
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
GYMNÁZIA ALTIS 
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Gymnázium ALTIS s.r.o. 
Dopplerova 351 

109 00 Praha 10 – Petrovice  
Telefon: 605 259 075 

e-mail: vedeni@altis.cz 
www.altis.cz  

 



OBSAH  

Obsah 
I. Základní údaje o škole __________________________________________________________________________________________ 1 

II. Pracovníci školy ________________________________________________________________________________________________ 3 

III.  Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání _____________________________________________________________________ 6 

1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů______________________________________________________ 6 

2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele ____________________________________ 6 

3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji ___________________________________________________________ 7 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů _____________________________________________________________ 7 

5. Výsledky maturitní zkoušky ________________________________________________________________________________ 8 

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2021/2022 _________________________________________________ 8 

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin _________________________________________________ 9 

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků ___________________________________________________________ 9 

9. Vzdělávání nadaných žáků __________________________________________________________________________________ 9 

10. Ověřování výsledků vzdělávání _________________________________________________________________________ 10 

IV. Aktivity právnické osoby a prezentace školy na veřejnosti ______________________________________________ 12 

1. Výchovné a kariérní poradenství _________________________________________________________________________ 12 

2. Prevence sociálně patologických jevů ____________________________________________________________________ 14 

3. Ekologická výchova a environmentální výchova ________________________________________________________ 14 

4. Multikulturní výchova _____________________________________________________________________________________ 17 

5. Výchova k udržitelnému rozvoji __________________________________________________________________________ 17 

6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy ______________________________________ 18 

7. Mimoškolní aktivity _______________________________________________________________________________________ 20 

8. Soutěže a akce ______________________________________________________________________________________________ 20 

9. Mezinárodní spolupráce __________________________________________________________________________________ 23 

10. Spolupráce právnické osoby s partnery ________________________________________________________________ 24 

11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou ______________________________________________________ 24 

12. Další důležité aktivity školy _____________________________________________________________________________ 24 

13. Využití školského zařízení v době prázdnin ____________________________________________________________ 28 

V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol __________________________________________ 29 

VI. Problematika související s COVID-19 ______________________________________________________________________ 30 

VII. Učební program ____________________________________________________________________________________________ 31 

VIII. Přílohy _____________________________________________________________________________________________________ 34 



I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Stránka 1 
 

 

I. Základní údaje o škole  

1. NÁZEV ŠKOLY    
Gymnázium ALTIS s.r.o.  

2. ŘEDITEL/KA A STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE/KY 
ředitelka gymnázia:  
Mgr. Bc. Jaroslava Fišerová, tel: 605 259 075, e-mail: vedeni@altis.cz 
statutární zástupce: 
Mgr. Bc. Jaroslava Fišerová, tel: 605 259 075,  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 

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. 

Škola Kód 
Název programu 

/vzdělávacího programu 
Cílová kapacita 

oboru/programu 
Poznámka 

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

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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II. Pracovníci školy 

1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 
a) počty osob 
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G ALTIS 3 3 16 16 1 0,8 17 16,8 

 
b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
 

Počet pedagogických pracovníků Celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací 

(dle zákona o pedagogických 
pracovnících) 

17 

bez odborné kvalifikace 

(dle zákona o pedagogických 
pracovnících) 

0 

rodilý mluvčí 1 
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c) další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Typy studia Počet akcí Zaměření akcí 
Počet 

účastníků 
Vzdělávací instituce 

seminář 1 BI – adaptabilita člověka 1 PřF UK 

seminář 1 Chemie na ČVUT 1 ČVUT 

seminář 1 Metody online výuky biologie 1 PřF UK 

seminář 1 
AJ – hodnotitel a zadavatel 

zkoušky KET a PET 
1 Cambridge Exams 

seminář 1 
Národní galerie v praxi – 

prázdninový kurz 
1 Národní galerie 

kurzy 30 Dějiny umění v praxi - online 1 Národní galerie 

jiné  2 
BOZP, požární ochrana,  
evidence úrazů, GDPR 

18 Interní školení G ALTIS 

jiné 1 
Manuál opatření proti šíření 

covid  
18 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 
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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 - - - - 
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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 8 166 

 

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: 2 
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 9,9 
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3. ŽÁCI/STUDENTI S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V JINÉM KRAJI 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 

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

Škola Gymnázium ALTIS 

Z 
ce

lk
ov

éh
o 

   
   

   
   

  
po

čt
u 

žá
ků

 Prospělo s vyznamenáním 109 

Neprospělo 0 

Opakovalo ročník 0 

Počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 2020 166 

tj. % z celkového počtu žáků 100 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka 31,1 

z toho neomluvených 0 
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5. VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

Škola G Altis 

Počet žáků, kteří konali zkoušku 15 

      z toho konali zkoušku opakovaně 0 

Počet žáků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 

 

Počet žáků, kteří 
byli hodnoceni 

Prospěl/la s vyznamenáním 10 

Prospěl/la 5 

Neprospěl/la 0 

STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

Vzhledem k přidanému termínu jarního kola maturitních zkoušek a k posunutému termínu 
podzimních zkoušek nebyla v době zpracování výroční zprávy zveřejněna konkrétnější 
statistika. 

6. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKŮ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022  
 

Gymnázium Altis Délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let 
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Počet přihlášek celkem - - 45 

Počet kol přijímacího řízení celkem - - 2 

Počet přijatých celkem - - 27 

      z toho v 1. kole - - 22 

      z toho ve 2. kole  - - 5 

      z toho v dalších kolech - - - 

      z toho na odvolání - - 0 

Počet nepřijatých celkem - - 18 

Počet volných míst po přijímacím řízení 

Obor: gymnázium 79-41-K/81 - - 0 
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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. Pro individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami má každý vyučující vyčleněnou dvouhodinovou dotaci konzultací týdně. Ve školním 
roce 2020/2021 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 2020/2021 patřily: 

 Individuálně zadávané úkoly na doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího 
obsahu, včetně jejich variant pro distanční výuku. 

 Práce s odbornou a krásnou literaturou, včetně cizojazyčné. 

 Práce se vzdělávacími programy a internetem na počítači. 

 Referáty. 

 Seminární a maturitní práce s minimálním rozsahem 12 stran textu bez obrazových 
příloh. 

 Spoluúčast na projektech. 
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 Konzultace a spolupráce s učitelem – online konzultace. 

 Publikační činnost a spolupráce s médii. 

 Práce zaměřená na vedení skupin nebo řízení týmů. 

 Patronáty nad slabšími žáky – metody vzájemného učení. 

 Příprava školních akcí a jejich realizace (s ohledem na pandemickou situaci byla 
většina prezenčních aktivit zrušena). 

 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 – prezentace 
seminárních prací také v online prostředí. 

 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 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). Všechny třídy jsou dále hodnoceny prostřednictvím normovaných didaktických testů 
z hlavních předmětů (pololetní a závěrečné písemné práce).  

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). 
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EVALUACE NA GYMNÁZIU ALTIS 
 

ROČNÍK NÁZEV EVALUACE CO SE ZJIŠŤUJE OBLAST EVALUACE 

Prima Škola (vnitřní) 
čtenářská gramotnost 

seznamovací pobyt  

rozumové schopnosti 

vztahy ve skupině 

Sekunda 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 

 

rozumové schopnosti 

Septima CAMBRIDGE PARK AJ rozumové schopnosti 

Oktáva Škola (vnitřní) 

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 

11. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
Školní vzdělávací program se nazývá „Vědění je moc!“. Tento program byl vyučován ve školním 
roce 2020/2021 ve všech třídách (prima až oktáva). Vzdělávací program je průběžně 
monitorován. 

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. Ve školním roce 2020/2021 studoval první cizí jazyk (AJ) všech 166 žáků, německý 
jazyk 81, španělskému jazyku se věnovalo 56 žáků, francouzštině 8. 
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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 výchovný poradce – Mgr. Jan Koliáš. 

Základní povinnosti výchovného poradce: 

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

1. Výchovný poradce 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. Výchovný poradce 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. Výchovný poradce    
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 a využívá také evidenci třídního managementu, zvláště třídní výkazy 
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s katalogovými listy. Navrhuje žáky k odbornému vyšetření do pedagogicko-psychologické 
poradny. 

3. Výchovný poradce 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. Spolupracuje 
na tvorbě třídních programů, které cíleně projektují aktivity integračního, intervenčního 
a preventivního charakteru na aktuální školní rok; je tedy současně koordinátorem třídních 
programů, navrhuje funkční aktivity a program třídních dnů (dny vyčleněné pro mimoškolní 
aktivity třídního a jeho skupiny). 

4. Výchovný poradce 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 přihlášku na VŠ 

Počet přijatých na 
VŠ 

% přijatých 
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 

2020/2021 15 15 15 100,0 
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2. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
Gymnázium ALTIS realizuje aktivity Minimálního preventivního programu, který bývá 
zajišťována mj. 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. Dále se v aktivitách Minimálního 
preventivního programu plánují besedy a workshopy zaměřené na prevenci závislostí 
(vč. v období pandemie frekventované závislosti na sociálních sítích).  S ohledem na téměř 
celoroční distanční provoz musely být přednášky odloženy. 

