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Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/16.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1. Název školy dle platného zápisu v rejstříku škol a školských
zařízení MŠMT k 31. 8. 2015:

Křesťanské gymnázium
právní subjekt, IČ: 60 162 96 IZO: 060 162 961 indikátor zařízení 600006476
právní forma:

školská právnická osoba (škola byla ke dni 24.03.2006 zapsána
do rejstříku školských právnických osob č. zápisu 012/2006)

2.

Zřizovatel:

Arcibiskupství praţské

právní forma:

církevní právnická osoba

adresa:

Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1

statutární zástupce:

Mons. Václav Malý

Vedení školy:
ředitelka: Mgr. Ing. Boţena Böhmová, tel: 271 750 632
e-mail:

reditel@krestanskegymnazium.cz

statutární zástupce: Mgr. Josef Fiala, tel: 271 751 291
e-mail:

3.

info@krestanskegymnazium.cz

Webové stránky školy
Adresa školy: Kozinova 1000/1, Hostivař, 102 00 Praha
telefon:

fax:

271 750 632

e-mail:

info@krestanskegymnazium.cz

271 751 291

http:

www.krestanskegymnazium.cz

271 750 632

4. Školy a školská zařízení, jejichţ činnost Křesťanské
gymnázium vykonává, a jejich cílová kapacita:
Gymnázium
Cílová kapacita: 544
Školní klub
Cílová kapacita: 272
Středisko volného času Cílová kapacita: neuvádí se

-2-

Obory vzdělání

5.

Křesťanské gymnázium je zařazeno do sítě škol jako studijní obor:
cílová

Škola

název oboru/

kód

kapacita

vzdělávacího programu

oboru /
programu

(uveďte, pokud
obor nebyl vyučován,
je dobíhající atd.)

Gymnázium, studium denní,

Křesťanské

79-41-K/81

gymnázium

544

osmileté/
Škola jako cesta – ne cíl
Gymnázium, studium denní,

Křesťanské

79-41-K/41

gymnázium

6.

poznámka

čtyřleté/

132

dobíhající obor

Škola jako cesta – ne cíl

Místa poskytovaného vzdělání nebo školských sluţeb
Kozinova 1000/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
vlastníkem budovy je městská část Praha 15

7.

Stručná charakteristika školy a jejího materiálně-technického
vybavení:
a) Vize školy a absolventa školy
Naše gymnázium bylo zaloţeno s cílem posílit kladné hodnoty ve vzdělávání

a výchově, jeţ vneslo křesťanství do evropské kultury a jeţ jsou pro její další rozvoj
nezbytné. Kvalitu výuky pokládáme za samozřejmý poţadavek, ale současně stejně
vysoko stavíme výchovné cíle, např. dobré vztahy, toleranci, úctu k lidem i věcem,
lásku a pomoc.
Jsme otevřeni všem ţákům, kteří mají chuť tímto směrem kráčet, ať jsou
jakéhokoliv vyznání, nebo tolerantní ateisté. Svět třetího tisíciletí bude ţádat souţití
lidí různých ras, náboţenství i názorů. Doufáme, ţe naše škola přispěje k tomu, aby
toto souţití bylo poklidné.
Snaţíme se, aby naši absolventi byli odpovědní a sebevědomí lidé, kteří
vědomě rozvíjejí svoji osobnost, aktivně budují společenství a programově pracují
pro druhé.
V osmiletém gymnáziu mají první čtyři roky ţákům umoţnit všestranný rozvoj
vzdělávání,

orientaci

ve

všech

předmětech,
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poznání

vlastních

schopností

a nasměrování k volbě dalšího studia. U všech ţáků klademe důraz na dobré
osvojení dvou cizích jazyků.
Rozvoji existenciálních kompetencí a otevírání se celistvé skutečnosti světa
v její křesťanské interpretaci má napomoci povinný předmět náboţenství.
Jiţ několik let úspěšně integrujeme ţáky s vadami sluchu a zraku.
b) Úplnost a velikost školy, vybavení školy
Kapacita školy je 544 ţáků. Kapacita třídy je maximálně 34 ţáků.
Škola se nachází v pronajatých prostorách, které patří Základní škole, Praha 10 –
Hostivař, Kozinova 1000. Obě školy udrţují přátelské vztahy.
Třídy, chodby, tělocvična, šatny, jídelna, kabinety, sociální zařízení a další
provozní místnosti se rozkládají na ploše 5086,92 m2. Budova je moderní, světlá
a prostorná, stojí v příjemném a zdravém prostředí staré Hostivaře na březích potoka
Botiče, který zde tvoří meandry a díky němuţ je tato oblast chráněna. Udrţovat ji
pomáhají i naši ţáci, kteří spolupracují se Střediskem ekologické výchovy Toulcův
dvůr. Milovníci zvířat a přírody vůbec v něm najdou uplatnění a pestrý vzdělávací
i zábavný program.
Ve škole mají ţáci moţnost stravovat se v naší školní jídelně, kuchyň
provozuje ZŠ. Poskytuje dvě jídla denně, z nichţ jedno bývá na ţádost ţáků
bezmasé. Dále je moţné si kupovat svačinu ve školní prodejně, která je otevřena
od 8 do 12 h přímo v budově školy. V hale je nainstalován nápojový automat.
Škola má vlastní tělocvičny a vyhovující školní hřiště. Ke

škole

patří

ještě

pěkné víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
Ve škole se nachází multimediální učebna s interaktivní tabulí, počítačová
pracovna, laboratoř chemie, laboratoř biologie, jazykové učebny s interaktivními
tabulemi, pracovna zeměpisu a pracovna fyziky. Při výuce pedagogové pouţívají
moderní výukovou techniku (dataprojektory, DVD přehrávače apod.). Máme
vybudovánu oratoř, kde se konají školní mše a kde se mohou ţáci duchovně
setkávat s knězem či spolu navzájem.
Pro ţáky primy aţ kvarty byl ve školním roce 2015/2016 opět otevřen školní
klub a pro starší ţáky středisko volného času, v jejichţ rámci mohou ţáci navštěvovat
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počítačovou učebnu, knihovnu a klubovnu s pingpongovými stoly, stolními
fotbaly, velkým výběrem stolních her a počítači připojenými k internetu. Mohou si
také vybrat z velkého mnoţství zájmových krouţků (dramatický, sportovní, hudební,
jazykové atd.).

8.

Školská rada

Datum ustanovení: 14. 11. 2005
Noví členové od 16. 4. 2015
Předseda:
Ing. Hynek Valenta – zástupce rodičů
Členové:
Mgr. Eva Tomášková – zástupce zřizovatele
PhDr. Filip Dostál – zástupce zřizovatele
Mgr. Marek Pelech – zástupce zřizovatele
PhDr. Michaela Ulrychová – zástupce učitelů
Mgr. Helena Hůlová - zástupce učitelů
Mgr. Josef Fiala – zástupce učitelů
Hana Novotná – zástupce rodičů
Adam Mensdorff - zástupce zletilých studentů
Sloţení školské rady umoţňuje lepší informovanost rodičů, studentů i obce
o dění na škole a o jejích aktivitách. Rodiče se zapojují do spolupráce se školou
přes Klub rodičů a finančně podporují některé akce školy.

II. Pracovníci školské právnické osoby
Výuka je zajištěna kvalifikovanými a aprobovanými středoškolskými učiteli,
výuka konverzací v anglickém, francouzském i německém jazyku je vedena dle
moţností i rodilými mluvčími.
Na škole působí školní kaplan a výchovný poradce se speciálním
psychologickým výcvikem. Školní kaplan slouţí pro zájemce 1x týdně mši svatou
ve školní kapli, některé třídy vyučuje náboţenství, je k dispozici pro duchovní
rozhovory, zúčastňuje se adaptačních výjezdů ţáků primy a I. ročníku, vede
duchovní obnovy.
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Výchovný poradce má pravidelné konzultační hodiny, ale v případě potřeby je
k dispozici ţákům, rodičům i učitelům dle dohody.
Škola navíc velmi úzce spolupracuje s odborníky z Křesťanské pedagogickopsychologické poradny.

Pedagogičtí pracovníci

1.

Křesťanské
gymnázium

3

3

34

26,2

3

2,3

41

přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci

fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci

přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé

fyzické osoby celkem

externí učitelé

přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé

fyzické osoby celkem

interní učitelé

přepočtení na plně zaměstnané

ředitel a zástupce ředitele

fyzické osoby celkem

Škola

ředitel a zástupce ředitele

a) Počty osob

28,5

b) Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
Škola

Učitelé přepočtení na plně zaměstnané

Křesťanské
gymnázium

% z celkového počtu

kvalifikovaných

27,2

95 %

nekvalifikovaných

1,3

5%

c) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet
dnů
Semináře

2
1

Počet
účastníků

Zaměření

Dva dny s didaktikou matematiky
Učebnice, které vedou ţáky k
objevování
Celoroční studium AJ

14

2

KMDM PedF UK

1

PedF UK

7

Stáţ pro učitele francouzštiny pro
cizince ve Vichy
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Vzdělávací instituce

1

1
4

Den Latiny
Rethinking the Republic of Letters
ve Varšavě

5

FFUK

2

1

Sociometrie a její vyuţití při práci
se třídou

1

1

Problematika řešení školní šikany

2

1

Vznik manuscriptu

1

1

Ikonografie M. Jana Husa

1

1

Jan Hus jako kazatel

1

1

Jan Hus apokalypickým prorokem

1

1

Druhý ţivot M Jana Husa

1

1

Karel IV

1

Křesťanská
pedagogockopsychologická
poradna

1

Konference Oxford University
Press

1

1

První pomoc pro pedagogy

1

PřF UK

1

Učitel – riziková profese

2

Decartes

1

Za změnou je učitel

1

Decartes

1

Jak učit o dění v současném světě

1

Člověk v tísni

1
1
1
1
1

Let´s Motivate – Konference učitelů
Aj
Pearson Edu Tour 2016 - English in
Focus
Hry jako tréninkový prostředek ve
sportovní přípravě dětí
Zdokonalování ve sjezdovém
lyţování
Silové schopnosti a jejich rozvoj v
tréninku dětí

1
1

Always Learning

1

UK FTVS

1

UK FTVS

1

UK FTVS
Asociace jazykových
škol

1

Moderní přístupy ve výuce jazyků.

