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I.

Základní údaje o škole, školském zařízení
Údaje výroční zprávy jsou uvedeny k datu 30. 9. 2012.

1.

Přesný název právnické osoby

Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520
Dle rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol č.j.: 15 016/2000-21 od 1. 4. 2000.

Právní forma: příspěvková organizace, IČ: 61 384 992
Zřizovatel:

2.

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
právní forma: kraj, IČ: 00 064 581

Ředitel a statutární zástupce ředitele

ředitel:

RNDr. Jana Hrkalová
jmenována MŠMT č.j.: 30 998-98-26 od 22. listopadu 1998

tel.: 257 911 680
e-mail:
jana.hrkalova@gop.cz
Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.
statutární zástupce ředitelky:
RNDr. Pavel Novotný od 1. 8. 2007
tel.: 257 911 680
e-mail:
pavel.novotny@gop.cz
3.

Webové stránky právnické osoby
www.gop.cz

4.

Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává,
jejich cílová kapacita

Gymnázium Oty Pavla poskytuje denní formu vzdělávání ve čtyřletém
a šestiletém studijním cyklu v oborech vzdělání podle Rámcových
vzdělávacích programů.
5.

Obory vzdělání a vzdělávací programy

Ve všech třídách probíhá výuka dle Školního vzdělávacího programu
Gymnázia Oty Pavla v oborech vzdělání podle Rámcového vzdělávacího
programu čtyřletého studia (79-41-K/41) a šestiletého studia 79 41-K/61.
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součást školy

kód

Gymnázium Oty Pavla

79-41-K/61

Gymnázium Oty Pavla

79-41-K/41

název oboru / vzdělávacího
programu
Gymnázium-všeobecné,
denní forma vzdělávání,
délka vzdělávání: 6 let
Gymnázium-všeobecné,
denní forma vzdělávání,
délka vzdělávání: 4 roky

nejvyšší počet
žáků v oboru

poznámka

180

250

Ve školním roce 2011/2012 studovalo na Gymnáziu Oty Pavla
celkem 257 žáků v 9 třídách, z toho 82 žáků ve čtyřletém studiu a 175 žáků
v šestiletém studiu.
V následující tabulce je uvedena skladba tříd v jednotlivých ročnících
ve školním roce 2011/2012:
ročník

počet tříd čtyřletého studia

1. ročník

-

2. ročník

1

3. ročník

1

4. ročník

1

zaměření
z kapacitních důvodů nebyl
otevřen
2.A - všeobecné – ŠVP
79-41-K/41

3.A – všeobecné – ŠVP
79-41-K/41

4.A – všeobecné - ŠVP
79-41-K/41

ročník
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5. ročník
6. ročník

počet tříd šestiletého studia
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zaměření
1.S, 2.S, 3.S, 4.S, 5.S, 6.S
všeobecné – ŠVP
79-41-K/61

Výuka ve všech třídách probíhala podle vlastního Školního
vzdělávacího plánu Gymnázia Oty Pavla. Gymnázium Oty Pavla bylo jednou
ze šestnácti pilotních škol ČR, které ve spolupráci s Výzkumným ústavem
pedagogickým v Praze ověřovali tvorbu vlastního školního vzdělávacího
programu dle dokumentu Rámcový program gymnaziálního vzdělávání.
6.

Změny ve skladbě oborů vzdělání
a.

nové obory / programy

V tomto školním roce nebyl žádný obor nově povolen.
b.

zrušené obory / programy

V tomto školním roce žádný obor nebyl zrušen.
7.

Místa poskytovaného vzdělávání
a.

dle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku

Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520.
b.

jiná
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Pro výuku tělesné výchovy si pronajímáme tělocvičny Základní školy,
novou Sportovní halu a lehkoatletický stadion v Praze 5 - Radotíně.
8.

Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické
osoby
a.

historie gymnaziálního vzdělávání v Radotíně

Gymnázium Oty Pavla se nachází v krásném a klidném prostředí
Radotína na břehu řeky Berounky na rozhraní krajů Hlavní město Praha
a Středočeský kraj. Se svou maximální povolenou kapacitou 280 žáků
je nejmenším gymnáziem v Praze.
Budova dnešního gymnázia pochází z roku 1928, kdy byla vystavěna
pro Masarykovu měšťanskou školu. V roce 1953 byla založena souběžně
s měšťanskou školou nejprve jedenáctiletá střední škola, později dvanáctiletá
střední škola, v roce 1961 střední všeobecně vzdělávací škola se zaměřením
všeobecným a matematicko-fyzikálním. Teprve rokem 1968 dochází
ke zrušení jednotného středního školství v celé tehdejší republice, tyto školy
jsou proměňovány na tradiční čtyřletá gymnázia. Gymnázium v Radotíně
otevírá v tomto období humanitní a přírodovědné zaměření studia. Tato
zaměření byla v devadesátých letech vystřídána všeobecným zaměřením
všech tříd včetně nového šestiletého studijního cyklu gymnázia, který byl
otevřen v roce 1994 a v roce 1997 ministerstvem školství uzavřen. Nahrazen
byl novým jazykovým zaměřením čtyřletého studia. K 1. 9. 2006 ministerstvo
školství opět povolilo šestiletý studijní cyklus, který je v současné době
koncipován jako všeobecný s rozšířenou výukou anglického jazyka.
Čestný název Gymnázium Oty Pavla byl naší škole propůjčen
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. února 2000
(č.j.: 33 393/99-20) a je výrazem uznání dobré dlouholeté práce školy.
b.

rekonstrukce budovy školy

Budova školy ve své historii prošla celkem třemi velkými
rekonstrukcemi.
První přestavba budovy se uskutečnila v letech 1969 – 1970, kdy byly
vystavěny první odborné učebny a zmodernizovány interiéry budovy. V roce
1969 se gymnáziu poprvé od roku 1953 uvolnila celá budova původní
měšťanské školy, radotínská základní škola získala totiž novou budovu.
Druhá generální rekonstrukce budovy v letech 1986 až 1989 si
vyžádala vystěhování celého gymnázia do prostor radotínské základní školy,
její školní družiny a klubu mládeže. V tomto období byla celá budova
rekonstruována, byly vystavěny další odborné učebny. Špatná kvalita
provedení těchto oprav a nezkolaudování učebních prostor ve 3. patře pro
výuku se negativně promítaly do provozu školy více než dvacet následujících
let.
Třetí významná rekonstrukce budovy školy se uskutečnila ve dvou
etapách – o letních prázdninách v letech 2010 a 2011.
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c.

menší opravy budovy v období 2000 - 2009

V červenci až září 2000 byla provedena oprava fasády celé budovy
školy, dále byla vybudována nová učebna informatiky a výpočetní techniky
a v následujícím roce počítačová síť v celé budově školy včetně připojení
na Internet. V létě roku 2001 se rekonstruovala všechna sociální zařízení
včetně vodoinstalace a kanalizace, v červnu a v červenci roku 2002 byla
opravena část elektrorozvodů dle požadavků celkové revize elektroinstalace
budovy, od května do září 2003 byly provedeny kompletní nátěry původních
špaletových oken celé budovy a v letech 2005 až 2008 se postupně
instalovalo nové zářivkové osvětlení do všech učeben i chodeb školy a
termoregulační ventily topných těles. V roce 2008 byla modernizována
počítačová síť školy, v přízemí budovy školy byla zřízena recepce a v prosinci
2009 byly v průčelí budovy instalovány nové vstupní dveře.
d.