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) 
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 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) 

 na vyšším stupni gymnázia jsou témata ročníkových prací z BI, CH, GE, TV, OSZ 
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 – nerealizováno 
s ohledem na opatření vlády 

 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 realizovány. 
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4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  
Aktivity průřezového tématu multikulturní výchova jsou integrovány především v předmětech 
Humanitní výchova, Občanský a společenskovědní základ, Dějepis a objevují se také 
v humanitních seminářích a Geografii. Obsahově škola čerpá z dlouholetého zapojení 
do projektu Světová škola a využívá didaktické programy projektu Jeden svět. Podstatný 
význam pro realizaci výstupů průřezového tématu má rovněž dlouhodobá realizace projektu 
Adopce na dálku vedeného Arcidiecézní charitou Praha. 

Tematické celky průřezového tématu multikulturní výchova jsou integrovány do jednotlivých 
předmětů: 

Multikulturní výchova 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Kulturní diference HU  HU, ZE ZE 

Lidské vztahy HU HU HU  

Etnický původ HU ZE   

  Multikulturalita  HU, ZE HU, ZE HU 

  Princip sociálního smíru a solidarity    HU 

 

Realizace průřezových témat na vyšším stupni spadá do 4 realizovaných ročníků: 

Multikulturní  výchova 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 

Základní problémy sociokulturních rozdílů OSZ, CJL, DE DE OSZ, DE DE 

Psychosociální aspekty interkulturality  CJL   

Vztah k multulingvní situaci …  AJ  AJ  

 

Projektové aktivity nemohly být v důsledku uzavření školských zařízení 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). 
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 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 
 

Zaměření Místo 
Počet 
žáků 

Třída 
Počet 

dní 
Datum 

Seznamovací 
kurz 

Chocerady 27 1.A 3C 2. – 4. 9. 2020 

Třídnický den Praha – Staré Město 15 8.A C 8. 9. 2020 

Lab. cvičení CH PřF UK 20 6.A D 15. 9. 2020 

Třídnické dny 
Praha – vycházka + 
výstava Sluneční 
králové 

51 3.A, 4.A C 16. 9. 2020 

Exkurze – sem. 
Dějiny Prahy 

Vyšehrad 9 5.A – 7.A O 17. 9. 2020 

Lab. cvičení CH PřF UK 13 7.A D 21. 9. 2020 

Exkurze – sem. 
Dějiny Prahy Emauzy, Nové Město 9 5.A – 7.A O 8. 10. 2020 

Exkurze – sem. 
Dějiny Prahy 

Vánoční Praha – 
Karlov, Betlémská 
kaple 

9 5.A – 7.A O 17. 12. 2020 

Online 
přednáška a 
beseda CH 

Černobyl – Bc. O. Holas 24 4.A D 25. 1. 2021 
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Zaměření Místo 
Počet 
žáků 

