Výroční zpráva
za školní rok 2008/2009
I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1.

Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2009.
Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500

2.

Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon.
RNDr. Jan Peřina - ředitel školy, perina@gymnazium-opatov.cz, tel. 272941716
RNDr. Eva Hovorková - statutární zástupce ředitele školy,
hovorkova@gymnazium-opatov.cz, tel. 272941932 l. 13

3.

Webové stránky právnické osoby
www.gymnazium-opatov.cz

4.

Školy a školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová
kapacita.
Gymnázium - 7941K/401 - čtyřletý všeobecný
- cílová kapacita 128
- 7941K/41 - čtyřletý všeobecný
- cílová kapacita 128
- 7941K/801 - osmiletý všeobecný
- cílová kapacita 512
- 7941K/81 - osmiletý všeobecný
- cílová kapacita 512

5.

Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou
zařazeny ve školském rejstříku
Netýká se gymnázia

škola

6.

kód

název oboru / vzdělávacího
programu

cílová
kapacita
oboru /
programu

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

Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku
2008/2009 :
a. nové obory / programy
- Gymnázium - 7941K/41 - ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého
gymnázia
- Gymnázium - 7941K/81 - ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého
gymnázia
b. zrušené obory / programy

Pojmy a jejich vysvětlení:
Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských
zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení
Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve
školském rejstříku. Dříve součást školy.
Školské zařízení = školské zařízení podle § 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

7.

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb
a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
b. jiná (ţádná)

8.

Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Budova panelového typu (pavilony A aţ H)
21 tříd ( z toho 20 kmenových)
15 odborných učeben (z toho D,Z,B,CH,F,ZSV, jazykové učebny vybaveny
moderním projekčním zařízením).
Moderní multimediální učebna
Moderní mediální učebna
3 tělocvičny (2 velké a 1 malá)
Posilovna
Venkovní sportovní areál (1 velké hřiště a 2 malá hřiště)
Areál je v neuspokojivém a místy aţ havarijním stavu. Nutně vyţaduje
celkovou rekonstrukci.
Internetová studovna
Studovna
Kopírovací centrum
Ţákovská knihovna
Školní kuchyň a 2 jídelny

9.

Školská rada – datum ustanovení, seznam členů
Byla ustanovena od 1.1.2006 v souladu se školským zákonem.
Předseda:
MUDr. Zorjan Jojko
Místopředseda:
Ing. Petr Kynštetr, CSc.
Ostatní členové:
Mgr. Blanka Janečková
Ing. Radka Soukupová
RNDr. Eva Hovorková
Mgr. Petr Vondrlík

II.
Pracovníci právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

3

3,0

42

40,4

0

0,0

2

43

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

interní učitelé
fyzické osoby celkem

Gymnázium Opatov

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

počty osob

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

a.

škola

1.

40,6

kvalifikovanost pedagogických pracovníků

b.

škola
Gymnázium Opatov

c.

celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků
79,1
20,9

počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných

34
9

další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet
účastníků

vzdělávací instituce

56

Aj,M,Fr,D,Čj,Nj,Tv,Ch
,B,Fy,Psychologie,me
t.
výuky,komunikace

87

Výzkumný ústav
pedagogický,Cambridge,Ce
rmat,ELKAN,Výbor
mat.olympiády
hl.m.Prahy,NIDV,Památník
Lidice,Descartes,UK
v Praze,JČMF,Památník
Terezín,ASUD,Partners
Czech,ANAG,Ústav pro
studium
total.reţimů,Ambassade de
France,Goetha Institut
v Praze,Zařízení pro další
vzděl.ped.pracovníků,Akad
emie věd ČR,Bohemian
Ventures
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Nemocenské
pojištění,Odměňování
zaměstnanců,Pedago
gický pracovník ve
víru
paragrafů,seminář
k nové maturitě

5

ANAG,NIDV,ústav pro
UIVD

počet

semináře

zaměření

kurzy
doplňkové
pedagogické studium

školský management

rozšiřování aprobace
jiné (uvést jaké)

2.

Nepedagogičtí pracovníci školy
a.

počty osob

fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

22

20,7

3

b.

další vzdělávání nepedagogických pracovníků

semináře
kurzy
jiné (uvést jaké)

počet

zaměření

1

majetek
-

počet
účastníků
1

vzdělávací instituce
MHMP

III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře a VOŠ)
1.

