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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
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, e-mail: vedeni@altis.cz
statutární zástupce:
PaedDr. Vladimíra Fišerová, tel: 605 259 075, 605 259 033, e-mail: 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
Nové obory/programy – nejsou zavedeny.

7. MÍSTA POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Gymnázium ALTIS s.r.o. – Dopplerova 351/2, 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 Wi-Fi
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.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
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.
Pro výuku tělesné výchovy využíváme tělocvičnu a hřiště Sokola Petrovice a tělocvičnu
ZŠ Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice.

9. ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada byla ustanovena 20. 12. 2005. V současné době rada pracuje ve složení:
JUDr. Ing. Jaroslav Fišer (člen školské rady, zástupce zřizovatele)
Paní Jarmila Pokorná (členka školské rady, zástupce rodičů a zletilých žáků)
Mgr. Jan Koliáš (předseda školské rady, zástupce pedagogů)
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G ALTIS
3

z toho
3
17

Stránka 3
16,2
2

Počet pedagogických pracovníků

(dle zákona o pedagogických
pracovnících)
1

Pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně
zaměstnané celkem

Pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

Externí učitelé (přepočtení
na plně zaměstnané)

Externí učitelé (fyzické
osoby celkem)

Interní učitelé (přepočtení
na plně zaměstnané)

Interní učitelé (fyzické
osoby celkem)

Ředitel a zástupce
přepočtení na plně
zaměstnané

Ředitel a zástupce fyzické
osoby celkem

Škola

II. PRACOVNÍCI ŠKOLY

II. Pracovníci školy

1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

a) počty osob

19
17,2

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků

Celkem (fyzické osoby)

s odbornou kvalifikací

19

bez odborné kvalifikace

(dle zákona o pedagogických
pracovnících)
0

rodilý mluvčí
1

II. PRACOVNÍCI ŠKOLY

c) další vzdělávání pedagogických pracovníků

Typy studia

Počet akcí

Zaměření akcí

Počet
účastníků

Vzdělávací instituce

seminář

5

Školení hodnotitelů maturitní
zkoušky

5

CERMAT

seminář

1

Chemie na ČVUT

1

ČVUT

seminář

1

Podzimní škola učitelů chemie

1

VŠCHT

seminář

1

Cesta do hlubin studia chemie

1

Přírodovědecká fakulta
UK

seminář

1

Kurz hravé výuky

1

Cornelsen

seminář

1

Úvodní školení fonetiky

1

Instituto Cervantes

seminář

1

Výuka biologie
v environmentálních
souvislostech

1

Přírodovědecká fakulta
UK

kurzy

62

jiné

2

Dějiny umění pro pokročilé
BOZP, požární ochrana, evidence
úrazů, GDPR

1
19

Národní galerie

Interní školení G ALTIS

d) jazykové vzdělávání a jeho podpora
Celkem (fyzické osoby)

Počet učitelů cizích jazyků
z toho

7

s odbornou kvalifikací

7 (z toho 1 rodilý mluvčí)

bez odborné kvalifikace

0
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II. PRACOVNÍCI ŠKOLY
2. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY
a) počty osob
Fyzické osoby celkem

Přepočtení na plně zaměstnané

3

2,5

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků

Počet akcí

Zaměření akcí

Počet
účastníků

Vzdělávací instituce

Semináře

-

-

-

-

Kurzy

-

-

-

-

Jiné

-

-

-

-

Typy studia
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III. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
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

165

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: 0
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

20,6

8,7
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III. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

0

0

0

0

0

0

0

0

46

0

0

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

5

Středočeský

Jihočeský

0

Kraj
Počet žáků celkem

0

Z toho nově přijatí

3. ŽÁCI/STUDENTI S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V JINÉM KRAJI

4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ/STUDENTŮ
a) Denní vzdělávání

Z celkového
počtu žáků

Škola

Gymnázium ALTIS

Prospělo s vyznamenáním

136

Neprospělo

0

Opakovalo ročník

0

Počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 2020
tj. % z celkového počtu žáků

166
100 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

31,4

z toho neomluvených

0
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III. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ

5. VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY
Škola

G Altis

Počet žáků, kteří konali zkoušku

14

z toho konali zkoušku opakovaně

0

Počet žáků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu
Počet žáků, kteří
byli hodnoceni

0

Prospěl/la s vyznamenáním

8

Prospěl/la

6

Neprospěl/la

0

STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
V jarním termínu školního roku 2019/2020 maturovalo v ČR 66 952 žáků, z toho 16 337 žáků
neuspělo. Na Gymnáziu ALTIS maturovalo 14 žáků, uspěli všichni. Žáci ve státní maturitní
zkoušce maturovali povinně z českého jazyka a literatury, druhý povinný předmět si volili
z cizího jazyka (anglického jazyka) nebo matematiky. Jak můžete z uvedených dat vidět,
v porovnání s ostatními gymnázii (osmi, šesti, i čtyřletými) dosáhli naši žáci
nadprůměrných výsledků ve všech třech testovaných předmětech.

ANGLICKÝ JAZYK
Anglický jazyk
(vybralo si v %)

Anglický jazyk
(výsledky v %)

ČR celkem

80,1

80,6

Gymnázia

69,9

90,7

Z toho:
8 letá gymnázia

64,6

93,2

6 letá gymnázia

70,9

93,0

4 letá gymnázia

73,2

89,0

78,6

96,4

Školní rok 2018/19

G ALTIS
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III. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK
Český jazyk
(výsledky v %)

Školní rok 2018/19
ČR celkem

69,6

Gymnázia

81,2

Z toho:
8 letá gymnázia

83,9

6 letá gymnázia

82,5

4 letá gymnázia

79,2

G ALTIS

84,9

MATEMATIKA
Matematika (vybralo
si v %)

Matematika
(výsledky v %)

ČR celkem

19,9

58,4

Gymnázia

30,1

71,2

Z toho:
8 letá gymnázia

35,4

75,7

6 letá gymnázia

29,1

74,9

4 letá gymnázia

26,8

66,8

21,4

82,0

Školní rok 2018/19

G ALTIS
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III. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
6. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKŮ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

2020/20201(denní vzdělávání)

Přijímací řízení pro školní rok

Gymnázium Altis

Délka vzdělávání

4 roky

6 let

8 let

Počet přihlášek celkem

-

-

42

Počet kol přijímacího řízení celkem

-

-

2

Počet přijatých celkem

-

-

22

z toho v 1. kole

-

-

19

z toho ve 2. kole

-

-

3

z toho v dalších kolech

-

-

-

z toho na odvolání

-

-

0

Počet nepřijatých celkem

-

-

20

-

0

Počet volných míst po přijímacím řízení
Obor: gymnázium 79-41-K/81

-

7. VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
Pro žáky jsou vytvořeny speciální kurzy především českého jazyka.
Stát

Počet žáků

Bělorusko

1

Čína

2

Ukrajina

1

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 2019/2020 se na Gymnáziu ALTIS nevzdělával
žádný žák se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním.
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III. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
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 2019/2020 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.
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10. OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Naši žáci se zúčastňují projektů organizovaných státem (výběrové šetření ČŠI, státní maturita).
Gymnázium má také vypracován vnitřní systém evaluace. Testujeme třídy: 2.A (anglický jazyk),
3.A (malá maturita – český jazyk, matematika, anglický jazyk), 4.A (anglický jazyk), 6.A (ústní
maturita – český jazyk, matematika, základy společenských věd, anglický jazyk, druhý cizí
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