1

1

Den učitelů německého jazyka

1

SGUN

1

Němčina je super!

1

Hutarová

1

Hry a jiné aktivity ve dvojicích

1

Hutarová

1

Řešení výchovných problémů ve
třídě

1

1

Přednáška o díle Emila iorana a
projekce filmu ve Francouzském
institutu

1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Haben sua fata inventiones
600. jubileum smrti Jana Husa a co
předcházelo
Den s jezuitským divadlem
Konference Barokní jezuitské
Klatovy
Základní školení pro vedoucí a
koordinátory programu DofE
Expediční školení pro vedoucí a
koordinátory programu DofE
Biochemické pochody v těle
člověka I.
Biochemické pochody v těle
člověka II.

1

Francouzský institut

2

Alfa

1

Alfa

2

Jednota klasických
filologů

2

Jednota klasických
filologů

1

ÚČL AV

1
1

MŠMT

1

MŠMT

2

Decartes

2

Decartes

3

Chemie pro ţivot

2

Letní škola
středoškolských
učitelů

1

Svět v otázkách: Filozofie pro děti

1

Člověk v tísni

1

Jak učit právo na středních školách
Paddle board – vyuţití při
vodáckých kurzech

1

E-pedagog

1

kurzy

Přednáška P. Monneta: Král a
osobnos
Antika v Kosmově kronice
Latinská literární hádanka v raném
středověku

1
6
1
4
3
4
1

Školení na examinátora a
hodnotitele mezinárodních zkoušek
DELF úrovně A1-B2
Základní kurz školního lyţování
Osvědčení o způsobilosti k výkonu
funkce zadavatel pro společnou část
maturitní zkoušky
Základní kurz pro instruktory školní
vodní turistiky
Školení pro zkoušející pedagogy při
zkoušce Deutsches Deutsches
Sprachdiplom – Stufe II
České soudobé dějiny

1

1

2

BP SPRT s. r. o.

1

CERMAT

2

BP SPORT s. r. o.

2

ZfA

1

Teacher Development Certifikace,
e-learningový kurz
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1

Akademie literárních
novin

Školení Cambridge P.A.R.K. pro
výcvik pro výcvik zkoušejících FCE
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

Konference Vzdělání pro ţivot
Cambridge English – on-line
webinar - The Importance of Stories
Cambridge English – on-line
webinar – Moving and Flying with
your coursebook
Cambridge English – on-line
webinar – Enabling Learners to
Asses and Progress
Cambridge English – on-line
webinar – Helping Teens to Think
Beyond Language
Cambridge English – on-line
webinar – Making the most of
blended leasing
Cambridge English – on-line
webinar – The stress-free way to
prepare students for key for Schools
Cambridge English – on-line
webinar – Blended learning
Mezinárodní cena vévody z
Edinburghu – základní školení pro
vedoucí a koordinátory programu
Mezinárodní cena vévody z
Edinburghu – expediční školení pro
vedoucí a koordinátory programu –
školitel, hodnotitel
50.let katedry didaktiky matematiky
MFF UK
Konference ředitelů církevních škol
Celoroční studium anglického jazyka

školský
management

1
1

Fundraising na škole
Jednání Národní rady Unie Czesha.

1
3

AFS

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

ČBK

1

KG

1

AP

1

Czesha

rozšiřování
aprobace

jiné
(uvést jaké)

Studium pedagogiky a psychologie
na univerzitě v Paříţi
Ukončení studia pedagogického
minima
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1
1

FFUK

1. Nepedagogičtí pracovníci školy
a) Počty osob
fyzické osoby

přepočtení na plně

celkem

zaměstnané

8

7,42

b) Další vzdělávání nepedagogických pracovníků
Počet
dnů

počet
účastníků

Zaměření

Vedení personální agendy
Jak pracovat s hotovostí
Změny v personální a
mzdové oblasti
Nejčastější problematika
pracovního práva 2014 a
změny od 1. 5. 2014

1

Kurzy
1

1
Semináře

Vzdělávací
instituce

1
1

Odborconsult – D
Odborconsult

1

Odborconsult

1

Odborconsult – D

Seminář Studenti a veřejné
zdravotní pojištění

1

VZP

Seminář k novému
občanskému zákoníku

1

ČBK

Seminář k NOZ

1

ČBK

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1. Počty tříd a počty ţáků
a) Denní vzdělávání
škola

počet

počet

tříd

ţáků

12

376

Křesťanské gymnázium
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b) Změny v počtech žáků v průběhu školního roku
- přerušili vzdělávání: 1
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 1
- sami ukončili vzdělávání: 0
- vyloučeni ze školy: 0
- nepostoupili do vyššího ročníku: 0
- z toho nebylo povoleno opakování: 0
- přestoupili z jiné školy: 1
- přestoupili na jinou školu: 1
- jiný důvod změny (uveďte jaký): 0

2. Průměrný počet ţáků na třídu a učitele
škola

průměrný počet ţáků

průměrný počet

na třídu

ţáků na učitele

Křesťanské gymnázium

31,3

13,2

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Zlínský

CELKEM

0

0

1

0

0

0

0

0

0

79

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

11

Ústecký

Vysočina

0

Středočeský

Karlovarský

kraj

Jihomoravský

Škola

Jihočeský

3. Ţáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji

Počet žáků/
studentů

Křesťanské
gymnázium

celkem
z toho nově přijatí
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků
(po opravných zkouškách a doklasifikaci)

ţáků/studentů:

z celkového počtu

Křesťanské gymnázium
prospělo s vyznamenáním

157

neprospělo

0

opakovalo ročník

1
367

počet ţáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6.

97,6 %

tj. % z celkového počtu ţáků/studentů
průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/studenta

73,9

z toho neomluvených

0,23

5. Výsledky maturitních zkoušek
Křesťanské
škola

Gymnázium

maturitní zkoušky

vzdělávání

denní
vzdělávání

počet ţáků, kteří konali zkoušku

49

0

z toho konali zkoušku opakovaně

1

0

2

0

prospěl s vyznamenáním

23

0

prospěl

26

0

neprospěl

0

0

počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce
v řádném termínu

počet ţáků, kteří byli
hodnoceni:

při
zaměstnání
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2015/2016

8 let

počet přihlášek celkem

178

počet kol přijímacího řízení celkem

1

počet přijatých celkem

66

z toho v 1. kole

66

z toho ve 2. kole

0

z toho v dalších kolech

0

z toho na odvolání

15

počet nepřijatých celkem

112

(denní vzdělávání)

2016/2017

přijímací řízení pro školní rok

Délka vzdělávání

počet volných míst po přijímacím řízení

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk. rok 2016/2017

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí
Počet
žáků

Stát
Slovensko
Maďarsko
Vietnam
Ukrajina

4
2
1
1

Začleňování cizinců do naší školy probíhalo zcela bez problémů.
Multikulturní výchova je součástí našeho ŠVP.
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0
0

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků
Integrovaní ţáci byli letos tři. Dva se sluchovým postiţením absolvovali úspěšně
2. ročník. Jedna ţákyně se sluchovým postiţením úspěšně absolvovala 1. ročník.
Ţáci se integrovali zcela bez problémů.
Také s integrací cizích státních příslušníků má naše škola jiţ z minulých let dobré
zkušenosti. V uplynulém roce u nás studovalo 8 ţáků s jiným státním občanstvím.

9. Vzdělávání nadaných ţáků a studentů
Ţáci, kteří jsou nadaní a talentovaní, se zúčastňovali olympiád a dalších
vědomostních soutěţí, v rámci školy byli připravováni na mezinárodní jazykové
certifikáty úrovně B2/C.

10. Ověřování výsledků vzdělávání
Ţáci se pravidelně účastní testů v rámci jednotlivých předmětů.

11. Školní vzdělávací programy
Ve školním roce 2013/2014 byla provedena revize ŠVP pro niţší gymnázium.
Revize ŠVP pro vyšší gymnázium byla provedena ve školním roce 2015/2016.

Německý jazyk

Ruský jazyk

Španělský jazyk

Italský jazyk

Latinský jazyk

Křesťanské gymnázium

Francouzský jazyk

Škola

Anglický jazyk

12. Výuka cizích jazyků

376

151

192

0

0

0

192

IV. Školní stravování
Stravujeme se v ZŠ Hostivař – 376 studentů Křesťanského gymnázia (viz výše).
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V. Aktivity právnické osoby, prezentace školy na veřejnosti
1. Výchovné a kariérní poradenství
Výchovná poradkyně navazovala ve školním roce 2015/16 na svoji činnost z
minulých let, a to v oblasti poradenské, kariérní, metodické a informační, jak to
ukládá vyhláška MŠMT č.72/2005 Sb.
V oblasti kariérního poradenství spolupracovala vých. poradkyně tradičně
s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou a s institutem vzdělávání
Sokrates. V září proběhly přednášky a besedy pro maturitní ročníky. Ţáci byli
seznámeni se studijními programy nejţádanějších vysokých škol, s průběhem
přijímacího řízení a s typy přijímacích testů. Vyslechli si mnoho praktických rad a
doporučení i vzhledem k prognóze budoucího uplatnění absolventů VŠ. Maturanti
pravidelně dostávali časopis Kam po maturitě. V podzimních měsících výchovná
poradkyně individuálně konzultovala se ţáky volbu VŠ, vedla ţáky k aktivnímu
vyhledávání informací na internetu a doporučovala účast na dnech otevřených dveří
jednotlivých fakult. Ţáci se zúčastnili semináře o NSZ a vyzkoušeli si NSZ nanečisto.
Ţáci

předposledních

ročníků

se

zúčastnili

veletrhu

pomaturitního

vzdělání

Gaudeamus.
Letošní tradiční profi-výjezd byl přeloţen na podzim 2016, a to z důvodu příliš
brzkého rozhodování o dalším směřování (především pro studenty II. ročníku).
Tradiční přednáška a následný seminář pro primu a I. ročník Jak se efektivně učit
na gymnáziu, vedené psycholoţkami z KPPP, proběhly letos aţ po čtvrtletní
klasifikaci.