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

denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

počet
tříd / skupin

počet
žáků / studentů

20

611

Gymnázium Opatov

Změny v počtech ţáků/studentů v průběhu školního roku
- přerušili vzdělávání: 7
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 2
- sami ukončili vzdělávání: 2
- vyloučeni ze školy: 0
- nepostoupili do vyššího ročníku: 5
z toho nebylo povoleno opakování:
5
- přestoupili z jiné školy:
3
- přestoupili na jinou školu: 5
- jiný důvod změny (uveďte jaký):
---

b.

vzdělávání při zaměstnání
škola

počet
tříd / skupin

počet
žáků / studentů

-

-

Změny v počtech ţáků/studentů v průběhu školního roku
- přerušili vzdělávání: --- nastoupili po přerušení vzdělávání: --- sami ukončili vzdělávání: --- vyloučeni ze školy: --- nepostoupili do vyššího ročníku: --- z toho nebylo povoleno opakování: --- přestoupili z jiné školy: --- přestoupili na jinou školu: --- jiný důvod změny (uveďte jaký): ---
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Průměrný počet ţáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele
a. denní vzdělávání
škola

průměrný počet
ţáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
ţáků / studentů na učitele

30,55

14,55

průměrný počet
ţáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
ţáků / studentů na učitele

-

-

Gymnázium Opatov

b.

vzdělávání při zaměstnání
škola

CELKEM

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

počet
ţáků/studentů
celkem
z toho nově
přijatí

Jihomoravský

kraj

Gymnázium
Opatov

Jihočeský

škola

65

65

11

11

Německý jazyk
celkem

Německý jazyk
z celku pokračující

Ruský jazyk
celkem

Ruský jazyk
z celku pokračující

Španělský jazyk
celkem

Španělský jazyk
z celku pokračující

Italský jazyk
celkem

Italský jazyk
z celku pokračující

Latinský jazyk
celkem

Latinský jazyk
z celku pokračujíc

Gymnázium
Opatov

Francouzský jazyk
z celku pokračující

škola

Francouzský jazyk
celkem

Výuka cizích jazyků

Anglický jazyk
z celku pokračující

4.

Ţáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji

Anglický jazyk
celkem

3.

Karlovarský

2.

611

355

188

108

296

247

-

-

-

-

-

-

-

-
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Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)

Gymnázium Opatov

denní vzdělávání

z celkového
počtu
ţáků/studentů:

škola

a.

prospělo s vyznamenáním

144

neprospělo

3

opakovalo ročník

0

počet ţáků/studentů s uzavřenou klasifikací
do 30.6.

604

t.j % z celkového počtu ţáků/studentů
průměrný počet zameškaných hodin na
ţáka/studenta

98,85%
112,88

z toho neomluvených

0,07

vzdělávání při zaměstnání

škola

b.

z celkového
počtu
ţáků/studentů:

5.

prospělo s vyznamenáním

-

neprospělo

-

opakovalo ročník

-

počet ţáků/studentů s uzavřenou klasifikací
do 30.6.

-

t.j % z celkového počtu ţáků/studentů

-%
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-

z toho neomluvených

-

škola

Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií

denní
vzdělávání

vzdělávání
při
zaměstnání

závěrečné zkoušky

-

-

z toho konali zkoušku opakovaně

-

-

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

-

-

prospěl s vyznamenáním

-

-

prospěl

-

-

neprospěl

-

-

počet ţáků, kteří konali zkoušku

počet ţáků, kteří byli
hodnoceni :

škola

vzdělávání
při
zaměstnání

maturitní zkoušky

Gymnázium
Opatov
denní
vzdělávání

6.

průměrný počet zameškaných hodin na
ţáka/studenta

80

-

z toho konali zkoušku opakovaně

0

-

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

0

-

prospěl s vyznamenáním

29

-

prospěl

50

-

1

-

počet ţáků, kteří konali zkoušku

počet ţáků, kteří byli
hodnoceni :

neprospěl

7

počet studentů, kteří konali zkoušku

-

-

-

-

-

-

prospěl s vyznamenáním

-

-

prospěl

-

-

neprospěl

-

-

z toho konali zkoušku opakovaně
počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli
připuštěni ke zkoušce v řádném termínu

počet studentů, kteří
byli hodnoceni :

Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2009/2010

SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ

skupina
oborů vzdělání
kód, název

a.

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

7.

vzdělávání
při zaměstnání

denní
vzdělávání

škola

absolutoria

počet přihlášek celkem

-

počet kol přijímacího řízení celkem

-

počet přijatých celkem

-

z toho v 1.kole

-

z toho ve 2.kole

-

z toho v dalších kolech

-

z toho na odvolání

-

počet nepřijatých celkem

-

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

obor:

-

obor:

-

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

8

-

Gymnázia

4 roky

6 let

8 let

délka vzdělávání

Gymnázium Opatov

b.

