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Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/15 
 

I. 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:  60 162 961       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)      

 

Zřizovatel:   Arcibiskupství praţské 

právní forma:  církevní právnická osoba 

adresa:   Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 

statutární zástupce: Mons. Václav Malý 

 

2. 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 

 

3. Webové stránky školy 

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

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

   271 751 291   http:    www.krestanskegymnazium.cz 

fax:  271 750 632 

 

 

mailto:reditel@krestanskegymnazium.cz
mailto:info@krestanskegymnazium.cz
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4. Školy a školská zařízení, jejichţ činnost Křesťanské 

gymnázium vykonává, a jejich cílová kapacita: 

 

Gymnázium   Cílová kapacita: 396 

Školní klub    Cílová kapacita: neuvádí se 

Středisko volného času Cílová kapacita: neuvádí se 

 

5. Obory vzdělání 

    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  

 

6. 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 
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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, 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 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 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 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  
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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 2014/2015 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.).   

 

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. 
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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. 

 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. 

 

1. Pedagogičtí pracovníci  

 

a) Počty osob   
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Křesťanské 

gymnázium 
    3     3    41   28,3     3    0,5     35 29,7 
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b) Kvalifikovanost pedagogických pracovníků  

Škola 
Učitelé přepočtení na plně 

zaměstnané 

 

% z celkového počtu 

Křesťanské 

gymnázium 

kvalifikovaných 27 95% 

nekvalifikovaných 1,3 5% 

  

c) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Počet 

dnů 
Zaměření 

Počet 

účastníků 
Vzdělávací instituce  

Semináře 1 
E-learningové studium školních 

maturitních komisařů 
1 Cermat  

 1 
Prezenční seminář školních 

maturitních komisařů 
1 Cermat  

 2 Cesty k matematice 1 MF UK  

 14 
Stáţ pro učitele francouzštiny pro 

cizince ve Vichy 
1   

 3 

Školení na examinátora a 

hodnotitele mezinárodních zkoušek 

DELF úrovně A1-B2 (červen 2015) 

1   

 1 Metodický seminář  5 
Asociace klasických 

jazyků Alfa 
 

 1 Den latiny 6 FF UK  

 1 Otevři zahradu rajskou 2 NG  

 1 
Komentovaná prohlídka antické 

expozice NG 
2   

 1 
Christianizace Evropy v antice  

a středověku 
2 Farnost sv. Terezie  

 1 Kláštery včera a dnes 2 
Františkánský 

klášter Praha 
 

 2 
The Praktice of Scholary 

Communication 
1 Filosofický ústav AV  
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 2 
Konference o latinském divadle 

Fabula agitur 
1 Grenoble  

 1 
Přednáška Jednoty klasických 

filologů 
3   

 1 

Učené Čechy a Morava a Historia 

litteraria v 18. a na počátku  

19. století 

1   

 1 
Školení pro hodnotitele ústní  

maturitní zkoušky PUP 
1   

 1 Vánoční seminář 1 
Oxford university 

Press 
 

 7 Biologie čtená podruhé 1   

 1 Genetická toxikologie 1 DVPP Descartes  

 1 Biologie virů, bakterií, řas a hub 1 G Botičská  

 1 Sága rodu Homo 1 PřF UK  

 1 Nebojte se mikrobů 1 Descartes  

kurzy 1 Pitevní praktikum pro učitele 1 PřF UK  

 1 Zadavatel písemných maturit 1 Cermat  

 1 Hodnotitel ústní zkoušky ČJ 2 Cermat  

 1 
Školení k novým maturitám  

- hodnotitel 
1 Cermat  

 1 
Současná světová literatura 

v českých překladech 
1   

 1 Současná česká literatura 1   

 1 Administrativní styl 1   

 1 Chemie kolem nás 1 VŠCHT  

 3 
29. ročník Letní školy  

středoškolských učitelů 
1 VŠCHT  

 1 Konfliktní vztahy učitel, ţák, rodič 30 
Arcibiskupství 

praţské 
 

  Studium anglického jazyka 7 KG  
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 1 Protidrogová prevence 1   

 1 Výchovné problémy dětí s ADHD 1   

 2 Den učitelů německého jazyka 1 
Spolek germanistů  

a učitelů němčiny 
 

 1 E-learningové školení - zadavatel 1 Cermat  

školský 

management 
1 

Změny v daních a účetnictví  

nestátních neziskových organizací 

v roce 2014 

1 
    Česká biskupská 

konference, 
 

 1     Studium anglického jazyka 1   KG  

 1 Konfliktní vztahy učitel, ţák, rodič 1 
Arcibiskupství 

praţské 
 

 1 
Konference ředitelů církevních škol 

 
1 ČBK  

rozšiřování 

aprobace 

 
Studium pedagogiky a psychologie 

 
1 Univerzita Paříţ  

 
Kombinované studium – Teologické    

nauky 
1 KTF UK  

jiné  

(uvést jaké) 

 
Doktorandské studium 

 
1 ÚŘLS FFUK  

 
Doktorandské studium 

 
1 KPVHAS FFUK  

 
Studium výchovného poradenství 

 
1 PedF UK  
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d) jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků fyzické osoby 

Celkem 14 

z toho 

s odbornou kvalifikací 

(dle zákona o ped. prac.) 
13 

bez odborné kvalifikace 

(dle zákona o ped. prac.) 
1 

rodilý mluvčí 2 

 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy  

 

a) Počty osob  

 

 

 

 

 

b) Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 
      Počet 

       dnů 
Zaměření 

     počet 

 účastníků 

Vzdělávací 

instituce 

Kurzy 1 
  Změny ve mzdové účtárně 

  od 1. 1. 2015 
 1 ANAG 

 

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání  

 

1. Počty tříd a počty ţáků  

 

a) Denní vzdělávání  

škola 
počet 

tříd 

počet 

ţáků 

Křesťanské gymnázium 12 363 

fyzické osoby 

celkem 

přepočtení na plně 

zaměstnané 

8 7,42 
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b) Změny v počtech žáků v průběhu školního roku  

- přerušili vzdělávání: 0   

- nastoupili po přerušení vzdělávání: 3  

- sami ukončili vzdělávání: 1   

- vyloučeni ze školy: 0    

- nepostoupili do vyššího ročníku: 4  

- z toho nebylo povoleno opakování: 2 

- přestoupili z jiné školy:   1   

- přestoupili na jinou školu:  2    

- jiný důvod změny (uveďte jaký): 0  

 

2.  Průměrný počet ţáků na třídu a učitele 

 

škola 
průměrný počet ţáků 

na třídu 

průměrný počet 

ţáků na učitele 

Křesťanské gymnázium 30,3 12,8 

 

 

 

3.   Ţáci 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 70 0 0 72 

z toho no- 

vě přijatí 
0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 
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4.   Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků  

 

(po opravných zkouškách a doklasifikaci) 

 

Křesťanské gymnázium 
 

z
 c

e
lk

o
v
é
h

o
 p

o
č
tu

  
  

  

  
ţ
á
k
ů

/s
tu

d
e

n
tů

: prospělo s vyznamenáním 148 

neprospělo 2 

opakovalo ročník 4 

počet ţáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6. 357 

tj. % z celkového počtu ţáků/studentů    98 % 

průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/studenta 74,2 

z toho neomluvených 0,02 

 

 

5.   Výsledky maturitních zkoušek  

 

maturitní zkoušky 

 

    škola 

Křesťanské     

gymnázium 

denní 

vzdělávání 

vzdělávání 

při 

zaměstnání 

počet ţáků, kteří konali zkoušku 55 0 

z toho konali zkoušku opakovaně 3 0 

počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce 

v řádném termínu 
1 0 

počet ţáků, kteří byli 

hodnoceni: 

prospěl s vyznamenáním 23 0 

prospěl 31 0 

neprospěl 1 0 
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2015/2016 

 

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

a) Počty cizinců z jednotlivých zemí 

Stát 
Počet 

žáků 

Slovensko 3 

Maďarsko 3 

Vietnam 1 

Chorvatsko 1 

 

Začleňování cizinců do naší školy probíhalo zcela bez problémů. 

