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Praha, 10. října 2016

RNDr. Zdeňka Hamhalterová
ředitelka školy

2

I.
Základní údaje o škole
1.

Přesný název právnické osoby (dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014)
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

2.

Ředitel a statutární zástupce ředitele
ředitelka školy
RNDr. Bc. Zdeňka Hamhalterová, zdenka.hamhalterova@gyarab.cz , 235 353 542
statutární zástupkyně ředitelky
RNDr. Bc. Libuše Hobzová, hobzova@gyarab.cz, 235 351 707

3.

Webové stránky právnické osoby
www.gyarab.cz

4.

Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku)
škola – gymnázium, kapacita 670 žáků
školní jídelna, kapacita 750 strávníků

5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ
(které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku)

poznámka
škola

kód

název oboru / vzdělávacího programu

cílová kapacita oboru /
programu

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

Gymnázium

79-41-K/41

Gymnázium
ŠVP pro čtyřleté gymnázium
zaměření: Přírodní vědy

265

od 1. 9. 2009 výuka dle
ŠVP

Gymnázium

79-41-K/41

Gymnázium
ŠVP pro čtyřleté gymnázium
zaměření: Programování

140

od 1. 9. 2009 výuka dle
ŠVP

Gymnázium

79-41-K/41

Gymnázium
ŠVP pro čtyřleté gymnázium
zaměření: Humanitní vědy

265

od 1. 9. 2009 výuka dle
ŠVP
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6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2013/2014:
i.
ii.

nové obory / programy – nejsou
zrušené obory / programy k 31. 8. 2015 – nejsou

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
(uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku)
Arabská 14, 160 00 Praha 6 (vlastník objektu je HMP)
8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Vedení školy se snaží zabezpečit dlouhodobě velmi dobré podmínky pro výuku všech
povinných a volitelných předmětů a pro realizaci všech plánovaných školních a mimoškolních
aktivit, které jsou součástí učebního plánu. Každoročně se provádí technická modernizace
budovy školy i učeben a následně jejich postupné vybavení novými učebními pomůckami. Škola
se pravidelně zapojuje do grantových řízení MHMP, Městské části Praha 6, MŠMT či jiných
institucí, jejichž cílem je získání finančních prostředků na moderní výuku. Ve školním roce
2015/2016 byly čerpány ze získaných grantů tyto finanční prostředky:
Poskytovatel

Název akce

Částka

Městská část
Praha 6

Zdravé město Praha 2015
Seznamme se!
Zdravá Šestka 2015
Seznamme se!
Zdravá škola
Krok za krokem
Zdravá Šestka 2015
Krok za krokem

MHMP

DG netradičně a prakticky

19 000 Kč

MHMP

Podpora nadaných studentů v oblasti multimediální
výchovy

80 000 Kč

MHMP

Almere – Prague International Exchange 2014-2015

90 000 Kč

MHMP

Czech – Israeli GAIA Project

MHMP

Divadelní projekt na téma „Co nás spojuje, co nás
rozděluje“ - SRN

MHMP

Učíme se demokracii – projekt v USA

Nadační fond
Cesta ke vzdělání

Mezinárodní odborná spolupráce s CTY Johns
Hopkins na projektu CTY Online

MHMP
Městská část
Praha 6
MHMP

36 000 Kč
21 700 Kč
6 000 Kč
7 000 Kč

100 000 Kč
30 000 Kč
150 000 Kč
36 232,50 Kč

Dále byly z rozpočtu MHMP, z rozpočtu právnické osoby a Společnosti přátel Gymnázia
Arabská realizovány tyto akce většího rozsahu:
Poskytovatel
financí
MHMP

Akce
Komplexní rekonstrukce střechy
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Částka
9 500 000 Kč

MHMP

Rekonstrukce počítačové sítě

1 100 000 Kč

Právnická osoba

Průběžná obměna výpočetní techniky v kabinetech

105 000 Kč

Právnická osoba

Výměna telefonní ústředny

145 000 Kč

Právnická osoba

Přístrojové vybavení školní kuchyně

SPGA

Učební pomůcky, knihy

SPGA

Vybavení družstva na lyžařský výcvik - lyže

58 000 Kč
263 000 Kč
90 000 Kč

Žákům a pedagogům byly ve školním roce 2015/2016 k dispozici:
 odborné učebny
o fyziky – s audiovizuální a projekční technikou
o chemie – 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou, jedna s interaktivní
tabulí)
o biologie – 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou)
o zeměpisu – 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou)
o dějepisu – s interaktivní tabulí a s audiovizuální a projekční technikou
o základů společenských věd – s audiovizuální a projekční technikou
o českého jazyka – s audiovizuální a projekční technikou
o výtvarné výchovy – s audiovizuální a projekční technikou
o hudební výchovy – s audiovizuální a projekční technikou
o anglického jazyka – 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou)
o německého jazyka – 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou)
o francouzského jazyka – s audiovizuální a projekční technikou
o ruského jazyka – s audiovizuální a projekční technikou
o matematiky – 2 učebny s interaktivní tabulí a s audiovizuální a projekční
technikou
 laboratoře
o
o
o

laboratoř biologie - s audiovizuální a projekční technikou
laboratoř fyziky - s audiovizuální a projekční technikou
laboratoř chemie

 učebny – všechny s audiovizuální a projekční technikou
 dvě tělocvičny, posilovna a venkovní komplex hřišť s atletickým oválem 250 m s umělým
povrchem, víceúčelové hřiště s umělým trávníkem 3. generace
 tři učebny s výpočetní technikou, s internetem a s projekční technikou
 hudební zkušebny
 keramická dílna s keramickou pecí
 fotokomora
 moderní knihovna s celodenním provozem a s možností kopírování, skenování a využívání
počítačů s internetem – k dispozici je 18 300 knih (z toho 14 260 knih ve volném výběru),
154 audiovizuálních dokumentů, 28 titulů odborných časopisů (některé ve více výtiscích),
čtečky a e-knihy
 studovna pro individuální studium a přednášky (s audiovizuální a projekční technikou)
 studentský klub
 klub pedagogů
 sborovna a kabinety s počítači, tiskárnami a kopírkami
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školní kavárna
školní jídelna s kapacitou 750 strávníků (nabízí 3 druhy jídel)
šatny s osobními skříňkami, TV šatny se sprchami
toalety a sprchový kout na každém patře
budova je po rozsáhlé rekonstrukci bezbariérová
WIFI v celém areálu školy

9. Školská rada
V hodnoceném období pracovala školská rada sestavená po volbách v roce2014 (podle §167
zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Složení rady:
člen

zastupuje

funkce ve školské radě

Ing. Marie Kousalíková

zřizovatele – HMP

předseda
kontakt:
kousalikovam@gmail.com

Jan Pauer (1. 9. 2015)

zřizovatele – HMP

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Mgr. Jan Tuzar
MUDr. Dana Vidimová
Mgr. Jitka Yaghobová

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
pedagogické pracovníky
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
pedagogické pracovníky
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků

Ve školním roce 2015/2016 proběhla podle plánu 3 zasedání rady, na kterých se řešilo:
 projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za rok 2014/2015
 projednání hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016
 projednání a schválení úpravy Školního vzdělávacího programu s platností pro 1. ročník od 1. 9.
2016
 projednání harmonogramu školního roku 2016/2017
 projednání a schválení školního řádu platného od 1. 9. 2016 včetně příloh (pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků, řád školní knihovny, řády laboratoří, pokyny pro bezpečnost při výuce
TV, vnitřní řád školní jídelny, výpůjční řád sportovního vybavení školy).
Na všechna zasedání byla pozvána ředitelka školy, aby předkládala požadované materiály.
Jednací řád Školské rady Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 a zápisy z jednání jsou uloženy v ředitelně
školy a na webových stránkách školy.
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II. Pracovníci právnické osoby
1. Pedagogičtí pracovníci
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané celkem

škola

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

4

4

63

50,29

0

0

63

50,29

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
škola

celkem % z celkového počtu
pedagogických pracovníků

počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

nekvalifikovaných

61
2

96,82
3,17

c) věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31. 12. 2015

do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

63

0

10

16

13

17
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v tom podle věkových kategorií

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

počet
účastníků

zaměření

vzdělávací instituce

Koučing v učitelské praxi

Descartes

P. Monnet – Král a
osobnost

Franc. institut
Národní galerie

semináře

43

Latina per se illustrata
Klášter Teplá
Odborné názvosloví ve
středověké latině

63

Asociace učitelů klas. jazyků
Asociace učitelů dějepisu
Klub ekologické výchovy

Ženy v rodech Přemyslovců
a Lucemburků
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AV ČR

Evaluace v environmentální
výchově
Forenzní antropologie
v praxi

British Counsil
Goethe Institut Praha

Termojaderná elektrárna

Ruské centrum vědy a kult v
Praze

Co bychom měli vědět o
znečištěném ovzduší

Asociace učitelů OV a SV
Člověk v tísni

Láska v básních W.
Shakespeara

Techambition
Descartes

Dramatická výchova ve
výuce

NIDV
CČSH

Oslavy tradičního
slovanského svátku

Vize 97

Nové učební metody a
učebnice RJ

Hueber
BCIRG III Wien

Ukrajinská krize
Etnolog. ústav AVČR
Sociální vyloučení
U nás pomáhali taky
Techambition
Zajímavá algebra
Matematika pro život
Evropa a reformace
Cesta do nejvzdálenějších
koutů lidského vědomí

Sdružení učitelů FJ
Cambridge Un. Press
ASUD
Asociace jaz. škol
AVČR
TERRA – KLUB
VŠE
Národní centrum bezpečného
internetu
Channel Crossing
Člověk v tísni
MUP

Práce s učebnicí NJ
VŠCHT
Historická místa ve Vídni
Descartes
Současná hudební analýza
a estetika
Metody výuky ve FJ
Authentic practice
Regionální dějiny
Moderní přístupy ve výuce
jazyků
Nepálská zemětřesení
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Asociace uč. klas. jaz

Dnešní svět v souvislostech
Novinky v informatice
Řešení případů
kybernetické kriminality
Integrace metody CLIL do
výuky ciz. jazyků
Za změnou je učitel
Czech English
Memory s Lexis
Chemie kolem nás
Chemie – badatelská výuka
Koučing v učitelské praxi
Antika v Kosmově kronice
Funkce vokativu v klas.
latině
První pomoc

Live support

Letní škola historie

Ped. F. UK

Labyrint migrace

NIDV

Supervize ve školní praxi
kurzy

8

Člověk v tísni
10

Němčina s rodilými
mluvčími

Jaz, škola Tandem
JČMF

Matematický klokan

VŠCHT

Letní škola Ch, Fy, Bi

NG Praha

Zaostřeno na umění
doplňkové pedagogické
studium

Právní věci ve školství
Využití ICT
školský management

6

AZŠJ

ŘŠ a ŠJ

6

Celostátní konference řed.
Přijímací zkoušky

AŘG
NIDV
FF UK

9

Přednáškový blok pro
výchovné poradce
Autorská tvorba a
pedagogika
rozšiřování aprobace

3

Rozšiřující studium TV

AMU – DAMU
3

Kurz pro asistenty ped.
Konference české pobočky
ornitologické

Česká společnost ornitologická

Edulearning Barcelona
konference

5

Didaktika informatiky

Ped. F. UK
Rytmus

IATED ACADEMY
6

Školní weby

Technická univ. Liberec
EDUin

Fyzikální aplikace
v medicíně

FBMI ČVUT

Konzult. seminář pro
předsedy mat. komisí
Konzult. seminář k didakt
testu z M
Konzult. sem. k MZ pro
manegement
Státní maturity

8

Hodnotitel ústní zkoušky
z AJ

15

NIDV
Cermat

3

FBMI ČVUT
LF UK
Ped. F. UK

ŠMK
Zadavatel
Zadavatel PUP
Hodnotitel CJ PUP
3

jiné

Doktorské studium

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků

celkem (fyzické osoby)

21

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.)
z toho

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.)

0

rodilý mluvčí

4
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2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

23

21,42

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

počet
účastníků

zaměření

Nové trendy v moderním vaření

Jídelny.cz

Podlimitní veřejné zakázky
semináře

4

vzdělávací instituce

Seminaria

Jak vypořádat inventurní rozdíly
Evidence smluv a zveřejňování

4

Aliaves
VEMA, a. s.