153

-

339

počet kol přijímacího řízení
celkem

1

-

1

počet přijatých celkem

28

-

62

z toho v 1.kole

27

-

62

z toho ve 2.kole

-

-

-

z toho v dalších kolech

-

-

-

z toho na odvolání

1

-

-

125

-

277

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

počet přihlášek celkem

počet nepřijatých celkem

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

obor:

4

-

-

obor:

-

-

2

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

0

8.

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Vietnam - 15 studentů, Rusko - 1 student, Slovensko - 1 student, Kyrgyzstán - 1
student, Ukrajina - 1 student.
Začleňování cizinců probíhá naprosto bezproblémově.

9.

Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků
Škola má pozitivní zkušenosti s integrací vozíčkářů. V současnosti zde ţádný takový
nestuduje.

10. Vzdělávání nadaných ţáků a studentů
Individuální přístup, pomoc při přípravě
vysokoškolské programy.

na

soutěţe,

zapojení studentů

na

11. Ověřování výsledků vzdělávání
Ve školním roce 2008/2009 se vybrané třídy zúčastnily pilotního testování z anglického
a francouzského jazyka pro potřeby NIVD v programu „nová maturita“.
12. Školní vzdělávací programy
Podle školního vzdělávacího programu pro niţší stupeň osmiletého gymnázia se
vyučuje od 1.9.2007. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté
gymnázium byl dokončen k 31.8.2009. Ve školním roce 2009/2010 jiţ podle něj bude
vyučováno.
13. Vzdělávací programy VOŠ
Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ.
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- Netýká se gymnázia

IV.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
(Jazyková škola a Domovy mládeže)
1.

Jazyková škola
a.

netýká se gymnázia

Počty kurzů a posluchačů

Vyučovaný
jazyk

Základní kurzy
počet
počet
kurzů posluchačů

Střední kurzy
počet
počet
kurzů posluchačů

Vyšší kurzy
počet
počet
kurzů posluchačů

Dálkové vzdělávání
počet
počet
kurzů posluchačů

Jiné kurzy
počet
počet
kurzů posluchačů

Celkem

b.

Výsledek státních jazykových zkoušek
z toho
vlastní posluchači

Počet celkem

% úspěšnost
z celkově přihlášených

Posluchači, kteří složili státní
jazykovou zkoušku
v tom základní
v tom všeobecnou
v tom speciální

2.

c.

Mezinárodně uznávané zkoušky
Druhy zkoušek, výsledky přihlášených, zkušenosti školy.

d.

Další údaje o posluchačích a vzdělávání

Domovy mládeţe (samostatné i při školách)
a.

netýká se gymnázia

Vybavení domova mládeţe
počet

Počet ložnic celkem
1 aţ 3 lůţkových
4 aţ 6 lůţkových
v tom
7 aţ 10 lůţkových
11 a více lůţkových
Společenské místnosti a klubovny

b.

Počty ubytovaných ţáků podle typu školy

typ školy

počet
ubytovaných

základní (vč. speciálních)
gymnázium
SOŠ
konzervatoř
SOU, OU a U
speciální a praktické SŠ
VOŠ
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z toho ze škol
zřizovaných HMP

jiné (specifikujte)
celkem

c.

Ţádosti o ubytování v domově mládeţe
počet ţádostí celkem …..
z toho počet ţádostí, kterým nebylo vyhověno ……
nejčastější důvody nevyhovění ţádosti

d.

Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku
Důvody, počty.

e.

Další údaje o ubytovaných

f.

Vyuţití Domovů mládeţe v době školních prázdnin

V.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.