Multikulturní výchova je součástí našeho ŠVP. 

 

 

 

                                                                Délka vzdělávání 

4
 r

o
k

y
 

6
 l

e
t 

8
 l

e
t 

p
ři

jí
m

a
c
í 

ří
z
e

n
í 
p

ro
 š

k
o

ln
í 

ro
k

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
 

  
  

  
  

  
  
  

  
 2

0
1

5
/2

0
1

6
 

  
  
  
  
  

  
  
(d

e
n
n
í 

v
z
d
ě
lá

v
á
n
í)

 

počet přihlášek celkem 50 0 158 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 0 1 

počet přijatých celkem 30 0 34 

z toho v 1. kole 28 0 34 

z toho ve 2. kole 2 0 0 

z toho v dalších kolech 0 0 0 

z toho na odvolání 9 0 7 

počet nepřijatých celkem 20 0 124 

počet volných míst po přijímacím řízení 
 

0 

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk. rok 2015/2016 0 
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8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků 

   Integrovaní ţáci byli letos tři. Dva se sluchovým postiţením absolvovali úspěšně 

1. ročník. Ţák se závaţným postiţením zraku ukončil 4. ročník maturitou. 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 kvarty se zúčastnili testování z přírodovědného a společenskovědního 

základu (ČŠI). 

 

11. Školní vzdělávací programy 

     Ve školním roce 2013/2014 byla provedena revize ŠVP pro niţší gymnázium. 

Revize ŠVP pro vyšší gymnázium bude provedena ve školním roce 2015/2016.  

 

12. Výuka cizích jazyků 

 

Škola 

A
n

g
lic

k
ý
 j
a

z
y
k
 

F
ra

n
c
o

u
z
s
k
ý
 j
a

z
y
k
 

N
ě
m

e
c
k
ý
 j
a

z
y
k
 

R
u
s
k
ý
 j
a
z
y
k
 

Š
p

a
n
ě

ls
k
ý
 j
a
z
y
k
 

It
a

ls
k
ý
 j
a
z
y
k
 

L
a

ti
n

s
k
ý
 j
a

z
y
k
 

Křesťanské gymnázium 363 148 181 0  0 0 173 

 



 

14 

 

 

IV. Školní stravování   

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

 

V. Aktivity právnické osoby, prezentace školy na 

veřejnosti 

 

1. Výchovné a kariérní poradenství 

 

Výchovná poradkyně navazovala ve školním roce 2014/2015 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 výchovná 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 se 

ţáky individuálně konzultovala 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. 

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

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

letech byl pro ně v rámci kariérního poradenství následně připraven dvoudenní 

program v Tuchoměřicích. Během pobytu ţáci individuálně konzultovali 

s psycholoţkou KPPP výsledky svých testů, se školním kaplanem a výchovnou 

poradkyní se zamýšleli nad svými ţivotními cíli a setkali se studenty různých VŠ 

(absolventy našeho gymnázia), aby od nich získali doporučení a rady týkající 

se vysokoškolského studia a přípravy na přijímací zkoušky. V tomto školním roce 
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jsme testy studijních předpokladů a následný dvoudenní program uspořádali také pro 

ţáky sexty a 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 

I. ročník. Ţák se závaţným postiţením zraku ukončil IV. ročník maturitou (se samými 

jedničkami).  

Výchovná poradkyně evidovala 24 ţáků se specifickými poruchami učení 

(převáţně dysgrafiků), seznámila vyučující s jejich problémy a průběţně sledovala 

úspěšnost jejich studia.  

Výchovná poradkyně individuálně řešila několik případů školní neúspěšnosti – 

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

a záškoláctví byly řešeny 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.  

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

s třídními učiteli i ostatními pedagogy a s KPPP. 

Výchovná poradkyně Helena Hůlová končí po jednadvaceti letech svoji činnost 

a předává funkci Haně Marešové. Hana Marešová se v průběhu školního roku 

podílela na všech aktivitách, organizovala květnový program kariérního poradenství 

v Tuchoměřicích, konzultovala s rodiči. Od 1. září 2015 se ujímá funkce výchovné 

poradkyně. 

 

2.  Prevence sociálně patologických jevů 

Ve školním roce 2014/2015 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, I. a II. ročníku a je zaměřen na posilování 
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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 příslušní 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. 

V září se tradičně uskutečnily čtyřdenní adaptační pobyty pro primu a I. ročník. 

Programy vytváří školní kaplan s třídními učiteli a několika ţáky maturitních tříd. 

Jejich vzájemný kontakt nekončí adaptačním pobytem, ale pokračuje 

ve volnočasových aktivitách Školního klubu a v dalších sportovních akcích 

organizovaných školou (cyklistický, vodácký, lyţařský a sportovní kurz). 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. 

V říjnu se ţáci tercie zúčastnili (také jiţ tradičního) týdenního 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 třídou.                                                        

V tomto školním roce jsme poosmé 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.   

Opět jsme navázali spolupráci se sdruţením ACET a uspořádali několik 

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

(pro kvartu a I. ročník),  Kyberšikana (pro primu), Moderní je nekouřit (pro primu 

a sekundu), Kult těla (pro kvintu), Reprodukční zdraví a antikoncepce (pro kvitnu 

a I. ročník), Antisemitismus (pro kvartu). 

Ţáci kvinty, I. a II. ročníku se zúčastnili přednášek a besed na téma Zodpovědné 

partnerství (Mgr. Čiháková). Studentky primy, kvinty a I. ročníku tradičně absolvovaly 

přednášky S Tebou o Tobě zaměřené na specifika dospívání dívek. 

Metodička prevence pokračovala se sekundou v programu Unplugged (prevence 

uţívání návykových látek) a během školního roku průběţně realizovala 5 lekcí 
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programu. Je to evropský program, 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. Je třeba také ocenit práci třídních učitelů, kteří chápou třídnictví jako další 

aprobaci, se svými třídami se účastní preventivních programů, organizují přespávání 

ve škole, výlety a exkurze. 

 

3.  Ekologická výchova a environmentální výchova 

 

- projekt Herbáře (kvinta a 1. ročník) 

- 1.–5. 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) 

- pokračuje spolupráce s OS Tereza, Podhoubí 

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

 

4.  Multikulturní výchova 

 

- 9. 3. zhlédl II. ročník dokument Putinovy děti promítaný v rámci Festivalu 

dokumentárních filmů Jeden svět. (P. Duchečková) 

- 11. 3. zhlédla sexta dokument Hlas za kozu promítaný v rámci Festivalu 

dokumentárních filmů Jeden svět. (I. Skolilová) 

- 12. 3. se tercie zúčastnila projekce dokumentárních filmů s následnou 

besedou z cyklu Jeden svět pro ZŠ. (Z. Procházková, P. Kroupová) 

- 24. 3. se studenti septimy a III. ročníku zúčastnili přednášky s besedou 

v anglickém jazyce, jejímţ mottem bylo „Ukrajina: Být pro mír, kdyţ se hlásá 
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válka“, kterou pro naši školu zorganizovala Komunita Sant´Egidio. Dva občané 

Ukrajiny seznámili naše studenty s děním na Ukrajině v době vypjaté politické 

situace z pohledu těch, kteří to sami zaţili a kterých se dění osobně dotýká. 

(P. Kroupová) 

- Od 7. dubna do 9. června jsme v přízemí modrého pavilonu vystavovali 

fotografie putovní vzdělávací výstavy V břiše Afriky. Fotografie s popisky nám 

zapůjčila organizace Člověk v tísni. 