rekonstrukce budovy v letech 2010 a 2011

Již v červenci 2003 byla zpracována studie stavebních úprav budovy
školy, několikrát projednávaná s vedením odboru školství MHMP, radním
pro školství, ale teprve v říjnu 2006 byly přiděleny finanční prostředky
pro vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy Gymnázia
Oty Pavla. V červenci 2008 vydal stavební úřad Městské části Praha 16 Radotín stavební povolení pro stavbu nazvanou „Oprava, modernizace
a přístavba Gymnázia Oty Pavla“, které v srpnu 2008 nabylo právní moci.
Odbor školství MHMP však nezahrnul rekonstrukci do plánu
investičních akcí, proto nebyly pro rok 2009 vyčleněny finanční prostředky pro
uskutečnění stavby. Koncem roku 2009 a v lednu 2010 iniciovala ředitelka
školy intenzivní jednání s odborem školství MHMP včetně radní pro školství.
Výsledkem bylo rozhodnutí přidělit finanční prostředky na 1. etapu
rekonstrukce, tj. na stavbu nového schodiště a půdních prostor včetně nové
střechy.
Dne 28. června 2010 byla tak zahájena největší rekonstrukce budovy
za posledních 20 let. Původní termín dokončení 30. 9. 2010 byl prodloužen
Odborem školství MHMP na 30. 10. 2010.
Druhá etapa rekonstrukce budovy školy byla projednávána s odborem
školství MHMP a plánována ředitelkou školy společně s architekty již od
února 2011. Realizace se uskutečnila v srpnu a září 2011. V budově byla
vyměněna všechna okna, dveře včetně zárubní, podlahy ve třídách, byla
vybudována nová fyzikální učebna a byly provedeny sanační práce podél celé
budovy školy za účelem odstranění vlhkosti v suterénu.
Stěhování nábytku a učebních pomůcek, bourání podkroví i intenzivní
stavební činnost v celé budově školy ve dvou po sobě následujících letech
významně ovlivnily práci ekonomického úseku v letních měsících, vedení
i práci pedagogů v měsících září a říjnu v roce 2010 i v roce 2011.
e.

charakteristika materiálně technického vybavení školy

Velmi dobře jsou vybaveny odborné učebny informatiky a výpočetní
techniky, biologie, chemie a fyziky včetně nových laboratoří. Nové, moderní
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laboratoře fyziky a chemie byly vybudovány v letech 2010 a 2011 v rámci
rekonstrukce budovy. Knihovna školy obsahuje více než 8 tisíc svazků
beletrie a odborné literatury, sbírky cizích jazyků, moderní zahraniční
učebnice a cizojazyčnou literaturu. Využití informačních technologií je možné
ve všech učebnách a kabinetech školy díky instalaci počítačové sítě v celé
budově školy. Všechny učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou
(televize, video, někde DVD).
Pro výuku tělesné výchovy máme velmi dobré zázemí ve vedlejší
budově základní školy a nové Sportovní hale v Radotíně. Také využíváme
radotínský lehkoatletický stadion, hřiště na fotbal, volejbal a softbal.

9.

Školská rada

Školským zákonem č. 561/2004 Sb. (§ 167 a 168) vznikla středním
školám povinnost ustanovit školské rady nejpozději k 31. 12. 2005.
Školská rada Gymnázia Oty Pavla (GOP)
 Ustanovena k 31. 12. 2005
 Členové
Zástupci jmenovaní Magistrátem hl.m.Prahy:
Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16 - Radotín
Ing. Petr Binhack, člen rady Městské části Praha 16 - Radotín
V souladu s § 167 a § 168 školského zákona č. 561/2004 proběhly
v lednu 2012 volby členů pedagogického sboru, zákonných zástupců
nezletilých studentů a studentů způsobilých k právním úkonům
do Školské rady GOP pro další tříleté období.
Zvolení zákonní zástupci nezletilých studentů a zástupci zletilých
studentů:
Ing. Daniela Pavlíčková za zákonné zástupce nezletilých studentů
GOP
Karolína Přibylová, studentka GOP
Zvolení pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Marta Chottousová, profesorka GOP
Mgr. Ivan Prchlík, profesor GOP
Setkání Školské rady GOP v novém složení se uskutečnilo v červnu
2012. Předsedou Školské rady byla opět zvolena Mgr. Marta
Chottousová.
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II.

Pracovníci právnické osoby

1.

Pedagogičtí pracovníci

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

2

2

29

22,3

1

0,5

29

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

11/12

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů)

školní rok

Gymnázium Oty Pavla

a.

22,8

Téměř polovinu členů profesorského sboru tvoří muži (ve školním roce
2011/2012 pracovalo na GOP 12 mužů a 17 žen) a téměř čtvrtina pedagogů
působí na GOP celou svou profesní kariéru, někteří jsou dokonce absolventy.
Díky citlivému přístupu pedagogů a menšímu počtu studentů je Gymnázium
Oty Pavla typem „rodinného gymnázia“. Individuální přístup učitelů
ke studentům přispívá k dobrým vzájemným vztahům a příjemné pracovní
atmosféře. Tradicí jsou i velmi pěkné vzájemné vztahy studentů celé školy.
b.

kvalifikovanost pedagogických pracovníků
(stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)

Gymnázium
Oty Pavla

počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných

21,9
0,9

nekvalifikovaných

c.

3,94%

Jazykové vzdělávání a jeho podpora

Počet učitelů cizích jazyků
z toho

celkem % z celkového počtu
pedagogických pracovníků
96,06%

Celkem (fyzické osoby)

s odbornou kvalifikací
(dle zákona o ped. prac.)
bez odborné kvalifikace
(dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluvčí
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11
1
1

další vzdělávání pedagogických pracovníků

d.

Typ studia
Celoživotní
vzdělávání

Vzdělávací instituce

Počet
účastníků Zaměření akcí
1

Sdružení učitelů francouzštiny,
o.s.
Pedagogická fakulta UK
VŠ chemicko-technologická
Franklin Covey

1

Letní stáž francouzštinářů

Dvou
a vícedenní
semináře

1
1
1

Semináře
jednodenní,
půldenní

Descartes, vzdělávací agentura
Descartes, vzdělávací agentura
Descartes, vzdělávací agentura
Vzdělávací institut
Středočeského kraje

1
1
1
1

Letní škola historie
Chemie pro život
The 7 Habits of Higly Effective
People
Výuka angličtiny pomocí literatury
Sociálně-psychologický výcvik
Výuka slovní zásoby – nové přístupy
Aktuální změny školského zákona

Školení
ke státním
maturitám

Centrum pro zjišťování výsledků

2.

1
1

Ve světle výsledků mat. zk. 2011
matematika
Konzultační sem. k ústní zkoušce
z anglického jazyka

Nepedagogičtí pracovníci školy
počty osob

a.