Výchovné a kariérní poradenství
Výchovné poradenství
- spolupráce se studenty
Studenti konzultovali různorodé otázky – např. rodinné a osobní problémy, studijní
problémy, vztahy v třídním kolektivu.
Studenti projevili zájem o studium v zahraničí, škola jim zprostředkovávala kontakty,
vypracovávala hodnocení. Sledujeme úspěšnost a spokojenost studentů na
zahraničních školách a vytváříme podmínky pro studenty, kteří se vrací, aby zvládli
rozdílové zkoušky, případně se zařadili do nových třídních kolektivů.
Studenti se pravidelně a dlouhodobě účastní charitativních akcí nadace Světluška pro
děti nevidomé a Projektu Šance pro děti ulice. Obě nadace se velmi pochvalně
vyjadřují o práci našich studentů a ti se přirozeně učí vnímat a přijímat lidi
znevýhodněné.V tomto školním roce s námi navázala spolupráci nadace Květinka,
která se zaměřuje na pomoc dětem se získaným handicapem. Studenti o tuto pomoc
mají velký zájem.
Tradičně dobré kontakty udrţují studenti ve škole se sdruţením Osa pro podporu
samostatnosti mentálně postiţených lidí. Jejich klienti navštěvují školu, kde při osobním
rozhovoru s nimi studenti sami přichází s nápady na další kontakty.
Pro studentky prim pořádáme osvětové pořady o dospívání a pro terciány o vztazích a
sexu. Na tyto přednášky zveme renomované odborníky.
- spolupráce s rodiči
Intenzivní spolupráce mezi školou a rodiči probíhala z iniciativy obou zúčastněných
stran. Řešené případy se týkaly např. adaptace nových studentů ve škole (zejména
studenti prvních ročníků osmiletého i čtyřletého studia), dále studijních záleţitostí a
kázeňských problémů.
- spolupráce s Mgr. Renátou Rynešovou
Škola dlouhodobě spolupracuje s psycholoţkou Mgr. Renátou Rynešovou, která je na
částečný úvazek zaměstnankyní školy. Zejména ve třídách niţšího gymnázia proběhlo
šetření ohledně třídního klimatu. S některými studenty naší školy Mgr. Rynešová
pracuje soustavně při pravidelných návštěvách školy i v PPP. Na základě doporučení
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jednotlivých vyučujících a po dohodě s rodiči někteří studenti absolvovali vyšetření
v PPP. Jednalo se o studenty především s prospěchovými problémy, ojediněle
s výchovnými problémy. U některých z těchto studentů byla diagnostikována SPU.
Kariérní poradenství
- Zájemci z řad studentů 2. a 3. ročníků ( resp. 6. a 7. ročníků) absolvovali testy
profesní orientace a jejich vyhodnocení u Mgr. Renáty Rynešové.
- Studenti individuálně konzultovali volbu vysokých škol a výběr volitelných předmětů
s ohledem na další vysokoškolské studium.
- Studentům byly předkládány informační materiály o moţnostech dalšího studia na VŠ
a VOŠ i o moţnostech přípravy na přijímací zkoušky. Škola zajistila pro potřebu
studentů přehledy VŠ a VOŠ.
- Škola doporučuje studentům účast na dnech otevřených dveří jednotlivých fakult i na
veletrzích vzdělávání, výchovná poradkyně s nimi konzultuje získané poznatky.
- Ve škole se konala setkání zájemců z řad studentů i učitelů se zástupci některých
praţských fakult, která slouţila k prohloubení informací o studiu na příslušné škole (UK,
VŠE, ČZU, VŠCHT, ČVUT)
- Škola v září tradičně pořádá setkání maturantů se zástupcem agentury Sokrates,
který velmi erudovaně vysvětlí studentům moţnosti pomaturitního studia
- Proběhla prezentace agentur zajišťujících přípravu studentů na přijímací zkoušky na
VŠ.
-Se studenty, kteří se hlásili na zahraniční školy byly individuálně vyplňovány materiály
nutné k přijímacímu řízení.
Profesní vzdělávání
Během roku se zájemci z řad pedagogů setkávali společně se školní psycholoţkou
v rámci otevřené podpůrné skupiny pro učitele. Tato setkání budou pokračovat i
nadále, protoţe je všichni zúčastnění povaţují za velmi přínosná a inspirativní.

2.

Prevence sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2008/2009 se zúčastnily třídy 4.G, 4.H týdenního pobytu. Ve třídě 4.G
se podařilo realizoval projekt „ Zdravý kolektiv“ , tento program byl také součástí
týdenního seznamovacího kurzu prim a nastupujícího prvního ročníku čtyřletého studia.
Ve všech ostatních třídách je této problematice věnována pozornost zejména
v hodinách OV , ZSV a OSZ. Konají se besedy, vyuţívají se filmy.
Dvakrát ročně se zúčastníme humanitární akce „Srdíčkový den.“

3.

Ekologická výchova a environmentální výchova
Obě výchovy jsou začleněny přirozenou cestou do výuky. Jsou prezentovány i na
různých typech akcí pořádaných školou (besedy, exkurze, kurzy, výjezdy, ozdravné
pobyty, atd.)

4.

Multikulturní výchova
Tato výchova je začleněna přirozenou cestou do výuky. Je prezentována i na
různých typech akcí pořádaných školou (besedy, exkurze, kurzy, výjezdy, ozdravné
pobyty, atd.)

5.

Výchova k udrţitelnému rozvoji
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Tato výchova je začleněna přirozenou cestou do výuky. Je prezentována i na
různých typech akcí pořádaných školou (besedy, exkurze, kurzy, výjezdy, ozdravné
pobyty, atd.)

6.

