
Výroční zpráva 

 

 

Gymnázia ALTIS 

 

 

 

Školní rok 2017/2018 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 30. 08. 2018 
 

 

 

 



Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2017/2018 
 

 

I. 
Základní údaje o škole 

 
1. Název školy 
Gymnázium ALTIS s.r.o. 
 
2. Ředitel/ka a statutární zástupce ředitele/ky 
ředitelka gymnázia: PaedDr. Vladimíra Fišerová, tel: 605 259 075, 605 259 033, 
email: vedeni@altis.cz 
statutární zástupce: PaedDr. Vladimíra Fišerová – tel: 605 259 075, 605 259 033, 
email: vedeni@altis.cz 
 
3. Webové stránky školy 
www.altis.cz 
 
4. Školy, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita 
Gymnázium ALTIS s.r.o. s cílovou kapacitou 550 žáků. 
 
5. Obory vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku 
 

Škola Kód 

Název 

programu/vzdělávacího 

programu 

Cílová kapacita 

oboru/programu 
Poznámka 

G ALTIS 79-41-K/81 Vědění je moc 270 Vyučován 

 
6. Změna ve skladbě oborů/vzdělávacích programů  
a) Nové obory/programy – nejsou zavedeny. 
 
7. Místa poskytovaného vzdělávání 
Gymnázium ALTIS s.r.o. – Dopplerova 351, 109 00 Praha 10 – Petrovice (vlastníkem 
budovy je Městská část Praha – Petrovice. 
 
8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 
Škola má k dispozici 13 vybavených učeben, z toho 10 pro 20 až 40 žáků. Škola 
disponuje počítačovou učebnou vybavenou počítači „all – in – one s nejmodernějším 
softwarem, a ve všech třídách je možno přenosné počítače připojit. Na místě 
vzdělávání je zajištěn internet v síti WiFi přístupný žákům celodenně. Pro efektivní 
výuku jsou používány dataprojektory. Ve škole je zřízeno studijní a kopírovací 
centrum. Žáci mají přes elektronický index přístup ke školnímu úložišti studijních 
materiálů. 
Ve škole je zřízena odborná učebna hudební výchovy a chemie. Škola také 
disponuje odbornými jazykovými učebnami.  
Letitou tradicí školy je také konání laboratorních prací z fyziky v laboratořích VŠCHT 
na Praze 6 za účasti odborných asistentů této vysoké školy. Škola využívá i 
materiálně technickou základnu Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty UK, 
která umožňuje odbornou práci vybraných žáků. Především u přírodovědných oborů 
jsou tak vytvořeny podmínky pro starší žáky zkusit si základy vědecké práce.  

mailto:vedeni@altis.cz
mailto:vedeni@altis.cz


Pro výuku tělesné výchovy využíváme tělocvičnu a hřiště Sokola Petrovice a 
tělocvičnu ZŠ Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice. 
 
9. Školská rada 
Školská rada byla ustavena 20. 12. 2005. Seznam členů: JUDr. Ing. Jaroslav Fišer, 
člen školské rady, zástupce zřizovatele), Zuzana Pelikánová (členka školské rady, 
zástupce rodičů a zletilých žáků), Mgr. Jan Koliáš (předseda školské rady, zástupce 
pedagogů). 
 
 

II. 
Pracovníci školy 

 
1. Pedagogičtí pracovníci 
a) počty osob 
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G ALTIS 3 3 18 18 2 0,5 20 18,5 

 
 
b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
 

počet pedagogických pracovníků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací  
(dle zákona o 
pedagogických 
pracovnících) 

20 

bez odborné kvalifikace  
(dle zákona o 
pedagogických 
pracovnících) 

0 

rodilý mluvčí 1 

 
 
 
 
 



c) další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Typy studia Počet akcí Zaměření akcí 
Počet 

účastníků 

Vzdělávací 

instituce 

semináře 6 

Školení 

hodnotitelů 

maturitní 

zkoušky 

6 CERMAT 

seminář 1 
Veletrh nápadů 

učitele chemie 
1 

Přírodovědecká 

fakulta UK 

seminář 1 
Podzimní škola 

učitelů chemie 
1 VŠCHT 

seminář 1 
Cesta do hlubin 

studia chemie 
1 

Přírodovědecká 

fakulta UK 

seminář 1 

Projektové 

vyučování 

v přírodovědnýc

h předmětech 

1 
Pedagogická fakulta 

UK 

seminář 3 Workshop NJ 1 Nakladatelství Klett 

kurzy 30 

Dějiny umění, 

mediální 

výchova, 

španělský jazyk, 

anglický jazyk, 

německý jazyk, 

floristika, 

matematika 

5 

Národní galerie, 

CAMBRIDGE PARK 

Channel Crossing 

Pedagogická fakulta 

UK 

CERMAT 

rozšiřování 

aprobace 
1 Anglický jazyk 1 Jazyková škola 

doktorandské studium 
průběžně 

celý rok 
didaktika chemie 1 

Přírodovědecká 

fakulta UK 

jiné (uvést jaké) 2 

BOZP, požární 

ochrana, 

evidence úrazů, 

GDPR 

19 
Interní školení G 

ALTIS 

 
 
d) jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 

Počet učitelů cizích jazyků 
Celkem (fyzické osoby) 

7 



Z toho 
S odbornou kvalifikací 7 (z toho 1 rodilý mluvčí) 

Bez odborné kvalifikace 0 

 
2. Nepedagogičtí pracovníci školy 
a) počty osob 
 

Fyzické osoby celkem Přepočtení na plně zaměstnané 

3 2,5 

 
 
b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

Typy studia Počet akcí Zaměření akcí 
Počet 

účastníků 

Vzdělávací 

instituce 

Semináře - - - - 

Kurzy - - - - 

Jiné - - - - 

 
 

III. 
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 

 
1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů 
 
a) Denní vzdělávání 
 

Škola Počet tříd Počet žáků 

Gymnázium ALTIS 8 162 

 
 
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku 
Přerušili vzdělávání: 0 
Nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 
Sami ukončili vzdělávání: 0 
Vyloučeni ze školy: 0 
Nepostoupili do vyššího ročníku: 0           z toho nebylo povoleno opakování: 0 
Přestoupili z jiné školy:1 

Přestoupili na jinou školu:  
Jiný důvod změny: 0 
b) Vzdělávání při zaměstnání 
Škola nemá žádné žáky studující při zaměstnání. 
 
 
 
 
 
 



2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele 
 
a) Denní vzdělávání 
 

Škola Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele 
Gymnázium 

ALTIS 
21 8,1 

 
 
3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji 
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů 
a) Denní vzdělávání 
 

Škola Gymnázium ALTIS 

Z
 

c
e
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v
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h
o

 

p
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č
tu

 ž
á

k
ů

 

Prospělo s vyznamenáním 79 

Neprospělo 0 

Opakovalo ročník 0 

Počet žáků s uzavřenou klasifikací do 

30. 06. 2018 
161 

tj. % z celkového počtu žáků 99,4% 

průměrný počet zameškaných hodin 

na žáka 
75,5 

z toho neomluvených 0 

 
 
 
 
 



5. Výsledky maturitní zkoušky 
 

Škola G Altis 

Počet žáků, kteří konali zkoušku 23 

z toho konali zkoušku opakovaně 0 

Počet žáků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 

Počet žáků, 

kteří byli 

hodnoceni 

Prospěl/la s vyznamenáním 11 

Prospěl/la 12 

Neprospěl/la 0 

 
 

STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 

V jarním termínu školního roku 2017/2018 maturovalo v ČR 61 748 žáků, z toho 14 

264 žáků neuspělo. Na Gymnáziu ALTIS maturovalo 23 žáků, uspěli všichni žáci.  

Žáci ve státní maturitní zkoušce maturovali povinně z českého jazyka a literatury, 

druhý povinný předmět si volili z cizího jazyka (anglického jazyka) nebo matematiky. 

 

Školní rok 2017/18 
Anglický jazyk 
(vybralo si v %) 

Anglický jazyk 
(výsledky v %) 

ČR celkem 76,6 77,2 

Gymnázia 67,7 87,7 

Z toho:  
8 letá gymnázia 

63,8 90,4 

6 letá gymnázia 68,4 89,9 

4 letá gymnázia 70,1 85,8 

G ALTIS 82,6 96,6 

 

 

Školní rok 2017/18 
Český jazyk 

(výsledky v %) 

ČR celkem 69,7 

Gymnázia 80,1 

Z toho:  
8 letá gymnázia 

82,7 

6 letá gymnázia 80,8 

4 letá gymnázia 78,3 

G ALTIS 84,6 

 

 

 



Školní rok 2017/18 
Matematika 

(vybralo si v %) 
Matematika 

(výsledky v %) 

ČR celkem 23,4 52,9 

Gymnázia 32,3 66,9 

Z toho:  
8 letá gymnázia 

36,2 71,9 

6 letá gymnázia 31,6 69,0 

4 letá gymnázia 29,9 62,7 

G ALTIS 17,4 74,0 



Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2018/2019 

 
Gymnázium Altis Délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let 
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Počet přihlášek celkem - - 53 

Počet kol přijímacího řízení celkem - - 1 

Počet přijatých celkem - - 27 

                                     z toho v 1. kole - -     27 

                                   z toho ve 2. kole - - - 

                       z toho v dalších kolech - - - 

                               z toho na odvolání - - 10 

Počet nepřijatých celkem - - 26+ 

Počet volných míst po přijímacím řízení 

Obor: gymnázium 79-41-K/81 - - 0 

 
7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 
 

Stát Počet žáků 

Bělorusko 1 

Čína 3 

Ukrajina 1 

 
Pro žáky jsou vytvořeny speciální kurzy především českého jazyka. 
 
8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 
 
Gymnázium ALTIS nabízí své vzdělávací služby všem žákům, kteří splní požadavky 
přijímacího řízení. Vedení školy je schopno žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami zajistit integraci do běžných tříd a vyučující individuální přístup při jejich 
vzdělávání. Členové pedagogického sboru jsou dle potřeby o těchto žácích a jejich 
individuálních potřebách informováni, poučeni rodiči a odborníky školeni. Ve školním 
roce 2016/2017 se na Gymnáziu ALTIS nevzdělával žádný žák se zdravotním 
postižením nebo sociálním znevýhodněním. 
 
9. Vzdělávání nadaných žáků 
 
Prioritou Gymnázia ALTIS je vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, a 
proto je prostřednictvím diagnostické činnosti a přijímacího řízení systematicky 
vyhledává a přijímá ke studiu. Nabízí jim způsob výuky vycházející z principu 
individuálního přístupu a vnitřní diferenciace. Pro mimořádně nadané žáky, kteří mají 
své specifické vzdělávací potřeby a vyžadují porozumění ze strany všech účastníků 
výchovně vzdělávacího procesu, ale i mimo něj, učitelé zajišťují podle možností školy 
podnětné prostředí pro jejich individuální rozvoj. Kromě individuálního vzdělávacího 
plánu mohou takoví žáci uplatnit a dále rozvíjet své nadání různými způsoby, mezi 
ně ve školním roce 2017/2018 patřily: 

 Individuálně zadávané úkoly na doplnění, rozšíření a prohloubení 
vzdělávacího obsahu. 



 Práce s odbornou a krásnou literaturou, včetně cizojazyčné. 

 Práce se vzdělávacími programy a internetem na počítači. 

 Referáty. 

 Ročníkové a maturitní práce s minimálním rozsahem 20 stran textu bez 
obrazových příloh. 

 Spoluúčast na projektech. 

 Konzultace a spolupráce s učitelem, jeho stínování. 

 Publikační činnost a spolupráce s médii. 

 Práce zaměřená na vedení skupin nebo řízení týmů. 

 Patronáty nad slabšími žáky. 

 Příprava školních akcí a jejich realizace. 

 Vedení vyučovací hodiny s učitelem. 

 Výuka v jiných třídách, a to i ve vyšších ročnících. 

 Účast na školních, obvodních, pražských a celostátních soutěžích. 

 Reprezentace školy na různých akcích pořádaných školou nebo jinou institucí. 

 Nabídka volitelných předmětů a seminářů. 

 Široká nabídka volnočasových aktivit v rámci mimoškolního vzdělávacího 
programu. 

 Prezentace výsledků vědecké nebo umělecké činnosti ve škole. 

 Besedy s absolventy školy. 

