole nejlepší umístění 
získali: F. Kopl (7. místo), D. Řepa (10. místo). 

 

11. Společenskovědní a dějepisné soutěže 

Vzhledem k uzavření škol byla od března 2020 zrušena všechna vyšší postupová kola žákovských 
soutěží v prezenční formě, soutěží v distanční podobě se konalo velmi málo. Žáci GyBu se účastnili 
soutěže Lidice 21. 

 

12. Sportovní soutěže 

V letošním roce se nekonaly žádné turnaje mezi školami v rámci „POPRASKU“ ani sportovní akce naší 
školy. Pouze v závěru školního roku po rozvolnění epidemiologické situace se čtyři žáci 4.D účastnili 
Energy – streetballu na Letné a obsadili 8. místo. Soutěž byla organizována pro týmy z Čech, moravské 
týmy hrály v Ostravě.    

Naši vyučující tělesné výchovy vyhlásili zajímavou sportovní soutěž pro všechny studenty i učitele, která 
virtuálně odstartovala 16. 4. 2021 a podpořila pohybové aktivity žáků v době epidemie a uzavření škol.    
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Soutěžilo se o to, která třída nebo jednotliví žáci i učitelé ujdou nebo uběhnou nejvíc jarních kilometrů 
(nikoli virtuálně, ale skutečně). Soutěž byla ukončena 2. 5. 2021                                                              

V květnu 2021 byla vyhodnocena tato úspěšná jarní soutěž o "100" jarních Gybukilometrů. Soutěže se 
zúčastnili studenti ze všech tříd našeho gymnázia. Ušli nebo uběhli za 15 dní dohromady neuvěřitelnou 
vzdálenost 20230 km, nejlepší třídou byla vyhlášena třída 5B (3158 km), 2. místo patří 1B (1715,7 km), 
na 3. místě se umístila třída 4B (1521,4 km). Z jednotlivců byl nejlepší David Žůrek (408,8 km), druhá 
byla Kája Švecová (334,4 km), třetí se umístil Viet Bui Quoc (250,3 km). Vítězné třídy i jednotlivci dostali 
hezké sportovní ceny, třídám i jednotlivcům gratulujeme a jsme rádi, že sportovali právě v době 
distanční výuky. 
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Příloha č. 7 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKO-ŠPANĚLSKÉ DVOJJAZYČNÉ SEKCE  
ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

1. Složení komise: 

Koordinátorka česko-španělského studia:  Mgr. Kateřina Krýzlová 

Členové sekce v abecedním pořadí:    

               Mgtr. Érika Blanco Favaro 

               MSc. María José Cortés Arnau 

               Mgr. Lenka Fíšanová (od 6. 4. 2021) 

               Dra. Lucila González Alfaya 

               Mgr. Martina Kosková /koordinátorka zájezdů a studijních pobytů/ (do 31. 3. 2021)        

               Mgtr. Cristina López Godínez       

               Dr. Luis Montilla Amador  

               Mgr. Naděžda Moučková /vedoucí sekce Cizí jazyky a subkomise španělština/ 

               PhDr. Edita Paclíková 

 

                                                        

 
2.  Přínos, zkušenosti, klady a zápory distančního vzdělávání (DZV), shrnutí, možnosti dalšího 
využití v běžné výuce 

Všichni členové sekce se profesionálně zadaptovali na situaci, s níž se setkali již na jaře 2020. 
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V období od začátku října do začátku května 2021 byla výuka vedena distančně formou on-line hodin 
či práce přes jednotnou aplikaci MS Teams, následně postupně začala prezenční výuka v systému tzv. 
rotací ve třídách NG a od 24. 5. 2021 začala opět prezenční výuka ve všech třídách. 

Jako výhody dané aplikace a DVZ obecně vidí členové sekce:  

 jednotnost systému pro celou školu 

 rychlá komunikace s žáky, členy sekce i všemi vyučujícími popř. i s vedením školy 
prostřednictvím chatu či videohovorů 

 evidence zpětné vazby s žáky – zavádění tzv. formativního hodnocení – osvědčily se např. 
kvízy 

 využití aplikace při rychlé komunikaci v rámci sekce – vytvořen kanál Sección Bilingüe Checo-
Española (Krýzlová) 

 možnost využití aplikace při prezenční výuce v případě jakékoliv absence vyučujícího či žáka 
samotného 

 využití aplikace při vedení třídnických hodin či konzultací 

 možnost využití aplikace školním poradenským pracovištěm (popř. vedením školy) při 
dohledu/kontrole nad plněním povinností žáků vyplývajících z úředně povolených 
individuálních studijních plánů, což by nejen pro sekci bylo velkým přínosem 

 možnost využití aplikace vyučujícími při práci s žáky s povolenými individuálními vzdělávacími  
plány; teoretická možnost kombinované výuky – žák s IVP zapojen do prezenční hodiny on-line 
apod. 

 vyučující se sami naučili pracovat s různými zdroji (různé aplikace platformy MS Teams, 
elektronické verze učebnic, jiné aplikace a platformy apod.) 

Jako nevýhody dané aplikace a DVZ obecně vidí členové sekce:  

 nemožnost kontroly/dohledu ze strany vyučujícího, zda žáci opisují, předávají si vypracované 
úlohy mezi sebou pro účely dosažení dobrého hodnocení apod. 

 technické problémy a výpadky 

 různorodé technické vybavení žáků popř. i vyučujících 

 jakási nepsaná nutnost ze strany vyučujících být nepřetržitě on-line včetně víkendů nad rámec 
reálných fyzických i psychických možností jednotlivců 

 metody klasifikace v období distanční výuky – mohou působit až příliš ustupujícím dojmem, 
prakticky zcela ve prospěch žáků, což ne vždy má motivační, resp. formativní účinek 

 ubývání společensko-socializačního charakteru výuky ve vzdělávacím procesu 

 při DVZ je pro vyučujícího obtížnější zaujmout a zapojit všechny studenty 

Zkušenosti, podněty členů sekce do dalších let: 

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

 

Obecně platí, že dvojjazyčné studium skýtá velké množství různých aktivit, a tím pádem i výluk ve 
standardní výuce, tj. jsou případné výkyvy v plnění tematických plánů pochopitelné.  
Je zapotřebí tento fakt zohledňovat při dohledu nad plněním tematických plánů i v dalších letech 
a zejména při povolování dalších akcí mimo rámec koncepce aktivit ve dvojjazyčných třídách. 
Problémovými jsou v tomto ohledu každoročně zejména poslední tři ročníky bilingvního studia. 
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3.   Soutěže, příprava, výsledky a umístění žáků (zahrnuty i výsledky žáků Š jakožto cizího jazyka):                                                                

3.1 Matematická fotografie ve španělštině  
 

              Matematická fotografie ve španělštině 

 MATEMATICKÁ FOTOGRAFIE  

V průběhu školního roku 2020/2021 se již tradičně konala soutěž v matematické fotografii 
pořádaná Oddělením pro vzdělávání při Velvyslanectví Španělska v České republice, které se 
zúčastňují žáci českých středních škol studující španělštinu.  Soutěž je dvoukolová. 