Účetnictví a rozpočet, rozšiřující práce
s programen
kurzy
jiné (uvést jaké)
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GORDIC

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ)
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)

1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů
a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

počet tříd / skupin

počet žáků / studentů

20

588

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně)
-

přerušili vzdělávání:
nastoupili po přerušení vzdělávání:
sami ukončili vzdělávání:
vyloučeni ze školy:
nepostoupili do vyššího ročníku:
přestoupili z jiné školy:
přestoupili na jinou školu:
jiný důvod změny (uveďte jaký):

3
4
6
0
6
13
5

z toho nebylo povoleno opakování: 3

b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) - nemáme
2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)
a) denní vzdělávání
škola

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů
na učitele

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

29,4

11,69

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

Gymnázium, Praha 6,
Arabská 14

Jihočeský

škola

kraj

Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

počet
žáků/studentů
celkem

2

1

3

1

2

2

1

0

0

2

160

5

0

179

z toho
nově přijatí

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

44

1

0

46

3. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
a) denní vzdělávání

12

škola

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
83

prospělo s vyznamenáním
z celkového počtu žáků / studentů:

neprospělo

7

opakovalo ročník

2
563

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

95,75

tj. % z celkového počtu žáků/studentů

66,036

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

0,058

z toho neomluvených

b) vzdělávání při zaměstnání - nemáme

4. Výsledky maturitních zkoušek
MATURITNÍ ZKOUŠKY
škola

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

denní
vzdělávání

počet žáků, kteří konali zkoušku

127

z toho konali zkoušku opakovaně

0

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

9

prospěl s vyznamenáním

41

prospěl

79

počet žáků, kteří byli hodnoceni

neprospěl

škola

7
MATURITNÍ ZKOUŠKY

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

denní
vzdělávání

Stav po podzimním termínu maturitních zkoušek 2014
počet žáků, kteří konali zkoušku

133

z toho konali zkoušku opakovaně

7

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

3

počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl s vyznamenáním

43

prospěl

81

neprospěl

13

vzdělávání
při zaměstnání

3

vzdělávání
při zaměstnání

5. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2016/2017
Gymnázia
délka vzdělávání

6 let

8 let

468

počet přihlášek celkem

přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
(denní vzdělávání)

4 roky

1

počet kol přijímacího řízení celkem

204

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole

204

z toho ve 2. kole

-

z toho v dalších kolech

-

z toho na odvolání

54
264

počet nepřijatých celkem

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: 79-41-K/41

0

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

-

Škola byla zapojena do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky – zkouška byla připravena
společností CERMAT.
Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců
a příslušníků národnostních menšin.
Arménská republika
Korejská republika
Kyrgyzská republika
Republika Kazachstán
Ruská federace
Slovenská republika
Spojené státy americké
Spolková republika Německo
Španělské království
Ukrajina
Vietnamská socialistická republika

1
2
1
1
6
5
1
1
1
5
6

Jednou z forem integrace na naší škole je studium žáků – cizinců. V naší škole studují žáci různých
národností. Těchto žáků je kolem 5 procent z celkového počtu všech žáků školy a rozhodně
přispívají k vzájemnému obohacení mezi žáky ve třídě. Aktivně se zapojují i do mimoškolních
činností (účast na olympiádách, projektech, hra na hudební nástroje, zpěv, sport).
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Někteří žáci - cizinci mají problémy s českým jazykem, další s odlišností kultury a zvyků od českých
žáků, proto jim je věnována individuální péče a jsou jim přizpůsobeny podmínky pro výuku (např.
individuální kurzy českého jazyka, apod.).
6. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Integrace
Na gymnáziu se během let vyvinuly efektivní mechanismy, jak integrovat žáky s různou úrovní
specifických poruch učení, s tělesným, sluchovým či se zrakovým postižením. Učitelé jsou
průběžně informováni o stavu jednotlivých žáků, hlavně v prvním ročníku, a poučeni o způsobu,
jak individuálně přistupovat při výuce i klasifikaci u integrujících se žáků. Nejčastější porucha učení
je dyslexie, dysgrafie popř. dysortografie. Setkáváme se i s poruchou pozornosti (ADHD). Jeden
integrovaný žák využívá asistenta pedagoga při výuce. Větší pedagogická náročnost třídního
učitele a ostatních vyučujících ve třídě s integrovanými žáky je kompenzována ředitelkou školy
finanční a materiálovou podporou. Škola vychází vstříc pohybově handicapovaným žákům, neboť
disponuje bezbariérovým přístupem i výtahem. Mimo tuto materiální podporu nabízí gymnázium
odbornou personální pomoc včetně spolupráce s odbornými institucemi jako je Pedagogickopsychologická poradna Prahy 6, Jedličkův ústav, Vertikála, APLA.
V tomto školním roce bylo přiznáno uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP MZ) 9 žákům.
Integrovaní žáci:




specifické poruchy učení:
tělesně postižení:
Aspergerův syndrom:

19 žáků
2 žáci
1 žák

Ve škole ve sledovaném roce pracoval na částečný úvazek jeden asistent pedagoga. Finančně byl
podpořen zřizovatelem.
Nově je ve škole zaměstnán na částečný úvazek školní psycholog.
7. Vzdělávání nadaných žáků
Vzdělávání nadaných žáků je součástí koncepce školy – individuálně pracovat s jednotlivci i se
společně zájmově orientovanými týmy (třídními i mezitřídními).
Všechny komise pro vzdělávací oblast – obor mají ve svém plánu činnosti pro daný školní rok
zařazeny aktivity pro nadané žáky a žáky se zájmem o nějaký obor či problematiku. Tradičně je
žákům nabízena účast v předmětových olympiádách a jiných soutěžích, které jsou publikovány v
materiálech MŠMT. Nadaní žáci mají prostor v dlouhodobě realizovaném projektovém vyučování,
v akcích připravovaných tradičně i nově školou jako je tvůrčí psaní, tvorba školních novin, literární
večery apod. a nyní i v mezinárodním projektu CTY Online.

Ročníkové práce ve 2. ročníku
Součástí učebního plánu ve druhém ročníku jsou ročníkové práce. Žáci se pod vedením pedagogů
školy učí zpracovat odbornou práci na školou nabídnuté téma a připravují i její veřejnou obhajobu
včetně prezentace s využitím ICT. Nejlepší práce pak žáci ve vyšším ročníku rozšiřují a předkládají
jako práce v rámci Středoškolské odborné činnosti. Každoročně některé práce SOČ postoupí až do
republikového kola. Ve školním roce byla opět vyhlášena soutěž o nejlepší ročníkovou práci:
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Oceněné práce
Žák

Třída

Předmět

Téma práce

Vedoucí práce

Hana Sidejová

2. A

VKVT

Architektura Jana Kaplického

Z. Špidlová

Tereza Škrdlová

2. A

ČJ

Místní a pomístní jména v Praze

J. Žytek

Kristýna
Vojtěchovská

2. A

Aj

Tunny

A. Jirásková

Tomáš Svoboda

2. B

D

Z legionáře kozákem

L. Dvořáková

Hana Hejhalová

2. C

Bi

Chovatelská stanice dobrmanů

Z. Novotná

Emílie Kučerová

2. C

Z

Meteorologie

J. Ottová

Barbora Bílová

2. D

Fj

Les trois icones de la mode francaise

A. Krumpová

Matěj Depta

2. D

Ch

Porovnání kvality bílých jogurtů

L. Veselá

Jiří Doubrava

2. D

M

Zajímavé vlastnosti obecného
trojúhelníku

V. Jára

Barbora Dudková

2. D

Čj

William Shakespeare a současné
divadlo

I. Vondráčková

Marie Trunečková

2. D

ZSV

Psychohygiena u pracovníků center
krizové intervence

M. Kalousek

Tomáš Hromada

2. E

Pg

Evoluce života

D. Kahoun

Jiří Kopejtko

2. E

Pg

Synchronizace složek FX

D. Kahoun

Individuální vzdělávací plány pro talentované žáky
V roce 2015/2016 bylo umožněno studium podle individuálního vzdělávacího plánu několika
žákům:


14 žáků mělo individuální uzpůsobení vzdělávacího plánu vzhledem ke svým sportovním
aktivitám ve vrcholovém sportu.



1 žákyně měla individuální uzpůsobení vzdělávacího plánu ve francouzském jazyce, kde
byla na vyšší úrovni než ostatní žáci.



2 žákyně měly individuální uzpůsobení vzdělávacího plánu z důvodu zapojení do projektu
CTY ONLINE
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Projekt CTY Online
Ve školním roce 2015/2016 se žáci školy zapojili podruhé do mezinárodního projektu CTY
Online (Center for talented Youth) organizovaného ve spolupráci s American Fund for Czech and
Slovak Leadership Studies. Vybraní talentovaní žáci spolupracovali s tutorem z některé z předních
zahraničních univerzit. Škola se stala přímo jedním ze zkušebních míst pro závěrečné testy – AP
Physics, AP Chemistry - zapojení žáci: Tereza Flohrová 3. C, Martina Křížová 3. C.

Viktória
Šupšaková
4. B

Lucie
Cíchová
4. C

Natalie
Pecková
4. C

Veronika
Šilhová
4. C

Markéta
Jónová

Jiří
Doubrava
2. C

Josef
Burda
4. E

Řešitelé 38. ročníku Středoškolské odborné činnosti
(2015/2016)
Obor: Tvorba učebních pomůcek a didaktické techniky
Název práce: Didaktika detektivky
Vedoucí práce: Mgr. Jakub Žytek
Spolupráce s jinou institucí: ne
Umístění: 1. místo v krajském kole, 12. v celostátním kole
Obor: Zdravotnictví
Srdeční choroby a vliv vnějších faktorů na vznik
Název práce:
vrozených srdečních vad
Vedoucí práce: Mgr. Zdeňka Novotná
Spolupráce s jinou institucí: Nemocnice Motol
Umístění: 5. místo v krajském kole
Obor: Zemědělství, potravinářství a vodní hospodářství
Klíště obecné Ixodes ricinus a bakterie rodu
Název práce:
Borrelia burgdorferi
Vedoucí práce: Mgr. Šimon Hrozinka
Spolupráce s jinou institucí: PřF JČU v Č. Budějovicích
Umístění: 4. místo v krajském kole
Obor: Biologie
Název práce: Cytogenetika plšíků
Vedoucí práce: Mgr. Šimon Hrozinka
Spolupráce s jinou institucí: PřF UK v Praze
Umístění: 7. místo v krajském kole
Obor: Historie
Název práce: Češi na bojištích první světové války
Vedoucí práce: PhDr. Lenka Dvořáková
Spolupráce s jinou institucí: ne
1. místo v krajském kole,
Umístění:
15. místo republikové kolo
Obor: Tvorba učebních pomůcek
Název práce: Sbírka úloh z matematiky
Vedoucí práce: Milan Kvajsar
Spolupráce s jinou institucí: ne
Umístění: 2. místo v krajském kole
Obor: Fyzika
Název práce: OS2D
Vedoucí práce: Ing. Daniel Kahoun
Spolupráce s jinou institucí: ne
Umístění: Krajské kolo
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Obor:
Název práce:
Vedoucí práce:
Spolupráce s jinou institucí:
Umístění:
Obor:
Název práce:
Vedoucí práce:
Spolupráce s jinou institucí:
Umístění:
Obor:
Název práce:
Vedoucí práce:
Spolupráce s jinou institucí:
Umístění:

David
Kregl
4. E
Filip
Jůza
4. E

Šimon
Waage
4. E

Informatika

WebDesign
Ing. Daniel Kahoun
ne
Krajské kolo
Informatika
Simulátor OS
Ing. Daniel Kahoun
ne
Krajské kolo
Informatika
Bezpečnostní kontrola uživatele
Ing. Daniel Kahoun
ne
Krajské kolo

Aktivity komisí pro vzdělávací oblasti – obory

(1) Akce komise pro vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie:
Ve spolupráci s FIT ČVUT byl připraven pro žáky 4. ročníku zaměření Programování odborný
týden, který probíhal v areálu FIT v Praze.
V zaměření Přírodní vědy a Humanitní vědy probíhala výuka předmětu aplikační SW podle
hlubšího zájmu žáků ve 2 variantách - žáci mohli jít buď do větší teoretické hloubky, nebo
vytvářeli více menších praktických projektů.

(2) Akce komise pro vzdělávací obor Dějepis:
Pro žáky se zájmem o historii připravila komise následující projekty:

projekt:

Projektové vyučování Terezín - dvoudenní

vedoucí:

A. Horáčková

počet žáků, třída

34

přínos

Mimořádný, realizace průřezových témat, výchovná složka, rozvoj ŠVP

partneři projektu

Vzdělávací oddělení Památníku Terezín

projekt:

Projektové vyučování Terezín - jednodenní

vedoucí:

A. Horáčková (spolupráce M. Kalousek)

počet žáků, třída

52

přínos

Mimořádný, realizace průřezových témat, výchovná složka, rozvoj ŠVP
(pro třídy 2. E a 3. E )
Vzdělávací oddělení Památníku Terezín

partneři projektu
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projekt:

Odborný kurz Hartmanice – místo tří kultur

vedoucí:

A. Horáčková

počet žáků, třída

30

přínos

Mimořádný, realizace průřezových témat, badatelská činnost, výchovná
složka, rozvoj ŠVP

Talentovaní žáci 2. A mohli ověřit svoje schopnosti při týdenním odborném badatelském
kurzu: Hartmanice - město tří kultur. Byly využity badatelské metody a metoda investigativního
získávání informací, stejně jako práce s prameny v knihovně, na městském úřadu v Hartmanicích,
v ZŠ, v synagoze a muzeu, při dotazníkové metodě v Hartmanicích. Výsledek byl nad očekávání.
Prezentace výsledků bádání a umělecká tvorba vznikaly jako součást odborného kurzu. Zároveň
docházelo k přirozené podpoře talentovaných žáků. Stejně tak umožnily tyto metoda samostatné
bádání a zapojení i integrovaného žáka.