Třída 
Počet 

dní 
Datum 

Den otevřených 
dveří 

ALTIS - online - - O 15. 2. 2021 

Den otevřených 
dveří ALTIS - online - - O 22. 2. 2021 

Olympiáda BI 
ALTIS – školní kolo 
online 2 6.A, 7.A D 29. 3. 2021 

Exkurze – sem. 
Dějiny Prahy 

2. světová válka I. 
Kobylisy, Holešovice 9 5.A – 7.A O 20. 5. 2021 

Exkurze DE Praha středověká 20 6.A O 1. 6. 2021 

Exkurze VV 
Galerie hl. m. Prahy – F. 
Skála 

51 3.A, 4.A C 1. 6 . 2021 

Exkurze VV 
Industriální 
Holešovice 

42 5.A, 6.A C 18. 6. 2021 

Školní akce 
Fotografování tříd, 
celoškolní tablo 

166 
Všechny 

třídy 
D 9. 6. 2021 

Exkurze - 
výstava 

Národní Muzeum – 
Sluneční králové 

26 1.A C 22. 6. 2021 

Vodácký kurz Sázava 27 3.A C 22. 6. 2021 

Exkurze DE 
Břevnov, Ořechovka, 
Dejvice 33 6.A, 7.A C 22. 6. 2021 

Třídní akce Muzeum komunismu 26 1.A C 22. 6. 2021 

Vodácký kurz Sázava 24 4.A C 22. 6. 2021 

Třídní akce ZOO Praha 22 5.A C 22. 6. 2021 

Exkurze GE Prokopské údolí 33 6.A, 7.A C 22. 6. 2021 

Třídní akce  
Laser game – týmová 
aktivita 

27 3.A C 23. 6. 2021  

Třídní akce 
Laser game a piknik ve 
Stromovce 

22 5.A C 23. 6. 2021 

Poznámka: C – celý den, D – dopoledne, O – odpoledne. 
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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. Škola dále otevřela kroužek z českého jazyka zaměřený 
na práci s textem a doučování; docházelo do něj 27 žáků z 1.A a 2.A. Matematický kroužek 
byl otevřen pro každou třídu nižšího stupně (1.A – 4.A) a celkem jej navštěvovalo 
40 přihlášených žáků. 

8. SOUTĚŽE A AKCE 

Obecný úvod 

Školní rok 2020 – 2021 byl specifický zvláště z hlediska nabídky mimoškolních aktivit, soutěží  
akcí. Navzdory k převažujícím formám distanční výuky a téměř celoroční uzávěře školy 
se podařilo uskutečnit poměrně mnoho mimoškolních aktivit s tematikou rozšiřujícího učiva, 
ale také s tématy třídnickými ( viz tabulka k bodu 6). 

Podařilo se realizovat Klub mladého diváka – prezenční i online formou, kdy některá 
představení byla nahrazena živou diskuzí s autory a herci, i v době distančního studia jsme 
uskutečnili několik exkurzí v rámci semináře Dějiny Prahy  - kde se kromě „živých“ exkurzí 
realizovaly i vycházky virtuální, jež byly spojeny s komentovanými prohlídkami vybraných 
pražských památek (např. v Katedrále sv. Víta); žáci dostávaly v rámci asynchronní výuky úkoly 
spojené s individuální prací v terénu.  

Zpravidla online formou se realizovala také celá řada soutěží – předně olympiád, 
kde se podařilo uspět i na mimoškolní úrovni (viz přílohy). 

Celoročně byla realizována témata seminárních prací, které byly vedeny s ohledem 
na distanční formu průběžných konzultací a povětšinou i online formu závěrečné prezentace 
prostřednictvím sdílených materiálů na platformě WEBEX, která byla páteřní aplikací 
distanční výuky. 
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STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST – TÉMATA SEMINÁRNÍCH PRACÍ REALIZOVANÁ VE 
ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 (VÝBĚROVĚ): 
 

a) Člověk a společnost: 

Podnikání v současné Číně ( J. Fousek,  6.A) 
Kompetence prezidenta ČR (S. Merfaitová, 6.A) 
Volební systémy ČR a USA (srovnání) (J. Rajmon, 6.A) 
Politický vývoj v Bělorusku  (R. Klauber, 7.A) 
Pražská židovská obec v porevolučním vývoji  (S. Merfaitová, 7.A) 
 

b)  Dějiny Prahy 

Vývoj ateismu v Praze ve 20. století (J. Pokorný, 7.A) 
Architektura socialistického realismu v Praze (A. Beckmann, 5.A) 
Pražské povstání – příprava exkurze (T. Vrána, 5.A) 
Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka (A. Súkala, 5.A) 
 

c) Občanský základ 
 

Náhrada škody v novém Občanském zákoníku (D. Waltr, 8.A) 

Sociologický rozbor filmu Parazit (V. Kravchenko, 8.A) 

Abolice v českém s středoevropském právu (T. Doucha, 8.A) 

 
d) Chemie 

 

Vzájemné vylučování kovů z roztoku na jiné kovy (N. Zubková, 5.A) 

Badatelské domácí pokusy z chemie ( T. Čiháková, 6.A) 

Vliv solení silnic na kvalitu přírodních vod (A. Korbelářová, 6.A) 

Chemické experimenty pro děti ve věku 6-11 let (E. Kovářová, T. Procházková, 6.A) 

Studium enzymů v ananasu aneb „Jíme my ananas, nebo ananas nás“? (Z. Zhou Lin, 6.A) 

Příprava 225Ac/213Bi radionuklidového generátoru (D. Pitr, 7.A) 

Mechanismy snižující krevní cholesterol beta-glukany (M. Štětina, 8.A) 

 
e) Matematický seminář + MFS 

 

Tvorba pomůcek v výuce matematiky (D. Filip, J. Hájek a kol., 8.A) 

Vývoj robota na měření pH, zpracování dat (M. Znamenáček, 7.A) 
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f) Základy managementu  