Škola (vnitřní)

čtenářská gramotnost
seznamovací pobyt

rozumové schopnosti
vztahy ve skupině

CAMBRIDGE PARK

AJ

jazykové schopnosti

Kvarta

Škola (vnitřní)

rozumové schopnosti,
výsledky v jednotlivých
předmětech

rozumové schopnosti
motivace

Kvinta

Škola (vnitřní)

přírodovědná gramotnost

rozumové schopnosti

Sexta

Škola (vnitřní)
CAMBRIDGE PARK

ústní maturita nanečisto,
předání písemného
osvědčení, AJ

rozumové schopnosti

CAMBRIDGE PARK

AJ

rozumové schopnosti

strukturovaný test
inteligence
osobnostní dotazník
profesionální orientace
písemná výstupní zpráva

rozumové schopnosti
(přidaná hodnota
proti stavu v kvintě)
osobnost
motivace
poradenství ohledně přihlášky
na VŠ

Prima
Sekunda

Septima

Oktáva

Škola (vnitřní)

rozumové schopnosti

11. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Školní vzdělávací program se nazývá „Vědění je moc!“. Tento program je vyučován ve školním
roce 2019/2020 ve všech třídách (prima až oktáva). Vzdělávací program je průběžně
monitorován.
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12. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VOŠ
Vyšší odborná škola není zřízena.

13. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PODPORA
Cizí jazyky patří na Gymnáziu Altis k oblasti, která je jednou z priorit. Odpovídá tomu i zvýšená
dotace hodin, která dosahuje ve vyšších ročnících 7 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.

Německý jazyk

Španělský jazyk

G ALTIS

Francouzský jazyk

Škola

Anglický jazyk

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

165

8

79

50
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IV. Aktivity právnické osoby a 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 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.
2.
3.
4.
5.

informační činnost,
diagnostická činnost,
metodická činnost,
poradenská činnost,
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.
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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 pedagogickopsychologických 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 žáků, kteří podali Počet přijatých na % přijatých
přihlášku na VŠ
VŠ
na VŠ

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

2018/2019

16

16

15

94,0

2019/2020

14

14

14

100,0

2. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Preventivní program sociálně patologických jevů na Gymnáziu Altis bývá 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. Preventivní program sociálně patologických jevů byl zajištěn
policisty z Oddělení prevence Městské policie hlavního města Prahy, Dolnoměcholupská 27/58,
109 00 Praha 10. Vzhledem k uzavření školských zařízení od 11.03. 2020 nemohly být
plánované přednášky realizovány.

Stránka 15

IV. AKTIVITY PRÁVNICKÉ OSOBY
A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
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

PŘ

–

–

PŘ

–

PŘ

PŘ

PŘ

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

PŘ

PŘ, HU

CH, HU, ZE

PŘ

Vztah člověka k prostředí

PŘ

PŘ

–

PŘ, HU

Ekosystémy
Základní podmínky života

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

5. ročník

6. ročník

7. ročník

BI, CH

CH

–

BI, CH, VO

CH

CH

–

OSZ

CH

Problematika vztahů organismů a prostředí
Člověk a životní prostředí
Životní prostředí regionu a ČR



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 a 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



využití přednáškových cyklů vysokých škol pro středoškoláky – Biologie čtená podruhé
(PřF UK), cyklus Léčivé rostliny (VŠCHT)



umožňujeme žákům Hodiny moderní chemie zaměřené na posílení motivace o přírodní
vědy (vedeny doktorandy VŠCHT Praha – řada interaktivních experimentů)
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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



Gymnázium 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.
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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 chemické olympiádě a celostátním finále soutěže ChemQuest organizované
VŠCHT Praha a MŠMT



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



výukový environmentální program v ZOO Tábor – 1. ročník



komentované prohlídky Botanické zahrady v Tróji – 1., 5. a 6. ročník



poznávání přírodních hodnot na školních akcích, výletech, pobytech – výjezdy září
2019, únor 2020



sponzoring – adoptivní rodič rysa ostrovida v ZOO Táboře



činnost v Toulcově Dvoře v rámci výuky Člověk a svět práce – 1. ročník – Cesta ke chlebu
(pěstování obilí, technologie výroby)

Další plánované aktivity nebyly v důsledku uzavření školských zařízení od 11.3.2020
realizovány.
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4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Aktivity nemohly být v důsledku uzavření školských zařízení od 11.3.2020 realizovány.

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, 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
Počet
žáků

Třída

Počet
dní

Datum

Chocerady

26

1A

3D

4.–6. 9.2019

Kurz
elektronizace
výuky

Gymnázium Altis

26

1.A

D

3.9.1019

Kurz učíme se
učit

Gymnázium Altis

26

1.A

D

9.9.2019

Kurz práce s
textem

Gymnázium Altis

26

1.A

D

10. 9.2019

Knih. kurz

Praha 11

26

1.A

D

11.9.2019

Zaměření

Místo

Seznamovací
kurz
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Počet
žáků

Třída

Počet
dní

Datum

Praha 11

26

1.A

D

12.9.2019

BI

Přírodovědecká fakulta
UK

14

7.A

D

17.9.2019

HU

Výstava - Pád železné
opony

25

3.A

C

24.9.2019

Stmelovací kurz

Outdoorový pobyt

47

2.A, 4.A

3D

25.9.–27.9.2019

KMD

Divadlo na
Vinohradech

Vybraní
žáci

5.A–8.A

O

30.9.2019

TV

ZŠ (Minifotbal)

10

Vybraní
žáci

D

4.10.2019

KMD

Národní divadlo

Vybraní
žáci

5.A–8.A

O

14.10.2019

OSZ

Čtyři příběhy revolucevideoprojekce a beseda

40

6.A–8.A

D

22.10.2019

KDM

Divadlo Palace

Vybraní
žáci

1.A–8.A

O

4.11.2019

AJ

ALTIS - soutěž

98

1.A
až 4.A

D

8.11.2019

AJ

ALTIS - soutěž

98

1.A
až 4.A

D

11.11.2019

CH

Chemie na ČVUT

1

6.A

D

14.11.2018

ČJ

Týden vědy - literární
workshopy

25

2.A

D

15.11.2019

SOČ

Seminář

Vybraní
žáci-10

5.A

O

19.11.2019

TV

ZŠ (Florbal)

9

Vybraní
žáci

D

20.11.2019

OSZ

Výstava - Po stopách
17. listopadu

Vybraní
žáci-10

5.A, 6.A

D

20.11.2019

VV

Vídeň-Albertina

27

7.A, 8.A

1

28.11.2019

NJ

Lipsko

15

8.A

1

2.12.2019

Zaměření

Místo

Návštěva
knihovny
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Zaměření

Místo

Počet
žáků

Třída

Počet
dní

Datum

Vánoční
akademie

ALTIS

Celá škola

1.A–8.A

O

17.12.2019

Vánoční akce
(kulturní a
sportovní

Praha

Jednotlivé
třídy

1.A–8.A

C

18.–20.12.2019

Maturitní ples,
imatrikulace

Radiopalác

Celá škola

170

O

15.1. 2020

ČJ, VV

Národní galerie

47

3.A, 5.A

D

29.1.2020

Lyžařský kurz

Hüttau

94

1.–8.
ročník

7

1.2.–7.2.2020

AJ

DDM Praha 10- soutěž

1

6.A

D

5.2.2020

AJ

DDM Praha 10- soutěž

2

2.A, 3.A

D

12.2.2020

Biologická
olympiáda

Okresní kolo – ZŠ Nad
Přehradou

1

8.A

C

17.2.2020

OZ

Beseda o Vietnamu

Vybraní
žáci

4.A, 5.A,
8.A

D

20.2.2020

CH

Okresní kolo

Vybraní
žáci-5

2.A, 4.A

C

2.3.2020

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

7. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Škola organizovala zájmový kroužek anglického jazyka. Byl organizován pro primu a počet
účastníků byl 24. Škola dále organizovala přípravné kurzy pro zájemce o studium na víceletém
gymnáziu. Počet účastníků byl 31.