(3) Akce komise pro vzdělávací obor Chemie:
projekt:

Analytická chemie v laboratořích PřFUK

vedoucí:

I. Loužecká

počet žáků, třída

16, SPrV

přínos

Rozšíření znalostí z analytické chemie, prohloubení laboratorních
dovedností.
Katedra ACH PřFUK, doc. Petr Šmejkal, PhD.

partneři projektu

(4) Akce komise pro vzdělávací obor Fyzika:
projekt:

Interaktivní fyzikální laboratoř

vedoucí:

L. Veselá, J. Tuzar

počet žáků, třída

první - třetí ročník, třídy C, D, E

přínos

Experimentální práce se specifickými přístroji

partneři projektu

Katedra didaktiky fyziky MFF UK

(5) Akce komise pro vzdělávací obor Biologie:
projekt:

GAIA

vedoucí:

Š. Hrozinka, T. Brinke

počet žáků, třída

10 žáků různých tříd

přínos

Poznávání ekosystémů, komunikace v angličtině, rozšíření vědomostí
v oblasti ornitologie.
Škola v Izraeli WBAIS, Gymnázium Botičská

partneři projektu
tematická studijní
cesta:
vedoucí:

Toulky přírodou jižní Moravy
RNDr. Lukáš Erhart, Mgr. Barbora Novosadová
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počet žáků, třída
přínos

27 žáků z různých tříd
Mimořádný. Poznávání ekosystémů, rozšíření vědomostí v oblasti
ornitologie, entomologie, hydrobiologie, botaniky, dendrologie,
ekologie, historie a ochrany životního prostředí. Zdokonalení terénní
biologii.

Novou aktivitou v roce 2015/2016 byl odborný biologický den v Šárce – Terénní biologie pro
třídy 2. A, 2. B a 2. E. Žáci byli rozděleni do 6 skupin a postupně se vystřídali na jednotlivých
stanovištích, kde se věnovali následujícím aktivitám: ornitologie (pod vedením Mgr. Tomáše
Brinkeho), botanika (pod vedením Mgr. Ireny Šebkové), hydrobiologie (pod vedením Mgr.
Zdeňky Novotné), dendrologie (pod vedením RNDr. Lukáše Erharta), základy myslivosti (pod
vedením Mgr. Kateřiny Gondové), entomologie (pod vedením RNDr. Veroniky Tománkové,
Ph.D.). Akce velmi kladně hodnocena vyučujícími biologie i žáky.
Tradiční odborný biologický kurz pro třídy 2. C a 2. D v Třeboni proběhl v termínu 29. května
– 3. června 2016. Účastnili se ho pedagogové: Mgr. Zdeňka Novotná, Mgr. Lenka Veselá, Mgr.
Tomáš Brinke, RNDr. Lukáš Erhart a RNDr. Veronika Tománková, Ph.D.
Tým pedagogů se snažil využít nabídku přírody a zařadil všechny možné aktivity terénní práce
biologa. Žáci si rozšířili své vědomosti a dovednosti. Vše proběhlo bez problémů a komplikací.
Tento kurz byl inovativní, protože žáci byli podle zájmu rozděleni do dvou skupin, pro které byl
vytvořený poněkud odlišný program než obvykle.
1. skupina – pracovala ve dvou stejně početných skupinkách, které absolvovaly stejné aktivity
(hydrobiologický průzkum rybníka a tekoucí vody zaměřený na řasy, hydrobiologický průzkum
rybníka a okolí zaměřený na vodní bezobratlé živočichy, exkurze v Botanickém ústavu AV ČR
zaměřená na mokřadní rostliny a exkurze zaměřená na kultivaci řas, celodenní komplexní
biologická exkurze k rybníkům Jamský a Ruda, rybníkářství a rybářství, pivovarnictví historie a
krajina Třeboňska.
2. skupina – pracovala ve dvou stejně početných skupinkách, které absolvovaly stejné aktivity
(entomologický průzkum okolních luk a parků, ornitologie zaměřená na hájové a vodní ptáky,
dendrologie a dendrochronologie v zámeckém parku, floristika v okolí Třeboňských rybníků,
celodenní komplexní biologická exkurze k rybníkům Jamský a Ruda, prohlídka zámku a hrobky
v Třeboni, lázeňství, pivovarnictví, rybářství a rybníkářství, krajina Třeboňska).
Žáci 2. ročníku se zúčastnili exkurze do Botanické zahrady a skleníku Fata Morgana.
Žáci 2. ročníku se zúčastnili exkurze do ZOO Praha.
Žáci téměř všech tříd se zúčastnili několika přednášek v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR.

(6) Akce komise pro vzdělávací obor Společenskovědní základ:
projekt:

Když lavice tančí

vedoucí:

Mgr. Schmoranz

počet žáků, třída

1. D a učebna ZSV

přínos

snaha oživit výuku a pokusit se navodit lepší studijní prostředí

partneři projektu
projekt:

Psychosociální projekt

vedoucí:

Mgr. Vondráčková
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počet žáků, třída

1. A

přínos

beseda s ředitelkou hospice a následný charitativní bazar

partneři projektu

Domácí hospic Cesta domů

projekt:

Život lidí se zrakovým postižením

vedoucí:

Mgr. Kalousek

počet žáků, třída

2. D, 2. E

přínos

partneři projektu

beseda s ukázkou práce vodícího psa a vyzkoušení kompenzačních
pomůcek, následné téma integrace a dobrovolnictví prodiskutované v
hodinách
Sdružení Okamžik

projekt:

Můžeš podnikat

vedoucí:

Mgr. Hniličková

počet žáků, třída

Seminář ekonomicko-právní ( 15 studentů) a celá 3.B

přínos

přednáška a diskuse s úspěšnými českými podnikateli z iniciativy Můžeš
podnikat, následná tvorba podnikatelského záměru
Iniciativa Můžeš podnikat

partneři projektu
projekt:
vedoucí:

Vzdělávací projekt „Právní akademie: Občanské právo snadno a
rychle“
Mgr. Hniličková

počet žáků, třída

Seminář ekonomicko-právní ( 15 studentů) a celá 3. B

přínos

přednáška a zapojení studentů do simulovaného občanskoprávního
sporu – vypracování žaloby a znaleckého posudku modelové situace
z oblasti ochrany spotřebitele.
Právní kancelář Taylor Wessing

partneři projektu

(6) Akce komise pro vzdělávací obor Zeměpis:
projekt:

vedoucí:

Jak se pilotuje strategický bombardér?
Diskuze s posádkou strategického bombardéru B-52 Stratofortress
letectva Spojených států amerických z letecké základny Barksdale
v Louisianě.
Jitka Ottová

počet žáků, třída

40

přínos

Setkání s rodilými mluvčími,
přednáška i dotazy v angličtině, odborná angličtina
použití angličtiny v praxi
motivace pro týmovou práci
motivace pro studium technických oboru
rozvoj kompetencí: komunikativních, občanských, sociálních
Informační centrum NATO v Praze

partneři projektu
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(6) Aktivity komise pro vzdělávací obor Český jazyk:
Žáci se zájmem o literaturu, publicistickou tvorbu a kulturu se podíleli na tvorbě školního
časopisu Pod lavicí, redigovaného P. Korfovou a D. Petříčkovou. Časopis ve školním roce 2015/16
rozšířil počet přispěvatelů a obdržel 1. místo v soutěži Školní časopis roku. Poslední čísla časopisu
jsou dispozici na webu gymnázia ke stažení.
I. Vondráčková zorganizovala tradiční Literární posezení s recitací (literárně-dramatické
odpoledne) a s ním související recitační soutěž, které se dostalo vřelého ohlasu z řad žáků i
přítomných pedagogů. Nejlepší žák postoupil do celokrajské pražské přehlídky.
Nadaní žáci uplatnili své texty ve školní literární soutěži Littera Arabica.
Pro humanitní třídu 2. b byl připraven zajímavý odborný týden:
projekt:

Divadelní zpracování Poeovy povídky Černý kocour

vedoucí:

P. Florianová

počet žáků, třída

všichni účastníci odborného týdne, 2. B

přínos

všestranný rozvoj jazykových aj. kompetencí žáků (napsat scénář,
vytvořit scénu, kulisy atp., samotné vystoupení)

(7) Aktivity komise pro vzdělávací obor Matematika:

Komise připravila a realizovala pilotní soustředění pro žáky se zájmem o matematiku
a fyziku Arabský Mafyn.

O dlouhodobě systematické práci školy svědčí následující údaje:

Rozvojový program Excelence středních škol 2015 - vyhlášení výsledků v únoru 2016
(výsledky žáků za školní rok 2014/2015 v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT)
Žák

Soutěž

body

Arnošt Neurad

Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III. B

0.2

Petr Fiedler

SOČ - obor fyzika

1

Jiří Votruba

SOČ - obor zdravotnictví

1

Lucie Beranová

SOČ - obor zemědělství, lesní a vodní hospodářství

1

Viktória Šupšaková

SOČ - obor teorie kultury, umění a umělecké tvorby

0.2

Jan Brych

SOČ - obor historie

0.2

Anna Nováková

SOČ - obor historie

0.2

22

Tomáš Hrdlovics

SOČ - obor informatika

1

Michal Švec

SOČ - obor informatika

1

Petr Pilař

SOČ - obor informatika

1

Tomáš Čevela

Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III. B

0.2

Celkem bodů:

7

Rozvojový program Excelence středních škol 2016 - vyhlášení výsledků v únoru 2017
(výsledky žáků za školní rok 2015/2016 v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT)

Žák

Soutěž

body

Ondřej Nývlt

Soutěže v programování SŠ – aplikovaný SW – webové aplikace

1

Lucie Cíchová

SOČ - obor zdravotnictví

1

Natálie Pecková

SOČ - obor zemědělství, lesní a vodní hospodářství

1

Viktória Šupšaková

SOČ - obor tvorba učebních pomůcek

1

Jiří Doubrava

SOČ - obor tvorba učebních pomůcek

1

Markéta Jónová

SOČ - obor historie

Šimon Waage

SOČ - obor informatika

1

Magdaléna Tichá

Soutěže v cizích jazycích – latina – kategorie A

1

0.5

Celkem bodů:

7.5

8. Ověřování výsledků vzdělávání
Interní evaluace
Ve školním roce 2015/2016 prováděly komise pro vzdělávací oblast – obor řadu srovnávacích
testů, jejichž výsledkem byly náměty na úpravu učebního plánu, náměty na rozdělování žáků do
různých skupin podle výkonnosti. Výsledky jsou uloženy v ředitelně školy.