Ishikawův diagram (J. Gardner, 5.A) 
Leadership vs. Management (H. Grycová, 5.A) 
Metoda BCG (B. Procházka, 5.A) 
Ganttův diagram (T. Růžička, 5.A) 
Benchmarking (M. Schilders, 5.A) 
Hodnocení a odměňování pracovníků(A. Farnbauerová, 6.A) 
Management a řízení zásob (T. Kaufner, 6.A) 
Metoda General Electric (O. Janovský, 7.A) 
 

g) Biologický seminář + Přírodovědný základ 
 

Obrana rostlin a živočichů (P. Klauber, 5.A) 
Sociální chování zvířat (T. Kopecký, 5.A) 
Etologie – kočka (I. Syrovátková, 5.A) 
Metody studia a výzkumů v neurovědách (A. Diakonu, 6.A) 
Jedovaté rostliny v ČR (T. Kocourková, 7.A) 
Hormony v lidském těle a jejich funkce (K. Kubelková, 8.A) 
Nitroděložní vývoj člověka jako zkrácená fylogeneze (Z. Růžková, 8.A) 
 

h) Umění a média – seminář 
 

S.Dalí a jeho  múza (Leda levitující) (A. Fabiánová, 5.A) 
A. Wiertz – Neznámý-známý (j. Fibírová, 5.A) 
Ženy A. Renoira (N. Čuprová, 5.A) 
LGBT v obrazech (P. Le Ha, 6.A) 
Emoce ve výtvarném umění – vlastní tvorba (K. Mašková, 6-A) 
Seriál Covid – jak se proměnílo vnímání současného umění v době uzávěry (A. Rozsypalová, 6.A) 
 

PROJEKTY: 

 
Navzdory složité situaci se i během školního roku 2020/2021 podařilo realizovat některé 
projekty. Žákyně Zuzana Grycová a Ivana Luňáčková se účastnily online soutěže ChemQuest, 
ve které se představily projektem k tématu chemie a potraviny. Své téma “Byl jednou jeden… 
tvaroh aneb tisíc podob mléko mívá” dovedly až k výtečnému druhému místu.  
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DALŠÍ AKTIVITY: 
 

Olympiády se v uplynulém školním roce konaly jen omezeně, podle dostupné nabídky online 
verzí, a nebo jen na úrovni školních kol v měsíci září. 

Biologie – do krajského kola biologické olympiády 27. 4. 2021 postoupila žákyně 
T. Kocourková ze 7.A. 

Chemie –  ze školního kola se v březnu 2021 probojovalo do okresního kola na Praze 10 
celkem 7 žáků v mladší kategorii a O. Matyšek ze 3.A zde obsadil druhé místo,  V. Kratochvílová 
ze 4.A místo třetí. Oba poté školu úspěšně reprezentovali v krajském kole. V kategorii starších 
žáků se do krajského kola probojovala A. Diakonu ze 6.A. 

Matematika – konalo se pouze školní kolo za začátku roku (září 2020) – nejlépe se umístil 
M. Šebesta ze 2.A. 

Logická olympiáda byla i letos mezi žáky populární. Nejlépe se umístili v rámci školy: 

Pořadí 
(škola) 

Pořadí 
(kraj) Celkové pořadí Příjmení a jméno Třída 

Kvantil 
(kraj) 

Kvantil 
(celkem) 

1. 114. – 129. 471.-516. Ivana Luňáčková 4.A 92, 48 97,08 

2. 174. - 180. 739.-792. Marek Šebesta 2.A 89.02 95.47 

3. 211.-227. 929. - 992. Jan Přádka 4.A 86.40 94.31 

 

9. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
Škola ve školním roce 2020/2021 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 2020 – sbírka se uskutečnila v měsíci 
červnu). 

 Akademie věd ČR. 

 CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. 

 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 25 žáků 
nižšího gymnázia a 30 žáků vyššího gymnázia; program byl částečně realizován formou online 
představení, besed. 

15. 9. 2020 – Tajný deník Adriana Molea, Divadlo v Dlouhé 
7. 10. 2020 – Proměna, Studio Ypsilon  
16. 1 .2021 – Dramox – Divadelní adaptace světové literatury: E. Oněgin, rozbor 
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10. 3. 2021– Já jsem Krabat – on line představení + beseda s herci nejen o barokním divadle 
11. 3. 2021 – měsíční předplatné pro vyšší ročníky KMD – Dramox  
20. 5. 2021 – Malý princ – on-line- Film naživo 
21. 5. 2021 – Roots -on-line – Film naživo 

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. 