V 1. kole, tj. v kole školním, GyBu organizovalo vlastní soutěž v matematické fotografii, které se 
zúčastnilo 30 žáků s celkovým počtem 57 fotografií. Po zohlednění všech kritérií výběru 
(matematický aspekt, originalita y kvalita fotografie) bylo vybráno 6 fotografií. Jejich autoři 
obdrželi ceny v hodnotě od 400– 600 Kč. 

Ve 2. kole, tj. v kole národním, soutěžily první dvě nejlepší fotografie s vítězi ostatních 
zúčastněných škol. Při této příležitosti porota jmenovaná Kanceláří atašé pro vzdělávání vybrala 
jako vítěze dvě fotografie dvojjazyčných sekcí v Brně a Olomouci a jednu z Gymnázia Pierra de 
Coubertina v Táboře. Gratulujeme vítězům a chválíme všechny soutěžící. 

Výsledky:  

Školní kolo: 
1. Kateřina Janišová  
2. Michal Stroff  
3. Lenka Goldová  
4. Klaudie Otavová  
5. Lída Kačenková  
6. Anna Pelnářová  

Národní kolo:   
Fotografie, které postoupily do národního kola soutěže: 

1.   Kateřina Janišová  
2.   Michal Stroff  

 

3.2 Concursos literarios organizados por la Agregaduría de Educación 

 Ruta por la Lengua y Cultura - Gran Canaria (2021):   

Účast: Lída Kačenková                                

 

3.3 OLIMPÍADAS DE ESPAÑOL 

a) Školní kolo soutěže ve španělštině   

K I 
1. místo: Tereza Nováková  
2. místo: Kristian Husák  
3. místo: Patricia Oginčuková  
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4. místo: Lilian Vlachynská  
5. místo: Barbora Němečková  

K II 
1. místo: Nicol Ptáčníková  
2. místo: Marie Šindelářová  
3. místo: Jolana Štraitová  

K III 
1. místo: Natálie Kepková  
2. místo: Karina Beresh  
3. místo: Anna Reyttová  
4. místo: David Jagrik  

b) Krajské kolo soutěže ve španělštině – on-line 
2. místo: Natálie Kepková     

c) Národní kolo soutěže ve španělštině – on-line 
2. místo: Natálie Kepková             

3.4 Recitační soutěž v cizích jazycích včetně Š – Táborská Eurolyra  

(Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor) 

Pouze on-line: ŠJ -  K1:  1. místo: Pavla Nováčková  

3.5 Soutěž Montaignova cena 2021 (Premio Montaigne) 
Účast: Karina Beresh  

3.6 Literární soutěž Cuento de Invierno – Editorial EnClave ELE  

Účast: Alžběta Brňáková, Alžběta Lochmanová, Bohumír Jeřábek, Marianna Kohoutová, Jan Marsín, 
Johana Vondráčková, Jorika Thea Slámová, Marie Šindelářová, Nicol Ptáčníková, Pavlína Niederlová, 
Ruben Blann, Karina Beresh, Lída Kačenková, Eliška Křenková 

3.7 Literární soutěž Los viajes sefardíes – Red de Juderías de España (Koordinace: González) 

Účast:   Alžběta Lochmanová, Johana Vondráčková  

3.8 Školní soutěže I Certamen de Destrucción Creativa – concurso de poesía black out (Día del Libro)  

Účast: Nicol Ptáčníková, Ruben Blann, Nikola Urbanová, Viktorie Riško, Jorika Thea Slámová, Emilie 
Brzoňová, Marie Šindelářová, Johana Vondráčková, Pavlína Niederlová, Josef Labuda, Pavla Nováčková, 
Lída Kačenková 

3.9 Umělecká soutěž Alebrijes, fantastické figury (za šk. rok 2019/2020) – Velvyslanectví Mexika 

Vítězky měly být po roce oceněny velvyslankyní Mexika, plánovaná návštěva byla ze strany mex. ambasády 
zrušena. 

účast:    Alžběta Brňáková, Adéla Novotná  

 

3.10 Diplomy pro nejlepší studenty dvojjazyčného studia na česko-španělských sekcích v rámci ČR 

Ve školním roce 2020/2021 zavedla španělská ambasáda možnost udělení diplomů – čestných uznání 
Mención honorífica – nejlepším žákům z každé dvojjazyčné třídy podle prospěchu. Každý z těchto žáků 
obdržel diplom a malý knižní dáreček, nejlepší žákyní ze všech níže uvedených byla vybraná týmově všemi 
členy sekce Natálie Kepková, obdržela navíc pozvánku na recepci konanou na rezidenci velvyslance 
španělského království v Praze, kde jí byly diplom a dárek předány osobně panem velvyslancem.     
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1.D Julie Piloušková, Anna Šrámková  

2.D Jorika Thea Slámová, Alžběta Brňáková, Nicol Ptáčníková, Nikola Urbanová, Ruben Blann 

3.D Anna Reyttová  

4.D Lída Kačenková, Karina Beresh, Patrik Zelenka  

5.D Natálie Kepková, David Jagrik  

6.D Karin Sanna 

 

4.   Vzdělávací akce bilingvní sekce pro žáky a další akce a aktivity ve šk. roce 2020/2021 

září:    

 Třídní schůzky nového 1. ročníku šestiletého studia 1.D  

 Adaptační kurz 1.D  

 Podzimní maturitní zkoušky písemné a ústní 6.D, 4.E 2019/2020  

 Workshop: La magia del teatro como herramienta para aprender español – Javier Medina 3.D, 4.D  
                  

říjen:   

 Oslava Día de la Hispanidad - Concurso de Cortometrajes – Soutěž o nejlepší on-line spoty na téma 
hispánské gastronomie (1.D – 6.D)   

  
 listopad až leden: distanční výuka z důvodu pandemie covid-19. 
  