Externí evaluace
PROJEKT Matematika+
V tomto školním roce se žáci mohli hlásit dobrovolně k pilotnímu projektu MATEMATIKA+,
který vyhlásil CERMAT. Do pilotního projektu se zapojilo 18 procent žáků 4. ročníku.
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Společná část maturitní zkoušky 2015
V následující tabulce je přehled výsledků žáků jednotlivých tříd 4. ročníku ve společné části
maturitní zkoušky – předměty: český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský
jazyk, ruský jazyk.
Úspěšnost žáků byla velmi vysoká, často vyšší než u osmiletých gymnázií.
KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA

Český jazyk

POČET

PODÍL ZNÁMEK NA CELKOVÉM POČTU KONAJÍCÍCH
ZKOUŠKU (V %)
1
2
3
4
5

PŘIHLÁŠENÝCH

PRŮM.
%
SKÓR

4.A

31

13,8

55,2

24,1

0,0

6,9

78,0

4.B

32

40,0

56,7

3,3

0,0

0,0

84,3

4.C

27

32,0

64,0

4,0

0,0

0,0

82,8

4.D

30

44,8

48,3

6,9

0,0

0,0

84,7

4.E

18

14,3

28,6

28,6

7,1

21,4

72,2
PRŮM.
% SKÓR

Česká republika

69,7

GYMNÁZIUM

80,1

z toho: 8leté gymnázium

82,6

6leté gymnázium

80,9

4leté gymnázium

78,3

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA
Matematika

POČET
PODÍL ZNÁMEK NA CELKOVÉM POČTU KONAJÍCÍCH
ZKOUŠKU (V %)
1
2
3
4
5

PŘIHLÁŠENÝCH

PRŮM.
%
SKÓR

4.A

3

6,5

0,0

0,0

3,2

0,0

78,7

4.B

4

0,0

9,4

0,0

3,1

0,0

72,0

4.C

18

22,2

29,6

11,1

0,0

0,0

80,2

4.D

3

3,3

0,0

6,7

0,0

0,0

76,0

4.E

17

22,2

22,2

16,7

11,1

0,0

72,0
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PRŮM.
% SKÓR
Česká republika

54,3

GYMNÁZIUM

71,4

z toho: 8leté gymnázium

76,6

6leté gymnázium

73,3

4leté gymnázium

66,8

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA
POČET

PODÍL ZNÁMEK NA CELKOVÉM POČTU KONAJÍCÍCH
ZKOUŠKU (V %)
1
2
3
4
5

Anglický jazyk
PŘIHLÁŠENÝCH

PRŮM.
%
SKÓR

4.A

27

58,1

19,4

3,2

0,0

58,1

89,6

4.B

28

65,6

12,5

3,1

0,0

65,6

90,7

4.C

9

22,2

7,4

0,0

0,0

22,2

89,9

4.D

25

43,3

30,0

3,3

3,3

43,3

85,9

4.E

1

5,6

0,0

0,0

0,0

5,6

95,6
PRŮM.
% SKÓR

Česká republika

77,8

GYMNÁZIUM

89,0

z toho: 8leté gymnázium

91,6

6leté gymnázium

91,0

4leté gymnázium

87,1

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA
POČET

PODÍL ZNÁMEK NA CELKOVÉM POČTU KONAJÍCÍCH
ZKOUŠKU (V %)
1
2
3
4
5

Německý jazyk
PŘIHLÁŠENÝCH

PRŮM.
%
SKÓR

4.A

1

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97,4

4.B

0

-

-

-

-

-

-

4.C

0

-

-

-

-

-

-

4.D

2

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

86,8

4.E

0

-

-

-

-

-

-
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PRŮM.
% SKÓR
Česká republika

63,1

GYMNÁZIUM

81,6

z toho: 8leté gymnázium

83,6

6leté gymnázium

88,1

4leté gymnázium

78,9

Přehled umístění našich absolventů v roce 2015/ 2016
Pražské VŠ
UK Praha

fakulta
právnická
teologické
filosofická
přírodovědecká
lékařská
sociálních věd
matematicko-fyzikální
tělesné výchovy a sportu
humanitních studií
pedagogická

ČVUT
VŠE
ČZU
VŠCHT
Policejní akademie ČR
Soukromé VŠ v Praze
Nultý ročník

LF, FF UK

Celkem:

studuje
2
3
9
9
6
4
2
1
5
3
22
7
10
5
1
6
3
98

Mimopražské VŠ
Univerzita Pardubice
Univerzita Hradec Králové
Západočeská univerzita v Plzni
Ostravská univerzita
Univerzita v Olomouci
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

1
1
2
1
3
1

Celkem:

9
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Další uplatnění absolventů
Studium v zahraničí a jazykové kurzy v zahraničí
Pomaturitní studium
Zaměstnání

4
6
2

Celkový počet absolventů v roce 2015/2016:
Počet žáků, kteří budou studovat v roce 2016/2017:

133
117

9. Školní vzdělávací programy
1. 9. 2009 byla zahájena výuka podle školního vzdělávacího programu v prvním ročníku ve třech
variantách: Přírodní vědy, Humanitní vědy, Programování. Komise pro vzdělávací oblast – obor se
v rámci vlastního hodnocení školy zaměřovaly na průběžné zjišťování efektivity ŠVP. Ve školním roce
2015/2016 se učilo v 1. a v 2. ročníku podle nového učebního plánu platného od 1. 9. 2014. Ve 3.
ročníku podle upraveného ŠVP platného od 1. 9. 2013 a ve 4. ročníku studia podle původního ŠVP.
Realizované úpravy
 zvýšení počtu hodin výuky AJ ve 3. ročníku - umožní intenzivní přípravu žáků na maturitní
zkoušku
 snížení počtu vyučovaných hodin v jednotlivých týdnech na 34 hodin
 přesun hodin některých předmětů (český jazyk, základy společenských věd, zeměpis) do vyšších
ročníků – výhodnější z hlediska přípravy žáků na maturitní zkoušku
 zavedení turnusových laboratorních prací ve třídách 2. A, 2. B, 2. E
 úprava organizace maturitního týdne - nejprve ústní zkoušky společné části, potom zkoušky
profilové části
Všechny změny byly projednány a schváleny Školskou radou Gymnázia, Praha 6, Arabská 14.
Na závěr školního roku proběhlo pravidelné hodnocení druhého čtyřletého cyklu výuky podle ŠVP na
různých úrovních: dotazníkové šetření mezi absolventy a mezi jejich rodiči, hodnocení komisemi pro
vzdělávací oblast – obor. Výsledky budou podkladem pro jednání komisí pro vzdělávací obory a
oblasti a některé náměty budou zohledněny v plánu výchovně vzdělávací činností pro školní rok
2016/2017.
Připravované úpravy
 počet zkoušek v profilové části maturitní zkoušky se zvýší na 3 povinné zkoušky, žák bude moci
jednu profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit předložením mezinárodního certifikátu na
úrovni alespoň B2 (poprvé budou takto maturovat žáci v roce 2016/2017)
 výuka matematiky ve 3. ročníku bude organizována společně pro třídy 3C, 3D, 3E ve vyšším
počtu skupin s nižším počtem žáků. Rozdělení proběhne na základě výběru žáků
v dotazníkovém šetření - žák si vybere skupinu i učitele.
 KVOO AJ připraví změnu ve formě profilové zkoušky z jazyka anglického (součástí zkoušky bude
písemný didaktický test a ústní zkouška, se změnou se počítá od roku 2018)

10.

Jazykové vzdělávání a jeho podpora

Výuce cizích jazyků je na Gymnáziu, Praha 6, Arabská 14 věnována velká pozornost. Rozvíjí se
nejen formy a metody povinné výuky ve všech třech zaměřeních, ale i různé volnočasové aktivity.
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Jazyk

Počet žáků, kteří jazyk studují

Anglický

571

Německý

326

Francouzský

183

Ruský

62

Latina

124

Metropolitní projekt rozvoje cizích jazyků – projekt HMP
Gymnázium se plně zapojilo do Metropolitního programu rozvoje cizích jazyků také ve
školním roce 2014/2015. Žákům se zvýšil o 1 hodinu týdenní počet vyučovacích hodin cizích jazyků.
Ročník

Cizí jazyk

Nárůst počtu hodin

Vedení výuky

1.

AJ

+1

rodilý mluvčí

2.

druhý cizí jazyk (FJ, NJ, RJ)

+1

rodilý mluvčí/český učitel

3.

AJ

+1

rodilý mluvčí

4.

AJ

+1

rodilý mluvčí

Zhodnocení zapojení školy do Metropolitního projektu rozvoje cizích jazyků v jazyce německém
 Hodiny konverzace hodnotí učitelé jako velmi přínosné. Většině více vyhovuje, když je učí stávající
učitel. Mohou být využity např. k přípravě na soutěž v debatování, pokud je skupina jako celek
nebo někdo z žáků dostatečně jazykově vyspělý.
Ze zpětného hodnocení žáků 4. ročníku vyplynulo, že konverzace je hodnocena kladně. Někteří by
uvítali možnost výuky rodilým mluvčím. Ústní projev je z jazykových dovedností nejvíc baví.

Zhodnocení zapojení školy do Metropolitního projektu rozvoje cizích jazyků v jazyce francouzském
 Výuku francouzštiny vede Mgr. Andrea Beauchamp, absolventka Université Stendhal v Grenoblu.
Na hodinách konverzace žáci hovoří jen francouzsky, čeština se používá jen výjimečně. Žáci musí s
vyučující hovořit jen francouzsky i o přestávkách, při návštěvě kabinetu a konzultacích.
Ve 2. ročníku se věnují hlavně získávání a procvičování nové slovní zásoby. Probírají stejná nebo
podobná témata, kterým se studenti věnují i v běžných hodinách francouzštiny, jen s rozšířeným
důrazem na mluvení a použití nových slovíček ve větách. Své místo tu mají i různé jazykové hry,
reálie, poslechy, interaktivní on-line cvičení atd.
Ve 4. ročníku se studenti po roční přestávce k hodinám konverzace vrací. Opět se věnujeme
rozšiřování slovní zásoby, jejímu procvičování a poslechům. Všichni si připravují desetiminutovou
power pointovou prezentaci na téma, které si sami zvolí. Nejoblíbenější jsou: Cestování (místo,
které jsem navštívil), Moje volnočasové aktivity a Můj oblíbený sport. Následně je před třídou
prezentují.
 Konverzace ve 4. ročníku je velice vhodná pro studenty, kteří se rozhodli z francouzštiny
maturovat. Mohou si v hodinách procvičovat ústní projev, na který v běžných hodinách není tolik
prostoru.
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Rozvoj AJ
Výuka anglického jazyka probíhá ve všech ročnících všech oborů ve dvou předmětech:
anglický jazyk – vyučuje český učitel AJ, konverzace v AJ – vyučuje rodilý mluvčí (ve škole pracují 3
rodilí mluvčí AJ).
Komise pro vzdělávací oblast Anglický jazyk (KVOO AJ) připravila tyto projekty:
projekt:

Tematická studijní cesta do USA

vedoucí:

P. Pracnová, P. Florianová

počet žáků, třída

15 žáků, přes ročníky

přínos

Pobyt v rodinách i účast na výuce a dalších školních aktivitách
partnerské školy, Projekt o demokracii a dem. institucích ve
Washingtonu.

partneři projektu

GA, Grace School, Raleigh, Severní Karolína

projekt:

Učíme se společně

vedoucí:

A. Jirásková

počet žáků, třída

30, 2. E

přínos

Implementace cizího jazyka do výuky matematiky přímo našimi žáky
pro naše potenciální příští žáky ze ZŠ Alžírská.

partneři projektu

ZŠ Alžírská

projekt:

Spolupráce s International School Nebušice

vedoucí:

A. Martínková

počet žáků, třída

16, přes ročníky

přínos

Poznání cizojazyčné kulturní komunity, srovnání různých vzdělávacích
systémů, navázání spolupráce pro další projekty.

partneři projektu

IS Nebušice

projekt:

Human Rights

vedoucí:

A. Jirásková

počet žáků, třída

20, 2. E
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přínos

Problematika lidských práv a jejich mezinárodní ochrana

partneři projektu

MUP

projekt:

Drama club presents …

vedoucí:

Huddleston B&J

počet žáků, třída

19, přes ročníky

přínos

Vlastní nastudování div. hry našimi studenty pod vedením rodilých
mluvčí, akce určená pro žáky, učitele, rodiče i budoucí žáky

partneři projektu

SPGA, GA

projekt:

Migration and refugees

vedoucí:

P. Pracnová

počet žáků, třída

18, 4. A

přínos

Velmi aktuální téma, franc. film Clandestins a následná diskuse

partneři projektu

Embassy of Canada

projekt:

Job shadowing

vedoucí:

P. Pracnová

počet žáků, třída

15, 1. A

přínos

Vhled do světa práce, interview s pracovníkem, zpracování detailního
dotazníku, prezentace informací o vybraném povolání

projekt:

One minute news

vedoucí:

P. Florianová

počet žáků, třída

15, 1. C

přínos

Příprava minutového videa, které prezentuje zprávy z dění ve světě v
předešlém týdnu.
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projekt:

School food project (třídní projekt ve třídě 2. C)

vedoucí:

P. Florianová

počet žáků, třída

15, 2. C

přínos

Žáci si připravili jídelníček do školní jídelny na jeden týden, recepty,
rozpočtování, zdraví, Výstup: prezentace

projekt:

To Kill a Mocking Bird

vedoucí:

P. Florianová

počet žáků, třída

15+15, 3. A, 3. B

přínos

Projekt představující rasovou problematiku 30. let 20. stol. v USA

projekt:

Gap year

vedoucí:

P. Pracnová

počet žáků, třída

15, 1. A

přínos

Britský vzdělávací systém, reálie, vyhledání a zpracování informací,
prezentace, diskuse

projekt:

Icons

vedoucí:

P. Pracnová

počet žáků, třída

14, 1. B

přínos

Reálie anglicky mluvících zemí, vyhledání a zpracování informací,
prezentace, diskuse

projekt:

Book that made me a reader

vedoucí:

P. Florianová

počet žáků, třída

15, 3. A

přínos

Projekt prezentující oblíbené knihy žáků , ústní prezentace, závěrečná
esej, doporučení)

31

projekt:

How to become a Journalist

vedoucí:

P. Pracnová

počet žáků, třída

15,3. B

přínos

Workshop zaměřený na britský tisk, tvorba vlastních novin, zpracování
titulní stránky dle vlastního návrhu, prezentace nástěnka ve 2. patře

projekt:

I am …...

vedoucí:

P. Pracnová

počet žáků, třída

15+15, 1. A, 2. B

přínos

Na základě četby vybrané anglické knihy, prezentace děje očima jedné
postavy formou skeče

projekt:

How to live with an Asperger

vedoucí:

P. Pracnová

počet žáků, třída

15, 1. A

přínos

Seznámení s Aspergrovým syndromem, vyhledání a prezentace faktů,
diskuse po zhlédnutí filmu Mary&Max

projekt:

Třídní noviny

vedoucí:

K. Mrštinová, A. Jirásková

počet žáků, třída

1. C, 1. D

projekt:

America Live

vedoucí:

Huddleston B&J

počet žáků, třída

Třídy 2. a 3. ročníku

přínos

Procvičení konverzačních dovedností, setkání s vrstevníky z odlišného
etnického i kulturního prostředí.