 Spolupráce s vysokými školami, např. VŠCHT, ČVUT, VŠE, Přírodovědeckou 
fakultou UK, Českou akademií věd ČR, popřípadě i dalšími institucemi, 
například jazykovými školami, Člověk v tísni apod. 

 
10. Ověřování výsledků vzdělávání 
 
Naši žáci se pravidelně zúčastňují projektů STZŠ (Stonožka) a VEKTOR od firmy 
SCIO. Projekt STZŠ se týká primy, projekt VEKTOR pak kvinty a oktávy. Gymnázium 
má také vypracován vnitřní systém evaluace. Testujeme třídy 2. A (anglický jazyk), 4. 
A (malá maturita – český jazyk, matematika, anglický jazyk), 6. A (ústní maturita – 
český jazyk, matematika, základy společenských věd, anglický jazyk). 
Následující tabulka přehledně popisuje všechny nástroje používané pro ověřování 
výsledků vzdělávání. Používáme jak vnitřní diagnostické nástroje, tak i nabídky firem 
či institucí zabývajících se touto problematikou (SCIO, CERMAT). 

 

EVALUACE NA GYMNÁZIU ALTIS 

ROČNÍK NÁZEV EVALUACE CO SE ZJIŠŤUJE OBLAST EVALUACE 

Prima 

SCIO (vnější) 

 

Škola (vnitřní) 

Škola (vnitřní) 

Škola (vnitřní) 

OSP (Obecné studijní 

předpoklady), ČJ, MA 

sociometrie  

třídní klima  

test stromu 

rozumové schopnosti 

 

vztahy ve třídě  

klima 

vztahy ve třídě 

Sekunda 
CAMBRIDGE PARK 

 

AJ 

 

jazykové schopnosti 

 

Kvarta 

 

Škola (vnitřní) 

 

rozumové schopnosti, 

výsledky v jednotlivých 

předmětech, osobnostní 

charakteristika 

 

rozumové schopnosti 

motivace 

 

 



písemná výstupní zpráva poradenství ohledně strategie 

učení 

Kvinta 

SCIO (vnější) 

 

OSP, ČJ, MA, předání 

individuálních písemných 

zpráv 

rozumové schopnosti 

Sexta 

 

Škola (vnitřní) 

 

CAMBRIDGE PARK 

 

 

ústní maturita nanečisto, 

předání písemného osvědčení 

AJ 

rozumové schopnosti 

 

rozumové schopnosti 

 

Septima CAMBRIDGE PARK AJ rozumové schopnosti 

Oktáva 

SCIO (vnější) 

 

 

 

Škola (vnitřní) 

Škola (vnitřní) 

Škola (vnitřní) 

Škola (vnitřní) 

OSP, ČJ, MA, AJ, předání 

individuálních písemných 

zpráv 

strukturovaný test inteligence 

osobnostní dotazník 

profesionální orientace 

písemná výstupní zpráva 

rozumové schopnosti (přidaná 

hodnota proti stavu v kvintě) 

 

 

rozumové schopnosti 

osobnost 

motivace  

poradenství ohledně přihlášky 

na VŠ 

 

11. Školní vzdělávací programy 

Školní vzdělávací program se nazývá „Vědění je moc“. Tento program je vyučován 

ve školním roce 2017/2018 ve všech třídách (prima až oktáva). Vzdělávací program 

je průběžně monitorován, významné změny nebyly potřebné. 

12. Vzdělávací programy VOŠ 

Vyšší odborná škola není zřízena. 

 

13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
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G Altis 162 10 83 45 

 
Cizí jazyky patří na gymnáziu ALTIS k oblasti, která je jednou z priorit. Odpovídá tomu 
i zvýšená dotace hodin, která dosahuje ve vyšších ročnících 9 hodin. Od primy je první 
cizí jazyk v dotaci 5 nebo 4 hodiny, od sekundy přibývá druhý cizí jazyk v 
průměrné dotaci 3 hodiny.  
V současné době se na gymnáziu jako povinný cizí jazyk vyučuje AJ, NJ, ŠJ a FJ. 
Jako první jazyk je preferován anglický jazyk, méně již španělský jazyk a německý 
jazyk a nejméně francouzský jazyk.  
Mimo povinné cizí jazyky nabízíme i nepovinnou variantu anglického jazyka. 



Celkově je hodnocena výuka cizích jazyků velmi vysoko – mimo jiné to potvrzují 
výsledky z anglického jazyka ve státní maturitě. 

 
 

IV. 
Aktivity právnické osoby. Prezentace školy na veřejnosti 

 
1. Výchovné a kariérní poradenství 
 
Škola má zpracovaný strategický plán rozvoje školy. Tento plán se skládá z oblasti 
vzdělávání (funkční gramotnost- kompetence ), oblasti výchovné (formování občana 
21. století), oblasti vnitřního edukačního prostředí – klima školy (systém diagnostické 
činnosti), oblasti materiální a z oblasti vnějšího edukačního prostředí. 
Výchovné a kariérní poradenství spadá především do oblasti vnitřního edukačního 
prostředí a s tím spojené diagnostické činnosti, která musí předcházet každému 
rozhodnutí a poradenské činnosti. Systém diagnostické činnosti vede k rozvíjení 
klíčových dovedností učitele, a to především s důrazem na individualitu každého 
žáka. Z tohoto důvodu můžeme popsat dvě základní linie činnosti systému, které se 
zaměřují na hlavní činitele transmise v procesu učení – první ve vztahu k žákovi, 
druhou ve vztahu k učiteli. Systém na gymnáziu je rozpracován do jednotlivých 
ročníků. Ve vztahu k žákům umožňuje systém v nižších ročnících podrobně poznat 
schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky žáků. V kvartě pomáhá žákům 
rozhodnout se, jakou kombinaci seminářů by měli zvolit, aby bylo optimálně využito 
schopností a motivace každého žáka s přihlédnutím k volbě jeho budoucí vzdělávací 
cesty. V závěrečných ročnících se pozornost stále více soustřeďuje na volbu vhodné 
vysoké školy či vyšší odborné školy. Na škole působí výchovná poradkyně – 
ředitelka PaedDr. Vladimíra Fišerová. 
 
Základní povinnosti výchovné poradkyně: 

1. informační činnost, 
2. diagnostická činnost, 
3. metodická činnost, 
4. poradenská činnost, 
5. soupis činností – evaluační tabulka. 

 
1. Výchovná poradkyně poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a    
     pedagogickým pracovníkům informace o činnosti výchovného poradenství a  
     možnostech využívání výsledků této odborné činnosti, o otázkách prevence a  
     nápravy problémů, které se mohou vyskytnout ve vývoji, výchově a vzdělávání  
     žáků, a studijní a profesionální informace. 
 
2. Výchovná poradkyně při soustavném dlouhodobém pozorování, sledování a  
     hodnocení vývoje žáků metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost 
     třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc při používání  
     konkrétních diagnostických metod, vyhledávání a sledování problémových, ale i  
     vynikajících žáků a při systematickém sledování a hodnocení individuálních  
     zvláštností žáků významných pro volbu dalšího studia. Výchovná poradkyně  
     uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří vyžadují z výchovných, 
     vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů zvláštní  
     zřetel a vede si o tom evidenci a dokumentaci. Navrhuje žáky k odbornému  



     vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. 
 
3. Výchovná poradkyně poskytuje třídním učitelům a ostatním pedagogickým  
     pracovníkům obsahovou a metodickou pomoc při vytváření optimálních podmínek 
     pro vývoj žáků, při nápravě problémů, které se u nich vyskytly, při realizaci  
     doporučení pedagogicko-psychologických poraden, popřípadě i jiných odborníků, 
     a při vytváření podmínek pro rozvíjení vlastností žáků významných pro další  
     studium a budoucí povolání. 
 
4. Výchovná poradkyně na škole zabezpečuje individuální poradenskou činnost pro 
    žáky, jejich zákonné zástupce v otázkách vývoje, výchovy a vzdělávání, ale  
    zejména v otázkách volby dalšího studia a povolání. 
 

školní rok počet 

žáků 

počet studentů, 

kteří podali 

přihlášku na VŠ 

počet přijatých 

na VŠ 

% 

přijatých 

na VŠ 

1998/1999 46 46 41 89,1 

1999/2000 13 13 13 100,0 

2000/2001 37 36 30 83,3 

2001/2002 13 12 11 91,7 

2002/2003 19 17 14 77,0 

2003/2004 18 18 14 77,8 

2004/2005 20 20 17 90,0 

2005/2006 12 12 12 100,0 

2006/2007 16 16 16 100,0 

2007/2008 16 16 16 100,0 

2008/2009 21 21 20 95,0 

2009/2010 23 20 19 100,0 

2010/2011 31 31 30 94,0 

2011/2012 20 20 19 95,0 

2012/2013 18 18 18 100,0 

2013/2014 14 14 14 100,0 

2014/2015 20 20 20 100,0 

2015/2016 14 14 14 100,0 

2016/2017 23 23 23 100,0 

2017/2018 23 23 23 100,0 

 
 
2. Prevence sociálně patologických jevů 
Preventivní program sociálně patologických jevů na Gymnáziu Altis byla zajišťována: 
uceleným souborem přednášek policistů Hlavního města prahy, které jsou metodicky 
zpracovány tak, aby na ně mohlo být navázáno v dalších letech a žáci tak získali 
základní povědomí prevence všech významných nebezpečných jevů. 

 



 Preventivně vzdělávací programy ve školním roce 2017/2018 

11. 9. 2017 pondělí 8. A 10 hodin Právní vědomí II. (právo, zákony, policie, 
justice). 

16. 5. 2018 středa 1. A 10 hodin Šikana a násilí v dětských kolektivech. 

  2. A 10 hodin Kriminalita dětí I. (jednání, odpovědnost, 
následek). 

  4. A 10 hodin Základy právního vědomí I. (trestní 
zákoník a řád, přestupkový zákon, 
kyberšikana 

  3. A 10,55 hod. Drogy II. – drogy a zákon (zneužívání 
psychotropních a omamných látek). 

17. 5. 2018 čtvrtek 6. A 10 hodin Šikana, mobbing, bossing. 

  5. A 10 hodin Listina základních práv a svobod (práva 
a povinnosti v praxi). 

  7. A 10 hodin Kriminalita mládeže (jednání, 
odpovědnost, sankce). 

 

 
3. Ekologická výchova a environmentální výchova 
 

 je integrována do jednotlivých učebních předmětů – především Výchova ke 
zdraví, Přírodopis, Zeměpis, Člověk a svět práce, Fyzika, Tělesná výchova, 
Chemie, Biologie, Geografie, Přírodovědný základ 
 

 na nižším stupni gymnázia je realizována i v rámci průřezových témat – viz 
tabulka předmětů: 

Environmentální výchova 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Ekosystémy 
PŘ     PŘ 

Základní podmínky života 
  PŘ PŘ PŘ 

Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí PŘ PŘ, HU 

CH, HU, 
ZE PŘ 

Vztah člověka k prostředí PŘ PŘ  PŘ, HU 

 

 realizace průřezových témat na vyšším stupni spadá do 3 realizovaných 
ročníků, a to následujícími okruhy: 

 

Environmentální výchova 5.ročník 6.ročník 
 
7.ročník 

Problematika vztahů organismů a 
prostředí BI, CH CH 

 

Člověk a životní prostředí 
BI, CH, 
VO CH 

CH 

Životní prostředí regionu a ČR    OSZ 
CH 

 



 ve výuce oktávy se dodržují aspekty EMV zejména ve výběrovém semináři 
Přírodovědný základ ( BI – CH) 

 v rámci exkurzí – naučné stezky, ZOO Tábor, Národní galerie, Národní 
technické muzeum – se žáci seznamují s významem udržení biodiverzity a 
využití přírodních materiálů, referáty a prezentace jsou v jednotlivých 
předmětech zaměřeny na uplatnění znalosti vztahů živé a neživé přírody 

 s ohledem na ekologickou tématiku jsou zadávány a doporučovány i okruhy 
témat rozšiřujících dobrovolných referátů a prezentací – přírodopis, biologie 

 v rámci třídnických hodin, při aktualitách z domova i ze světa je velké 
procento příspěvků k diskusi z oblasti OŽP a aktuální problematice stability 
životního prostředí  

 na vyšším stupni gymnázia jsou témata ročníkových prací z BI, CH, GE, TV, 
ZSV zaměřena na problematiku zachování přírodních hodnot, uchování rázu 
krajiny, vyváženost psychického a fyzického zdraví, z FY, BI, CH pak i na 
alternativní zdroje energie, šlechtění, genetiku, geologické aspekty 

 celoroční projekt byl v letošním roce zaměřen na průřezové téma 
Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech 

 G Altis pokračuje v rámci dlouhodobého školního projektu Poznáváme 
přírodu, chráníme ohrožené druhy v adopci rysa ostrovida v ZOO Tábor 

 
 

Konkrétní aktivity jsou zaneseny v tematických plánech, třídních programech, 
školním kurikulu, i v programu realizace OSV a mimoškolních činnostech 
 
 
Aktivity žáků 

 třídění odpadu ve škole, znalost významu recyklace, péče o prostředí ve 
třídě, okolí školy, péče o květiny 

 příprava prezentací, plakátů pro projektové dny, tvorba infopanelů o 
chovaném druhu v ZOO Tábor – 1.ročník 

 účast v celostátním kole SO4 – v oboru Geologie, geografie 2.místo  

 činnost v Toulcově Dvoře v rámci výuky Člověk a svět práce – 1. a 2.ročník 

 beseda v rámci EV Velké šelmy v naší přírodě - výukový ekologický  program  
- 1.,4.,5.a 7 .ročník 

 výukový environmentální program v ZOO Tábor – Smažený prales – dopad 
kácení lesů, palmový olej -1.ročník 

 komentované prohlídky Botanické zahrady v Tróji – všechny ročníky kromě 6. 
a 8. 

 poznávání přírodních hodnot na školních akcích, výletech, pobytech – 
výjezdy září 2017, červen 2018 

 sponzoring -  adoptivní rodič rysa ostrovida v ZOO Táboře. 