Stejně zaměřená přednáška proběhla před třídními schůzkami i pro

rodiče.
Integrovaní ţáci byli letos tři. Dva se sluchovým postiţením absolvovali úspěšně
2. ročník. Ţákyně se sluchovým postiţením úspěšně absolvovala 1. ročník.
Výchovná poradkyně evidovala 23 ţáků se specifickými poruchami učení a
chování (převáţně dysgrafiků), seznámila vyučující s jejich problémy a průběţně
konzultovala úspěšnost jejich studia.
V průběhu školního roku se obzvláště v niţších ročnících podařilo vytipovat
několik ţáků s podezřením na specifickou poruchu učení. Těmto ţákům bylo
doporučeno kontaktovat KPP poradnu.
Výchovná poradkyně individuálně řešila několik případů školní neúspěšnosti, a to
s příslušnými studenty, s jejich rodiči a pedagogy. Také kázeňské přestupky a
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záškoláctví byly řešeny individuálně s rodiči a třídními učiteli. Studenti byli potrestáni
důtkami a sníţenými známkami z chování.
Také v tomto školním roce velmi dobře fungovala spolupráce s ředitelkou školy,
s třídními učiteli i ostatními pedagogy a s KPPP.
Od nového školního roku se na našem gymnáziu otevírají dvě třídy osmiletého
gymnázia, čtyřleté studium se jiţ neotevírá. Výchovná poradkyně moţné problémy
spojené se změnou věkové skupiny ţáků konzultovala se speciální pedagoţkou
KPPP a dohodly se na ještě uţší spolupráci v případě řešení moţných problémů,
které se mohou, ale nemusí objevit.

2. Prevence sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2015/16 školní metodička prevence navazovala na svoji činnost
z minulých let, a to v oblasti metodické, koordinační, informační a poradenské, jak to
ukládá vyhláška MŠMT č. 72/2005 a metodický pokyn MŠMT, č. j.: 20 006/2007 –
51.
Osou primární prevence je systematický program, který připravujeme ve
spolupráci s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou. Program je určen
ţákům primy, sekundy, tercie, kvarty, 1. a 2. ročníku a je zaměřen na posilování
pozitivních ţivotních hodnot a postojů a na utváření pozitivních vztahů ve třídě.
Zahrnuje prevenci zneuţívání návykových látek, prevenci rizikového chování a
prevenci šikany. Programy proběhly v listopadu a v březnu a aktivně se do nich
zapojili i jejich třídní učitelé.
V primě, v tercii a v 1. ročníku je součástí programu vypracování sociometrie třídy,
jakoţto významné pomůcky pro další práci třídního učitele se třídou. Všichni třídní
učitelé jiţ absolvovali speciální semináře v KPPP, zaměřené na práci se třídou, na
interpretaci sociometrie, na porozumění vztahům ve třídě a moţnosti jejich
ovlivňování.
V září se tradičně uskutečnily čtyřdenní adaptační pobyty pro primu a 1. ročník.
Programy vytváří školní kaplan s třídními učiteli a několika ţáky maturitních tříd.
Jejich

vzájemný

volnočasových

kontakt

aktivitách

nekončí
Školního

adaptačním
klubu

a

pobytem,
v dalších

ale

pokračuje

sportovních

ve

akcích

organizovaných školou (cyklistický, vodácký, lyţařský, sportovní). Oba adaptační
pobyty byly ţáky velmi kladně reflektovány, a jak se v průběhu školního roku
ukázalo, navodily pozitivní atmosféru a pozitivní vztahy v obou třídách.
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V říjnu se ţáci tercie zúčastnili (také jiţ tradičního) pětidenního záţitkového
programu. Program opět vytvořil a zorganizoval školní kaplan s třídní učitelkou. Ţáci
byli nadšeni a pedagogům dal pobyt mnoho podnětů k další práci se třídním
kolektivem.
Jiţ podeváté jsme vyuţili komplexní Preventivní program Útvaru prevence
POLICIE hl. města Prahy. Tento program proběhl v kaţdé třídě zvlášť, byl
přizpůsoben věku studentů a byl zaměřen na prevenci šikany, kriminality, kouření,
uţívání alkoholu a drog a na vytváření základů právního vědomí. Také letos měl
program velmi dobrý ohlas.
Tradiční spolupráci se sdruţením ACET jsme rozšířili o nová témata přednášek
s besedami. Témata: Moderní je nekouřit, Šikana (pro primu), Kyberšikana (pro
sekundu), Přátelství a láska (pro tercii), Dospívání (pro kvartu), Zodpovědné
partnerství, Antikoncepce, Kult těla (pro kvintu a 1. ročník), Sex, AIDS, drogy (pro
sextu a 2. ročník).
Ţákyně primy měly tradiční přednášku S Tebou o Tobě zaměřenou na specifika
dospívání dívek.
Metodička prevence se zúčastnila celodenního bloku seminářů Problematika
řešení školní šikany (organizoval Magistrát hl. m. Prahy a PCPP) a celodenního
souboru přednášek Řešení výchovných problémů ve třídě (organizovalo sdruţení
Společně k bezpečí – Mgr. Veselá).
Metodička prevence spolu s třídními učiteli a výchovnou poradkyní eviduje a
sleduje problémové a rizikové ţáky. Vzhledem k tomu, ţe při realizaci Minimálního
preventivního programu se daří spolupráce metodičky s ředitelkou, s třídními učiteli,
s výchovnou poradkyní, se školním kaplanem i s ostatními učiteli, daří se nám
mapovat situaci ve třídách, mít pod kontrolou problémové a rizikové ţáky a udrţovat
kontakt s jejich rodiči, a tak usměrňovat a řešit projevy neţádoucího chování. Je
třeba ocenit práci třídních učitelů, kteří sledují dynamiku ve svých třídách, mají vhled
do vztahů mezi ţáky a nechápou třídnictví jako administrativní práci, ale jako další
pedagogickou aprobaci. V tomto roce zaslouţí velké uznání zejména třídní učitelé
sekundy a 2. ročníku.
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3. Ekologická výchova a environmentální výchova
- projekt Herbáře (kvinta a 1. ročník)
- 30. 5. – 3. 6. Tradiční ekokurz kvarty na Huculfarmě v Krkonoších
- průběţně programy a exkurze do EC Toulcův dvůr (Včelí společenstvo, průzkum
mokřadu, průzkum lučního a polního společenstva, naučná stezka, určování dřevin
v terénu…)
- k exkurzím vyuţíváme blízké okolí školy (CHÚ Meandry Botiče, Hostivařský
lesopark, přírodní park Hostivař – Záběhlice, Trojmezí)
- spolupráce s PedF UK a PřF UK (např. souvislé praxe studentů VŠ)

4. Multikulturní výchova
14. 12. – zástupci Komunity Sant´ Egidio přizvali naše studenty k účasti
na charitativních akcích konaných Komunitou v souvislosti s tradičním obědem
pro chudé a zároveň s cestou za uprchlíky do Kostelce nad Orlicí.
21. 12. – septima se účastnila přednášky s besedou K. Koldinské z Komunity Sant´
Egidio na téma Zemřít pro naději, která se týkala uprchlické krize.
27. 1. – zhlédli studenti I. a II. ročníku a kvinty divadelní představení o holocaustu
s názvem „Taková divná doba“, které vytvořila divadelní společnost Kairus II.
6. 1. – 19. 2. – ve škole byla nainstalována výstava od organizace Člověk v tísni
o dětské práci „Ztracené dětství“. Výstava se skládá z 20 fotografií s informačními
popisky vysvětlujícími situaci v zemích tzv. Třetího světa.

5. Výchova k udrţitelnému rozvoji
26. 4. školní Den Země: výběrové exkurze pro vyšší gymnázium (Levý Hradec, štoly
v Jílovém, botanická zahrada, Stromovka, Prahou s bezdomovcem) a niţší
gymnázium (Zemědělské muzeum, ZOO, Albertov – botanická zahrada, Medník)
organizují studenti septimy a 3. ročníku
11. 5. Lékaři bez hranic – exkurze (kvinta)
1. 11. Studentská ekologická konference (E. Bendová oktáva)
15. 3. školní kolo SOČ (celkem 8 prací), do krajského kola postoupily 2 práce:
E. Bendová (oktáva) a V. Nejedlá (4. ročník)
pokračujeme v projektech (Recyklohraní, Les a klima)
- spolupráce s PřF UK (doporučované přednášky, exkurze), AVČR (Týden vědy
a techniky)
Naše škola je Školou udrţitelného rozvoje I. stupně
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6. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy
Místo pobytu

Počet

hodnocení

dětí/ţáků

Mozolov

30

Adaptační výjezd – I. ročník

Mozolov

33

Adaptační výjezd – prima

Vítkovice-Janova Hora

32

EKO kurz - plnění programů z ekolog. výchovy – kvarta

Pec pod Sněţkou

30

Lyţařský a běţecký výcvik, chování na horách – sekunda

Mozolov

31

Hochficht

45

Záţitková škola v přírodě – tercie
Lyţařský výcvik, chování na horách – kvinta, I. ročník

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
V rámci Školního klubu a SVČ probíhaly tyto krouţky:
Anglické divadlo, Krouţek CAE, Krouţek FCE, Krouţek English games, Školní sbor,
Krouţek fyziky, Historický krouţek, Literární krouţek, Krouţek z matematiky,
Psaní na klávesnici všemi deseti, Školní kapela.