 únor:   

 DOD (virtuální prohlídka – aula 45)  

 Projekt šp. vyučující přírodních věd CH a F ke Dni žen a dívek ve vědě 1.D, 2.D, 3.D, 4.D, 5.D  
  
 březen:   

 Olympiáda ze španělštiny – šk. kolo (včetně Kat. SŠ III pro studenty z bilingvního prostředí)  
 
duben:   

 Videokonference – Liga española de fútbol (Jaime Navarro Santius) – 3.D, 4.D, 5.D (šp. ambasáda) 

 Soutěž pro žáky ke Dni knihy - I Certamen de Destrucción Creativa – concurso de poesía black out  
– 2.D, 4.D  

 Písemná maturitní zkouška z ŠJLK (profilová) – 6.D  
 
květen:  

 Konání mezinárodních zkoušek DELE pro studenty dvojjazyčných tříd GyBu (pilotní projekt) – org. 
šp. ambasáda, IC Praha  

 
červen:       

 Ústní maturitní zkoušky ve třídě 6.D za přítomnosti šp. atašé pro vzdělávání 

 Předávání španělských a českých maturitních vysvědčení třídě 6.D  

 Třídní schůzky nových 1. ročníků – 1.D, 2021/2022  

 IX Recepce bilingvních sekcí na rezidenci španělského velvyslance  

 Přírodovědná aktivita - Výroba mýdel v chemické laboratoři, 5.D                                   
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5.  Maturity v bilingvní třídě 6.D 
 
V jarním zkušebním období konalo maturitní zkoušku 27 prvomaturantů v řádném termínu a 1 žákyně 
v opravném termínu. Prospělo 27 žáků (z toho 13 prospělo s vyznamenáním – 4 se samými jedničkami); 
žákyně-prvomaturantka neuspěla, opravnou maturitní zkoušku z jednoho profilového předmětu 
úspěšně vykonala v podzimním zkušebním období 2021. 
Hodnocení šp. maturitních písemných prací ze ŠJLK zajišťovali 2 hodnotitelé.  

Další činnosti spojené s maturitní zkouškou z předmětu ŠJLK: 

 vypracování kritérií pro hodnocení písemných prací a ústních zkoušek předmětu španělský jazyk, 
literatura a kultura – Criterios de Evaluación de los Exámenes Escritos y Orales de Lengua, 
Literatura y Cultura Españolas; 

 vypracování, překlad a administrativa nových pracovních listů (Hojas de Trabajo) z předmětu 
španělský jazyk, literatura a kultura; 

 administrace, příprava maturitní dokumentace a učeben, kde se konaly maturitní zkoušky. 
 
Přípravné konzultační semináře (každý týden) pro maturanty z předmětů chemie a fyzika. 

6.  Práce na aktualizaci  ŠVP DG  

Od září šk. roku 2019/2020 započala aktualizace ŠVP DG týmem vytvořeným vedením školy, na níž 
pracovali stanovení členové sekce. 

Ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání při Velvyslanectví Španělska v Praze (Agregaduría de 
Educación) – v gesci španělského ministerstva školství zrevidovány obsahy učiva ŠJLK. Výsledkem této 
revize je převažující zaměření na současnou literaturu v posledních ročnících studia (5. a 6. ročník) dle 
vydané publikace Antología de textos literarios. Byla také stanovena společná kritéria v rámci všech 
šesti dvojjazyčných sekcí v rámci České republiky pro hodnocení písemných profilových prací ze ŠJLK. 

Bylo jednomyslně rozhodnuto, že výuka ŠJLK na šestiletém studijním programu bude i nadále 
pokračovat v ověřené koncepci. 

Aktualizovaný školní vzdělávací program DG byl 30. 8. 2021 schválen školskou radou.  

7.   Další vzdělávání a významné činnosti učitelů 

 Pracovní skupiny a setkání pořádané španělskou ambasádou                           

 Dálkové studium – úspěšné absolvování doktorátu z předmětu Historia a obhajoba  
      doktorské práce na téma Las Relaciones entre España y Checoslovaquia en la época de                 

entreguerras  

  Školení Šablony II – Poruchy autistického spektra (26. a 27. 8. 2020) 

  Školení Práce s MS Teams (2. 9. 2020) 

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

 Workshop: La magia del teatro como herramienta para aprender español – Javier Medina  
(18. 9. 2020)    

 Beseda De los robots de Čapek a los nanorobots –J. Á. Martín Gago – org. IC Praha (26. 11. 2020)  

 On-line konference - XIII ENCUENTRO de PROFESORES de ELE en la REPÚBLICA CHECA - Instituto 
Cervantes 27. 11. 2020  

 Konzultační seminář k PP z cizího jazyka v rámci profilové části MZ (10. 2. 2021; 22. 2. 2021)  

 Webinář – Inspirace pro rozvoj výuky cizích jazyků (4. 2. 2021) 

 Videokonference – PraguELE II (6. 3. 2021)  

 Přednáška L. González Alfaya – Pensamiento político y poesía de cancionero: Diego López de 
Haro – III Congreso Internacional O Caminho do medievalista: e fazian fondamentos (25. 9. 
2020) 

 Videokonference IV Foro de Español en Kaunas (5. 12. 2020) 
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 Přednáška L. González Alfaya – La diversidad cultural de España. Descubre Galicia y aprende 
gallego v rámci workshopu Festival Primavera en Español (22. 4. 2021) 

 Konzultační seminář k didaktickým testům z cizího jazyka v rámci profilové části MZ (5. 3. 2021) 

 Interaktivní aplikace – Distanční výuka pro pokročilé – CAN Academy (21. 4. 2021) 

 AV MEDIA - Distanční i smíšená výuka nabírá nový směr (5. 5. 2021) 

 Kurz Examinador de DELE niveles A1 y A1/B1 – IC Praha; 16 hod. (8. 2. – 2. 3. 2021) 

 Kurz Examinador de DELE niveles A1 y A2 – IC Budapest; 16 hod. (15. 2. – 5. 3. 2021)  

 Kurz Examinador de DELE niveles C1-C2 – IC Praha; 16 hod. (7. 5. – 31. 5. 2021) 

 Kurz Actualización de Examinadores DELE A1 y DELE A2 – IC Praha; 8 hod. (10. 10. 2020) 

 Kurz El Teatro como herramienta educativa; 3 hod. (23. 1. 2021) 

 Kurz Formación como Evaluadora de Proyectos Erasmus KA1 y KA2 – SEPIE (březen 2021)            

 Přednáška Gramática cognitiva y Gramática Pedagógica en la Enseñanza de ELE, Universidad de 
Lleida (8.–10. 7. 2020) 

 Videobeseda Charla en español para docentes sobre eTwinning y Erasmus+ - org. Agregaduría de 
Educación a Univerzita Palackého Olomouc (27. 5. 2021) 

 Videokonference – La liga española de fútbol – Jaime Navarro Santius + Embajada de España 
(13. 4. 2021) 