 
 
 
 
 
 
 



 Činnost v Toulcově Dvoře v rámci výuky Člověk a svět práce – 1. ročník. 
 

Téma Obsah Prostředí 

Cesta ke chlebu pěstování obilí, technologie 
výroby 

interiér i 
terén 

Mléčná dráha 
chov hospodářských zvířat, 
význam a užití mléka 

interiér i 
terén 

Velká voda nebezpečí povodní terén 

Než otočíme 
kohoutkem 

význam a zdroje pitné vody, 
odpady 

interiér 

Včelí 
společenstvo 

stavba těla včely, význam 
společenstev 

interiér i 
terén 

Jak se žije 
hospodářským 
zvířatům 

pozitiva i negativa 
domestikace 

terén 

 
 

4. Multikulturní výchova 
 
Ve školním roce 2017/2018 byla multikulturní výchova zajištěna v rámci projektu 
Světová škola. Projekt Světová škola sleduje výchovné cíle i vzdělávací cíle. 
Výchovné cíle se týkají především hodnotové výchovy a jsou včleněny do: 
charitativního portfolia, třídnických programů, mimoškolních aktivit, třídních a 
školních rituálů. Vzdělávací cíle sledují především globální a rozvojové vzdělávání. 
Toto vzdělávání je včleněno do celoročního projektu, projektových dnů, ročníkových 
prací, adaptace školy, medializace i do činnosti školního senátu.  
Další celoškolní projekt se týkal 14. ročníku Adopce na dálku. Aktivitu řídil žákovský 
tým 4. A, sbírka byla spojena s prodejem výtvarných artefaktů při třídních schůzkách 
(podařilo se vybrat nejen na další rok adopce, ale také na cílenou pomoc v projektu 
Skutečný dárek).  
Dalšími aktivitami byla propagace filmů s rozvojovou tematikou na festivalu Jeden 
svět. Součástí multikulturní výchovy je i níže prezentovaný projekt. 

 
 

5. Výchova k udržitelnému rozvoji 
 

 Základní informace o udržitelném rozvoji zahrnují aspekt environmentální, 
ekonomický, sociální i kulturní. 

 Realizace prochází napříč předměty biologie, zeměpis, geografie, chemie, 
ekonomie, základy společenských věd i v rámci průřezových témat (například 
ekologická stopa). 

 Výuka předmětů je vedena aktivními formami pro lepší pochopení 
vzájemných vazeb mezi životem a komplexními problémy planety (Ekoprojekt 
Toulcův dvůr, Světová škola – zdravotnictví, ekologicky zaměřené výstavy a 
firmy, vlastní tvorba ročníkových prací). 

 Seznámení s biotechnologií v rámci exkurzí – např. vyšší ročníky Den 
otevřených dveří AV ČR, PřF UK. 

 Orientace na kritické myšlení a řešení problému, podpora účasti na 
rozhodování - v rámci předmětů a průřezového tématu. 

 



6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

Zaměření Místo 
Počet 

žáků 
Třída 

Počet 

dní 
Datum 

Seznamovací kurz 
 

Chocerady 25 1. A 3 6. – 8. 9. 2018 

Kurz elektronizace 
výuky 

 

Gymnázium 
Altis 

25 1. A D 5. 9. 2018 

Kurz učíme se učit 
 

Gymnázium 
Altis 

25 1. A D 11. 9. 2018 

 
 

Kurz práce s 
textem 

Gymnázium 
Altis 

25 1. A D 12. 9. 20118 

Knihovnický kurz Praha 10 25 1.A D 13. 9. 2018 

Návštěva knihovny Praha 10 25 1.A D 14. 9. 2018 

Minifotbal SŠ 
Sportovní hala 

Praha 
11 

Vybraní 
žáci 5. až 8. 

ročníku 
D 25. 9. 2018 

Prohlídka 
Suchardovo 

muzeum 
Vybraní 

žáci 
6.A-7.A O 27.9.2018 

Pohár Josefa 
Masopusta 

Sportovní hala 
Praha 

14 
Vybraní 

žáci 5. až 8. 
ročníku 

D 6. 10. 2018 

KMD 
Národní 
divadlo 

Vybraní 
žáci 

3.A – 8.A O 3. 10. 2018 

Exkurze PřF UK 
Hrdličkovo 
muzeum 

22 7. A C        17. 10. 2018 

Zkoušky KET a 
PET 

ALTIS 
Vybraní 

žáci 
2.A D 30.10.2018 

Florbal ALTIS 
Vybraní 

žáci 
5.A – 8.A D 13.11.2018 

Filmové 
představení 

Goethe Institut 40 6.A-7.A D 15.11.2018 

Příběhy bezpráví ALTIS 35 
Vybraní 
žáci 6. A, 8. 
A 

D       29. 11. 2018 

Vánoční akademie ALTIS 
Celá 
škola 

1.A-8.A O 19.12.2018 

Vánoční akce 
(kulturní a 
sportovní 

Praha 
Jednotli
vé třídy 

1. A-8 .A C 
      20-21. 12. 

2018 

Klub mladého 
diváka 

Divadlo ABC 
Vybraní 

žáci 
3.A-8.A O 9.1.2018 

Maturitní ples, 
imatrikulace 

ÚKDŹ 
Celá 
škola 

170 O 25. 1. 2018 

Lyžařský kurz Huttau 75 
1. – 8 
ročník 

7 
29. 1. 2018 - 2. 2. 

2018 

Chemikální soutěž ALTIS 
Vybraní 

žáci 
6.A-8.A C 9.2.2018 

Bohové a hrdinové NG 25 2.A D 15.3.2018 



Zaměření Místo 
Počet 

žáků 
Třída 

Počet 

dní 
Datum 

Laboratoře z FY VŠCHT 17 6.A C 16.3.2018 

Moje galerie 
Klášter sv. 

Anežky 
25 7.A C 23.3.2018 

KMD 
Divadlo na 

Vinohradech 
Vybraní 

žáci 
2.A-8.A O 24.4.2018 

Workshop 
Dům u 

Kamenného 
zvonu 

70 
2.A, 5.A, 

6.A 
C 2.5.2018 

Školní akce Praha 65 
1.A, 

3.A.,4.A 
C 21.5-24.5.2018 

Vodácký kurz Sázava 18 3.A C 31.5.2018 

Altfest 
Kulturní 

centrum Petr. 
Celá 
škola 

1.A-8.A C 4.6.2018 

Vodácký kurz Vltava 15 5.A C 5.6.2018-8.6.2018 

Školní akce Itálie 
Vybraní 

žáci 
1.A-7.A C 18.6-22.6.2018 

Poznámka: C – celý den, D – dopoledne, O – odpoledne 

7. Mimoškolní aktivity 
 
Škola organizovala zájmový kroužek anglického jazyka. Byl organizován pro primu a 
sekundu a počet účastníků byl 18. Škola dále organizovala přípravné kurzy pro 
zájemce o studium na víceletém gymnáziu. Počet účastníku 33. 
 
8. Soutěže a akce 

Tak jako v předchozích letech i letos se výuka jazyků provázala s výukou ostatních 
předmětů, především estetických a informačních, do výuky byla včleněna i mediální 
výchova s důrazem na nová média, ale hlavní pozornost byla věnována matematické 
gramotnosti a výuce matematiky s důrazem na novou metodiku. V září provázel a 
vhodně doplnil výuku s důrazem na osobnostní a sociální aspekty výjezd žáků primy 
na seznamovací kurz. Se stejným záměrem, ale doplněný poznávacími aspekty, se 
letos v červnu konal zájezd do Itálie pro studenty průřezem sekundy až sexty našeho 
gymnázia. Žáci spolu s vyučujícími pracovali na posilování vzájemného poznávání, 
pomoci, a především kolegiální spolupráci.  Hlavním prostředkem, se kterým jsme 
pracovali, byl zážitek – informace – empirie, jejichž prostřednictvím se vzdělávání 
stává autentickým. Využili jsme i exkurze s výkladem a situace, kdy jsme rozvíjeli 
komunikaci mezi žáky a podporovali vzájemné vnímání jejich osobností viz společné 
akce a dílny.  

Realizované akce: 
 4.10.2017 – rozpracování soutěže o cenu Filipa Venclíka, 
 5.10. 2017 – koordinační schůze k realizaci Petrovického Picassa 
13.10.2017 – 15.11.2017 – realizace soutěžních prací 
1.12.2017 – instalace a zahájení dobročinné výstavy 
 2.12.2017 – prodejní výstava 



18.1.2018 – Korekce prací soutěže o cenu Maxe Broda 
21.2.2018 – Zahájení práce v soutěži „Vlastenectví“ – 2.A 
22.2.2018 – přihlášení do projektu Studentské fórum Zatlanka 2018 
15.3.2018 – třída 2.A plní projekt Bohové a hrdinové antických bájí, 
                    Šternberský palác, MV 
20.3.2018 – prezentace v projektu Studentské fórum - Zatlanka 2018 
21.3:2018 – vyhlášení vítězů lit. Soutěže o Cenu Filipa Venclíka 
23.3.2018 – třídy 1.A a 4.A pracují ve workshopu Moje galerie a Byl jednou jeden.. 
                    Klášter sv.Anežky – MV 
13.4.2018 – Projekt Planeta Česko – 1.A, 3.A 
23.4.2018 – Krajská soutěž SOČ 
2.5.2018 – Gotický Dům U kamenného zvonu, workshop pro 2.A, 5.A, 6.A 
12.6.2018 – Jiří Kolář – Úšklebek století, komentovaná prohlídka, 6.A 
13.6.2018 – Jiří Kolář – Úšklebek století, komentovaná prohlídka, 7.A 
19.6.2018 . Vinohrady: tváře a místa židovského života, 6.A, MKC 
20.6.2018 - Vinohrady: tváře a místa židovského života, 7.A, MKC 
26.6.2018 – Komentovaná prohlídka Trojského zámku, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A 
27.6.2018 – Solo – Star Wars – filmové představení – 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A 
 
Plynule jsme pokračovali v projektovém vyučování a využili průřezová témata 
VMEGS, EV, která, rozvíjí schopnosti žáků a vytváří prostor pro uplatnění 
individuálních dovedností a osobní tvořivosti. Stejně tak jsme spolupracovali s MKC 
v Praze a připravovali si půdu pro příští rok MV a MKV – práce s informací a 
porozumění - šifrování zpráv. 

