
 

  
   

 

 -0- 

 Obsah 

I.  Obecná část: 

1.   Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol  
2.   Zřizovatel  
3.   Vedení školy 
4.   Výchovně vzdělávací program               
5.   Stručná charakteristika školy 
6.   Školská rada - sloţení a hodnocení činnosti    
 

II.  Pracovníci právnické osoby 

1.   Pedagogičtí pracovníci  
2.   Nepedagogičtí pracovníci školy  
 

III.  Údaje o ţácích a výsledcích vzdělávání  

1. Počty tříd/studijních skupin a počty ţáků/studentů 
2. Průměrný počet ţáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele  
3. Ţáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji  
4. Výuka cizích jazyků 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků/studentů  
6. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií 
7. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2013/2014 
8. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 
 

IV.  Školní stravování   

V.  Aktivity právnické osoby, prezentace školy na veřejnosti 

1. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy  
2. Účast školy v soutěţích – umístění 
3. Zahraniční kontakty 
4. Výchovné a kariérní poradenství, činnost, spolupráce s SPC, PPP 
5. Integrace  
6. Ekologická výchova (EVVO) 
7. Pedagogická a osobní asistence  
8. Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi         
9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
10. Aktivity v předmětových komisích  

 
VI.  Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol  

 

VII.  Základní  údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 

 

 



 

  
   

 

 -1- 

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/14 

I.  Základní údaje o škole, školském zařízení 

1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: 

 

                   Křesťanské gymnázium 

Poslední rozhodnutí MŠMT ze dne 24.03.2006 č. j. 5933/2006-21  

Zřizovací listina ze dne 29.12.2005 – č. j. 8593/2005  

Zařazení do sítě škol MŠMT ČR s účinností od 01.09.1993 – č. j. 16016/93-26 

Znovu potvrzeno MŠMT ČR s účinností od 01.09.1998 – č. j. 34168/98-21 

Potvrzeno MŠMT ČR s účinností od 01.09.2000 - č. j. 21086/2000-21 

Změna zařazení do sítě škol MŠMT ČR od 24.03.2006 č. j. 5933/2006-21 

právní subjekt, IČ:  60 162 961 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)      

Adresa školy: Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 

          vlastníkem budovy je městská část Praha 15. 

telefon: 271 750 632                            e-mail:    info@krestanskegymnazium.cz 

    271 751 291                                http:    www.krestanskegymnazium.cz 

fax:  271 750 632 

 

   2.  Zřizovatel:  
      Arcibiskupství praţské 

právní forma:  církevní právnická osoba 

adresa:   Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 

statutární zástupce: Mons. Václav Malý 

 

   3. 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: info@krestanskegymnazium.cz 

 

 

mailto:reditel@krestanskegymnazium.cz
mailto:info@krestanskegymnazium.cz
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4. Výchovně vzdělávací program:  

    Křesťanské gymnázium je zařazeno do sítě škol jako studijní obor:  

škola kód 
název oboru/ 

vzdělávacího programu 

cílová 

kapacita 

oboru / 

programu 

poznámka 

(uveďte, pokud 

obor nebyl vyučován, 

je dobíhající atd.) 

 Křesťanské 

gymnázium 
79-41-K/81 

Gymnázium, studium denní, 

osmileté/ 

Škola jako cesta – ne cíl 

264  

Křesťanské 

gymnázium 
79-41-K/41 

Gymnázium, studium denní, 

čtyřleté/ 

Škola jako cesta – ne cíl 

132  

 

 

   5. Stručná charakteristika školy: 
 

    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 umoţnit všestranný rozvoj 

vzdělávání ţáků, orientaci ve všech předmětech, poznání vlastních schopností ţáků 

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. 
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 Jiţ několik let úspěšně integrujeme ţáky s vadami sluchu a zraku. 

 

    b) Úplnost a velikost školy, vybavení školy 

 Kapacita školy je 396 ţáků ve dvanácti třídách (prima aţ oktáva; první aţ 

čtvrtý ročník). Kapacita třídy je maximálně 34 ţáků. 

Škola se nachází v pronajatých prostorách, které patří Základní škole 

Hostivař. Základní škola přímo sousedí s gymnáziem. Obě školy udrţují přátelské 

vztahy. 

 Třídy, chodby, tělocvična, šatny, jídelna, kabinety, sociální zařízení a další 

provozní místnosti jsou 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 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 h 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. Na školním pozemku stojí také U-

rampa, kterou ţáci s oblibou vyuţívají i v poledních přestávkách. 

 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 2013/2014 opět otevřen školní 

klub a pro starší ţáky středisko volného času, v jejichţ rámci mohou ţáci navštěvovat 

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.).   

    



 

  
   

 

 -4- 

 6. Školská rada byla ustanovena 14. listopadu 2005. 

 

Předseda: 

      Hynek Valenta – zástupce rodičů  

   Místopředseda: 

      Jaroslav Trávníček – zástupce zřizovatele  

 Členové:   

                 Josef Fiala – zástupce zřizovatele 

            Helena Hůlová – zástupce zřizovatele 

  Michaela Ulrychová – zástupce učitelů  

  Lucie Prinzová – zástupce zletilých studentů  

  Hana Sklenářová – zástupce učitelů 

  Zuzana Procházková – zástupce učitelů  

           Hana Novotná – zástupce rodičů 

 

         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 sponzorují některé akce školy. 

 

 

II.   Pracovníci školské právnické osoby 

 Výuka je zabezpečena 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. 

 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 pedagogicko-

psychologické poradny. 
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  1.  Pedagogičtí pracovníci  
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Křesťanské 

gymnázium 
    3     3    36   28     2    0,4     38 28,4 

 

 

 

 

 

 b) Kvalifikovanost pedagogických pracovníků  

Škola počet pedagogických pracovníků 
  celkem % z celkového počtu  

    pedagog. pracovníků 

Křesťanské 

gymnázium 

kvalifikovaných 37 97,4% 

nekvalifikovaných 1 2,6% 
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      c) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Počet 
dnů 

Zaměření 
Počet 

účastníků 
Vzdělávací instituce  

Semináře 1 
     Alternativní metody a formy práce  
     v hodinách ČJL 

1   

 1 
Záţitkově pedagogický přístup a  
netradiční metody ve výuce  
literární výchovy 

2   

 1 Práce s nadaným studentem 1 FF UK  

 1 Základy práva pro učitele 1   

 1 Čeština pro cizince 1   

 1 Alfa – Nihil novi sub sole 1 FF UK  

 1 
Jak motivovat studenty ke studiu  
přírodovědných předmětů 

1 VŠCHT  

 1 
Chemie kolem nás 
 

1 VŠCHT  

 3 
28. ročník Letní školy  
středoškolských učitelů – Chemie  
pro ţivot 

 VŠCHT  

 3 
Metodika prevence uţívání  
návykových látek 

1 1LF UK  

 1 
Problematika kariérového  
poradenství 

1 FF UK  

 3 
Seminář pro učitele připravující na  
zkoušku Deutsches Sprachdiplom 

1   

 1 
Prezentace a školení k učebnici  
„Němčina je super“ 

2   

 1 
Konzultační seminář k ústní  
zkoušce z německého jazyka při  
státní maturitě 

2 Cermat  

 1 
Arcidiecézní duchovní obnova  
katechetů k adventní době 

1   

 1 
Setkání učitelů náboţenství – ŠVP  
církevní střední školy 
 

1   

 1 
Konference k ekologické výchově v  
rámci DVPP 

1   

 1 
Seminář o vyuţití ICT ve výuce  
ekologie v rámci DVPP 

1   

 1 
Co je a co není zdravá výţiva 
 

1 DVPP Descartes  

 1 
Setkání koordinátorů EVVO – další  
novinky v ekologické výchově 

1   

 1 Konference EVVO 1   

  Metodický seminář  Alfa  
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kurzy 2 

E-learningové doškolení pro  
hodnotitele ústní a písemné části  
MZ pro ţáky s přiznaným  
uzpůsobením podmínek 

