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I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZA ÍZENÍ
1.

Název školy: Gymnázium, st ední odborná škola a základní škola Praha s.r.o.
Adresa: Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 - Chodov

2.

Z izovatel: EDUCAnet a.s., St imelická 2495, 141 00 Praha 4
editel: Mgr. Jakub Pour, MBA
Statutární zástupce: Ing. Bc. Jaroslav Solfronk
IZO školy: 110036514
REDIZO: editelství školy 600005305

3.

Webové stránky: h
 ttps://praha.educanet.cz

4.

Cílová kapacita: 440

5.

Obory vzd lávání:

Škola

kód

EDUCAnet gymnázium, SOŠ a
ZŠ Praha s.r.o.

79-41-K/41

EDUCAnet gymnázium, SOŠ a
ZŠ Praha s.r.o.

18-20-M/01

6.

název
oboru/vzd lávacího
programu

cílová kapacita
oboru/programu

poznámka

Gymnázium
denní forma studia
dálková forma studia

240
65

-

Informační
technologie
denní forma studia
dálková forma studia

120
60

-

Místo poskytování vzd lávání ne školských služeb:
a. Roztylská 1860/1, Praha 4 Chodov - 148 00
b. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Libeň, 186 00
c. Jírovcovo nám. 1782/1, Praha 4 Chodov, 148 00
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7.
Charakteristika materiáln technického vybavení
Budova školy je složena z 8 kmenových učeben (G1/G2/G3/G4/C1/C2/C3/C4) a dále
4 odbornými učebnami (učebna ICT, učebna chemie, jazyková učebna U1 a U2).
Veškeré učebny školy jsou vybaveny - PC, dataprojektorem, plátnem, p ipojením k
Wi-Fi. Učebna chemie je vybavena pomůckami na výuku chemie, biologie a fyziky.
8.

Školská rada - ve školním roce 2017/18

Složení školské rady:
Mgr. Veronika Vrt lková, Hana Šavarová, PharmDr.Irena Vaiglová, Bc. Petr
Miná ík, Lucie Pourová, Jana Mallatová

II.
PRACOVNÍCI ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY
Úvodní slovo editele školy
Mgr. Jakub Pour, MBA
Vážení rodiče, dovolte mi , abych Vám na konci školního roku 2017/18 pod koval za
vynikající spolupráci. Uv domuji si, že tento školní rok byl plný zm n, a velmi si
vážím toho, jak jste to jako rodiče zvládli. Ve školním roce se nám povedlo hodn
v cí, na které jsme pyšní. Rozjelo se formativní hodnocení žáků, díky kterému se
zlepšily studijní výsledky ve všech ročnících. Úsp šn jsme dotáhli i postupové
projekty v 1. ročníku, díky kterému se studenti naučili pracovat soustavn v týmu,
prezentovat své postupy a obhájit své názory a výsledky celoroční práce. Ve druhém
ročníku byly zavedeny ročníkové práce, nejlepších výsledků dosáhli p evážn
studenti oboru bilingvní gymnázium. Jejich angličtina byla naprosto excelentní. T etí
ročník završil tento školní rok mezinárodními zkouškami z anglického jazyka.
Výsledkem t chto zkoušek je: 10 studentů s úrovní C1 (CAE), 12 studentů s úrovní
B2 (FCE), 7 studentů s úrovní B1 (PET). Všichni tito studenti by úsp šn
odmaturovali o jeden rok d íve, což nás velmi t ší. Mezi další úsp chy pat í i to, že v
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rámci sponzorství se vybralo na stipendia 170.000,- Kč a je možno nadále
poskytovat prosp chová či sociální stipendia studentům. Pro školní rok 2018/19
jsme si stanovili cíl v oblasti sponzorství na částku 200.000,-, pevn v ím, že s Vaší
pomocí se nám to společn poda í splnit. Velmi si vážíme i toho, že ve školním roce
2017/18 se uspo ádalo n kolik zahraničních školních akcí - výjezd do Norska a Irska
a pro školní rok 2018/19 plánujeme centrální výjezdový týden, v průb hu kterého si
budou moci žáci vybrat z n kolika výjezdů po ČR a mimo ČR, zejména po EU.
B hem letních prázdnin došlo k rekonstrukci zbylého 2.patra, kde vznikly centrální
šatny pro 1. stupeň základní školy, IT učebna a 2 jazykové učebny. Rád bych Vám
touto cestou pod koval a pop ál p íjemný školní rok 2018/19.

Úvodní slovo z izovatele
Mgr. Veronika Mallatová Bartošová
Dovolte mi, abych jako jednatelka společnosti promluvila za z izovatele školy. P ed
více než deseti lety nastavili z izovatelé vizi školy, která nebyla t eba od té doby
aktualizovat. Jednalo se v té dob o tak p evratné myšlenky, že cesta k jejich
naplňování byla a stále je velmi trnitá. ada odborníků a poslední dobou i laiků o
zásadách moderního školství hovo í, ale stále ješt je t eba p i naplňování vize
p ekonávat adu p ekážek, které jsou zčásti dány určitým ukotvením a konzervací
právních p edpisů, zčásti absencí dlouhodobé kontinuální koncepce, která naváže
na to dobré z našeho tradičního školství a zároveň p ekoná to zastaralé.
Naše škola se o toto stále snaží, n co lze zm nit jako by mávnutím kouzelného
proutku, jiné v ci trvají déle. P esto mohu konstatovat, že se k vizi p ibližujeme. K
vizi, kterou bereme jako metu, již není možno poko it, ale splynout s ní tak, aby se
naše škola co nejvíce podobala reálnému životu a aby naši učitelé byli kouči našich
žáků, nikoli jen mentory či psychology.
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1. Pedagogičtí pracovníci školy
a. Počty pedagogických pracovníků
EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a
ZŠ Praha s.r.o.
Vzd lání
Gymnázium, Informační
technologie

Vyučované p edm ty
ve školním roce
2016/17

Vedení školy

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Jakub Pour, MBA, PEDF UK v Praze,
BI-CH

EKU

Ing. Bc. Jaroslav Solfronk, ČVUT v Praze

MAT, FYZ

Mgr. Veronika Vrt lková, PEDF UK v Praze,
NEJ - ZSV

NEJ, ZSV, SVS

Mgr. Dagmar Findová, P F Olomouc, BI ZEM

BI, ZEM, ZES

PhDr. Eva Tarabová, PEDF UK v Praze, BI CH

BI, CH, BIS, CHES,
SCN

PhDr. Veronika Bártová, FF UK v Praze, D J
- ČJL

D J, ČJL, LIS, DES

Mgr. Helena Pon šická, PEDF UK v Praze,
D J - FRJ

FRJ

Mgr. Miroslav Slowik, FF Ostrava, ČJL - ŠPJ

ČJL, ŠPJ

Mgr. Tereza Vodičková, PEDF UK v Praze,
ČJL - ZSV

ČJL, LIS, ZSV

Mgr. Tomáš Braun, UJEP, anglický jazyk

AJ

Mgr. Irena Horváthová, UJAK Bratislava, AJ D J

AJ

EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4
http://praha.educanet.cz
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Rodilí mluvčí

Ing. Vojt ch Reischl, VŠE Praha

ICT, SICT

Mgr. Šárka Švábová, Metropilolitní univerzita
Praha,Mezinárodní vztahy

ŠPJ, HIS

Mgr. Alena Ferenčíková, UJAK Bratislava,
MAT - FYZ

MAT, FYZ

Ing. Tereza Hudcová, VŠCHT Praha

MAT, CHEM

Mgr. Št pán Kurka, MAT-FYZ UK v Praze,
ICT - MAT

MAT, ICT

Mgr. Veronika Prokůpková, FTVS UK v Praze,
TEV

TEV

Agnieszka Critchlow, PhD.
Jose Alechandro Cruces
Paul Liu
Nicole Caniglia
Stephen Burks

AJ
AJ, SCN
AJ, EVV
AJ
AJ
AJ

Externí pracovníci

Jonas Custers
Robert Turák
Radek Lampí
Pavel Husa
Ji í Rezler
Ing. Pavla Cidlinská
Mgr. Lucie Mašková
Prokop íha
Petr Plodík

MAT, FYZ v AJ
TEV
OPS, ITSM
WEB, ITSG
PRG
MDO, EKN
ČJL, D J dálkové
PRG, NET, SFW
dálkové
PCV

b. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
Škola
EDUCAnet - gymnázium,
SOŠ a ZŠ Praha s.r.o.

Počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaní

30

celkem v % z celkového počtu
pedagogických pracovníků
97%
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nekvalifikovaní

1

3%

Gymnázium

c. Další vzd lání pedagogických pracovníků
Jméno učitele

Seznam školení a dalšího vzd lávání

Mgr. Jakub Pour, MBA

Zahájeno studium - Dolnoslezská vysoká škola Wroclaw studium pedagogika - psychologie
LIGS University - doktorské studium

Mgr. Dagmar Findová

projekt OP VVV „Zvýšení kvality vzd lávání žáků, rozvoje
klíčových kompetencí, oblastí vzd lávání a gramotností“ - PEDF
UK

Mgr. Veronika Vrt lková

Heterogenní t ída a praktická tvorba v n mčin
Finanční gramotnost
Webinerá : Praktické tipy k písemné maturit z n meckého
jazyka
N mčina pro profesní uplatn ní

PhDr. Eva Tarabová

ERASMUS + klíčová aktivita 1
Zvýšení kvality vzd lávání žáků
Šifrování ve výuce p írodních v d
Grafologie - odborný kurz
Teaching about learning - Erasmus plus kurz - Island

Mgr. Jan Kyška

ERASMUS + klíčová aktivita 1
Job-shadowing Dánsko
Používáme metodu CLIL
Hospitace - součást ízení školy

Mgr. Irena Horváthová

The 12th International and 16th National ATECR Conference
Novy pohled na žáky s SPU na ZŠ a SŠ
Vzd láváme s podporou digitálních technologií
Assessing Writing at Primary and Secondary Schools
Kurz grafologie
A Game of Phones, mobile learning
Pestrobarevnost hlavního proudu současní americké litratury

2. Nepedagogičtí pracovníci školy
a.počty osob
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Fyzické osoby celkem

P epočtené na pln zam stnané

5

19%

b. další vzd lávání nepedagogických pracovníků
Název školení

Obsah

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství, archivace dokumentů

III.
ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZD LÁVÁNÍ
1. Počty t íd
a. denní forma vzd lávání
EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a
ZŠ Praha s.r.o.

počty t íd

počet žáků

Gymnázium
Informační technologie

9
4

172
52

Zm ny v počtech žáků

p erušili vzd lávání: 1
nastoupil po p erušení: 0
sami ukončili vzd lávání: 2
vyloučeni ze školy: 0
nepostoupili do vyššího ročníku:
p estoupili z jiné školy: 15
p estoupili na jinou školu: 0,
jiné důvody: -

b. vzd lání p i zam stnání
EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a
ZŠ Praha s.r.o.

počty t íd

počet žáků
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Gymnázium
Informační technologie

3
3

Zm ny v počtech žáků

20
13
p erušili vzd lávání: 1
nastoupil po p erušení: 2
sami ukončili vzd lávání: 0
vyloučeni ze školy: 0
nepostoupili do vyššího ročníku:
p estoupili z jiné školy: 5
p estoupili na jinou školu: 0
jiné důvody: -

2. Prům rný počet žáků na t ídu
a. denní forma studia
EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a
ZŠ Praha s.r.o.

prům rný počet na t ídu

pom rný počet žáků na učitele

Gymnázium
Informační technologie

19
13

7
2

b. vzd lání p i zam stnání
EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a
ZŠ Praha s.r.o.

prům rný počet na t ídu

pom rný počet žáků na učitele

Gymnázium
Informační technologie

6
4

5
4

3. Žáci s trvalým bydlišt m v jiném kraji
škola

kraj

JC

JM

KV

VY

KH

LI

MS

OL

PA

PL

ST

US

ZL

celkem

EDUCAnet gymnázium,
SOŠ a ZŠ
Praha s.r.o.

počet
žáků

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

6

nov
p ijatí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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4. Údaje o výsledcích vzd lávání žáků
a. denní forma studia
škola

EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a ZŠ Praha s.r.o
z celkového počtu žáků / studentů:

prosp lo s vyznamenáním

45

neprosp lo

9

opakovalo ročník

9

počet žáků / studentů s uzav enou klasifikací do 30. 6.

217

tj. % z celkového počtu žáků/studentů

95 %

prům rný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

73

z toho neomluvených

12

b. vzd lání p i zam stnání
škola

EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a ZŠ Praha s.r.o
z celkového počtu žáků / studentů:

prosp lo s vyznamenáním

6

neprosp lo

3

opakovalo ročník

3

počet žáků / studentů s uzav enou klasifikací do 30. 6.

47

tj. % z celkového počtu žáků/studentů

87 %

prům rný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

74
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z toho neomluvených

7

5. Výsledky maturitních zkoušek
maturitní zkoušky

škola
EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a ZŠ Praha s.r.o

denní
vzd lávání

vzd lávání
pi
zam stnání

32

12

0

1

7

2

prosp l s
vyznamenáním

15

3

prosp l

15

9

neprosp l

2

0

počet žáků, kte í konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovan
počet žáků záv rečných ročníků, kte í nebyli p ipušt ni ke zkoušce v ádném
termínu
počet žáků, kte í byli hodnoceni

6. Seznamy vysokých škol, kam byli absolventi p ijati
Název vysoké školy /fakulty

Počty p ijatých

1.Léka ská fakulta UK v Praze - všeobecné léka ství
ČVUT v Praze FEL
ČVUT v Praze FIT
PF UK v Praze
VŠE v Praze
FF UK v Praze
FHS UK v Praze
VŠCHT v Praze

0
3
4
3
7
2
4
2
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Metropolitní Univerzita v Praze
Vysoká škola regionálního rozvoje

1
1

Studium v zahraničí

6

7. P ijímací ízení do 1. ročníku školního roku 2017/18
a. SOŠ - Informační technologie
skupina oborů
vzd lání,
kód, název

P ijímací ízení pro
školní rok
2016/2017
(denní vzd lávání)

18 - 20 - M/01 Informační technologie

počet p ihlášek celkem

27

počet kol p ijímacího ízení celkem

2

počet p ijatých celkem včetn p ijatých na
autoremeduru

0

z toho v 1. kole

11

z toho ve 2. kole

7

z toho v dalších kolech

0

z toho na odvolání

0

počet nep ijatých celkem

9

počet volných míst po p ijímacím ízení
(obor, počet míst)
obor: 18 -20 - M/01 Informační technologie

0

a. Gymnázium
délka vzd lávání

4 roky
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počet p ihlášek celkem

89

počet kol p ijímacího ízení celkem

2

počet p ijatých celkem včetn p ijatých na
autoremeduru

0

p ijímací ízení pro
školní rok
2016/2017
(denní vzd lávání)

z toho v 1. kole

34

z toho ve 2. kole

55

z toho v dalších kolech

0

z toho na odvolání

0

počet nep ijatých celkem

20

počet volných míst po p ijímacím ízení 
(obor, počet míst)
obor: 79 - 41 -K/41
počet p ijatých ke studiu p i zam stnání do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018

0
0

8. Školní vzd lávací program
Ve školním roce 2016/17 došlo ke kompletní zm n školního vzd lávacího
programu z důvodu dovolení bilingvální výuky v anglickém jazyce. Kompletní ŠVP je
k nahlédnutí na webových stránkách, hodinové dotace v jednotlivých p edm tech
níže.
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a. Hodinová dotace - ŠVP Gymnázium - denní forma studia
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b. Hodinová dotace - ŠVP Gymnázium - denní forma studia - výuka p edm tů v AJ
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IV.
PREZENTACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZA ÍZENÍ NA VE EJNOSTI
1. Výchovné a kariérové poradenství - Mgr. Miroslav Slowik
V roce 2017/2018 se základní škola EDUCAnet orientuje na práci se zavedenou
inkluzí dle školského zákona. Inkluze je realizována v souladu s p edpisy a
vyhláškami MŠMT. Inkluze jako taková se stává jednou ze školním politik a výrazn
p ispívá k ideové orientaci školy, zam stnanců a žáků, kte í tak výraznou m rou
p ispívají k zapojení žáků se specifickými pot ebami do b žného společenského
života.
Výchovné poradenství na základní škole bylo vedeno výchovným poradcem Mgr.
Miroslavem Slowikem, a to na základ spolupráce školy jako vzd lávací instituce,
rodiči a institucemi zprost edkovávajícími poradenskou činnost sm rem k rodičům a
sm rem
ke
škole.
Významnou
spolupráci
navázala
škola
s
Pedagogicko-psychologickou poradnou na Praze 11 a 12, kam škola spadá
obvodem. Užší spolupuráci se školou vede dr. Nekolná, která školu navšt vuje v
pravidelných intervalech a vykonává nad školou kontrolní dozor.
Způsob práce ve škole je zajišťován dohledem výchovného poradce nad d tmi se
speciálními pot ebami, zejména s poruchami učení a pozornosti. K letošnímu roku
byla z ízena vychovatelna, kde jsou bez p ítomnosti t etích osob provád ny
diagnostické rozhovory se žáky. V tomto probíhá úzká spolupráce s t ídními učiteli a
vedením školy. Výchovný poradce provedl rovn ž n kolik rozhovorů s rodiči žáků,
aby došlo k narovnání n kterých nežádoucích jevů v chování studentů a vedl
výchovné komise, které se podrobn zabývaly hledáním ešení konfliktních situací
vzniklých p i porušení školního ádu.
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2. Prevence rizikového chování
1.

Primární cíle prevence (PP)

Krátkodobé cíle
●

Zlepšit znalosti žáků v oblasti sociáln – patologických jevů,


● Vyhradit určitý počet hodin pro školní preventivní aktivity,
●

Zvyšovat sociální kompetence žáků, rozvíjet dovednosti zakotvené v
ŠVP,

●

Realizovat aktivity preventivního programu v rámci školních i
volnočasových aktivit,





● Pravideln navšt vovat a vyhledávat tematická divadelní a filmová
p edstavení, p ednášky, besedy s odborníky a exkurze a nabízet
četbu knih a časopisů s danou tematikou,
● Nabídnout rodičům didaktické materiály a poradenskou činnost,
● Spolupracovat s ostatními kolegy, spolupracovat s výchovným
poradcem

St edn dobé cíle
● Vytvo it funkční preventivní program školy,
● Získávat podporu a pochopení všech pedagogických pracovníků
školy v otázce nutnosti prevence a její realizace,
● Zlepšovat komunikační a asertivní dovednosti,
sebeovládání a nenásilné zvládání konfliktů,
●

Zapojit organizace do preventivního programu školy,


zlepšovat
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●



Usilovat nadále o dobré vztahy mezi školou a rodinou,

●



Podporovat volnočasové aktivity a zájmové kroužky,

● Podporovat průb žné vzd lávání všech pracovníků školy v oblasti
prevence sociáln patologických jevů
Dlouhodobé cíle
● Snížit počet sociáln patologických jevů u žáků školy (potírání projevů
šikany, agrese, nad azenosti atd.),
● Vytvo it dlouhodobou funkční strategii školy v oblasti preventivní
práce,
● Vytvo it právní pov domí, mravní a morální hodnoty, společenské
normy,
● Udržet p íznivé sociální klima – pocit dův ry, atmosféru pohody a
klidu,
● Podporovat výchovu ke zdravému
pozitivního sociálního chování a rozvoj

životnímu

● osobnosti v bio – psycho – sociálních souvislostech

stylu,

osvojení
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2.

