
 
 
 
 
 

 Hodnocení práce gymnázia Českou školní inspekcí 
 

V říjnu 2017 byly Českou školní inspekcí hodnoceny podmínky, průběh 
a výsledky vzdělávání poskytovaného Gymnáziem Oty Pavla. Hodnoceným obdobím byly 
školní roky 2016/17 a 2017/18 k datu inspekce. Závěry inspekční zprávy: 
„Hodnocení vývoje 
- od posledního inspekčního hodnocení v roce 2009 se díky koncepčnímu vedení školy 

výrazně zlepšily prostorové a materiální podmínky pro vzdělávání 
- škola kontinuálně rozvíjí nastavenou koncepci gymnaziálního vzdělávání s důrazem na 

výuku cizích jazyků 
- vzdělávání zajišťuje dlouhodobě a plně kvalifikovaný pedagogický sbor 
- žáci standardně dosahují velmi dobrých výsledků v soutěžích a předmětových 

olympiádách“. 
 
 Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

 
Ve školním roce 2022/23 bude otevřena jedna třída čtyřletého studia se 

všeobecným zaměřením a jedna třída šestiletého studia (pro žáky 7. tříd základních 
škol) všeobecného zaměření s rozšířenou výukou anglického jazyka. Do třídy 
šestiletého studia bude přijato 28 žáků, do třídy čtyřletého studia 30 žáků. 

Všichni zájemci o obory s maturitní zkouškou budou skládat celostátní jednotné 
přijímací zkoušky formou písemného testu ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura 
a Matematika a její aplikace. Gymnázium Oty Pavla nebude organizovat další vlastní 
přijímací zkoušky. Podrobná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna k 31. 1. 2022 na 
adrese www.gop.cz. 

Jednotné přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení se budou konat ve 
dnech 12. a 13. dubna 2022 pro čtyřleté studium a 19. a 20. dubna 2022 pro šestileté 
studium. V rámci přijímacího řízení bude také hodnocen prospěch ze základní školy 
a umístění na předních místech v obvodních a krajských kolech předmětových soutěží, 
které musí být doloženo diplomem či potvrzením v přihlášce ke studiu.  

Přihlášky ke studiu je nutné podat na předepsaném formuláři nejdéle do 
1. března 2022. 

Spolupracujeme se společností Přijímačky Praha s.r.o., která organizuje přípravné 
kurzy přímo v budově školy. 

 
Osobitost Gymnázia Oty Pavla je ovlivněna jednak krásným a klidným 

prostředím, ve kterém se nachází, jednak tím, že se jedná o školu s menším počtem 
žáků, což umožňuje více osobní, individuální přístup i v péči o talenty. 
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Adresa školy:  Praha 5 – Radotín, 153 00, Loučanská 520 

 
Druh studia:  čtyřleté a šestileté denní studium 

     
Vyučované obory:  79-41-K/41 čtyřleté všeobecné výuka dle ŠVP 
        

    79-41-K/61 šestileté všeobecné s rozšířenou výukou AJ 
 
Dopravní spojení: ze Smíchovského nádraží vlakem  

(ve špičce cca 12 min.) nebo autobusem č. 244  
ze stanice Na Knížecí autobus č. 120 
ze Zličína a Prahy 5 - Stodůlky autobusy č. 246, 309 
z Černošic přes Třebotov autobus č. 313 
školní linka ze Zbraslavi a Lahovic č. 261 
 

Den otevřených dveří zrušen z epidemiologických důvodů 
 

Kontakty:  Miroslava Sedláková, tel: 257 911 680 
sekretariat@gop.cz, www.gop.cz 

 



 
 

 Charakteristika školy 
 
Gymnázium Oty Pavla se nachází v krásném a klidném prostředí Radotína na 

břehu řeky Berounky na rozhraní krajů Hlavní město Praha a Středočeský kraj. Patří mezi 
nejmenší gymnázia v Praze, neboť v deseti třídách studuje přibližně 300 studentů. Jako 
jediná škola v ČR úzce spolupracujeme s Golf Academy v areálu Prague City Golf Club, 
který se nachází v těsné blízkosti školy.  

 
 

 Profil školy v současné době 
 
V současné době Gymnázium Oty Pavla nabízí šestileté denní studium všeobecné 

s rozšířenou výukou anglického jazyka a čtyřleté denní studium se všeobecným zaměřením, 
ve kterém výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu. Studium obou 
oborů je všeobecným základem pro vysokoškolské studium přírodovědných, technických 
a humanitních oborů nejen v České republice, ale i v zahraničí.  

Gymnázium plně podporuje rozvoj talentovaných žáků ve všech oborech 
rozmanitou nabídkou volitelných předmětů, individuální přípravou pro předmětové soutěže 
i účastí v mnoha vzdělávacích projektech. Do vyučovacích hodin postupně zařazujeme 
prvky kritického myšlení a formativního hodnocení. 

Od 3. ročníku se čtyřleté studium (od 4. ročníku šestileté studium) profiluje 
formou volitelných předmětů, ke kterým patří seminář z českého jazyka, matematiky, 
anglického, německého a francouzského jazyka, seminář ze zeměpisu, dějepisu, 
společenských věd, fyziky, biologie, chemie, programování a dějin umění. Ve všech třídách 
jsou hodiny anglického jazyka doplněny výukou rodilých mluvčí. 