32

projekt:

Global cuisine

vedoucí:

P. Pracnová

počet žáků, třída

14, 1. B

přínos

Prezentace různorodých kuchyní, jejich soc. historické pozadí, popis
receptů a vlastní přípravy, ochutnávky

projekt:

British history in a Nutshell

vedoucí:

K. Mrštinová

počet žáků, třída

4. ročník

přínos

Britská historie, jak ji neznáte, a souvislosti, které vám možná unikly.
Brilantní přednáška prof. Powera z MUP.

projekt:

Pushing the limits

vedoucí:

P. Pracnová

počet žáků, třída

15, 2. E

přínos

Extrémy, které může vydržet lidské tělo. Kam až sahá lidská odvaha.
Vyhledání a zpracování informací, prezentace, diskuse.

projekt:

Great Depression in the works of J.Steinbeck

vedoucí:

P. Pracnová

počet žáků, třída

15, 2. E

přínos

Of Mice and Men, diskuse, vlastní literární tvorba… příběh nekončí, jak
to bylo dál?

projekt:

Poetry workshop

vedoucí:

P. Pracnová

počet žáků, třída

15+15, 1. A, 1. B

přínos

Nebojte se poesie… i vy můžete psát básně… a dokonce v angličtině!
Prezentace: nástěnka ve 2. patře
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projekt:

Flight Safety ...

vedoucí:

P. Florianová

počet žáků, třída

15+15, 1. C, 3. A

přínos

Projekt zaměřený na slovní zásobu týkající se letecké dopravy a
bezpečnosti. Práce na prezentaci Safety instructions v letadle

projekt:

Make your own Cartoon

vedoucí:

P. Florianová

počet žáků, třída

15, 3. B

přínos

Žáci si ve skupinkách procvičili minulé časy a vytvořili kreslený příběh,
který prezentovali před třídou.

projekt:

Statistics and graphs

vedoucí:

P. Florianová

počet žáků, třída

15, 2. C

přínos

Žáci se naučili anglicky popisovat grafy a prezentovat výsledky
průzkumu.

 Během školního roku žáci dále navštívili 3 divadelní představení klasických děl anglo-americké
literatury.
 Společně s JŠ Akcent jsme zorganizovali srovnávací jazykový test pro žáky 3. ročníku, který prokázal
míru nárůstu jejich jazykových znalostí a dovedností.
 Nově jsme zařadili Mock testy z AJ - kompletní cvičné testy pro zájemce o mezinárodní jazykové
zkoušky s cílem určit současnou jazykovou úroveň a doporučit vhodný typ jazykové zkoušky. Letos
se přihlásilo 24 žáků od úrovně FCE a, CAE až k CPE. Budeme dobrovolné testování doporučovat
provádět pro zájemce každý rok. Pokud se totiž žák přihlásí ke zkoušce na vyšší jazykové úrovni
(např. CAE) a nezíská potřebný počet bodů, ale dosáhl by na zkoušku nižší úrovně (FCE), dostane
pouze potvrzení o dosažení úrovně B2. To ale nemůže sloužit jako uznatelný doklad pro náhradu
profilové zkoušky. Protože se ale snažíme motivovat žáky spíše k vyšším jazykovým úrovním (CAE,
CPE), mohou mock testy posloužit k reálnému odhadu jazykových dovedností žáka. Cena mock
testu je 500,- a je hrazena žákem.
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Rozvoj NJ
Výuka německého jazyka probíhala ve všech třídách 2. ročníku ve dvou předmětech:
německý jazyk a konverzace v NJ, ve všech třídách 1. 3. a 4. ročníku formou jednoho předmětu.
Tradičně byly nabízeny volitelné předměty v NJ.
Komise pro vzdělávací oblast Německý jazyk (KVOO NJ) připravila během školního roku pro žáky
všech oborů následující program a aktivity:
 Divadelní představení partnerské školy z Německa navštívili žáci 1., 2. a 3. ročníků, před
představením se setkali s herci na přípravných workshopech.
 Pro zájemce z řad žáků i učitelů se konala exkurze do adventní Vídně s procházkou městem a
návštěvou galerie.

projekt:

Filmový a divadelní projekt Praha - Würzburg

vedoucí:

J. Gabašová

počet žáků, třída

12 žáků z 1. - 4. ročníku

přínos

Zdokonalení v konverzaci v němčině
Poznání partnerské školy, města
Nácvik prezentačních dovedností v cizím jazyce

projekt:

Karel IV. Velký Čech a Evropan

vedoucí:

J. Kokeš, I. Pechová

počet žáků, třída

skupina N3, 2. E, 17 žáků

přínos

Poznávání všestranné osobnosti Karla IV, zpracování textů v NJ a jejich
prezentace – rozšíření slovní zásoby z oblasti historie a kultury

projekt:

Soužití Čechů, Židů a Němců v Pošumaví

vedoucí:

A. Horáčková, J. Gabašová

počet žáků, třída

tř. 2. A

přínos

Multikulturní, historický, jazykový

35

Rozvoj FJ
Výuka francouzského jazyka probíhá ve všech třídách 2. a 3. ročníku ve dvou předmětech:
francouzský jazyk a konverzace ve FJ, ve všech třídách 1. a 4. ročníku formou jednoho předmětu.
Tradičně jsou nabízeny volitelné předměty ve FJ.
Komise pro vzdělávací oblast Francouzský jazyk (KVOO FJ) připravila během školního roku pro žáky
všech oborů následující program a aktivity:

projekt:

Karel IV. velký Čech a Evropan

vedoucí:

A. Krumpová, I. Pechová

počet žáků, třída

skupina FJ1, 2. B, D 13 žáků

přínos

Poznávání všestranné osobnosti Karla IV, zpracování textů ve fj a jejich
prezentace – rozšíření slovní zásoby z oblasti historie a kultury

projekt:

Trois Journées de la Francophonie á Arabská

vedoucí:

D. Skácilíková

počet žáků, třída

přes francouzské skupiny (60 – 80 žáků)

přínos

Prohloubení znalostí z oblasti francouzské kultury, možnost konverzovat
ve FJ, poznání tzv. savoir-vivre en francais – umění žít po francouzsky,
setkání se zajímavými osobnostmi nejen frankofonního světa

partneři projektu

PhDr. Dana Kyndrová, dokumentární fotografka
Ing. Petr Fuksa, mezinárodní rozhodčí a instruktor francouzské hry
pétanque
Mgr. Martin Lipina, absolvent přírodovědecké fakulty UK.

projekt:

Prezentace nadaných studentů FJ

vedoucí:

A. Beauchamp – příprava prezentace nadanými studentkami FJ

počet žáků, třída

Přes francouzské skupiny (60 žáků)

přínos

Seznámení se studiem ve Francii, složením mezinárodní zkoušky DELF
B2.

partneři projektu

Diana Jiová ze 4. B a Natálie Strážnická, absolventka, studentka
právnické fakulty UK
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 Exkurze ve Francouzském institutu, komentovaná prohlídka mediatéky a knihovny, beseda
s attaché pro francouzský jazyk paní Florence Saint-Ygnan – září 2015. Zorganizovala A. Krumpová
pro skupinu pokročilých studentů 2. B, D.
 Prezentace studia ve Francii - Kristýna Knopová, absolventka francouzské sekce lycée v Nimes.
Připravila D. Skácilíková – září 2015
 Návštěva francouzské pekárny v rámci konverzace ve FJ. Zorganizovala A. Beauchamp - září 2015
 Výstava „Cesty osudů mezi Čechami a Francií“ věnovaná osudům francouzského generála a
diplomata Maurice Pellého a české malířky Zdenky Braunerové ve středočeském muzeu
v Roztokách u Prahy. Odborný komentář zajistila kurátorka výstavy Dr. Šášinková. Komentář
k výstavě ve francouzštině. Zorganizovala D. Skácilíková - duben 2016
 Návštěva výstavy malířky Toyen s názvem Vidím, neboť je noc – I see for it is Night s komentářem
v Muzeu Kampa. Zorganizovala D. Skácilíková – březen 2016

Rozvoj RJ
 Ve školním roce 2015/2016 připravili žáci studující RJ další veřejný seminář RJ, na kterém předvedli
nové literární pásmo.
 Nově byly připraveny exkurze v RJ.
 Žáci se úspěšně zapojili do maturitní zkoušky 2016
 Během školních prázdnin se 2 žáci 3. ročníku zúčastnili projektu v Kazani.