CELOROČNÍ PRŮŘEZOVÉ TÉMA pro školní rok 2017/2018 

HLAVNÍ PROJEKT – environmentální výchova 

Poznáváme přírodu, chráníme ohrožené druhy 
 

1. Nižší stupeň G ALTIS 

Forma: Exkurze, práce v terénu, přednáška a diskuse, sbírka pro adoptivní 
rodičovství rysa v ZOO Tábor  

Třída: 1.A (23 žáků/ 22 žáků/ 24 žáků) 
Datum:  
3.4. 2018 Velké šelmy v naší přírodě – výukový ekologický program 
4.4.2018 Komentovaná prohlídka jižní venkovní expozice Botanické zahrady –           
Pozoruhodné rostliny 
29.5.2018 Exkurze ZOO Tábor – komentované krmení, workshop Smažený 
prales, výukový ekologický program 
Časová dotace: 6VH, exkurze polodenní  

 
Třída: 2.A (18 žáků) 
Datum:  
4.4. 2018   Komentovaná prohlídka jižní venkovní expozice Botanické zahrady –          
Pozoruhodné rostliny 
Časová dotace: 6VH 



 
Třída: 4.A (16 žáků) 
Datum:  
3.4.2018  Výukový ekologický program – Velké šelmy v naší přírodě 
Časová dotace: 6VH  

 
Aktivity, realizace okruhů: 

Projekt je zaměřen na výchovu ke vztahu a ochraně životního prostředí. Zaměření se 
týká jak globálního, celosvětového hlediska, tak hlediska regionálního. Je třeba si 
uvědomit, že regionální, místní a osobní hledisko je v environmentální výchově 
dominující. Projekt realizuje všechny okruhy Environmentální výchovy (EMV), 
především však konkrétní plnění okruhů Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí a Vztah člověka k prostředí (nižší stupeň). 

Podporuje rozvoj environmentální senzitivity, zabývá se environmentálními problémy 
a konflikty, které se promítají do společenské diskuse o příčinách, důsledcích a 
zejména možných řešení ekologických problémů. Vyúsťuje v podpoře akční strategie 
formou realizované adopce konkrétního jedince (rysa ostrovida) ohroženého druhu 
v ČR. 

V rámci projektu se v širším slova smyslu uplatňují prvky realizace 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) včetně vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj (VUR), které se promítají především ve formě realizace projektu. 
Úspěšná realizace projektu je nedílnou součástí koncepce rozvoje přírodovědné 
gramotnosti žáků. 

Výstupy, kompetence: 

Žák 

 popíše a zdůvodní svůj vztah k přírodě 
 na základě vlastního pozorování vyjádří zásahy a konkrétní dopady člověka 

na přírodu 
 umí vysvětlit princip vazeb mezi jednotlivými úrovněmi organizace živých 

organismů (populace, společenstvo) 
 vysvětlí a na konkrétních příkladech dokumentuje souvislost mezi životním 

prostředím a vlastním zdravím 
 svými slovy na příkladech objasní, kdy se z environmentálního problému stává 

konflikt 
 formuluje jednoduché otázky na základě vlastního pozorování a zkoumání 

přírody 
 dokáže se zapojovat do diskuse, řídit jí a využívat zásad komunikace a 

pravidel dialogu. 
 osvojuje si základní badatelské dovednosti 
 aktivně vyhledává informace ke zkoumaným otázkám v odborné literatuře 

(klíče, internet) – tvorba infopanelů ZOO 
 aktivně se podílí na získání adoptivního rodičovství rysa v ZOO Tábor 

 

Kompetence k učení 1,3,5 
Kompetence k řešení problému 2,3, 5 



Kompetence sociální 1 
Kompetence komunikativní 2,5 
Kompetence občanské 2 
Kompetence pracovní 2,4 

 

2. Vyšší stupeň G ALTIS 

Forma: Exkurze, workshopy, práce v terénu, přednáška, sbírka pro adoptivní 
rodičovství rysa v ZOO Tábor  

Třída:  5.A    (12 žáků) 
 7.A    (13 žáků) 

Datum: 
3.4.2018 Exkurze Botanická zahrada – výukový program Vinice a vinné sklepy 
4.4.2018 Výukový ekologický program – Velké šelmy v naší přírodě 

Časová dotace: 6VH a 6VH  

Aktivity, realizace okruhů: 
Projekt je zaměřen na výchovu ke vztahu a ochraně životního prostředí. Zaměření se 
týká jak globálního, celosvětového hlediska, tak hlediska regionálního. Je třeba si 
uvědomit, že regionální, místní a osobní hledisko je v environmentální výchově 
dominující. Projekt realizuje všechny okruhy Environmentální výchovy (EMV), 
především však konkrétní plnění okruhů Člověk a životní prostředí, Životní prostředí 
regionu a České republiky (vyšší stupeň). 

Podporuje rozvoj environmentální senzitivity, zabývá se environmentálními problémy 
a konflikty, které se promítají do společenské diskuse o příčinách, důsledcích a 
zejména možných řešení ekologických problémů. Vyúsťuje v podpoře akční strategie 
formou realizované adopce konkrétního jedince (rysa ostrovida) ohroženého druhu 
v ČR. 

V rámci projektu se v širším slova smyslu uplatňují prvky realizace 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) včetně vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj (VUR), které se promítají především ve formě realizace projektu. 
Úspěšná realizace projektu je nedílnou součástí koncepce rozvoje přírodovědné 
gramotnosti žáků. 

Výstupy, kompetence: 

Žák 

 diskutuje a porovná rozdíly mezi chováním zvířat a lidí 
 ukáže na modelových příkladech vliv prostředí na morfologické znaky 

organismu 
 vysvětlí a na konkrétních příkladech dokumentuje souvislost mezi životním 

prostředím a vlastním zdravím 
 umí vysvětlit vliv lidské činnosti na populační dynamiku vybraného druhu a 

diskutuje nad možnými lidskými zásahy (ochrana X hubení) 
 objasní, kdy se z environmentálního problému stává konflikt a rozlišuje 

různé přístupy řešení včetně jejich efektivity 



 srozumitelně prezentuje výsledky vybrané akce ke zlepšení životního 
prostředí  

 aktivně se podílí na získání adoptivního rodičovství rysa v ZOO Tábor 
 

Kompetence k učení 1,3,5 
Kompetence k řešení problému 2,3, 5 
Kompetence sociální 1 
Kompetence komunikativní 2,5 
Kompetence občanské 2 
Kompetence pracovní 2,4 

 

Zhodnocení: Plánovaný obsah průřezového tématu byl v plném rozsahu realizován. 

 

Projekt MV a MKV ve spolupráci s MKC v Praze – Stereotypy, informace 
a dezinformace pro 7.A : 16.1. – 30.1.2018, pro  5.A:   7.3. – 30.3.2018 

Tuto projektovou práci řešili žáci formou otázek, odpovědí a kvízů po celý školní rok 
ve webovém prostředí, v dubnu jsme pak zorganizovali projektové dny, kdy žáci 
formou workshopů a posléze panelových diskusi obhajovali svou práci v dílnách a 
prezentovali svá řešení v nasimulovaných skupinách.  Akce byla velmi úspěšná, byla 
zakončená vyhodnocením. 

 

 

Projektové vyučování v rámci realizace průřezového témata Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech se odehrálo napříč ročníky Gymnázia 
ALTIS 5. a 6. dubna 2018. Téma bylo Globální problémy, jejich příčiny a důsledky v 
Evropě i ve světě. Řešené téma kladlo důraz na prozkoumání a objevení globálního 
rozměru současných jevů a procesů skrze žákovy konkrétní zkušenosti a znalosti. 
Úvahy o nerovnosti a problémech v globálním kontextu jsou poměrně mladé, přesto 
je nutné s nimi žáky seznamovat a vést k porozumění v dimenzích přesahujících 
hranice států, regionů i světadílů. Pojetí projektů pomáhá chápat globální problémy 
jako vzájemně propojené procesy, kterým je nutné porozumět jednotlivě i ve 
vzájemném kontextu. Žáci byli rozděleni do skupin a řešili následující témata:  

 

1. Různé formy chudoby a jejich předpokládaný vývoj 

2. Problém terorismu a postoje jednotlivých států, jak mu předcházet 

3. Problematika lokálních konfliktů s globálními dopady 

4. Porušování lidských práv a organizace, které se zabývají jejich analýzou a 
podílejí se na jejich řešení 



5. Nerovnoměrné rozmístění přírodních zdrojů a potřeb v současném světě a 
z toho pramenící problémy ovlivňující planetu jako celek 

Velmi přínosná byla i přednáška Islamofobie po česku, v rámci, které byly žákům 
předloženy různé otázky a fakta podporující jejich kritické myšlení. Přednášky se ujal 
PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., z Orientálního ústavu Akademie věd ČR. V závěru 
projektu žáci prezentovali na celoškolní konference výsledky svého bádání 
spolužákům a odborné porotě. 

Nedílnou součástí výuky se také stala spolupráce s Národní galerií v Praze, kde 
studenti pracují ve workshopech a v praxi si ověřují provázanost jednotlivých 
„umění“. 

Přehled seminární výuky předmětu Umění a média mimo prostory školy ve 
školním roce 2017–2018 

6.A – 27.9. 2017 Suchardovo muzeum a ateliér, Bubeneč 

          18.10.2017 Mytologie v díle Maxe Pirnera, VP, NG 
           8.11.2017 Bohuslav Reynek, mystik, Aukční sál Dorothea 
            3.1.2018 – Světlo v obraze, česká imprese, Jízdárna Pražského hradu 

           21.1.2018 - Retrospektiva Kamila Lhotáka 

           14.3.2018– České centrum ke 100 založení ČSR, výtvarný workshop 

           28.3.2018 – Bílkova vila – prohlídka s komentářem 

           13.6.2018 – Palác Kinských – J. Kolář – Úšklebky století 
           20.6.2018 – Umělci a Vinohrady – komentovaná procházka 
           26.6.2018 – Trojský zámek – prohlídka s komentářem a dílnou 

Přehled seminární výuky předmětu Umění a média mimo prostory školy ve 
školním roce 2017–2018.  

7.A – 27.9.2017 – Suchardovo muzeum a ateliér, Bubeneč 
         31.10.2017 - Bohuslav Reynek, mystik, Aukční sál Dorothea 
         30.11.2017 – Světlo v obraze, česká imprese, Jízdárna Pražského hradu 

         24.1.2018 – Proměny stylů a slohů, Od Pražského hradu 
                              do Veletržního paláce 

         7.2.2018 – České centrum ke 100 výročí založení ČSR, výtvarný workshop 

         27.3.2018 – Bílkova vila – prohlídka s komentářem 

         12.6.2018 – Palác Kinských – J. Kolář – Úšklebky století  
                         – komentovaná prohlídka 
Reflektovali jsme také velké výroční výstavy Ve znamení osmiček. 
 Pro studenty nižšího gymnázia byly připraveny dramaticko-mediální dílny ve 
Schwarzenberském a Šternberském paláci na Hradčanech a ve Veletržním paláci.  

Již tradičně spolupracujeme s Národní galerií v Praze a naši žáci se pravidelně 
účastní funkčních workshopů, kde pracují samostatně i ve skupinách a nenásilnou 



formou si doplňují informace ze světa moderního umění, v praxi si ověřují mediální 
dovednosti. Jejich práce bývá a je vždy hodnocena kurátory jako příkladná a zcela 
jednoznačně pozitivně. Letos s akcentem na mediální a multikulturní téma. 

Jak bylo řečeno výše, bylo vyhlášeno průřezové téma EV a VMEGS. S těmito tématy 
jsme postupně pracovali v jazykových i přírodovědných hodinách, ve kterých žáci 
připravovali plakáty a artefakty a jazykové mutace, písemně se vyjadřovali 
k problémům migrace i životního prostředí. Vznikly opravdu zajímavé práce, kterými 
se žáci prezentují dále i na chodbách školy, na nástěnkách ve třídách, ve finále na 
projektových dnech. 

Plnili tudíž nenásilně i úkoly spojené s programem Udržitelný život – programem 
Evropské unie a také Světová škola. Tyto aktivity doprovázejí komentáře v hodinách 
angličtiny, francouzštiny, španělštiny i němčiny. Navíc vedeme žáky ke kooperaci – 
využíváme spolupráce žáků nižšího a vyššího gymnázia. Projekty jsou vždy 
zaměřeny na problémy současnosti. Toto zaměření se týká jak globálního, 
celosvětového hlediska, tak hlediska regionálního.  

Nejen v jazyce českém, ale také anglickém, německém a v hodinách informatiky 
vznikají zajímavé práce, těmi žáci demonstrují zájem a chuť se podílet na společném 
projektu, soutěžit a především dokazují, že schopnost rozumí i složitějším úkolům. 