8. Soutěţe
a) Český jazyk a literatura
V lednu jsme organizovali školní kolo OČJ za účasti 22 ţáků. Do únorového
obvodního kola postoupila v I. kategorii A. Fraňková (kvarta), která následně
postoupila přes obvodní kolo aţ do kola krajského.
V II. kategorii zastupovaly v obvodním kole naši školu B. Kolářová (kvinta),
J. Kodetová (oktáva), kde obsadily shodně 6. – 9. místo.
V březnu reprezentovali studenti kvarty naši školu na Celostátní přehlídce zájmové
umělecké činnosti studentů církevních škol v Odrách. Kvartáni si připravili divadelní
představení Malý princ napsané podle stejnojmenné předlohy od spisovatele Antoina
de Saint-Exupéryho. Se svou hrou sklidili obrovský úspěch.
Veronika Nejedlá ze IV. ročníku se zúčastnila literární soutěţe pořádané Střední
pedagogickou a zdravotnickou školou v Odrách při příleţitosti 700. výročí od
narození Karla IV. a obsadila v kategorii próza třetí místo.
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b) Matematika
- 9. 11. – matematická soutěţ MaSo – 4 vybraní ţáci (1 druţstvo) ze tříd prima aţ
kvarta: Musil R. (tercie), Bernard D. (tercie), Bernardová M. (sekunda), Slezák J.
(kvarta)
- matematická soutěţ Pikomat (MFF) – úspěšní řešitelé v jednotlivých kolech:
Heřmánek J. (tercie): 1. – 3. kolo (125. místo z 394)
Plevka D. (sekunda): 1. kolo
- 15. 4. – Matematická mezinárodní soutěţ Náboj SŠ – druţstvo napříč třídami:
Divišová M. (sexta), Hálová Z. (sexta), Müller V. (sexta), Čapla F. (kvinta),
Jungmann K. (kvinta) – 96. místo ze 414
- 14. 10. – Přírodovědný klokan – kat. Kadet (kvarta), kat. Junior (kvinta)
kat. Kadet (kvinta): 1. Knorr R., 2. Zedník J., 3. Kiss Szeman B.,
Jungmann K.
kat. Junior (kvarta): 1. Ţenatý P., 2. Kapsa M., 3. Kyslík O.
- 17. 3. – Matematický klokan
kat. Benjamín: 1. místo – Matocha T. (prima)
2. místo – Hercik J. (prima)
3. místo – Ţenatý D. (prima)
4. místo – Brajer P. (prima)
5. místo – Nosek D. (prima)
kat. Kadet:

1. místo – Slezák J. (kvarta)
2. místo – Devátý V. (kvarta)
3. místo – Ţiţková L. (kvarta)
4. místo – Bernard D. (tercie)
5. místo – Vrkočová A. (kvarta)

kat. Student: 1. místo – Prkno J. (1. ročník)
2. místo – Merklová K. (2. ročník)
2. místo – Cimbura K. (2. ročník)
3. místo – Černoušková M. (2. ročník)
3. místo – Brachtlová T. (2. ročník)
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- mat.-fyz. soutěţ Náboj ZŠ – vybraní ţáci (2 čtyřčlenné týmy)
1. tým (4. místo): Heřmánek J., Semiginovský B. (tercie), Ţenatý P., Beňa A.
(kvarta)
2. tým (8. místo): Porazil V., Klézlová G. (tercie), Kavena T. (sekunda), Kavenová
M. (kvarta)
- 29. 3. – Pythagoriáda – sekunda – úspěšní řešitelé (postup do dalšího kola):
1. místo – Plevka D.
2. místo – Novotný J., Knorr K., Polívková M.
3. místo – Seredi D.
- 24. 5. – účast ve 2. (okresním) kole soutěţe Pythagoriáda
– v kat. Z7 (sekunda): Plevka D., Novotný J., Knorr K., Polívková M.,
Seredi D.
- matematická soutěţ Jáma lvová – úspěšní řešitelé v jednotlivých kolech:
Toman J. (prima): 1. – 3. kolo (25. místo ze 45)
Pechanec D. (prima), Frídlová A. (prima): 1. kolo
- matematická soutěţ Logická olympiáda (1. kolo) – Pechanec D., Nosek D.,
Michalková K., Doubravová A. (prima)

c) Dějepis
Dějepisná olympiáda
Ze školního kola dějepisné olympiády v kategorii tercie a kvarta byli přizváni do
obvodního kola dva studenti. V obvodním kole dějepisné olympiády se umístili na
velice pěkném 4. a 13. místě.
Dějepisná soutěţ gymnázií
Naši studenti postoupili do celorepublikového kola dějepisné soutěţe gymnázií, kde
se v ročníku 2015 umístili na 40. místě v konkurenci dalších 75 gymnázií z České a
Slovenské republiky
V roce 2016 byli naši studenti opětovně přizváni k účasti na celopraţském kole
soutěţe. Ve velké konkurenci gymnázií z Prahy skončilo naše druţstvo na 7. místě.
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d) Výtvarná výchova
Soutěţ POMÁHÁME ZVÍŘATŮM – Toulcův dvůr
Zúčastnili se ţáci všech tříd niţšího gymnázia, také ţáci kvinty a 1. ročníku.
Vítězové: 3. místo MARIE KOBYLKOVÁ, 1. ročník
Soutěţ VÁNOCE OČIMA DĚTÍ – klášter Praţské Jezulátko
Zúčastnili se ţáci primy a sekundy
Vítězové – prima:

2. místo JAN SIXTA
2. místo ONDŘEJ ČÁSLAVKA
3. místo DOMINIK RAŠOVSKÝ

sekunda: 1. místo ŠTĚPÁN PADEVĚT
3. místo DAVID PLEVKA
Soutěţ ZACHRAŇTE JEŢÍŠKA PRO ČESKÉ VÁNOCE – Arcibiskupství praţské
Zúčastnili se ţáci tercie a kvarty.

e) Náboženství
Některé třídy (ve spolupráci s vyučujícími ČJ a VV) se účastnily diecézní soutěţe
na téma 250 let od narození Jakuba Jana Ryby. V literární oblasti mnoho zájemců
nebylo, fotografické (pro starší gymnázium) se nezúčastnil téměř nikdo. Jen výtvarná
oblast měla více výstupů. Ve své kategorii Matěj Outrata (tercie) obsadil třetí místo,
Elena Wágnerová (kvarta) svou kategorii vyhrála a ve výtvarné soutěţi byli oceněni
Tomáš Holub, Vendula Pičmanová a Jan Slezák.

9. Mezinárodní spolupráce
Název zahraničního subjektu

Stát

Charakter kontaktu

Walburgisgymnasium

SRN

partnerská škola – výměnné pobyty

Francie

partnerská škola – výměnné pobyty

Technické lyceum
Angoulême
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10. Spolupráce právnické osoby s partnery
Škola spolupracuje s Charitou (Tříkrálová sbírka), s neziskovými organizacemi
Adra a Člověk v tísni.

Velkou podporu máme od Klubu rodičů a příznivců

Křesťanského gymnázia. Spolupracujeme s městskou částí Praha 15 a s farností
Hostivař.

11. Školní vzdělávací programy
Ve školním roce 2013/2014 byla provedena revize ŠVP pro niţší gymnázium.
Revize ŠVP pro vyšší gymnázium byla provedena ve školním roce 2015/2016.

12. Další aktivity a prezentace
-

Školní rok 2015/2016 zahájila naše škola 1. září mší svatou v kostele ve Strašnicích.

-

4.–11. 9. proběhl výměnný pobyt našich studentů na gymnáziu v Mendenu.

-

8.–11. 9. a 15.–18. 9. se uskutečnily adaptační kurzy primy a prvního ročníku. Na
tyto kurzy jsme získali finanční příspěvek z fondu Renovabis.

-

12.–16. 10. proběhla škola v přírodě (tercie).

-

Ve své činnosti pokračoval Klub mladého diváka a Klub mladého čtenáře. Také zde
fungoval filmový klub Jeden svět.

-

V říjnu naši studenti nastudovali v angličtině divadelní hru Milujte se a neválčete.

-

25. listopadu proběhla v Salesiánském divadle v Kobylisích školní akademie.

-

23. listopadu a 14. ledna proběhly dny otevřených dveří pro všechny zájemce
o studium na naší škole i pro širokou veřejnost.

-

16. prosince se ve škole uskutečnil vánoční jarmark zakončený vánočním koncertem.

-

Po Vánocích a příjemných vánočních prázdninách jsme 4. ledna zahájili kalendářní
rok opět mší svatou v kostele ve Strašnicích.

-

17. ledna následovala další tradiční, v ţivotě školy významná a slavnostní událost,
maturitní ples.

-

Končilo první pololetí, ţáci dostali pololetní vysvědčení, podle něhoţ zhodnotili
výsledky svého snaţení.

-

Nutno říci, ţe naši ţáci se kromě výuky zabývají také mimoškolními studijními
aktivitami. Velký význam pro jejich studium mají různé semináře, exkurze,
přednášky, kurzy, soutěţe a olympiády, SOČ, ale i mezinárodní projekty, návštěvy
divadel, kin, galerií, koncertů apod.
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-

Týden v zimě proţily sekunda, I. ročník i kvinta ve sportovním duchu, jelikoţ
absolvovaly lyţařský výcvik. Na týden sportu, dřiny, ale i zábavy budou ţáci určitě
rádi vzpomínat.

-

Dalším významným dnem ţivota školy byl 12. leden, kdy jsme přivítali pana biskupa
Václava Malého, který se zúčastnil ţivé a příjemné debaty se ţáky.

-

19.–26. 2. nás navštívili studenti z Mendenu.

-

15.–18. 3. se naši ţáci zúčastnili hudebního a divadelního festivalu v Odrách.

-

23. 3. se celá škola zúčastnila mše svaté před velikonočními svátky.

-

23. 4. se někteří naši pedagogové zúčastnili duchovní obnovy u salesiánů v Trojické
ulici.

-

25. a 26. 4. přijímala škola nové ţáky.

-

4. 5. proběhl v hostivařském kostelíku koncert našich studentů na podporu projektu
Adopce na dálku.

-

27. 4. se uskutečnil projektový den.

-

Květen uţ probíhal ve znamení maturitních zkoušek, které dopadly úspěšně, a my
jsme mohli absolventům předat maturitní vysvědčení v krásných prostorách
Břevnovského kláštera.

-

V květnu se také náš pěvecký sbor zúčastnil Noci kostelů v hostivařském kostele
Stětí sv. Jana Křtitele.

-

První týden v červnu strávila septima na sportovním kurzu a kvarta na ekokurzu.