Metody práce

Aktivity pro žáky
● P ednášky
a
besedy
(v
rámci
školy,
spolupráce
s
pedagogicko-psychlogickými poradnami, s dalšími organizacemi – Adra,
Člov k v tísni, m stská část Prahy 11)
● Výukové bloky – zam ené na prevenci sociáln patologických jevů nebo
týkající se zdravého způsobu života (viz další bod),
● V rámci výuky společenskov dních oborů podporovat zdravý životní styl provád t v hodinách výcvik sociáln
psychologických dovedností,
zdůrazňovat problematiku návykových látek, vliv prost edí na člov ka,
východiska ze stresových situací, úlohu zájmů, koníčků a sportu, promítání
školních videokazet s následným rozborem a besedou.
● Sportovní akce – jednorázové, pobytové,
● Poradenská činnost (výchovný poradce, školní metodik prevence, editel
školy),
● Nást nka – zam ená na aktuální téma, zájmové činnosti žáků atd.
● Kulturní akce – zájezdy do zahraničí, návšt va filmových a divadelních,
výstav, odborné exkurze, Klub mladého diváka, p edplatné do galerie
Rudolfinum,
● Akce po ádané studenty – Akademie, pen žní sbírky (Sv tluška, Srdíčkový
den),
● Okénko dův ry – možnost sd lit výchovnému poradci osobní problémy,
stížnosti či úsp chy
Aktivity pro pedagogiky
● Vzd lávací seminá e pedagogů (v rámci školy, Pedagogicko – psychologická
poradna, Člov k v tísni atd.),
● Porady pedagogů – školní metodik prevence informuje ostatní pedagogy o
novinkách v resortu preventivního programu),
● Aktuality v rámci prevence jsou vyv šovány na nást nku ve sborovn a
pravideln rozesílány e-mailem.
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PLN NÍ 2017/18 pro SŠ a Gymnázium
SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE
Název programu

Prezentace Policie ČR

Typ programu

Beseda, p ednáška

Stručná charakteristika programu

Preventivní program státní policie
zam ený na informace o policii, na
otázku
trestného
činu, šikanu,
kyberšikanu, a nebezpečí sociálních
sítí a na otázku drogové závislosti

Realizátor

Policie ČR

Cílová skupina

C3, G3, C4, G4, G4B

Návaznost programu na cíle PP

Zvýšení
bezpečnosti
,
problémů bez pomoci drog

Název programu

„Nejde jen o prsa“

Typ programu

P ednáška o prevenci

Stručná charakteristika programu

P ednáška o prevenci proti rakovin
prsu

Realizátor

Veronika Bartošová

Cílová skupina

C3, G3, C4, G4, G4B

Návaznost programu na cíle PP

Zlepšení zdravého životního stylu,
prevence výskytu rakoviny

Název programu

Ekologický projekt

ešení
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Typ programu

Projekt, diskuze, exkurze, p ednáška

Stručná charakteristika programu

Zam eno na zvýšení kvality prost edí
v okolí školy, recyklace a t íd ní
odpadu, návšt va spalovny a t ídírny
odpadu
a
pražské
vodárny,
problematika kontaminace vody

Realizátor

Eva Tarabová

Cílová skupina

St ední IT
Educanet

Návaznost programu na cíle PP

Zlepšení kvality prost edí, recyklace

škola

a

gymnázium

NESPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Typ
programu

Projektové dny a stáže
Název programu

Stručná charakteristika

Škola aktivního občana

Samospráva versus státní správa,
právnické
minimum,
petice,
referendum, založení spolku

Studentská rada

Založení studentské rady, možnost
podílet se na chodu školy z pohledu
studenta

Natáčení
školu

filmu

pro Realizace studentů na vlastní téma
z oblasti společenských v d

Ruský den

Seznámení s ruskou mentalitou a
tvorba pokrmů typických pro Rusko

AIESEC

Projekt zam ený na rozvoj vůdčích
schopností
a
zapojení
do
mezinárodního projektu
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Typ
programu

Zahraniční a tuzemské výlety, sportovní kurzy
Název programu

Stručná charakteristika

Norsko

Týdenní zážitkový pobyt v Norsku

Návšt va
centra

Typ
programu

Ruského Jednodenní výlet do Ruského centra

Lyža ský kurz

Týdenní pobyt, Tauplitz, Rakousko

Austrálie

Dvoutýdenní zážitkový výlet
Austrálie a na Nový Zéland

Lidice – p íb h obce

Prohlídka pietního území s lektorem

Skotsko

Týdenní zážitkový pobyt ve Skotsku

Kácov

Školní výlet do Kácova, exkurze v
pivovaru

Pet ín

Jednodenní výlet pražskými parky,
zam eno na botaniku

Živohošť

Adaptační kurz

Odborné p ednášky a besedy
Název programu

Stručná charakteristika

P íprava na maturitu a Beseda na zmín né téma
p ijímací zkoušky na VŠ
Elekt ina
magnetismus v praxi

a P ednáška a praktická ukázka

do
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Fiesta Flamenca

Beseda za účelem seznámení se se
špan lskými tradicemi a kulturou,
jazykem a hudbou

Banké i jdou do škol

P ednáška na téma bankovnictví

Čítanka proti totalit

P edstavení čítanky na podporu
výuky d jin 20. století

Drž se svých snů

P ednáška o problematice t lesn
handicapovaných , Patrik Procházka

Hodiny moderní chemie

P ednáška a chemie v praxi

Rada vlády pro lidská p ednáška
práva
Právo –
operáto i

Typ
programu

smlouvy

a Odborná p ednáška na dané téma

IT interaktivn

P ednáška pro st ední IT školu

How to Run a Startup

a webchat with two American
experts, who talk about how
entrepreneurs can manage their
start-ups

Exkurze a veletrhy
Název programu

Stručná charakteristika

Týden v dy a techniky

Exkurze do Akademii v d

Metropolitní
Praha

univerzita Exkurze

Anatomický ústav

Exkurze zam ená na lidské t lo
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Veletrh
firem

Typ
programu

studentských Veletrh pro st ední IT školu

Návšt va muzea

V rámci EVV

Soudní jednání

Exkurze k Obvodnímu soudu pro
Prahu 1

Body The Exhibition

Exkurze s p ednáškou

High Schools Day 2016

Veletrh st edních škol v zahraničí

Kulturní akce (divadla, filmy, festivaly)
Název programu

Stručná charakteristika

Festival mezinárodního To
nejlepší
z
francouzské,
filmu
špan lské, n mecké a ruské
kinematografie
Masaryk
Národní
Žižkov

Film, Lucerna
památník

na Dokument o Janu Masarykovi

Peter Black 1
Typ
programu

Theatre performance

Sportovní dny a turnaje
Název programu

Stručná charakteristika

Florbal

Turnaj VŠFS CUP

Florbal

Turnaj Open Gate
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Typ
programu

Laser game

Sportovní aktivita

Sportovní den

Sportovní akce

Úsp chy v jazykové p íprav (zkoušky, olympiády, sout že)
Název programu

Stručná charakteristika

FCE speaking Exam

Cambridge British English Exam

CAE speaking

CAE speaking British Council

PET Cambridge Exam

Zkoušky PET v British Council

ARS poetica /Puškinův Sout ž v recitaci
památník
Mundo Hispano

Školní kolo sout že ve špan lském
jazyce

Testování ČŠI

Srovnávací testování pro vybrané
ročníky

Konverzační sout ž v sout ž
ruštin
Typ
programu

workshop
Název programu

Stručná charakteristika

Post Bellum

Workshop v nahrávacím
neziskové organizace

Tak tohle neprojde

Zážitkový workshop z
normalizace – samizdat

studiu
období
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P íb hy
našich Reportáž, video
sousedů – Post Bellum
Tvorba
webového Workshop, st ední IT škola
nástroje pro testování z
AJ
V rámci výuky byly ve škole po ádány akce: Vánoční trhy a Vánoční akademie.
Pedagogickým pracovníkům je celoročn umožn no další vzd lávání formou
kurzů a p ednášek.
Školení pedagogických pracovníků v roce 2016/17
Název kurzu, p ednášky, školení

po adatel

Homosexualita ve školním prost edí

NIDV

Kulatý stůl - matematika

NIDV

JA Firma

JA Czech/Junior Achievement

Cambridge English, Lets speak

AKCENT
Praha 4

školení CERMAT ke školnímu komisa i

NIDV

College,

Bítovská

5,

Jak na sociologii (v 21. stol.), p edstavení FSS MUNI BRNO
oboru, p íjímací ízení pro studenty,
scio-testy
Jak na gender studies?

FSS MUNI BRNO

Politický populismus

Občanká i

Filmová výchova

CinEdu

NFA - setkání skupiny pro filmovou Národní filmový archiv (Animánie
výchovu, víkendový workshop analýzy Plzeň)
filmu; st ih a zvuk

EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4
http://praha.educanet.cz
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
Exam Success/Keeping it real/ GEvs BE

Macmillan Education

Konference asociace učitelů Aj

Asociace učitelů angličtiny České
republiky

Essential Teaching Principles you (might) Bohemian Ventures, webina
have forgotten
Grammar Ideas: Hi Tech, Low Tech, No Macmillan Education
Tech
Dave Spencer: Gateway to Maturita

Macmillan Education

Webinar led by D. Spencer: Grammar Macmillan
dead or alive
certificate

Education

-

Poland,

International

House

Jak na eTwinningový projekt o historii

eTwinning NSS

Instruktor lyžování

Apul

Let´s speak

AKCENT
Prague

Letní škola Pam ti národa

Post Bellum, o.p.s.