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Místo pobytu a počet ţáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet
účastníků.
A) Sportovní kurzy
1) Datum: 15. – 19.9. 2008 - Horní Poříčí 7.L, 7.M, 3.Y ( ţáků)
2) Datum: 11. - 15.5. 2009 - Dobronice u Bechyně 2.Z,6.P,6.Q ( ţáků)
B) Lyţařské kurzy
1) Datum: 7. – 13.2. 2009 Chata Lovochemie
Třídy: 1.V ( ţáků)
2) Datum: 1 – 6. 3. 2009 Chata Roxana - Rokytnice
Třídy: 2.J, 2.K ( ţáků)
3) Datum: 15. – 21. 3. 2009 Alpy
Třídy: 5.R, 5.S ( ţáků)
C) Cyklokurz – Chlum u Třeboně
Třídy: 3.A – 3.B ( ţáků)
D) Ozdravný pobyt - Dědov
Třídy: 1.C, 1.D (61 ţáků)
E) Adaptační kurz Třída 1.V - (30 ţáků)

7.

Mimoškolní aktivity
Mimoškolní aktivity jsou provozovány pod patronací studentského klubu Gymnázia
Opatov (krouţky, soutěţe, filmový festival)
- Divadelní festival – účastnilo se 22 souborů z 20 tříd – výborná úroveň,
mezi studenty o tuto činnost zájem
- Toulky Prahou (všestranně vzdělávací soutěţ) – určeno pro studenty od
primy do sexty osmiletého studia a pro 1.-2. ročník čtyřletého studia
- Dobře fungoval Klub mladých čtenářů
- Klub mladých diváků letos jej navštěvovalo 125 studentů
- Průběţně fungovala školní knihovna

8.

Soutěţe
Úspěšnost v soutěţích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na
celostátní a mezinárodní úrovni)
Český jazyk
- přednes – školní kolo – zúčastnilo se kolem 10 soutěţících
- olympiáda – český jazyk účast v obou kategoriích
I. kategorie – účast 26 studentů ve školním kole –
obvodní kolo: 2. místo – Klára Vajnerová
19. místo Magdalena Hergotová
krajské kolo: - zatím nejsou výsledky u K.Vajnerová
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II. Kategorie - účast ve školním kole 34
obvodní kolo – 1. K. Vomáčková, 4.místo –P.Vostárková
krajské kolo – Vomáčková, zatím nejsou výsledky
Dějepis
-

-

-

Olympiáda z dějepisu pro niţší gymnázium – účast 36 soutěţících, postup
studentů do obvodního kola, všichni tři studenti se umístili na prvních 3
místech - Chudomelová, Dienstbier, Brix - postoupili do praţského kola
(Dienstbier -1. místo a postoupil do celostátního kola, Brix 22.místo,
Chudomelová 24 místo
Olympiáda v Chebu pro starší gymnázium - celostátní soutěţ – z 67 škol
jsme se umístili na 4. místě ( Šebesta, Burantová, Smrţ)
Eustory – mezinárodní dějepisná soutěţ pro studenty střeních škol,
zaměřená na moderní dějin, účast 12 studentů, I.Lomberská se umístila na
5. místě (z celkového počtu 65 prací)
Historiáda – celostátní historická soutěţ – 2. místo z 17 gymnázií (studenti
niţšího gymnázia)

Výtvarná výchova
Účast studentů ve výtvarné soutěţi „Máme kamarády“
Matematika
matematická olympiáda
Kategorie
Z6
Z7
Z8
Z9

A
B
C

počet řešitelů
5
15
5
3

domácí kolo
8
11
17

Fyzika
fyzická olympiáda
Kategorie
ZF
ZE

počet úspěšných řešitelů
3 (1. místo)
2
1
2 (1. místo)

krajské kolo
0
8
14

počet řešitelů
3
3

úspěšní řešitelé v krajském kole
0
1
5

počet úspěšných řešitelů
0
0 (1 student v obvodních kole)

Chemie
Pravidelně se účastníme odborných olympiád.Výčet větších či menších úspěchů podává
následující přehled.
Chemická olympiáda ( CHO) :
CHO kategorie D:
obvodní kolo: Ondřej Benedikt (2. místo)
Petr Macák ( 5. místo)
Ondřej Zbytek( 8.místo)
: krajské kolo:
Ondřej Benedikt ( 13. místo)
kategorie C : krajské kolo:
David Fatka ( 14.místo )
Biologická olympiáda ( BO) :
BO kategorie C :
obvodní kolo : Lucie Wolfová ( 3. místo)
Alţběta Jilečková ( 14 .místo)
BO kategorie D:
obvodní kolo : Zuzana Johanovská (7. místo)
Aleš Wild (19. místo)
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Pražský glóbus ( PG)
PG kategorie C: celoměstské kolo. Michal Wagner ( 14. místo)
Antonín Hanuš (20. místo)
Tomáš Vítek (37. místo)
PG kategorie B: celoměstské kolo: Jakub Dienstbier (18. místo)
Iva Čuchalová ( 38. místo)
PG kategorie A: celoměstské kolo : Jakub Sláma ( 6. místo)
Hana Preradová( 9. místo)
Jakub Hájek (19. místo)
Martina Nováková (22. místo)
Daniel Nedvěd (25. místo)
Jan Spousta (28. místo)
Ondřej Beran (32. místo)