-

V polovině června se kvinta a 1. ročník zúčastnily vodáckého kurzu.

-

Vybraní ţáci s paní profesorkou Ulrychovou opět vydávali školní časopis Kágéčko.

-

Kaţdý pátek odpoledne jsme v hojném počtu navštěvovali školní mši svatou.

-

Po celý školní rok výborně fungoval Školní klub KG a Středisko volného času KG.

-

Konec školního roku se nenávratně přiblíţil. Na závěrečné pedagogické radě se
uzavřely známky a po ní jsme se rozjeli na školní výlety.

-

28. 6. jsme se zúčastnili mše svaté v katedrále spolu s dalšími církevními školami.

-

Mše svatá ve Strašnicích slavnostně ukončila školní rok 2015/2016.

-

Osmým rokem jsme učili podle ŠVP pro niţší gymnázium a sedmým rokem podle
ŠVP pro vyšší gymnázium. Rodiče, ţáci i učitelé byli s tímto programem spokojeni.
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13. Aktivity v předmětových komisích
a) Činnost předmětové komise ČJL a ZSV ve školním roce 2015/2016
Besedy, exkurze, divadelní představení a výstavy
-

24. 9. prima absolvovala exkurzi a komentovanou prohlídku Ústřední městské
knihovny.

-

5. 10. proběhla v semináři ZSV (III. ročník a septima) prezentace Filipa Jelínka
na témata „Co je Praţský studentský summit? Znáte Českou středoškolskou unii?“

-

23. 10. zhlédli studenti septimy, oktávy, III. a IV. ročníku divadelní představení
Maryša. Toto drama od bratrů Mrštíků je součástí školního seznamu četby
k maturitě. Studenti měli následně napsat na toto divadelní představení v rámci
komunikace a slohu recenzi.

-

27. 10. si I. ročník prohlédl Ústřední městskou knihovnu, poté následovaly
přednášky na témata: „Knihovna jako zdroj informací“ a „Historie a vývoj českých
jmen a příjmení“.

-

9. 11. navštívil seminář ZSV den otevřených dveří Filosofického ústavu AV ČR
a při té příleţitosti vyslechli přednášku „Měl Sókratés přátele?“

-

30. 11. absolvovala sexta komentovanou prohlídku Parlamentu ČR

-

8. 12. navštívil III. ročník Veletrţní palác, kde se zúčastnil komentované
prohlídky stálé expozice doplněné o literární ukázky. Téma: „Česká moderna“ (J.
Preisler, A. Slavíček, F. Bílek, A. Mucha, J. S. Machar, O. Březina, A. Sova,…).

-

14. 12. – zástupci Komunity Sant´ Egidio přizvali naše studenty k účasti
na charitativních akcích konaných Komunitou v souvislosti s tradičním obědem
pro chudé a zároveň s cestou za uprchlíky do Kostelce nad Orlicí.

-

21. 12. – septima se účastnila přednášky s besedou K. Koldinské z Komunity
Sant´ Egidio na téma Zemřít pro naději, která se týkala uprchlické krize.

-

27. 1. – studenti I. a II. ročníku a kvinty zhlédli divadelní představení o
holocaustu s názvem „Taková divná doba“, které vytvořila divadelní společnost
Kairus II.

-

6. 1. – 19. 2. – ve škole byla nainstalována putovní výstava od organizace
Člověk v tísni o dětské práci „Ztracené dětství“. Výstava se skládala z 20 fotografií
s informačními popisky vysvětlujícími situaci v zemích tzv. Třetího světa.
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-

Mezi pomůcky českého jazyka byly přidány dvě výstavy vytvořené Ústavem
pro českou literaturu, jedna se věnuje ţivotu a dílu Jana Husa a druhá nese název
Osa avantgardní Prahy. Metodické sdruţení se dohodlo na tom, ţe budou obě
výstavy postupně vyuţity v hodinách literatury – výstava je souborem odborných i
uměleckých textů, se kterými budou studenti pracovat během přípravy na hodiny.

-

16. 3. – studenti sexty a II. ročníku zhlédli v rámci festivalu dokumentárních
filmů Jeden svět na školách snímek Můj dţihád.

-

17. 3. – prima se zúčastnila promítání filmů z projekce Jeden svět dětem.
Primáni zhlédli dohromady tři filmy: Nejsem z cukru, Rok bez rodičů a Dům plný
snů. Filmy se dotkly průřezových témat osobnostní a sociální výchova, výchova
demokratického občana, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech.

-

4. 5. se sekunda a I. ročník vydaly v rámci mediální výchovy na exkurzi do
České televize.

-

4. 5. navštívily septima a III. ročník novou expozici v Památníku Karla Čapka
u Staré Hutě. Studenti měli moţnost se seznámit nejen s osobností a dílem Karla
Čapka, ale i s fakty o jeho manţelce Olze Scheinpflugové a odkazu jejich přítele
Ferdinanda Peroutky, jemuţ je věnována část horního patra.

-

16. května se vydala sexta do centra Hané, do Olomouce. V rámci exkurze si
prohlédli centrum města, důleţité církevní památky a dozvěděli se řadu informací
o historii a umění.

Projekty
- Studenti našeho gymnázia se letos opět zapojují do projektu MF DNES „Studenti

čtou a píší noviny“. Díky tomuto projektu je nám do školy doručován denní tisk,
který vyuţíváme v hodinách ČJ i ZSV.
- I. Skolilová v primě pokračuje v tradiční „čtenářské dílně“ s cílem rozvíjet u dětí
čtenářskou gramotnost.
- 22. 2. – Moot court (= simulované soudní jednání) na Právnické fakultě UK:
seminář ZSV (třetí ročník + septima) + sexta. Studenti se jiţ od ledna připravovali
na simulované soudní líčení – studovali podklady ke svým rolím, dohledávali si
materiály, chystali si „kostým“, rekvizity… Týden před finální realizací se do naší
školy dostavila studentka práv Zuzka Petrůvová – shrnula základní informace o
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trestním právu a na závěr zodpověděla dotazy týkající se simulovaného soudu.
Tato akce je pořádána pod záštitou Street Law – jedná se projekt, který vznikl v
roce 1972 na americké univerzitě. Jeho cílem je zvyšování právní gramotnosti
neprávníků (více viz http://streetlaw.eu/).
- Vyučující českého jazyka a literatury a základů společenských věd letos oslovil
rekordní počet studentů s tématy na projektový den. Většina prezentací našich
studentů se opravdu povedla, studenti odvedli dobrou práci.

Spolupráce s VŠ:
- 4. 11. – 20. 11. – v hodinách ZSV působila praktikantka z PF UK Kristýna
Krásová, které se průběţně věnovaly všechny vyučující ZSV
- 26. 2. – 16. 3. vykonával v hodinách ZSV v oktávě a IV. ročníku svou praxi Ondřej
Vácha, student 5. ročníku FF UK.
- 17. 3. – 25. 4. působil v hodinách ZSV ve II. ročníku v rámci své praxe student
Právnické fakulty UK Michal KUK.

Soutěže:
-

V lednu jsme organizovali školní kolo OČJ za účasti 22 ţáků. Do únorového
obvodního kola postoupila v I. kategorii A. Fraňková (kvarta), která následně
postoupila přes obvodní kolo aţ do kola krajského.

-

V II. kategorii zastupovaly v obvodním kole naši školu B. Kolářová (kvinta),
J. Kodetová (oktáva), kde obsadily shodně 6.–9. místo.

-

V březnu reprezentovali studenti kvarty naši školu na Celostátní přehlídce
zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol v Odrách. Kvartáni si
připravili divadelní představení Malý princ napsané podle stejnojmenné předlohy
od spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho. Se svou hrou sklidili obrovský
úspěch.

-

Veronika Nejedlá ze IV. ročníku se zúčastnila literární soutěţe pořádané
Střední pedagogickou a zdravotnickou školou v Odrách při příleţitostí 700. výročí
od narození Karla IV. a obsadila v kategorii próza třetí místo.
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Přípravné kurzy do primy:
-

Od ledna do dubna úspěšně proběhly přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
do primy našeho gymnázia. Do kurzů se přihlásilo 89 ţáků pátých tříd.

Přijímací zkoušky:
-

Během měsíce března jsme připravili 2 verze přijímacích zkoušek do primy.
Inspirovali jsme se loňskými testy, a to zejména v nastaveném bodování. V
úlohách jsme se snaţili klást důraz nejen na znalosti pravopisu, tvarosloví a
skladby, ale také na vyjadřovací schopnosti a všeobecný přehled ţáků.

-

V loňském roce se nám také podařilo vytvořit funkční systém bodování, který
jsme pouţily i pro letošní testy.

Činnost školní knihovny, odborné knihovny a další kulturu podporující
činnosti:
-

V rámci školního klubu byla opět po celý školní rok našim ţákům k dispozici
školní knihovna. Letos ji díky našemu trvalému působení a medializaci ţáci
vyuţívali opět hojně a rádi. Vést naše ţáky k aktivnímu čtenářství se nám tedy
k naší spokojenosti nadále daří.

-

Na přání H. Šulcové, vedoucí knihovny, jsme udělali mezi dětmi anketu, která
měla zjistit čtenářské preference našich studentů. Na základě výsledků ankety byl
vytvořen plán nákupu nových knih do školní knihovny.

-

H. Hůlová se celý rok starala o chod Klubu mladého diváka. Studenti naší
školy mohli díky tomuto projektu zhlédnout mnoho zajímavých divadelních
představení v nejrůznějších praţských divadlech.

-

Byl rozšířen fond odborné knihovny o 16 Slovníků spisovné češtiny a 17
výtisků Ústavy ČR, které budou vyuţívány v hodinách.

Maturity
-

Letos uţ pošesté proběhly státní maturity z českého jazyka a literatury. Po
loňské zkušenosti s novým formátem hodnocení ústní části zkoušky jsme letos
přepracovali další pracovní listy.