Žáci s nejlepšími výsledky v cizích jazycích mají možnost zakončit studium 
mezinárodně platnými zkouškami z anglického jazyka FCE a CAE, z francouzského jazyka 
zkouškami DELF a z německého jazyka GOETHE-ZERTIFIKATE. Prohloubení 
jazykových znalostí a dovedností je studentům umožněno formou jazykových soustředění, 
spoluprací s jazykovou agenturou Channel Crossings, Britskou radou, Francouzským 
a Goethe-Institutem v Praze a také možností navštěvovat nepovinné konverzace 
z anglického, německého a francouzského jazyka, včetně přípravy na mezinárodní 
certifikáty. 

Na Gymnáziu Oty Pavla aktivně pracuje školní parlament složený ze zástupců 
všech tříd. V tomto školním roce obnovil tradici školního časopisu s novým názvem 
TRAGOPAN. 

 
 Exkurze, zahraniční zájezdy, sportovní kurzy, kroužky 

 
Součást výuky tvoří zahraniční poznávací a výměnné zájezdy, historické, 

geografické a botanické exkurze a sportovní kurzy. Tradicí se staly vodácké kurzy na 
Vltavě, lyžařské kurzy základní ve Špindlerově Mlýně a carvingové v Rakousku a také 
účast studentů ve sportovních turnajích v košíkové, volejbalu, fotbalu a florbalu. 

 Ve škole působí již více než patnáct let pěvecký sbor Columbella a také 
organizujeme pro naše studenty mnoho zájmových kroužků. 
  

o 

 
 

 Projekty a spolupráce 
 
Gymnázium Oty Pavla již čtrnáctým rokem organizuje úspěšný celorepublikový 

vzdělávací projekt v digitální fotografii nazvaný PHOTOBASE. Zahrnuje 
celorepublikovou fotografickou soutěž PHOTOCONTEST o hodnotné ceny, která bude 
zakončena výstavou vítězných velkoformátových fotografií ve věži Novoměstské radnice 
v březnu 2022.  

Jazyková výuka je každoročně doplňována výměnnými a poznávacími zájezdy do 
Anglie, Francie, Německa a Rakouska. Organizujeme také studentské výměny 
do partnerského Gymnázia Wurzen u Lipska a spolupracujeme se 68. Gymnáziem v Sankt-
Petěrburgu.  

Dlouhodobě využíváme služeb Pedagogicko-psychologické poradny v Praze 5, 
spolupracujeme s Ligou proti rakovině, Světluškou a Život dětem. Pedagogové Gymnázia 
Oty Pavla využívají možnosti supervizních setkávání a spolupráce s externí mentorkou.  Ve 
školním roce 2018/19 jsme zahájili dlouhodobý projekt „Posilování pozitivních vztahů ve 
třídách“ ve spolupráci s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze. Pro 
zpestření a modernizaci výuky organizujeme dny odborných přednášek a aktivit vedené 
externími odborníky, postupně zařazujeme do vyučovacích hodin přírodovědných 
a humanitních předmětů tandemovou výuku, výuku metodou CLIL a metody kritického 
myšlení. V letošním roce jsme zahájili spolupráci s Národním centrem programu DofE. 

Umožňujeme také pedagogické praxe studentů vysokých škol a jsme tréninkovou 
školou studentů programů Učitel naživo a Ředitel naživo.  

 
 Distanční výuka 

 
V době uzavření škol je distanční výuka řešena prostřednictvím jednotné 

platformy MS Teams.  Pro zpětné vazby žákům a rodičům je používán informační systém 
Bakalář, pro vzájemnou komunikaci slouží školní žákovské e-maily. 
  
 

 Úspěchy studentů 
 
V loňském školním roce i přes omezení a převedení do on-line prostředí většiny 

předmětových soutěží, se našim žákům v nich podařilo uspět v krajských a celostátních 
kolech. Z mladších žáků získala nejvíce ocenění Eliška Lukavská, 2.S, za 1. místo 
v celostátním kole olympiády z českého jazyka, za přispění k prvenství týmu své třídy 
v projektu Příběhy našich sousedů a ještě za zdařilou reprezentaci školy v krajském kole 
soutěže Němčina mě baví. Ze starších žáků ocenění získali: Ester Horálková, 4.S, za 
2. místo celostátního kola soutěže Rosteme s knihou, Lucie Zemanová, 3.A, za zvláštní 
ocenění poroty celostátního kola literární soutěže Čapkoviny, Jan Birgus a Carl Tůma, oba 
2.A, a Anna Lánská, 4.A, za prvenství v krajském kole Dějepisné soutěže gymnázií. 
Michaela Šimánková, 4.S, postoupila v debatní soutěži EYP v anglickém jazyce do 
mezinárodního kola, Ema Slavíčková, 4.S, a Anna Vondrová, 1.A, byly vybrány na národní 
konference EYP. 

Všechna tato ocenění našich studentů ve velmi silné konkurenci téměř 
60 pražských gymnázií jsou ještě více umocněna skutečností, že radotínské gymnázium 
v počtu žáků patří mezi nejmenší gymnázia v Praze.  