8. SOUTĚŽE A AKCE
OBECNÝ ÚVOD
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, stejně tak celé přírodovědné sekci. Výsledkem a velikým
úspěchem pak bylo slavnostní převzetí certifikátu fakultní škola - 24. 1. 2020 na Přírodovědecké
fakultě UK.
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V září provázely a vhodně doplnily výuku s důrazem na osobnostní a sociální aspekty výjezdy
žáků primy na seznamovací kurz a harmonizační kurzy pro sekundu a kvartu. Žáci spolu
s vyučujícími pracovali na posilování vzájemného poznávání, pomoci a především kolegiální
spolupráci. Hlavním prostředkem, se kterým jsme pracovali, byl zážitek a zkušenost, jejichž
prostřednictvím se vzdělávání a výchova stávají autentickými.
V listopadu pak žáci septimy a oktávy vyjeli na světovou výstavu A. Dürer do vídeňské Albertiny,
v prosinci si zájemci ze všech ročníků prohlédli předvánoční Norinberk a navštívili tradiční trhy.
Jako každoročně i v tomto školním roce žáci ještě stihli i únorový lyžařský výcvik v Rakousku,
který se těší veliké oblibě všech.
Ve výuce jsme letos také využili i exkurze s výkladem a situace, kdy jsme rozvíjeli komunikaci
mezi žáky a podporovali vzájemné vnímání členů skupin, a to v průběhu celého školního roku.
Formou interaktivních dílen v hodinách jsme pak naplňovali letošní průřezová témata MV
a MKV.
Tuto projektovou práci jsme řešili se žáky formou otázek, odpovědí a kvízů po celý školní rok ve
webovém prostředí, v březnu jsme pak měli zorganizovat projektové dny, kdy žáci formou
workshopů a posléze panelových diskuzí obhajují svou práci v dílnách a prezentují svá řešení v
nasimulovaných skupinách. Vzhledem k mimořádné situaci jsme však museli přistoupit
k redukci fyzických dílen, přednáškových cyklů i doprovodných programů a práci jsme
simulovali v distanční výuce. V závěru se nám podařilo realizovat (alespoň pro seminaristy
vyššího gymnázia) půldenní exkurzi s výkladem a kvízy Z Nového Světa na Letnou, která
propojovala MV i MKV.

VÝSTAVY
12.9.2019 – Šternberský palác – Sasko Česko – Blízko a daleko
19.9.2019 – Palác Kinských – Francouzský impresionismus, post-impresionismus
ze soukromých sbírek
10.10.2019 – Arthouse Hejtmánek, návštěva aukční rezidence, zapomenutí umělci - Jaroslav
Versi, 20. století
7.11.2019 – DOX - Svoboda a křídla – interaktivní výstava s programem
14.11.2019 – Týden AVČR, prohlídka historických budov AVČR s komentářem
9.1. 2020 – Václav Hollar – geniální barokní kreslíř, Palác Kinských
20.2.2020 – KOMenský v KOMiksu, Národní pedagogické muzeum
28.5.2020 – Z Nového Světa na Letnou, umění, život a literatura – exkurze
Přestože bylo druhé pololetí letošního školního roku poznamenáno koronavirovou krizí, naši
žáci se stihli zúčastnit celé řady projektů a soutěží s akcentem právě na přírodovědnou sekci.
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I v letošním roce se tedy máme jako Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK čím pochlubit
především zásluhou Dr. Distlera, který se v rámci přírodovědné sekce stará o tyto aktivity.

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST NA VĚDECKÝCH PRACOVIŠTÍCH
Eliška Marie Kovářová (5.A) se věnovala odborné práci „Mitochondriálně cílený Tamoxifen –
nový přístup k léčbě rakoviny“ v Laboratoři molekulární terapie Botanického ústavu Akademie
věd (Dr. Váňová, Dr. Kovářová).
Alice Diakonu a Adéla Korbelářová (obě 5.A) pracovaly na své SOČ práci „Vliv solení silnic
na kvalitu okolních vod“ na Ústavu technologie vody a prostředí na Vysoké škole chemickotechnologické (Dr. Kujalová).
David Pitr (6.A) se pustil do odborné práce „Příprava 225Ac/213Bi radionuklidového generátoru“
na Katedře jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze (Ing. Sakmár).
Štěpánka Žáková (8.A) vypracovávala maturitní práci „Využití fytohormonů pro člověka“
na Katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK (Dr. Petrášek) a Kristina
Jaklová se věnovala tématu „Využití analytické chemie při studiu vlastností a reakcí prvků a jejich
sloučenin“ na Katedře učitelství a didaktiky chemie (Dr. Distler).

PROJEKTY:
Alice Diakonu a Alice Rozsypalová (obě 5.A) vystoupily s velmi aktuálním tématem „Výzkum
a důsledky obsahu mikroplastů v produktech každodenního užití“ na 9. juniorské vědecké
konferenci. Vlastní praktickou část vypracovávaly na Katedře učitelství a didaktiky chemie PřF
UK.
Daniel Nosek, David Pitr a Jiří Zelenka (všichni 6.A) se zúčastnili projektu Mezinárodní
agenturou pro atomovou energii. Tento žákovský projekt se zaměřil na inovativní projekty
podporující osvětu zejména v oblasti jaderné energetiky.
Nejrůznější detektivní metody (forenzní chemii) si vyzkoušeli žáci tercie až kvinty v rámci
letošních Hodin moderní chemie od VŠCHT Praha.
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DALŠÍ AKTIVITY:
Žákyně maturitního biologického semináře se zúčastnily pilotního testování workshopu Cesty
života: Od opic k lidem, který připravilo Hrdličkovo muzeum člověka (PřF UK) a pomohly tak
k jeho doladění před finálním otevřením pro další zájemce.
Žáci sexty měli od ledna do začátku koronavirové krize speciální tandemovou výuku zaměřenou
na popularizaci organické chemie různými aktivizujícími metodami (ve spolupráci s Dr. Miladou
Teplou z Katedry učitelství a didaktiky chemie PřF UK).
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SAMETOVÁ AKADEMIE GYMNÁZIA ALTIS 2019
1. Vánoce jsou boží … pásmo primánů
2. Je to fajn – tancem a zpěvem se představuje tercie
3. Klíče zvoní – Ven z tepláků – kvarta v akci
4. Dobrodružství s bohem, Jakub Linhart a Tereza Vojtíšková
5. Step nás baví – Klára Tyburcová a Aneta Pokorná
6. Bijeme do bicích – Nikola Holeček a Kryštof Kalaš
7. Decibely lásky a létající Čestmír, septima a pan Čestmír Mniazga
8. Kvinta, Jája Fišerová a Vánoce na míru

9. Boj o hrad a podhradí – taneční satira sekundánů Rudolf II. versus Miloš Zeman
10. Pohodička pohoda s Kabáty v sextě
11. Anglický host aneb Když stepuje Ester z primy
12. Doba přeje milionářům z kvinty – už to jede, už to fičí
13. Jája a Sandra – teď královnou jsem já
14. Nostalgie náměstí …. Pan Hutka a zpěváci z ALTISU
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PETROVICKÝ ZPRAVODAJ
Stále jsme tradičními pravidelnými přispěvateli Petrovického zpravodaje, připravili jsme řadu
článků i fotogalerii pro zářijové – březnové číslo.