-

Jako kaţdý rok byl doplněn stávající seznam titulů k maturitě a tedy i rozšířen
fond pracovních listů.
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Maturity z českého jazyka a literatury i základů společenských věd nakonec

-

dopadly velmi dobře.

b) Předmětová komise Anglický jazyk
-

Ve školním roce 2015/2016 jsme nabídli krouţky FCE, CAE, English Extra.

-

Ve škole jsme zahájili spolupráci

s certifikovaným testovým centrem

Cambridge P.A.R.K. a následně nabídli zkoušky FCE, PET nanečisto.
-

Testy FCE i PET proběhly ve dvou dnech – písemná a ústní část, zájem byl
obrovský, ke kaţdé zkoušce se přihlásilo kolem 40 studentů.

-

Opět jsme se zapojili do projektu Anglické divadlo, tentokrát s představením
Make Love Not War. Kromě několika představení v Praze (jedním z nich bylo
představení pro ţáky naší školy) naši studenti vystupovali v Pardubicích,
Chrudimi, Jihlavě, Blansku a Brně.
Většina představení se uskutečnila v říjnu, dále pak i v prosinci.

-

Zahájili jsme spolupráci s OUP Praha, kde se naši studenti účastnili
pracovních dílen a dílen interaktivního čtení.

-

Práce na opravě ŠVP – od školního roku 2016/17 budou na škole dvě primy.

-

Nákup doplňkových materiálů, učebnic s bonusy a učitelskými sadami zdarma,
odběr časopisů, dovybavení knihovny v Aj.

- Účastnili jsme se mnoha školení – on-line webinars, školení akreditované
MŠMT, OUP semináře, Cambridge P.A.R.K. konzultace a školení DoFe .
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

c) Předmětová komise Německý jazyk
V tomto školním roce jsme se v předmětu německý jazyk věnovali zejména
upevňování a prohlubování kompetencí komunikativních, jak bylo stanoveno pro
všechny předměty. Ve výuce cizího jazyka se jedná o samozřejmou dovednost, kdy
se ţáci učí formulovat a obhajovat svůj názor před kolektivem, naslouchat druhým a
tolerovat jejich postoje.
Snaţili jsme se efektivně vyuţívat moderní informační technologie při práci
s interaktivní tabulí při výuce, prací s počítačem při tvorbě projektů apod.
Při konverzační soutěţi pořádané DDM Praha 10 měli vybraní ţáci moţnost
poměřit své síly s vrstevníky z jiných gymnázií městské části Praha 10. Do výuky
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jsou zahrnuty i projekty, které ţáci vypracovávají buď samostatně, nebo ve
skupinách a prezentují potom před celou třídou.
Tento školní rok u nás na gymnáziu proběhly první zkoušky Deutsches
Sprachdiplom Stufe I a Stufe II. Garantem zkoušky je Bundesverwaltungsamt –
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. K tomuto datu jsou zatím známy výsledky
zkoušky Deutsches Sprachdiplom Stufe II. Z celkového počtu 7 studentů, kteří se ke
zkoušce připravovali, jsou výsledky následující: 4 studenti uspěli na úrovni C1, 1
student na úrovni B2, 2 studentky neuspěly.
Seznam konkrétních akcí pořádaných ve školním roce 2015/16:
-

-

-

Pilotprüfung DSD II na Arcibiskupském gymnáziu (v listopadu 2015)
zkušební testy DSD II 23. 11. (p. Ederer)
7. 12. 2015 – písemná část školní olympiády NJ
8. 12. 2015 – ústní část školní olympiády NJ – na starosti pí Kvičerová
16. 12. 2015 – Vánoční jarmark ve škole – stánek s občerstvením – tradiční
německé vánoční výrobky
leden 2016 – obvodní kolo německé olympiády kat. III. – K. Jungmann: 5.–
6. místo
leden 2016 – obvodní kolo německé olympiády kat. II. – B. Nosková – 2. místo
leden 2016 – ústní zkoušky DSD II – J. Kodetová (C1), Z. Lakatošová (C1),
A. Mensdorff (C1), A. Bartoňová (C1), B. Fischerová (C1), M. Jermář (C1),
A. Chytrová (B2) (komise – pí Drutjons, p. Ederer, pí Přádná)
19. – 26. 2. 2016 studentská jazyková výměna s gymnáziem Walburgisgym.
v Mendenu (Němci byli hosty na našem gymnáziu).
Pilotprüfung DSD I – 12. 2. 2016 – 3 studenti tercie (P. Ţenatý, J. Pockley a
V. Devátý) skládali ústní zkoušku DSD I nanečisto před studenty kvinty, které
totéţ čekalo 28. - 29. dubna 2016. Zkoušející – p. Ederer, pí Přádná, pí
Drutjons
DSD I – 14. 4. 2016 – písemná část zkoušky, 28. 4. + 29. 4. 2016 ústní část
zkoušky – zkoušky se zúčastnilo 10 studentů kvinty a 1 student 1. ročníku,
zkoušející – p. Ederer, pí Přádná, pí Drutjons

- aktualizace nástěnky jazykové učebny, práce s německými časopisy Freundschaft
a Vitamin.de
- aktualizace ŠVP
- aktualizace knihovny NJ (učebnice, příručky, doplňkové materiály – spolupráce
s nakl. Hueber, Polyglot a distributorem Megabooks)
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d) Předmětová komise Latina – francouzština
-

poslední týden v listopadu – Den latiny na FFUK; 3. ročník + zájemci z oktávy
a 4. ročníku.

-

Mezinárodní zkoušky DELF ve spolupráci s Gymnáziem Voděradská (pí
Kolářová)

-

Certamen Latinum, školní kolo; napříč třídami (pí Řezníčková, pí Svobodová,
pí Slavíková, pí Kvičerová)

-

Olympiáda z francouzštiny, školní kolo; napříč třídami (pí Holečková, pí
Kolářová, p. Očenášek)

-

Latinské nápisy na Karlově mostě; 2. ročník, sexta (pí Řezníčková, pí
Kvičerová)

-

7. – 11. 4. – zájezd do Paříţe

-

Středověká škola – Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského;
septima (pí Kvičerová)

e) Předmětová komise Bi – Che – Ze
Bi – Sýkorová, Muziková
-

pokračujeme

v

projektech

Kompostování

na

školních

zahradách,

Recyklohraní, 3V atd.
-

10. 9. zoogeografická exkurse do ZOO (septima, 3. ročník) – náhrada za
loňský školní rok

-

18. 9. – naučná stezka Polabí (Bi sem.)

-

24. 9. – geologicko-geografická exkurse Prokopské a Dalejské údolí (kvinta,
1. ročník)

-

20. 10. – exkurse do Hrdličkova muzea (Bi sem.)

-

10. 11. – exkurse do JE Temelín (III. ročník)

-

Studentská ekologická konference (E. Bendová, oktáva)

-

19. 11. – odvoz elektrozařízení v rámci projektu Recyklohraní

-

21. 12. – exkurze do Muzea minerálů (kvarta)

-

22. 1. – výstava Skvělý nový svět – DOX (septima, 3. ročník)

-

26. 1. – veletrh Gaudeamus (3. ročník)

-

15. 3. – školní kolo SOČ (celkem 8 prací), do krajského kola postoupily
2 práce: E. Bendová (oktáva) a V. Nejedlá (4. ročník)
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-

spolupráce s ČSOP: přednášky spojené s promítáním a instalace vzorníku
dřeva na chodbě – dar 4. ZO ČSOP

-

21. 4. – geograficko-ekologicko-botanická exkurze na CHÚ Pitkovická stráň +
naučná stezka Povodím Botiče (3. ročník)

-

26. 4. – školní Den Země: výběrové exkurze pro vyšší gymnázium (Levý
Hradec,

štoly v Jílovém,

Botanická

zahrada,

Stromovka,

Prahou

s

bezdomovcem) a niţší gymnázium (Zemědělské muzeum, ZOO, Albertov –
botanická zahrada, Medník) organizují studenti septimy a 3. ročníku.
-

projekt Herbáře (kvinta a 1. ročník)

-

11. 5. – Lékaři bez hranic – exkurze (kvinta)

-

30. 5. – 3. 6. tradiční ekokurs kvarty na Huculfarmě v Krkonoších

-

průběţně programy a exkurze do EC Toulcův dvůr ( Včelí společenstvo,
průzkum mokřadu, průzkum lučního a polního společenstva, naučná stezka,
určování dřevin v terénu atd.)

-

k exkurzím vyuţíváme blízké okolí školy (CHÚ Meandry Botiče, Hostivařský
lesopark, přírodní park Hostivař-Záběhlice, Trojmezí)

-

spolupráce s PřF UK (doporučované přednášky, exkurse), AVČR (Týden vědy
a techniky)

-

spolupráce s PedF UK a PřF UK (např. souvislé praxe studentů VŠ)

Ze – Hájková
-

10. 9. – zoogeografická exkurse do ZOO (septima, 3. ročník)

-

18. 9. – naučná stezka Polabí (Z sem.)

-

24. 9. – geologicko-geografická exkurse Prokopské a Dalejské údolí (kvinta,
1. ročník)

-

5. 11. – Afrika, kolébka lidstva (všechny třídy)

-

10. 11. – DVPP: Jak učit o dění v současném světě (agentura Člověk v tísni)

-

23. – 25. 11. – finále soutěţe Praţský globus

-

21. 4. – geograficko-ekologicko-botanická exkurze na CHÚ Pitkovická stráň +
naučná stezka Povodím Botiče (septima)

-

11. 5. – Lékaři bez hranic – exkurze (septima)

Ch – Sklenářová
-

9. 9. – vědecký jarmark – asi 30 expozic na Vítězném nám. (2. ročník, sexta)
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-

Hodina moderní chemie – Potraviny pod lupou – 4. 11. 2015 (1. ročník, tercie)

-

Exkurze do JE Temelín – 5. 11. 2015 (septima)

-

Exkurze do JET – 10. 11. 2015 (3. ročník)

-

Hodina moderní chemie – Chemie a barvy – 13. 11. 2014 (sexta, 2. ročník,
kvinta)

-

21. 12. – exkurze do Muzea minerálů (kvarta)

-

14. 1. – hodina moderní chemie: Chemie a ţivotní prostředí (kvarta, septima,
3. ročník)

-

exkurse do čistírny odpadních vod (kvinta a 1. ročník)

f) Předmětová komise Matematika, fyzika a IVT
Matematická olympiáda:
-

obvodní kolo Matematické olympiády (kat. Z9)

-

úspěšní řešitelé:

Beňa A. (kvarta) – 1. místo, postup do krajského kola
Ţenatý P. (kvarta) – 6. místo

-

školní kolo Matematické olympiády (kat. B): Divišová M., Müller V., Cabrnoch
B. (sexta)

-

úspěšní řešitelé – postup do krajského kola: Divišová M., Müller V.