3 Cermat  

 1 
Učitel – riziková profese aneb jak  
nevyhořet 

1   

 4 Zdravotník zotavovacích akcí 1   

 1 
Školení k novým maturitám -    
hodnotitel 

2 Cermat  

 3 Školení k německé zkoušce DSD II 1   

 2 
Školení ke konverzační soutěţi 

„Jugend Debatiert“ 
1   

 1 E-learningové školení - zadavatel 3   

školský 
management 1 

Seminář k novému občanskému  
zákoníku 

1     ČBK  

 1      Seminář k NOZ 1   ČBK  

 1 Správní řízení krok za krokem 1 
Mgr. Michaela 

Veselá 
 

 1 Právo ve škole 1 
Mgr. Michaela 

Veselá 
 

 2 Konference ředitelů církevních škol 1 ČBK  

rozšiřování 
aprobace  Pedagogické minimum 1 FF UK  

  
Kombinované studium – Teologické    
 nauky 

 KTF UK  

jiné  
(uvést jaké) 

 Doktorandské studium 1 ÚŘLS FFUK  

  Studium výchovného poradenství 1 PedF UK  

 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy  

 

a) Počty osob  

 

 

 

 

 

 

 

fyzické osoby 

celkem 

přepočtení na plně 

zaměstnané 

8 7,42 
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b)  Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 
      Počet 
       dnů 

Zaměření 
     počet 

 účastníků 
Vzdělávací 
instituce 

Kurzy 

1 Vedení personální agendy 1 Odborconsult – D 

1 
  Nejčastější problematika      
   pracovního práva 2014  
   a změny od 1. 5. 2014 

1 Odborconsult - D 

Semináře 

1 
   Seminář Studenti a veřejné    
   zdravotní pojištění 

1    VZP 

1 
Seminář k novému 
občanskému zákoníku 

1 ČBK 

1   Seminář k NOZ 1   ČBK 

 

III.Údaje o ţácích a výsledcích vzdělávání  

1. Počty tříd/studijních skupin a počty ţáků/studentů  

a)  Denní vzdělávání  

škola 
počet 

tříd/skupin 

počet 

ţáků/studentů 

Křesťanské gymnázium 12 369 

 

b)  Změny v počtech ţáků/studentů v průběhu školního roku  

- přerušili vzdělávání: 0   

- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0  

- sami ukončili vzdělávání: 1   

- vyloučeni ze školy: 0    

- nepostoupili do vyššího ročníku: 8  

- z toho nebylo povoleno opakování: 4 

- přestoupili z jiné školy:   2   

- přestoupili na jinou školu:  10    

- jiný důvod změny (uveďte jaký): 0  
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2. Průměrný počet ţáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele  

škola 
průměrný počet ţáků/studentů 

na třídu/skupinu 

průměrný počet 

ţáků/studentů na učitele 

Křesťanské gymnázium 30,8 13,7 

 

 

3. Ţáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji  

Škola    kraj 
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Křesťanské 

gymnázium 

Počet žáků/ 

studentů 

celkem 

1 0   0 1 0 0 0 0 0 0 69 0 0 71 

z toho no- 

vě přijatí 
0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 

 

 

4. Výuka cizích jazyků  

Škola 
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Křesťanské gymnázium 369 155 180 0  0 0 233 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků/studentů  

         (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 

 

Křesťanské gymnázium 
 

z
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ţ
á
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ů

/s
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d
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: prospělo s vyznamenáním 131 

neprospělo 8 

opakovalo ročník 3 

počet ţáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6. 358 

tj. % z celkového počtu ţáků/studentů    97 % 

průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/studenta 62,6 

z toho neomluvených 0,02 

 

6. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií 

maturitní zkoušky 

 

    škola 

Křesťanské     

gymnázium 

denní 

vzdělávání 

vzdělávání 

při 

zaměstnání 

počet ţáků, kteří konali zkoušku 55 0 

z toho konali zkoušku opakovaně 2 0 

počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce 

v řádném termínu 
1 0 

počet ţáků, kteří byli 

hodnoceni: 

prospěl s vyznamenáním 29 0 

prospěl 25 0 

neprospěl 1 0 
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7. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 

 

8. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Počty cizinců z jednotlivých zemí 

Stát 
Počet 
ţáků 

Moldavská republika 1 

Slovensko 5 

Dominikánská republika 1 

Maďarsko 3 

Vietnam 2 

Chorvatsko 1 

Spojené státy americké 1 

 

     Začleňování cizinců do naší školy probíhalo zcela bez problémů. 

Multikulturní výchova je součástí našeho ŠVP. 

 

                                                                Délka vzdělávání 
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počet přihlášek celkem    45 0 148 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 0 1 

počet přijatých celkem 31 0 34 

z toho v 1. Kole 30 0 34 

z toho ve 2. Kole 1 0 0 

z toho v dalších kolech 0 0 0 

z toho na odvolání 5 0 11 

počet nepřijatých celkem 14 0 114 

počet volných míst po přijímacím řízení 

(obor, počet míst) 

obor: ------------------ 0 0 0 

obor: ------------------ 0 0 0 

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk. rok 2014/2015 0 
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IV. Školní stravování   

Stravujeme se v ZŠ Hostivař – 360 studentů Křesťanského gymnázia (viz výše). 

 

V. Aktivity právnické osoby, prezentace školy na veřejnosti 

1. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy  

Místo pobytu 
Počet 

dětí/ţáků 
hodnocení 

Mozolov                    

Tuchoměřice 

28 

34 

Adaptační výjezd – I. ročník 

Adaptační výjezd - prima 

Vítkovice - Janova Hora 30 EKO kurs - plnění programů z ekolog. výchovy - kvarta 

Pec pod Sněţkou 31 Lyţařský a běţecký výcvik, chování na horách - sekunda 

Mozolov 34 Záţitková škola v přírodě - tercie 

 

 

2. Účast školy v soutěţích – umístění 

 

a)  Český jazyk a literatura 

V prosinci proběhlo školní kolo OČJ za účasti 17 ţáků. Do obvodního kola 

postoupili Barbora Kolářová (tercie), Karel Čada (kvarta), Magdalena Pařízková 

(III. ročník) a Veronika Radová (septima). Barbora Kolářová postoupila přes 

obvodní kolo, které vyhrála, do kola krajského, kde také velmi úspěšně 

reprezentovala naši školu. Magdalena Pařízková se umístila na děleném 3. místě 

v obvodním kole, coţ jí zajistilo postup do krajského kola, kterého se ze 

zdravotních důvodů nemohla zúčastnit. 

 

b)  Biologie 

    SOČ - do krajského kola postupují L. Svitáková (oktáva) a M. Ţilková (IV. ročník) 

 

c)  Matematika 

Matematické soutěže: 

– Přírodovědný klokan  

 kat. Junior (sexta) – 1. R. Khaznadarová, 2. G. Spilková, 3. J. Jaroš, K. Dolejší 
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– obvodní kolo matematické soutěţe Pišqworky  

 A. Ryantová (IV. ročník), D. Čapek (oktáva), K. Josefus (oktáva), E. Berdan (oktáva), 

M. Čermák (oktáva), M. Štefková (oktáva) 

– školní kolo Matematické olympiády (kat. A) – účast: V. Procházka (septima), 

L. Jarrah (septima), E. Berdan (oktáva), D. Vošahlík (oktáva)                              

– obvodní kolo Matematické olympiády (kat. Z9) – účast: V. Müller, E. Procházková,    

Divišová (kvarta)  

– školní kolo Matematické olympiády (kat. B): M. Polák, B. Sviták (sexta) - úspěšní  

řešitelé  

 postup do obvodního kola: B. Sviták   

– školní kolo Matematické olympiády (kat. C): E. Brhlová, J. Tuček, J. Fiala, 

A. Beránková (kvinta), A. Felberová (I. ročník) → postup do obvodního kola: 

A. Felberová   

– matematická soutěţ Pythagoriáda – úspěšní řešitelé a postup do dalšího kola: 

 prima: J. Zicha, R. Musil, B. Semiginovský, Černínová, G. Klézlová 

 sekunda: A. Beňa, P. Ţenatý, M. Kavenová, T. Zágorová, L. Ţiţková 

 tercie: F. Čapla, A. Bémová, M. Jarolímek 

– Matematický klokan  

 kat. Benjamín (prima): 1. Bernard, 2. Tomek, 3. J. Zicha  

 kat. Kadet (tercie): 1. J. Čuřín, 2. Kat. Drbohlavová, 3. P. Jirkovský  

– matematická soutěţ Pikomat (MFF) – Třeštíková (prima) – úspěšný řešitel  

– obvodní kolo Matematické olympiády (kat. Z6-9) - 3. kolo 

v kat. Z6 – D. Bernard (prima) – 2. místo,  

                  V. Porazil (prima) – 4. místo 

v kat. Z7 – A. Fraňková (sekunda) – 3. místo 

                  P. Ţenatý (sekunda) – 3. místo  

                  J. Kašpar (sekunda) – 9. místo  

v kat. Z8 – K. Jungmann (tercie) – 4. místo 

v kat. Z9 – E. Procházková (kvarta) – 1. místo 

– matematická soutěţ MaSo → 8 vybraných ţáků (2 druţstva) ze tříd prima aţ kvarta 