Jako každoročně jsme se v listopadu účastnili se žáci kvarty – oktávy akademického 
týdne AVČR - Týden otevřené vědy. 

V rámci sbližování vědy a veřejnosti jsme pracovali v blocích: matematika, fyzika, 
chemie, literární historie, jazykověda a společenské vědy. Nedílnou součástí výuky 
se také stala spolupráce s Národní galerií v Praze, kde žáci pracují ve workshopech 
a v praxi si ověřují provázanost jednotlivých „umění“. 

Stejně jako v loňském roce i letos byla do výuky zařazena divadelní představení 
KMD s ohledem na věk studentů tak, aby korespondovala s osnovami. V letošním 
roce s „rekordním“ počtem 35 žáků. 

Do příštího roku vstoupíme s další novinkou: tedy se dvěma skupinami žáků nižšího 
gymnázia 37 studentů a vyššího gymnázia 32 studenti. 

Společně jsme také zahájili činnost na ročníkových pracích v harmonogramu:  

 

a) Září – vyhlášení témat 
 

b) Říjen–únor – realizace prací, konzultace, příprava obhajob 
 

c) Prosinec – Seminář SOČ pro vybrané studenty kvinty 
 

d) Březen – uzávěrka prací, výběr prací pro okresní a krajské soutěže SOČ, 
příprava těchto v papírové i elektronické podobě. Odeslání přihlášek 
v elektronické podobě. 

 



e) Duben – účast v krajském kole soutěže SOČ 
 

f) Červen- účast celostátním kole SOČ 
 

Seznam prací, které postoupily do soutěží SOČ, 23.4.2018: 

     1.   Jaklová, Kristýna – Symbol ženy ve výtvarném umění, obraz,  
                                           obsah slovo. 
     2.    Nonfriedová, Daniela – Generační výpověď s podtitulem narozen(a)  
           na konci 20. století, sonda k pochopení nového umění. 

3. Znamenáčková, Lucie – Interiér mého domu, pokračování SOČ z loňského 
roku Architektonický návrh. 

4. Tsalyy, Artem – Charakteristika extrakčního systému na bázi  
                            CyMe4-BTPhen – BK-1 – HNO3  

5. Rajmonová, Eliška – Geologická vycházka – Jílovský zlatonosný revír 
6. Štěpán, Tadeáš – Legálně držené zbraně a česká společnost 

Kritéria splnění: Elektronické zpracování a odeslání do soutěže, 21.3.2018 

 

Krajská SOČ 23.4.2018, celostátní kolo SOČ 16.6.2018 výsledky 

 
Eliška Rajmonová - Geologie a geografie  
                                        1. místo v krajském kole, 2.místo v celostátním kole 
Kristina Jaklová - Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 
                                        2. místo 
Daniela Nonfriedová - Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 
                                        3. místo 

 

Seznam témat ročníkových prací vypsaných 

ve školním roce 2017 / 2018 na Gymnáziu ALTIS 

Zadavatel: Mgr. Veronika Bartoňová 

1. Turismus v Praze. 

Práce má za cíl zmapovat dějiny turismu v české metropoli a současný stav. Práce 
by měla mít část kompilační (dějiny, současnost) a část praktickou (video týkající se 
tématu – zpracování a téma je na každém zpracovateli). Obě části by měli tvořit 
organický celek a mělo by být jasné, že k sobě patří.  

 



2. Fenomén youtuberů a jejich vliv na generaci teenagerů. 

Práce má za cíl představit nejznámější české a světové youtubery. Očekává se i 
krátký komentář/zamyšlení ke každému na téma, proč právě tento youtuber dosáhl 
takových úspěchů. Práce by měla mít část kompilační (fenomén youtuberů, historie, 
zmapování, zamyšlení) a část praktickou (5minutová prezentace zpracovatele 
shrnující celou práci umístěná na youtube). 

3. KLDR a demokracie 

Práce má za cíl představit Severní Koreu s přihlédnutím k politickému režimu. 
Očekává se načrtnutí její historie, nástupu k moci současné vládnoucí garnitury, 
metod udržení moci i zhodnocení aktuálně vyhrocených vztahů s ostatními zeměmi 
v regionu a s USA. Nejedná se pouze o práci kompilační. Zhotovitel by měl projevit i 
velkou míru reflexe a schopnosti zamyšlení se nad celkovou problematikou. 

Zadavatel: Mgr. Irena Davidová 

1. Pracovní listy – příprava k maturitní zkoušce z matematiky – již obsazeno 
Výstup: Výukový materiál – pracovní listy k vybraným tématům z matematiky. 

2. Kochleární implantát – již obsazeno 
Výstup: Krátké video seznamující diváka s kochleárním implantátem a jeho nositeli. 

3. Příprava na ekonomku – již obsazeno 
Výstup: Řešené úlohy ve formátu pdf vybrané z různých zdrojů od sbírek příkladů až 
po konkrétní přijímací testy z minulých let  

4. Matematické rozcvičky – již obsazeno 
Výstup: Krátké prezentace věnující se procvičování v matematice. 

5.  Příprava fyzikální pomůcky ukazující vznik vířivých proudů  
Výstup: Pomůcka a výukový materiál ve formě pracovního listu.  

Zadavatel: RNDr. Petr Distler 

 Rozbor problémových otázek k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty 
(obsazeno) 

 Studium extrakčních systémů pro pokročilé palivové cykly (obsazeno) 

 Železo: Výskyt, významné sloučeniny, chemické vlastnosti a důležitost 
biogenního prvku (obsazeno) 

 Zinek: Výskyt, významné sloučeniny, chemické vlastnosti a důležitost 
biogenního prvku (obsazeno) 

 Vápník: Výskyt, významné sloučeniny, chemické vlastnosti a důležitost 
biogenního prvku (obsazeno) 

 Hořčík: Výskyt, významné sloučeniny, chemické vlastnosti a důležitost 
biogenního prvku (obsazeno) 

 Tvorba komiksu na téma bezpečnost práce v chemické laboratoři 
(obsazeno) 

 Pracovní listy na vybraná témata obecné chemie (obsazeno) 

 



Zadavatel: Mgr. Zuzana Drašnarová 

1. Czech for Foreigners 
Příprava didaktického materiálu pro anglicky mluvící studenty, kteří se chtějí 
naučit češtinu. 
Srovnání české a anglické mluvnice a vyzdvižení podobností a zásadních 
rozdílů mezi oběma jazyky. 
Ukázky z učebnic pro cizince a návrhy zlepšení výkladu. 
Vlastní zkušenosti. 
 

2. George Orwell 
Život a dílo George Orwella. 
Zobrazení totalitní společnosti v jeho díle a rezonance v dnešním světě 
(Severní Korea apod.) – vlastní úvaha nad Orwellovým odkazem v dnešní 
době -  „Big Brother“. 
 

3. How the foreigners see us 
Češi, česká kultura, zvyky a tradice očima cizinců. 

Doporučení v průvodcích, autentické názory cizinců žijících v ČR a další 
informace – internet 

Připravit anketní otázky a provést anketu a následně sesbíraná data 
zpracovat. 

4. Own topic 
 

Zadavatel: Mgr. Jaroslava Fišerová 

1.   Literatura – Kontroverzní archetypy hlavních postav ve fantasy nebo sci-fi   
      literatuře (archetypy C. Junga, prototyp dobra x zla). 

2.   Literatura – Básnický rozbor včetně teorie a ukázek pro tercii osmiletého 
       gymnázia – výukový materiál. 

3.   Vlastní tvorba – povídka, básně. 

 

Zadavatel: Mgr. Petra Horáková 

1. České lázně – oblíbený cíl německých turistů 

(Historie a současnost našich nejvýznamnějších lázní, důvody obliby u zahraniční 
klientely. Vlastní výzkum a šetření). 

2. Vliv imigrace na německou společnost. 

(Portrét kancléřky Angely Merkelové a její rozdílné hodnocení doma a ve světě, 
dopady na německou společnost.) 
 



3. Reiseland Tschechien 

(Tschechien hat kein Meer, kein Hochgebirge, trotzdem ist das ein touristisch 
bedeutendes Land. Stellen Sie das Programm einer Reise für Jugendliche Ihres 
Alters zusammen.) 

4.  Téma dle vlastního výběru po dohodě s vyučujícím. 

 

Zadavatel: PaedDr.Bc.Olga Jelínková, zástupkyně ředitele 

1. Migrace obyvatel v Evropě – nové stěhování národů? 
    (Výukový materiál k současným dějinám.) 

2. Vzpomínky pamětníků na školu 
     (Vzpomínky žáků, ale i jejich zákonných zástupců na Soukromé gymnázium  
     ALTIS s.r.o.) 

3. Školní knihovna na prahu 21. století 
    (Budování školní elektronické knihovny na Gymnáziu ALTIS.) 

4. Moderní školní pomůcka do hodin češtiny, nebo dějepisu 
    (Tvorba dvojrozměrných, nebo trojrozměrných pomůcek všeho druhu.) 

5. Marketing Gymnázia ALTIS s.r.o. 
    (Konkrétní pomoc při zviditelňování úspěchů Gymnázia ALTIS.) 

6. Vliv společnosti na život seniora 
    (Pohled mladé generace na seniorskou populaci a jeho důsledky.) 

7. Učitel 21. století 
    (Moderní učitel a jeho kvality z pohledu potřeb současné generace žáků a rodičů.) 

     

Zadavatel: Mgr. Jan Koliáš 

1. Azylová politika ČR – středisko v Bělé pod Bezdězem – studie o současné 
azylové politice, o činnosti cizinecké policie. Součástí práce je reference o 
záchytném středisku v Bělé (s možností reportážní zprávy) a případně – ve 
spolupráci s vybranou organizací – beseda k tématu uspořádaná pro žáky školy. 

2. Analýza elektronické evidence tržeb ve vybraných evropských zemích  

3.  Monitoring civilního držení zbraní ve vybraných státech – srovnávací studie 
(obsazeno) 

4. Skauting v ČSR ve 20. století, perzekuce hnutí v 50. letech (Příběhy bezpráví) 
    (obsazeno) 

 

 



Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 

5. Migrace do Itálie v kontextu imigrační politiky EU – možnosti a východiska. 

6. Migrace do Řecka v kontextu imigrační politiky EU – možnosti a východiska 

7. Emigrace Čechů ve 2. polovině 20. století – příběh z vlastní rodiny (výklad o 
okolnostech útěku blízkého příbuzného z naší vlasti po roce 1948 nebo 1968, 
interview, audiovizuální záznam výpovědi pamětníka) 

8. Příběhy exilových spisovatelů po roce 1968 – studie o vybraných autorech, 
okolnostech jejich emigrace, odraz migrace v jejich dílech. 

Environmentální výchova: 

9. Invazivní rostlinné a živočišné druhy ve vybrané lokalitě Prahy a způsoby 
ochrany diverzity životního prostředí. 

 

Zadavatel: Mgr. Čestmír Mniazga 

1. Mikroprocesor PICAXE a jeho využití ke konstrukci měřících přístrojů. 

2. Automatický sběr velkého množství dat prostřednictvím mikropočítače  
 

Zadavatel: Mgr. Karel Mocek 

1. Historie TJ Sokol. 

2. Vliv čtyřměsíčního tréninku na motorické schopnosti florbalistů – 
výzkum. 

 JIŽ OBSAZENO 

3. Vliv čtyřměsíčního tréninku na motorické schopnosti tenistů - výzkum.  
JIŽ OBSAZENO 

 
4. Taktická příprava ve zvoleném sportovním odvětví. 

 

Zadavatel: Ing. Kateřina Nováková 

Ekonomika a řízení 

1. Manažerské styly ve vybrané společnosti / vybraných společnostech. 
2. Jak motivovat zaměstnance? Stimul či motiv – žádný rozdíl?! 
3. Marketingové strategie použité ve vybrané společnosti / ve vybraných 

společnostech. 
4. Vliv národní kultury na spotřebu a nákupní rozhodování jednotlivců. 
5. Média a nové trendy v marketingové komunikaci (např. guerilla 

marketing, ambush marketing, holistický přístup k marketingové 
komunikaci atd.). 

6. Finanční analýza vybraného podniku. 



7. Tržní selhání a zásahy státu v oblasti ochrany životního prostředí, 
mikroekonomické modely řešení pozitivních a negativních externalit. 