 

5.  Výchova k udrţitelnému rozvoji 

 

- 23. 4. školní Den Země – celkem 9 exkurzí organizují studenti septimy a 3. ročníku, 

pro vyšší gymnázium – výběrové exkurze: cyklotrasa, Okoř, Konopišťský park, Svatý 

Jan pod Skalou, Vinořský potok – brigáda; niţší gymnázium – prima: Milíčovský les, 

sekunda: Líbeznice – program v koňských stájích, tercie: Kunratický les, kvarta: 

Koněpruské jeskyně 

- 30. 4. projektový den: Globalizace  

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

Les a klima, Jasan) 

- spolupráce s PřF UK (doporučované přednášky, exkurze), AVČR (Týden vědy 

a techniky) 

Naše škola je Školou udrţitelného rozvoje I. stupně 

 

 

6. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy  

 

Místo pobytu 
Počet 

dětí/ţáků 
hodnocení 

Mozolov                    

Mozolov 

30 

34 

Adaptační výjezd – I. ročník 

Adaptační výjezd – prima 

Vítkovice-Janova Hora 31 EKO kurz - plnění programů z ekolog. výchovy – kvarta 

Pec pod Sněţkou 32 Lyţařský a běţecký výcvik, chování na horách – sekunda 

Mozolov 32 Záţitková škola v přírodě – tercie 
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7.  Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

V rámci Školního klubu a SVČ probíhaly tyto krouţky: 

Teologie těla, Anglické divadlo, Krouţek CAE, Krouţek FCE, Krouţek English 

extra, English conversation, Konverzace FJ, Školní sbor, Krouţek fyziky, Výtvarný 

krouţek, Historický krouţek, Krouţek z matematiky, Dramatická výchova. 

 

8.  Soutěţe 

a)   Český jazyk a literatura 

- V lednu jsme organizovali školní kolo OČJ za účasti 17 ţáků. Do únorového 

obvodního kola postoupily v I. kategorii E. Wágnerová a A. Kopecká, které, ačkoli 

byly o rok mladší neţ většina ţáků jiných škol, obsadily pěkné 9., resp. 12. místo. 

V II. kategorii zastupovali naši školu studenti maturitních ročníků M. Pařízková 

a J. Čermák, který celé kolo vyhrál a postoupil do krajského kola. 

- 19. 3. reprezentovali Adam Mensdorff (septima) a Josef Tuček (sexta) naši školu na 

Celostátní přehlídce zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol v Odrách. 

Společně recitovali Prolog z Fausta od J. W. Goetha, A. Mensdorff pak sám recitoval 

vybrané básně od Ch. Morgensterna, s nimiţ postoupil i do Galaprogramu. Obě 

vystoupení měla velký ohlas. 

- V diecézní soutěţi O Aneţce České nás reprezentovalo svými pracemi několik 

studentů – za NG: Radomír Musil (sekunda), Barbora Kolářová a Magda Schreierová 

(obě kvarta); za VG: Adam Mensdorff a Štěpán Klíma (oba septima). 

 

b)   Matematika 

- matematická soutěţ Pikomat (MFF) – Třeštíková T., Macounová B., Klézlová G., 

Heřmánek J. (sek) – úspěšní řešitelé v jednotlivých kolech 

- 12. 11. - matematická soutěţ MaSo - 8 vybraných ţáků (2 druţstva) ze tříd prima aţ 

kvarta: Mařík K., Musil R., Zicha J., Bernard D. (sek), Bémová A., Schreierová M., 

Krejčová T., Čapla F. (kva) 

- školní kolo Matematické olympiády (kat. A) – účast: Sviták B. (sep), Zima F. 

(3. roč.), Stupková A. (3. roč.);  

     - úspěšný řešitel: Sviták B. (sep)                                                                          

- matematická soutěţ Jáma lvová (1. kolo) – Macounová B. (sek) 



 

20 

 

 

- obvodní kolo Matematické olympiády (kat. Z9) – účast: Jungmann K., Čapla F., 

Schreierová M. (kvarta)  

- úspěšný řešitel: Jungmann K. (6. místo) 

 - školní kolo Matematické olympiády (kat. B): Brhlová E., Potma N., Fiala J. 

(sexta) 

- školní kolo Matematické olympiády (kat. C): Müller V., Procházková E., Holna M. 

(kvinta) – postup do obvodního kola: Müller V.    

– Matematický klokan  

                             kat. Kadet:     1. místo – Čapla F. (kva) 

                                                    2. místo – Jarolímek M. (kva) 

                                                    3. místo – Kail T. (kva) 

                             kat. Student: 1. místo – Sviták B. (sep) 

                                                   2. místo – Polák M. (sep) 

                                                   3. místo – Ţádníková B. (sep) 

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

         - prima: Kavena T., Knorr K., Plevka D., Bernardová M., Dvořáková H., 

Vinklerová V., Novotný J.  

         - sekunda: Heřmánek J., Porazil V., Semiginovský B., Coufová A., Bernard D., 

Musil J., Klézlová G. 

      - tercie: Beňa A., Slezák J., Kašpar J., Fraňková A., Pichardo W., Pockley J., 

Fiedler F., Bartoš Z., Kavenová M., Wagnerová E., Ţivsová K., 

Kyslík O., Holnová A.   

- krajské kolo Matematické olympiády (kat. C) – Müller V. (kvi) – 3. kolo 

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

                       - v kat. Z6:  2. místo – Knorr R. (pr)  

                                          3. místo – Kavena T. (pr)  

                                          5. místo – Loukotka O. (pr)  

                                          5. místo – Plevka D. (pr)  

                         - v kat. Z7:  1. místo – Bernard D. (sek)   

                                             2. místo – Porazil V. (sek)  

                                             3. místo – Semiginovský B. (sek)  

                                             7. místo – Zicha J. (sek)  
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- 13. 5. – matematická soutěţ MaSo – 8 vybraných ţáků (2 druţstva) ze tříd pr–kva: 

úspěšní řešitelé 

- Přírodovědný klokan – kat. Kadet (kva) – Bémová A., Krejčová T., Schreierová M., 

Čapla F. 

- okresní kolo matematické soutěţe Pythagoriáda  

                    - v kat. Z6 (pr) – Novotný J. (pr) – 5. místo 

                                               Vinklerová V. (pr) – 12. místo  

                                               Bernardová M., Dvořáková H. (pr) – 15. místo  

                    - v kat. Z7 (sek) – Semiginovský B. (sek) – 6. místo  

                                                 Bernard D. (sek) – 10. místo  

                                                    Heřmánek J. (sek) – 15. místo 

                    - v kat. Z8 (ter) – Beňa A. (ter) – 5. místo 

                                                Kašpar J. (ter) – 8. místo  

                                                 Slezák J. (ter) – 12. místo  

 

c)   Zeměpis 

           Praţský globus 24.–26. 11. celoměstské kolo, ve finále reprezentovali 

A. Přádná, K. Valenta, D. Pumr 

 

d)   Dějepis 

Dějepisná olympiáda 

Ze školního kola dějepisné olympiády v kategorii tercie a kvarta byli přizváni do 

obvodního kola tři studenti. V okresním kole dějepisné olympiády se umístili na velice 

pěkném 4., 5. a 12. místě. 

 

 

Dějepisná soutěţ gymnázií 

Naši studenti postoupili do celorepublikového kola dějepisné soutěţe gymnázií, kde 

se v ročníku 2014 umístili na 30. místě v konkurenci dalších 70 gymnázií z České 

a Slovenské republiky 

V roce 2015 byli naši studenti opětovně přizváni k účasti na celopraţském kole 

soutěţe. Ve velké konkurenci gymnázií z Prahy skončilo naše druţstvo na 2. místě 

a postupuje tak do celostátního kola, které se uskuteční na podzim v Chebu. 
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e)  Výtvarná výchova 

POMÁHÁME ZVÍŘATŮM – soutěţ pořádaná Toulcovým dvorem 

3. místo – DAVID GAIZTSCH a TOMÁŠ JIRÁK 

 

TAJEMSTVÍ VÁNOC 2014 – soutěţ pořádaná klášterem Praţského Jezulátka 

2. místo – LUCIE JURIGOVÁ – originalita 

2. místo – ELENA WÁGNEROVÁ – technika provedení 

 

f) Latina 

Studentka Markéta Slezáková (oktáva) se umístila na 5. místě v celostátním kole 

latinské olympiády Certamen Latinum.  

 

g) Náboženství 

Některé třídy (ve spolupráci s vyučujícími ČJ) se účastnily diecézní soutěţe na téma 

sv. Aneţka Česká. Celkem bylo přihlášeno do školního kola 23 prací, za kterých byli 

vybráni 3 vítězové z niţšího gymnázia a dva z vyššího. Všichni pak byli oceněni 

i v rámci diecézního kola, přičemţ Štěpán Klíma se stal celkovým laureátem diecézní  

soutěţe. 