školní fyzické osoby přepočtení na plně
celkem
zaměstnané
rok
10/11

6

4,63

11/12
6
4,63
Počty osob jsou uvedeny k 31.12.2011

Vzhledem k počtu žáků (257) a rozsahu provozně-ekonomických prací naše
organizace výrazně šetří mzdové prostředky provozního charakteru.

b.

další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

zaměření

Šk. rok 11/12

3

Šk. rok 11/12

1

mzdová problematika
Řádná účetní uzávěrka
2011 a připravované
změny účetnictví
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počet
účastníků
1
1

vzdělávací instituce
Vema, a.s.
Klub ekonomů škol

III.

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání

1.

Počty tříd/studijních skupin a počty žáků

denní studium (uvádějte dle zahajovacích výkazů)
školní rok 2010/2011
škola

školní rok 2011/2012

počet
tříd / skupin

počet žáků

počet
tříd / skupin

počet žáků

9

268

9

257

Gymnázium Oty Pavla

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku
- přerušili vzdělávání:
2
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0
- sami ukončili vzdělávání:
1
- vyloučeni ze vzdělávání:
0
- nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0
- přestoupili z jiné školy:
0
- přestoupili na jinou školu:
1
- jiný důvod změny (uveďte jaký):
-

Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle
zahajovacího výkazu)
průměrný počet
žáků na třídu / skupinu

součást školy

šk. rok
2010/2011

šk. rok
2011/2012

šk. rok
2010/2011

šk. rok
2011/2012

29,78

28,56

12,07

11,27

Gymnázium Oty Pavla

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

počet žáků
celkem
z toho nově
přijatí

Karlovarský

Gymnázium
Oty Pavla

Jihomoravský

součást školy

Jihočeský

Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji

kraj

3.

průměrný počet
žáků na učitele

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

10

Celkem

2.

94

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

4.

Po opravných zkouškách a doklasifikování:
Gymnázium
Oty Pavla

výsledky vzdělávání
(denní studium)

2011/2012

prospělo s vyznamenáním

36

36

prospělo

227

220

neprospělo

0

1

opakovalo ročník

0

0

254

251

t.j % z celkového počtu žáků

96,2%

96,2%

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

58,89

52,99

0

0

z celkového počtu
žáků:

2010/2011

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6.

z toho neomluvených

Podrobné statistiky prospěchu školy jsou dále uvedeny v Příloze č. 3.
Celkový průměrný prospěch školy ve školním roce 2011/2012 činil
2,183.

5.

Výsledky maturitních zkoušek

maturitní zkoušky 2011/2012
(denní studium)
počet žáků, kteří konali zkoušku

59

z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke
zkoušce v řádném termínu
prospěl s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli
hodnoceni :

prospěl

0
0
8
51

neprospěl

0

V letošním roce se poprvé uskutečnily více než deset let připravované
státní maturity. Maturitní zkoušky byly rozdělené na státní část (zadávanou
MŠMT) a profilovou část (zadávané školou). Organizačně značně náročné
maturitní období se prodloužilo až do konce června.
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V 1. maturitním termínu

21. - 25. 5. 2012
profilová část,
2. - 9. 5. 2012
státní část
konalo maturitní zkoušku
59 žáků
prospělo s vyznamenáním
8 žáků
prospělo
48 žáků
neprospěli
3 žáci

Ve 2. maturitním termínu (7. a 12. 9. 2012)
konali maturitní zkoušku
prospěl s vyznamenáním
prospěli
neprospěl z jednoho předmětu

3 žáci
0
3
0

Celkový průměrný prospěch maturujících žáků činil v letošním roce
2.028.
Souhrnné výsledky státní části maturitní zkoušky včetně tříd 4.A a 6.S
Gymnázia Oty Pavla v jednotlivých předmětech jsou uvedeny v příloze č. 5.
V níže uvedené tabulce je uvedeno porovnání průměrného dosaženého skóre
v jednotlivých předmětech státní maturity žáků tříd 4.A a 6.S naší školy s žáky
ostatních gymnázií ČR.
Průměrný dosažený % skór
jarní období státních maturitních zkoušek
Předměty státní části
Český jazyk a literatura
komplexní zkouška
Cizí jazyk
základní úroveň
komplexní zkouška
Cizí jazyk
vyšší úroveň
komplexní zkouška.
Matematika
základní úroveň
didaktický test
Matematika
vyšší úroveň
didaktický test

4-letá
gymnázia
ČR
77,1

třída 4.A

třída 6.S

82,9

6-letá
gymnázia
ČR
79,8

83,0

84,5

87,2

88,7

87,0

85,9

-

-

71,1

75,8

76,1

68,2

61,2

50,0

63,0

63,5

81,0

Téměř ve všech částech státní maturity měli naši maturanti
nadprůměrné výsledky v porovnání s ostatními žáky gymnázií v ČR. Pouze
v didaktickém testu z matematiky výsledky nejsou vypovídající vzhledem
k tomu, že zkouška nebyla komplexní. Ve výše uvedené tabulce jsou zahrnuty
výsledky všech žáků tříd 4.A a 6.S.
Maturitní vysvědčení bylo předáváno ve slavnostní atmosféře
v Královském sále zámku Zbraslav 11. června 2012. Více v Příloze č. 4 této
zprávy.
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6 let

8 let

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2011/2012
4 roky

6.

počet přihlášek celkem

-

130

-

počet kol přijímacího řízení
celkem

-

1

-

počet přijatých celkem

-

301)

-

z toho zápisový lístek podalo

-

31

-

z toho ve 2. kole

-

-

-

z toho v dalších kolech

-

-

-

z toho na odvolání

-

0

-

-

982)

přijímací řízení pro školní rok 2009/2010
(denní vzdělávání)

délka vzdělávání

počet nepřijatých celkem

počet volných míst po přijímacím řízení
(obor, počet míst)

obor: 79-41-K/61

-

0

obor: 79-41-K/41

-

-

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro
šk.rok 2009/2010

-

Pozn.
1) V celkovém počtu přijatých jsou zahrnuti i uchazeči, kteří byli přijati
na autoremeduru.
2) V celkovém počtu nepřijatých jsou zahrnuti uchazeči, kteří byli přijímáni
autoremedurou.

Do šestiletého oboru byli žáci přijímáni na základě hodnocení
průměrného prospěchu na základních školách a dále na základě výsledků
písemných přijímacích zkoušek z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka.
Čtyřletý obor nebyl otevřen z kapacitních důvodů.

7.

Vzdělávání cizinců

Ve školním roce 2011/2012 bylo žáky školy 5 cizích státních
příslušníků; 3 z Ukrajiny, 1 z USA a 1 z Vietnamu. Se začleněním do výuky
neměli závažné problémy.

8.

Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků

Speciální třídy škola nemá. V letošním školním roce (pouze na část
roku) byl individuální vzdělávací plán vypsán 1 žákyní z důvodu sportovní
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reprezentace ČR v zahraničí a 1 žákyni z důvodu vážných zdravotních
problémů.
9.