IV.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže)
nemáme
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V.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1. Výchovné a kariérové poradenství
Na gymnáziu působil výchovný poradce Mgr. Šimon Hrozinka (během déletrvající pracovní
neschopnosti zastupovala PaedDr. Markéta Šlegerová) a školní metodička prevence rizikového
chování PaedDr. Markéta Šlegerová. Dlouhodobě spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou
poradnou Prahy 6, konkrétně s PhDr. Ivanou Kubešovou. Pravidelné konzultace přispívají
k efektivnější práci s problémovými žáky. Jedličkův ústav v osobě PhDr. Dušany Chrzové, druhá
spolupracující organizace, nám pomáhá s integrací tělesně postižených žáků. Od ledna 2016
pracuje ve škole školní psycholožka Mgr. Julie Rákosová, která je žákům a rodičům k dispozici
jeden den v týdnu.
V roce 2015/16 navštívilo výchovného poradce 13 žáků s různými problémy. Nejčastější byly
problémy vztahové v třídním kolektivu, popř. s učitelem a v rodině, často vycházející ze
specifických poruch učení a poruch pozornosti. Ojediněle jsme se setkali s vážnějšími poruchami,
jako jsou poruchy příjmu potravy, úzkostné poruchy, bipolární porucha.
Ve třetím ročníku žáci využívají každoročně možnost absolvovat kariérové poradenství a profesní
testování pod vedením PhDr. Kubešové v prostorách poradny.
Pro čtvrtý ročník proběhla beseda o přijímacím řízení na vysoké školy ve spolupráci s institucí
Sókratés. Výchovný poradce zajišťuje předávání materiálů ke studiu na vysoké škole a informací o
přípravných kurzech na jednotlivé fakulty.
Ve školním roce 2015/16 bylo sledováno a řešeno komplikované klima ve třídě 2. E. Proběhla
těsná a úspěšná spolupráce výchovného poradce, školní psycholožky, třídní učitelky 2. E a
ředitelky školy.
V tomtéž roce také proběhl panel úspěšných absolventů, který žáky seznámil se zajímavostmi a
fakty týkající se studia na fakultách a přijímacího řízení na VŠ.
2. Prevence rizikového chování
Prevence sociálně patologických jevů se řídila Minimálním preventivním programem Gymnázia,
Praha 6, Arabská 14.
Výchovný poradce školy poskytoval poradenskou službu pro žáky, rodiče a pedagogy. Koordinaci
preventivních aktivit zajišťoval metodik prevence sociálně patologických jevů. Zástupce ředitele
koordinoval zájmovou činnost ve škole mimo vyučování. Od ledna 2016 celý tým úzce
spolupracoval se školní psycholožkou.
Se školním výchovným poradcem pravidelně spolupracovala psycholožka z PPP Prahy 6 Dr. Ivana
Kubešová, metodik prevence pravidelně spolupracuje s koordinátorkou metodiků Prahy 6 Mgr.
M. Zolotarovou a Mgr. L. Kubešovou z PPP.
Metodik prevence má plnou kvalifikaci výchovného poradce, během školního roku se průběžně
vzdělává na pracovních schůzkách metodiků prevence Prahy 6.
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Rodiče byli na schůzkách Společnosti přátel gymnázia Arabská informováni o aktivitách školy
v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zejména o aktivitách umožňujících vhodné využití
volného času dětí. Na úvodní schůzce byli rodiče informováni o práci výchovného poradce i
metodika prevence rizikového chování a o možnosti konzultací, v průběhu roku získali informace
o působení školní psycholožky.
Na pravidelných třídních schůzkách i při osobních konzultacích jsme projednávali s rodiči
problémy, které se vyskytly u žáků, a to tak, abychom byli včas schopni předcházet složitějším
situacím (případy nevhodného chování žáků, prospěchové problémy, velká absence, vztahové
problémy ve třídě).
Během třídních schůzek se mohli rodiče setkat s odborníkem na problematiku drogové závislosti.
Během roku škola vyhodnocovala průběh připravených akcí formou dotazníků po akci (např. po
akci Seznamme se!), během akce „Poznejme se!“ odpovídali nově nastupující žáci na otázky
týkající se zkušenosti s drogami.
Na poradách třídních učitelů a na poradách celého pedagogického sboru byly projednávány
problémové situace a přijata výchovná opatření.
V roce 2015 jsme se zúčastnili tří grantových řízení. Ve všech případech jsme byli úspěšní, což
nám umožnilo zorganizovat akci „Seznamme se!“ v září 2015 a přednášky pro žáky.
V roce 2016 jsme podali několik dalších žádostí o přidělení grantu, uspěli jsme ve třech případech.
Ve školním roce 2015/2016 jsme neřešili žádný složitý případ spojený s užíváním drog ani případ
závažné šikany mezi žáky, vyskytlo se několik případů poruchy příjmu potravy, metodik prevence i
výchovný poradce řešili několik případů vážných osobních a psychických problémů žáků, ve dvou
třídách intervenovala školní psycholožka, v několika případech jsme jednali se žáky a jejich
zákonnými zástupci kvůli nevhodnému chování žáků.
3. Ekologická výchova a environmentální výchova
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) jsou ve škole realizovány na několika
úrovních.
EVVO jsou součástí tematických plánů jednotlivých předmětů, které byly zpracovány v souladu s
platným ŠVP. V environmentalistice jsou nosné zejména přírodní vědy – biologie, chemie, fyzika a
zeměpis. Touto problematikou se ale zabývají i vědy humanitní – zejména dějepis, základy
společenských věd a cizí jazyky.
EVVO probíhají nejen během pravidelného vyučování, ale i během školních a mimoškolních akcí,
které jsou organizované buď pro jednotlivé třídy, nebo napříč třídami. Z mimoškolních akcí,
zaměřených na environmentalistiku, lze zmínit následující: besedy a přednášky (Týden vědy a
techniky AV ČR, Den osobností), exkurze (ZOO Praha, Botanická zahrada hl. města Prahy,
památník Vojna, demonstrační pokusy pořádané VŠCHT, MFF UK a PřF UK).
Provoz školy je ekologický. Budova školy je zateplená (okna a plášť budovy), jsou zde
nainstalována svítidla s úspornými zdroji světla, regulační ventily u topných těles, ve školní
kuchyni lapač tuků, v zahradě kompostéry. Ve škole jsou rozmístěny barevné kontejnery a
probíhá zde třídění odpadu. Škola je v pěkném prostředí rozlehlé zahrady, na oknech je mnoho
květin. V zahradě je mobilní naučná stezka (dřeviny, mokřadní ekosystém, stepní ekosystém).
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Pro učitele i ostatní zaměstnance školy jsou pravidelně organizovány semináře a školení (požární
ochrana, bezpečnost práce, zásady první pomoci, prevence šikany). O zaměstnance školy pečuje a
pravidelné preventivní kontroly vykonává závodní lékařka. Ve všech částech budovy školy
probíhají pravidelné bezpečností kontroly a revize.
Škola má svého koordinátora EVVO, který se pravidelně vzdělává v oblasti EVVO na různých
seminářích a kurzech.
4. Multikulturní výchova
Prolíná všemi ročníky, témata jsou součástí výkladů učitele, ale i samostatnou prací studentů, u
kterých se tak rozvíjí komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, sociální a
občanské kompetence.
Ukázky aktivit:
Zeměpis
1. Témata zpracovaných ročníkových prací
a. Původní obyvatelstvo Japonska
b. Austrálci - obyvatelé Austrálie
c. Islámský stát
d. Brazílie- jako multikulturní stát
2. Týmové nebo samostatné prezentace
a. Integrace a desintegrace – jejich výhody a nevýhody
b. Migrace – její příčiny a důsledky
c. Populační tendence
d. Světové a regionální integrace – OSN, NATO, EU
e. Hraniční spory
3. Přednáška a beseda o Kambodžském království (Denis Vitudanish Dara)
4. Vzdělávací projekt Planeta Země 3000- Východní Afrika – kolébka lidstva
5. Týden vědy- přednášky na AV
a. Národnostní politika Ruské federace
b. Cestou necestou- proměny českého cestování
c. Gravitace a vesmír

Francouzský jazyk
V rámci již tradičního týdne Frankofonie na Arabské žákům představujeme rozmanitost
frankofonní kultury a mezinárodní společenství Frankofonie OIF – Organisation Internationale de
la Francophonie a seznamujeme studenty s hodnotami, které toto společenství vyznává:
solidaritu a dialog mezi odlišnými kulturami. Během tohoto týdne organizujeme setkání se
zajímavými osobnostmi nejen frankofonního světa. Studenti se starají rovněž o výzdobu 3. patra,
které se v tomto týdnu promění v Boulevard de la Francophonie. Pravidelně se zapojujeme do
výtvarné a vědomostní soutěže. Studenti výtvarně zpracují alespoň tři z deseti slov frankofonie a
vyplní vědomostní kvíz ve francouzštině. Velmi zdařilá výtvarná díla pak vystavujeme ve 3. patře.
Reálieme frankofonních zemí se zabýváme také v hodinách FJ, semináře a konverzace ve 4.
ročníku.
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5. Výchova k udržitelnému rozvoji
V roce 2013 byl škole u příležitosti dekády OSN „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ propůjčen na
léta 2013-2015 titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“.
Od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2011 byl realizován projekt OPPA – „Nové formy školních a mimoškolních
žákovských odborných aktivit s důrazem na environmentální výchovu, udržitelný rozvoj a na
popularizaci a atraktivizaci přírodovědných předmětů“ – zkráceně „Škola pro udržitelný rozvoj“
(ŠpUR). Cílem projektu bylo zpopularizovat výuku přírodovědných předmětů na Gymnáziu, Praha
6, Arabská 14 a zvýšit tak zájem o studium přírodovědných a technických předmětů na vysokých
školách. Výukové materiály, školní i mimoškolní aktivity, které byly vytvořeny a zahájeny během
projektu ŠpUR jsou nadále využívány a realizovány.
Učitelé se věnují ve volném čase žákům formou zájmových kroužků, přednášek, besed a exkurzí,
na nichž je realizována terénní biologie a velký důraz je kladen na ekologické souvislosti.
Žáci 2. ročníku tříd se zaměřením na přírodní vědy absolvovali pětidenní odborný biologický kurz
„Toulky přírodou Třeboňska“ a žáci ostatních tříd 2. ročníku se zúčastnili odborného biologického
dne v Šárce. Uskutečnila se tematická studijní cesta „Toulky přírodou jižní Moravy“. Tyto
biologické akce byly zaměřeny na terénní biologii, ekologické souvislosti a ochranu životního
prostředí regionu.
6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy

Druh akce
Adaptační kurz
pro 1. ročník
Lyžařský výcvikový kurz
pro 1. ročník
Odborný mezioborový
kurz pro 2. ročník
Sportovně turistický
kurz pro 3. ročník

Tematické studijní
cesty

Počet
akcí

Zaměření akce

1

Seznamme se!
akce pro 1. ročník

4

sportovní

5

5

historické, literární,
přírodovědné, matematické,
programátorské
sportovní
(cyklistika, windsurfing,
sportovní hry, pěší turistika, golf,
badminton, plavání)

Místo
konání

Počet
žáků

ČR

150

ČR
122
ČR, česko –
německé
pohraničí

147

ČR

136

Toulky přírodou jižní Moravy

Lednice

27

Tak trochu jiný Londýn

Londýn

15

TSC USA

Severní
Karolína,
Washington
DC

41

Skandinávie

Skandinávie

48

5

41

Českou Kanadou na kole (nejen)
za zeměpisem

Přírodní park
Česká Kanada

19

Praha

120

Družební akce

2

Hôchst – německé divadlo

Školní výlety

5

sportovní, turistické, poznávací

ČR

145

GAIA Czech Republic - Israel
- ornitologický projekt
s American International School
v Tel-Avivu

Izrael

10

Wűrzburg

14

Mezinárodní projekt

2

Divadelní projekt

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Pro vhodné využití volného času žáků škola organizuje různé kroužky a aktivity:
Zájmový
kroužek

Počet
kroužků
1

Počet
žáků
14

Kondiční trénink

1

10

Modelové příklady z fyziky

2

22

Kroužek odborné latiny

1

8

Redakční rada a autoři časopisu Pod lavicí

1

16

Klub mladého diváka

1
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Fotokroužek

1

16

Košíková

Hudební skupiny, interpreti
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English drama club

1

19

8. Soutěže
Úspěchy žáků v celostátních a mezinárodních soutěžích
Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a
mezinárodní úrovni):
Soutěž

Kolo

Cartamen Latinum

republikové
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Počet žáků
1

Umístění
3. místo

Celkový přehled nejlepších výsledků žáků školy v jednotlivých soutěžích ve školním roce
2015/2016

Pohár primátora – kategorie chlapci

Vyšší
kolo
pražské

Počet
žáků
122

Nejlepší
umístění
1. místo

Pohár primátora – kategorie dívky

pražské

83

1. místo

Středoškolský atletický pohár Corny-chlapci

pražské

12

2. místo

Středoškolský atletický pohár Corny-dívky

pražské

12

1. místo

Středoškolský atletický pohár Corny-dívky

republikové

10

9. místo

Šplh – dívky

pražské

4

1. místo

Šplh – dívky

republikové

4

7. místo

Silový víceboj – dívky

pražské

4

1. místo

Silový víceboj – dívky

republikové

4

8. místo

Házená – chlapci

pražské

10

3. místo

Lezení – dívky

pražské

4

3. místo

Stolní tenis - dívky

pražské

3

2. místo

Přespolní běh - chlapci

pražské

4

1. místo

Přespolní běh - dívky

pražské

4

2. místo

Olympiáda v AJ

krajské

1

účast

Olympiáda v AJ

obvodní

1

4. místo

celostátní

62

12. místo

obvodní

2

4. místo

Němčinář roku – soutěž škol

celostátní

17

29. místo

Jugend debatiert international

celostátní

1

účast

Olympiáda v ČJ

krajské

1

Recitační soutěž

krajské

1

regionální

1

7. místo
účast, zvláštní ocenění
poroty
účast

Olympiáda ve FJ

krajské

1

20. místo

Dějepisná soutěž gymnázií

krajské

3

9. místo

Fyzikální olympiáda

krajské

2

43. místo

Chemická olympiáda

krajské

10

28. místo

Biologická olympiáda

krajské

4

16. místo

Zeměpisná olympiáda

obvodní

3

6. místo

celopražské

2

19. místo

Matematická olympiáda

krajské

2

17. místo

Cartamen Latinum

zemské

1

2. místo

Cartamen Latinum

republikové

1

3. místo

Eurorebus

krajské

3

14. místo

Europa Secura

krajské

4

účast

Soutěž

Angličtinář roku – soutěž škol
Olympiáda v NJ

Lingvistická olympiáda

Pražský globus

43

Soutěž dětí a mládeže v programování

krajské

2

1. místo

Soutěž dětí a mládeže v programování

obvodní

28

1. místo

SOČ

krajské

9

1. místo

SOČ

celostátní

2

12. místo

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Mezinárodní spolupráce
Spolupracujeme s organizací TEACHBEYOND: Transformational Education Services, která zajišťuje
přípravu a výběr zahraničních lektorů AJ pro ČR. Učitelé anglického jazyka připravují pravidelně
písemné materiály a náměty pro zkvalitnění přípravy nových lektorů AJ pro ČR v USA. Ve školním
roce 2015/2016 jsme měli prostřednictvím této organizace 2 kvalifikované lektory AJ.

Družební školy
 Holandsko, Almere, Het Baken Park Lyceum (dlouhodobý partner pro mezinárodní projekty v AJ)

Mezinárodní projekty
Czech – Israel GAIA Project
 spolupráce American International School v Tel Avivu a dvou českých gymnázií (Gymnázium, Praha
6, Arabská 14 a Gymnázium, Praha 2, Botičská)
 projekt zaměřený na ornitologii – workshopy v ČR a v Izraeli, celoroční průběžné aktivity,
videokonference s partnery
 zapojilo se 10 žáků z naší školy a 2 učitelé
 akce bude pokračovat i v dalším školním roce

10.