 

h) Anglický jazyk 

- konverzační soutěţ v AJ, kategorie IIIA (pro student VG), kteří mají či měli souvisle 

komunikovat v daném jazyce mimo samostatnou jazykovou výuku   

účastnili se 4 ţáci 

Vítěz: Zuzana Lakatošová (septima) postupuje do obvodního kola 

 

9.  Mezinárodní spolupráce 

Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu 

Walburgisgymnasium SRN partnerská škola – výměnné pobyty 

Technické lyceum 

Angoulême 
Francie partnerská škola – výměnné pobyty 
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10. Spolupráce právnické osoby s partnery  

    Škola spolupracuje s Charitou (Tříkrálová sbírka), s neziskovými organizacemi 

Adra a Člověk v tísni. Jsme partnerskou školou evropského programu Jasan 2. 

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 bude provedena ve školním roce 2015/2016. 

  

12.  Další aktivity a prezentace 

- Školní rok 2014/2015 zahájila naše škola 1. září mší svatou v kostele ve Strašnicích. 

Při mši sv. bylo biřmováno panem biskupem Malým několik našich ţáků.  

- 2.–5. 9. a 16.–19. 9. se uskutečnily adaptační kurzy prvního ročníku a primy.  

- 22. 9. nás navštívili studenti z gymnázia v Geilenkirchen. 

- 29. 9.–3. 10. proběhla škola v přírodě tercie. 

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

fungoval filmový klub Jeden svět. 

- 13.–14. října se ţáci septimy a třetího ročníku zúčastnili Profi-výjezdu do Tuchoměřic. 

- V říjnu nastudovali naši studenti v angličtině divadelní hru Zkrocení zlé ţeny. 

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

- 1. prosince a 13. ledna proběhly dny otevřených dveří pro všechny zájemce 

o studium na naší škole i pro širokou veřejnost. 

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

- Naše škola se o vánočních prázdninách zúčastnila Evropského setkání Taizé 

a ubytovala ve své budově 200 účastníků. 

- Po Vánocích a příjemných vánočních prázdninách jsme 5. ledna zahájili kalendářní 

rok opět mší svatou.  

- 30. 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.  
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- 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.  

- 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. 

- Dalším významným dnem ţivota školy byl 4. únor, kdy jsme přivítali pana biskupa 

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

s pedagogy. 

- 21. března se někteří naši pedagogové zúčastnili duchovní obnovy u salesiánů 

v Trojické ulici. 

- 17.–19. března se naši ţáci zúčastnili hudebního a divadelního festivalu v Odrách. 

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

- 9. dubna proběhl v hostivařském kostelíku koncert našich studentů na podporu 

projektu Adopce na dálku. 

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

- 27.–28. dubna se konal profesní výjezd do Tuchoměřic pro sextu a 2. ročník. 

- 30. dubna proběhl projektový den na téma Globální problémy. 

- 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.  

- 29. května se náš sbor zúčastnil Noci kostelů v hostivařském kostelíku  

- V květnu nám Arcibiskupství praţské poslalo dar na mzdové náklady pro učitele, kteří 

vykonávali práci nad rámec svých povinností, a pro tři pedagogy, kteří byli 

Arcibiskupstvím oceněni za dlouholetou práci v církevním školství. 

- 1.–5. června 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 celý školní rok školní 

časopis Kágéčko. KáGéčko se v soutěţi Školní časopis roku 2015 umístil na 1. místě 

v kraji Praha a dostal ocenění za grafiku a titulní stránku. 

- 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.  



 

25 

 

 

- Konec školního roku se nenávratně přiblíţil. Na závěrečné pedagogické radě se 

uzavřely známky a po ní jsme se rozjeli na školní výlety a mše svatá ve Strašnicích 

slavnostně ukončila školní rok 2014/2015. 

- Sedmým rokem jsme učili podle ŠVP pro niţší gymnázium a šestým rokem podle 

ŠVP pro vyšší gymnázium. Rodiče, ţáci i učitelé byli s tímto programem spokojeni. 

 

13. Aktivity v předmětových komisích 

 

a) Činnost metodického sdružení ČJL a ZSV ve školním roce 2014/2015  

 

Besedy, exkurze a výstavy 

- Septima a III. ročník absolvovaly v průběhu měsíce října několik na sebe 

navazujících přednášek o finanční gramotnosti vedených odborníky z oboru 

finančnictví a bankovnictví. Přednášky proběhly v rámci projektu Škola finanční 

gramotnosti a týkaly se různých ekonomických témat, např. Úvěry (kontokorent, 

kreditní karta, úrokové sazby, exekuce,  dluhová past…), Tvorba rezerv 

a důchodová reforma (rodinný rozpočet, osobní bilance, aktiva + pasiva, 

krátkodobé + střednědobé + dlouhodobé rezervy) a Investice (výnos + riziko + 

likvidita, investiční nástroje, přímé investice + investiční fondy). Cyklus přednášek 

zajistila I. Skolilová. 

- 1. 10. se 10 vybraných studentů kvinty zúčastnilo předvolební debaty 

s kandidáty na primátora hl. města Prahy. Debatu organizoval Člověk v tísni 

v rámci projektu Jeden svět na školách místo tradičních studentských voleb. 

- 11.–13. 12. absolvovala kvarta třídenní exkurzi do Bratislavy a Vídně. Exkurze 

postihla mezipředmětové souvislosti českého jazyka, výchovy k občanství 

a zeměpisu. V průběhu exkurze i po ní (v podobě reflexe) byly rozvíjeny téměř 

všechny kompetence stanovené ŠVP. 

- 7. 1. se sexta zúčastnila interaktivní přednášky s besedou vedené Michaelem 

Kalným (bývalým studentem KG, nynějším předsedou Mladých lidovců) na téma: 

Proč demokracie? Můţe jednotlivec něco ovlivnit? 

- Mezi pomůcky českého jazyka jsme přidali dvě výstavy vytvořené Ústavem 

pro českou literaturu, jedna je věnovaná K. J. Erbenovi a druhá J. Vrchlickému. 

Metodické sdruţení se dohodlo na tom, ţe obě výstavy postupně vyuţijeme 
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v hodinách literatury – výstava je souborem odborných i uměleckých textů, 

se kterými budou studenti pracovat v rámci přípravy na hodiny. 

- 9. 3. zhlédl II. ročník dokument Putinovy děti promítaný v rámci Festivalu 

dokumentárních filmů Jeden svět. (P. Duchečková) 

- 11. 3. zhlédla sexta dokument Hlas za kozu promítaný v rámci Festivalu 

dokumentárních filmů Jeden svět. (I. Skolilová) 

- 12. 3. se tercie zúčastnila projekce dokumentárních filmů s následnou 

besedou z cyklu JS pro ZŠ. (Z. Procházková, P. Kroupová) 

- 24. 3. se studenti septimy a III. ročníku zúčastnili přednášky s besedou 

v anglickém jazyce, jejímţ mottem bylo „Ukrajina: Být pro mír, kdyţ se hlásá 

válka“, kterou pro naši školu zorganizovala Komunita Sant´Egidio. Dva občané 

Ukrajiny seznámili naše studenty s děním na Ukrajině v době vypjaté politické 

situace z pohledu těch, kteří to sami zaţili a kterých se dění osobně dotýká. 

(P. Kroupová) 

- 25. 3. se studenti septimy a III. ročníku zúčastnili přednášek z cyklu „Studenti 

studentům“ pořádaného v rámci Dne vědy na FF UK. V hodinách českého jazyka 

byl následně proveden rozbor projevů jednotlivých přednášejících. (H. Hůlová, 

P. Kroupová) 

- Od 7. dubna do 9. června jsme v přízemí modrého pavilonu vystavovali 

fotografie putovní vzdělávací výstavy V břiše Afriky. Fotografie s popisky nám 

zapůjčila organizace Člověk v tísni. 