– okresní kolo matematické soutěţe Pythagoriáda  

v kat. Z6 (prima) – J. Zicha – 3. místo,  

                         R. Musil, B. Semiginovský, G. Klézlová – úspěšní řešitelé 

 v kat. Z7 (sekunda) – A. Beňa – 1. místo 
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 v kat. Z8 (tercie) – F. Čapla – 4. místo 

 

d)  Zeměpis 

 

celopraţské kolo soutěţe Praţský globus – M. Čumpl: 3. místo 

 

e)  Dějepis 

 

   Ze školního kola dějepisné olympiády v kategorii tercie a kvarta byl přizván 

do obvodního kola Dominik Šubrt. V okresním kole dějepisné olympiády se náš 

student umístil na velice pěkném 3. místě a stal se náhradníkem pro postup 

do celopraţského kola. 

   V letošním roce byli naši studenti přizváni k účasti na dějepisné soutěţi gymnázií 

z České republiky a Slovenska. V nově strukturované podobě, kdy se uskutečnila i 

krajská kola, se toho praţského účastnilo i tříčlenné druţstvo KG ve sloţení Petr 

Kobylka, Markéta Slezáková a Vojtěch Korec. Ve velké konkurenci 36 gymnázií 

z Prahy skončilo naše druţstvo na 3. místě a postupuje tak do celostátního kola, 

které se uskuteční na podzim v Chebu. 

 

f)  Výtvarná výchova 

 

    Výtvarná soutěţ Pomáháme zvířatům – pořádá Toulcův dvůr 

          2. místo: Terezie Brachtlová, I. ročník 

          3. místo: Markéta Kavenová, Aneţka Vrkočová, obě sekunda 

    Výtvarná soutěţ Tajemství Vánoc 2013 

          - pořádaná klášter Praţského Jezulátka 

          2. místo – originalita – Markéta Adamusová, kvarta  

          2. místo – spontaneita – Matěj Preisler, sekunda 

 

g)  Latina 

 

    Studentka Magdalena Pařízková (III. ročník) se umístila na 5. místě v celostátním 

kole latinské olympiády Certamen Latinum. 
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3. Zahraniční kontakty 

 

Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu 

Walburgisgymnasium SRN partnerská škola – výměnné pobyty 

Technické lyceum 

Angoulême 
Francie partnerská škola – výměnné pobyty 

 

4. Výchovné a kariérní poradenství, činnost, spolupráce s SPC,PPP. 

 

ČINNOST ŠKOLNÍ METODIČKY PREVENCE 2013/2014 

 

Ve školním roce 2013/2014 školní metodička prevence navazovala na svoji 

činnost z minulých let, a to v oblasti metodické, koordinační, informační a poradenské 

činnosti, jak to ukládá vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. a metodický pokyn k primární 

prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních, MŠMT, č.j.: 20 006/2007 – 51, ze dne 16.10.2007. 

Od školního roku 2007/2008 je Minimální preventivní program součástí 

Školního vzdělávacího plánu našeho gymnázia. Osou primární prevence je 

systematický program, který připravujeme ve spolupráci s Křesťanskou pedagogicko 

psychologickou poradnou. Program je určen ţákům primy, sekundy, tercie, kvarty, 

I. a II. 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 I. 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. 

Tradičně se uskutečnily čtyřdenní adaptační pobyty pro primu a I. ročník. 

Programy vytváří školní kaplan s třídními učiteli a několika ţáky maturitních tříd. 
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Jejich vzájemný kontakt nekončí adaptačním pobytem, ale pokračuje ve 

volnočasových aktivitách Školního klubu a v dalších sportovních akcích 

organizovaných školou. Oba adaptační pobyty byly studenty velmi kladně 

reflektovány, a jak se v průběhu školního roku ukázalo, navodily pozitivní atmosféru 

a pozitivní vztahy v obou třídách. 

Po velmi vydařených týdenních záţitkových programech pro tercii v minulých 

letech zorganizoval školní kaplan s třídní učitelkou podobný program i pro letošní 

tercii. Ţáci byli nadšeni a pedagogům dal pobyt mnoho podnětů k další práci s tímto 

kolektivem.                                                        

V tomto školním roce jsme posedmé vyuţili komplexní 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, 

alkoholu a drog a na vytváření základů právního vědomí. Také letos měl program 

velmi dobrý ohlas a ve spolupráci s Policií budeme pokračovat.   

Opět jsme navázali spolupráci se sdruţením ACET a uspořádali několik 

přednášek s besedami. Téma Přátelství a láska (pro tercii a kvartu), Sex, AIDS, 

drogy (pro kvartu, sextu, I. a II. ročník), Kyberšikana (pro primu a sekundu), Moderní 

je nekouřit (pro sekundu, tercii a kvartu).  

Studenti kvarty, kvinty, I. a II. ročníku se zúčastnili přednášek a besed na téma 

Zodpovědné partnerství a přirozené plánování rodičovství (MUDr. Šmehilová). 

Studentky primy, kvinty a I. ročníku vyslechly tradičně přednášky S Tebou o Tobě 

zaměřené na specifika dospívání dívek. 

Metodička prevence prošla školením v metodice Unplugged (prevence uţívání 

návykových látek) a v primě během školního roku průběţně realizovala 12 lekcí 

tohoto evropského programu, který v ČR zajišťuje Klinika adiktologie 1. lékařské 

fakulty UK.  

Metodička prevence spolu s třídními učiteli 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, se školním 

kaplanem i s ostatními učiteli, daří se nám mapovat situaci ve třídách, mít 

pod kontrolou rizikové ţáky a udrţovat kontakt s jejich rodiči, a tak usměrňovat 

projevy neţádoucího chování.  
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ČINNOST VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ ve šk. roce 2013/2014 

 

Výchovná poradkyně navazovala ve školním roce 2013/2014 na svoji činnost 

z minulých let, a to v oblasti  poradenské, karierní, metodické a informační, jak to 

ukládá vyhláška MŠMT č.72/2005 Sb. 

   V oblasti kariérního poradenství spolupracovala výchovná poradkyně tradičně 

s Křesťanskou pedagogicko psychologickou poradnou a s institutem vzdělávání 

Sokrates. V září proběhly přednášky a besedy pro maturitní ročníky. Studenti byli 

seznámeni se studijními programy nejţádanějších vysokých škol, s průběhem 

přijímacího řízení a s typy přijímacích testů. Studenti si vyslechli mnoho praktických 

rad a doporučení i vzhledem k prognóze budoucího uplatnění absolventů VŠ.  

Institut vzdělávání Sokrates i jiné vzdělávací instituty posílaly průběţně 

studentům broţury s nejnovějšími informacemi o studiu na VŠ a s nabídkou 

přípravných kurzů. Studenti pravidelně dostávali časopis Kam po maturitě. 

V podzimních měsících výchovná poradkyně individuálně konzultovala se studenty 

volbu VŠ, vedla studenty k aktivnímu vyhledávání informací na internetu 

a doporučovala účast na dnech otevřených dveří jednotlivých fakult. Studenti se 

zúčastnili semináře o NSZ, které si následně vyzkoušeli nanečisto. Čtrnáct studentů 

NSZ absolvovalo. 

Jako kaţdoročně měli studenti septimy a III. ročníku moţnost otestovat si své 

předpoklady pro studium na VŠ. (Ve spolupráci s KPPP.) Podobně jako v minulých 

letech byl v rámci kariérního poradenství pro tyto studenty následně připraven 

dvoudenní pobyt v Tuchoměřicích, během něhoţ studenti individuálně konzultovali 

s psycholoţkou KPPP výsledky svých testů, se školním kaplanem a vých. poradkyní 

se zamýšleli nad svými ţivotními cíli a setkali se s bývalými absolventy našeho 

gymnázia, aby od nich získali doporučení a rady týkající se vysokoškolského studia 

a přípravy na přijímací zkoušky.  

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 

studentů. 