Vzdělávání nadaných žáků a studentů

Vzdělávání nadaných žáků je podpořeno účastí školy na mnoha
vzdělávacích projektech, soutěžích, možností skládat mezinárodní certifikát
z anglického jazyka FCE a z francouzského jazyka DELF.
10.

Ověřování výsledků vzdělávání

V letošním školním roce se naše škola účastnila testování PISA
patnáctiletých žáků ve čtenářské a matematické gramotnosti.

11.

Školní vzdělávací programy

V červnu 2006 byla ukončena tvorba školního vzdělávacího programu
Gymnázia Oty Pavla, školním rokem 2006/2007 byla zahájena výuka dle
tohoto nového dokumentu ve třídě 1. A, v letošním školním roce již ve všech
třídách. Učební plán je uveden v Příloze č.1.

Charakteristika Školního vzdělávacího programu
Gymnázia Oty Pavla
(v porovnání s dosavadními osnovami MŠMT)


Zachováno tradiční dělení výuky na předměty



Nově zpracovány výstupy, kterých žáci dosáhnou



Velká volitelnost předmětů ve vyšších ročnících



Více dělené výuky (přírodovědné předměty, matematika)



Začleněny exkurze, kurzy, soustředění a projekty



Nové předměty studia
o Geologie
o Výchova ke zdraví
o Profesní příprava
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Gymnáziu
m Oty
Pavla

Anglický jazyk
z celku pokračující

Francouzský jazyk
celkem

Francouzský jazyk
z celku pokračující

Německý jazyk
celkem

Německý jazyk
z celku pokračující

Ruský jazyk
celkem

Ruský jazyk
z celku pokračující

Španělský jazyk
celkem

Španělský jazyk
z celku pokračující

Italský jazyk
celkem

Italský jazyk
z celku pokračující

Latinský jazyk
celkem

Latinský jazyk
z celku pokračující

Jazykové vzdělávání a jeho podpora

Anglický jazyk
celkem

12.

Počet žáků

257

257

125

0

134

0

0

0

0

-

0

0

0

-

Anglickému jazyku se vyučují povinně všichni žáci školy, jako druhý cizí
jazyk si volí německý nebo francouzský jazyk.
V letošním školním roce 13 žáků třetích a čtvrtých ročníků získalo
mezinárodní certifikát z anglického jazyka „FCE“ University of Cambridge.
Dále 11 žáků úspěšně složilo zkoušku z francouzského jazyka a získalo tak
diplom DELF úrovně B1, 9 žáků získalo diplom DELF nižší úrovně A2.

IV. Aktivity právnické osoby. Prezentace na
veřejnosti
1.

Výchovné a kariérní poradenství

Oblasti výchovného poradenství v uplynulém školním roce:
 Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 5
(PPP Praha 5)
Školní psycholožka Dr. Jitka Nováčková zajišťuje průběžné
konzultace a besedy s žáky 1. ročníků na téma „Jak se správně
učit“.
 Spolupráce s institucemi: „Dům světla“, „Člověk v tísni“,
„Světluška“, MČ Praha 16 – Radotín
 Péče o nadané žáky – účast v předmětových soutěžích, příprava
na jazykové certifikáty FCE, DELF, mapování mimoškolních
úspěchů žáků
 Začleňování cizinců do kolektivu a chodu školy
 Integrace nových žáků 1. ročníků
 Pomoc žákům ze sociálně slabých rodin
 Individuální řešení výchovných a studijních problémů – program
„Práce se studenty s problémovými výsledky“
 Spolupráce s rodiči
Oblasti kariérového poradenství v uplynulém školním roce:
 Organizace profesních testů pro žáky 3. ročníků
 Pomoc s volbou seminářů ve 2. ročnících
 Pomoc s výběrem maturitních předmětů a oboru vysoké školy
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2.








Informační nástěnka, distribuce informačních materiálů vysokých
škol, administrativa přihlášek na vysoké školy
Prevence sociálně patologických jevů

Primární prevence patologických jevů probíhala v následujících
oblastech:
Nabídka mimoškolní zájmové činnosti
Tyto aktivity jsou podrobně vypsány v 5. článku IV. kapitoly této zprávy.
Každoročně se studenti účastní adaptačních kurzů, turistických
a sportovních kurzů, poznávacích zájezdů, exkurzí a výletů.
Odborné seznámení s problematikou patologických jevů
S problematikou patologických jevů se žáci seznamují formou
povinných a povinně volitelných předmětů (biologie, chemie,
společenské vědy, výchova ke zdraví, společenskovědní seminář) a na
pravidelných akcích pořádaných školou (adaptační kurz 1. ročníků,
komponovaný pořad v kině Blaník s vystoupením odborníků na
problematiku drog).
Činnost školní výchovné poradkyně, koordinátorky sociálně
patologických jevů a spolupráce s PPP Praha 5
Nabídka mimoškolních aktivit – nepovinných předmětů a kroužků je
uvedena v odstavci 5 této kapitoly.
3.

Ekologická výchova a environmentální výchova

Ekologická a environmentální výchova je každoročně zabezpečena
nejen bohatou nabídkou vzdělávacích a poznávacích zájezdů a sportovních
kurzů, ale i specifickou činností zaměřenou na ekologii.
Ke specifickým činnostem ekologické a environmentální výchovy patří
každoroční exkurze druhých nebo třetích ročníků do Střediska ekologické
výchovy na Rýchorské boudě v Krkonoších. Žáci jsou zde pod vedením
pracovníků Krkonošského národního parku teoreticky i prakticky seznamováni
s ekologií nejen v chráněných zónách Krkonoš, ale i v obecném měřítku
(výroba ručního papíru, třídění a zpracování odpadu…). Všech uvedených
akcí se vždy účastní celé kolektivy tříd.
Celoročně jsou všichni studenti i zaměstnanci školy vedeni ke třídění
odpadu na plasty, papír a ostatní odpad.
4.

Multikulturní výchova

Multikulturní výchova je zařazena ve Školním vzdělávacím programu
formou průřezových témat.

5.

Výchova k udržitelnému rozvoji
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Výchova k udržitelnému rozvoji je zařazena ve Školním vzdělávacím
programu formou všech předmětů a školních aktivit.
6.

Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy

a) sportovní kurzy, seznamovací soustředění, soustředění pěveckého sboru
lyžařské výcvikové kurzy
2.S
Krkonoše
(základní výuka sjezdového
i běžeckého lyžování)

zahraniční lyžařský zájezd
vodácký výcvikový kurz

výběr žáků
3.A, 5.S

Rakousko
Vltava

3.S

Albeř

1.A, 1.S

Maxov v Čechách

(výuka techniky jízdy na kanoích)

sportovní herní kurz
(výuka míčových her)

úvodní seznamovací soustředění
(adaptační kurz)

soustředění pěveckého sboru Columbella
b) předmětové exkurze vícedenní
geograficko-ekologická
Rýchory
geologická
historická

5.S

Krkonoše,

3.S,1.A,2.A východní Čechy
3.A
Terezín, Litoměřicko

c) zahraniční vzdělávací zájezdy
září 2011
Tajemná Normandie, 3. a 4. ročníky
říjen 2011
Krakow, 3. A 4. ročníky
červen 2012
Azurové pobřeží, Kostnice, 3.S, 4.S
d) jiné aktivity
- vánoční a jarní koncert školního pěveckého sboru Columbella
kostel sv. Petra a Pavla v Radotíně, kostel Na Prádle

-

vánoční turnaj ve volejbale, pro celou školu byl v červnu 2012
uspořádán „sportovní den“

V uplynulém školním roce jsme pro žáky každé třídy připravili velmi
bohatý program, který doplnil klasickou výuku ve škole. Pro organizátory je
takto koncipovaný výukový program mnohem náročnější, žáci získají cenné
zkušenosti a dovednosti a učí se aplikovat získané vědomosti v praxi.