Leximapping

Pedagogická fakulta UK

LET'S Speak

Akcent International House Prague

JA Czech: Firma

Junior Achievement/JA Czech

Metodická konference

Klett

BOZP

EDUCAnet

CDC - pilotáž kompetencí demokratického NIDV, Člov k v tísni
občana
Práce se všemi smysly p i výuce n mčiny

Klett, FF UK

Využití moderní techniky ve výuce jazyků

Klett, MU Brno
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Recyklohranní

Green Solution

P írodov dná gramotnost - tvorba testů

Česká školní inspekce

Školení k projektu Erasmus plus

NAEP

Cambridge English Let's Speak

Akcent International House Prague

Studium psychologie

Dolnoslezská vysoká škola Wroclaw
- studium pedagogika - psychologie

3. Ekologická výchova a environmetální výchova - PhDr. Eva Tarabová
Hlavním cílem environmentální výchovy je odpov dné environmentální chování, tedy
takové kdy lidé berou p i svém jednání v potaz dopady možných ešení na životní
prost edí a zapojují se do aktivit určených ke zvýšení životního prost edí. Úkolem
environmentální výchovy je pak vybavit k tomuto cíli žáky odpovídajícími znalostmi,
dovednostmi a motivací.
Na gymnáziu je environmentální výchova realizována jako prů ezové téma a jeho
náplň se prolíná všemi ročníky, p edevším pak prvním až t etím ročníkem v
p edm tech biologie, science, chemie, fyzika, ale také p edm tech jako základy
společenských v d, d jepis a estetická výchova. Jedná se o konkrétní témata
vycházející z RVP, tedy člov k a životní prost edí, problematika vztahů organismů a
environmentální prost edí a životní prost edí regionů a České republiky. Na IT oboru
jsou témata realizována p edevším prost ednictvím p edm tů science a základy
p írodních v d v prvním roce studia.
Žáci se také mají možnost zapojovat do t íd ní papíru, péči o školní flóru a faunu,
p ípadn se ekologickými tématy setkávat prost ednictvím školních akcí a výletů, ve
školním roce 2016/2017 to nap íklad byl výjezd do Norska, Rakouska, Austrálie,
Skotska, návšt va p ednášek a výstav v rámci Týdne v dy a techniky, chemické
experimenty s ekologickou tématikou pod vedením studentů VŠCHT a další akce
jako zoologické a botanické vycházky. V b eznu pak prob hl t ídenní ekologický
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projekt, jehož součástí byly p ednášky, praktické workshopy a exkurze, kterých se
žáci účastnili.
P ednášky: ekolingvistika, problematika zdrojů palmového oleje, ochrana vody,
půdy, smog, t íd ní a recyklace odpadů.
Praktické workshopy: Ohrožená Indonésie, využití dešťové vody, fyzikální a
chemické experimenty ve zkoumání životního prost edí, deštný prales - Amazonka,
ekologické katastrofy.
Exkurze: čistička odpadních vod, vodárna Podolí, t ídicí linka Pod Šancemi,
spalovna Malešice.
Environmentální výchova je tedy pevn danou a důležitou součástí vzd lávaní naší
školy, ve školním roce 2016/2017 došlo k probrání všech stanovených témat.
4. Multikulturní výchova
Cíl MKV můžeme chápat také jako získání či rozvíjení různých kompetencí, které
zahrnují mj. v domosti, schopnosti, vlastnosti, dovednosti a promítají se jak do
prožívání, tak i chování a jednání.
Kompetence k rozvoji cílů MKV:
Kompetence osobnostní
– v této oblasti jde o :
● Respekt a úctu k člov ku obecn , ale i k jeho jinakosti
● Chápání odlišnosti (jinakosti) jako možnosti vzájemného obohacení
● Schopnost otev enosti a aktivního p ístupu v poznávání jiných kultur,
subkultur, národů, ras, náboženství
● Rozvoj kritického myšlení, které zahrnuje schopnost p ijmout pluralitu, chápat
a tolerovat odlišné zájmy, názory, postoje, hodnoty a schopnosti druhých.
Orientovat se v množství informací, kriticky hodnotit mediální sd lení, odhalit
manipulace, rozpoznat jevy rasové nesnášenlivosti, intolerance,
diskriminace a xenofobních názorů a dokázat jim čelit, opoušt ním rasových,
etnických, náboženských a jiných p edsudků.
● Schopnost empatie – vcítit se do situace jiných lidí
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Kompetence sociální
:

● Jde o schopnosti a dovednosti prosadit vlastní právo, ale na druhé stran
respektovat právo t ch druhých. Rozvíjet dobré lidské vztahy na základ
slušnosti, tolerance a úcty.
Kompetence občanské
:

● Vyznačují se tím, že dodržujeme nejen svá práva, ale respektujeme práva a
svobody ostatních. Zahrnují také ochranu a úctu k našim a jiným národním
tradicím, kulturnímu a historickému d dictví.
Kompetence interkulturní:
● Jde o pochopení a porozum ní kulturním odlišnostem p íslušníků jiných
sociokulturních skupin (etnických, náboženských, rasových)

Hlavním cílem MKV ovšem zůstává zprost edkovat žákům – pozitivní kontakt s
jinakostí (odlišností) a nebrat jinakost jako možný zdroj konfliktu, ale jako prvek k
obohacení sebe sama.
Na SŠ multikulturní výchova probíhá v rámci ZSV, ČJL, cizích jazyků, FV, d jepisu a
zem pisu.
Žáci se zúčastnili ady workshopů, seminá ů a projektů se zam ením na rozvoj
tolerance a respektu k jinakosti.
1. ročník - vít zený snímek v rámci sout že P íb hy našich sousedů:
https://www.youtube.com/watch?v=ihq6lKKGgd8&t=41s
2. ročník - žáci se účastnili zážitkového workshopu s tématem kolaborace:
https://www.youtube.com/watch?v=s_JtO37feIQ&t=166s
3. ročník
se
účastnil
projektu
Škola
aktivního
občana:
http://www.skola-aktivniho-obcana.cz/
4. ročník se účastnil prezentace Antitotalitní čítanky.
V rámci filmové výchovy m li žáci možnost pracovat s filmy a texty, které se týkají
témat MKV (nap : https://www.youtube.com/watch?v=d1iqUmVVoA0&t=44s)
V rámci hodin ČJL a FV probírali žáci téma holokaustu pomocí filmového i textového
materiálu, účastnili se projektu Žalozp v za 77 297 ob tí. N které dílčí hodiny byly
zam eny i na romský holokaust.
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V hodinách ZSV pracovali s metodikami z publikace Holocaust a jiné genocidy, na
jejíž výrob se naši učitelé podíleli.
Jeden z dílčích projektů byl zam en i na současnou situaci indiánů v Severní
Dakot - (kauza ropovod):
http://terezavodickova.blogspot.cz/2017/06/podpora-indianum-v-severni-dakote-od-g
3.html
Naše škola spolupracuje s Asociací učitelů ZSV a OBN, z.s., Člov kem v tísni,
Terenzínskou iniciativou a Moderními d jinami. V rámci našich hodin se pilotují
metodiky k aktuálním společenským tématům a zároveň se snažíme i o reflexi
kontroverzních historických událostí (nap . odsun N mců po 2. sv tové válce).
Naši učitelé se také podílejí na výrob metodického materiálu k seriálu Slavné dny:
https://www.slavne-dny.cz/, který je vysoce cen n kolegy z praxe v rámci portálu
RVP.
V současné dob je nezbytné témata MKV propojovat i s mediální výchovou.
Projekty zam ené na propojení MKV a MD také prob hly na naší škole:
http://terezavodickova.blogspot.cz/2017/06/medialni-vychova.html
5. Výchova k udržitelnému rozvoji
Vzd lávání pro trvale udržitelný rozvoj je dlouhodobý, komplexní a synergický
proces, který ovlivňuje všechny oblasti života, p edpokládá si osvojení takových
způsobů myšlení a rozhodování člov ka, která povedou k udržitelnému jednání pro
n j, ale p edevším pro další generace. Na st ední školu vstupují mladí lidé, kte í již
od mate ské školy prošli celou adu témat, která se udržitelného rozvoje týká,
úkolem st ední školy je tedy jejich v domosti v problematice vhodným způsobem
rozvíjet a pozitivn je ovlivňovat v tom smyslu, že jejich počínání má smysl, což je
vhodné doplnit p edevším svým vlastním pozitivním p íkladem. Jednotlivá témata
trvale udržitelného rozvoje jsou za azena do p edm tů: biologie, chemie, science,
zem pis, fyzika, ale také do p edm tů humanitních jako je ZSV, d jepis, český jazyk
a cizí jazyky. Na IT oboru jsou to pak p írodov dné p edm ty v prvním ročníku
studia, tedy science a základy p írodních v d, následn pak fyzika ve vyšších
ročnících, samoz ejm také s p esahem do humanitních p edm tů a cizích jazyků.
K rozvoji v domostí a znalostí také dochází prost ednictvím školních výletů a
exkurzí. V jednotlivých p írodov dných p edm tech jsou také za azovány projekty
menšího rozsahu, které mají úzký vztah k problematice, nap íklad reálná stavba
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modelu nízkoenegetického domu, projekty zam ené na nakládání s odpady,
využívání obnovitelných zdrojů energie, neplýtvání s vodou etc. V letošním školním
roce pak prob hl také velký t ídenní ekologický projekt, jehož součástí byla práv
témata, která úzce souvisí s trvale udržitelným rozvojem. Témata se týkala
p edevším zdrojů energie, vody, t íd ní a recyklace odpadů, žáci se také setkali s
ekologickým odborníkem, který jim p iblížil problematiku vypalování pralesů v
Indonésii ve snaze získat co nejv tší množství palmového oleje, žáci také formou
exkurzí navštívili spalovnu odpadů, která spalováním vytvá í energii, linku na t íd ní
odpadu a vodárnu. Smyslem st ední školy v problematice trvale udržitelného rozvoje
by m lo být p ipravit absolventa pro kterého nebudou dané principy jen prázdnými
slovy, ale bude se na trvale udržitelném rozvoji podílet po celý svůj život a pozitivn
ovlivňovat i své okolí. Všechna témata trvale udržitelného rozvoje byla ve školním
roce 2016/2017 probrána a formu jakou k tomu došlo hodnotím jako koordinátor
EVVO za velmi zda ilou.
6. Sout že a olympiády po ádané na st ední škole
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7. Poznávací výjezdy
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8. Zhodnocení výuky z pohledu vedoucích sekcí
8. 1. Záv rečná zpráva p edm tové komise p írodov dných a humanitních
oborů 2017/2018
Obsah:
-