SOUTĚŽ MAXE BRODA
ANGLICKÝ JAZYK
Školní kolo olympiády – 22 účastníků 1.A – 6.A, celková vítězka Anna Dušková.
Konverzační soutěž v AJ
kategorie IB – Ester Vieweghová, 1. místo
kategorie IIB – Klára Tyburcová, 2. místo
Obvodní kolo Soutěže v AJ – Kategorie III. DDM Praha 10, Martin Znamenáček – 1. místo,
krajské kolo se nekonalo.

NĚMECKÝ JAZYK
Vítěz obvodního kola Prahy 10 konverzační soutěže v německém jazyce byl Matyáš Siegl (7.A).

EKONOMIE
Finanční gramotnost – školní kolo 40 účastníků 1.A – 8.A
Ekonomická olympiáda – školní kolo – semináře MKT, ZMI, EK – 5.A – 8.A (+AJ) 20 účastníků,
do krajského kola postoupili: Jiří Apjár, Jiří Hájek a David Melichar.

CHEMIE A BIOLOGIE
Biologickou olympiádu letos řešila Štěpánka Žáková (8.A).
V Chemické olympiádě se v Okresním kole nejlépe umístila Nikola Zubková (4.A; 3. místo), dále
pak Klára Tyburcová (4.A; 4. místo) a Ondřej Matyšek (2.A; 6. místo). Krajské kolo se nekonalo.
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LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Nejlépe se umístili:
Pořadí
(škola)

Pořadí
(kraj)

Celkové pořadí

Příjmení a jméno

Třída

Kvantil
(kraj)

Kvantil
(celkem)

1.

143.-149.

688.-673.

Iva Syrovátková

4.A

91,22

96,49

2.

150.-162.

734.-784.

Barbora Blažková

2.A

90,61

96,25

3.

199.-212.

968.-1009.

Jan Přádka

3.A

87,61

95,11

PYTHAGORIÁDA
Počet účastníků školního kola PYTHAGORIÁDY 2019/2020:
Třída

Celkem

Z toho úspěšní řešitelé
(získali alespoň 10 bodů z 15)

1.A

14

1

2.A

24

2

3.A

22

7

Proběhlo pouze školní kolo. Na okresní kolo vzhledem k dané situaci žáci nebyli posláni.

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. Letošní mimořádná situace
a s ní spojená absence aktivit v březnu – červnu vyučující i žáky nerozdělila, spojila
a inspirovala pro příští školní rok 2020/2021, neboť i nečekané, nevítané a nepředvídatelné
situace posilují vzájemnou spolupráci a otevírají nové možnosti práce. Distanční výuka pak
potvrdila, že žáci i učitelé situaci zvládli na výbornou.

9. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Škola ve školním roce 2019/2020 nespolupracovala s žádnou zahraniční institucí.
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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.
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).
UNICORN.






Úřad MČ Praha – Petrovice.
VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická.
Přírodovědecká fakulta UK Praha.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze.

11. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉ PRÁVNICKOU OSOBOU
Škola nepořádala žádné kurzy pro dospělé (veřejnost).

12. DALŠÍ DŮLEŽITÉ AKTIVITY ŠKOLY
KLUB MLADÉHO DIVÁKA
Stejně jako v loňském roce i letos byla do výuky zařazena divadelní představení KMD s ohledem
na věk žáků tak, aby korespondovala s osnovami. V letošním roce s počtem 35 žáků nižšího
gymnázia a 22 žáků vyššího gymnázia.
11.9.2019 – Romeo a Julie, Divadlo ABC
30.9.2019 – Hodinový hoteliér, Vinohradské divadlo
14.10.2019 – Maryša, Národní divadlo
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4.11.2019 – Nalevo od výtahu, Palace
4.12.2019 – Visháry – Sólo, Švandovo divadlo,
7.1.2020 – Jistě, pane premiére, Divadlo Bez zábradlí
11.2.2020 – Šakalí léta, Fidlovačka
Další představení plánovaná na konec března a duben již nebyla realizována.

FAKULTNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UK
V lednu 2020 byl Gymnáziu Altis propůjčen titul „Fakultní škola Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy“ z rukou jejího děkana – prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. Tento prestižní titul
se uděluje vždy na dobu pěti let. V rámci řízení ohledně udělení titulu jsme museli prokázat celou
řadu požadavků, souvisejících zejména s kvalitou výuky chemie a biologie.
Kvalitu výuky přírodovědných předmětů jsme deklarovali zejména s ohledem na využití
moderních forem a metod výuky. Jedná se např. o aktivní zařazování badatelsky orientované
výuky, skupinové a kooperativní práce, projektových dnů. Již v kvintě si mohou žáci zvolit
chemický seminář, který rozšíří výuku chemie o další dvě hodiny. Dalším příkladem je např.
spolupráce s dalšími gymnázii a středními školami, kdy učitelé v rámci dalšího vzdělávaní
pedagogických pracovníků přijíždějí na naše gymnázium, navštěvují vybrané hodiny chemie
a následně probíhá rozbor hodin pod vedením RNDr. Ing. Petra Distlera, Ph.D. et Ph.D.
V posledních letech existuje i aktivní spolupráce mezi Gymnáziem Altis a Přírodovědeckou
fakultou UK, například laboratorní cvičení z chemie, ověřování nových materiálů ve výuce,
návštěvy botanické zahrady PřF a workshopů v Hrdličkově muzeu. Studenti PřF naopak
navštěvují hodiny chemie na Gymnáziu Altis v rámci výuky oborových didaktik.
Kvalitní výuka se projevuje mj. i širokým spektrem přírodovědných soutěží, kterých se naši žáci
účastní. Žáci Gymnázia Altis se dobře umisťují v krajských, celostátních a dle příležitostí
i v mezinárodních soutěžích. Mezi těmito soutěžemi může být zmíněna např. Středoškolská
odborná činnost (SOČ), Chemická olympiáda, Separe – vědět, jak žít, Korespondenční seminář
Biozvěst, Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou, Chemiklání, ChemQuest!
nebo China Adolescents Science and Technology Innovation Contest. V této souvislosti je nutno
zmínit vynikající třetí místo naší žákyně ve finále 34. ročníku této mezinárodní odborné
soutěže. Soutěže se zúčastnilo 588 finalistů s 437 projekty z 56 zemí světa, včetně Číny.
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CELOŠKOLNÍ PROJEKTY





Adopce na dálku 2020
Altfest 2020- tradiční akce nebyla z důvodu uzavření školy realizována
Ročníkové práce (kvinta až oktáva)
Lyžařský kurz




Vodácký kurz – tradiční akce nebyla z důvodu uzavření školy realizována
Vánoční sportovní turnaj




Vánoční akademie
Vánoční besídky

PROJEKTY V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Obvodní knihovna Opatov (knihovnický kurz), Návštěva u Josefa Lady, Moje škola – moje
Gymnázium ALTIS, Mladý Demosthenes, Petrovický zpravodaj, První světová válka v literatuře,
Legionářská literatura.