8. Ukazatel HDP jako jediný ukazatel životní úrovně? Celosvětový boj proti 
podvýživě a chudobě. 

9. Volné téma studentů po konzultaci. 
 

  Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 

1. Proč chápat jiné kultury? 

2. Stereotypy, které nejsou pravdivé. 

3. Náboženství a 21. století. 

4. Volné téma studentů po konzultaci 
 

Zadavatel: Mgr. Pavla Pikešová 

1.  Importancia del cine espaňol y latinoamericano  
     (Přínos španělské a  latinskoamerické kinematografie).  
 
2.  El subjuntivo – el fenómeno misterioso de la lengua espaňola  
     (Subjunktiv – tajemný jev španělského jazyka) 

3.  Experiencia de Espaňa con el terrorismo y búsqueda de sus causas  
     (Madrid 2004, Barcelona 2017, ETA tec.) 
     (Zkušenost Španělska s terorismem a hledání jeho příčin). 

4.  Fenómeno del fútbol espaňol y sus representantes (Real Madrid,  
     FC Barcelona etc.) 
     (Fenomén španělského fotbalu a jeho představitelé). 

5.  Los bailes hispanos y su popularidad en el mundo (flamenco, sardana,       
salsa, tango, etc. 
    (Hispánské tance a jejich popularita ve světě). 

6. Made in Spain – productos espaňoles que han entrado en el mundo y se han  
     hecho famosos (Zara, Desigual, Seat etc.) 
    (Španělské výrobky, které vyrazily do světa a proslavily se). 

 

Zadavatel: Mgr. Jiří Procházka 

1. Migrační politika a stav národnostních menšin v německy mluvících zemích  
(Cílem práce je popsat a lokalizovat zástupce neněmeckých etnik na území SRN, 
Rakouska popřípadě Švýcarska, zhodnotit jejich začlenění do společnosti, postihnout 
hlavní problémy a to jak se s nimi jednotlivé státy vypořádají a srovnat situaci se 
situací v ČR.) 

http://www.soc.cz/17-filozofie-politologie-a-ostatni-humanitni-a-spolecenskovedni-obory0


2. Regionální výzkum v místě bydliště   
(Cílem práce je vypracovat brožuru, která pokud možno komplexně podává 
informace o dané lokalitě. Lokalita je popsána z přírodního i socioekonomického 
pohledu na základě map, statistických dat a shromážděných informací.) 

3. Vývoj cestovního ruchu ve světě 
(Cílem práce je lokalizace oblastí, které jsou turisticky vyhledávané, vymezit základní 
smysl a účel turizmu a poukázání na současné trendy i negativní jevy s turizmem 
spojené) 

4. Tvorba praktického výukového materiálu pro výuku německého jazyka nebo 
zeměpisu (mapa, model, video, brožura, hra aj.) 
(Cílem práce bude vytvořit praktickou a kvalitní učební pomůcku, která přispěje ke 
zpestření výuky a bude motivována tím, co mají žáci rádi a jakým stylem se rádi učí 
cizí jazyky. Předpokladem úspěšné práce bude především manuální a technická 
zručnost a kreativita autora.) 

5. Meine Reiseerlebnisse (Erzählung oder Reiseführer) 
Reist du gerne? Schreibst du über deine Reiseerlebnisse? Dann wirf es in eine 
Reportage oder Erzählung and füge dazu ein paar Fotos oder Video zu und mach 
eine atemberaubende und lehrhafte Arbeit. Den Reisefanatikern empfohlen.) 

 

Zadavatel: Mgr.Tomáš Straka 

1. IVT: Tvorba testovacího rozhraní pro učitele v PHP. 
 

2. FY: Chlazení pomocí Peltierova článku a jeho praktické využití 
při pokusech z fyziky. 
 

3. Vlastní téma, nápad. 
 

Zadavatel: Mgr. Yvona Šlégrová 

1. Městský vztah ke krajině – lázeňství, formy parků. 

2. Domestikace plodin/živočichů a jejich užití a uplatnění ve světovém 
měřítku. 

3. Pozorování mikrosvěta – příprava preparátů, vhodné objekty a metody 
pozorování. 

4. Návrat zapomenutých chorob – vlivy prostředí a migrace na šíření 
infekčních chorob. 

5. Krajinotvorné procesy a jejich provázanost s dějinami lidstva. 

6. Geologická stavba vybraného regionu, lokality – vývojové změny, 
význam, vlivy na floru a faunu. 



7. Etologie zvířat – tvorba učební pomůcky (audio, video nahrávky, 
prezentace). 

 

Zadavatel: Mgr. Olga Tůmová, koordinátorka ročníkových prací 

1. Konceptuální umění. 
Generační výpověď s podtitulem narozen(a) na konci 20. století, sonda 
k pochopení nového umění, které se rodilo na ulici i v parku (vymezení pojmů, 
historie, nejslavnější artefakty, tvůrci, obsahová sdělení) s odkazem na 
městskou čtvrt, kde bydlím. 

Forma zpracování: CD – prezentace s ukázkami, DVD - film, reklama, 
fotoeditorial. 

2. Co nabídnout z českého výstavnictví – průvodce velkými – mimořádnými 
výstavami 2017–2018. Obsazeno 
 

3. Povídka, novela – autorská tvorba, společně s ilustracemi. Obsazeno 
4. Autorský film – DVD, do 10 minut, možno využít různá výročí, zejména tzv. 

osmičková: 1648, 1848, 1918, 1948, 1968. 
 

5. Jak se dívat na obraz – rozbor a návod, jak pracovat s tématem a formou ve 
výtvarném umění. Obsazeno 
 

6. Prázdniny v Římě aneb Neobyčejné herecké umění Aundrey 
Hebpurnové. 
  

7. Problém velkého románu současnosti – literární analýza, vhodné pro 
maturanty. Obsazeno 
 

8.  Mám rád/a/ dějiny umění – Mýty a mytologie v současném umění, vhodné 
pro maturanty. Obsazeno 

9.  

Zadavatel: Mgr. Martin Vele 

Nabízí žákům kvarty tzv. předstupeň - práce s modelem/ly/ - vlastní tvorba, ve 
spolupráci s VV, VO, FY. 

Žáci si mohli vybrat z nabízených témat, nebo předložit své vlastní téma. 
Přihlášky k ročníkové práci přijímali po dohodě všichni vyučující GYMNÁZIA 
ALTIS.            

                                                   



 

Seznam studentů a jimi vybraných ročníkových prací, 

které ve školním roce 2017–2018 žáci řeší. 

Seminární činnost a odborné olympiády 2017–2018 

 

5. A 

 

1. Doucha, Tadeáš – Významná světová pohoří, Geografie 

2. Filip, Dan – Známé aktivní sopky, Geografie  
 

3. Hájek, Jiří – Vápník: výskyt, významné sloučeniny, chemické vlastnosti,  
                     Chemie 

 
4. Havlín, Marek – Obecná chemie – pracovní listy, Chemie 

 

5. Král, Radim – Hořčík: výskyt, významné sloučeniny, chemické vlastnosti, 
                        Chemie 

6. Kravchenko, Viktoria – Povídky – ilustrovaný soubor, Umění a kultura 
 

7. Kubelková, Klára – Zinek: výskyt, významné sloučeniny, chemické 
                                  vlastnosti, Chemie 

 
8. Kulík, Albert – Tvorba komiksu na téma – Bezpečnost práce v chemické 

                          laboratoři, Chemie 
 

9. Melichar, David – Znečištění ovzduší v Evropě, Geografie 
 

10.  Nonfried, Richard – Porovnání tréninkových metod dvou fotbalových 
                                   trenérů, Sociologie 

 
11.  Růžková, Zuzana – Obyvatelstvo Jižní Ameriky – demografická 

                                   charakteristika, Geografie 
 

12.  Siegel, Matyáš – Vzdělávání v Německu, Filozofie, politologie… 
 

13.  Štětina, Max – Shellyjump, tvorba počítačové hry, IVT 
 

14.  Tomášek, Jakub – Shellyjump, tvorba počítačové hry, IVT 
 



15.  Waltr, David – Vývoj cestovního ruchu v Evropě, Geografie 
 

16.  Zima, Lukáš – Železo: výskyt, významné sloučeniny, chemické 
                                  vlastnosti, Chemie 
 

17.  Zou, Meng Xuan – Shellyjump, tvorba počítačové hry, IVT 

 

 

 6. A 

 

     18.   Apjár, Jiří – Ochranné prvky cestovních dokladů, GE 

19.   Asgari, Alex – Zobrazení totalitní společnosti v díle J.Orwella …, AJ 
 

20.   Bednář, Jakub – Fenomén španělského fotbalu a jeho týmy, ŠJ 
 

21. Čihák, Filip – Bojová letadla a jejich vývoj, FY 
 

22. Dánová, Eliška – Bipolární porucha v klinické praxi, OSZ 
 

23. Hulej, Martin – Pomůcka k ukázce vířivých proudů, FY 
 

24. Jaklová Kristina – Žena – symbol ve výt. umění, VO – Umění a kultura 
 

25. Kovářová Anežka – Vývoj a morfologie ledvin člověka, BI 
 

26. Kulhavá Barbora – How the Foreigners See Us, AJ 
 

27.  Linhart, Lukáš – Taktická příprava – Rugby, TV 
 

28.  Melkes, Šimon – Ekonomika a řízení – motivace zaměstnance, EK 
 

29.  Sudík, Jiří – Ekonomika a řízení – motivace zaměstnance, EK 
 

30.  Sůsová, Karolína – Základní formy canisterapie, BI 
 

31.  Škrlant, Jan – Vliv arabštiny na španělský jazyk, ŠJ 
32.  Šlancarová, Natálie – Fenomén youtuberů a jejich vliv na generace 

                                     teenagerů, AJ 
33.  Znamenáčková, Lucie – Architektura a design, projekt. dokumentace 

                                          2. část, VO – Umění a kultura 
34.  Žáková, Štěpánka – Návrat zapomenutých chorob, BI 

 

 7. A 

 



35.  Bušek, Matěj – Tréninkové metody elévů – metodologie tréninků, TV 
 

36.  Durčák, Michal – Vytrvalostní závody v extrémních lokalitách světa, GE 
 

37.  Joudal, Petr – Řešení různých typů problémových úloh chemického 
  korespondenčního semináře, CHE 
 

38.  Kocková, Barbora – Postoje k bezpečnostním opatřením proti terorismu,  
 ČS 

39.  Král, Aleš – Skauting v 70.letech, ČS 
 

40.  Krejčíř, Adam – osvobozen, studium v USA 
 

41.  Kříž, Filip – Posilování – měsíční tréninkový plán, TV 
 

42.  Matula, Michal – Vytrvalostní závody v extrémních lokalitách světa, GE 
 

43. Nonfriedová, Daniela – Pražská výtvarná scéna 2017. Co nám NG  
nenabízí, ČJL – Umění a kultura 
 

44.  Pelikán, Lukáš – Opakování matematických pojmů, PL, MA 
 

45.  Rajmonová, Eliška – Rozbor vzorků sedimentárních hornin, GE 
 

46.  Skopová, Alžběta - Kochleární implantát, FY 
 

47.  Stará, Anna – Kochleární implantát, FY 
 

48.  Štěpán, Tadeáš – Legálně držené zbraně ve společnosti, CS 
 

49.  Tobrman, Matěj – Tenis – měsíční tréninkový plán pro začátečníky, TV 
 

50.  Zhou Zhuo Jun – Typy krajin na území ČR, GE 
 

 8. A 

___________________________________________________________________       

 