Ve škole je jeden integrovaný student (závaţné postiţení zraku), jenţ úspěšně 

zakončil třetí ročník a postupuje do čtvrtého.  



 

  
   

 

 -18- 

Výchovná poradkyně evidovala 29 studentů se specifickými poruchami učení, 

převáţně dysgrafiků. Všichni tito studenti byli diagnostikováni v KPPP. Se závěry 

těchto vyšetření seznámila výchovná poradkyně individuálně příslušné pedagogy 

a průběţně konzultovala úspěšnost studia. Psycholoţka z KPPP  měla pro pedagogy 

přednášku s besedou Jak pracovat se studenty se SPU. 

   Výchovná poradkyně individuálně řešila několik případů školní neúspěšnosti –  

s příslušnými studenty, s jejich rodiči a pedagogy. Také kázeňské přestupky 

a záškoláctví byly řešeny nejprve individuálně s rodiči a třídními učiteli. Studenti byli 

potrestáni důtkami a sníţenými známkami z chování. Letos nebyl ţádný případ tak 

závaţný, aby ho musela řešit výchovná komise.  

   Výchovná poradkyně absolvovala na FFUK jednodenní blok přednášek a seminářů 

o kariérním poradenství. 

      Také v tomto školním roce velmi dobře fungovala spolupráce s ředitelkou školy, 

s třídními učiteli i ostatními pedagogy a s KPPP. 

 

5. Integrace  

 

 Ve škole je integrován 1 student. Student se závaţným postiţením zraku 

studuje velmi úspěšně.  

 Také s integrací cizích státních příslušníků má naše škola jiţ z minulých let 

dobré zkušenosti. V uplynulém roce u nás studovalo 14 ţáků s jiným státním 

občanstvím. 

 

 

6. Ekologická výchova (EVVO) 

Pokračujeme v projektech: 

Kompostování na školních zahradách 

Recyklohraní 

Les a klima 

 

             Průběţně navštěvujeme programy a exkurze do EC Toulcův dvůr (Včelí 

společenstvo, Průzkum mokřadu, Průzkum lučního a polního společenstva). 
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7. Pedagogická a osobní asistence  

 Integrovaný student asistenci nepotřeboval.   

    

8. Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými     

    organizacemi 

 

   Studenti naší školy se účastnili Tříkrálové sbírky, jiţ pořádá Občanské sdruţení 

Charita, a škola se stále podílí na projektu Adopce na dálku. 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
- Školní rok 2013/2014 zahájila naše škola 2. září mší svatou v kostele ve Strašnicích.  

- 2. 9. aţ 12. 9. se uskutečnily adaptační kurzy primy a prvního ročníku.  

- 13. 9. aţ 20. 9. nás navštívili němečtí studenti z Mendenu. 

- Ve své činnosti pokračoval Klub mladého diváka a Klub mladého čtenáře. Také zde 

začal fungovat filmový klub Jeden svět. 

- Dalším významným dnem ţivota školy byl 13. listopad, kdy jsme přivítali pana 

biskupa Václava Malého, který se zúčastnil ţivé a příjemné debaty jak se ţáky, tak 

s pedagogy. 

- 26. listopadu a 9. ledna proběhly dny otevřených dveří pro všechny zájemce 

o studium na naší škole i pro širokou veřejnost. 

- 19. listopadu proběhla v Salesiánském divadle v Kobylisích školní akademie. 

- V prosinci nastudovali naši studenti v angličtině divadelní hru Romeo a Julie. 

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

- Po Vánocích a příjemných vánočních prázdninách jsme 6. ledna zahájili kalendářní 

rok opět mší svatou.  

- Pak následovala další tradiční, v ţivotě školy významná a slavnostní událost, a to 17. 

ledna 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, 
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kurzy, soutěţe a olympiády, SOČ, ale i mezinárodní projekty, návštěvy divadel, kin, 

galerií, koncertů apod.  

- Týden v zimě proţily sekunda, I. ročník i kvinta ve sportovním duchu, jelikoţ 

absolvovaly lyţařský výcvik. Na týden sportu, dřiny, ale i zábavy budou určitě rády 

vzpomínat.  

- 4. 2. aţ 7. 2. nás navštívili francouzští studenti ze spřátelené školy.  

- 22. 3. se někteří naši pedagogové zúčastnili duchovní obnovy u salesiánů v Trojické 

ulici. 

- 19. 3. aţ 21. 3. se naši ţáci zúčastnili hudebního a divadelního festivalu v Odrách. 

- 14. 3. aţ 21. 3. naši ţáci navštívili gymnázium v Mendenu. 

- 4. proběhl v hostivařském kostelíku koncert našich studentů na podporu projektu  

Adopce na dálku. 

- 16. 4. se celá škola zúčastnila mše svaté před velikonočními svátky. 

- 22. a 23. 4. přijímala škola nové ţáky.  

- 30. 4. proběhl projektový den na téma Zdraví. 

- Další měsíce, tedy květen a červen, uţ probíhaly ve znamení maturitních zkoušek, 

které dopadly velmi úspěšně, a my jsme mohli absolventům předat maturitní 

vysvědčení v krásných prostorách Břevnovského kláštera.  

- 2.6. – 6. 6. strávila septima na sportovním kurzu a kvarta na ekokurzu. 

- Vybraní ţáci s paní profesorkou Ulrychovou opět vydávali celý školní rok školní 

časopis  Kágéčko. 

- Kaţdý pátek ráno 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, rozjeli jsme se na školní výlety a mše svatá nejprve v katedrále a 

potom ve Strašnicích slavnostně ukončila školní rok 2013/2014. 

- Šestým rokem jsme učili podle ŠVP pro niţší gymnázium a pátým rokem podle ŠVP 

pro vyšší gymnázium. Rodiče, ţáci i učitelé byli s tímto programem spokojeni. 
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10. Aktivity v předmětových komisích 

 

a) Předmětová komise ČJL a ZSV  

Besedy a exkurze 

2. 10. – studenti sexty se zúčastnili exkurze v Poslanecké sněmovny ČR 

(P. Duchečková). 

21.10. – studenti IV. ročníku navštívili Památník Terezín (P. Kroupová). 

23.10. – IV. ročník a sexta navštívili výstavu Bible kralické v Klementinu 

(Z. Procházková, P. Kroupová). 

16. 1. – studenti septimy a sexty se zúčastnili komentované prohlídky Národní 

technické knihovny (H. Šulcová, P. Kroupová). 

3. 3. – studenti kvarty se zúčastnili projekce filmů s následnou besedou v rámci 

festivalu dokumentárních filmů Jeden svět na školách (P. Duchečková). 

6. 3. – studenti septimy se zúčastnili projekce filmů s následnou besedou v rámci 

festivalu dokumentárních filmů Jeden svět na školách (P. Duchečková). 

2. 5. – studenti septimy a sexty absolvovali komentovanou prohlídku České televize 

(H. Šulcová, P. Duchečková, P. Kroupová). 

13. 5. – studenti tříd vyššího gymnázia byli pozváni zástupci sdruţení Sant´Egidio na 

zářijovou pouť do Osvětimi spojenou s besedou s pamětníky. 

19. 5. – studenti III. ročníku navštívili pamětihodnosti Olomouce (P. Duchečková, 

J. Brejcha). 

 

        Projekty 

Jiţ sedmým rokem se naši studenti zúčastnili projektu MF Dnes „Studenti čtou a píší 

noviny“. Studenti psali úvahy, polemiky a články na předem vyhlášená témata 

a posílali je do redakce MF Dnes. Nejzdařilejší práce byly odměněny a vytištěny na 

stránkách tohoto deníku. Také letos se podařilo několika našim studentům zaujmout 

porotu, a tak si mohli své práce přečíst v novinách. V rámci mediální výchovy pak 

studenti pracují s novinovými texty v různých vyučovacích předmětech, zejména 

v češtině, základech společenských věd a v zeměpisu. 

Také letos se mnozí naši ţáci, zejména ţáci niţších ročníků, s chutí zapojili do 

celostátního projektu Čtení pomáhá. V rámci tohoto projektu jsou děti na 

internetových stránkách motivovány k četbě kvalitních knih. Kaţdý čtenář, který 
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přečte některou z kníţek a potvrdí to krátkým internetovým testem, dostane finanční 

odměnu. Tu však věnuje tomu, kdo potřebuje pomoc. „Jsem přesvědčen, ţe i dnešní 

děti mají v duši místo pro solidaritu s lidmi postiţenými nemocí, úrazem či stářím. 