 Videoseminář Organización de los Exámenes DELE en las SS.BB. de la Rep. Checa (11. 5. 2021) 

 Úspěšné absolvování tzv. Oposiciones pro získání kariérního a funkčního řádu ve španělském 
státním vzdělávacím systému (Madrid, 25. 5. + 28. 5. 2021) 

 Publikace eseje - L. Montilla – Construyendo el corazón de Europa. Cien años del nacimiento de 
Checoslovaquia – cena Premio de Ensayo UNED de Málaga 

 On-line cyklus 6 webinářů - Ciclo de 6 Talleres ELE en línea (12. 5. až 16. 6. 2021) Agregaduría de 
Educación + EXTENDA + Junta de: 

12. 5. 2021/ J. A. Larios Manzano - Paseando por Cádiz con los usos de Ser y Estar   
19. 5. 2021/ A. Sanz Barrio – Proyecto vídeoselfie – creación de vídeos para la autoevaluación, la 

práctica y la evaluación de la expresión oral en cursos en línea 
26. 5. 2021/  J. R. Rodríguez Martín -  Dibujando la gramática   
2. 6. 2021/Ó. Navarro Gosálves – Más allá de la metáfora: uso de poemas como recurso didáctico 
9. 6. 2021/A. Romero Arcas - Verbos de cambio  
16. 6. 2021/ E. Martínez García-Cervigón - El refranero español. Significado y sintaxis. Su uso en las 

clases de ELE 

 Prezenční workshop Formativní hodnocení – org. Mgr. Kateřina Šmatláková (24. 6. + 25. 6. 2021) 

 Kurzy Portugalština C1 – Instituto Camões Praha  

 Kurzy on-line Čeština pro španělské rodilé mluvčí - A1.4 - A2-1 – IC Praha  

8.    Různé (pedagogické praxe, laboratorní práce, časopisy, pracovní listy, literatura…) 

 Inventarizace, objednávky a zapůjčování šp. učebnic, průběžná aktualizace španělské knihovny  

 Průběžná aktualizace webových stránek bilingvního studia  

 Průběžná aktualizace španělských nástěnek na GyBu  

 Vedení šp. DVDtéky  

 Publikace oficiálních pamětních plakátů k 30. výročí SB  

 Zkoušející mezinárodních zkoušek ze španělského jazyka a kultury - DELE - Instituto Cervantes  
(21. 10. 2021) 

 Konání mezinárodních zkoušek DELE pro studenty dvojjazyčných tříd na GyBu (pilotní projekt) – 
španělská ambasáda, IC Praha a České Budějovice  

 Zástupce šp. strany při maturitních zkouškách třídy česko-španělské sekce v Biskupském gymnáziu 
J. N. Neumanna, České Budějovice  

 Nový program spolupráce mezi šp. knihovnou Carlose Fuentese na IC Praha a SB Praha od šk. roku 
2021/2022 (3. 5. 2021) – pilotní projekt  
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 Vypracování, překlad a administrativa nových pracovních listů (Hojas de Trabajo) z předmětu 
španělský jazyk, literatura a kultura  

 Zástupce španělských rodilých mluvčí -  Evropský den jazyků – Speakdating 
/https://www.goethe.de/prj/edl/en/index.html 

 Účast na výuce, spolupráce a pozorování – ZŠ Milín -  https://zsmilin.cz/  

 

9.    Zhodnocení práce předmětové 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 značným přínosem pro dobré 
fungování česko-španělského studia. 

V práci sekce se neustále 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 společně koordinují vedoucí sekce bilingvy a 
vedoucí subkomise španělštiny pro výuku v nebilingvních třídách. 

V období distančního vzdělávání se členové sekce efektivně a profesionálně vypořádali se situací 
nastalou při opětovném uzavírání škol z důvodu pandemie nemoci covid-19. Z daného důvodu byly 
stejně jako v loňském šk. roce zrušeny mnohé soutěže spojené se španělštinou, v nichž v minulých 
letech žáci školy obsazovali nejvyšší příčky. Některé soutěže probíhaly alespoň on-line formou a žáci 
bilingvy v nich dosáhli hezkých výsledků. Velmi úspěšní byli žáci v recitačních a jazykových soutěžích ve 
španělštině pro studenty SŠ. 

Z řady inovativních projektů v letošním roce obecně je nutno zmínit zejména konání mezinárodních 
jazykových zkoušek ze španělského jazyka a kultury (tzv. DELE) přímo v budově školy. A dále také nová 
nabídka užší spolupráce mezi Knihovnou Carlose Fuentese v rámci Institutu Cervantes v Praze a školou, 
jejímž cílem je zlepšení přístupu žáků ke španělským knihám a zejména ke španělským učebnicím 
nedostupným na českém trhu.      

Inovativní byly i mnohé moderní a aktuální projekty, kterých se se žáky individuálně ujali vyučující sekce 
– přírodovědný projekt ke Dni žen a dívek ve vědě, literárně-poetická soutěž ke Dni knihy, projekt 
k prezentaci práce žáků prvního ročníku předmětu ŠJLK během distanční výuky, výroba mýdel 
v chemické laboratoři aj. 

Velké poděkování patří jako každý rok ředitelce školy, jež dvojjazyčné studium velmi podporuje. 
Organizační pomoc při fungování daného typu studia poskytovaly tři zástupkyně ředitelky školy, jimž 
také náleží poděkování. Podstatnou 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 třídního učitele. 

Intenzivní spolupráce se rozvíjí také mezi vedením španělské sekce a vedením subkomise španělštiny.  

 

 

 

 

 

https://www.goethe.de/prj/edl/en/index.html
https://zsmilin.cz/
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Příloha č. 8  

VÝSLEDKY MZ V JARNÍM A PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021 

                     

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 - - - - -  3 2 4 1 7 10 3 0 2 0 1 4 0 0 37   

2 - - - - -  0 0 1 0 0 0 3 1 3 2 1 0 0 0 11    

3 - - - - -  0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4     

4 - - - - -  0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3     

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

Nahrazeno 
certifikátem             20        2 1    23     

Celkem 
prospělo 25 1 24 0 0 50 3 2 5 1 8 11 8 1 7 3 2 4 0 0 55     

 

celkem 25 žáků: 

17x prospěl/a s vyznamenáním 

8x prospěl/a  
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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 - - - - -  3 5 4 1 1 1 5 1 1 1 1 0 0 0 24   

2 - - - - -  1 2 0 0 1 0 0 1 3 2 0 0 1 0 11    

3 - - - - -  2 0 0 0 0 1 2 1 2 2 0 0 1 0 11     

4 - - - - -  0 1 0 0 2 3 5 3 3 0 0 0 0 0 17     

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

Nahrazeno 
certifikátem              7             7     

Celkem 
prospělo 21 5 15 0 1 42 6 8 4 1 4 5 12 6 9 5 1 0 2 0 63     

 

celkem 21 žáků: 