- 4. 5. se II. a III. ročník vydaly na exkurzi do České televize. (I. Skolilová, 

P. Kroupová) 

- 5. 6. se sexta vydala do České národní banky prohlédnout si expozici „Lidé 

a peníze“. (I. Skolilová) 

- 15. 6. sexta navštívila Senát ČR a prohlédla si Valdštejnský palác 

a Valdštejnské zahrady. (I. Skolilová) 

 

Projekty 

- V tomto školním roce navázalo naše gymnázium spolupráci se Sportovní 

základní školou Človíček v Hostivaři, během níţ vytvořilo projekt pracovně 

nazvaný „Tercie a kvarta v roli učitelů“. Cílem projektu bylo, aby si naši studenti 

zábavnou a hlavně tvůrčí formou zopakovali český jazyk, literaturu a komunikaci 
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pro základní školy (konkrétně pro první a druhé třídy) a hlavně přitom rozvíjeli 

další kompetence. Projekt byl rozdělen na přípravnou a realizační část. 

V přípravné fázi naši studenti ve dvojicích vytvářeli úkoly a vymýšleli hry pro 

jednoho ţáčka ZŠ. Přípravné části byla věnována vţdy jedna hodina týdně z 

výuky českého jazyka. Realizační fáze proběhla na SZŠ Človíček, kde se kaţdá 

dvojice 45 minut věnovala danému ţáčkovi ZŠ, tzn. ţe mu pomáhala při plnění 

úkolů, jeţ si pro něj připravila, a vysvětlovala mu, co ještě neznal, příp. čemu 

dostatečně nerozuměl. U našich ţáků byly posilovány téměř všechny 

kompetence, které jsou uvedeny v ŠVP. Kvarta na ZŠ učila v prvním lednovém 

týdnu a tercie v době písemných maturit. 

- 18. 3. obhájil Stanislav Chitov (III. ročník) svou středoškolskou odbornou 

činnost na téma: „Člověk v kontrastu se společností očima Platóna“. Vedoucí 

práce byla I. Skolilová. 

 

Soutěže: 

- V lednu jsme organizovali školní kolo OČJ za účasti 17 ţáků. Do únorového 

obvodního kola postoupily v I. kategorii E. Wágnerová a A. Kopecká, které, ačkoli 

byly o rok mladší neţ většina ţáků jiných škol, obsadily pěkné 9., resp. 12. místo. 

V II. kategorii zastupovali naši školu studenti maturitních ročníků M. Pařízková 

a J. Čermák, který celé kolo vyhrál a postoupil do krajského kola. 

- 19. 3. reprezentovali Adam Mensdorff (septima) a Josef Tuček (sexta) naši 

školu na Celostátní přehlídce zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol 

v Odrách. Společně recitovali Prolog z Fausta od J. W. Goetha, A. Mensdorff pak 

sám recitoval vybrané básně od Ch. Morgensterna, s nimiţ postoupil 

i do Galaprogramu. Obě vystoupení měla velký ohlas. 

- V Diecézní soutěţi O Aneţce České nás reprezentovalo svými pracemi 

několik studentů – za NG: Radomír Musil (sekunda), Barbora Kolářová a Magda 

Schreierová (obě kvarta); za VG: Adam Mensdorff a Štěpán Klíma (oba septima). 

 

Přípravné kurzy do primy: 

- Od ledna do dubna úspěšně proběhly přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 

do primy i do I. ročníku našeho gymnázia. Do kurzů se znovu přihlásilo 85 ţáků 

pátých tříd a 15 ţáků tříd devátých. 
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Přijímací zkoušky: 

- Během měsíce března jsme, stejně jako v minulých letech, připravili 4 verze 

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

v předchozích letech osvědčily testové úlohy, rozhodli jsme se, ţe také pro letošní 

přijímací zkoušky vytvoříme zadání formou testů. Opravování nám to značně 

usnadnilo, vytváření testů bylo ovšem časově velmi náročné. V loňském roce se 

nám také podařilo vytvořit funkční systém bodování, který jsme pouţili i pro 

letošní testy. 

 

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 opět hojně a rádi. Vést naše ţáky k aktivnímu čtenářství se nám tedy 

k naší spokojenosti nadále daří. Zaznamenali jsme o třetinu vyšší počet 

vypůjčených knih neţ loni.  

- Pokračujeme také průběţně v obnově a rozšiřování kniţního fondu, čímţ 

atraktivnost knihovny zvyšujeme, snaţíme se v tomto brát zřetel i na přání 

samotných čtenářů. Například v září jsme se soustředili na rozšíření zejména 

oddílu Knihy pro děti a mládeţ a v lednu jsme objednávali hlavně tituly, které si 

studenti nejčastěji vybírají do svých seznamů četby k maturitě.  

- V prosinci jsme také rozšířili oborovou knihovnu společenských věd o nové 

tituly, které škole věnovala Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů. Publikace 

oborové knihovny si studenti půjčují pro přípravu referátů a projektů. 

- 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.   

 

Maturitní zkoušky 

- Letos uţ popáté proběhly státní maturity z českého jazyka a literatury. 

V průběhu tohoto školního roku jsme se v rámci e-learningových seminářů opět 

seznamovali se změnami v ústní části maturitní zkoušky. Úpravy se týkaly hlavně 

kritérií hodnocení a bodování, která se nám zdají nyní lepší neţ v předchozích 

letech. Se změnami kritérií však souvisel i poţadavek na předělání některých 
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pracovních listů tak, aby všechny pracovní listy umoţnily studentovi důkladnou 

analýzu výňatků, na níţ je nové hodnocení postaveno. Proto jsme letos pracovní 

listy nejen přidělávali (v září byl totiţ znovu na přání maturantů rozšířen školní 

seznam děl k maturitě), ale také jsme většinu jiţ pouţívaných PL předělávali. 

- Maturity z českého jazyka a literatury i základů společenských věd nakonec 

dopadly aţ na výjimky dobře. 

 

b) Činnost metodického sdružení AJ  2014-2015 

 

- Ve škole celý školní rok probíhaly kroužky v rámci školního klubu 

PET,  FCE , CAE, Angličtina jinak – pro ţáky primy a sekundy, Extra English – 

III. ročník. Na závěr nebo i v průběhu školního roku ţáci skládali zkoušky.  

- Učili jsme podle ŠVP, podařilo se nám drţet harmonogramu včetně 

projektové činnosti a prezentace ţákovských a studentských prací. 

- Divadelní představení - Nejenom naši ţáci měli v tomto roce opět moţnost 

zhlédnout divadelní představení, které proběhlo 1. 12. Timing of the Shrew. 

Představení se zúčastnila celá škola, herci byli studenti naší školy. Nácvik 

představení probíhal pravidelně v rámci krouţku pod vedením profesionálů. 

Další divadelní představení se uskutečnila v městě Praha, Jihlava, Chrudim, 

Pardubice… 

 

- Projektový den pro NG   

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

prezentace i písničky na téma Ţijeme v Evropě a ve světě a následně jeden 

den (v maturitním týdnu) proběhne prezentace před ostatními ţáky primy 

a sekundy a před porotou (učitelé). Nejúspěšnější práce byly odměněny 

věcnou cenou, včetně ceny publika. 

- konverzační soutěž v AJ, kategorie IIIA (pro student VG), kteří mají či měli 

souvisle komunikovat v daném jazyce, mimo samostatnou jazykovou výuku – 

účastnili se 4 ţáci. Vítěz: Zuzana Lakatošová (septima) postupuje do 

obvodního kola. 
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- V březnu proběhl zájezd do Velké Británie – místo pobytu – Londýn. 

Ţáci měli zajištěno bytování v rodinách, dopolední výuku, odpolední program – 

prohlídky Londýna a okolí.  

 

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. Ţáci měli moţnost v rámci návštěvy gymnazistů z Cách 

prezentovat naši školu, komunikovat s rodilými mluvčími a ověřit si tak své 

schopnosti dorozumět se v německém jazyce. 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 jsou zahrnuty i projekty, které ţáci 

vypracovávají buď samostatně, nebo ve skupinách a prezentují potom před celou 

třídou. 