členové p edm tové sekce
obecné informace o p edm tové sekci
shrnutí průb hu školního roku
akce a sout že v průb hu školního roku 2017/2018
plány na školní rok 2018/2019

Členové p edm tové sekce:
PhDr. Veronika Bártová (CJL, DEJ, LIS, DES)
PhDr. Eva Tarabová (BIO, CHEM, CHES, BIS)
Mgr. Dagmar Findová (BIO, ZEM, ZES)
Mgr. Tereza Vodičková (ZSV, CJL, LIS)
Mgr. Veronika Prokůpková (TEV)
Ing. Pavla Cidlinská (MDO, EKN)
Mgr. Miroslav Slowik (CJL)
Mgr. Tomáš K ovina (MUS)
Jan Papajanovský (ZSV, OVS)
Jana Beranová(DEJ)
Robert Turák (TEV)
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Obecné informace o p edm tové sekci
P edm tová sekce p írodních a humanitních v d zahrnuje vyučující, kte í učí
p írodov dné a humanitní p edm ty na naší škole. Vyučující se snaží žákům p edat
základní informace ze svých p edm tů, p i výuce ale klademe důraz na rozvíjení
klíčových kompetencí žáka, který by m l ovládat po získání odborných informací.
Naším cílem je vysv tlit žákům, proč je důležité probírané informace znát a jak je
uplatnit v dalším studiu, ale i v pozd jším život .
Učitelé vyučují tyto p edm ty na gymnáziu, st ední odborné škole a základní
škole. Pat í sem tedy všeobecn

vzd lávací p edm ty, jako je český jazyk a

literatura, d jepis, základy společenských v d, člov k a jeho sv t, biologie, chemie,
zem pis, ale také celá

ada volitelných seminá ů, které jsou vyučovány na

gymnázium. Obsahem t chto seminá ů je prohloubit znalosti žáků v určitém oboru,
důraz je ale také kladen na aktivitu žáka a jeho schopnosti zpracovat probírané
informace do atraktivních výstupů a tím má žák možnost pod lit se o své post ehy s
ostatními spolužáky. U t chto aktivit je vždy kladen důraz na vlastní sebehodnocení
žáka i hodnocení žákovy práce ostatními. Volitelné seminá e jsou v rozvrhu žáků již
od prvního ročníku, ve v tší mí e potom nastupují ve t etím ročníku a rozvrh ve
čtvrtém ročníku je již z v tší části tvo en práv

volitelnými seminá i, za sekci

p írodních a humanitních v d je to nap íklad literární seminá , d jepisný seminá ,
občanskov dní seminá , zem pisný seminá , biologický seminá
seminá .

Shrnutí průb hu školního roku 2017/2018

či chemický
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Ve školním roce 2017/2018 došlo ke zm n

ve struktu e p edm tových

komisí. Od února 2018 došlo ke sloučení p írodov dné a humanitní sekce. Vedoucí
této sekce se stala PhDr. Veronika Bártová. Také došlo ke zm n ve složení sekce,
hned od zá í jsme p ivítali Mgr Veroniku Prokůpkovou (TEV) a Mgr. Tomáše K ovinu
(MUS). Od druhého pololetí byla další posilou Jana Beranová (DEJ). V průb hu
školního roku se vyučující sekce účastnili celé ady školení a seminá ů. Jejich
p esný popis je uveden ve výroční zpráv školy.
Ve školním roce 2017/2018 bylo na škole zahájeno bilingvní studium. V
prvním a druhém ročníku gymnázia jsou vždy dv paralelní t ídy. V jedné t íd se
vybrané p edm ty učí v angličtin .
Ve školním roce 2017/2018 bylo na škole zahájeno formativní hodnocení
formou EDU-ASSESSMENTU. Důraz byl tedy kladen na rozvíjení klíčových
kompetencí a sebehodnocení žáků.
.
V průb hu školního roku také probíhaly nejrůzn jší akce, sout že, olympiády
a projekty. Soupis všech aktivit je uveden ve výroční zpráv školy.
Humantiní sekce zaštiťovala tento rok celoškolní projektovou výuku. B hem
školního roku prob hlo n kolik projektových dní, jejichž tématem byly státní svátky.
P esn jší popis všech projektových dní i výstupů žáků je možné sledovat na
stránkách školy a je zaznamenán v jednotlivých zápisech p edm tové sekce.

EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4
http://praha.educanet.cz
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
Průb h celého školního roku 2017/2018 je podrobn ji shrnut v jednotlivých zápisech
p edm tové sekce.

Plány na školní rok 2018/2019

P íští

školní rok čekají naši školu v tší personální zm ny. Sekce

p írodov dných a humanitních oborů bude obohacena o nové vyučující, kte í se
ztotožňují s koncepcí školy. Noví učitelé budou vyučovat vybrané p edm ty v
anglickém jazyce nebo budou angličtinu v daleko v tší mí e zapojovat do svých
vyučovacích hodin.
Sekce p írodov dných a humanitních p edm tů bude nadále zaštiťovat
celoroční projektovou výuku. Tentokrát bude projektová výuka zam ena na
rozvíjení znalostí z p írodov dných oborů. Bude zavedena tandemová výuka i další
učební metody, které vedou ke zpest ení výuky a k v tší aktivit

žáka ve

vzd lávacím procesu. Nadále budeme u žáků rozvíjet klíčové kompetence,
schopnost samostatn

pracovat na zadaných úkolech, ale i vzájemnou týmovou

spolupráci.

V Praze dne 29. 6. 3018
PhDr. Veronika Bártová
8. 2. Záv rečná zpráva p edm tové komise cizích jazyků 2017/2018
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Obsah
-

členové sekce
obecné informace o sekci
shrnutí průb hu školního roku, akce a sout že v průb hu školního roku
2017/2018
Výjezdy
Ročníkové práce
Postupový projekt
Akcent
Zm na struktury sekce od 1.2.2018
Edu- Assessment
Zhodnocení CIEE
Erasmus plus v Educanetu
Spolupráce s EDUCAnet sítí škol
plány na školní rok 2018/2019

Členové sekce:
Agnieszka Critchlow, PhD
Mgr. Tomáš Braun
Mgr. Irena Horváthová
Mgr. Jan Kyška
Olga Weintraub M.A.
Mgr. Wanda Holejšovská
Mgr. Veronika Vrt lková
Jose Alejandro Cruces
Steve Burks
Nicole Caniglia
Paul Liu
Helena Pon šická
Miroslav Slowik
Mgr. Šárka Švábová
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Obecné informace o sekci
Sekce cizích jazyků se soust edí na systematickou výuku jazyků v rámci všech
dovedností (mluvený projev, psaný projev, užití jazyka, porozum ní čtení a
poslechu). Škola využívá krom

učebnic akreditovaných MŠMT i širokou škálu

autentických materiálů a zdrojů. K výuce jazyka p istupuje s ohledem na moderní
trendy výuky, jako jsou aplikace, IT podpora, e-learning, atd. Výstupy jednotlivých
ročníků definuje podle Evropského referenčního rámce.
Sekce cizích jazyků se d lí na sekci výuky anglického jazyka a sekci druhých cizích
jazyků. V rámci druhých cizích jazyků se na škole vyučuje jazyk francouzský,
n mecký, ruský a špan lský.

Shrnutí průb hu školního roku 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 se sekce rozrostla o slečnu Mgr. Helenu Pon šickou
(FRJ), M.A. Olgu Weintraub (ANJ, NEJ), a rodilé mluvčí z programu CIEE: Stevena
Burkse (ANJ 1.stupeň), Paula Liu (WRK 1. stupeň), Jose Alejandra Crucese (SPJ,
ANJ, ZSV ANJ, DEJ ANJ, ZEM ANJ), a také Nicole Caniglia, která fungovala v týmu
školní družiny.
Sekce anglického jazyka se zam ila sout ž Best in English. V rámci sít EDUCAnet
se organizovala video sout ž: Videa se umístila na facebookových stránkách a žáci
m li možnost hlasovat. Sout ž zatím není uzav ena.
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Mgr. Horváthová se systematicky zam ila na pomoc nových učitelů v síti. Za síť
zorganizovala výjezd do Českých Bud jovic, kde se studenti sít EDUCAnet m li
možnost setkat a vym nit si zkušenosti se studiem ANJ.
Studenti se zúčastnili Human Kemper Foundation Essay competition. Studenta Mia
Karolina Bartošová si za svůj esej odnesla “Honorable mention” a finanční odm nu.
Škola p ipravuje pravideln na certifikáty PET, FCE, CAE a CPE.
Podrobné výsledky sout ží Best in English, Best in Deutsch, Certifikátů,
postupových zkoušek atd najdete v tabulkácha d
 okumentechsekce.
V
 rámci výuky anglického jazyka škola nabídla také seminá se zam ením na
konverzaci v anglickém jazyce.

Výjezdy:
V

roce 2017 členové sekce organizovali školní výlet do Stonetown na

Českomoravské vysočin a zájezd do Irska. Cílem bylo poznat nativní kulturu a pln
komunikovat v anglickém jazyce v b žném život , tedy ve využívání služeb, interakci
s rodilými mluvčími, atd.