ANGLICKÝ JAZYK
Celebrity Quiz, A biography, A proposal, A survey, An urban tribe, A city I have visited,
The rewiew, My favourite author.

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
Regiony Španělského království, Regiony Latinské Ameriky.

DĚJEPIS/HUMANITNÍ VÝCHOVA/ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD/OBČANSKÝ
A SPOLEČENSKO VĚDNÝ ZÁKLAD
Státní svátky, Městský znak, 100 let republiky, Příběhy bezpráví, Platon, Sametová revoluce.

ZEMĚPIS
Google maps, Místo, kde bydlím, Orientace v přírodě, Klimadiagram vybrané lokality, Maloplošná
chráněná území v Praze a okolí, Srovnání dvou evropských zemí, Národy Asie, Problémy Afriky,
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Migrace v USA, Národní parky Austrálie, Světové metropole, Světová náboženství, Zemětřesení,
Tvary zemského povrchu, Sluneční soustava.

MATEMATIKA
Jednotková krychle, Raketoplán, Kuželosečky, Statistika, Užití diferenciálního počtu, Logická
olympiáda, Matematická olympiáda, Pythagoriáda.

FYZIKA
Konstrukce učební pomůcky na jednoduché stroje, Měření a zpracování laboratorních prací
v součinnosti s IVT.

CHEMIE
Rozvoj přírodovědné gramotnosti a badatelsky orientovaná výuka.

BIOLOGIE/PŘÍRODOPIS/VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Druhy hospodářských zvířat, Etologie živočichů, chování lidí, S tebou o tobě, Rostlinné tělo,
Generativní orgány rostlin, Výtrusové rostliny, Národní parky ČR, Nerostné bohatství ČR,
Geologické období a jejich éry, Organismy a prostředí – přechod rostlin na souš, Vybraní
zástupci hmyzu – motýli, Fylogeneze smyslových orgánů.

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, Florbalový turnaj SŠ, Běh Petrovicemi.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY KVM A EKM
Petrovický zpravodaj, Finanční gramotnost, Porterův model konkurenčních sil, SWOT analýza.
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DALŠÍ AKTIVITY
ADOPCE NA DÁLKU A PODPORA ZOO TÁBOR
Kromě projektových dnů jsme měli realizovat v období 24.3. – 27.3.2020 se pravidelně podílíme
na projektu Adopce na dálku, jednak sbírkou a jednak úhradou částky a vlastní adopcí vždy na
konci dubna. Děti si též adoptovaly rysa Petra (i rysici Aishu) ze ZOO Tábor a společně přispěly
během listopadu 2019 na jejich chov částkou 10 720 Kč. Rovněž se zapojujeme do projektu
Skutečný dárek (nákup certifikátů na konkrétní produkt poskytnutý potřebným lidem v
rozvojových zemích).

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
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.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Jak bylo řečeno výše, bylo vyhlášeno průřezové téma MV a MKV. 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 a nových médií.
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 děti 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.

TÝDEN VĚDY AV ČR
Jako každoročně jsme se v listopadu účastnili s žáky akademického týdne AV ČR Týden otevřené
vědy tentokrát v projektech: Od husího brku k tiskařskému lisu a Fakescape: Dokážeš uniknout
dezinformacím?

13. VYUŽITÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ V DOBĚ PRÁZDNIN
V době prázdnin škola nevyužívá budovy k jiným činnostem.
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V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI
ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL
V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích
kontrol
Ve školním roce 2019/2020 neproběhla žádná kontrola.
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VI. Problematika související s COVID-19
Po uzavření školy přešli všichni vyučující na distanční výuku. Využili jsme k tomu platformu
Webex Cisco, která umožnovala on-line hodiny anglického jazyka, německého jazyka,
francouzského jazyka, českého jazyka, chemie a matematiky. Dále byl využíván Skype
(především ve společensko-vědních oborech). Máme zřízený vlastní výukový portál, který
obsahuje řadu výukových materiálů a zároveň slouží jako informační systém pro rodiče a žáky,
a doplňoval možnosti distanční výuky.
Vedení školy průběžně vyhodnocovalo aktivity vyučujících a žáků. Zároveň si každý vyučující
vedl přehled, ve kterém sumarizoval své aktivity v jednotlivých třídách a spolupráci
s jednotlivými žáky. Celkově lze hodnotit převažující aktivní přístup žáků, především ve vyšších
ročnících, což se projevilo i výbornými výsledky u maturitní zkoušky. U nižších ročníků jsme
preferovali udržení sociálních kontaktů a udržení vztahů s vyučujícími a se školou. V rámci toho
si rozvinuli schopnosti a dovednosti tohoto typu výuky.
V našem elektronickém systému byly zaznamenány všechny aktivity jednotlivých vyučujících
ve všech třídách. Po skončení školního roku byly tyto aktivity vytištěny a uloženy.

Stránka 34

VII. UČEBNÍ PROGRAM
VII. Učební program
OSMILETÉ GYMNÁZIUM – NIŽŠÍ STUPEŇ
Vzdělávací
oblast

Vzdělávací obor

Předpis
+ dotace

Prima

Sekunda

Tercie

Kvarta

Celkem

Český jazyk
a literatura

15 +2

5

4

4

4

17

Anglický jazyk

12 + 6

4

5

4

5

18

Druhý cizí jazyk

6+3

0

3

3

3

9

Matematika a
její aplikace

Matematika

15 +1

4

4

4

4

16

Informační a
komunikační
technologie

Informatika
a výpočetní
technika

1+3

1

1

1

1

4

Člověk a
společnost

Humanitní
výchova

11 +1

4

2

3

3

12

2

1

2

2

7

1

1

1

2

5

Chemie

-

-

2

2

4

Přírodopis

1

3

2

1

7

1

1

-

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Hudební
výchova

1

1

1

1

4

2

1

1

2

6

3

1

1

1

-

3

122

29

30

31

32

122

Jazyk a
jazyková
komunikace

Zeměpis
Fyzika
Člověk a příroda

Člověk a zdraví

Umění a kultura

Člověk a svět
práce

21 + 2

Výchova
ke zdraví

Výtvarná
výchova
Člověk a svět
práce

Celková dotace k výuce

10

10
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OSMILETÉ GYMNÁZIUM – VYŠŠÍ STUPEŇ
Vzdělávací
oblast