„Čtení pomáhá“ míří právě na toto místo a chce je probudit. Ţe přitom vyuţívá jejich 

počítačové gramotnosti, je jen dobře.“ To jsou slova Zdeňka Svěráka, který na 

projektu s Markem Ebenem, Danielou Kolářovou a dalšími známými osobnostmi 

spolupracuje. 

IVT a ČJL vytvořily další společný projekt, při kterém si studenti sexty vyzkoušeli 

tvorbu seminární práce na téma Rukopis královédvorský a zelenohorský. Studenti 

měli za úkol vytvořit odborný text se všemi jeho náleţitostmi. 

-  V říjnu se naši studenti zapojili do celostátního projektu Studentské volby, který 

proběhl pod patronací Jednoho světa. Studenti volili své zástupce do Parlamentu 

ČR. V dubnu byly zorganizovány volby do Evropského parlamentu. Studenti starší 

patnácti let si díky těmto projektům mohli vyzkoušet volby jak z pozice voličů, tak 

z pozice členů volební komise. 

-  Ţáci primy měli za úkol ve společném projektu českého jazyka a zeměpisu zmapovat 

okolí školy. Při obchůzce školy děti vypracovaly kaţdé svou mapu, v hodině českého 

jazyka následně napsaly popis pracovního postupu na téma: Jak sestavit mapu. 

-  Ţáci primy vyslechli během několika hodin literární výchovy příběh o Aneţce 

Přemyslovně zpracovaný P. Piťhou a následně ve výtvarné výchově namalovali 

obrázek libovolné scény z tohoto příběhu.  

-  Ţáci tercie vytvářeli společný projekt ČJL a VV, který spočíval v samostatné četbě 

balad Kytice od K. J. Erbena a následném výtvarném zpracování jedné balady dle 

vlastního výběru. 

 

Soutěţe: 

V prosinci proběhlo školní kolo OČJ za účasti 17 ţáků. Do obvodního kola postoupili 

Barbora Kolářová (tercie), Karel Čada (kvarta), Magdalena Pařízková (III. ročník) 

a Veronika Radová (septima). Barbora Kolářová postoupila přes obvodní kolo, které 

vyhrála, do kola krajského, kde také velmi úspěšně reprezentovala naši školu.  

Anna Bartoňová se umístila v krajském kole SOČ na 12.místě s výzkumnou prací: 

„Hodnotová orientace a ţivotní postoje mých vrstevníků“. 
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Magdalena Pařízková se umístila na děleném 3. místě v obvodním kole, coţ jí 

zajistilo postup do krajského kola, kterého se ze zdravotních důvodů nemohla 

zúčastnit. 

 

Přípravné kurzy do primy: 

I v letošním roce jsme vedly přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do primy a 

tentokrát i do prvního ročníku. Přihlásil se do nich opět vysoký počet ţáků. Kurzy 

úspěšně proběhly v měsících lednu aţ dubnu. 

 

Přijímací zkoušky: 

Během měsíce dubna jsme, stejně jako v minulých letech, připravily 4 verze 

přijímacích zkoušek, dvě pro primu, dvě pro I. ročník. Jelikoţ se nám v předchozích 

letech osvědčily testové úlohy, rozhodly jsme se, ţe také pro tyto přijímací zkoušky 

vytvoříme zadání formou testů. Opravování nám to značně usnadnilo, vytváření testů 

bylo ovšem časově velmi náročné. 

 

Činnost školní 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 

hojněji, neţ tomu bylo v uplynulých letech. Vést naše ţáky k aktivnímu čtenářství se 

nám tedy k naší spokojenosti nadále daří. Zaznamenaly jsme o třetinu vyšší počet 

vypůjčených knih neţ loni. V této aktivitě nám velmi pomohl celostátní projekt „Čtení 

pomáhá“ (viz výše). 

Pokračujeme průběţně v obnově a rozšiřování kniţního fondu, čímţ atraktivnost 

knihovny zvyšujeme, snaţíme se v tomto brát zřetel i na přání samotných čtenářů. 

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. 

 

Státní maturita 

Letos počtvrté proběhly státní maturity. Ty pro nás, stejně jako pro vedení školy a pro 

většinu vyučujících, znamenaly velikou zátěţ. Tentokrát jsme opět opravovaly 

písemné práce, coţ nám zajistilo přehled o jejich úrovni.  
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Stejně jako v minulém roce jsme vytvářely další pracovní listy k ústní maturitní 

zkoušce z českého jazyka, protoţe byl na prosby studentů opět rozšířen školní 

kánon. Maturity z českého jazyka i základů společenských věd nakonec dopadly aţ 

na výjimky dobře. 

 

b) Předmětová komise Anglický jazyk 

 

1.Divadelní představení Romeo and Juliet 

Nejenom naši ţáci měli v tomto roce opět moţnost zhlédnout divadelní představení 

v anglickém jazyce, kde herci byli studenti naší školy. Nácvik představení probíhal 

pravidelně v rámci krouţku pod vedením profesionálů. Úsilí studentů bylo zúročeno 

při mnoha reprízách konaných na různých místech republika, např. v Praze, Jihlavě, 

Chrudimi, Pardubicích a dalších od 14.–17.10.2013. 

 

2. ´Projektový den´ pro NG   

Domluvili jsme se, ţe v rámci ŠVP uspořádají ţáci primy a sekundy krátké scénky či 

písničky na téma My Hobbies a následně je budou jeden den prezentovat před 

ostatními ţáky primy a sekundy (středa 18.12.) a před porotou (učitelé). 

Nejúspěšnější scénky byly odměněny věcnou cenou. 

 

Dne 18.12.2013 se všichni studenti primy a sekundy zúčastnili konverzační soutěţe, 

menší obměny projektové dne pro vyšší gymnázium, kdy si opravdu všichni studenti 

připraví 5minutové vystoupení a prezentují před ostatními spoluţáky a porotou 

učitelů, vše samozřejmě v anglickém jazyce. 

Za přítomnosti poroty (pí Přádná, pí Procházková a pí Marešová) ukázali ţáci 

v různých scénkách, básničkách a skečích, ţe jim angličtina rozhodně není cizí a ţe 

se postupně v jazyce zdokonalují. 

Některé nápady byly velmi vtipné, jiné zase velmi tvůrčí a nápadité. Bylo těţké určit 

vítěze, ale na konec se na 1. místě umístili Kryštof Müller, Radek Musil a Vojta 

Banszel z primy. Na 2. místě skončily dívky z primy Terka Třeštíková, Bára Peřinová 

a Bětka Vítková, 3. místo shodně obsadili Bohdan Semiginovský, Honza Zicha a 

Vítek Porazil z primy a Honza Beneš, Marek Fried a Zbyněk Bartoš ze sekundy, kteří 

si také odnesli cenu diváků. 
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Myslíme, ţe premiéra se nám vydařila, a příští rok se budeme zase těšit na výkony 

studentů. 

 

2. Návštěva pěveckého sboru z VB  

19.12. navštívil naši školu pěvecký sbor z VB. Studenti měli díky této události 

moţnost poslechnout si vystoupení spřáteleného pěveckého sboru z VB a následně 

diskutovat s anglickými studenty v hodinách.  

 

Ve škole celý školní rok probíhaly krouţky v rámci školního klubu 

PET,  FCE , CAE,  

pro studenty tercie – kvarty  – PET 

IV. ročníku – FCE 

Septimy CAE 

Na závěr nebo i v průběhu školního roku ţáci skládali zkoušky  

- PET  

- Přípravka na zkoušku PET – v tomto školním roce proběhla příprava na mezinárodní 

zkoušku PET pro ţáky tercie a kvarty. Tuto přípravu absolvovalo celkem 9 ţáků. Při 

zkoušce, která byla rozdělena na dvě části – písemnou a ústní, uspělo 8 ţáků, 

přičemţ 1 ţák neuspěl z poslechové písemné části, tuto část bude dodatečně 

opakovat. Celkově prospěch ze zkoušky byl velice dobrý, v písemné části v průměru 

75 %, v ústní části 80 %. 

- FCE – sloţilo 7 studentů, na začátku šk. roku skládali i studenti oktávy (úspěšně) 

- CAE 6 studentů 

Učili jsme podle ŠVP, včetně projektové činnosti a prezentace práce. 

 

c) Předmětová komise  Německý jazyk 

 

Vyučovací předmět německý jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková 

komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk z RVP G. 