7.

Mimoškolní aktivity

Naši žáci mají možnost vybrat si z široké nabídky zájmové činnosti.
Kroužky a zájmové aktivity jsou žákům nabízeny v rámci doplňkové
činnosti školy. Kroužky rozvíjejí zájmy žáků (procházky Prahou, latina pro
mediky, kroužek minikopané, deskriptivní geometrie, matematické úlohy,
příprava na certifikovanou z koušku FCE z angličtiny).
Školní pěvecký sbor Columbella uspořádal vánoční koncert
v radotínském kostele a v kostele Na Prádle, dále koncerty v Klub kinu
Černošice (leden, květen) a jarní koncert v kostele Na Prádle. Zároveň získal
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bronzové pásmo v celostátní přehlídce sborů Gymnasia cantant. Internetové
stránky naší školy gop.cz a pěveckého sboru columbella.blog.cz podávají
podrobné informace o činnosti.
8.

Soutěže

Žáci se v letošním školním roce v hojném počtu účastnili téměř všech
vypsaných školních soutěží a olympiád a někteří dosáhli vynikajících úspěchů
v krajských (celopražských) kolech:
Tomáš Zahradník, 4.S – Fyzikální korespondenční seminář
3. místo – celostátní kolo
Tomáš Zahradník, 4.S – Turnaj mladých fyziků
2. místo – celostátní kolo
Tomáš Zahradník, 4.S – Fyzikální olympiáda
úspěšný řešitel, 8. místo – krajské kolo (Hlavní město Praha)
Adéla Strnadová, 2.S – Konverzační soutěž ve francouzštině - kategorie A1
4. místo – krajské kolo
Anton Richter, 2.S – Konverzační soutěž ve francouzštině - kategorie B1
2. místo – krajské kolo
Lenka Baumanová, 1.S – internetová literární soutěž Veršujeme jako o život
ocenění v celostátním kole
Adéla Strnadová, – CITY&GUILDS ENGLISH LANGUAGR CONTEST 2011
účast ve finálovém kole Prahy a Středočeského kraje
Martina Chamrová, 3.S – Matematická olympiáda
6. místo – krajské kolo
Ondřej Kincl, 3.S – Matematická olympiáda
7. místo – krajské kolo
Martina Chamrová, 3.S – celopražský turnaj v šachu Habens Corpus
1. místo – starší kategorie
Michal Kuryl, 3.A – celopražský turnaj v šachu Habens Corpus
2. místo – starší kategorie
Petr Hřídel, 1.S – celopražský turnaj v šachu Habens Corpus
2. místo – mladší kategorie
Týmové soutěže:
pěvecký sbor Columbella – Gymnasia cantant
bronzové pásmo – celostátní soutěž
tým 1.A – Středoškolský pohár 2012 v golfu
5. místo – celostátní soutěž
Turnaj středních škol v basketbalu pod záštitou MŠMT
2. místo – krajské kolo tým studentů GOP
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Internetová matematická olympiáda
E. Jelínková, O. Kincl, T. Bydžovský, T. Zahradník, P. Rusá, M. Chamrová, M. Dvořák
účast v celostátním kole
Závod dračích lodí
2. místo - krajské kolo

posádka studentů GOP

I ostatní umístění i účast studentů svědčí o velmi dobré úrovni znalostí našich
studentů a systematické přípravě pedagogů. Podrobný výčet je uveden
v Příloze č. 3 této zprávy.
9.
Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do
mezinárodních programů
a. zahraniční projekty
V rámci programu „Lifelong leasing programme“ projektu Comenius
byly ve školním roce podány dva granty na akce „Multiraterial
school partnership“ a „In-Service Training for Teachers and oder
Educational Staff“. První grant vzájemné spolupráce škol
z Bulharska, Turecka a Litvy, který zpracovala komise anglického
jazyka, nebyl podpořen Národní agenturou NAEP, druhý grant byl
podpořen a týkal se účasti ředitelky školy na vzdělávacím
jazykovém kurzu „Effective Communication in a European Context“
v Anglii.
Gymnázium Oty Pavla spolupracuje také s partnerskou školou
Gymnázium sv. Voršily v Geilenkirchenu v Německu.
b. zahraniční zájezdy, exkurze
V tomto školním roce komise německého jazyka připravila
zahraniční poznávací zájezd na Azurové pobřeží, komise
francouzského jazyka poznávací zájezd do Normandie.
10.

Spolupráce právnické osoby s partnery

Gymnázium Oty Pavla kromě úzkého kontaktu se zřizovatelem
spolupracuje s rodiči studentů, se školním psychologem, s Městskou částí
Praha 16 - Radotín, radotínskými firmami a podniky. Ve vzdělávací oblasti
úzce spolupracuje s Britskou radou, Francouzským a Goethe institutem,
s jazykovou agenturou Channel Crossings a dalšími vzdělávacími institucemi.
Dále pokračuje spolupráce s Golfovou akademií na Zbraslavi v areálu
Prague City Golf Club. Nově přijatí studenti letos opět prošli blokovou výukou
golfu a v trénincích pokračovali v podzimním období i zájemci z řad
pedagogů.
Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Oty Pavla, které je v současné době
občanským sdružením, finančně podporuje materiální zabezpečení školy.
Kromě toho každoročně organizuje maturitní ples školy.
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Dlouhodobá spolupráce s Obvodní pedagogicko-psychologickou
poradnou v Praze 5 je založena na úzkém kontaktu školní psycholožky
s výchovnou poradkyní školy.
Jako významnou lze označit i spolupráci s FotoAparat.cz v rámci
celorepublikového projektu FotoAkademie. Více v Příloze č. 4 této zprávy.
Gymnázium Oty Pavla každoročně poskytuje informace o studiu
Pražské pedagogicko-psychologické poradně pro vydání brožury „Informace
o gymnáziích“.
11.

Další vzdělávání realizované právnickou osobou

Vzdělávání určené pro veřejnost:
Gymnázium Oty Pavla v rámci své doplňkové činnosti organizuje kurzy
z matematiky, českého a anglického jazyka pro veřejnost. Jsou určeny
žákům 7. a 9. tříd základních škol. Tyto kurzy vždy probíhají od listopadu
do konce března.
typ vzdělávání

odborné kurzy pro veřejnost

zaměření

Příprava k přijímacím
zkouškám na střední
školu

počet
účastníků

určeno pro
dospělé / žáky
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žáci 7. a 9. tříd ZŠ

Vzdělávání určené pro pedagogický sbor Gymnázia Oty Pavla:
Ve školním roce 2011/2012 byl uspořádáno několik instruktáží ke
státním maturitním zkouškám a kulturně vzdělávací exkurze do Památníku
Karla Čapka na Dobříši.
12.