51.  Dobešová, Karolína – Buněčný cyklus a cytokineze eukaryotických  
            buněk, BI 
 

52.  Genzerová, Viktorie – Vývoj spisovné češtiny, PL, ČJL 
 

53.  Hahn, Marco  - Velký americký román – Irwing – Svět podle Garpa, ČJL 
 

54.  Hajian, Kimia Melanie – Ženy a Hollywood v díle Ch. Bukowského, 
 ČJL - Umění a kultura 



55.  Herman, Pavel – Tvorba podpůrného materiálu pro maturitní zkouškuze 
ŠJ, Studijní příručka, ŠJ 

56.  Janovská, Alžběta – Řešení sbírky příkladů z matematiky, MA 
 

57.  Karas, Tomáš – KLDR a demokracie, OZ – politologie, AJ 
 

58.  Kokoška, Ondřej – Řešení sbírky příkladů z matematiky, MA 
 

59.  Krb, Jan – Život a dílo G. Orwella, porovnání anglické verze a českého  
            překladu, AJ 

60.  Krofta, Jan – Řešení sbírky příkladů z matematiky, MA 
 

61.  Kulhavá Veronika – Motivace českých spotřebitelů k nákupu 
          v Německu, Srovnávací práce, NJ 

62.  Lehká, Barbora – Pracovní listy pro maturitní zkoušku ze ŠJ, ŠJ 
 

63.  Linzerová, Dominika – Tolkien a Pán prstenů aneb Kdo se skrývá 
 v postavách románu, ČJL, Umění a kultura 
 

64.  Melkes, Kryštof – Českým kuchařem v Německu, Kuchařka, NJ 
 
65.  Mocová, Barbora – Sonda do psychiky nemocných – psychoanalýza, OZ 

 
66.  Pálková, Hana – Prezidentské milosti – srovnávací studie (1990–2017),  
      didaktická karta, OZ 

67.  Pánek, Šimon – Automatický sběr dat, FY 
 

68.  Přibylová, Tereza – Rozbor problémových otázek k přijímacím 
      zkouškám na lékařské fakulty, CH 

69.  Rogl, Lukáš – Chování v mimořádných situacích, Informační materiál 
      pro školy, OZ 

70.  Tsalyy, Artem – Studium extrakčních systémů pro pokročilé palivové 
       cykly, PZ 

71.  Valachová, Adéla – Přehled kulturních událostí v německy mluvících 
       zemích a v ČR, kalendář, NJ 

72.  Volek, Maxim - Mytologický základ literatury, teoretické pojednání 2 – 
symboly a znaky, ČJL, Umění a kultura 

73.  Zouhar, Ondřej – Jak na anglickou detektivku – Chesterton, Doyle,  
      Christie, ČJL – AJ, Umění a kultura 

 



Stali jsme se také tradičními pravidelnými přispěvateli Petrovického 
zpravodaje, připravili jsme řadu článků i fotogalerii pro zářijové – červnové 
číslo. 

Důležitým výstupem mnohých projektů je také účast studentů Gymnázia ALTIS 
v mnoha soutěžích. V průběhu celého školního roku jsme  se opět účastnili  
mnoha soutěží a aktivit. 

1. Soubor se jmény studentů, kteří se letos účastnili soutěže Maxe Broda na 
téma prezidentství za Gymnázium ALTIS: 

1. Barbora Lehká, Gymnázium ALTIS, Dopplerova 351, 109 00 
 Praha – Petrovice, 18let 

2. Tereza Přibylová, Gymnázium ALTIS, Dopplerova 351, 109 00 
 Praha – Petrovice, 18 let 

3. Karolína Dobešová, Gymnázium ALTIS, Dopplerova 351, 109 00 
 Praha – Petrovice, 18 let 

4. Marco Hahn, Gymnázium ALTIS, Dopplerova 351, 109 00 
 Praha – Petrovice, 16 let 

5. Tadeáš Štěpán, Gymnázium ALTIS, Dopplerova 351, 109 00 
 Praha – Petrovice, 18 let 

6. Daniela Nonfriedová, Gymnázium ALTIS, Dopplerova 351, 109 00 Praha – 
Petrovice, 18 - let 
 

Ocenění studenti byli za svou esejistickou tvorbu oceněni a přijati v Senátu ČR. 

 

2. Školní kolo Dějepisné olympiády, listopad 2017, bez postupu.  

3. Školní kolo Olympiády v jazyce českém, prosinec 2017, celkem 11 účastníků 

          3.12.2017 proběhlo školní kolo Olympiády ČJ.   

      4. Obsadili jsme soutěž na téma Vlastenectví, kterou vyhlásil OÚ Praha Petrovice 
            a v kategorii 7.a 8. tříd vybojovali 1.místo – Ondřej Jakub Anděl,  
                                                                    2.místo – Tomáš Kopecký ze sekundy 

 

5. Geografická hra: Eurorebus: Eurorebus je tradiční vědomostní soutěž. Lze v ní 
vyhrát účast v Expedici po Evropě, počítačové sestavy a spoustu dalších atraktivních 
cen. Soutěž probíhala po dobu celého školního roku a utkávali se v ní jednotlivci a 
školní třídy. V letošním roce se soutěž Eurorebus konala pouze v rámci výuky ZE, 
GE.  

 

 

6. Soutěž Finanční gramotnost – v rámci předmětů a témat: Ekonomie,  

Člověk a společnost, Člověk a svět práce - Soutěž byla organizována společností 
FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s ve spolupráci s MŠMT, ČSOB, a.s. a ČNB ve dvou 

http://www.eurorebus.cz/expedice-eurorebus-2012-gs26.html


věkových kategoriích: Kategorie I. – pro žáky 2. stupně ZŠ, tj. pro nižší stupeň 
víceletého gymnázia (1.-4. ročník), Kategorie II.  – pro žáky Středních odborných 
škol a vyššího stupně víceletého gymnázia (5.-8. ročník) 

 

7. Přehled matematických soutěží ve školním roce 2017-18 

 

a) Výsledky LOGICKÉ OLYMPIÁDY 2017 (říjen) 

Soutěže se zúčastnilo 26 studentů nižšího stupně gymnázia a 41 studentů vyššího 
gymnázia.  

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) 

Celkem se v kategorie B do soutěže zapojilo 20722 řešitelů, z toho v našem 
kraji 1620.  
 

Pořadí 
(škola) 

Pořadí 
(kraj) 

Celkové 
pořadí 

Příjmení, 
jméno 

Třída Kvantil 
(kraj) 

Kvantil 
(celkem) 

  

1. 74.-77. 380.-406. 
Ottová, 

Gabriela 
2.A 95.40 98.11  

2. 
101.-
106. 

507.-544. 
Prokš, 
Robert 

1.A 93.67 97.47  

3. 
169.-
182. 

927.-982. 
Nosek, 
Daniel 

4.A 89.23 
95.40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Kategorie C (studenti středních škol - posl. 4 ročníky studia) 

Celkem se v kategorii C do soutěže zapojilo 10825 řešitelů.  

 

b) Výsledky MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY 2017-18 

Kategorie Z9 (leden 2018) 

Této kategorie se letos nikdo neúčastnil. 

Kategorie Z8 (duben 2018) 

Školního kola se zúčastnili: Diakonu Alice, Fousek Jan, Korbelářová Adéla. Do 
obvodního kola postoupily Diakonu Alice a Korbelářová Adéla. Korbelářová Adéla 
byla úspěšným řešitelem. 

Kategorie Z7 (duben 2018) 

Školního kola se zúčastnili: Ottová Gabriela a Lízálek Robert, kteří postoupili do 
obvodního kola, kde se Lízálek Robert umístil na 4. místě a   Ottová Gabriela nebyla 
úspěšným řešitelem. 

Kategorie Z6 (duben 2018) 

Školního kola se zúčastnily: Kratochvílová Vendula a Luňáčková Ivana, které obě 
postoupily do obvodního kola, kde se umístily obě na 4. místě. 

Kategorie A (září–listopad 2017) 

Této kategorie se letos nikdo neúčastnil. 

Kategorie B (září 2017–duben 2018) 

Domácí kolo řešil Jiří Apjár, který nepostoupil do školního kola.  

Kategorie C (září 2017 – duben 2018) 

Této kategorie se letos nikdo neúčastnil. 

 

 

Pořadí 
(škola) 

Pořadí 
(kraj) 

Celkové 
pořadí 

Příjmení, 
jméno 

Třída Kvantil 
(kraj) 

Kvantil 
(celk.) 

  

1. 140.-151. 1042.-1092. Krofta, Jan Oktáva 87.47 90.15  

2. 198.-210. 1439.-1543. Linhart, Lukáš 6.A 82.39 86.24  

3. 279.-292. 2082.-2216. Joudal, Petr 7.A 75.33 
80.16 

 
 



c) Výsledky PYTHAGORIÁDY 2017-18 

Školního kola se zúčastnilo 66 žáků primy, sekundy a tercie.  

1.a       2.a       3.a     

Jméno: 
bod

y 
umístě

ní   Jméno: 
bod

y 
umístě

ní   Jméno: 
bod

y 
umístě

ní 

Lunáčková 
Ivana 12 

1. 
místo   

Tyburcová 
Klára 14 

1. 
místo   

Merfaitová 
Sofie 7 

1. 
místo 

Kratochvíl
ová Vendula 11 

2.  
místo   

Ottová 
Gabriela 14 

1. 
místo   

Rozsypalo
vá Alice 7 

1. 
místo 

Christoph 
Adam 10 

3. 
místo   

Lízálek 
Robert 14 

1. 
místo   

Mašková 
Kristýna 6 

2.  
místo 

Široký 
Adam 9     

Jelínek 
Marek 13 

2.  
místo   

Plevová 
Eliška 6 

2.  
místo 

Tomášek 
Matěj 9     Kůla Šimon 12 

3. 
místo   

Nasrová 
Sonia 6 

2.  
místo 

Kulíková 
Adéla 8     

Anděl Jakub 
Ondřej 11     

Kaufner 
Tomáš 5 

3. 
místo 

Kučerová 
Ela 8     

Syrovátková 
Iva 11     

Korbelářov
á Adéla 5 

3. 
místo 

Bednář 
Matěj 8     

Fabiánová 
Andrea 10     

Procházka 
Oliver 5 

3. 
místo 

Grycová 
Zuzana 8     Gardner Jan 10     

Čiháková 
Tereza 4   

Matochová 
Natálie 8     

Bartůšková 
Karolina 9     

Fousek 
Jan 4   

Šímová 
Diana 8     

Klauber 
Patrik 9     

Rajmon 
Jan 4   

Pořádka 
Jan 8     

Růžička 
Tomáš 8     Volek Jan 4   

Smrčka 
Tadeáš 7     

Beckmann 
Alexander 8     

Farnbauer
ová Aneta 3   

Mikšová A. 
M. 7     

Zubková 
Nikola 7     

Kalistová 
Tereza 3   

Stőhrová 
Anna 6     

Pokorná 
Aneta 6     

Starčevská 
Adriana 3   



Prokš 
Robert 5     

Grycová 
Hana 6     

Diakonu 
Alice 3   

Waltr 
Matyáš 5     

Schilders 
Mateo 6     

Velíšková 
Adéla 2   

Patáková 
Klára 4     

Kopecký 
Tomáš 5     

Havlová 
Barbora 2   

Heindl 
Maximilian 4     

Procházka 
Bernard 5     

Kovářová 
Eliška 2   

Linhart 
Jakub 4     

Súkala 
Adam 4     

Le Ha 
Phuong 2   

    Petřina J. 
T.  2     

Bogač 
Matyáš 4     

Zhou 
Zhoulin 1   

        
Čuprová 
Natálie 1     

Markvartov
á Nikol 1   

L                
Procházko
vá Tereza 1   

                      

 

Do obvodního kola postoupili: Luňáčková Ivana, Kratochvílová Vendula, které se 
však nemohly zúčastnit obvodního kola z důvodu jiné školní akce a dále postoupili: 
Tyburcová Klára, Ottová Gabriela, Lízálek Robert, Jelínek Marek, Kůla Šimon a 
Anděl Ondřej. Šimon Kůla se v obvodním kole umístil na 2. místě, Tyburcová Klára, 
Lízálek Robert, Jelínek Marek a Anděl Ondřej byli úspěšnými řešiteli 

8. 
Studentský senát Gymnázia ALTIS inicioval akci „Adopce zvířete“. Realizační tým 
pod vedením prof. Šlégrové a za spolupráce studentů sexty studenti spustili 
internetové hlasování. A rezultát? Miláčkem se stal rys ostrovid ze ZOO TÁBOR, a 
tedy jejich – našim chráněncem. Třídy 1.A, 2.A jako největší sponzoři také tuto ZOO 
za odměnu navštívili. 