5x prospěl/a s vyznamenáním 

12x prospěl/a  

4x prospěl/a při opravné zkoušce podzim 2021 
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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 - - - -  4 10 1 0 1 1 1 1 2 4 0 0 0 25  

2 - - - -  2 10 0 1 1 1 0 3 3 4 0 0 0 25   

3 - - - -  0 6 0 0 1 1 0 1 1 5 0 0 0 15   

4 - - - -  0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3   

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

Nahrazeno 
certifikátem             19           19   

Celkem 
prospělo 27 0 4 23 54 6 27 1 1 3 3 1 5 7 14 0 0 0 68   

 

celkem 28 žáků: 

10x prospěl/a s vyznamenáním 

17x prospěl/a  

 1x prospěl/a při opravné zkoušce podzim 2021 
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Příloha č. 9 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

Kdo Termín Akce 
Potvrzení, 
osvědčení 

Organizátor, 
místo 

Mgr. Lenka Jahodová 10. 09. 2020 
Suplování, Třídní 
kniha, Plán akcí 

Osvědčení 
BAKALÁŘI software 

s.r.o. 

PhDr. Edita Paclíková 05. 03.2021 
Didaktický test z ŠJ - 

seminář 
potvrzení CISKOM 

Mgr. Bibiana 
Sobotková 

22. 01. 2021 Čj potvrzení 

Středisko služeb 
školám a zařízení 

pro další vzdělávání 
pedagog. 

Pracovníků 

Mgr. Naděžda 
Moučková 

05. 03. 2021 
Didaktický test z ŠJ - 

seminář 
potvrzení CISKOM 

Mgr. Kateřina Krýzlová 10. 02. 2021 
cizí jazyk profilová 
část MZ - seminář 

Osvědčení CISKOM 

Mgr. Naděžda 
Moučková 

22. 02. 2021 
cizí jazyk profilová 
část MZ - seminář 

Osvědčení CISKOM 

PaedDr. Zdeňka 
Bednářová 

23. 03. 2021 
konference - 

legislativní změny 
certifikát 

Nakladatelství 
FORUM, s.r.o. 

Mgr. Jitka Velichová 20. 04. 2021 
jak učit slovní 

zásobu 
Osvědčení MŠMT 

Mgr. Petra Pátková 08. 04. 2021 
Židé, dějiny a 
kultura – Šoa 

Osvědčení Židovské muzeum 

Mgr. Petra Pátková 09. 04. 2021 
Židé, dějiny a 

kultura – Stát Izrael 
Osvědčení  Židovské muzeum 

Mgr. Petra Pátková  22. 03. 2021 

Skupinová 
intervence ČJL – 

elektronická úprava 
písemností 

v hodinách ČJL  

Osvědčení MŠMT 

Mgr. Petra Pátková 19. 02. 2021 
Přijímací řízení do 

škol 
certifikát PedF UK  

Mgr. Lenka Jahodová 29. 04. 2021 smart home Osvědčení MŠMT 

Mgr. Lenka Jahodová 15. 01. 2021 
Matematika pro 

život 
Osvědčení Univerzita Karlova 

Mgr. Lenka Jahodová 13. 05. 2021 Zlomky 2. stupeň Osvědčení MŠMT 

Mgr. Jana Chadimová 16. 03. 2021 Čj Osvědčení Descartes, v.o.s. 

Mgr. Jana Chadimová 20. 01. 2021 Čj certifikát AV MEDIA SYSTEMS 

Mgr. Jana Chadimová 13. 01. 2021 ČJ certifikát AV MEDIA SYSTEMS 

Mgr. Jana Chadimová 10. 02. 2021 ČJ certifikát Učitelnice 

Mgr. Jana Chadimová 07. 01. 2021 
Španělština pro 
začátečníky A2 

certifikát 
ONLINE learning 

s.r.o. 

Mgr. Jana Chadimová 10. 05. 2021 Čj Osvědčení MŠMT 
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Mgr. Jana Chadimová 06. 04. 2021 Čj Osvědčení MŠMT 

Mgr. Jana Chadimová 23. 03. 2021 Čj certifikát Učitelnice 

Mgr. Jana Chadimová 22. 03. 2021 Čj Osvědčení Učíme společně 

Mgr. Milan Hes, Ph.D. 29. 04. 2021 Encouragement Osvědčení MANSIO 

PhDr. Miroslava 
Kovaříková, Ph.D. 

29. 04. 2021 Encouragement Osvědčení MANSIO 

Mgr. Nataša Šimků 29. 04. 2021 Encouragement Osvědčení MANSIO 

Mgr. Jana Fojtíková 7. 9. - 14. 6. 2021 Jazyky Osvědčení Jazyková škola  

Mgr. Jana Chadimová 10. 4. - 22. 5. 2021 Formativní učení Osvědčení Učíme společně 

Mgr. Jana Chadimová 21. 05. 2021 Dě Osvědčení 
Životní 

vzdělávání,z.s. 

Mgr. Jana Chadimová 28. 05. 2021 Dě Osvědčení 
Životní 

vzdělávání,z.s. 

Mgr. Jana Chadimová 25. 05. 2021 Hry ve výuce certifikát Učitelnice 

Mgr. Jana Chadimová 16. 06. 2021 
Seminář Karel 

Čapek 
Osvědčení Učitelnice 

Mgr. Jana Chadimová 19. 05. 2021 Skandální literatura Osvědčení MŠMT 

Mgr. Lenka Jahodová 24. 08. 2021 Matematika Osvědčení MŠMT 

Mgr. Lenka Jahodová 23. 08. 2021 
Začínáme  

s programem 
GeoGebra 

Osvědčení MŠMT 

Mgr. Jana Chadimová 20. 08. 2021 webinář licence Osvědčení MŠMT 

Mgr. Jana Chadimová 14. 07. 2021 Čj Osvědčení MŠMT 

Mgr. Jana Chadimová 19. 08. 2021 Čj Osvědčení MŠMT 

Mgr. Jana Chadimová 14. 08. 2021 
Digitální 

technologie ve 
školství 

Osvědčení MŠMT 

 

Účast na dlouhodobých vzdělávacích akcích a školeních 

Mgr. Lenka Jahodová:  