Vzdělávací obor

Předpis
+ dotace

Kvinta

Sexta

Septima

Oktáva

Celkem

Český jazyk
a literatura

12 + 5

4

4

3

6

17

Anglický jazyk

12 + 6

4

4

4

6

18

Druhý cizí jazyk

12 + 1

3

3

3

4

13

Matematika a
její aplikace

Matematika

10 + 6

4

4

4

4

16

Informatika a
informační a
komunikační
technologie

Informatika
a výpočetní
technika

4

2

1

-

1

4

Občanský
a společenskovědní základ

2

2

2

2

8

Dějepis

1

2

2

1

6

2

1

3

-

6

Fyzika

3

2

2

-

7

Chemie

2

2

2

-

6

Biologie

2

2

3

-

7

2

2

2

2

8

1

1

-

-

2

1

1

-

-

2

8+5

2

2+2

2+2

3

13

132

35

35

34

29

133

Jazyk a
jazyková
komunikace

Člověk a
společnost

Geografie

36 + 4

Člověk a příroda

Člověk a zdraví
Umění a kultura
Volitelné
semináře

Tělesná výchova
Hudební obor
Výtvarný obor
Různé

Celková dotace k výuce

8
4
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Volitelné semináře
Kvinta až septima:
Žáci si volí z pestré nabídky dvouhodinových seminářů, které umožňují jejich profilaci
a rozvíjení zájmů. Ve školním roce 2019/2020 byly žákům nabídnuty tyto semináře:


Člověk a společnost



Chemický seminář



Matematický seminář



Moderní a současné dějiny



Umění a média



Základy marketingu



Základy mikroekonomie

Oktáva:
Žáci si volí jeden ze tříhodinových seminářů:


Přírodovědný základ



Občanský základ



Matematicko-fyzikální seminář
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VIII. Přílohy
PŘÍLOHA Č. 1: CELOROČNÍ PRŮŘEZOVÉ TÉMA pro školní rok 2019/2020
HLAVNÍ PROJEKT – MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Nižší ročníky VG – charakteristika, výstupy
Aktivity, realizace okruhů:
Projekt je zaměřen na výchovu k médiím, k jejich porozumění, interpretaci, kritickému
čtení a výběru objektivních zpráv. Zaměření se týká jak globálního, tak celosvětového hlediska.
Projekt realizuje všechny okruhy Mediální výchovy (MV), především však konkrétní plnění
okruhů: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií
ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu.
V rámci projektu se v širším slova smyslu uplatňují prvky realizace mediálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (MVVO) včetně vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR), které
se promítají především ve formě realizace projektů, skupinové práce a samostatné praktické
činnosti. Úspěšná realizace projektu je nedílnou součástí koncepce rozvoje mediální i čtenářské
gramotnosti žáků.
Výstupy, kompetence:
1.
Během výuky klademe důraz na orientaci v mediální produkci
– žáky vedeme k tomu, aby uměli vysvětlit význam základních mediálních, uměleckých
a estetických pojmů
2.
Žáky vedeme k vyhledávání a třídění informací
- žáky seznamujeme s různými typy mediálních informací v kontextu se světem
3.
4.
-

Do výuky zařazujeme komplexní úlohy s co největší vazbou na praktické
činnosti
žáky vedeme k samostatnému pozorování, kritickému posuzování a vyvozování
závěrů pro budoucnost
žáky učíme posuzovat vlastní pokrok, pojmenování překážek
žáky učíme formulovat vlastní názor
Žákům umožňujeme zdokonalování v práci s informacemi
žák je veden k vnímání nejrůznějších problémových situací, které jsou
zprostředkovány médii
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5.
6.
7.
8.
9.
-

žák je veden k přemýšlení o nesrovnalostech skutečnosti a „mediální
skutečnosti“
žák je veden k samostatným úvahám na daná témata
žák je veden ke schopnosti rozlišit objektivní informace
Žáky povzbuzujeme k tomu, aby kladli kritické otázky a zvažovali odlišná
stanoviska k danému problému
Žáky učíme respektovat rozdílné pohledy na reálné skutečnosti v oblasti
společenského, politického a kulturního dění.
žákům umožňujeme pokládat otázky, které vedou k objasnění, případně
potvrzení či vyvrácení jiného názoru
žáky učíme věcné argumentaci pro vlastní názor
Žáky zapojujeme do aktivit vedoucích k řešení problémů a povzbuzujeme
je k rozmanitým přístupům a řešením
žáka vedeme k tomu, aby dokázal odhadnout, která role bude pro něj při řešení
komplexního problému nejlepší.
žáka podněcujeme k uvádění několika postupů k řešení jednoho problému.
žáka učíme „umění naslouchat a být naslouchán“
Žáky vedeme ke kooperaci a týmové práci
žákovi pomáháme k tomu, aby dokázal uvést výhody a nevýhody samostatné,
skupinové či týmové práce a dokázal si vybrat, který způsob nejlépe povede
k řešení, případně kterým způsobem bude postupovat on.
žáky povzbuzujeme k aktivitě při projektovém vyučování. U žáků rozvíjíme
sebereflexivní a reflexivní dovednosti.
žáky vedeme k vyjádření vlastní myšlenky nebo informace vlastními slovy.
žáky učíme reagovat na cizí názor nebo myšlenku. Svoji reakci formuluje tak,
že respektuje rozmanitost názorů na různě formulované názory
Poskytujeme žákům dostatek příležitostí k přesnému vyjadřování svých
myšlenek
u žáka povzbuzujeme schopnost a dovednost co nejpřesněji formulovat
myšlenky v logickém sledu a zároveň vyjádřit nezvyklou hypotézu.
žáky vedeme k výstižnému, souvislému, kultivovanému písemnému i ústnímu
projevu
žáky vedeme k naslouchání a porozumění promluvám druhých lidí
žáky vedeme k vhodné reakci a účinnému se zapojování do diskuse
žáky vedeme k vhodné argumentaci při obhajobě vlastního názoru
žáky vedeme k porozumění různých druhů textů, záznamů a obrazových
materiálů
Vytváříme pro žáky co nejvíce příležitostí k prezentaci vlastních
žurnalistických projevů
vytváříme pro žáky dostatek příležitostí představit výsledek své práce
(komentáře na aktuální témata, zprávy z každodenního života, úvahy na hlubší
společenská, politická a kulturní témata apod.).
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10.
Žák:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dostatečně seznamujeme žáky se společensko-historickým kontextem
české, evropské a americké mediální sféry
žáky vedeme k uvědomění si svých práv a povinností
žáky vedeme k respektování přesvědčení druhých lidí
žáky vedeme k tomu, aby dokázali uvést různé mediální projevy
ve výchově akceptujeme principy tolerance.
umí rozlišit základní typy komunikace
umí rozlišit základní typologii mezilidské komunikace
žák zná vývoj komunikace podle převládajícího média
umí vysvětlit, jaký vliv mají média na člověka
žák rozeznává různé typy médií – veřejnoprávní, státní, komerční
žák chápe rozdíl mezi zpravodajstvím a publicistikou
dokáže vyložit, odkud se berou informace
žák chápe zpravodajské hodnoty
žák chápe, co obecně vyžadují gatekeepři vládnoucí televizi, tištěným médiím,
rozhlasu, internetu
žák chápe, co je cílová skupina
žák dokáže analyzovat skladbu zpráv v tištěných médiích

Vyšší ročníky VG – charakteristika, výstupy
Aktivity, realizace okruhů:
Projekt realizuje všechny okruhy Mediální výchovy (MV), především však konkrétní
plnění okruhů: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv
médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu.
V rámci projektu se v širším slova smyslu uplatňují prvky realizace mediálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (MVVO) včetně vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR), které se
promítají především ve formě realizace projektů, skupinové práce a samostatné praktické
činnosti. Úspěšná realizace projektu je nedílnou součástí koncepce rozvoje mediální i čtenářské
gramotnosti žáků.
Výstupy, kompetence:
1.
-

Během výuky klademe důraz na orientaci v mediální produkci
žáky vedeme k tomu, aby uměli vysvětlit význam základních mediálních,
uměleckých a estetických pojmů
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2.
-

Žáky vedeme k vyhledávání a třídění informací
žáky seznamujeme s různými typy mediálních informací v kontextu se světem

3.