9. 
Geofyzikální ústav AVČR s geoparkem.  

10.  
Žáci gymnázia ALTIS navštívili Techmania Science Centre v Plzni. V první části 
exkurze si prohlédli planetária a zhlédli projekty, které zahrnuly amatérská videa dětí. 
Zkoumali dle zadání jednotlivé fyzikální jevy (např. skvrnu na Jupiteru, Měsíc a 
polární zář apod.). Druhá část exkurze byla ve znamení experimentů v prostorách 
Techmanie, kde si  mohli žáci vyzkoušet,  jaké to je pohybovat se  v místnosti beze 
světla, pokoušeli se dohnat lamu na běžeckém pásu, porovnávali mozek myši 
s mozkem krávy, snažili se objet „segway“ vymezenou plochu rychleji než soupeř a 
také  vytvářeli dráhu pro skleněnou kuličku a mnoho dalších. 



11.  
Žáci 5. A, 6.A, 7.A navštívili v rámci výuky chemie Přírodovědeckou fakultu Univerzity 
Karlovy, kde si v laboratoři vyzkoušeli nejrůznější pokusy a prostřednictvím 
demonstračních experimentů se přesvědčili, že i chemie může být zajímavá. Za 
zmínku stojí například přeměna měděné mince na zlatou, nesplněný sen mnoha 
alchymistů, výroba sloní zubní pasty či odhalení filmařského triku, jak připravit 
umělou krev.  

Laboratorní cvičení z chemie se konaly na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 
– v suterénu na Katedře didaktiky a učitelství chemie (Albertov 6, 128 43 Praha 2) od 
13:15 do cca 17:30.  

Tento způsob doplňování znalostí v praktickém výzkumu je velmi zajímavou 
aktivitou, která zvyšuje zájem o chemii a přírodní vědy a koresponduje s projektem 
Zábavná chemie do škol. V rámci tohoto projektu proběhla také přednáška 
 Radiofarmaka a nukleární medicína. Přednášku vedla Ing. Petra Mičolová, která 
působí ve FN Motol a na FJFI ČVUT v Praze. Akce se uskutečnila pro třídu 7.A a 
2.VH pro třídu 6.A. 

 
12. Výsledky chemické olympiády ve školním roce 2017/2018 

Chemická olympiáda  

Kategorie D, účastnili se žáci 4. A: Okresní kolo Prahy 10: Tereza Kocourková  
(2. místo), Martin Znamenáček (3. místo) a Jiří Zelenka (5. místo). Krajské kolo: 
Postoupili Tereza Kocourková a Martin Znamenáček a oba se stali úspěšnými 
řešiteli.   

Kategorie C, účastnili se žáci 5. A a 6. A: Školní kolo: Radim Král (1. místo), Lukáš 
Zima (2. místo) a Jiří Hájek (3. místo). Do krajského kola postoupil Radim Král a stal 
se úspěšným řešitelem.  

Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tématikou – Petr Joudal (7. A) 
– 94. místo v rámci celé republiky. 

Chemiklání – týmová soutěž středoškoláků v chemii. Celostátního kola se účastnili 
Dominika Linzerová, Tereza Přibylová a Artem Tsalyy (8. A).  
 
13. 
 V předvánočním období absolvovali studenti primy – oktávy návštěvu filmového 
 představení Star Wars v angličtině a na závěr tohoto období navštívili Národní  
 galerie s komponovaným programem pro jednotlivé věkové skupiny za podpory  
  pracovníků NG. 
 

14. Hotelová škola Radlická pod záštitou hlavního města Prahy a ve spolupráci   
s Českým rozhlasem 2 a Nadačním fondem Filipa Venclíka vyhlásila ve školním roce 
2017/2018 17. ročník LITERÁRNÍ SOUTĚŽE O CENU FILIPA VENCLÍKA. Soutěž byla 
určena pro středoškolské studenty. Studentky sexty Lehká, Přibylová a Dobešová se 
probojovaly do širšího výběru. 
       
 



15.  
V rámci multikulturního tématu Fair Trade a Migrace jsme se zapojili do 
soutěže OPRAVDOVÝ SVĚT. Stejný název nově ponese také program globálního 
rozvojového vzdělávání, který ADRA realizuje každoročně. Žáci SŠ mohou zpracovat 
fotoreportáž, komiks, nebo video (vytvořené na počítači. 

16.  
Zahájili jsme cílenou spolupráci s petrovickými školami a velmi úspěšně se podíleli 
na charitativní výstavě Petrovický Picasso, kde se práce našich žáků Viktoriye 
Kravchenko z 5. A a Zhou Jun Zhoua ze 7.A vydražili za vysoké částky. Akce je 
podporována OÚ v Petrovicích za podpory paní starostky dr. Hromasové. 

17. ALTFEST 2018, poslední společnou akcí studentů i pedagogů je již tradičně 
filmový festiválek ALTFEST, který vzhledem k participaci studentů získává téměř 
profesionální formát a stává se viditelným symbolem ALTISU. 

Datum konání: 4. 6. 2018 

Základní informace:  

 Letošní barva: Černozlatá  
 Limit délky filmu: 8 minut 
 Formát odevzdání: 

o Plakát: papír, png., jpeg., jpg. 
o Film: avi., wmv., mp4. 

Témata, která se budou v letošním roce losovat:  

 Volné téma – volný výběr studentů a jimi vybraného pedagoga  
 Hudební klip 
 Aktuální téma 
 Těžký život studenta  

Harmonogram deadlinů: 

1. rozdělení skupin v každé třídě  29. 9. 2017 

2. losování připravených témat 30. 9. 2017 

3. skupiny odešlou název a poslání 
filmečku  

19. 10. 2017 

4. skupiny zašlou scénář filmečku 9. 11. 2017 

5. skupiny odešlou plakáty ke svým 
filmům (jak elektronická, tak ruční 
forma zpracování)  

31. 1. 2018  

6. odevzdání samotného hotového 
filmu 

11. 5. 2018 

 

Společně s deadliny souvisí i známkování skupin. Bude zavedena tabulka se 
skupinami a podle jejich spolehlivosti v datech odevzdávání a kvalitě zpracování 
úkolů budou udělovány body, ze kterých vyplyne finální známka. 



Celkem se vytvořilo – natočilo 29 filmů. 

18.  

Gymnázium ALTIS se již 12. června 2013 stalo Světovou školou a v letošním roce 
2018 svou pozici upevnilo a uhájilo: Prestižní certifikát zaštítěný Ministerstvem 
zahraničí a společnostmi Člověk v tísni a ADRA byl získán na základě projektového 
vyučování tématům globální a rozvojové spolupráce. Naši studenti se účastnili 
projektových dnů a dalších aktivit podporujících občanské kompetence.  

 

Je zřejmé, že se činnost žáků Gymnázia ALTIS paralelně rozvíjí jak v hodinách 
– tedy přímou výukou, tak praktickou činností v soutěžích a na mimoškolních 
akcích. Žáci si tak mohou ověřovat, zda a jak jsou teoretické znalosti využitelné 
v odborné práci, zůstávají v kontaktu se svými vrstevníky, učí se pracovat 
v konkurenčním prostředí. 

 
9. Mezinárodní spolupráce 
 
Škola nespolupracuje s žádnou zahraniční organizací. 
 
10. Spolupráce právnické osoby s partnery 
 
Škola spolupracuje s těmito organizacemi: 

 Arcidiecézní charita (projekt Adopce na dálku). 

 Akademie věd ČR. 

 CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. 

 COLORTRAVEL – cestovní kancelář. 

 Člověk v tísni (projekt Jeden svět na školách a další aktivity). 

 DROP – IN. 

 Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy. 

 EKOSPOL a.s. 

 Konfederace politických vězňů. 

 KMD – Klub mladého diváka. 

 Magistrát hlavního města Prahy. 

 Městská policie v Petrovicích. 

 Národní institut pro další vzdělávání – Praha a Střední Čechy. 

 Obvodní knihovny na Praze 11 (Opatov). 

 Pražská pedagogicko-psychologická poradna (Praha). 

 SCIO. 

 Sportovní škola – J. Král. 

 UNICORN. 

 Úřad MČ Praha – Petrovice. 

 VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická. 

 Přírodovědecká fakulta UK Praha. 

 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha. 
 
 



11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 
 
Škola nepořádala žádné kurzy pro dospělé (veřejnost).  
 
12. Další důležité aktivity školy 
 
Celoškolní projekty 
Adopce na dálku 2018, Altfest 2018, Světová škola, Eurorebus, Ročníkové práce 
(kvinta až oktáva), Studenti píší noviny, Lyžařský kurz, Vodácký kurz, Vánoční 
sportovní turnaj, Vánoční akademie, Vánoční besídky. 
 
Projekty v jednotlivých předmětech 
 
Český jazyk a literatura 
Obvodní knihovna Opatov (knihovnický kurz), Po stopách Boženy Němcové, 
Návštěva u Karla Čapka, Návštěva u Josefa Lady, Moje škola – moje Gymnázium 
ALTIS, Mladý Demosthenes, Studenti píší noviny – Studoviny, Pražský deník, 
Petrovický zpravodaj. 
 
Anglický jazyk 
Finanční gramotnost, Gadgets and communication, The news online – presentation, 
Reading an English book – essay, Essay Writing competition. 
 
Německý jazyk 
Významné osobnosti pocházející z německy mluvících zemí, Zdravý životní styl, 
Orientace ve městě, Zařizování vlastního pokoje, Moje domácí zvířata, Významné 
události německé historie, Výlet do Vídně, Cestujeme po světě, média kolem nás. 
 
Španělský jazyk 
Gastronomie latinskoamerických zemí. 
 
Dějepis/Humanitní výchova/Základy společenských věd/Občanský a 
společensko vědný základ 
Vycházky Prahou po stopách antického umění, Kniha mého srdce, Kniha mých 
rodičů, 1. světová válka, Sociologie, Psychologie a umění, Multikulturalita, Po 
stopách státních svátků, Umělecké slohy (gotika, baroko, renesance), Státní svátky.  
 
Zeměpis 
Koktail, Petrovice, Tvorba map, Tvorba vlastního zájezdu po Evropě, Google maps. 
 
 
Matematika 
Jednotková krychle, Vennovy diagramy, Vznik čísla a číselných soustav, Znaky 
dělitelnosti, Eratosthéne a jeho současníci, Thales a jeho věty, Euklidovy věty, 
Významné posloupnosti, Fraktály, Eulerovo číslo, Logická olympiáda, Matematická 
olympiáda. 
 
Fyzika 
Sportovní golf a mechanika šikmého vrhu, Galileiho experiment. 
 



Chemie 
Vodstvo, Skleníkový efekt, Ropné katastrofy, Recyklace odpadů, Potravinové 
doplňky, Makromolekulární látky, Ochrana vod a ovzduší, Nebezpečné uhlovodíky, 
Chemie ve službách člověka, Ekologické katastrofy, Chemické technologie, 
Recyklace plastů, Protidrogová prevence, Darwinova evoluční teorie, Potravinářská 
chemie, Farmakologie a homeopatika. 
 
Biologie/Přírodopis/Výchova ke zdraví 
Ekosystémy, Druhy hospodářských zvířat, Etologie živočichů, chování lidí, Typy 
květů a květenství, S tebou o tobě, Metody výzkumu vlastností litosféry, Národní 
parky ČR, Nerostné bohatství ČR, Vnější geologické děje, Cizopasníci, Tvorba a 
historie botanického názvosloví, Znaky jedno a dvouděložných rostlin, Sladkovodní 
pásma ryb, Ohrožené druhy zvířat, Moje rodina – mezigenerační vztahy, Můj režim 
dne, Jedovaté rostliny a houby, Živelné pohromy, Ontogeneze člověka. 
 
Informatika a výpočetní technika 
Koláž, Animace obrazu, Reklamní banner, Třídní časopis, Tvorba učební pomůcky 
pro zeměpis, Zpracování statistických tabulek statistického úřadu. 
 
Výtvarná výchova 
Mediální dílna NG, Světová škola, Art Crossing, Cestou uměleckých slohů, Od světla 
k barvě. 
 
Hudební výchova 
Prezentace žáků na Vánoční akademii. 
 
Člověk a svět práce 
Fotodokumentace, Můj model. 
 
Tělesná výchova 
Lyžařský kurz, Vodácký kurz, Běh pro Afriku, Florbalový turnaj SŠ, Středoškolský 
golfový turnaj. 
 
KVM, EKM 
Studenti píší noviny, Petrovický zpravodaj, Finanční gramotnost, Porterův model 
konkurenčních sil, SWOT analýza 

 
 
 

V. 

 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

 
Ve školním roce 2017/2018 neproběhla žádná kontrola. 

 
 
 
 

 



VI. 
 

 



 

 