Spolupráce právnické osoby s partnery

Škola by neměla být uzavřená komunita, a proto vedení školy velmi podporuje a cíleně rozvíjí
spolupráci s nejrůznějšími institucemi.
 Vedení gymnázia spolupracuje dlouhodobě s občanským sdružením Společnost přátel gymnázia
Arabská, jehož členy jsou především rodiče současných a bývalých žáků školy. Společnost řídí
Rada rodičů SPGA, která se schází pravidelně třikrát ročně, a během školního roku tříčlenný výbor.
Předsedou Rady rodičů SPGA je od 1. 9. 2013 PhDr. Daniel Heller. Společnost ze svých finančních
prostředků darovala v roce 2015/2016 škole vybavení pro jedno družstvo na výuku jízdy na
běžkách a dále podporovala rozvoj cizích jazyků, školní výlety, žákovské projekty, žáky ze sociálně
slabších rodin apod.
 Na škole pracuje dlouhodobě Studentská rada, která má 20 členů (starostů jednotlivých tříd) a
pravidelně se ve školním roce scházela s vedením školy.
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 Gymnázium je Fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK v Praze – od 1. 1. 2003. V rámci
spolupráce probíhaly odborné přednášky pro žáky a pedagogy, odborné kurzy v laboratořích na
přírodovědecké fakultě, praxe posluchačů učitelského studia.
 Gymnázium je Fakultní školou Filozofické fakulty UK v Praze – od 1. 1. 2006
 Gymnázium dlouhodobě spolupracuje s MFF UK v Praze, s Katedrou počítačů FEL ČVUT Praha a
Fakultou informatiky ČVUT Praha – spolupráce při zabezpečení výuky programování ve třídách
s rozšířenou výukou programování. Ve školním roce 2015/2016 byl pracovníky FIT ČVUT v Praze
připraven pro žáky 4. ročníku odborný týden v areálu FIT ČVUT.
 Pedagogové školy spolupracují dlouhodobě s organizací CERMAT (např. při opravě písemných
maturitních prací).
 21 pedagogů školy je fakultními učiteli různých fakult VŠ připravujících nové učitele - ve školním
roce 2015/2016 bylo ve škole na praxi 14 posluchačů pedagogických oborů na VŠ, vyučující TV
připravili ukázkové hodiny pro posluchače FTVS, vyučující fyziky připravili ukázkovou hodinu pro
Pedagogickou fakultu UK v Praze.
 Vedení školy umožňuje účast žáků na organizaci celostátních charitativních akcí (např. Bílá
pastelka, Světluška) i na akcích menších sdružení – sbírka šatstva pro občanské sdružení Diakonie
Broumov. Spolupracujeme s hospicem „Cesta domů“. Pro organizaci byl uspořádán charitativní
předvánoční bazar.

Název akce
Světluška

Žáci tříd
3. A

Vybraná částka v Kč
32 016

Bílá pastelka

2. B

21 894

Dobročinný bazar pro hospic „Cesta domů“

všech

7 300

Domov sv. Karla Boromejského

všech

7 000

Adopce na dálku a podpora nemocnice v Ugandě

všech

9 395

Ve školním roce 2015/2016 byly ve spolupráci s různými institucemi realizovány tyto akce:
Instituce
Akademie věd ČR

PřF UK Praha

Aktivity realizované ve školním roce 2015/2016
Týdny vědy a techniky
Nebojte se vědy
Týden mozku
Praxe posluchačů
Přírodovědci
Odborné přednášky

Učitel
Učitelé BI, CH, Fy,
ZSV
Učitelé BI, CH, Fy

PřF JČU
České Budějovice

Vzdělávací akce pro učitele

Učitelé BI, CH, Fy

MFF UK Praha

IFL, Demonstrační pokusy

Učitelé Fy

VŠCHT Praha

Letní škola (práce žáků v laboratořích; využití
měřící techniky)

Učitelé CH
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Akademie mládeže
Chemický jarmark
Příprava SŠ učitelů – praxe
Den latiny

Učitelé ZSV, Dě,
Latiny

FTVS UK Praha

Příprava SŠ učitelů – praxe

Učitelé TV

FBMI ČVUT Kladno

Exkurze

J. Urzová

LF UK Praha

Přednášky

I. Loužecká

PedF UK Praha

Příprava SŠ učitelů – praxe

Učitelé ČJ, ZSV, Dě

CERMAT

Matematika+, pilotáž NJ, FJ, RJ, ČJ

L. Hobzová, D.
Petříčková, J. Žytek

Jazyková škola
Akcent, International
House Prague

Rozřazovací a srovnávací testy z AJ

Učitelé AJ

Francouzský Institut

Mezinárodní den jazyků
Filmové představení
Festival francouzského filmu

A. Beauchamp
D. Skácilíková
A. Krumpová

CTY, College Board

AP Exam, Kurzy

L. Veselá

KEV

Semináře, workshopy

L. Erhart

JČMF

Příprava soutěžních úloh pro SŠ soutěž
Matematický klokan

V. Jára

Francouzské lyceum
v Praze
Mezinárodní škola
Nebušice, Praha 6

Příprava Dnů Frankofonie s Ing. Rachidem
Rahmou, CSc.

D. Skácilíková

Job shadowing

A. Martínková

Památník Terezín

Projektové vyučování

A. Horáčková

Člověk v tísni

Práce s dokumentem
Rozvojové programy, charita

A. Horáčková

Arcidiecézní charita

Adopce na dálku

A. Horáčková

Národní galerie

Exkurze a výstavy

L. Dvořáková
J. Blahníková

ASUD

Informace, vzdělávání

L. Dvořáková

Matice česká

Informace, vzdělávání

L. Dvořáková

Czech for Us

Soutěž Angličtinář roku

učitelé AJ

Semináře, webináře, jazykové konference

učitelé AJ

Německé divadlo

J. Gabašová
Z. Mihulková
D. Skácilíková
A. Beauchamp

FF UK Praha

OUP, US Embassy,
CUP
Ernst-Göbel- Schule
Höchst, SR
Asociace Lékaři bez
hranic

Setkání a diskuse žáků s ředitelem české pobočky
asociace
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ZOO Praha

Vzdělávací akce pro žáky

Učitelé BI

Botanická zahrada
Praha

Vzdělávací akce pro žáky

Učitelé BI

Člověk v tísni ( JSNS)

Filmový festival Jeden svět

B. Hniličková

Parlament ČR

Exkurze s odborným výkladem

B. Hniličková

Česká národní banka

Exkurze na výstavu Peníze

B. Hniličková

Hospic Cesta domů

Beseda

I. Vondráčková

11.

Další vzdělávání realizované právnickou osobou

Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).
typ vzdělávání

odborný kurz
odborný kurz
odborný kurz

12.

zaměření

Přípravné kurzy na přijímací
zkoušky na SŠ z matematiky
Přípravné kurzy na přijímací
zkoušky na SŠ z českého jazyka
Přijímací zkoušky nanečisto

počet účastníků

určeno pro
dospělé / žáky

akreditace MŠMT
ano / ne

246

pro žáky ZŠ

ne

240

pro žáky ZŠ

ne

347

pro žáky ZŠ

ne

Další aktivity, prezentace
Zajímavé akce tradičně pořádané školou


Den osobností se uskutečnil v listopadu 2015, pozvání přijali tyto osobnosti:

1.

Markéta Marvanová

účastnice nejdelší závod horských kol světa – 4418 km

2.

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.

biochemik - VŠCHT

3.

Jan Hart

ředitel agentury STEM

4.

Alice Rezková

mezinárodní vztahy – asijské země, Čína

5.

Prof. ing. Jan Kovanda

„Jak se staví moderní automobil“

6.

MUDr. Jiří Votruba

plicní lékař

7.

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

historik

8.

Jiří Závozda

novinář, místopředseda Rady ČT
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9.

Ing. Miroslav Singer, Ph.D.

guvernér ČNB

10.

Petra Procházková

novinářka – Lidové noviny, válečné zpravodajství

11.

Tomáš Davidovič

programátor – speciální efekty do velkofilmů

13.

Dan Wlodarczyk

režisér

14.

Prof. RNDr. František Vyskočil,DrSc.

přírodovědec, neurofyziolog

15.

Robert Peňažka

„Future Backery“ - reklama aneb Znáte svoji cenu












Školní literární soutěž Littera Arabica
Literární posezení s recitací
Rozsvícení „Arabského“ vánočního stromku
„Arabské Vánoce na ledě“ - prosinec
Vánoční turnaj v odbíjené - prosinec
Vánoční koncert - hudební pásmo žáků školy - prosinec
Den třídy a třídního učitele - prosinec
Maturitní ples
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v Betlémské kapli
Zahradní slavnost (vystoupení jednotlivců i školních hudebních skupin) - červen - v roce
2016 s názvem „Karlova zahradní slavnost“, neboť se připomnělo i výročí narození
významné osobnosti českých dějin Karla IV.
 „Arabské vysvědčení“ - slavnostní ukončení školního roku, vyhodnocení a ocenění
nejlepších žáků školy v jednotlivých vyučovaných předmětech nejen podle prospěchu, ale
především podle výsledků zapojení do různých školních i mimoškolních aktivit
 Společensko - vzdělávací akce vedené rodilými mluvčími z USA

Prezentace školy na veřejnosti
 Dny otevřených dveří - listopad 2015, leden 2016 (pro návštěvníky byla připravena
informační brožura o škole
 Výstava Schola Pragensis - listopad 2015 - v expozici o škole byla návštěvníkům k dispozici
prezentace školy, fotografie ze školních akcí a dále brožury o škole
 Vánoční koncert – prosinec 2015, chrám U Salvátora, Praha 1 – Česká mše vánoční
(společně s dalšími čtyřmi sbory účinkoval smíšený komorní sbor Gymnázia, Praha 6,
Arabská 14)
 Divadelní představení v AJ - tři představení v divadelním sále ZŠ Praha 6, Žukovského ul.,
předvedl divadelní kroužek vedený lektory AJ v dubnu 2016
 Galerie ARABSKÁ – během školního roku proběhly ve školní galerii tyto výstavy včetně
slavnostních vernisáží:
o
Černobílý svět – fotografie
o
New York, USA
o
Cesta po Skandinávii
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o
o
o
o
o

Řím
Vrzáková Sabrina – díla žákyně školy
Tatry
Karel si to zaslouží - květen 2016
Černobílý svět – fotografie

 Slavnostní přijetí žáků, kteří se úspěšně zúčastnili vyšších kol soutěží vyhlašovaných
MŠMT ČR, v Brožíkově síni Staroměstské radnice v Praze
 Slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku sportovní soutěže o Pohár primátora hl. m.
Prahy – Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze, červen 2016 - přijetí týmu chlapců i
dívek: dívky 1. místo, chlapci 1. místo
 Přijímání zahraničních návštěv – ve školním roce 2015/2016 navštívilo školu několik
skupin zahraničních žáků a pedagogů, pro které naši žáci společně s učiteli cizích jazyků
připravili program a informace o studiu v naší škole a systému školství v ČR
 Během školního roku 2015/2016 bylo připraveno několik čísel těchto školních časopisů:
ARABESKY – vydává vedení školy u příležitosti konání třídních schůzek rodičů,
přispívají žáci a učitelé školy
Pod lavicí – vydávají žáci školy
Černobílý svět – vydávají členové kroužku černobílé fotografie
 Pravidelně jsou aktualizovány www stránky školy http://www.gyarab.cz. Jsou na nich
k dispozici základní školní dokumenty, informace o harmonogramu školního roku, základní
informace o vedení školy a pedagogickém sboru, informace o činnosti jednotlivých komisí
pro vzdělávací oblast - obor a o výuce jednotlivých předmětů, informace o Školské radě,
aktuality, informace o zajímavých akcích během školního roku a úspěších žáků školy. Na
www stránkách školy jsou všechny informace týkající se přijímacího řízení do prvního
ročníku.
 Články a příspěvky pedagogů a žáků školy do odborných časopisů
1. J. Žytek se podílel na edici 1. svazku Justiniánových Digest (Digesta seu Pandectae /
Digesta neboli Pandekty. Fragmenta selecta / Vybrané části. Blaho Peter - Skřejpek
Michal - Vaňková Jarmila - Žytek Jakub (eds.). Praha: Karolinum 2015. ISBN 978-80246-3063-2.
2. J. Žytek poskytl rozhovor Britským listům na téma Jací jsou dnes gymnaziální studenti
(http://www.blisty.cz/art/82682.html).
3. T. Petrusková, I. Pišvejcová, A. Kinštová, T. Brinke a A. Petrusek: Repertoire – based
individual acoustic monitoring of a migratory passerine bird with complex song as an
efficient tool for tracking territorial dynamics and annual return rates. Methods in
Ecology and Evolution 2015 doi: 10.IIII/2041-210X.12496
4. Lidové noviny, 25. 5. 2016, příloha Akademie str. 16 článek „ Roztančené lavice mění
atmosféru „ o projektu Když lavice tančí T. Schmoranz.
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5. Respekt č. 4, 10. 1. 2016, s. 16 – 23, článek „ Má smysl chodit do školy ?“ – redaktor
Marek Švehla navštívil hodinu ZSV ve třídě 3. B (téma právní pojetí vlastnictví) a
připravil rozhovor o podobě výuky společenských věd na gymnáziu s B. Hniličkovou
6. Respekt č. 4, 10. 1. 2016, s. 16 – 23, článek „ Má smysl chodit do školy ?“ – redaktor
Marek Švehla navštívil hodinu dějepisu a připravil rozhovor o podobě výuky na
gymnáziu s A. Horáčkovou
7. PhDr. Lenka Dvořáková, Zpráva o XXVIII. ročníku Letní školy historie, in: Informační list
č. 43, ASUD, Praha, prosinec 2015
8. PhDr. Lenka Dvořáková: Jan Hus. Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti,
Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2015 (recenze) in: Zprávy Jednoty klasických
filologů, LVIII/2 (2016).
9. P. Töpfer: Rozklady na součet (Úlohy z MO - kategorie P - 32. část), Matematika,
fyzika, informatika č. 4, roč. 24 (2015), str. 312-317, ISSN 1210-1761 (print) a ISSN
1805-7705 (on-line)
10. P. Töpfer: Ústřední kolo 64. ročníku Matematické olympiády – kategorie P, Rozhledy
matematicko-fyzikální č. 4, roč. 90 (2015), str. 49-51, ISSN 0035-9343
11. P. Töpfer: Mezinárodní olympiáda v informatice IOI 2015, Matematika, fyzika,
informatika č. 5, roč. 24 (2015), str. 393-395, ISSN 1210-1761 (print) a ISSN 1805-7705
(on-line)
12. P. Töpfer: Optimalizace tras přívozů (Úlohy z MO - kategorie P - 33. část), Matematika,
fyzika, informatika č. 1, roč. 25 (2016), str. 59-67, ISSN 1210-1761 (print) a ISSN 18057705 (on-line)
13. P. Töpfer: Mezinárodní olympiády v informatice v roce 2015, Rozhledy matematickofyzikální č. 1, roč. 91 (2016), str. 46-50, ISSN 0035-9343
14. P. Töpfer: Ústřední kolo 65. ročníku MO (kategorie P), Matematika, fyzika, informatika
č. 3, roč. 25 (2016), str. 233-235, ISSN 1210-1761 (print) a ISSN 1805-7705 (on-line)
15. P. Töpfer: Zpráva o účasti družstva České republiky na 22. středoevropské olympiádě
v informatice CEOI 2015, Učitel matematiky č. 2, roč. 24 (2016), str. 121-123, ISSN
1210-9037
16. P. Töpfer: Ústřední kolo 65. ročníku Matematické olympiády – kategorie P, Rozhledy
matematicko-fyzikální č. 2, roč. 91 (2016), str. 43-46, ISSN 0035-9343