I v tomto školním roce jsme zaměřili pozornost zejména na osvojování si 

komunikativních kompetencí k učení, coţ bylo realizováno v hodinách němčiny při 

prezentaci projektů před skupinou spoluţáků, vedení dialogu a při práci ve 

skupinkách. 
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Náplň učiva vychází z učebního plánu vytvořeného pro dokument Školní vzdělávací 

program Křesťanského gymnázia. Výuka byla podle tohoto plánu realizována. 

Výraznější výjimku tvoří 1. ročník, s nímţ jsme letos poprvé začínali novou řadu 

učebnic Netzwerk, a podle původního plánu jsme stihli 8 lekcí namísto plánovaných 

12. Od příštího školního roku měníme proto učební plán v této řadě na 10 lekcí za 

rok. (stejně tak v 2. a 3. ročníku, v maturitním 4. máme v plánu dobrat zbývajících 6 

lekcí). Další, ale menší skluz v počtu lekcí oproti plánu je v ročnících kvarta (2 lekce), 

kvinta (3 lekce), sexta (1 lekce), septima (3 lekce). Naproti tomu v tercii byl plán 

dodrţen, v sekundě dokonce o 2 lekce překonán. 

Ţákům niţšího i vyššího stupně gymnázia je nabídnuta příprava na zkoušku 

Deutsches Sprachdiplom II. První tato zkouška proběhne na naší škole ve školním 

roce 2015/2016.  

Pravidelně konáme výměnné pobyty našich studentů s partnerskou školou 

Walburgisgymnasium v Mendenu (Spolková republika Německo). V září 2013 

a v březnu 2014 proběhla další výměna, tentokrát se jí účastnilo 29 ţáků napříč 

třídami. 

V rámci DVPP jsme se zúčastnili prezentace a školení k učebnímu materiálu 

nakladatelství Hueber „Němčina je super“, vedeného paní Friderike Komárek 13.02. 

– Mgr. Markéta Kvičerová, Mgr. Markéta Přádná. 

24.03. jsme se zúčastnili konzultačního semináře k ústní zkoušce z německého 

jazyka (maturitní část) – Mgr. Markéta Kvičerová, Mgr. Markéta Přádná. 

23.09.–25.09.2013 – školení k německé zkoušce DSD II v Hradci Králové –  

p. Ulrich Ederer 

07.–08.11.2013 – školení k soutěţi „Jugend debatiert“ – p.  U. Ederer 

Návštěva filmového představení Die Lebenden v rámci Filmfestivalu – septima 

a oktáva (v říjnu 2013).  

16.12. – Vánoční jarmark – prezentace vánočních specialit německy mluvících zemí. 

7. 4. 2014 – návštěva divadelního představení „Sprechen Sie Deutsch“ 

Od září 2013 vyučuje na naší škole německý rodilý mluvčí Ulrich Ederer. Má na 

starosti jednak třídy připravující se na zkoušku DSD II, dále potom vyučuje 

v některých třídách němčinu jednu hodinu z tříhodinové týdenní dotace. 
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d) Předmětová komise Latina – francouzština  

 

1) M. Slavíková nadále pracuje na nové výukové metodě latiny a plánuje vydání 

nové učebnice v nakladatelství Computer Media. V tuto chvíli jsou hotovy zhruba tři 

čtvrtiny textové části učebnice a cvičení. 

2) Septima, III. ročník a vybraní studenti z oktávy a IV. ročníku se účastnili Dne 

latiny na FF UK, sledu přednášek a seminářů tematicky zaměřených na starověkou 

i středověkou latinu, dějiny a literaturu. Přednášející byli z řad vysokoškolských 

pedagogů z Ústavu řeckých a latinských studií UK, ale také z Ústavu klasických 

studií MU v Brně, takţe si naši studenti vyzkoušeli, jak vypadají přednášky 

a semináře na univerzitě. Doprovod zajistila M. Tichá. M. Slavíková měla přednášku 

na téma Hudba antického Řecka a Říma.  

3) Studentka Magdalena Pařízková (III. ročník) se umístila na 5. místě 

v celostátním kole latinské olympiády Certamen Latinum. 

4) Studenti oktávy Matěj Čermák, Kryštof Josefus, Valerie Salajková a Justýna 

Týrová úspěšně sloţili mezinárodní zkoušku DELF kategorie B2 na našem 

spřízněném gymnáziu Voděradská. Certifikát jim byl slavnostně předán na L´Institut 

Français. 

5) Na dlouhodobý (1/2 roku) studijní pobyt do Francie odjeli 3 studenti (ze sexty 

a septimy). Příští rok by měl odjet nejméně jeden student. 

6) Proběhla druhá fáze výměny s francouzským technickým lyceem 

v Angouleme, tentokrát Francouzi přijeli do Prahy. Součástí byla i návštěva pivovaru 

Bernard, která výrazně přispěla k naplnění cílů projektu výměny (Výroba piva a 

koňaku). Vedle francouzského kabinetu (I. Arcia, P. Holečková, L. Kolářová, 

J. Očenášek) se účastnily i kolegyně H. Sklenářová a I. Sýkorová a došlo tak 

k dalšímu posílení mezipředmětových vazeb.  

7) P. Holečková a L. Kolářová zorganizovaly poznávací zájezd do Paříţe. 

Účastnili se studenti kvinty, sexty a druhého ročníku.  
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e) Předmětová komise Biologie – chemie  – zeměpis  

 

- učebna biologie byla v tomto roce vybavena novým nábytkem 

- v letošním roce se naši studenti zúčastnili těchto exkursí, výstav, seminářů, projektů 

a soutěţí: 

- 30.9. – ekologicko-geologicko-geografická exkurse Dalejské-Prokopské údolí 

(kvinta a I. ročník) 

- 16.10. – exkurse do čistírny odpadních vod (I. ročník, k tématu bakterie) 

- 22.10. – exkurse na 3. LF UK (info o studiu, účast na orgánové pitvě) pro Bi sem. 

- 12.11. – exkurse na AVČR v rámci Týdne vědy (I. ročník) – 4 výstavy k přírodním 

vědám 

- seminář k psaní prací SOČ (vybraní studenti Bi sem.) 

- 19.12. – exkurse do muzea minerálů (kvarta) 

- 3.-7.2. – pokračování česko-francouzského projektu Kvasné procesy, výroba piva 

a koňaku: společná  exkurse do tradiční sladovny v Rajhradu u Brna a exkurse do 

pivovaru v Humpolci (výběr českých a  francouzských studentů), ostatní studenti, 

rodiče a veřejnost byli o projektu informováni nástěnkou ve škole, prezentacemi 

a článkem v místním tisku. 

- 20.2. – školní kolo biologické olympiády 

- 10.3. – školní kolo SOČ, do krajského kola postupují L. Svitáková (oktáva) 

a M. Ţilková (IV.ročník) 

- 27.3. – exkurse do Chlupáčova muzea - paleontologické sbírky (kvarta) 

- exkurse CHÚ Pitkovická stráň a naučná stezka Povodím Botiče (septima 

a III. ročník) 

- 23.4. – školní Den Země – celkem 8 exkursí organizují studenti septimy 

a III. ročníku 

- prima: ZOO, sekunda: Průhonický park, tercie: Chuchelský háj, kvarta: Český kras 

Karlštejnsko 

- výběrové exkurse pro vyšší gymnázium: Kunratický les, Milíčovský les, 

 Dendrologická zahrada Průhonice, Stromovka a výstava Doba ledová 

- 30.4. – projektový den: Péče o zdraví (prezentace septima a III. ročník, účastnily se 

všechny třídy vyššího gymnázia) + výstava plakátů se zdravotní tématikou (kvinta, 

sexta, I. ročník, II. ročník), dále projekt pokračoval studentským hlasováním 

o nejlepší poster a vyhodnoceni byli: 1. místo A. Bartoňová (sexta), 2. místo 



 

  
   

 

 -29- 

Beránková a J. Kiss-Szemán (kvinty), 3. místo M. Chrástecká, B. Ţádníková, 

B. Fischerová (sexta) z celkového mnoţství 22 plakátů. Výherci obdrţeli i zdravé 

odměny. 