Anglický jazyk
- Účast na mimoškolních soutěţích
Studenti tříd se zúčastnili aktivně několika soutěţí pořádaných mimoškolními
organizacemi.
a) Škola Hrou organizovaná časopisem Bridge (6000 účastníků z celé republiky) - mezi
100 oceněnými 10 studentů naší školy!
b) Meziškolní soutěž v anglickém jazyce organizované nakladatelstvím Cambridge.com
(účast 250 škol ČR)- 4H 2. skupina získala 55. místo
c) Face the Music organizovaná časopisem Bridge (600 účastníků z celé republiky)Štěpán Wagenknecht z třídy 7M obsadil 1. místo a Vilém Ţivný z třídy 2.Z
3. místo
d) soutěţe organizované časopisem R+R: Australia, Film Pages, Song translation
Sportovní soutěže
1) Volejbal (chlapci - střední školy) - 23.9.2008
Studenti obsadili v 1. kole praţského přeboru 2. místo ve skupině
2) Cross - Cup (chlapci, dívky - střední školy) - 10.10.2008
Studenti obsadili 1. místo v přespolním běhu Prahy 11
3) Minifotbal (chlapci - střední školy) . 13.10.2008
Studenti obsadili v základní skupině praţského přeboru 3. místo
4) Přespolní běh (chlapci, dívky - střední školy) - 20.10.2008
Druţstvo dívek obsadilo 12. místo z 18. zúčastněných škol
Druřstvo chlapců obsadilo 10. místo z 28 zúčastněných škol
5) Stolní tenis (chlapci, dívky - tercie, kvarta) - 5.11.2008
Druţstvo chlapci - 1. místo a postup do praţského finále
Druţstvo dívek - 2. místo
6) Basketbal (chlapci - střední školy) - 5.11.2008
Studenti vyhráli všechny zápasy a z 1. místa postoupili do dalšího kola
7) Florbal (chlapci - střední školy) - 10.11.2008
Druhé místo ve skupině
8) Florbal (chlapci - prima, sekunda) - 25.11.2008
Osmé místo z deseti zúčastněných škol na Praze 11
9) Stolní tenis (chlapci - tercie, kvarta) - 25.11.2008
Naše druţstvo obsadilo 8-12 místo v Praze
10) Florbal (chlapci - tercie, kvarta) - 2.12.2008
V obvodním kole Prahy 11 obsadili naši hráči 5. místo z 10-ti zúčastněných škol
11) Basketbal (chlapci - střední školy) - 9.12.2008
12) Volejbal (dívky - tercie, kvarta) - 16.12.2008
15

Volejbalový turnaj škol Prahy 11 suverénně vyhrály bez ztráty jediného setu
13) Stolní tenis (dívky - střední školy) - 10.3.2009
Druhé místo ve skupině
14) Stolní tenis (chlapci - střední školy) - 11.3.2009
Vítězství ve všech utkáních v základní skupině
15) Volejbal (dívky - tercie, kvarta) - 25.3.2009
Vítězství nad všemi soupeřkami znamenalo postup dívek do praţského finále
16) Stolní tenis (chlapci - střední školy) - 15.4.2009
Naše druţstvo vybojovalo 3. místo v Praze
17) Badminton (chlapci - střední školy) - 30.4.2009
Naše druţstvo se umístilo z 20ti zúčastněných škol z Prahy na pátém místě
18) Vybíjená (dívky - prima) - 21.5.2009
1. místo na Praze 11
19) Volejbal (dívky - tercie, kvarta) - 25.5.2009
Naše děvčata v praţském finále porazila všechny soupeřky - obsadila 1. místo a
postoupila do kvalifikace na mistrovství ĆR
20) Volejbal (dívky - tercie, kvarta) - 29.5.2009
V kvalifikaci na republikové finále naše dívky opět všechny soupeřky porazily a
postoupily mezi 4 nejlepší druţstva v republice
21) Volejbal (dívky - tercie, kvarta) 14.-16.6.2009
4. místo na finálovém turnaji Mistrovství republiky ve volejbalu