13.

Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních
prázdnin
Během prázdnin probíhá pronájem sportovního areálu veřejnosti.
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VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2015/2016 nebyly provedeny kontroly ČŠI.

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Druh
kontroly

Kontrola podle zákona č. 255/ 2012 Sb. ve školní kuchyni

Kontrolní orgán

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Termín

25. 11. 2015

Závěry

V provozu ŠK nebyly zjištěny nedostatky.

Druh
kontroly

Tematická požární kontrola

Kontrolní orgán

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Termín

3. 3. 2016

Závěry

Nebyly shledány nedostatky.
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VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015
Investiční výnosy celkem
PS k 1. 1. 2016
tvorba FRIMu z odpisů
Investiční dotace MHMP – Rekonstrukce počítačové sítě

tis. Kč
5 649,60
1 835,53
2 714,07
1 100,00

Neinvestiční výnosy celkem v hlavní činnosti

47 408,68

Neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT (UZ 33353)
z toho: platy
OPPP
ostatní (pojistné, FKSP, ONIV)

27 684,00
20 054,00
190,00
7 440,00

Dotace MŠMT na zvýšení platů pedagogů (UZ 33052, 33061)
z toho: platy
odvody + FKSP

970,45
718,85
251,60

Neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT – Excelence SŠ (UZ 33038)
z toho: platy
odvody

107,11
79,34
27,77

Neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT- Podzimní maturity (UZ 33034)
z toho: platy
OON
pojistné + ONIV

72,11
51,40
2,50
18,21

Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením (UZ 33025)

10,52

CTYOnline (UZ 33056)

36,23

Neinvestiční dotace od zřizovatele (HMP) vč. posílení z FRIMU (UZ 91)
z toho: platy
platy asistentů
odvody + FKSP
odpisy DM
na provoz
Neinvestiční dotace od zřizovatele - Metropolitní program (UZ 80)
z toho: platy
odvody + FKSP
Projekt „Zdravé město Praha „ – kurz 1. ročníků Seznamme se

11 256,00
806,00
281,00
450,76
2 714,07
7 004,17
870,00
645,00
225,00
36,00

Granty „Celoměstské programy podpory vzdělávání“

440,76

Použití fondů
fond odměn
fond rezerv
FRIM - opravy a údržba

594,83
216,00
180,49
196,48
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FKSP
Ostatní mimorozpočtové výnosy v hlavní činnosti
z toho: stravné
služby pro studenty (kopírování, tisky, apod.)
školní akce (LVK SK, TSC apod.)
ostatní příjmy,(dobropisy minulých let, náhrady škody od pojišťovny, úroky)
věcné dary
Maturitní zkoušky v podzimním termínu
Finanční příspěvek MČ Prahy 6 (UZ 79)
„Seznamme se! – adaptační kurz
„ Krok za krokem školou i životem“

1,86
5 301,97
2 824,02
22,51
2 288,69
19,45
132,18
15,12
28,70
21,70
7,00

Výnosy z doplňkové činnosti
z toho: pronájmy
přípravné kurzy pro žáky ZŠ
zkoušky Nanečisto
zájmové kroužky

973,24
523,84
339,50
41,80
68,10

NÁKLADY
Investiční náklady celkem
z toho: server
kráječ chleba a knedlíků
rekonstrukce počítačové sítě
opravy a udržování
posílení provozu

2 239,45
41,40
57,72
993,87
196,46
950,00

Neinvestiční náklady celkem v hlavní činnosti
z toho: mzdové náklady - platy
- OPPP
náhrady za pracovní neschopnost
zákonné odvody, FKSP, zákonné poj. PÚ
odpisy dlouhodobého majetku
energie
spotřeba potravin ŠJ
spotřeba materiálu
DHM, DNHM, JDHM, JDNHM
opravy a udržování
cestovné
služby
školní akce – lyžařské a sportovní kurzy, tematické studijní cesty…
ostatní náklady
Neinvestiční náklady celkem v doplňkové činnosti
z toho: OPPP
odvody
energie
spotřeba materiálu
ostatní náklady – opravy, kopírování

47 409,31
22 851,59
278,04
50,17
8 160,08
2 714,07
2 451,15
2 823,40
584,83
1 103,56
2 713,16
238,73
1 065,45
2 288,69
86,39
717,58
386,94
53,53
171,74
47,06
58,31

V roce 2015 jsme hospodařili s celkovým ziskem ve výši 254 385,64 Kč, z toho v hlavní činnosti se
ztrátou 633,95 Kč, v doplňkové činnosti s kladným hospodářským výsledkem 255 019,59 Kč.
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VIII.
Další informace
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, o svobodném přístupu k informacím
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
0-0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
113 odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu do 1. ročníku od 1. 9. 2016
2 odvolání vůči hodnocení výsledku maturitní zkoušky
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
nenastalo
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence:
není
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
nebyly

Výroční zprávu zpracovala ředitelka školy RNDr. Zdeňka Hamhalterová.
Výroční zpráva byla projednána s předsedy komisí pro vzdělávací oblast – obor.
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 19. října 2016.
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Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

ŠVP - Učební plán platný od 1. 9. 2014
(pro 1. ročník)
Humanitní vědy
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

I.p

II.p.

I.p

II.p.

I.p

II.p.

I.p

II.p.

Český jazyk

3

3

4

4

4

4

5

5

Anglický jazyk - český učitel

4

4

3

3

3

3

3

3

Anglický jazyk - rodilý mluvčí - konverzace

1

1

1

1

1

1

2

2

Německý - Francouzský - Ruský jazyk *)

3

3

3

3

3

3

3

3

Německý - Francouzský - Ruský jazyk *) - konverzace

1

1

1

1

Latina

2

2

2

2

Základy společenských věd

2

2

2

2

3

3

3

3

Dějepis

3

3

2

2

3

3

3

3

Zeměpis

2

2

2

2

2

2

Matematika

4

4

3

3

3

3

2

2

Fyzika

2 1/6

2 1/6

2

2

2 1/6

2 1/6

Chemie

2 1/6

2 1/6

2

2

2 1/6

2 1/6

Biologie

2 1/6

2 1/6

2
2
labor. dny

2 1/6

2 1/6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Volitelný předmět II

2

2

Volitelný předmět III

2

2

Volitelný předmět IV

2

2

32

32

Počítačové technologie
Aplikační software

2

2

Programování
Algoritmy
Programování webových aplikací
Operační systémy
Vizuální kultura a výtvarná tvorba - Hudební umění *)

2

2

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

Volitelný předmět I

34,5

Součet

34,5

35

35

34,5

34,5

Do učebního plánu je zahrnuto zvýšení hodin výuky cizích jazyků (o 1 hodinu v každém roce) z důvodu realizace
Metropolitního projektu rozvoje cizích jazyků - financováno MHMP.
Vysvětlivky:
*) žák volí jednu z možností
1/6 - třída dělena, během pololetí 3 cvičení z Bi, Ch, Fy

55

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

ŠVP - Učební plán platný od 1. 9. 2014
(pro 1. ročník)
Přírodní vědy
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

I.p

II.p.

I.p

II.p.

I.p

II.p.

I.p

II.p.

Český jazyk

3

3

3

3

3

3

4

4

Anglický jazyk - český učitel

3

3

3

3

3

3

2

2

Anglický jazyk - rodilý mluvčí - konverzace

1

1

1

1

1

1

2

2

Německý - Francouzský - Ruský jazyk *)

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

2

2

Německý - Francouzský - Ruský jazyk *) - konverzace
Latina
Základy společenských věd

2

2

2

2

2

2

Dějepis

2

2

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematika

5

5

4

4

4

4

2

2

Fyzika

2 1/3

2 1/3

2 2/3

2 2/3

3 2/3

3 2/3

2 1/6

1

Chemie

2 1/3

2 1/3

2 2/3

2 2/3

3 2/3

3 2/3

2 1/6

1

Biologie

3 1/3

3 1/3

2 2/3

2 2/3

3 2/3

3 2/3

2 1/6

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

Volitelný předmět II

2

2

Volitelný předmět III

2

2

Volitelný předmět IV

2

2

32

30

Počítačové technologie
Aplikační software
Programování
Algoritmy
Programování webových aplikací
Operační systémy
Vizuální kultura a výtvarná tvorba - Hudební umění *)

2

2

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

Volitelný předmět I

35

Součet

35

35

35

35

Do učebního plánu je zahrnuto zvýšení hodin výuky cizích jazyků (o 1 hodinu v každém roce) z důvodu realizace
Metropolitního projektu rozvoje cizích jazyků - financováno MHMP.
Vysvětlivky:
*) žák volí jednu z možností
1/6 - třída dělena, během pololetí 3 cvičení z Bi, Ch, Fy
1/3 - třída dělena, výuka probíhá v celém školním roce, 1 hodina týdně, střídá se Bi, Ch, Fy
2/3 - třída dělena, výuka probíhá celý školní rok, 2 hodiny týdně, střídá se Bi, Ch, Fy
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Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

ŠVP - Učební plán platný od 1. 9. 2014
(pro 1. ročník)
Programování

Český jazyk
Anglický jazyk - český učitel
Anglický jazyk - rodilý mluvčí - konverzace
Německý - Francouzský - Ruský jazyk *)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

I.p
3
3
1
3

I.p
3
3
1
3
1

I.p
3
3
1
3

II.p.
3
3
1
3

I.p
4
2
2
3
1

II.p.
4
2
2
3
1

2
2
2
2
1
1
4
4
2 1/6 2 1/6
2 1/6 2 1/6
2 1/6 2 1/6

2
1

2
1

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
2
33

2
2
2
33

II.p.
3
3
1
3

Německý - Francouzský - Ruský jazyk *) - konverzace

II.p.
3
3
1
3
1

Latina
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie

2
2
1
1
2
2
5
5
2 1/6 2 1/6
2 1/6 2 1/6
2 1/6 2 1/6

2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
labor. dny

Počítačové technologie

2
2

Aplikační software
Programování

2
2

Algoritmy

2
2

2
2

Programování webových aplikací

2

2

2

2

Operační systémy

2
2

Vizuální kultura a výtvarná tvorba - Hudební umění *)
Tělesná výchova

2
2

2
2

2
2

Volitelný předmět I

2
2

2
2

Volitelný předmět II
Volitelný předmět III
Volitelný předmět IV

34,5

Součet

34,5

35

35

33,5

33,5

Do učebního plánu je zahrnuto zvýšení hodin výuky cizích jazyků (o 1 hodinu v každém roce) z důvodu realizace
Metropolitního projektu rozvoje cizích jazyků - financováno MHMP.
Vysvětlivky:
*) žák volí jednu z možností
1/6 - třída dělena, během pololetí 3 cvičení z Bi, Ch, Fy
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