Další aktivity, prezentace

Každoročně Gymnázium Oty Pavla prezentuje svou činnost na veletrhu
pražských středních škol Schola Pragensis.
Další aktivity jsou podrobně uvedeny v Příloze č. 4 této zprávy.
13.

Využití školského zařízení v době školních prázdnin

V době školních prázdnin budovu školy včetně pozemků k další
činnosti nevyužíváme, o pronájmy prostor není v této oblasti zájem.

V.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI
a výsledcích kontrol

1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Inspekce ČŠI nebyla ve školním roce 2011/12 provedena, ČŠI však
organizovala v rámci celostátního projektu NIQES (Národní systém
inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy) testování 5. a 9. tříd základních
škol. V červnu 2012 proběhla generální zkouška testování z českého jazyka,
anglického jazyka a matematiky žáků sekundy šestiletého studia.
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2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Inspekce a kontroly jiných orgánů nebyly v naší organizaci provedeny.
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VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní
rok 2011
1. Plnění dosažených výnosů a nákladů za rok 2011
a) Přidělené finanční dotace
Neinvestiční prostředky celkem pro rok 2011 po poslední úpravě ze
dne 12. prosince 2011 činily 16 724,9 tis. Kč.
Z této celkové dotace činila částka 9 622 044 Kč celkovou dotaci na
platy, která byla následovně členěna:
8 047 000,- Kč
dotace MŠMT (Min. školství, mládeže a tělovýchovy)
305 377,- Kč dotace MŠMT – posílení platové úrovně
42 667,- Kč
„Financování dělených hodin pilotním gymnáziím - Pilot
G/GP“
456 000,- Kč odměny pedagogům MHMP (Magistrát hlavního města Prahy)
600 000,- Kč dotace MHMP
171 000,- Kč dotace MHMP na „Metropolitní program - jazyky“

Dále bylo čerpáno 45 000 Kč z vlastních zdrojů z fondu odměn naší
organizace.
Celkem na platy bylo v roce 2011 čerpáno 9 667 044 Kč.
Dotace ostatních plateb za provedenou práci (OPPP) činila celkem
200 tis. Kč, 2 990,9 tis. Kč dotace na odvody z mezd MŠMT, 151 tis. Kč
dotace přímých nákladů na nákup učebních pomůcek, 100 tis. Kč účelové
prostředky na vlastní schválené projekty, 4 tis. Kč na zajištění maturitních
zkoušek a dotace 3 211,0 tis. Kč na provoz budovy a školy. Z této dotace na
provoz činil převod z fondu FRIM naší organizace 100 tis. Kč. Zbytek dotace
byl určen na odvody z účelových mzdových prostředků.
b) Čerpání přidělených dotací, dosažené náklady a výnosy v roce 2010
Dle výkazů PI-04 bylo na platy vyčerpáno 9 667 044 Kč, tj. 100% byla
vyčerpána přidělená dotace a pro čerpání 45 000 Kč byl použit fond odměn
naší organizace.
Finanční prostředky na přímé náklady, jež přímo souvisejí s výukou,
byly vyčerpány dle přidělené dotace ve výši 151 tis. Kč.
Finanční prostředky na provozní náklady ONIV v částce 3 211,0 tis. Kč
byly čerpány a účtovány v souladu s pravidly MHMP. Z této dotace na provoz
činilo nájemné 152 610 Kč, 100 tis. Kč převod z fondu FRIM naší organizace.
Celkový součet nákladů organizace v hlavní činnosti za rok 2011 činil
18 857 281,85 Kč, celkový součet výnosů 18 830 502,28 Kč. Hospodářský
výsledek organizace po zdanění za rok 2011 činil – 26 779,57 Kč.
Všechny finanční dotace včetně vlastních výnosů byly vyčerpány
a vyúčtovány dle příslušných pokynů.

22

2. Čerpání účelově určených prostředků
Rozpočtovým opatřením ze dne 18. 5. 2011 byl naší organizaci
přidělen neinvestiční příspěvek v celkové výši 100 tis. Kč na základě
schválených grantů pro podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok
2011 ro projekt č. 2019 „FotoAkademie 2011“ Všechny účelově vázané
finanční prostředky byly vyčerpány a vyúčtovány dle příslušných pokynů.
3. Doplňková činnost školy
V roce 2011 se v rámci doplňkové činnosti konaly kurzy přípravy
k přijímacímu řízení pro veřejnost, kroužky z latiny, historie Prahy,
španělštiny, angličtiny, matematiky, kroužek sportovně vzdělávací a
fotografický. Dále v rámci doplňkové činnosti jsme pořádali celorepublikový
projekt „FotoAkademie“, pronajímali služební školnický byt a pro jednorázové
akce nebytové prostory školy.
Náklady doplňkové činnosti za rok 2011 činily celkem 343 954, 24 Kč
(z toho energie 1 972 Kč, služby 42 250 Kč, spotřeba materiálu činila
4 482,24 Kč, mzdové náklady 295 250 Kč). Výnosy celkem z doplňkové
činnosti činily 391 328,00 Kč.
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti po zdanění tedy činí
+47 373,76 Kč.
4. Závěr
Celkový hospodářský výsledek Gymnázia Oty Pavla za rok 2011 činí
20 594,19 Kč. Ztráta v hlavní činnosti –26 779,57 Kč je pokryta ziskem
v doplňkové činnosti +47 373,76 Kč. Dle pravidel Magistrátu hlavního města
Prahy byl učiněn návrh do fondu odměn naší organizace ve výši 16 475,-Kč,
tj. 80% celkového kladného hospodářského výsledku, a 4 119,19 Kč do
rezervního fondu naší organizace.

VII.