Školení matematika: 
21. 10. HK (Hospodářská komora) - Inovativní nástroje a metody podpory matematické gramotnosti 
pro učitele SŠ (webinář, Mgr. Hana Ulíková) 
22. 10. Interaktivní techniky a aplikace (T. Zadražil, OP VVV, MFF UK) 
4. 11. Epidemiologem snadno a rychle – matematický pohled na epidemii (M. Šmíd – ÚTIA AV ČR) 
4. 11. Učíme nanečisto Top aplikace a nástroje online (webinář) ucimenanecisto.cz 
16. 11 Rozvíjení kompetencí pro práci s talenty na středních školách (doc. RNDr. Miroslav Zelený, 
Ph.D., Problém Alfreda Tarského, OP VVV, MFF UK) 
23. 11. Sisyfovské hry a hříčky (Prof. RNDr. Luboš Pick, DSc. , OP VVV, MFF UK)) 
23. 11. Inspirativní webinář Matematika na dálku I (Š Baierlová) 
2. 12. Kombinatorické trojúhelníky (Doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D., OP VVV, MFF UK) 
7. 12 Matematika na dálku II (Štěpánka Baierlová) 
8. 12. - 12 aktivizačních metod na začátek výuky (PhDr. Petra Vallin, Ph.D., Učitelnice) 
9. 12. – Množiny bodů v prostou (Doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc., OP VVV, MFF UK) 
9. 12. 20-44-12-PMK-OW-MAT-03 - Oblastní workshop MAT Úročení, úvěrování a hypotéky ve 
finanční matematice na SŠ 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zeleny
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zeleny
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~pick
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~slavik
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~robova
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15. 1. Matematika pro život (ČVUT, celodenní online  - série přednášek) 
21. 1. Smart technologies ve výuce matematiky (Mgr. Dagmar Nebuželská) 
27. 1. "Využití portálu www.pangeasoutez.cz ve výuce matematiky on-line na ZŠ" (Jednota českých 
matematiků a fyziků) 
8. 4. Logaritmus, sinus, rovnice a GeoGebra (RNDr. Šárka Gergelitsová, Ph.D., OP VVV, MFF UK) 
15. 4. 2021 Matematika jako hledání řádu v divočině (Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., OP VVV, MFF 
UK) 
28. 4. Rozcvičky a hry ve výuce matematiky (Š. Baierlová) 
13. 5. 21-47-11-OD-M-2V-03 - Zlomky beze strachu na 2. stupni ZŠ 
 
DVPP Obecné: 
3.11. Teams – bezpečnost a otázky (webinář) 
4. 11. Učíme nanečisto Top aplikace a nástroje online (webinář) ucimenanecisto.cz 
14. 11. MS Forms – písemky, které se opravují samy (M. Dvořák, Microsoft) 
18.11. Večerní univerzita „Přeneste školu do cloudu …, do čeho?“ (M. Dvořák, Microsoft) 
25. 11. KOSS Management – skupinová konzultace online (Právní předpisy, Maturitní zkoušky) 
26. 11.„Únikové hry v MS Teams” (Patrik Vaněk, Microsoft) 
5. 12. „Whiteboard - školní online tabule v praxi“ (Karlem Klatovským, Microsoft) 
10. 2. Třídnická hodina online i prezenčně (Jana Lidická, Učíme nanečisto) 
12. 2. Microsoft - dokončení celé série MIE TrainerAcademy (20 hodin): 
 1) MIE TrainerAcademy 
 2) Level up with Office 365 and Windows 
 3) Engage and AmplifywithFlipgrid 
 4) OneNote 
 5) Microsoft Sway 
 6) Microsoft Forms 
 7) MS TEAMs 
 8) Windows 10 forEducation 
 
17. 2. Chyba jako cesta k úspěchu (OTEVŘENO, Heřmanová Barbora) 
18. 2. Pracovní list v editoru (webinář, cojsemvyzkousela.cz, DIGI Centrum SSPŠ) 
23. 2. Webinář – Škola v době covidu aneb Jízda na horské dráze (C13-03-11-211, NPI) 
23. 2. Webinář MŠMT – Specifika ukončování vzdělávání maturitní zkouškou… v roce 2021 (NPI) 
25. 2.  Co ta Jitka zase vymyslela (cojsemvyzkousela.cz, DIGI Centrum SSPŠ) 
          

PhDr. Eva Tarabová: 

How Sustainable Chemistry is Safer Chemistry – 28.1.2021 – ACS (webinář) 

Webinář pro středoškolské pedagogy a učitele ZŠ s názvem „Chemie kolem nás“ se zaměřením na 
pivovarnictví. 25.2. 2021– VŠCHT 

The Next Element: How Chemists are Expanding the Periodic Table 12.4. 2021– ACS (webinář) 

Webinář pro středoškolské pedagogy a učitele ZŠ s názvem „Chemie kolem nás“ se zaměřením na 
průmyslovou ekologii a udržitelnost. 27.4. 2021- VŠCHT 

Monitorovací indikátory v Šablonách – 28.4. 2021– NIDV (webinář) 

Vzhledem k uzavření škol byla většina prezenčních školení od března 2020 zrušena, učitelé se 
účastnili mnoha různých webinářů, workshopů, distančních školení a seminářů.  

 

 

http://www.pangeasoutez.cz/
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta
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Další aktivity učitelů: 

Mgr. M. Hes, Ph.D.: 

 publikační činnost – odb. studie (Opava, Bratislava) a pomůcka pro studenty (Dějepis v kostce) 

 workshop pro Muzeum hl. města Prahy 

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

 vyučuje na Filozofické fakultě v Hradci Králové 

 Skupina MŠMT Dějepis a skupina pro revizi RVP 

Mgr. M. Kovaříková, Ph.D.: 

 vyučuje na Pedagogické fakultě UK 

 publikační činnost (Krizové situace na školách – Grada; Obecná didaktika ve cvičeních a 
příkladech aj.) 

 publikační časopisecká činnost 

 uzavřela funkční studium školského managementu na PedF UK 

 člen mezirezortní expertní pracovní skupiny MŠMT pro revize RVP 

 konzultant Nár. pedagogického institutu ČR pro revize RVP  

Mgr. J. Kvirenc: 

 publikační časopisecká činnost 

 v nakl. Grada vydal knihu Hrady Čech a Moravy 

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

 člen výboru Asociace učitelů dějepisu ČR, spoluorganizátor i účastník dalšího vzdělávání učitelů 
(akreditace MŠMT) 

 organizace již 37. zájezdu s historickou tematikou pro vyučující školy (Děčínsko) 
        dlouhodobá spolupráce s vlastivědnou agenturou Porta Praga (historické exkurze, přezkušování 

průvodců, přednášky) 