-

školní kolo Matematické olympiády (kat. C): Jungmann K., Čapla F., Jarolímek
M., Schreierová M. (kvinta)
úspěšní řešitelé – postup do krajského kola: Jungmann K., Čapla F.

-

krajské (3.) kolo Matematické olympiády (kat. C): Jungmann K. (kvinta) – 10.
místo
Čapla F. (kvinta) – 19. místo

-

5. 4. – obvodní kolo Matematické olympiády (kat. Z6-8) – 3. kolo
kat. Z6 (prima):

2. místo – Nosek D., Přádný A.
7. místo – Toman J.
8. místo – Ţenatý D.
10. místo – Frídlová A.

kat. Z7 (sekunda):

2. místo – Bernardová M.

kat. Z8 (tercie):

2. místo – Bernard D.
4. místo – Porazil V.
7. místo – Zicha J.
9. místo – Heřmánek J.
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Matematické soutěţe:
9. 11. – matematická soutěţ MaSo – 4 vybraní ţáci (1 druţstvo) ze tříd prima aţ
kvarta: Musil R. (tercie), Bernard D. (tercie), Bernardová M. (sekunda), Slezák J.
(kvarta)
- matematická soutěţ Pikomat (MFF) – úspěšní řešitelé v jednotlivých kolech:
Heřmánek J. (tercie): 1. – 3. kolo (125. místo z 394)
Plevka D. (sekunda): 1. kolo
- 15. 4. – Matematická mezinárodní soutěţ Náboj SŠ – druţstvo napříč třídami:
Divišová M. (sexta), Hálová Z. (sexta), Müller V. (sexta), Čapla F. (kvinta),
Jungmann K. (kvinta) – 96. místo ze 414
- 14. 10. – Přírodovědný klokan – kat. Kadet (kvarta), kat. Junior (kvinta)
kat. Kadet (kvinta): 1. Knorr R., 2. Zedník J., 3. Kiss Szeman B., Jungmann K.
kat. Junior (kvarta): 1. Ţenatý P., 2. Kapsa M., 3. Kyslík O.
- 17. 3. – Matematický klokan
kat. Benjamín: 1. místo – Matocha T. (prima)
2. místo – Hercik J. (prima)
3. místo – Ţenatý D. (prima)
4. místo – Brajer P. (prima)
5. místo – Nosek D. (prima)
kat. Kadet:

1. místo – Slezák J. (kvarta)
2. místo – Devátý V. (kvarta)
3. místo – Ţiţková L. (kvarta)
4. místo – Bernard D. (tercie)
5. místo – Vrkočová A. (kvarta)

kat. Student: 1. místo – Prkno J. (1. ročník)
2. místo – Merklová K. (2. ročník)
2. místo – Cimbura K. (2. ročník)
3. místo – Černoušková M. (2. ročník)
3. místo – Brachtlová T. (2. ročník)
- mat.-fyz. soutěţ Náboj ZŠ – vybraní ţáci (2 čtyřčlenné týmy)
1. tým (4. místo): Heřmánek J., Semiginovský B. (tercie), Ţenatý P., Beňa A.
(kvarta)
2. tým (8. místo): Porazil V., Klézlová G. (tercie), Kavena T. (sekunda), Kavenová
M. (kvarta)
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29. 3. – Pythagoriáda – sekunda – úspěšní řešitelé (postup do dalšího kola):
1. místo – Plevka D.
2. místo – Novotný J., Knorr K., Polívková M.
3. místo – Seredi D.
- 24. 5. – účast ve 2. (okresním) kole soutěţe Pythagoriáda
v kat. Z7 (sekunda): Plevka D., Novotný J., Knorr K., Polívková M.,
Seredi D.
- matematická soutěţ Jáma lvová – úspěšní řešitelé v jednotlivých kolech:
Toman J. (prima): 1. – 3. kolo (25. místo ze 45)
Pechanec D. (prima), Frídlová A. (prima): 1. kolo
- matematická soutěţ Logická olympiáda (1. kolo) – Pechanec D., Nosek D.,
Michalková K., Doubravová A. (prima)
Další aktivity předmětu Matematika:
-

27. 11. – Souvislá oborová pedagogická praxe dvou studentů 2. ročníku
navazujícího magisterského studia PedF UK v matematice

-

5. 11. – 2 přednášky v Matematickém ústavu Akademie věd ČR (septima,
oktáva): „Gravitace a vesmír“ (Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D.), „Simulace,
superpočítače… a matematika“ (Ing. Jakub Šístek, Ph.D.)

-

matematický krouţek věnovaný přípravě ţáků na matematické soutěţe, řešení
zajímavých a obtíţnějších matematických úloh, prohlubování a doplnění učiva

-

zřízení matematické nástěnky pro ţáky

-

krouţek „Přípravy na přijímací zkoušky z matematiky“ pro uchazeče o osmileté
studium na KG, přijímací zkoušky 25. a 26. 4.

-

třídy kvarta, sexta a 2. ročník – součástí výzkumu k diplomové práci studentky
2. ročníku navazujícího magisterského studia na KMDM PedF UK

Fyzika
-

Fyzikální soutěţe: účast v 1. kole fyzikální korespondenční soutěţe FyKoS –
Plevka D. (sekunda)

-

mat.-fyz. soutěţ Náboj ZŠ – vybraní ţáci (2 čtyřčlenné týmy)
1. tým (4. místo): Heřmánek J., Semiginovský B. (tercie), Ţenatý
P., Beňa A. (kvarta)
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2. tým (8. místo): Porazil V., Klézlová G. (tercie), Kavena T.
(sekunda), Kavenová M. (kvarta)

h) Předmětová komise Dějepis
V průběhu školního roku se členové dějepisného sdruţení setkávali s cílem
koordinovat výuku dějepisu v jednotlivých vyučovacích hodinách a doplňovat ji o
další zájmovou činnost. Řešeny byly otázky naplňování školního výukového
programu, vyuţití učebnic, obohacování dějepisné sbírky o literaturu a didaktické
pomůcky a zapojení studentů do soutěţí.
V souvislosti se změnou ŠVP byly připraveny podklady pro přechod na systém
dvou osmiletých gymnázií a spolu s tím zvýšení počtu hodin v třídách kvinta z jedné
hodiny týdně na dvě.
Zapojení do dějepisných soutěží
Dějepisná olympiáda
Ze školního kola dějepisné olympiády v kategorii tercie a kvarta byli přizváni do
obvodního kola dva studenti. V obvodním kole dějepisné olympiády se umístili na
velice pěkném 4. a 13. místě.
Dějepisná soutěţ gymnázií
Naši studenti postoupili do celorepublikového kola dějepisné soutěţe gymnázií,
kde se v ročníku 2015 umístili na 40. místě v konkurenci dalších 75 gymnázií
z České a Slovenské republiky.
V roce 2016 byli naši studenti opětovně přizváni k účasti na celopraţském kole
soutěţe. Ve velké konkurenci gymnázií z Prahy skončilo naše druţstvo na 7. místě.

Exkurze
Pro sextu a 2. ročník byl v únoru tradičně připraven dvoudenní seminář v Terezíně
s přednáškami a workshopy zacílenými na holocaust.
První ročník se v září zúčastnil exkurze do VHÚ Praha zaměřené na 1. světovou
válku. V listopadu VHÚ navštívila septima a zaměřila svou pozornost na expozice
k 1. světové válce a k Protektorátu Čechy a Morava.
V lednu 2016 v souvislosti s dějinami středověku navštívila prima Staré Město
a Praţský hrad.
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Septima zhlédla výstavu v centru DOX k totalitním reţimům.
Třetí ročník v březnu podnikl exkurzi do Památníku Františka Palackého a
Františka Ladislava Riegera.
V průběhu školního roku navštívili studenti několik výstav zaměřených na výtvarné
umění v českých zemích v jednotlivých historických obdobích.
Školní sbírka
I nadále mají studenti moţnost vyuţívat dějepisnou školní sbírku pro studijní i
zájmové účely. Nejoblíbenější zůstává dějepisná knihovna. I nadále odebíráme
časopis Dějiny a současnost, z něhoţ mohou ţáci čerpat aktuální informace o dění
na poli historického bádání

i) Předmětová komise Náboženství
Předmětová komise se scházela pravidelně 1x měsíčně s cílem vzájemně
koordinovat výuku v souladu s ŠVP, prodiskutovat a připravit duchovní aktivity ve
škole, vzájemně se informovat o dalších aktivitách a také se na nich podílet.
Na výuce náboţenství se v tomto školním roce podíleli: Mgr. Ing. Boţena Böhmová,
ThLic. P. Pavel Čáp SDB, Mgr. Jaroslav Brzák, Mgr. Pavel Reumann a
Mgr. Bc. P. Jaroslav Trávníček SDB.
Z náboţenství maturoval jeden student, bohuţel se nepřipravoval v přípravném
semináři, který v uplynulých letech vedl Mgr. Pavel Reumann. Seminář v tomto
školním roce nebyl.
Některé třídy (ve spolupráci s vyučujícími ČJ a VV) se účastnily diecézní soutěţe
na téma 250 let od narození Jakuba Jana Ryby. V literární oblasti mnoho zájemců
nebylo, fotografické (pro starší gymnázium) se nezúčastnil téměř nikdo. Jen výtvarná
část měla více výstupů. Ve své kategorii Matěj Outrata (tercie) získal třetí místo,
Elena Wágnerová (kvarta) svou kategorii vyhrála a ve výtvarné soutěţi byli oceněni
Tomáš Holub, Vendula Pičmanová a Jan Slezák.
Také jsme se zúčastnili soutěţe v Odrách na téma Karel IV., studentka Veronika
Nejedlá obsadila 3. místo v literární soutěţi. Přehlídky umělecké činnosti církevních
škol se zúčastnila kvarta se svým divadelním zpracováním Malého prince.
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Mše svaté
Ve školním roce se pravidelně v pátek konala mše svatá ve školní oratoři v 14:15
hod. Mši většinou celebroval školní kaplan P. Jaroslav Trávníček SDB, v případě
jeho nepřítomnosti jej zastoupil P Pavel Čáp SDB.
Mše svaté pro celou školu se konaly v těchto termínech:
Mše svatá na začátku školního roku 1. 9.
Mše svatá na začátek kalendářního roku 4. 1. s vysláním Tříkrálové sbírky.
Mše svatá před Velikonocemi 23. 3.
Maturity – zahajovací mše
Mše svatá na konci školního roku 29. 6.