 

Seznam akcí pořádaných v uplynulém školním roce: 

22. 9. 2014 společný program našich studentů se skupinou vrstevníků 

z Církevního gymnázia z Cách 

26. 9. 2014  představení programu Do Německa na zkušenou pořádaného 

společností Tandem / AFS 

21.–25. 10. 2014 Dny německého filmu – pozvání studentů na projekci 

12.–14. 1. 2015  Německá olympiáda – konverzační soutěţ v německém jazyce 

školní a obvodní kolo 

- aktualizace nástěnky jazykové učebny, práce s německými časopisy Freundschaft 

a Vitamin.de 

- aktualizace ŠVP dle Deutsch.com (kvinta – oktáva), Netzwerk (1. – 4. roč.) 

- aktualizace NJ knihovny (učebnice, příručky, doplňkové materiály – spolupráce 

s nakl. Hueber, Polyglot a distributorem Megabooks) 
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- měsíční setkání a porady předmětové komise NJ 

- plánování studentské výměny na září 2015 do německého Mendenu 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Mgr. Markéta Kvičerová – členka společnosti SGUN – 10.–11. 4. 2015 účast na Dni 

učitelů 

Mgr. Jana Svobodová – školení a absolvování – Hodnotitel ústní maturitní zkoušky 

společné části NJ 

Mgr. Markéta Přádná – konzultační seminář k ústní maturitní zkoušce společné části 

NJ 

Ulrich Ederer – PLK – Fortbildung - Muendliche Kommunikation in DSD – 29.–30. 4. 

2015 

 

d) Předmětová komise Latina – francouzština  

- Do školy se po mateřské dovolené vrací pí Svobodová a pí Řezníčková, 

v prosinci odchází na mateřskou dovolenou pí Tichá. 

- Pí Slavíková nadále pracuje na nové výukové metodě latiny a plánuje 

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

zhruba osm desetin textové části učebnice, cvičení a výklad gramatiky. 

Pí Slavíková vznikající učebnici prezentovala na Dni latiny konaném na FFUK (25. 11. 

2014) a na metodickém semináři Asociace učitelů klasických jazyků                      

(ALFA; 18. 4. 2015).  

- 25. 11. 2014 – sexta a vybraní studenti z oktávy a 4. 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 FF UK, ale také z Ústavu klasických 

studií FF MU v Brně a z AV ČR, takţe si naši studenti vyzkoušeli, jak vypadají 

přednášky a semináře na univerzitě. Doprovod zajistila pí Kvičerová. Pí Slavíková měla 

diskusi o připravované učebnici latiny pro gymnázia, kterou na Křesťanském gymnáziu 

jiţ třetím rokem testujeme. Pí Řezníčková účinkovala v latinské barokní hře, 

předvedené na konci semináře spolkem Lauriger. 
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- Odborné exkurze: Karlův most (sexta; pí Kvičerová); komentovaná prohlídka 

antické expozice NG v paláci Kinských (kvinta; pí Kvičerová, pí Svobodová); Kláštery 

včera a dnes (Františkánský klášter, sexta; pí Kvičerová). 

- Aktualizace latinské knihovny (nákup nových odborných knih, beletrie 

a slovníků; pí Slavíková) a latinské nástěnky na chodbě v prvním patře (pí Tichá, 

pí Kvičerová, pí Řezníčková). 

- Studentka Markéta Slezáková (oktáva) se umístila na 5. místě v celostátním 

kole latinské olympiády Certamen Latinum.  

- Maturitní zkoušku z latiny úspěšně sloţilo 5 studentů, 4 ze čtvrtého ročníku 

(pí Slavíková) a 1 z oktávy (pí Tichá). 

- Vánoční jarmark; přípravu francouzského pohoštění organizuje pí Holečková. 

- Nadále pokračuje spolupráce mezi Křesťanským gymnáziem a gymnáziem 

Voděradská, díky které mají naši studenti moţnost skládat mezinárodní zkoušky 

z francouzštiny DELF různých kategorií za výhodnou cenu (organizuje pí Kolářová). 

- Na dlouhodobý (1/2 roku) studijní pobyt do Francie odjeli 2 studenti 

(ze septimy). Příští rok by měli zájem odjet aţ tři studenti, bohuţel se nedaří nalézt pro 

ně rodiny (organizuje p. Arcia). 

- Aktualizace francouzské knihovny (nákup nových didaktických her; 

pí Holečková, pí Kolářová) a francouzské nástěnky na chodbě v prvním patře 

(pí Holečková, pí Kolářová, p. Očenášek, p. Arcia). 

- Maturitní zkoušku z francouzštiny úspěšně sloţilo 6 studentů, státně 

maturoval 1 student ze čtvrtého ročníku (pí Kolářová), ostatní studenti (oktáva; 

pí Holečková) maturovali profilově. 

- Plánování výměny s francouzským lyceem v Angoulême; do budoucna se 

vedení výměny chopí pí Holečková, pí Kolářová a p. Očenášek. Pokud se nepodaří 

ve výměně po roční pauze navázat, budeme hledat novou francouzskou školu, která by 

se chtěla projektu účastnit.  
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e) Předmětová komise Biologie – chemie  – zeměpis  

- 10. 9. – Vědecký jarmark – (2. ročník a zbytek sexty) ČVUT a okolí 

- 11. 9. – Mikroskopie hrou (2. ročník a zbytek sexty) v Kongresovém centru 

- 3. 10. – ekologicko-geologicko-geografická exkurse Dalejské-Prokopské údolí 

(kvinta a 1. ročník) 

- 22. 10. – výstava v Toulcově dvoře ke Dni stromů (sekunda) 

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

- spolupráce s ČSOP – večerní přírodovědné přednášky spojené s promítáním 

u nás ve škole (6. 11. – Indie, 20. 11. – Saské Švýcarsko, 4. 12. – Nepál, 

12. 2. – Elbrus, 26. 2. – Jihem USA, 12. 3. a 26. 3. – Írán 1. a 2. část, 9. 4. – 

Vietnam) o svých cestách přednášeli členové ČSOP 

- 2. 12. – exkurze do Hrdličkova muzea (Bi sem) 

- 17. 12. – exkurze do Muzea minerálů (kvarta) 

- 5. 1. – exkurze do expozice Mořský svět (2. ročník) 

- 17. 3. – školní kolo SOČ 

- 25. 3. – ekologicko-geologicko-botanická exkurze na Medník v Posázaví 

ve spolupráci s ČSOP (kvarta) 

- 23. 4. – školní Den Země – celkem 9 exkurzí organizují studenti septimy 

a 3. ročníku, pro vyšší gymnázium – výběrové exkurze: cyklotrasa, Okoř, 

Konopišťský park, Svatý Jan pod Skalou, Vinořský potok – brigáda; niţší 

gymnázium – prima: Milíčovský les, sekunda: Líbeznice – program v koňských 

stájích, tercie: Kunratický les, kvarta: Koněpruské jeskyně 

- 30. 4. – projektový den: Globalizace (z biologie 13 příspěvků) 

- projekt Herbáře (kvinta a 1. ročník) 

- 1.–5. 6. – tradiční ekokurz kvarty na Huculfarmě v Krkonoších 

- pokračujeme v projektech (Kompostování na školních zahradách, 

Recyklohraní, 3V, Les a klima, Jasan) 

- 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) 

- pokračuje spolupráce s OS Tereza, Podhoubí 
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- spolupráce s PřF UK (doporučované přednášky, exkurze), AVČR (Týden vědy 

a techniky) 

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

 

- Che – Sklenářová 

- Úklid chemické laboratoře, kontrola a příprava roztoků. 