Do výuky zařazujeme komplexní úlohy s co největší vazbou na praktické
činnosti
žáky vedeme k samostatnému pozorování, kritickému posuzování a vyvozování
závěrů pro budoucnost
žáky učíme posuzovat vlastní pokrok, pojmenování překážek
žáky učíme formulovat vlastní názor

4.
5.
6.
7.
8.
-

Žákům umožňujeme zdokonalování v práci s informacemi
žák je veden k vnímání nejrůznějších problémových situací, které jsou
zprostředkovány médii
žák je veden k přemýšlení o nesrovnalostech skutečnosti a „mediální
skutečnosti“
žák je veden k samostatným úvahám na daná témata
žák je veden ke schopnosti rozlišit objektivní informace
Žáky povzbuzujeme k tomu, aby kladli kritické otázky a zvažovali odlišná
stanoviska k danému problému
žáky učíme respektovat rozdílné pohledy na reálné skutečnosti v oblasti
společenského, politického a kulturního dění.
žákům umožňujeme pokládat otázky, které vedou k objasnění, případně
potvrzení či vyvrácení jiného názoru
žáky učíme věcné argumentaci pro vlastní názor
Žáky zapojujeme do aktivit vedoucích k řešení problémů a povzbuzujeme
je k rozmanitým přístupům a řešením
žáka vedeme k tomu, aby dokázal odhadnout, která role bude pro něj při řešení
komplexního problému nejlepší.
žáka podněcujeme k uvádění několika postupů k řešení jednoho problému.
žáka učíme „umění naslouchat a být naslouchán“
Žáky vedeme ke kooperaci a týmové práci
žákovi pomáháme k tomu, aby dokázal uvést výhody a nevýhody samostatné,
skupinové či týmové práce a dokázal si vybrat, který způsob nejlépe povede
k řešení, případně kterým způsobem bude postupovat on.
žáky povzbuzujeme k aktivitě při projektovém vyučování.
u žáků rozvíjíme sebereflexivní a reflexivní dovednosti.
žáky vedeme k vyjádření vlastní myšlenky nebo informace vlastními slovy.
žáky učíme reagovat na cizí názor nebo myšlenku. Svoji reakci formuluje tak,
že respektuje rozmanitost názorů na různě formulované názory
Poskytujeme žákům dostatek příležitostí k přesnému vyjadřování svých
myšlenek
u žáka povzbuzujeme schopnost a dovednost co nejpřesněji formulovat
myšlenky v logickém sledu a zároveň vyjádřit nezvyklou hypotézu.
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9.
-

10.
Žák:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

žáky vedeme k výstižnému, souvislému, kultivovanému písemnému i ústnímu
projevu
žáky vedeme k naslouchání a porozumění promluvám druhých lidí
žáky vedeme k vhodné reakci a účinnému se zapojování do diskuse
žáky vedeme k vhodné argumentaci při obhajobě vlastního názoru
žáky vedeme k porozumění různých druhů textů, záznamů a obrazových
materiálů
Vytváříme pro žáky co nejvíce příležitostí k prezentaci vlastních
žurnalistických projevů
vytváříme pro žáky dostatek příležitostí představit výsledek své práce
(komentáře na aktuální témata, zprávy z každodenního života, úvahy na hlubší
společenská, politická a kulturní témata apod.).
Dostatečně seznamujeme žáky se společensko-historickým kontextem
české, evropské a americké mediální sféry
žáky vedeme k uvědomění si svých práv a povinností
žáky vedeme k respektování přesvědčení druhých lidí
žáky vedeme k tomu, aby dokázali uvést různé mediální projevy
ve výchově akceptujeme principy tolerance.
umí rozlišit základní typy komunikace
umí rozlišit základní typologii mezilidské komunikace
žák zná vývoj komunikace podle převládajícího média
umí vysvětlit, jaký vliv mají média na člověka
žák rozeznává různé typy médií – veřejnoprávní, státní, komerční
žák chápe rozdíl mezi zpravodajstvím a publicistikou
dokáže vyložit, odkud se berou informace
žák chápe zpravodajské hodnoty
žák chápe, co obecně vyžadují gatekeepři vládnoucí televizi, tištěným médiím,
rozhlasu, internetu
žák chápe, co je cílová skupina
žák dokáže analyzovat skladbu zpráv v tištěných médiích
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PŘÍLOHA Č. 2: Seznam témat ročníkových prací pro 5. – 7. ročník a témat seminárních
prací pro 8. ročník vypsaných ve školním roce 2019/2020 na Gymnáziu ALTIS
Zadavatel: RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.
1.

4.
5.
6.

Charakterizace vody a stanovení vybraných aniontů a těžkých kovů v oblasti přírodního
parku Křenice
Syntéza značených sloučenin pro medicínské aplikace
Charakterizace vody a stanovení vybraných aniontů a těžkých kovů v oblasti přírodního
parku Dubeč
ChemQuest projekt
Milníky chemie – poutavé zpracování 10 významných objevů 21. století
Vlastní téma

7.

Využití analytické chemie při studiu vlastností a reakcí prvků a jejich sloučenin

2.
3.

Zadavatel: Mgr. Zuzana Drašnarová
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čeština pro cizince
Prezident Donald Trump
Národy a národnosti ve Velké Británii
Brexit
Průvodce studenta při výběru jazykové školy v zahraničí
Vlastní téma

Zadavatel: Mgr. Bc. Jaroslava Fišerová
1.
2.
3.
4.

5.

Příprava didaktického materiálu ze zvoleného literárního období, výklad, teorie,
výběr ukázek, rozbor ukázek, otázky k textu, klíč
Příprava didaktického materiálu ze zvoleného literárního období, výklad, teorie,
výběr ukázek, rozbor ukázek, otázky k textu, klíč
Vlastní tvorba – tvorba fantasy povídky
Příprava didaktického materiálu pro tercii osmiletého gymnázia – vytvoření algoritmu,
určování větných členů a příslušných vedlejších vět. Výstup – médium, skripta s učební
látkou syntaxe, cvičení, klíč
Vytvoření komiksu podle předlohy jedné z povídek Karla Čapka. Grafická a stylistická
práce dohromady. Výstup – kreslený nebo grafický komiks
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Zadavatel: Mgr. Petra Horáková
1.
2.
3.
4.
5.