- projekt Herbáře do 30. 5. (kvinta a I. ročník) 

- 2.-6.6. – tradiční ekokurs kvarty na Huculfarmě v Krkonoších 

- pokračujeme v projektech Kompostování na školních zahradách, Recyklohraní, 3V , 

Les a klima  

- nově projekt Jasan – spolupráce na tvorbě nových učebních pomůcek 

- průběţně programy a exkurse do EC Toulcův dvůr (Včelí společenstvo, průzkum 

mokřadu, průzkum lučního a polního společenstva, naučná stezka, určování dřevin v 

terénu, spolupráce při Dnu Země …) 

- k exkursím vyuţíváme blízké okolí školy (CHÚ Meandry Botiče, Hostivařský 

lesopark, přírodní park Hostivař - Záběhlice, Trojmezí) 

- pokračuje spolupráce s OS Tereza, Podhoubí 

- spolupráce s PřF UK (doporučované přednášky, exkurse) 

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

- říjen – účast na expedici do Nepálu (J. Hájková) 

- 14.11. – přednáška M. Kalného: Od Uralu aţ do Santiaga de Compostella (pro 

zájemce – průřez třídami) 

- celopraţské kolo soutěţe Praţský globus – M. Čumpl: 3. místo 

- program o Madagaskaru v rámci projektu Planeta Země (všechny třídy)    

- exkurse CHÚ Pitkovická stráň a naučná stezka Povodím Botiče (septima 

a III. ročník) 

 

f) Předmětová komise Matematika, fyzika a IVT 

 

Matematické soutěže: 

– Přírodovědný klokan  

kat. Junior (sexta) – 1. R. Khaznadarová, 2. G. Spilková, 3. J. Jaroš, K. Dolejší 

– obvodní kolo matematické soutěţe pIšQworky  

A. Ryantová (IV. ročník), D. Čapek (oktáva), K. Josefus (oktáva), E. Berdan (oktáva), 

M. Čermák (oktáva), M. Štefková (oktáva) 

– školní kolo Matematické olympiády (kat. A) – účast: V. Procházka (septima), 

L. Jarrah (septima), E. Berdan (oktáva), D. Vošahlík (oktáva)                              
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– obvodní kolo Matematické olympiády (kat. Z9) – účast: V. Müller, E. Procházková, 

Divišová (kvarta)  

– školní kolo Matematické olympiády (kat. B): M. Polák, B. Sviták (sexta) - úspěšní 

řešitelé , postup do obvodního kola: B. Sviták   

– školní kolo Matematické olympiády (kat. C): E. Brhlová, J. Tuček, J. Fiala, 

Beránková (kvinta), A. Felberová (I. ročník) → postup do obvodního kola: 

A. Felberová   

– matematická soutěţ Pythagoriáda – úspěšní řešitelé a postup do dalšího kola: 

prima: J. Zicha, R. Musil, B. Semiginovský, Černínová, G. Klézlová 

      sekunda: A. Beňa, P. Ţenatý, M. Kavenová, T. Zágorová, L. Ţiţková 

      tercie: F. Čapla, A. Bémová, M. Jarolímek 

– Matematický klokan  

kat. Benjamín (přima): 1. D. Bernard, 2. Tomek, 3. J. Zicha  

kat. Kadet (tercie): 1. J. Čuřín, 2. Kat. Drbohlavová, 3. P. Jirkovský  

– matematická soutěţ Pikomat (MFF) – Třeštíková (prima) – úspěšný řešitel  

– obvodní kolo Matematické olympiády (kat. Z6-9) - 3. kolo 

       v kat. Z6 – D. Bernard (prima) – 2. místo,  

                        V. Porazil (prima) – 4. místo 

       v kat. Z7 – A. Fraňková (sekudna) – 3. místo 

                         P. Ţenatý (sekunda) – 3. místo  

                        J. Kašpar (sekunda) – 9. místo  

       v kat. Z8 – K. Jungmann (tercie) – 4. místo 

       v kat. Z9 – E. Procházková (kvarta) – 1. místo 

– matematická soutěţ MaSo → 8 vybraných ţáků (2 druţstva) ze tříd prima – kvarta 

– okresní kolo matematické soutěţe Pythagoriáda  

       v kat. Z6 (prima) – J. Zicha – 3. místo,  

                              R. Musil, B. Semiginovský, G. Klézlová – úspěšní řešitelé 

       v kat. Z7 (sekunda) – A. Beňa – 1. místo 

       v kat. Z8 (tercie) – F. Čapla – 4. místo 

 

Další aktivity předmětu Matematika: 

 

– organizace „Příprav na přijímací zkoušky z matematiky“ pro uchazeče o osmi- a 

čtyřleté studium na KG  
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– 17.3.–11.4. – Pedagogická praxe dvou studentů I. ročníku navazujícího 

magisterského studia PedF UK v matematice 

 

Fyzika 

Další aktivity předmětu Fyzika: 

Pokusy na MFF (kvinta, sexta, septima, I. a III. ročník) 

 

g) 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. 

 

Zapojení do dějepisných soutěží 

Ze školního kola dějepisné olympiády v kategorii tercie a kvarta byl přizván do 

obvodního kola Dominik Šubrt. V okresním kole dějepisné olympiády se náš student 

umístil na velice pěkném 3. místě a stal se náhradníkem pro postup do 

celopraţského kola. 

 

Dějepisná soutěž gymnázií 

V letošním roce byli naši studenti přizváni k účasti na dějepisné soutěţi gymnázií 

z České republiky a Slovenska. V nově strukturované podobě, kdy se uskutečnila 

i krajská kola, se toho praţského účastnilo i tříčlenné druţstvo KG ve sloţení 

Petr Kobylka, Markéta Slezáková a Vojtěch Korec. Ve velké konkurenci 36 gymnázií 

z Prahy skončilo naše druţstvo na 3. místě a postupuje tak do celostátního kola, 

které se uskuteční na podzim v Chebu. 

 

Exkurze 

Třída prima se v září zúčastnila Školy mladých archeologů, která je organizována 

Muzeem hlavního města Prahy. 
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Sekunda absolvovala v říjnu program S archeologií do středověku v Muzeu hlavního 

města Prahy. 

Kvinta se zúčastnila výstavy Tutanchamon. 

Pro třídu sexta byl v únoru tradičně připraven dvoudenní seminář v Terezíně 

s přednáškami a workshopy zacílenými na holocaust.  

S nově otevřeným dějepisným krouţkem navštívili ţáci další výstavy např. Aféry 

1. republiky v Národním muzeu, Slovanskou epopej ve Veletrţním paláci nebo 

Vojenský historický ústav na Vítkově. 

 

Školní sbírka 

I nadále mají studenti moţnost vyuţívat dějepisnou školní sbírku pro studijní 

i zájmové účely. Nejoblíbenější zůstává dějepisná knihovna, která byla opět 

obohacena o několik titulů. Současně i nadále odebíráme časopis Dějiny 

a současnost, z něhoţ mohou ţáci čerpat aktuální informace o dění na poli 

historického bádání. 

Zakoupeny byly také čtyři nástěnné dějepisné mapy. 

 

h) Předmětová komise Náboţenství 

  

Mše svatá byla kaţdý pátek od 8 hodin ve školní kapli. (Potom byla moţnost svátosti 

smíření nebo duchovního rozhovoru.)  

2. 9. – mše svatá na zahájení školního roku ve Strašnicích  

3.9.–6.9. – adaptační kurz I. ročníku v Mozolově u Tábora (duchovní program 

zajišťoval P. Jaroslav Trávníček SDB) 

9. 9.–12.9. – adaptační kurz primy v Tuchoměřicích (duchovní program zajišťoval 

 P. Jaroslav Trávníček SDB)  

7.–11.10. – stmelovací výjezd do Tuchoměřic pro tercii (duchovní program zajistil 

P. Jaroslav Trávníček SDB)  

13.10. – vizitace Mons. Václava Malého, pomocného biskupa praţského  

23.–31.10. – zájezd do Florencie a Toskánska s P. Pavlem Čápem SDB 

29.–30.11. – duchovní obnova pro niţší gymnázium pod vedením  

P. Jaroslava Trávníčka SDB 

6. 1. – mše svatá ve Strašnicích od 9 hodin na zahájení kalendářního roku - 

celoškolní  
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6.1. – Tříkrálová sbírka 

7.–8.3. – duchovní obnova pro vyšší gymnázium pod vedením P. Jaroslava 

Trávníčka SDB  

22. 3. – duchovní obnova pro pedagogy školy – celý den na faře v Trojické 23  

(vedl P. Josef Šplíchal SDB)  

18. 3. – Biblická soutěţ pro niţší gymnázium 

19. 3. – Biblická soutěţ pro vyšší gymnázium 

17.- 21. 3.  – Celostátní přehlídka církevních škol v Odrách  

16. 4. – školní mše svatá před Velikonocemi (P. Jaroslav Trávníček SDB)  

19. 5. – mše svatá na zahájení maturit 

25. 6. – Den církevních škol – mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha  

26. 6. – mše svatá na ukončení školního roku v kostele ve Strašnicích v 9 hodin - 

celoškolní 

Křesťanské gymnázium úzce spolupracuje s farností v Hostivaři. Především s trvalým 

jáhnem Ing. Josefem Bernardem. V kostele je kaţdoroční koncert váţné hudby 

studentů gymnázia na podporu Adopce na dálku.  