I ve školním roce 2020/2021 jsme pokračovali s aktivitami fakultní školy.  
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CELOŠKOLNÍ PROJEKTY 
 Adopce na dálku 2021; Skutečný dárek 

 Altfest 2021 – tradiční akce nebyla z důvodu uzavření školy realizována 

 Seminární práce (kvinta až oktáva) 

 Lyžařský kurz – z důvodů pandemie nerealizováno 

 Vodácký kurz  

 Vánoční sportovní turnaj – z důvodů pandemie nerealizováno 

 Vánoční akademie – z důvodů pandemie nerealizováno 

 Vánoční besídky  
 

PROJEKTY V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH / STÁLÝ PROGRAM, KTERÝ BYL V LOŇSKÉM 
ROCE OMEZEN V DŮSLEDKU PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ/ 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
Obvodní knihovna Opatov (knihovnický kurz), Moje škola – moje Gymnázium ALTIS, 
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, Příběhy bezpráví, Jeden svět na školách 

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, 
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Problémy Afriky, 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 
Projekt Adopce na dálku jsme formou sbírky realizovali v červnu 2021 a kromě částky 
na celoroční školné a pomůcky pro adoptivní indickou dívku Sivaranjani se podařilo vybrat 
dostatek prostředků na nákup darovacích certifikátů Skutečný dárek od Člověka v tísni. 
Pokračoval projekt adopce rysa Petra (i rysice Aishu) ze ZOO Tábor, i když s ve školním roce 
2020 – 2021 nemohla realizovat exkurze do ZOO.  

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 VMEGS a EnV. 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; projektové dny plánované na březen 2021 jsme byli nuceni zrušit.  
Plnili  jsme tudíž nenásilně i úkoly spojené s programem Udržitelný život – programem 
Evropské unie a také jsme volně spolupracovali s projektem 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 formou doporučených programů online 

13. VYUŽITÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ V DOBĚ PRÁZDNIN 
V době prázdnin škola poskytla budoucím žákům adaptační vzdělávací kurz Prázdninová 
angličtina 2021 (srpen 2021). 
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V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích 
kontrol 

Gymnázium ALTIS má za sebou návštěvu České školní inspekce. Ta se vzhledem k současným 
okolnostem nemohla odehrát prezenčně, a tak se soustředila na online výuku v našem 
webexovém prostředí. Paní inspektorky hospitovaly celkem 10 hodin napříč většinou ročníků 
i předmětů a kromě nich ještě každou hodinu s vyučujícím analyzovaly v pohospitačním 
rozhovoru – to vše během 11. 3. – 12. 3. 2021.  

Inspekce ocenila velmi přátelskou atmosféru hodin, uvolněnost našich žáků i učitelů 
a podnětné prostředí pro tvořivou práci. V cizích jazycích nejvíce chválily rozmanitost 
cvičebních materiálů a výborné prostředí pro testy, v humanitní oblasti pestrost textových 
a obrazových příloh, schopnost žáků vést dialog a obhájit si svůj názor, v přírodovědné sekci 
pak odkazy k terénní práci a čilou početní aktivitu v matematice.  

U všech učitelů velmi kvitovaly provázanost více předmětů. Za nestandartní byl označen velmi 
výrazně vyšší podíl synchronní výuky (počet hodin v online výuce) – v kontextu středních škol 
– a možnost individuálních konzultací. Jsme rádi, že ČŠI ocenila společnou snahu profesorů 
a žáků zvládnout letošní velmi náročný školní rok na 100 % a že jsme v celkovém hodnocení 
dopadli výborně. Máme tak další nezávislé a odborné hodnocení potvrzující dobrou přípravu 
žáků na další vysokoškolská studia – i v době složité a studiu nepřející. Oficiální zpráva od ČŠI 
nebyla v rámci hodnocení podle předchozího upozornění vyhotovena. 
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VI. Problematika související s COVID-19 

Po uzavření školy v říjnu 2020 a opětovně v lednu 2021 přešli všichni vyučující na distanční 
výuku. Využili jsme k tomu platformu Webex Cisco, která umožnovala on-line hodiny všech 
hlavních i vedlejších předmětů (mimo výchovy). Podařilo se nám zachovat celoroční rozvrh 
platný i v prezenčním období, a to tak, že v době distanční výuky jsme jej modifikovali 
na rozvrh synchronních a asynchronních hodin. V období rotace tříd potom bylo snadné 
přecházet na standardní formu prezenční výuky bez administrativní zátěže. Dále byl využíván 
Skype (především ve společenskovědních 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, realizovali 
jsme online třídní schůzky. V rámci toho si rozvinuli schopnosti a dovednosti tohoto typu 
výuky (ve smyslu digitální gramotnosti). 