9.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Mezinárodní projekt DID
DELIBERATINE IN A DEMOCRACY
Jde o projekt, jehoţ úkolem je zvýšit znalosti studentů o aktuálních společenských
problémech a prohloubit jejich aktivní zapojení v diskusích o demokratických principech
ve své zemi.
Studenti mohou své názory konfrontovat s názory a postoji studentů z partnerských
zemí. Naše škola spolupracuje se střední školou v Chicagu.
Na závěr celého roku proběhla celostátní konference studentů ČR a poté
telekonference studentů Gymnázia Opatov a střední školy v Chicagu. Byla vybrána
diskusní témata na další školní rok.
Mezinárodní projekt MDG 15
Rozvojové cíle tisíciletí – Millenium Development Goals- MDGs
Jsou programem sníţení chudoby, který byl sestaven ze závazků přijatých na
mezinárodních konferencích a summitech během 90. let 20. století.
Všech 191 členských států OSN se v září roku 2000 zavázalo splnit do roku 2015
Miléniovou deklaraci, která vytyčuje konkrétní cíle v oblasti rozvoje a odstraňování
chudoby. Je to základní krok k podpoře lidské důstojnosti, rovnoprávnosti, k dosaţení
míru,demokracie a ekologické udrţitelnosti
Studenti naší školy se zúčastnili besedy s obyvatelem Čadu.

10. Spolupráce právnické osoby s partnery
Četnost komunikace je odvislá od aktuální situace.
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11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Gymnázium neorganizuje.
typ vzdělávání

počet
účastníků

zaměření

určeno pro
dospělé / žáky

akreditace MŠMT
ano / ne

odborný kurz
pomaturitní specializační
kurz
rekvalifikace
jiné (uvést jaké)

12. Další aktivity, prezentace
a. Poslení ročníky navštívily Terezín a absolvovaly celodenní seminář a tématem
holocaust.
b. Tercie navštívily Památník Lidice.
c. LIHIVY – letos se zúčastnilo 37 studentů se zájmem o humanitní a estetické
předměty. Akce proběhla v Litomyšli, studenti se seznamovali s okolím a
pracovali nad netradičními úkoly.
d. Byly organizovány besedy NATO, EU.
e. Školní knihovna v anglickém jazyce- knihovna byla letos rozšířena o nové
publikace a studentům je nyní k dispozici 430 titulů v šesti úrovních jazykové
obtíţnosti.
f. Na MFF UK se naši studenti osobně zapojili do praktického předvádění pokusů
z fyziky.
g. Studenti navštívili Planetárium, Hvězdárnu v Ondřejově, Techmánii.
h. Studenti se pravidelně účastní matematické soutěţe KLOKAN a MASO
i. Studenti se zúčastnili soutěţe, kterou připravila televizní stanice TV 5 na svých
internetových stránkách. Vybraných 20 studentů GO převzalo dne 29.dubna
2009 ceny na Francouzském institutu v Praze a bylo pozváno na natáčení
televizní debaty ,, Europe à 27“ v Muzeu hudby.
j. Čtyři studentky úspěšně sloţily na Francouzském institutu jazykovou zkoušku
DELF (úroveň B1) s mezinárodní platností.
k. V rámci výuky německého jazyka studenti absolvovali jednodenní zájezd do
Norimberka, dvoudenní zájezd do Salzburgu + Solná komora a pětidenní
zájezd do Švýcarska (Luzern, Bern, Laussane, Ţenevská riviéra, Zermatt,
Rhonský ledovec a Lichtenštejnsko).
l. Studenti se zapojili do akce Týden vědy a techniky. Absolvovali několik
přednášek a vyuţili Dne otevřených dveří vybraných ústavů. Zúčastnili se
soutěţe Praţský glóbus. Pro studenty tercií a septim bylo zajištěno školení
resuscitace a na konci roku pro septimy přírodovědný výjezd ZECHEBI.