Školní kaplan P. Jaroslav Trávníček SDB všestranně zajišťuje školní akce, při 

kterých je samozřejmostí duchovní program. Ve škole téţ působí ThLic. Pavel Čáp 

SDB jako učitel a vychovatel ve školním klubu, ke svátosti biřmování připravil osm 

studentů gymnázia a biřmování proběhlo v kostele Panny Marie v Dolních 

Počernicích. Náboţenství vyučuje jáhen Pavel Reumann, který vedl krouţek 

náboţenství jedenkrát týdně. Se školou spolupracuje P. Josef Šplíchal SDB, 

především při duchovní obnově pedagogického sboru.  

Kaţdý měsíc se scházela předmětová komise náboţenství pod vedením pana  

Mgr. Jaroslava Brzáka. 

V duchovní linii se školní rok nesl ve znamení Roku víry, coţ bylo také akcentováno 

v hodinách náboţenství.  

  

i) Předmětová komise Tělesná výchova 

 Sportovní akce 

 

 Kurzy 

Lyţařský kurz  sekunda   Pec pod Sněţkou  20.-26.1.2014 

Lyţařský kurz I. ročník + kvinta  Hochficht  4.-10.3.2014  
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Sportovní kurz III. ročník + septima  Hnačov  2.-6.6.2014 

Vodácký kurz  sexta    Vltava   16.-20.6.2014

  

Školní sportovní soutěže  

Mistrovství školy ve florbale      1.-22.11.2013 

Vánoční turnaj KG – ZŠ      16.-17.12.2013 

Mistrovství školy ve fotbale     duben 2014  

   

Meziškolní sportovní soutěže  

   Badminton POPRASK SŠ  1. místo kategorie chlapci 

   Orientační běh    1. místo M. Doubek 

   Softball POPRASK SŠ              3. místo v soutěţi druţstev chlapců  

              

Sportovní hry a kroužky 

        2x týdně      Posilování  J. Hájková 

 

 Další sportovní akce 

          Lyţařský zájezd  DOLOMITY (ITA)   22.2.-1.3.2014 

 

 Nákup sportovního vybavení a pomůcek:  

 

Ve šk. roce 2013/14 jsme dokoupili sportovní vybavení a pomůcky,  

vybavení pohybového studia a pro vyuţití na kurzech: 

florbalové hokejky, míče na fotbal a volejbal, rozlišovací dresy, švihadla, stopky, 

kompresor, posilovací stroj, elekto-šlapací stroj aj. 

Klub rodičů přispěl na permanentky a instruktora na lyţařské kurzy, sportovní 

soutěţe a akce TV (školní turnaje, sportovní kurz ad.) 

Rádi bychom touto cestou poděkovali Klubu rodičů za poskytnutí finančních 

prostředků na nákup sportovních potřeb, lyţařské kurzy a sportovní soutěţe.  

Díky pomoci Klubu rodičů a finančním prostředků od školy se nám podařilo doplnit 

materiální vybavení a tím zvýšit kvalitu a úroveň výuky TV a výuku zdravotní TV.  

Ve šk. roce 2013/14 se nám podařilo v hod. TV absolvovat předepsané učivo a splnili 

jsme poţadavky dle ŠVP.   
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Kaţdý měsíc proběhla kontrola plnění plánu podle ŠVP, informování všech členů MS 

TV o ŠVP, kontrola učebních plánů TV, mezipředmětové vztahy, projektů, soutěţí 

apod. 

     V hodinách TV byly zařazeny doplňkové sporty a aktivity – posilovna, zumba, 

softball, petanque, lacross, frisbie. 

     Tělesná výchova v oktávě a IV. ročníku probíhala blokově ve volitelných sportech: 

lezení, plavání, squash, posilování, bowling. 

V termínu jarních prázdnin jsme společně s pedagogy a přáteli školy  zajistili lyţařský 

zájezd do Dolomit. 

Studenti i kolegové pomáhali při organizaci Mezinárodního praţského maratonu, 

kterého se i aktivně zúčastnili. Sportu a sportovním aktivitám se studenti i učitelé 

aktivně a úspěšně věnují i ve volném čase a tím reprezentují naší školu  u nás 

i v zahraničí. 

 

j) Komise předmětová Výtvarná výchova, hudební výchova a dějiny umění 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA, vyučující Z. Marschalová 

rok 2013 

gotika -  Aneţský klášter, NG – sexta 

Výtvarná soutěţ POMÁHÁME ZVÍŘATŮM – pořádá Toulcův dvůr 

2. místo Terezie Brachtlová, I. ročník 

3. místo Markéta Kavenová, Aneţka Vrkočová, obě sekunda 

jednodenní zájezd do Kuksu (baroko) a Hostinného (antika), kvinta, sexta   

ve spolupráci s CK GEOPS 

jednodenní zájezd do Vídně ve spolupráci s CK GEOPS  

Albertina – Vincent van Gogh 

vánoční trhy         

výstava SECESE, Obecní dům - sexta                

soutěţ TAJEMSTVÍ VÁNOC 2013, pořádaná klášterem Praţského Jezulátka: 

   2. místo – originalita – Markéta Adamusová, kvarta 

2. místo – spontaneita – Matěj Preisler, sekunda 
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rok 2014             

Soutěţ KRÁSA A TAJEMSTVÍ VELIKONOC – RADOST ZE VZKŘÍŠENÍ   

pořádaná Základní církevní školou v Hradci nad Moravicí 

Stříbrné pásmo – Aneţka Vrkočová, sekunda 

Bronzové pásmo – Elena Wágnerová, sekunda 

České baroko – NG Šternberský palác - sexta 

          Celostátní soutěţ AP – Nádvoří národů mezigenerační dialog 

                                                jedním z vítězů Anna Bartoňová – sexta 

 

                 

ALMANACH K 20. VÝROČÍ ŠKOLY – ve spolupráci s J. Fialou  

 

Celoročně 

Výtvarný krouţek – celkem 10 ţáků 

Studie zátiší, portrét, perspektiva, návaznost na umění 20. století, různé   

           výtvarné techniky       

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA, vyučující J. Novotná, J. Vepřek 

  

rok 2013 

Gotika – NG Aneţský klášter, sexta – ve spolupráci s výtvarnou výchovou 

 

Uctění památky padlých vojáků z 1. světové války, pěvecké vystoupení ţáků    

         u pomníku padlých v Hostivaři, vzpomínková akce k výročí vzniku republiky 

SECESE- Obecní dům, sexta – ve spolupráci s výtvarnou výchovou 

 

rok 2014 

Soutěţ PRAŢSKÁ SNÍTKA – účast dvou ţákyň tercie 

 

České baroko – NG Schwarzenberský palác, sexta – ve spolupráci 

s výtvarnou výchovou 

Maturita z dějin hudby – úspěšně odmaturovala jedna studentka 
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DĚJINY UMĚNÍ, vyučující Zbyněk. M. Duda 

 

Celkem 24 akcí během školního roku 

 

VI. Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol  

               

              Inspekce České školní inspekce proběhla 23. 3. – 27. 3. 2009.  

 (č. j. ČŠI - 247/09-01) 

Inspekce dopadla výborně, zejména výuka cizích jazyků a výchovná část školního 

vzdělávacího programu byly ohodnoceny jako nadprůměrné. 
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    VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 
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V Praze 25. září 2014                                                                                 

                                                                                                      

…………….………………………… 

Obsahovou část připravila                       Mgr. Ing. Boţena Böhmová                        

                                                                                      ředitelka školy  

Výroční zpráva byla projednána školskou radou a schválena na zasedání  

dne 30. 9. 2014.                                 

                                         ……....….………………………… 