- 10. 9. – Vědecký jarmark (VŠCHT, ČVUT, ÚFCH, ÚOCHB, Škoda Auto, Policie 

ČR) – více neţ 30 otevřených expozic pod širým nebem, Vítězné náměstí, 

Praha 6 (2. ročník) 

- 8. 10. – Kontrola hygieny (chemikálie) 

- Projekt Jasan 

- 7. 11. (1. ročník) – Týden vědy a techniky na AV ČR 

- Příprava, školní a obvodní kolo chemické olympiády 

- Hodina moderní chemie – Potraviny pod lupou (tercie, kvarta) 

- Hodina moderní chemie – Chemie a barvy – (sexta, septima, 2. a 3. ročník) 

- Odvoz starých a nepotřebných chemikálií  

- Hodina moderní chemie – Forenzní analýza – 5. 12. 2014 (kvinta, 2. ročník) 

- 11. 2. – Exkurze do JE Temelín (septima a 3. ročník) 

- 1. 4. – Exkurze do čistírny odpadních vod (kvinta a 1. ročník) 

  

- Ze – Hájková 

- 25. 9. – Indonésie – z projektu Planeta 3000, projekce v kině Světozor 

(všechny třídy kromě maturantů) 

- 6. 10. – přednáška Rumunsko – Fagaraš (zájemci napříč třídami) 

- 24.–26. 11. – celoměstské kolo soutěţe Praţský globus, ve finále 

reprezentovali A. Přádná, K. Valenta, D. Pumr 

- spolupráce s ČSOP – pokračují večerní přírodovědné přednášky spojené 

s promítáním u nás ve škole (29. 1. – J. Hájková: Namibie) 
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f) Předmětová komise Matematika, fyzika a IVT 

 

Matematické soutěže: 

- matematická soutěţ Pikomat (MFF) – Třeštíková T., Macounová B., Klézlová G., 

Heřmánek J. (sek) – úspěšní řešitelé v jednotlivých kolech 

- 12. 11. - matematická soutěţ MaSo - 8 vybraných ţáků (2 druţstva) ze tříd prima aţ 

kvarta: Mařík K., Musil R., Zicha J., Bernard D. (sek), Bémová A., Schreierová M., 

Krejčová T., Čapla F. (kva) 

- školní kolo Matematické olympiády (kat. A) – účast: Sviták B. (sep), Zima F. 

(3. roč.), Stupková A. (3. roč.);  

- úspěšný řešitel: Sviták B. (sep)                                                                          

- matematická soutěţ Jáma lvová (1. kolo) – Macounová B. (sek) 

- obvodní kolo Matematické olympiády (kat. Z9) – účast: Jungmann K., Čapla F., 

Schreierová M. (kva)  

- úspěšný řešitel Jungmann K. (6. místo) 

- školní kolo Matematické olympiády (kat. B): Brhlová E., Potma N., Fiala J. (sexta) 

- školní kolo Matematické olympiády (kat. C): Müller V., Procházková E., Holna M. 

(kvinta)          

- postup do obvodního kola: Müller V.    

– Matematický klokan  

                             kat. Kadet:     1. místo – Čapla F. (kva) 

                                                    2. místo – Jarolímek M. (kva) 

                                                    3. místo – Kail T. (kva) 

                             kat. Student: 1. místo – Sviták B. (sep) 

                                                   2. místo – Polák M. (sep) 

                                                   3. místo – Ţádníková B. (sep) 

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

   prima: Kavena T., Knorr K., Plevka D., Bernardová M., Dvořáková H., Vinklerová 

V., Novotný J.  

   sekunda: Heřmánek J., Porazil V., Semiginovský B., Coufová A., Bernard D., Musil 

J., Klézlová G. 

  tercie: Beňa A., Slezák J., Kašpar J., Fraňková A., Pichardo W., Pockley J., 

              Fiedler F., Bartoš Z., Kavenová M., Wagnerová E., 
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            Ţivsová K., Kyslík O., Holnová A.   

- krajské kolo Matematické olympiády (kat. C) - Müller V. (kvi) – 3. kolo 

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

                       - v kat. Z6:  2. místo – Knorr R. (pr)  

                                          3. místo – Kavena T. (pr)  

                                          5. místo – Loukotka O. (pr)  

                                          5. místo – Plevka D. (pr)  

                         - v kat. Z7:  1. místo – Bernard D. (sek)   

                                            2. místo – Porazil V. (sek)  

                                            3. místo – Semiginovský B. (sek)  

                                            7. místo – Zicha J. (sek)  

- 13. 5. – matematická soutěţ MaSo – 8 vybraných ţáků (2 druţstva) ze tříd pr – kva: 

úspěšní řešitelé 

- Přírodovědný klokan - kat. Kadet (kva) – Bémová A., Krejčová T., Schreierová M., 

Čapla F. 

- okresní kolo matematické soutěţe Pythagoriáda  

                    - v kat. Z6 (pr) – Novotný J. (pr) – 5. místo 

                                               Vinklerová V. (pr) – 12. místo  

                                               Bernardová M., Dvořáková H. (pr) – 15. místo  

                    - v kat. Z7 (sek) – Semiginovský B. (sek) – 6. místo  

                                               Bernard D. (sek) – 10. místo  

                                                  Heřmánek J. (sek) – 15. místo 

                    - v kat. Z8 (ter) – Beňa A. (ter) – 5. místo 

                                              Kašpar J. (ter) – 8. místo  

                                              Slezák J. (ter) – 12. místo  

 

Další aktivity předmětu Matematika: 

- 3.–28. 11. Souvislá oborová pedagogická praxe tří studentů 2. ročníku navazujícího 

magisterského studia PedF UK v matematice 

- 19. 3. – 9. 4.: Podnětná výuka v rámci výzkumu k diplomové práci studenta 

1. ročníku navazujícího magisterského studia na PedF UK + souběţné konání 

oborové pedagogické praxe z matematiky  
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- 2 přednášky v Matematickém ústavu Akademie věd ČR (septima, oktáva): 

„Archimédův výpočet čísla π“ (doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, PhD.), „Nekonečná 

čísla aneb Poznáte opici?“ (RNDr. Petr Glivický, Ph.D.)  

- matematický krouţek věnovaný přípravě ţáků na matematické soutěţe, řešení 

zajímavých a obtíţnějších matematických úloh, prohlubování a doplnění učiva 

- krouţek „Přípravy na přijímací zkoušky z matematiky“ pro uchazeče o osmi- a 

čtyřleté studium na KG  

- třídy sekunda, tercie, kvarta – součástí výzkumu matematické gramotnosti 

pro Katedru matematiky a didaktiky matematiky PedF UK 

 

Fyzika 

- Interaktivní výstava „60 let CERN“ v Akademii věd ČR, Národní třída 3, Praha 1 

(oktáva) 

- Pokusy na MFF (septima, 3. ročník)  

- Robotická soutěţ (vybraní ţáci primy)  

 

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 

Dějepisná olympiáda 

Ze školního kola dějepisné olympiády v kategorii tercie a kvarta byli přizváni 

do obvodního kola tři studenti. V okresním kole dějepisné olympiády se umístili 

na velice pěkném 4., 5. a 12. místě. 

 

Dějepisná soutěž gymnázií 

Naši studenti postoupili do celorepublikového kola dějepisné soutěţe gymnázií, kde 

se v ročníku 2014 umístili na 30. místě v konkurenci dalších 70 gymnázií z České 

a Slovenské republiky. 
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V roce 2015 byli naši studenti opětovně přizváni k účasti na celopraţském kole 

soutěţe. Ve velké konkurenci gymnázií z Prahy skončilo naše druţstvo na 2. místě 

a postupuje tak do celostátního kola, které se uskuteční na podzim v Chebu. 

 

Exkurze 

Pro sextu byl v únoru tradičně připraven dvoudenní seminář v Terezíně 

s přednáškami a workshopy zacílenými na holocaust. Třetí ročník se v červnu 

zúčastnil exkurze 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, 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. 

 

h) 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 Kříţek, Mgr. Pavel 

Reumann a Mgr. Bc. P Jaroslav Trávníček SDB. 

K maturitě připravoval dva studenty formou krouţku Mgr. Pavel Reumann a oba 

úspěšně odmaturovali. 

Některé třídy (ve spolupráci s vyučujícími ČJ) se účastnily diecézní soutěţe na téma 

sv. Aneţka Česká. Celkem bylo přihlášeno do školního kola 23 prací, za kterých byli 

vybráni 3 vítězové z niţšího gymnázia a dva z vyššího. Všichni pak byli oceněni 
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i v rámci diecézního kola, přičemţ Štěpán Klíma se stal celkovým laureátem diecézní 

soutěţe. 