Ročníkové práce:
Členové sekce rovn ž vedli ročníkové práce pro studenty druhých ročníků. Témata,
která byla za sekci vybrána byla: “Nositelé Nobelovy ceny za literaturu v SRN” (NEJ),
“Data protection has become a key factor in the digital age of communication. Are
the current laws sufficient to protect individuals? Compare laws in the UK, US and in
the CR” (ANJ), “How to achieve literacy for all?” (ANJ), “How much do people
depend on heroes?”, “The meaning of Harry Potter Books in promoting reading
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worldwide” (ANJ), It is worth it to go into a huge debt to achieve higher education in
the USA? (ANJ), “Contemporary British writers” (ANJ), “Contemporary American
writers” (ANJ), “Brexit- what it means for UK, what is means for Europe” (ANJ).
Cílem bylo umožnit studentům získat dovednosti v akademickém psaní a pov domí
o struktu e akademické práce. Součástí výstupu byla obhajoba ročníkové práce p ed
komisí. Výsledky ročníkových prací, (zejména t ch psané v anglickém jazyce byly),
až na jednu výjimku, p íkladné. Studenti op t prokázali, že (nejen) anglický jazyk na
EDUCAnetu se pohybuje daleko nad prům rem jiných st edních škol.
Postupový projekt:
V rámci postupového projektu pro 1. ročník Gymnázia byl za sekci studenty vybrán
projekt: Cestovní kancelá . Projekt byl zam en na jazyk a reálie n mecky a
špan lsky mluvících zemí. V hlasování si projekt si vyslouzil, společn s projektem
“Svaly” první místo.
Jazyková škola

Akcent:
Sekce zároveň nastavila způsob spolupráce s jazykovou agenturou Akcent s cílem
systematicky p ipravovat studenty na úsp šné složení jazykových zkoušek. V tomto
ohledu je důležitá znalost zkouškových strategií a formátu testových úloh.
Akcent organizoval kroužky jazyka pro 1. a 2. stupeň základních škol. Žáci byli
rozd leni podle úrovní do p ípravných skupin na následnou certifikaci.

Zm na struktury sekce od 1.2.2018:
Sekce anglického jazyka a Sekce 2. jazyků prošly významnou zm nou a od 2.
pololetí 2018/2019 se začaly p ipravovat na reorganizaci a restrukturalizaci.
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V listopadu 2017 bylo vedením školy vyhlášeno výb rové ízení na vedoucího nov
vytvo ené sekce, nov ,

Sekce cizích jazyků. Vedoucí sekce se na základ

výb rového ízení stala Olga Weintraub M.A.
Sekce cizích jazyků má pod sebou jak Sekci anglického jazyka, tak sekce ostatních
jazyků, CLIL, spolupráci s agenturou CIEE, spolupráci s jazykovou školou Akcent,
mezisíťové vztahy a vým nné programy, DoFe program, sout že, ŠvP cizích
p edm tů, a nov také metodiku a metodologii ANJ na 1. stupeň ZŠ. Sekce má tedy
pod sebou výuku cizího jazyka na 5 subjektech školy EDUCAnet: 1. stupeň ZŠ, 2.
stupeň ZŠ, Gymnázium, bilingvní Gymnázium a st ední školu IT.
EDU - Assessment: 
2. stupeň ZŠ, Gymnázium a IT SŠ zavedla nový způsob
hodnocení studentů Edu-Assessment, který se opírá o definice znalostí a dovedností
popsané v Evropském referenčním rámci. Edu- Assessment prob hl ve 4 fázích,
časov shodných s dobou čtvrtletí.
Studenti se na n m učí se objektivn

ohodnotit a společn

s pedagogem hledat

optimální ešení pro jeho další rozvoj.
CIEE:
V rámci spolupráce s agenturou CIEE k nám v roce 2017/2018 dorazili 4 rodilí
mluvčí za účelem výuky cizího jazyka a p edm tů v ANJ na prvním stupni.
Zkušenost zatím nebyla dobrá, což klademe za vinu n kolika faktorům:
-

malá informovanost rodilých mluvčích o b hu a charakteru

-

rozdíly v kultu e obou národů

-

nulové vedení v počátku

-

chyb jící školení na začátku šk.roku v oblastech iSkoly, chodu školy, t ídní
agendy, t ídnic atd
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V roce 2018/2019 p evezme odpov dnost za hladký průb h spolupráce s CIEE
vedoucí Sekce cizích jazyků.
Erasmus plus v EDUCAnetu:
V rámci programu Erasmus Plus p ijížd jí studenti a absolventi vysokých škol na
observace a stáž na naši školu. V roce 2017/2018 to byli studenti ANJ a primární
pedagogiky ze Špan lska. V roce 2018 očekáváme p íjezd studentů a absolventů z
Turecka. Vyhodnocením a další postupem pod novým vedením sekce se bude
zabývat pololetní zpráva sekce za 1. pol šk. r. 2018/2019.
Spolupráce s EDUCAnet sítí škol
Na teambuildingu v dubnu 2017/2018 prob hlo mezisíťové propojení v rámci sekce.
Prob hla mezisíťová konference v Českých Bud jovicích (viz výše).
V íjnu 2018 plánujeme návšt vu EDUCAnetu Brno v rámci zaučení nových posil v
ANJ sekci Brno. (Mgr. Irena Horváthová).
V listopadu 2018 plánujeme vým nný pobyt učitelů z Brna a Ostravy. Další
informace v následné zpráv .

Plány na školní rok 2018/2019
Sekce cizích jazyků p ivítá v roce 2018/2019 nové členy, s n kterými se v roce
2017/2018 rozloučila. Členy sekce na šk. r. 2018/2019 jsou:
Olga Weintraub M.A. - vedoucí Sekce jazyků
Agnieszka Critchlow, PhD (ANJ, HIS, CTM)
Mgr. Irena Horváthová (ANJ, AJK)
Mgr. Wanda Holejšovská (RUJ)
Mgr. Veronika Vrt lková (NEJ)
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Jose Alejandro Cruces (SPJ, ZSV ANJ, ZEM ANJ, DEJ ANJ, ANJ)
Hana Demmler (NEJ)
Alena Woods (Družina)
Lucy Knowlton (ANJ, KEK, MAT ANJ, Družina)
Michael English (ANJ, Družina)
Helena Pon šická (FRJ)
Miroslav Slowik (SPJ)
Jonathan Davies (ANJ)
Plánujeme:
-

pravidelnou hospitaci a feedback

-

užší spolupráci mezi členy sekce

-

nasazení m síčního feedbacku vedoucího sekce

-

zapojení metody CLIL a upevn ní mezip edm tových vztahů

-

založení webu sekce

-

pravidelnou fotodokumentaci a video-dokumentaci o práci studentů

-

výjezd do Londýna pro 2. stupeň zš

-

výjezd do USA pro Gymnázium a sš

-

zájezd do Drážďan

-

výjezd do Berlína

-

další jazykové zájezdy

-

Nová metodika a metodologie na 1 stupni Zš na základech propojení metod
CLIL a bilingvního vyučování

-

t sná spolupráce s vydavatelstvím učebnic Klett

-

nová ada výukových materiálů Bloggers pro 4. a 5. t ídu ANJ

-

zavedení jedné hodiny z dotace ANJ na 2. stupni Zš a G, IT s rodilým
mluvčím, u výkonnostn nejvyšších skupin 2 hodiny ze 4 s rodilým mluvčím

-

rodilí mluvčí v sekcích ANJ, NEJ, a FRJ

-

projektové dny v ANJ na 1. stupni

-

pravidelnou publikační činnost členů sekce
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-

zb hlost se sociálními médii

-

propagace školy

-

spolupráce se zahraničními univerzitami

-

kontinuální spolupráce s programem CIEE

-

focus na mezinárodní program DoFe

-

p íprava na zkoušky a certifikáty z cizích jazyků

-

Vým nné programy v rámci sekce jazyků v Brn a Ostrav (EDUCAnet)

-

to vše vedle precizního b žného chodu sekce a výuky podle a nad
rámec ŠvP

V Praze dne 28. 8. 2018
Olga Weintraub M.A.

V.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL
Výsledky inspekční činnosti ve školním roce 2017/18 jsou dostupné na www.csicr.cz.
VI.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODA ENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁ NÍ ROK 2017

Auditovaný p ehled p íjmů a výdajů za kalendá ní rok 2017
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NÁKLADY CELKEM
1. Spot eba materiálu
2. Učebnice a učební pomůcky
3. Spot eba energie
4. P ísp vky na stravování
5. Školní akce
6. Telekomunikace
7. Nájemné a související služby
8. Mzdové náklady
9. Zákonné pojišt ní
10. Dan a ostatní poplatky

290 000
175 000
386 000
27 000
15 000
127 000
7 200 000
15 254 000
4 334 000
99 000

STIPENDIA A SLEVY NA ŠKOLNÉM

678 000

VÝNOSY CELKEM
1. Dotace z rozpočtu kraje
2. Školné
3. Služby
4. Granty
5. Pen žní dary
6. Finanční výnosy
HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK - ZISK/ZTRÁTA