13. Vyuţití školských zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává, v době školních
prázdnin
- venkovní hřiště
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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 2008/2009 ČŠI školu nenavštívila.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení
Pražská správa sociálního zabezpečení
Druh kontroly: plánovaná
Termín:
18. a 19.6.2009
Zaměření:
Ověření správného stanovení pojistného, tj. ověření rozdílu mezi
skutečným a vykázaným stavem a plnění úkolů souvisejících
s prováděním nemocenského pojištění a důchodového pojištění za
období od 1.5.2007 do 31.12.2008.
Hodnocení: Bez závad.
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VII.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2008
Komentář k účetní uzávěrce za rok 2008
1. Úvod
Hospodaření Gymnázia Opatov probíhalo v roce 2008 v souladu se schváleným i
upraveným rozpočtem.
U přímých nákladů (UZ 33353) mzdové prostředky čerpány proti upravenému rozpočtu na
100%.
Prostředky na OON čerpány na 100%.
ONIV čerpány převáţně na drobné učební pomůcky v celkové částce 103.537,- Kč.
Ostatní přímé náklady tvořily konzultace, školení, programové vybavení a cestovné.
U nepřímých nákladů (UZ91) jsou prostředky čerpány k 31.12.2008 dle upraveného
rozpočtu na 100%. Tyto prostředky byly čerpány zejména na platby za energie, opravy a
materiál, sluţby pošt a telekomunikací, pojištění majetku, sluţby zpracování dat,
programové vybavení a ostatní sluţby. Finanční prostředky na odpisy dlouhodobého
majetku byly čerpány na 100% a v souladu s upraveným odpisovým plánem.
Organizace obdrţela účelovou dotaci „Zdravé město Praha 2008“ ve výši 40.000,-Kč, která
byla vyčerpána.
2. Vlastní výnosy a náklady v hlavní doplňkové činnosti
Výnosy v hlavní činnosti byly tvořeny převáţně z poskytování sluţeb - pronájem tělocvičen
Základní škole a Střední škole Waldorfské (zřizovatel HMP) a Střední škole - Waldorfské
lyceum (zřizovatel HMP).
Ve vlastních výnosech jsou i prostředky na stravné, které korespondují s finančními
prostředky vynaloţenými na nákup potravin.
Doplňkovou činnost tvoří převáţně pronájem tělocvičen cizím subjektům a pronájem prostor
školní jídelny na schůze a zasedání různých organizací (např. bytová druţstva).
Náklady jsou tvořeny ze mzdových prostředků na OON.
3. Stavy fondů k 31.12.2008
Fond sociální - 827.490,04 Kč.
Tento fond naplněn o základní příděl - 2% ze mzdových prostředků za rok 2008.
V průběhu roku 2008 byl čerpán převáţně příspěvky na stravné, kulturní a sportovní akce a
ţivotní jubilea a nákup vitamínů.
Fond odměn - k 30.6.2008 navýšen o rozdělený HV dle usnesení Rady HMP ve výši
130.000,-Kč. K 31.12.2008 konečný stav 333.313,- Kč.
Fond rezerv - k 30.6.2008 navýšen o rozdělený HV dle usnesení Rady HMP ve výši
32.907,-Kč. Čerpán byl pouze na účelově vázané darované finanční prostředky a to na
zabezpečení maturit, imatrikulací, aj. K 31.12.2008 konečný stav 683.467,30 Kč.
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Fond reprodukce investičního majetku - k 31.12.2008 = 3.440.529,81 Kč.
Fond tvořen z upravených odpisů za rok 2008.
Pouţití IF - oprava střechy v celkové výši 338.800,-Kč
Škola se snaţí si vytvořit v rámci FRIM poměrně značnou částku na opravy a rekonstrukce
majetku (např. výměna elektroinstalace a svítidel, oprava výměníkové stanice, oprava
střech, atd.).
4. Závěr
Organizace vyčerpala provozní prostředky v roce 2008 na 100%.
Mzdové prostředky byly vyčerpány v roce 2008 na 100%. Hospodářský výsledek roku 2008
tvoří pouze výnos z doplňkové činnosti ve výši 132.075,-Kč.

VIII.
Další informace
- Škola připravuje studenty k mezinárodně uznávaným zkouškám FCE z anglického jazyka
a DELF z francouzského jazyka.
- Gymnázium je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK, Matematicko-fyzikální fakulty
UK, Pedagogické fakulty UK, Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, Filozofické fakulty UK.
S těmito fakultami škola úzce spolupracuje. A to nejen v oblasti přípravy posluchačů těchto
fakult na jejich budoucí učitelské povolání. Škola spolupracuje i s dalšími vysokými školami.
- Hlavní problémy školy spadají do oblasti materiálně-technického zabezpečení.
1) neuspokojivý a místy až havarijní stav venkovních hřišť. Venkovní sportovní areál
vyžaduje nutně celkovou rekonstrukci.
2) kritický stav elektroinstalace a svítidel v budově. Hliníkové rozvody elektřiny včetně
svítidel jsou původní (stáří 30 let), tím pádem v současné době již nedostačující a
nevyhovující.
- Gymnázium Opatov je jediným gymnáziem v regionu Jiţního Města ( MČ Praha 11)
zřizovaným Hl.m.Prahou.
- Vzhledem ke své úrovni (výuka + výchova) a výhodné geografické poloze je značně
vyhledáváno ţáky ZŠ i jejich rodiči.
- Kvalita výuky je umocněna i tím, ţe je škola umístěna v klidném a tichém prostředí.

Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne
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RNDr. Jan Peřina
ředitel školy

V Praze dne

Příloha :

učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů
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