Mgr. J. Dušek:  
 

 instalace školní výstavy o domácím odboji během 2. světové války 

 návštěva venkovní výstavy Rudé století se studenty (mapující 100 let od založení KSČ), 
poskytnutí doprovodné přednášky, která zasadila český vývoj do mezinárodního kontextu  

 rozšíření webové stránky www.spolecenske-vedy.cz v online prostoru o desítky odkazů na 
zajímavé dokumentární filmy, přednášky, literaturu a zajímavé online akce a soutěže z oblasti 
společenských věd a dějepisu 

 účast studentů (seminaristé) na programu přednáškových bloků o islámu a judaismu v projektu 
HTF UK Mezináboženský dialog, kde je lektorem 

 poskytování konzultací vybraným aktivním studentům ve ztížených podmínkách distanční výuky 
k jejich účasti ve společenskovědních soutěžích - Pražský studentský summit, Olympiáda lidských 
práv, účast redakce školního časopisu v soutěži dTestu 

 organizace účasti vybraných studentů na projektu Můžeš podnikat, kde se od zkušených českých 
podnikatelů dozvěděli zajímavé informace ze zákulisí podnikání a aktivně s nimi mohli 
komunikovat 

 
Mgr. P. Pátková: 

 webinář Změny v maturitní zkoušce od jarního období 2021 pro management škol – říjen 2020 
(pro Vzdělávací institut Středočeského kraje)  

 konzultace s pracovníky Oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT při vytváření nové koncepce 
maturitní zkoušky v dvojjazyčných gymnáziích v ČR 



GyBu – výroční zpráva za školní rok 2020/2021 - přílohy 

 
67 

Příloha č. 10 

DOTACE A GRANTY 

 

Ve školním roce 2020/2021 byly na základě našich žádostí Gymnáziu, Praha 4, Budějovická 680, 
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 2021 

22 700 Kč Grant MHMP 

4 Aktivity DofE (cena vévody z Edinburghu) – 
expedice 

4 600 Kč Grant MHMP 

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 

9 Podpora nadstandartních programů a aktivit 
studentů školy 

217 305 Kč Rada rodičů GyBu 

 

 

Všechny žádosti a realizace grantových a dotačních programů vyžadují také nadstandardní 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. 

 

  



GyBu – výroční zpráva za školní rok 2020/2021 - přílohy 

 
68 

Příloha č. 11 

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

Maturita 2021 

6.D 

Gabriel Pišvejc  
Španělsko, Univerzita Malaga (UMA) 

 

  

 

Natálie Binderová  
Nizozemsko, University of Groninger 

 

 

Ema Šefčíková  
University of Northumbria, psychologie 
 

4.E 

Anja Samardžija  
Srbsko, Univerzited u Beogradu, fakulta architektury 
 
Barbora Sládečková  
Dánsko, International Business Academy, management 
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Maturita 2020 

6.D 

Ondřej Burýšek 

Velká Británie, Swansea University UK, College of Human and Health Science 

 

 
 

4.E 

Tobiáš Zapletal 

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

 

Sven Bernas 

Švédsko, SDU – Syddansk Universitet 

 

Greičiute Teja 

Dánsko, UCL Odense 

 

Maturita 2019 

 

Lukáš Semrád  

Nottingham Trent University 

 

Tomáš Keblúšek 

Imperial College London, Civil Engineering 

 

Richard Veselý 

University of Cambridge, Natural Science University 

 

Oliver Laryea 

Universtiy of Manchester, Mechanical Engineering 
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Příloha č. 12 

EVALUAČNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 

 

 

 

Školní rok 2020/2021 

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 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 česko-
španělským. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo ve škole dvacet dva tříd, tedy asi 630 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 2020/2021 vychází ze závěrů evaluačních zpráv z předešlých školních roků; je 
nutné zdůraznit, že výuka v obou pololetích školního roku 2020/2021 byla výrazně poznamenána 
pandemií nemoci covid-19 a protipandemickými vládními i resortními opatřeními. Prezenční výuka byla 
výrazně omezena, nesledovali jsme proto tak výrazně jako v minulých letech personální oblast týkající 
se sociálního klimatu školy; situace jsme naopak využili k prohlubování poznatků a zkušeností, jak 
v nových podmínkách pracovat s žáky, jak je motivovat k učení i dobrovolným činnostem a jak nově 
přistupovat k jejich hodnocení. Podklady pro hodnocení jednotlivých oblastí a podoblastí byly sbírány 
po celý školní rok.  

II.1  Podmínky ke vzdělávání 

a)  Demografické 

Ke vzdělávání jsme v tomto školním roce přijali do osmiletého gymnaziálního oboru 60 žáků a do 
šestiletého dvojjazyčného oboru 32 žáků. Stále zaznamenáváme velkou disproporci mezi přijatými a 
nepřijatými, především u osmiletého studia je nadstandardní zájem uchazečů o vzdělávání (60 
přijatých z 442 přihlášených). Z kapacitních důvodů jsme mohli v tomto roce otevřít pouze tři nové 
třídy. Ze stejných důvodů jako loni jsme ani letos nevyhlásili přijímací řízení do čtyřletého 
gymnaziálního oboru. (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.) 

b) Personální 

V oblasti personálního obsazení škola postupuje v souladu s platnou legislativou (zákonem  
o pedagogických pracovnících). Pedagogický sbor zůstává stabilní a plně kvalifikovaný, jeden vyučující 
dokončil v tomto roce inženýrské studium v oboru ICT. Obměny v pedagogickém sbory byly způsobeny 
odchodem na mateřskou/rodičovskou dovolenou, do starobních důchodu, bohužel také úmrtím jedné 
kolegyně.  

Ředitelka školy trvale podporuje další vzdělávání učitelů všech vzdělávacích oborů, takže v letošním 
roce absolvoval vzdělávací kurzy vysoký počet vyučujících, i když ve většině případů šlo o distanční 
webináře. Aktivity v evropském projektu Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV, tzv. 
Šablony pro střední školy II) nebyly z důvodu pandemie všechny dokončeny a doufáme, že se tak podaří 
do konce ledna roku 2022. Projekt byl však pedagogy jednoznačně hodnocen pozitivně. 

Podrobný přehled realizovaných školení a kurzů je součástí výroční zprávy v příloze č. 9. 
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c) 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 jejich aktualizace, které jsou shrnuté v novém Krizovém plánu školy. Obrazová dokumentace 
k řešení jednotlivých krizových situací je umístěna ve všech učebnách, kabinetech i společných 
prostorách. 

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 asi 2 340 000 Kč.  
Z  toho částka 1 319 806 Kč byla využitá z 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 z důvodu epidemie covid. 