Závěr

V uplynulém školním roce jsme vedle každoročního zabezpečení
kvalitní výuky (včetně nových státních maturitních zkoušek) dokončili druhou
etapu třetí největší rekonstrukce budovy školy.
Uplynulý školní rok byl pro studenty, pedagogy i vedení školy velmi
náročný. Ještě začátkem školního roku nebylo rozhodnuto o definitivní
podobě společné státní části maturitních zkoušek v roce 2012. První čtvrtletí
letošního školního roku bylo navíc ovlivněno dokončováním rekonstrukce
budovy a s tím spojené stěhování nábytku a učebních pomůcek. Přesto
pedagogové naší školy obdobně jako v jiných letech doplnili výuku řadou
exkurzí, poznávacích zájezdů, kurzů i účastí v dlouhodobých projektech.
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Studijní výsledky žáků v tomto školním roce zůstaly na stejné velmi
dobré úrovni v porovnání s loňským rokem. V jarním i podzimním maturitním
termínu prospěli všichni žáci.
V loňském školním roce naši žáci dosáhli vynikajících umístění
v regionálních i celostátních kolech odborných soutěží. 2. místo Antona
Richtera v krajském kole olympiády z francouzského jazyka bylo oceněno
i samotnou radní pro školství v Brožíkově síni Staroměstské radnice.
K vynikajícím úspěchům ve fyzice přispěl Tomáš Zahradník 3. místem
v celostátním kole Fyzikálního korespondenčního semináře a 2. místem
v celostátním kole Turnaje mladých fyziků a účastí v mezinárodním kole této
soutěže v Německu. Martina Chamrová a Ondřej Kincl se umístili na 6. a 7.
místě v krajském kole matematické olympiády a stali se úspěšnými řešiteli.
Ve Středoškolském poháru v golfu tým studentů 2.A obsadil 5. místo v ČR,
v závodech dračích lodí získala posádka našich studentů 2. místo v Praze a
pěvecký sbor Columbella obdržel bronzové pásmo v celostátní soutěži
pěveckých sborů „Gymnasia cantant“. Tyto i další výsledky svědčí o dobré
práci samotných studentů i jejich pedagogů, navíc úspěchy Tomáše
Zahradníka, Adély Strnadové a Martiny Chamrové byly vyhodnoceny
programem Excelence středních škol a zařazeny tak mezi nejlepší žákovské
soutěžní výsledky v ČR.
Gymnázium Oty Pavla ve spolupráci s internetovým časopisem
Fotoaparát.cz již sedmým rokem organizovalo celorepublikový vzdělávací
projekt FotoAkademie. Do soutěže v digitální fotografii se zapojilo víc 138
základních a středních škol z celé ČR, žáci celkem zaslali 1371 fotografií.
Slavnostního předávání cen vítězům v květnu 2012 v Brožíkově síni
Staroměstské radnice se účastnila i JUDr. Helena Chudomelová, radní pro
školství.
V rámci primární prevence jsme pokračovali v mnoha zájmových,
kulturních a sportovních aktivitách. Díky mnoha koncertům pro veřejnost
pěveckého sboru Columbella se podařilo připravit hodnotný program pro žáky
naší školy a občany Radotína, Černošic a okolí.
Gymnázium Oty Pavla patří svým počtem žáků mezi nejmenší
gymnázia v Praze. Ve finančním zabezpečení tento fakt představuje nemalá
úskalí, v samotném vyučovacím procesu je takováto velikost školy naopak
velkou výhodou.
Společným úsilím chceme i nadále radotínské gymnázium budovat jako
instituci, která bude přispívat nejen k rozvoji tolik potřebné obecné
vzdělanosti, ale především k vytváření lidských hodnot a vzájemných vztahů,
které nejsou pomíjivé.
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Výroční zpráva byla projednána na poradě pracovníků školy 29. června
2012.
Výroční zpráva školního roku 2011/2012 byla schválena Školskou
radou Gymnázia Oty Pavla dne 16. října 2012:
Mgr. Marta Chottousová

………………………………..

Mgr. Ivan Prchlík

………………………………..

Mgr. Karel Hanzlík

………………………………..

Ing. Daniela Pavlíčková

………………………………..

Ing. Petr Binhack

………………………………..

Karolína Přibylová

………………………………..

V Praze dne 28. října 2012
RNDr. Jana Hrkalová
ředitelka gymnázia
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Další informace

VIII.

Příloha č. 1: Učební plány oborů vzdělání
Učební plán šestiletého studia
zaměření 79-41-K/61 - všeobecné s rozšířenou výukou anglického jazyka
Ročník
Předmět
Český jazyk
a literatura
Anglický jazyk
Další cizí jazyk
Společenské vědy
Profesní příprava
Dějepis
Geografie
Geologie
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informační a
komunikační
technologie
Estetická výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4
Volitelný předmět 5
Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

Celkem
ZŠ

SŠ

4

4

4

3

3

5

8

15

4
3
1
2
2
4
2
2
2
1

4
3
1
2
2
4
2
2
2
1

4
3
2
1
4
3
3
2
2

3
3
2
2
2
4
3
2
3
-

3
4
2
2
2
3
2
3
3
-

4
4+1
2
2
2
3
2

8
6
2
4
4
8
4
4
4
2

14
14+1
6
2
6
6
1
14
8
8
8
4

2
2
31

2
2
1
32

2
2
1
33

2
2
2
33

2
2
2
2
35

2
2
2
2
30

4
4
1
63

4
8
1
2
4
4
4
132+1

Hodiny dalšího cizího jazyka (německého a francouzského) v 6. ročníku navýšeny (+1) v rámci Metropolitního programu podpory
středoškolské jazykové výuky Hlavního města Prahy.
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Učební plán Školního vzdělávacího programu Gymnázia Oty Pavla
platný od 1. 9. 2011

Časová dotace
1.
ročník

2.
ročník

3. ročník

4. ročník

Celková
dotace za
4 roky

Český jazyk a literatura

4

3

3

5

15

Anglický jazyk

4

3

3

4

14

Francouzský jazyk

3

3

4

4+1

14+1

Německý jazyk

3

3

4

4+1

14+1

Matematika

4

4

3

3

14

Fyzika

3

3

2

-

8

Chemie

3

2

3

-

8

Biologie

2

3

3

-

8

Geografie

-

2

2

2

6

Geologie

1

-

-

-

1

Společenské vědy

-

2

2

2

6

Dějepis

2

2

2

-

6

Profesní příprava

-

-

-

2

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výchova ke zdraví

1

-

-

-

1

Informační a komunikační technologie

2

-

-

2

4

Hudební výchova

2

2

-

-

4

Výtvarná výchova

2

2

-

-

4

Volitelný předmět 1

-

2

-

-

2

Volitelný předmět 2

-

-

2

2

4

Volitelný předmět 3

-

-

2

2

4

Volitelný předmět 4

-

-

2

2

4

Celková hodinová dotace

33

33

35

31

132+1

Předmět

UaK

Další CJ

Povinné předměty

Volitelné předměty

Hodiny německého a francouzského jazyka ve 4. ročníku navýšeny (+1) v rámci Metropolitního programu podpory středoškolské
jazykové výuky Hlavního města Prahy.
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Příloha č. 2: Úspěchy žáků školního roku 2011/2012

Český jazyk
Lenka Baumanová, 1.S – internetová literární soutěž Veršujeme jako o život
ocenění v celostátním kole
Suzana Nushiuvá, 4.A – Olympiáda z českého jazyka – obvodní kolo
11. místo – obvodní kolo

Matematika
E. Jelínková, O. Kincl, T. Bydžovský, T. Zahradník, P. Rusá, M. Chamrová, M. Dvořák
– Internetová matematická olympiáda
účast v celostátním kole
Daniel Mareda, 2.S – Pythagoriáda Prahy 5
6. místo – obvodní kolo
Martina Chamrová, 3.S – matematická olympiáda
6. místo – úspěšná řešitelka krajského kola
Ondřej Kincl, 3.S – matematická olympiáda
7. místo – úspěšný řešitel krajského kola

Fyzika
Tomáš Zahradník, 4.S – Fyzikální korespondenční seminář
3. místo – celostátní kolo a účast v mezinárodním kole v Německu
– Turnaj mladých fyziků
2. místo – celostátní kolo
– Fyzikální olympiáda
8. místo – krajské kolo (Hlavní město Praha), úspěšný řešitel
– Fyzikální olympiáda
1. místo – regionální kolo, člen družstva Talnet