V našem elektronickém systému byly zaznamenány všechny aktivity jednotlivých vyučujících 
ve všech třídách. Po skončení školního roku byly tyto aktivity vytištěny a uloženy. 
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VII. Učební program 

 

OSMILETÉ GYMNÁZIUM – NIŽŠÍ STUPEŇ  

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací obor 
Předpis   
+ dotace 

Prima Sekunda Tercie Kvarta Celkem 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

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 

Člověk a 
příroda 

Zeměpis 

21 + 2 

2 1 2 2 7 

Fyzika 1 1 1 2 5 

Chemie - - 2 2 4 

Přírodopis 1 3 2 1 7 

Člověk a zdraví 

Výchova                
ke zdraví 

10 

1 1 - - 2 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 8 

Umění a 
kultura 

Hudební 
výchova 

10 

1 1 1 1 4 

Výtvarná 
výchova 

2 1 1 2 6 

Člověk a svět 
práce 

Člověk a svět 
práce 

3 1 1 1 - 3 

Celková dotace k výuce 122 29 30 31 32 122 
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OSMILETÉ GYMNÁZIUM – VYŠŠÍ STUPEŇ  

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací obor 
Předpis   
+ dotace 

Kvinta Sexta Septima Oktáva Celkem 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

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 

Člověk a 
společnost 

Občanský                     
a společensko- 

vědní základ 

 

36 + 4 

2 2 2 2 8 

Dějepis 1 2 2 1 6 

Člověk a 
příroda 

Geografie 2 1 3 - 6 

Fyzika 3 2 2 - 7 

Chemie 2 2 2 - 6 

Biologie 2 2 3 - 7 

Člověk a zdraví 
Tělesná 
výchova 

8 2 2 2 2 8 

Umění a 
kultura 

Hudební obor 
4 

1 1 - - 2 

Výtvarný obor 1 1 - - 2 

Volitelné 
semináře Různé 8 + 5 2 2 + 2 2 + 2 3 13 

Celková dotace k výuce 132 35 35 34 29 133 
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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 2020/2021 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 

SOUTĚŽE A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

VÝHRA V ENERGETICKÉ SOUTĚŽI ČEZ 
Martin Znamenáček (7.A) se v květnu zúčastnil online soutěže „Co víš o energetice?”, kterou 
pro žáky středních škol pořádá ČEZ, a.s. Díky tomu, že zodpověděl všechny otázky správně 
a nejrychleji ze všech soutěžících, se stal vítězem! Martinovi gratulujeme a přejeme úspěch 
nejen v soutěžích i v dalším školním roce. Téma energetika a výroba energie je ve výuce 
zpestřeno např. návštěvou školního jaderného reaktoru ČVUT nebo odbornými přednáškami 
v našich (i online) hodinách. Pokud se o energetice chcete dozvědět více, můžete navštívit 
portál www.svetenergie.cz .  
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CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 

I přes náročný rok v distanční výuce žáci Gymnázia ALTIS neztratili motivaci a vrhli 
se do řešení chemické olympiády. Praktická část byla realizována domácími experimenty.  