17 607 000
10 653 000
0
1 350 000
250 000
0
+

1 275 000,- Kč
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P ÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA
časopis EDUCALL č. 1 - č. 10
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EDUCALL č. 1. - č. 10
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Adaptační kurz 5.-8. zá í 2017 Stará Živohošť
5.-8.zá í se 5. a 6. t ída (celkem 26 d tí pod dozorem Terezy Haimannové, Moniky
Gáždové a Terezy Vodičkové) zúčastnila adaptačního kurzu. Kurz se konal v
rekreačním st edisku Stará Živohošť na Slapech. Ubytováni jsme byli v d ev ných
chatkách a bylo možné využívat široké možnosti vybavení kempu (bazén, bowling,
h išt ...). Program adaptačního kurzu byl zam en na seznamovací hry a hry, p i
kterých musí d ti navázat mezi sebou spolupráci (společné hledání pokladu, hraní
scének na vylosované téma, společné hledání kešek…). Nechyb l ani adrenalinový
zážitek v podob návšt vy lanového centra. Poslední večer jsme opékali společn
bu ty a kdo se odvážil, mohl se večer zúčastnit noční bojovky. Pátek dopoledne bylo
v nováno celkovému zhodnocení pobytu účastníky a dále probíhalo vyhodnocení
sout ží, které probíhaly po celou dobu pobytu.
Výstup adaptačního kurzu na Facebooku Základní škola EDUCAnet zde:
https://www.facebook.com/pg/ZakladniSkolaEducAnetPraha/photos/?tab=album&alb
um_id=1633190103378079
Video z adaptačního kurzu zde:
https://www.youtube.com/watch?v=IcGisuuDiHM&feature=youtu.be
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Adaptační kurz 11.- 15. zá í 2017 Stará Živohošť
P íchod na novou školu znamená adu otázek, nejasností a obav... Jednou z cest,
jak tyto obavy p ekonat, je adaptace! Adaptace na "lidi", s nimiž budeme trávit tém
každý den čty i roky a to v dobrých rozmarech i t ch náročn jších.
11. - 15. 9. 2017 jsme tedy odjeli s prvními ročníky III. stupn na Starou Živohošť,
kde 5 dní vedle sebe existovali ti, kterých se školní soužití týká nejvíce. Všichni
nováčci (až na 2 marody a 1 zp vačku v p íprav na sout ž - i s t mi jsme ale v
programu počítali), jejich t ídní vyučující, zdravotník v podob vyučující zem pisu a
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výchovný poradce. Žáci odjížd li jist s cílem poznat se navzájem a vyučující s cílem
adaptovat je na "educanetí" život.
Program byl od prvních chvil do posledních velmi strukturovan

ízen a i p es

nep ízeň zažívacího traktu n kterých z nás poslední den, byl cíl (alespoň
vyučujících) napln n a dle výrazů žáků ... jist i ten jejich.
Jednoduše jsme namáhali hlavy, sportovali, poznávali a učili se týmové h e s
pravidly. Víme totiž, že vypadne-li jeden člen - odnese to celý tým...
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P ednášky o oceánech(21.9.2017)

Ve čtvrtek 21.9.2017 se žáci t etí až deváté t ídy základní školy a prvního ročníku
gymnázia zúčastnili p ednášek v rámci projektu NEPZ (výchovn vzd lávací projekt
Nejbohatší ekosystémy planety Zem ), p i spolku Prales D tem, o ochran životního
prost edí. Byly zam ené na sv tové oceány a navazovaly na p ednášky, které na
naší škole prob hly v p edešlém školním roce p i t ídenním environmentálním
projektu.
Žáci m li možnost dozv d t se více o tom, jak bezohledn se lidstvo k oceánům
chová, kolik plastů se v nich hromadí, jaké jsou důsledky. Výchovné vzd lávacím
cílem p ednášek bylo na základ

p edstavení konkrétních aktivit spolku zacílit na

sv domí každého žáka a budovat vztah k p írod

a zví atům. Zároveň bylo

dohodnuto, že se naše škola stane partnerskou školou NEPZ.
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Evropský den jazyků (22. 9.2017)

Evropský den jazyků, je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku, a každoročn
se slaví dne 26. zá í. U nás ve škole jsme si tento den p ipomenuli již v pátek 22.
zá í 2017. P ípravy však probíhaly již od začátku zá i. Žáci deváté t ídy p ipravili
video-upoutávku, která byla umíst na na FB školy. Žáci z nižších ročníků p ipravili
plakáty a polepy, které byly rozmíst ny po škole.
Učitelé angličtiny a dalších cizích jazyků p ipravili pro žáky a studenty bohatý
program, který probíhal v pátek od 8:00 hodin v jídeln školy. Nejprve rodilí mluvčí,
p edstavili své zem

Francii, Kosovo, Špan lsko a

ecko. Žáci a studenti se

dozv d li n co z gastronomie, zvyklostí, hudební scény a dalších zajímavostí t chto
evropských regionů. A protože jsme moderní škola, která podporuje IT technologie,
sout žili jsme také formou kvízové aplikace Kahoot ve znalostech Evropy. Další
aktivitou, kterou učitelé p ipravili byly velké slepé mapy a studenti ve skupinkách,
které byli promíchané nap íč ročníky, p i azovali názvy zemí, hlavní m sta,
významné osobnosti a významné události.
Nejv tší úsp ch asi m la sout ž “Jazykový Babylon”, p i které žáci a studenti
sout žili v tom, v kolika jazycích se umí p edstavit. Záv r dopoledne pat il hudb a
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státním hymnám vybraných zemí. Žáci m li poznat na hudebních ukázkách

o

hymnu jaké zem se jedná.
Bylo to moc fajn setkání, b hem kterého jsme nejen oslavili Evropský den
jazyků, a utvrdili se v evropské jazykové a kulturní rozmanitosti, ale byla to také
p íležitost pro seznámení se začátkem zá í s novými učiteli a studenty p i
netradičním způsobu výuky.
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PROJEKTOVÝ ROK NA EDUCAnetu Praha – DEN PRVNÍ – 27. 9.
2017

Tento školní rok bude na základní škole, gymnáziu a st ední odborné škole
EDUCAnet Praha probíhat projektový rok s tématem státních svátků. Soubor šesti
projektových dní bude zaštiťovat humanitní sekce. Jako klíčové byly vybrány státní
svátky, které si p es rok budeme p ipomínat.
27. 9. prob hl první projektový den s názvem Den české státnosti. Pedagogové
humanitní sekce si p ipravili vhodné téma, které se dnem české státnosti souvisí.
Studenti byli rozd leni do skupin, kde se nejd íve od učitelů dozv d li základní
faktografické informace, pozd ji se formou workshopů snažili je zapamatovat a
použít v n jakých širších souvislostech. Na konci projektového bloku m li vymyslet
vhodný hodnotný výstup, kterým by se pak p ed ostatními skupinami prezentovali a
snažili se i svým spolužákům p edvést, čím se celé dopoledne zabývali. Žáci si tedy
p ipravili různé prezentace, kreslili na velké formáty, hráli divadlo, dokonce se zpíval
i svatováclavský chorál.
Doufáme, že po tomto projektovém dni už všichni studenti naší školy v dí, proč se
Den české státnosti slaví. P ipomn li jsme si také postavu knížete Václava a jeho
významnou roli v české historii.

EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4
http://praha.educanet.cz
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

EDUCALL

M síčník g
 ymnázia, st ední odborné školy a základní školy EDUCAnet Praha s.r.o.

školní rok 2017/2018
listopad 2017

Revolution Train, an anti-drug campaign (1. 11.
2017)
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The other day, a few classes from my school went to an anti-drug program that was
held in a fully functional train. It was about 150m long and weighed over 300 tons!
The silver colour was clearly a giveaway that this was no ordinary train.
We arrived at the train station in Dejvice and were split up into three groups. As we
entered, we were welcomed by a nice lady who instructed us to leave our bags at
the entrance and have some water or use the bathroom if needed, because once
you enter the first part of the train it is impossible to The entire exhibition took about
one and a half hours. Certainly, I expected yet another boring lecture about how
drugs are bad. The first task we were given, was to fill out a questionnaire about
ourselves. The questions were mainly asking if we have ever used drugs, smoked,
drank alcohol or something along that line. Once that was done, we entered one out
of four theater rooms. I immediately knew we will watch a boring documentary. We
were played a short movie, which was divided into several pieces throughout the
train. An ear catching fact was when at the beginning of the film we learned that the
narrorator of the film is already dead and perhaps the scariest thing about this movie
was, that this mini-movie was based on a true story and not a typical documentary. It
was about a mistake made by two teenage girls who chose the wrong path in life.
Their life changed when they got into a car (after a night of drinking and dancing)
with two drunk and drugged men. While in the car, driven by one of those men, they
crashed into a motorcyclist who died instantly. Not only was this tragic, but one of the
but one of the girls lost her eye and the driver consequently went to prison.. Long
story short, the main character ended up doing pervitin and other drugs while still in
a relationship with one of those men. Their relationship turned worse as he
continued to sell drugs and use stronger and stronger types of drugs. Towards the
end, the girl had a baby with him and attempted several times to go through a
recovery program..
In my opinion, it was very hard hitting. You realize that if you ever do something like
this, you are pretty much screwed for the rest of your life. I myself found it interesting
and very true. My classmates had the same feeling about this program as I did. This
generation is almost an identical example to the mini-movie. Luckily, there is no one
who does drugs in our school. I absolutely recommend visiting this antidrug train.
Rashad Samman, EDUCAnet Praha, Grade 9.
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Návšt va Pražského hradu (3. 11. 2017)
Neuplynul ani m síc a studenti D jepisného seminá e znovu zavítali na Pražský
hrad. Zdá se, že je toto historické místo tolik zaujalo, proto se tam cht li znovu vrátit.
Tentokrát se cílem naší exkurze ale staly interiéry, a to interiéry, které nejsou pro
ve ejnost stále p ístupné. Jednalo se o reprezentační prostory. Zde se odehrává
veškerý ceremoniální život prezidentského ú adu. Zde prezident republiky p ijímá
zahraniční hosty, jmenuje ministry, soudce a generály, p ípadn po ádá státní či
kulturní akce. Studenti tedy mohli vid t nap íklad Špan lský sál, Rudolfovu galerii,
Habsburský sál, Zrcadlový sál a samoz ejm krásné vstupní prostory Rothmayerova
sálu. M li tak možnost být pohlceni atmosférou míst, která určit stojí za návšt vu.