Francouzský jazyk
Adéla Strandová, 2.S – Konverzační soutěž ve francouzštině - kategorie A1
4. místo – krajské kolo
Anton Richter, 2.S – Konverzační soutěž ve francouzštině - kategorie B1
2. místo – krajské kolo
Eliška Ctiborová, Zuzana Honzková, Anna Kalfusová, Kristýna Kopřivová, Natálie Králíková, Petr Krýže, Lucie
Petrová, Veronika Prokšová, Adéla Strnadová, Běla Sýkorová, Jakub Volf
získali certifikát úrovně B1 DELF scolaire
David Broda, Barbora Dvořáková, Markéta Halounková, Martina Chamrová, Ondřej Kohout, Michaela
Myšáková, Katrin Neubauerová, Adam Pšák, Linda Šejdová
získali certifikát úrovně A2 DELF scolaire

Německý jazyk
Marie Jůzková, 3.S – Olympiáda z německého jazyka - kategorie B1
2. místo – obvodní kolo
Veronika Šulcová, 6.S – Olympiáda z německého jazyka - kategorie C3
3. místo – obvodní kolo

Anglický jazyk
Adéla Strnadová, 2.S– CITY&GUILDS ENGLISH LANGUAGR CONTEST 2011
účast ve finálovém kole Prahy a Středočeského kraje
Tereza Švandová, 3.S – Olympiáda v anglickém jazyce - II.B kategorie
4. místo – obvodní kolo
Magdalena Schlindenbuchová, 6.S – Olympiáda v anglickém jazyce - III.A kategorie
4. místo – obvodní kolo
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Choc Martin, Janauerová Barbora, Kůla Václav, Lukáš Petr – 4.A
Bendíková Barbora, Mazánková Anna, Kolářová Lucie, Rusá Pavla, Růžičková Tereza, Rybář Robin,
Sedláčková Markéta, Schlindenbuchová Magda, Šulcová Veronika – 5.S
složili mezinárodní zkoušku University of Cambridge First Certificate in English (FCE)

Zeměpis
David Schlindenbuch, 3.S – Zeměpisná olympiáda - kategorie C
4. místo – obvodní kolo
Jan Kaupa, 3.S – Zeměpisná olympiáda - kategorie C
7. místo – obvodní kolo
Josef Martínek, 6.S – Zeměpisná olympiáda - kategorie D
3. místo – obvodní kolo

Biologie
Lída Kohoutová, 2.S – Biologická olympiáda - kategorie C
9. místo – obvodní kolo

Dějepis
Lída Kohoutová, 2.S – Dějepisná olympiáda
3. místo – obvodní kolo

IVT
Karel Štolfa, 1.S – Předveď , co umíš na PC – aplikační software
3. místo – obvodní kolo
Adam František Hanzlík, 3.S – Předveď , co umíš na PC – aplikační software
4. místo – obvodní kolo
Eliška Šťastná, 3.S – Předveď , co umíš na PC – textový editor
5. místo – obvodní kolo
Julie Hainzová, 3.S – Předveď , co umíš na PC – tabulkový procesor
5. místo – obvodní kolo

Hudební výchova
pěvecký sbor Columbella – Gymnasia cantant
bronzové pásmo – celostátní soutěž

Tělesná výchova
Tým 1.A – Středoškolský pohár 2012 v golfu
5. místo – celostátní soutěž
Martina Chamrová, 3.S – celopražský turnaj v šachu Habens Corpus
1. místo – starší kategorie
Michal Kuryl, 3.A – celopražský turnaj v šachu Habens Corpus
2. místo – starší kategorie
Petr Hřídel, 1.S – celopražský turnaj v šachu Habens Corpus
2. místo – mladší kategorie
Tým studentů GOP – turnaj středních škol v basketbalu pod záštitou MŠMT
2. místo – krajské kolo
Posádka studentů GOP – závod dračích lodí
2. místo – krajské kolo

FotoAkademie
Michaela Myšáková, 5.S – 7.ročník Olympus FotoAkademie – kategorie Krása detailu
3. místo – celostátní soutěž
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Sportovní úspěchy našich žáků mimo rámec tělesné výchovy
Golf
Klára Spilková, 2.A, – hráčka Ladies European Tour
první česká profesionální hráčka – členka České profesionální golfové asociace PGAC , už druhým rokem
účastnice světové série Ladies European Tour

Sportovní aerobic a fitness
Barbora Vavroňová, 4.A – Mistrovství Evropy 2012 Praha
2. místo – členka seniorského týmu kategorie aerobic
Mistrovství České republiky 2012
2. místo – členka seniorského týmu kategorie aerobic
Anna Zajíčková, 2.S – Mistrovství Evropy 2012 Praha
1. místo – fitness týmy a kategorie hip hop
Mistrovství ČR 2012
2. místo – fitness týmy

Rychlostní kanoistika
Ondřej Malý, 4.A – Mistrovství Evropy juniorů Portugalsko
9. místo – člen juniorské reprezentace
Mistrovství České republiky
1. místo – mistr ČR, K4 1000m

Motorismus
Jiří Forman, 4.A – Mistrovství České republiky – motokáry třídy ROTAX MAX
1. místo – mistr ČR
Rotax Max Eurochallange
8. místo – celkově z 99 účastníků(první Čech v historii v první desítce jezdců)
Rotax Max Eurochallange
4. místo – v posledním závodě ve francouzském Salbris (nejlepší
umístění českého jezdce v historii této třídy)
7. místo – ve světovém finále Rotax Max Grand finals

Orientační běh
Marie Procházková, 5.S – Mistrovství České republiky v orientačním běhu
3. místo – klasická trať, říjen 2011
– Mistrovství České republiky v lyžařském orientačním běhu
2. místo – leden 2012
– Mistrovství České republiky v nočním orientačním běhu
2. místo – březen 2012
– Mistrovství České republiky v orientačním běhu ve sprintu
4. místo – květen 2012

Badminton
Michaela Myšáková, 5.S – Mistrovství české republiky 2012 Hradec Králové
1. místo – mistr ČR v kategorii do 17ti let,
3. místo – mistrovství ČR ve čtyřhře
1. místo – na republikovém turnaji do 19ti let
– členka juniorské reprezentace, účast na mistrovství Evropy juniorů v Portugalsku,
účast na mezinárodních turnajích ve Švýcarsku,Belgii, Slovensku, Německu.

Lakros
Anna Pecharová, 3.S a Daniela Nováková, 4.S – Mistrovství Evropy v ženském lakrose
5. místo – členky reprezentačního týmu
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In-line rychlobruslení
Eva Praibišová, 4.S – Halové mistrovství České republiky
2. místo – halové mistrovství ČR
1. a 3. místo – Český pohár – půlmaratón – finále kategorie 16-17let
3. místo – mistrovství České republiky na dráze

Příloha č. 3: Statistiky školního roku 2011/2012
Příloha č. 4: Aktivity školního roku 2011/2012
Příloha č. 5: Výsledky státní části maturitních zkoušek jarního období r. 2012
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