Duchovní doprovázení
Školní kaplan Mgr. Bc. P. Jaroslav Trávníček SDB pracuje a působí ve škole „na
plný úvazek“. Ve škole je přítomen čtyři dny v týdnu od rána do odpoledních hodin.
Mimo výuku náboţenství vede školní klub a účastní se mnohých krátkodobých i
týdenních akcí školy (adaptační kurzy, lyţařské kurzy, sportovní kurzy). Při těchto
akcích je samozřejmostí duchovní program, mše svatá, osobní doprovázení (i
svátostné).
Další kněz Mgr. P. Pavel Čáp SDB pracuje rovněţ jako učitel a vychovatel v klubu
a také se účastní některých akcí a duchovně doprovází některé studenty.
Dále se školou krátkodobě spolupracuje P. Josef Šplíchal SDB na duchovní
obnově pro pedagogický sbor.
Celkově bylo v tomto školním roce realizováno 8 školních kurzů s duchovním
doprovázením, duchovní obnova pro pedagogy a program pro duchovní rozlišování
povolání.
Duchovní obnovy pro třídy
V tomto školním roce jsme obnovili krátké duchovní obnovy pro jednotlivé třídy.
Obnovy se vţdy účastnil vyučující náboţenství, třídní učitel + kaplan. Časová dotace
byla 2 vyučovací hodiny. Realizovali jsme 6 obnov, v příštím roce začneme uţ od
podzimu s dalšími třídami tak, aby měla kaţdá třída 1x ročně svou duchovní obnovu.
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Další akce
Vizitace Mons. Václava Malého, pomocného biskupa praţského, v maturitním
týdnu a jeho účast jako hosta na maturitách spolu s Mgr. Filipem Dostálem
s Arcibiskupství.
Tříkrálová sbírka, které se účastnila většina studentů školy i pedagogů.
Koncert váţné hudby studentů gymnázia na podporu Adopce na dálku
v hostivařském kostele Stětí sv. Jana Křtitele. S touto pro nás „domovskou farností“
máme velmi úzkou spolupráci, především s trvalým jáhnem Ing. Josefem Bernardem.

j) Předmětová komise Tělesná výchova
1. – 5. 2. – lyţařský výcvikový kurz pro první ročník a kvintu, Hochficht, Vimperk
Vedoucí: J. Trávníček
Instruktoři: H. Sklenářová, M. Bohm, P. Kroupová, H. Marešová, O. Havlík
Počet účastníků: 45 studentů. Akce splnila kritéria LVK, bez úrazů
8. – 14. 2. – lyţařský výcvikový kurz pro sekundu, Pec pod Sněţkou, Lyţařská bouda
Vedoucí: P. Synovcová
Instruktoři: J. Trávníček, H. Sklenářová, P. Kroupová
Počet účastníků: 32
Akce splnila kritéria LVK, bez úrazů
24. 2. – přednáška k Roadshow juniorskému maratonu pro střední školy, sál
Evropské komise
16. 3. – přednáška o stravě běţce maratonu, PIM v Holešovicích
20. 4. – maraton pro střední školy ve Stromovce, Praha 6
Vedoucí: P. Čáp;

Počet účastníků: 10;

Umístění: 15. místo

13. 4. – Přebor praţských středních škol v badmintonu, Hamr – Záběhlice
Vedoucí: H. Šulcová;

Počet účastníků: 7;

Umístění: 1. místo

14. 4. – Středoškolská liga v ultimate frisbee, SK Aritma, Praha 6
Vedoucí: P. Synovcová;

Počet účastníků: 10;

Umístění: 9. místo

10. 5. – Krajské kolo v orientačním běhu, Kladno
Vedoucí: H. Šulcová;

Počet účastníků: 9;
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Umístění: 2. místo

duben – květen: celoškolní turnaj v kopané, tělocvična naší školy
Vedoucí: J. Trávníček
Účast všech chlapců tříd prima–oktáva, první–čtvrtý ročník
1. místo: sexta, 2. místo: kvinta, 3. místo: třetí ročník
18. 5. – turnaj v přehazované pro primu, sekundu, tercii a kvartu, hřiště školy
Vedoucí: J. Trávníček
1. místo: tercie, 2. místo: kvarta, 3. místo: prima
19. 5. – turnaj v odbíjené pro kvintu, sextu, septimu, první a druhý ročník
Vedoucí: J. Trávníček
1. místo: druhý ročník, 2. místo: sexta, 3. místo: první ročník
26. 5. – Beach volejbal, Ládví
Vedoucí: H. Šulcová;

Počet účastníků: 4;

Umístění: 5. místo ve skupině

30. 5. – 3. 6. sportovní kurz pro septimu a třetí ročník, Soseň u Jesenice
Vedoucí: P. Synovcová
Instruktoři: J. Trávníček, J. Zavadil, M. Přádná
Počet účastníků: 37
Akce splnila kritéria sportovního kurzu, bez úrazů
6. 6. – 10. 6. – Vodácký kurz pro první ročník, Vltava, Vyšší Brod – Boršov
Vedoucí: J. Trávníček
Instruktoři: P. Synovcová, M. Böhm
Počet účastníků: 23
Akce splnila kritéria VVK, bez úrazů
13. 6. – 17. 6. – Vodácký kurz pro kvintu, Vltava, Vyšší Brod – Boršov
Vedoucí: J. Trávníček
Instruktoři: P. Synovcová, J. Zavadil, P. Kroupová
Počet účastníků: 28
Akce splnila kritéria VVK, bez úrazů
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k) Předmětová komise Výtvarná výchova, hudební výchova a dějiny
umění
-

NG Aneţský klášter – GOTICKÉ UMĚNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH – sexta, II.
ročník

-

Soutěţ POMÁHÁME ZVÍŘATŮM – Toulcův dvůr

Zúčastnili se ţáci všech tříd niţšího gymnázia, také ţáci kvinty a 1. ročníku
Vítězové: 3. místo: MARIE KOBYLKOVÁ, I. ročník
-

Soutěţ VÁNOCE OČIMA DĚTÍ – klášter Praţské Jezulátko

Zúčastnili se ţáci primy a sekundy
Vítězové – prima:

2. místo: JAN SIXTA
2. místo: ONDŘEJ ČÁSLAVKA
3. místo: DOMINIK RAŠOVSKÝ

sekunda:

1. místo: ŠTĚPÁN PADEVĚT
3. místo: DAVID PLEVKA

-

Soutěţ ZACHRAŇTE JEŢÍŠKA PRO ČESKÉ VÁNOCE – Arcibiskupství
praţské Zúčastnili se ţáci tercie a kvarty

-

Soutěţ JEDEN SVĚT DĚTEM (ilustrace k filmu z festivalu Jeden svět)

-

Výlet do KUKSU – ŠPITÁL, Braunovy sochy ctností a neřestí

BRAUNŮV BETLÉM
-

NG Šternberský palác – EVROPSKÉ UMĚNÍ RENESANCE II. ročník

-

NG Schwarzenberský palác – ČESKÉ BAROKO – Sexta, II. ročník

-

2 veřejné generálky v Obecním domě, orchestr FOK:

-

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ, SERGEJ RACHMANINOV – klavírní koncerty

-

ADVENTNÍ KONCERT

-

Abonentní řada čtyř koncertů České filharmonie – Rudolfinum:
LEOŠ JANÁČEK – SYMFONIETA
GEORGE GERSHWIN – RAPSODIE V MODRÉM
OD PACIFIKU K WEST SIDE STORY
IGOR STRAVINSKIJ – SVĚCENÍ JARA
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Vystoupení školního sboru:
-

DEN PRAHY 15 – Veronské náměstí

-

PIETNÍ AKCE KE VZNIKU REPUBLIKY – Hostivařský hřbitov

-

KONCERT V DOBŘEJOVICÍCH – ZŠ Navis

-

ŠKOLNÍ AKADEMIE – Salesiánské divadlo

-

VÁNOČNÍ JARMARK – v budově školy

-

JARNÍ KONCERT PRO ADOPCI NA DÁLKU – hostivařský kostel Stětí sv.
Jana Křtitele

-

PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ – Břevnovský klášter

-

NOC KOSTELŮ – koncert v hostivařském kostele Stětí sv. Jana Křtitele

VI. Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol
Inspekce České školní inspekce proběhla 2.– 4. června 2015
(č. j. ČŠIA-1002/15-A)
Kontrola dopadla výborně. Inspekce vyzdvihla zejména velmi přátelské klima školy,
vynikající výsledky vzdělávání ţáků, dobře fungující školní klub, úspěšnou integraci
ţáků se zdravotním postiţením, duchovní a charitativní aktivity a výchovu v duchu
vzájemné tolerance a pomoci. Škola si udrţuje vysoký standard poskytovaného
vzdělávání.
Dne 29.6.2016 ČŠI šetřila stíţnost na výuku latinského jazyka v septimě a
III. ročníku.

-42-

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok
2015
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V Praze 22. září 2016
…………….…………………………
Obsahovou část připravila

Mgr. Ing. Boţena Böhmová
ředitelka školy

Výroční zpráva byla projednána školskou radou a schválena na zasedání
dne 27. 9. 2016
……....….…………………………
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