Tarifní platy pedagogických i nepedagogických pracovníků byly z rozhodnutí vlády od 1. ledna 2021 
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 4 000 000 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 2021 se uskutečnila rekonstrukce prostor v 2. patře. Na 
chodbách byla položena nová dlažba, nově byly obloženy stěny a prostory byly upraveny tak, aby 
odpovídaly jednotnému stylu výzdoby školy. Stavební úpravy také byly ve 4. patře školy, kde se 
modernizovaly kabinet a učebna anglického jazyka. Byly opraveny vnitřní prostory školního fit centra. 

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 
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 umístěná 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 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 uskutečnila ve 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. 
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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, protože 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 cca 30 možností). V průběhu tohoto školního roku jsme dokončili aktualizaci 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 
byla součástí revize rovněž redukce obsahu některých témat. Vedoucími týmu složeného z předsedů 
předmětových komisí byly ředitelkou školy jmenovány zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Petra Pátková 
jako koordinátorka aktualizací ŠVP pro nižší i vyšší stupeň 8letého gymnázia a Mgr. Miroslava 
Kovaříková jako koordinátorka aktualizací ŠVP pro 6leté dvojjazyčné česko-španělské gymnázium. 
Veškeré změny byly provedeny na základě diskusí, s důrazem na posílení mezipředmětových vztahů a 
v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy (RVP ZV, RVP G, RVP DG).  

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. 

Velkou část školního roku probíhala výuka distanční formou. Škola zapůjčila potřebným žákům 
notebooky, učitelům poskytla technické vybavení, počítače, notebooky, kamery, sluchátka s mikrofony 
a grafické tablety (viz bod IX. Výroční zprávy) 

 

c)  Výsledky vzdělávání 

V této oblasti jsme i letos spolupracovali se společností Scio. Národního testování 9. tříd 2020/2021 se 
na podzim 2020 účastnilo 60 žáků z obou kvart; ve všech třech sledovaných oblastech (český jazyk, 
matematika, obecné studijní předpoklady) dosáhli naši žáci v rámci testovaného vzorku českých 
základních škol i víceletých gymnázií velmi nadprůměrných výsledků, jejich celkový percentil vždy 
přesáhl hodnotu 90 (maximum 100). 

Tzv. maturitní trénink si žáci maturitních ročníků objednávali sami, vzhledem ke specifikům distanční 
výuky. S výsledky testů dále pracujeme, byly předány vyučujícím testovaných předmětů, aby měli 
možnost se k případným výkyvům v učivu v novém školním roce vrátit. 

O dobrých výsledcích vzdělávání svědčí i úspěšnost žáků 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, latina) a kroužků (výuka jazyků, 
matematika, divadlo ve španělštině). 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 
však mnoho soutěží v důsledku hygienických opatření zrušeno. I přes nepříznivé pandemické podmínky 
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se žáci školy zúčastnili Středoškolské odborné činnosti, soutěže EUSTORY a dalších soutěží konaných 
distanční formou (viz příloha č. 6). 

Veškeré mimovýukové a mimoškolní aktivity jsou hodnoceny pozitivně žáky, rodiči i pedagogy. 

 

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 řešily operativně bez časových prodlev formou distančních schůzek. 

Ani v letošním školním roce se zatím nepodařilo obnovit činnost studentského parlamentu, který se po 
odchodu členů z předchozích maturitních ročníků prakticky rozpadl, a mladším studentům se na jeho 
činnost nepodařilo navázat. Bylo to způsobeno hlavně tím, že žáci nemohli chodit do školy a nestýkali 
se. 

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

Žáci školy se obvykle ochotně aktivně zapojují do organizace veletrhu Schola Pragensis a dnů 
otevřených dveří, kde školu vždy velmi dobře reprezentují; tyto akce však letos nebylo možné v tradiční 
formě uskutečnit, byly realizovány ve virtuální podobě. 

 

b) Systém podpory školy žákům 

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

Podpora školy žákům se soustřeďuje především na oblast zvládání přechodu 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 
je 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. 

Oblast péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byla v ŠVP i v další školní dokumentaci 
upravena v září 2016 tak, aby odpovídala novelizované školské legislativě. V tomto školním roce jsme 
ověřovali především přímou podporu žákům ze strany jednotlivých pedagogů. 

Rozvíjí se 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 
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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.   

I 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. 

 

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 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy učení 
a chování, zdravotní oslabení, 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, tím podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání. 

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. 

Pomoc rodičů jsme zaznamenali i v aktuální pandemické situaci, kdy nabízeli svou pomoc zejména při 
rozvíjení aplikací společné platformy 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 

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. 

Vedení školy po změnách a zkušenostech, které přinesla distanční výuka, připravuje aktualizaci 
koncepce školy. 

b) 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 sekcí se ředitelka školy i nadále snaží efektivně plánovat a přesně definovat povinnosti a 
stanovovat kompetence jednotlivých pracovníků. Klíčovými spolupracovníky zůstávají předsedové 
předmětových komisí a vedoucí česko-španělské sekce. 
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c) 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, Argentiny a Chile, kteří přicházejí na besedy, přednášky a diskuse 
s našimi žáky, pokud jim to epidemiologická situace dovoluje. 

Ve školním roce 2017/2018 jsme navázali spolupráci se střední a jazykovou školou v Salamance, na 
kterou jsme úspěšně navázali i v dalších letech. 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 zahraničních výjezdů ani v létě 2021 
neuskutečnil. 

 

Dotazníky Sociální klima školy, distanční výuka 

Dotazníky, pomocí nichž mapuje vedení školy sociální klima, především ve vztazích učitel – žák, letos 
vyplnila cca čtvrtina respondentů. Je velmi potěšující, že ze 172 žáků naprostá většina (169) 
odpověděla, že organizační zajištění distanční výuky jim zcela nebo z větší části vyhovovalo.   

Pozornost jsme i nadále soustředili především na zvládnutí nestandardní situace, která v obou 
pololetích výrazně narušila zaběhnutý prezenční systém výuky a pro žáky i učitele byla velmi náročná.  

Ukázalo se, že distanční výuka je pro učitele velmi náročná především časově a že těžko může 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 pohledu na 
hodnocení žáků, zejména k širšímu využití prvků formativního hodnocení.  

 

Závěr 

Školní rok 2020/2021 byl stejně jako školní rok 2019/2020 nestandardní, 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.  

Těší nás, že i většina žáků přistoupila k nové situaci velmi odpovědně, respektovala pokyny a plnila si 
své studijní povinnosti v mezích daných možností. O jejich přístupu svědčí i úspěšné zvládnutí 
maturitních zkoušek. 

 

Praha 11. října 2021       

Zapsaly: Mgr. Petra Pátková, Mgr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.  
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