Protoţe jsme se zapojili do této diecézní soutěţe, nekonala se v tomto školním roce 

školní biblická soutěž. 

 

Mše svaté 

Ve školním roce se pravidelně konala mše svatá ve školní oratoři v 8.00 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: 

1. 9. mše svatá na začátku školního roku s biřmováním 4 studentů 

14. 11. mše svatá (ve škole) – slavnost sv. Aneţky České  

5. 1. mše svatá na začátek kalendářního roku s vysláním Tříkrálové sbírky 

1. 4. mše svatá před Velikonocemi  

18. 5. zahajovací mše před maturitami 

29. 6. mše svatá na konci školního roku  

 

Duchovní doprovázení 

Školní kaplan Mgr. Bc. P. Jaroslav Trávníček SDB pracuje a působí ve škole „na plný 

úvazek“. Je přítomen ve škole 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 studenty v adventu, pro pedagogy v postní 

době a jedna akce pro duchovní rozlišování povolání. 
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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 PhDr. Filipem Dostálem 

z Arcibiskupství praţského. 

Tříkrálová sbírka, které se účastnila většina studentů i pedagogů školy (celkově jsme 

byli čtvrtí v Praze). 

Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách. 

Pouť důvěry s komunitou v Taizé na přelomu roku 2014/15 – ve škole bylo ubytováno 

přes 200 poutníků a staralo se o ně více neţ 20 dobrovolníků z řad našich studentů. 

Koncert váţné hudby studentů gymnázia na podporu Adopce na dálku 

v Hostivařském kostele. S touto, pro nás „domovskou“, farností velmi úzce 

spolupracujeme, především s trvalým jáhnem Ing. Josefem Bernardem. 

 

i) Předmětová komise Tělesná výchova 

 

   Členové MS TV      

Mgr. František Polgár – ved. MS TV     Mgr. J. Trávníček 

Mgr. Pavla Synovcová    Mgr. M. Ulrychová    

Mgr. Jarka Hájková    Mgr. H. Marešová 

                 Mgr. P. Duchečková 

Sportovní akce KG ve šk. roce 2014/15 

Kurzy 

Cyklokurz sexta + 2. ročník Stráţ n. Neţárkou 8.–12. 9. 2015 

Lyţařský kurz  sekunda Pec Pod Sněţkou  19.–25. 1. 2015 

Lyţařský kurz kvinta + 1. ročník Hochficht 2.–6.2. 2015 

Sportovní kurz septima + 3. ročník Rakovnicko 1.–5. 6. 2015 

Vodácký kurz  1. ročník Vltava 8.–12. 6. 2015  

Vodácký kurz kvinta Vltava 15.–19. 6. 2015 

 

Školní sportovní soutěže  

Mistrovství škole ve florbalu (chlapci) 1.–23. 11. 2014 
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Školní turnaj ve florbalu (dívky) 12. 12. 2014 

Mistrovství školy ve fotbale  9.–31. 3. 2015 

Přehazovaná – volejbal (mix) 9. 5. 2015 

SUPERFINÁLE – florbal (ţeny – dívky) 16. 12. 2014 

volejbal (mix) 26. 5. 2015 

 

Meziškolní sportovní soutěže  

Minifotbal SŠ (chlapci) 26. 9. 2014 

Florbal SŠ (chlapci) 21. 11. 2014 

Badminton SŠ (chlapci + dívky) 8. 4. 2015 

Turnaj SŠ ve florbalu (chlapci) 9. 4. 2015 

Orientační běh SŠ (chlapci + dívky) 15. 5. 2015 

         

Další sportovní akce 

Lyţařský zájezd Dolomity (ITA) 1.–8. 3. 2015 

Cyklovýlet Den Země 24. 4. 2015 

Praţský mezinárodní maraton  3. 5. 2015 

Turistická exkurze  Roháče (SVK)      22.–25. 6. 2015 

      

Hodnotící setkání MS TV s paní ředitelkou 24. 3. 2015 

 

Nákup sportovního vybavení a pomůcek   

V průběhu šk. roku 2014/15 jsme dle potřeby a moţností doplňovali materiální 

vybavení pro potřeby výuky TV, ZTV a sportovní kurzy z prostředků školy i klubu 

rodičů. Na další školní rok jsme vypracovali seznam dalšího vybavení, které je 

potřeba doplnit. 

Klub rodičů přispěl na permanentky a instruktory na lyţařských kurzech, sportovní 

kurzy a akce TV (školní turnaje). 

Rádi bychom touto cestou poděkovali Klubu rodičů za poskytnutí finančních 

prostředků na nákup sportovních potřeb, kurzy a sportovní soutěţe.  

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

materiální vybavení a tím zvýšit kvalitu a úroveň výuky TV a zdravotní TV.  
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Ve šk. roce 2014/15 se nám podařilo v hodinách TV absolvovat předepsané učivo 

a splnili jsme poţadavky dle ŠVP.   

Kaţdý měsíc proběhla kontrola plnění plánu podle ŠVP, informování všech členů 

MS TV o ŠVP, kontrola učebních plánů TV, mezipředmětové vztahy, projekty, 

soutěţe aj. 

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

softball, petanque, lacross, frisbee aj. 

 Tělesná výchova v oktávě a 4. ročníku probíhala blokově ve volitelných sportech: 

lezení na umělé stěně, spinning, plavání, squash, posilování, bowling a míčové hry. 

V termínu jarních prázdnin jsme společně s pedagogy a přáteli školy  organizovali 

lyţařský zájezd do Dolomit.  

Naši studenti se aktivně podíleli na organizaci školních i mimoškolních sportovních 

akcí (cyklovýlet, školní turnaje, Praţský mezinárodní maraton).  

I do budoucna se budeme snaţit rozvíjet a budovat vztah ke sportu a sportovním 

aktivitám u co nejvyššího počtu našich studentů, podporovat jejich sportovní růst 

i zájem o sport v duchu fair play.    

 

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

       

VÝTVARNÁ VÝCHOVA, vyučující  Z. Marschalová 

 

POMÁHÁME ZVÍŘATŮM – soutěţ pořádaná Toulcovým dvorem 

3. místo – DAVID GAIZTSCH a TOMÁŠ JIRÁK 

TAJEMSTVÍ VÁNOC 2014 – soutěţ pořádaná klášterem Praţského Jezulátka 

2. místo – LUCIE JURIGOVÁ – originalita 

2. místo – ELENA WÁGNEROVÁ – technika provedení 

Poznávací zájezd do Vídně s CK GEOPS – výstavy DIEGO VELÁZQUEZ 

a TOULOUSE LAUTREC 

Prohlídka Vídně a vánoční trhy 

 



 

43 

 

 

Sexta, II. ročník 

NG Aneţský klášter – gotické umění v českých zemích 

NG SCHWARZENBERSKÝ PALÁC – barokní umění v českých zemích 

MUZEUM KAMPA – sbírka českého umění 20. Století 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Vystoupení školního sboru  

VÝROČÍ VZNIKU ČSR A I. SVĚTOVÉ VÁLKY – hudební doprovod ke vzpomínkové 

akci k výročí republiky u památníku na hřbitově v Hostivaři 

VÁNOČNÍ KONCERT – spojeno s vánočním jarmarkem ve škole 

JARNÍ KONCERT – kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři 

PŘEDÁVANÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ – Břevnovský klášter 

 Tři studenti úspěšně odmaturovali z dějin hudby 

DĚJINY UMĚNÍ, vyučující Zbyněk. M. Duda 

Návštěva sbírek Národní galerie a příleţitostných výstav 

Dvanáct ţáků úspěšně odmaturovalo z dějin umění 

 

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. 
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VII.  Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní 

rok 2014 
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V Praze 22. září 2015                                                                                 

                                                                                                      

…………….………………………… 

Obsahovou část připravila                       Mgr. Ing. Boţena Böhmová                        

                                                                                      ředitelka školy  

Výroční zpráva byla projednána školskou radou a schválena na zasedání  

dne 14. 10. 2015.                                 

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