České lázně – oblíbený cíl německých turistů
Fenomén Bayern Mnichov
Umělecká škola Bauhaus slaví 100 let od svého založení
J.W.Goethe a jeho osobní přínos v oblasti přírodních věd
Téma dle vlastního výběru po dohodě s vyučujícím

Zadavatel: PaedDr. Bc. Olga Jelínková, zástupkyně ředitele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Migrace obyvatel
Vzpomínky pamětníků na školu
Školní knihovna na prahu 21. století
Moderní školní pomůcka do hodin češtiny, nebo dějepisu
Marketing Gymnázia ALTIS s.r.o.
Vliv společnosti na život seniora
Učitel 21. století
Sametová revoluce
Téma dle vlastního výběru po konzultaci s vyučujícím

Zadavatel: Mgr. Jan Koliáš
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

30 let svobody a demokracie – události sametové revoluce očima pamětníka, interview
a komentář ke vzpomínkám
30 let svobody a demokracie – příprava exkurze po stopách listopadových událostí
Azylová politika ČR – středisko v Bělé pod Bezdězem
Projekt Multikulturního centra Praha – příběhy emigrantů, kteří odešli z Prahy
do zahraničí; reportážní studie, interview
Migrace do Řecka v kontextu imigrační politiky EU – možnosti a východiska.
Migrace do Španělska v kontextu imigrační politiky EU – možnosti a východiska
Výroční Bílé hory (1620 – 2020)
Příběhy exilových spisovatelů po roce 1968 – studie o vybraných autorech, okolnostech
jejich emigrace, odraz migrace v jejich dílech (Kundera, Blatný, Diviš…)
Farmaření v Čechách – příběh obrody vybraného hospodářství, farmy v kontextu dějin
20. století
1949 – 2019 – boj o Tibet v Čechách; studie o porevoluční občanské podpoře tibetského
exilového hnutí, její proměny v posledních 30 letech
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Zadavatel: Mgr. Čestmír Mniazga
1.
2.
3.

Konstrukce měřícího přístroje na základně Arduina
Měření fyzikálních veličin pomocí jednoduchých přístrojů (Rychlost zvuku, volný pád,
elektrický proud v závislosti na napětí)
Provedení vybraného fyzikálního experimentu a jeho zpracování

Zadavatel: Mgr. Karel Mocek
1.
2.
3.
4.

Historie TJ Sokol
Porovnání všesokolského sletu a spartakiády
Stavba modelu stolního fotbalu
Listopad 1989 a moje rodina

Zadavatel: Ing. Bc. Kateřina Nováková
Ekonomika a řízení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Manažerské styly ve vybrané společnosti / vybraných společnostech
Jak motivovat zaměstnance? Stimul či motiv – žádný rozdíl?!
Marketingové strategie použité ve vybrané společnosti / ve vybraných společnostech.
Vliv národní kultury na spotřebu a nákupní rozhodování jednotlivců
Média a nové trendy v marketingové komunikaci (např. guerilla marketing, ambush
marketing, holistický přístup k marketingové komunikaci atd.)
Finanční analýza vybraného podniku
Tržní selhání a zásahy státu v oblasti ochrany životního prostředí, mikroekonomické
modely řešení pozitivních a negativních externalit
Ukazatel HDP jako jediný ukazatel životní úrovně? Celosvětový boj proti podvýživě
a chudobě
Prezentace makroekonomických údajů v médiích
Volné téma žáků po konzultaci

Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
1.
2.
3.

Proč chápat jiné kultury?
Stereotypy, které nejsou pravdivé
Volné téma žáků po konzultaci
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Zadavatel: Mgr. Pavla Pikešová
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naciones y lenguas del territorio espaňol y sus diferencias culturales
Presencia de los hispanos en el territorio de los EE.UU y sus problemas
Importancia del cine espaňol y latinoamericano
El subjuntivo – el fenómeno misterioso de la lengua espaňola
Los bailes hispanos y su popularidad en el mundo (flamenco, sardana, salsa, tango, etc.)
Made in Spain – productos espaňoles que han entrado en el mundo y se han hecho
famosos (Zara, Desigual, Seat etc.)

Zadavatel: Mgr. Jiří Procházka
1.
2.
3.
4.
5.

Stav a vývoj klimatu na Zemi
Regionální výzkum v místě bydliště
Doprava v Praze a okolí
Tvorba praktického výukového materiálu pro výuku německého jazyka nebo zeměpisu
(mapa, model, video, brožura, hra aj.)
Meine Reiseerlebnisse (Erzählung oder Reiseführer)

Zadavatel: Mgr. Tomáš Straka
1.
2.

Chlazení pomocí Peltierova článku a jeho praktické využití při pokusech z fyziky
Vlastní téma, nápad.

Zadavatel: Mgr. Yvona Šlégrová
1.

Moderní biotechnologie pro výrobu vakcín – význam, účinek a proces výroby konkrétní
vakcíny
2.
Využití rostlin pro odstranění nebezpečných látek z vody a půdy - formy a metody
ochrany vybrané lokality zasažené přírodní či antropogenní katastrofou
3.
Příprava exkurze vybraného regionu Prahy nebo okolí – exkurze s environmentální
tématikou, botanická, zoologická nebo geologická, zmapování terénu, výčet zajímavostí,
fotodokumentace, vypracování pracovního listu pro práci v terénu – vytvoření příručky
průvodce
4.
Etologie zvířat - tvorba učební pomůcky (audio, video nahrávky nebo vytvoření
výukového filmu) o chování vybraného druhu nebo porovnání hlasů pěvců aj.
5.
Vytvoření pomůcky, modelu nebo hry pro výuky přírodopisu/výchovy ke zdraví
na nižším stupni gymnázia, příp. biologie
__________________________________________________________________

Stránka 46

VIII. PŘÍLOHY

6.
7.
8.
9.
10.

Tvorba a účinek testosteronu v lidském těle – funkce a projevy kolísaní hladiny
hormonu v ontogenezi člověka – vhodné pro maturanty
Evoluce výšky a hmotnosti u hominidů – vlivy faktorů environmentálních
a sociokulturních na proporce těla – vhodné pro maturanty
Využití účinku fytohormonů pro člověka – moderní lékařství, estetická medicína a další
oblasti – vhodné pro maturanty
Invazní druhy hmyzu v ČR – příčiny a důsledky nekontrolovatelného šíření druhů –
vhodné pro maturanty
Druhy baktérií v trávicím traktu a jejich vliv na zdraví savců/člověka – např. účinky
střevního mikrobiomu v lidském těle nebo porovnání druhů a funkcí bakterií
u vybraného druhu savce – vhodné pro maturanty

Zadavatel: Mgr. Olga Tůmová, koordinátorka ročníkových prací
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Konceptuální umění.
Co nabídnout z českého výstavnictví – průvodce velkými – mimořádnými výstavami
2019 – 2020 s akcentem na 20.století (Alberto Giacometti, nebo Petr Sís v Doxu, nebo
Jan Šibík).
Povídkový soubor, novela – autorská tvorba, společně s ilustracemi.
Autorský film – výukový - DVD, do 10 minut, Co se změnilo rokem 1989, využití
v literatuře.
Jak se dívat na obraz – rozbor a návod, jak pracovat s tématem a formou ve výtvarném
umění – klenoty Národní galerie v Praze, obrazový průvodce.
Ilustrace jako doplněk knihy, nebo svébytné umění? Analýza vybrané knihy – umělecké
literatury a konfrontace s vlastními ilustracemi.
Problém českého románu současnosti – literární pojednání, vhodné pro maturanty.
Rád/ráda čtu – analýza školní doporučené četby a konfrontace s četbou vlastní –
teoretické pojednání, esej, práce s vybranými tituly, vhodné pro maturanty.
Malované ptáče – diskutovaný film současnosti, analýza, spojení s předlohou.
Témata, která mě zajímají – formální a obsahový rozbor vybraného díla světového
literatury, který jsem četl/a, vhodné pro maturanty.

Zadavatel: Mgr. Martin Vele
1.

Nabízí žákům kvarty a kvinty tzv. práci s modelem/ly/.
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