V kategorii D žáci zkoumali rozpustnost kuchyňské soli (chloridu sodného, NaCl) a připravili 
si pokus „láva a vejce“. Po domácí části následoval test školního kola. Na základě výsledků 
postoupilo pět našich žáků do kola okresního. Na Praze 10 bojovalo celkem 7 žáků, tedy naše 
gymnázium opět prokázalo schopnost žáky pro tento náročný vědní obor nadchnout. 
Na druhém místě se umístil Ondřej Matyšek (3.A), následovaný Vendulou Kratochvílovou 
(4.A, třetí místo) a pomyslnou bramborovou medaili si odnesla Ivana Luňáčková (4.A). 
Ondra s Vendy nás pak úspěšně reprezentovali i v krajském kole.  
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Kategorie C měla domácí experimenty ještě náročnější. Jejich úkolem bylo „rozpitvat baterku“, 
popsat složení, funkci a vlastnosti všech jejich částí. Nejvíce bodů ze školního kola 
i postupového testu získala Alice Diakonu (6.A), která nás následně i reprezentovala v kole 
krajském. To, že je Alice zdatná chemička prokázala i v další chemické soutěži – 
Korespondenčním semináři inspirovaném chemickou tématikou (KSICHT), ve kterém úspěšně 
rozšiřovala své chemické znalosti formou distančního vzdělávání.  
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DRUHÉ MÍSTO V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI CHEMQUEST 2021 
26. dubna 2021 se uskutečnilo online vyhlášení soutěže ChemQuest 2021, pořádané VŠCHT 
a MŠMT, letos na téma Chemie a potraviny. Se svým videm “Byl jednou jeden… tvaroh aneb tisíc 
podob mléko mívá” se Zuzka Grycová a Ivanka Luňáčková ze 4.A umístily na skvělém druhém 
místě. Ivanka se Zuzkou musely prokázat nejenom chemické znalosti a „laboratorní 
dovednosti“, ale zvládly i napsat scénář, natočit videa a sestříhat je do finální podoby. 
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VĚDKYNĚ Z AKADEMIE VĚD ČR V ONLINE VÝUCE 
V pondělí 19. dubna si v rámci projektu „Pozvi si vědce do výuky“ kvartáni užili netradiční 
hodinu chemie. Paní Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava 
Heyrovského AV ČR provedla žáky tématem elektrochemie. Program začal videoukázkou 
z předání Nobelovy ceny prof. Heyrovskému v roce 1959 za objev polarografie. 
Poté si za pomocí videoukázek a komentáře žáci rozšířili své znalosti o elektrolýze, pokovování 
a „alchymistické transmutaci kovů ve zlato“.  
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PŘEDNÁŠKA O ČERNOBYLU  
V pondělí 25. ledna jsme měli v hodině chemie ve 4.A speciálního hosta. Online výuku oživil 
Bc. Ondřej Holas, který studuje na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, a podělil 
se s námi o zážitky a fotky ze svých dvou návštěv Ukrajiny – konkrétně černobylské oblasti. 
Našim žákům popsal, co se v roce 1986 stalo, jaké byly přímé následky a ukázal i fotografie, jak 
vypadá „město duchů“ a elektrárna nyní. Díky tomu jsme příjemně oživili téma „Zdroje 
energie“ a propojiti výuku chemie s historickými událostmi a s nejznámější radiační havárií.  
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JAKO FAKULTNÍ ŠKOLA JSME PŘÍKLADEM DOBRÉ PRAXE 
Jako Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jsme byli příkladem i v distanční 
výuce. Níže se můžete podívat na výběr některých z aktivit, jak byla realizována distanční 
výuka chemie. 

Velmi populární mezi žáky byla aplikace wizer.me – interaktivní pracovní listy. Žáci mohli 
při jejich vyplňování doplňovat chybějící slova ve větě, vytvářet dvojice, kreslit, popisovat 
obrázky, třídit pojmy nebo formulovat delší odpovědi (jak písemné, tak hlasové). Po vyplnění 
hned viděli správné odpovědi, po úpravě učitelem i odpovědi u otevřených otázek a případně 
jeho komentář k pracovnímu listu. Součástí byl i prostor pro sebehodnocení žáků. 

 

 

 
Při procvičování a prohlubování učiva jsme využívali stránky whiteboard.fi – žáci viděli tabuli 
učitele a každý žák psal/kreslil na svou tabuli. Učitel měl okamžitou zpětnou vazbu, zda žáci 
učivu rozumí, umí ho aplikovat a zároveň kontroloval, zda pracuje každý žák ve třídě. 
Na obrázku je ukázka planetárního modelu atomu uhlíku z hodiny 3.A. 
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Pro zopakování učiva, vybraní důležitých pojmů nebo zjištění informací, které již žáci znají 
při začátku nového tématu jsme využívali stránky mentimeter.com. Výsledky byly nejenom 
zajímavě graficky zpracovány, ale se získanými informacemi jsme dále pracovali, uváděli 
je do kontextu a rozšiřovali. 
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Nedílnou součástí výuky chemie byly i domácí experimenty. S jejich pomocí žáci chápali, 
že chemie nejsou pouze hrozné vzorce a rovnice, ale že díky nim mohou lépe porozumět světu 
kolem sebe. I v době distanční výuky žáci prováděli nejrůznější experimenty s potravinami 
nebo prostředky z drogérie, lékárny nebo supermarketu. 

 

 

 

  



VIII. PŘÍLOHY 

Stránka 43 
 

SKUTEČNÝ DÁREK 
Charitativní aktivity na Gymnáziu ALTIS doplňuje vedle Adopce na dálku také projekt Skutečný 
dárek od společnosti Člověk v tísni. Ve školním roce 2020/2021 se podařilo vybrat prostředky 
na celkem 7 certifikátů, např. na zakoupení 10 000 litrů pitné vody nebo na zajištění školení 
pro učitele a učitelky z chudých částí světa. 
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ADOPCE – ZOO TÁBOR 
I v letošním roce jsme adoptovali rysa Petra a rysici Aishu v ZOO Tábor.  

 
 



 