(D jepisný seminá G4A, G4B na Pražském hrad , Právo 4. 11. 2017)

Týden v dy a techniky
Každoročn probíhá začátkem listopadu festival Týden v dy a techniky. V jeho
průb hu může široká ve ejnost navšt vovat p ednášky, výstavy a dny otev ených
dve í, všechny tyto akce jsou zam ené na biologii, chemii, fyziku, medicínu,
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astronomii etc. Letos jsme vyrazili s t ídou G3 do Akademie v d na p ednášku a
výstavu o laserech a čtvrťáci, kte í mají zapsané p írodov dné seminá e vyrazili na
p ednášky a akce, které se týkají jejich budoucího studia medicíny.

Odkaz na video k Týdnu v dy a techniky od studentů
https://drive.google.com/file/d/1CtDrwaUg3WCJIUsmXL8XGK8dbEJn9UiZ/view?ts=5a05e703

Bob ík informatiky 2017
Od 6. do 15. listopadu jsme se zúčastnili celonárodní sout že Bob ík informatiky, a
to nap íč všemi kategoriemi (od ZŠ4 až po maturanty)! Celkem za náš pražský
EDUCAnet sout žilo 155 našich borců všeho v ku, pohlaví i informatických
schopností - mezi tém 75 tisíci sout žícími z celé republiky se neztratili..!
V sout ži p edvedli velmi odvážný výkon všichni sout žící! Zvláštní uznání nás
všech v kategoriích KADET, JUNIOR a SENIOR ale zaslouží p edevším výkony
Pulato Rakhimova (ZŠ6), Elizabeth Zuri (ZŠ7), Adama Bohdálka a Tomáše Lapeše
(oba ZŠ9), a dvou Janů - Srnce (C1) a Siegla (G1B), p ičemž bodový zisk
posledního a prvního (!) z uvedených byl nejvyšší z celé školy (204 bodů)! :-) V
mladších kategoriích MINI a BENJAMIN dosáhli nejlepšího výsledku Adam Henton
(ZŠ5) a Ivo Krátký (ZŠ4).
Pro lepší p edstavu o sout žních úlohách, které naši reprezentanti zdolávali, jednu
p idáváme:
Bob í p íbytek má 4 místnosti spojené chodbami. Skládá se ze t í pokojů (A, B C) a jídelny (F).
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10 bobrů spících v pokoji A dostalo hlad a všichni cht jí do místnosti F, samoz ejm co nejrychleji.
V jedné chodb může najednou lézt pouze jeden bobr (nikdy ne více bobrů současn ) a trvá to
minutu, než takovou chodbu proleze.
Místnosti jsou dostatečn velké, aby pobraly všechny bobry.
Jaký nejv tší počet bobrů může být v jídeln F po dvou minutách?

Zdroj: Správné ešení úloh - X. ročník (2017) - Kadet. 
Bobřík informatiky [online]. České Bud jovice: KIN PF JČU, 2017 [cit.
2017-11-27]. Dostupné z: https://www.ibobr.cz/vysledky-skoly?view=bebras&task=10&kategorie=3

Všem sout žícím DÍKY za poctiv odvedené výkony!! :-)
Více info o sout ži a správnou odpov ď na uvedenou úlohu hledejte na ibobr.cz

K ÍŽEM KRÁŽEM EVROPOU
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15.11. 2017 se žáci druhého stupn zúčastnili sout že v anglickém jazyce v Dino
School. Letošní ročník hostil 13 pražských základních škol v p ti kategoriích.
Konkurence tedy byla obrovská. Sout žilo se ve všech jazykových dovednostech, tj.
mluvený projev, čtení, poslech, psaní. Účastníci také museli prokázat bezchybnou
znalost slovní zásoby a gramatických jevů. Velkou roli hraje také pohotovost,
p esnost a uplatn ní zkouškových strategií. Naši studenti usp li ve dvou soutežních
kategoriích a obsadili druhá místa. Zúročili tak své zkušenosti ze zkoušek
Cambridge - PET a FCE; jak je vid t, velmi efektivn . Všem výhercům gratulujeme!

Projektový den (den tř
řetí)
Svoboda versus nesvoboda
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Dne 16. listopadu jsme se op t sešli, abychom společn neobvyklým
způsobem strávili den. Tentokráte v novaný tématu svobody a nesvobody. Den,
který je u nás i ve sv t známý jako Mezinárodní den studentstva.
Není náhodou, že hlavn mladí lidé jsou citliví na útlak, represi a nesvobodu.
Byli to práv studenti vysokých škol, kte í 17. listopadu v roce 1939 a 1989 vyšli do
ulic, aby se zastali svobody. Ale co znamená svoboda pro současné dospívající?
Lidi, kte í se už do svobody narodili? Občas se jako učitelé bojíme, že svobodu naši
žáci vnímají jako n co samoz ejmého, n co, o co není pot eba se starat. Ale
demokracie je každodenní péče o polis, pocit, že i já se mám a mohu účastnit
politické hry, zajímat se o v ci kolem, být citlivý/á na bezpráví, v d t, že poslouchat
se nemá vždy, že je n kdy pot eba se postavit proti útlaku a nespravedlnosti, že
zákony mohou být n kdy psané proti duchu zákona, kdy občana nechrání, ale
perzekuují.
Cílem tohoto projektového dne bylo tedy p iblížit žákům pocit nesvobody, aby
si uv domili, jak důležité je pečovat o svobodu. Poušt li jsme si filmy, které
ukazovaly p íb hy lidí, kte í se odlišovali od p edstav “mocipánů” nedemokratických
režimů. Diskutovali jsme o odlišnosti, která neškodí, která zaslouží respekt, nikoli
trest. V tšina lidí, jejichž p íb hy jsme si promítali, nedopadla dob e, nechť jsou nám
tedy p ipomínkou, jak důležité je se vzájemn respektovat, tolerovat a nezotročovat.
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Best in Deutsch

Naše škola se zúčastnila 23. 11. 2017 celorepublikové sout že. Sout ž je určená
všem žákům III. stupn vzd lávání ve v ku 15 - 19 let a probíhá formou online testu,
který obsahuje všechny jazykové dovednosti v úrovni B1 - B2. Naše škola byla
zastoupena 5 studenty, kte í v rámci n mčiny (jakožto druhého jazyka) dosahují
úrovn B1. Výsledky celého zápolení budou zve ejn ny 15. 12. 2017. Tak uvidíme,
jakých dosáhneme výsledků.
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Rozvod jak emen
Studenti t ídy G2A a o dva týdny pozd ji i studenti t etího ročníku ze seminá e
práva uskutečnili na půd Právnické fakulty UK simulovaný soudní proces, tzv. moot
court. Studenti se v rámci procesu vžili do jednotlivých procesních rolí (soudce,
žalobce a žalovaný, jejich právní zástupci a sv dci) a na základ odborných
podkladů sehráli rozvodové ízení.
Manžel, pan Švec, v rámci tohoto ízení navrhl rozvod z důvodu opakované
nev ry své manželky a celkového rozvratu manželství. Paní Švecová s rozvodem
nesouhlasila a snažila se dokázat, že je invalidní a bez pomoci a péče manžela se
neobejde.
Soudci m li velmi složitou situaci, museli vyslechnout celou adu sv dků a
pokusit se rozhodnout, na čí stran je pravda. Informace o zdravotním stavu paní
Švecové zpochybnili sv dci, podle kterých se manželka často účastní alkoholových
večírků, na kterých odhazuje berle a s cizími muži tančí na stolech… V obou
p ípadech tak soudci nakonec rozhodli o tom, že manželství se rozvádí.
Studentům se myslím jejich nová zkušenost líbila, další proces, tentokrát na
jiné téma, bychom rádi simulovali v druhém pololetí.
Jan Papajanovský
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Špan lská olympiáda “Mundo Hispano”
Studenti EDUCAnet Praha se každoročn účastní sout že ve špan lském jazyce,
kterou pro své partnerské školy p ipravuje Masarykova univerzita Brno, Ústav
románských jazyků a literatur.
V minulých ročnících se naši studenti, v této celostátní sout ži, vždy umisťovali na
místech v první desítce. Nejlepším výsledkem bylo loňské první místo Leoše
Poklopa v kategorii B1. Díky tomuto umíst ní byl p ijat ke studiu hispanistiky na FF
MU.
V íjnu letošního roku prob hlo nejprve školní kolo této sout že.
Z tohoto kola postoupilo 5 studentů s nejlepšími výsledky do celostátního kola.
Začátkem prosince jeli 4 studenti reprezentovat naši školu do Brna.
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Nejlepšího výsledku dosáhl Petr Starka, který se umístil, v silné konkurenci, na 9.
míst .
Všem studentům Sá e J. Davisové, Sá e Švábové, Dominikovi Drdovi a zejména
Petrovi gratulujeme k úsp chu a d kujeme za reprezentaci naší školy.

Reálie Latinské Ameriky v Art Latin Gallery

Jak p iblížit studentům kulturu a um ní Latinské Ameriky? Číst ve t íd texty, dívat
se na dokumenty, prohlížet obrázky? A nebo vyrazit do ulic a navštívit galerii a
výstavu fotografií z Mexika a mít možnost hovo it s autorem?
My jsme zvolili tu druhou možnost a ud lali jsme dob e. Se studenty špan lštiny
druhého, t etího a čtvrtého ročníku jsme vyrazili do centra Prahy do Latin Art Gallery.
Tato galerie je jakýmsi otev eným oknem do latinskoamerické kultury v České
republice. Tato galerie po ádá výstavy zam ené na malbu, socha ství, fotografii,
grafiku a všeobecn vizuální um ní. Je místem, kde se p edstavují um lci z Latinské
Ameriky a karibských ostrovů. Je, ale také místem, kde vystavují čeští um lci, kte í
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mají vztah k hispánské kultu e. Galerie poskytuje místo ke kulturnímu dialogu, jehož
prost ednictvím chce p isp t k porozum ní a vzbudit zájem o latinskoamerické
um ním mezi českou ve ejností.
Navštívili jsme výstavu mexického fotografa Cosme Rada, který našim studentům
p iblížil vývoj mexické fotografie a její propojení se sv tem kultury a um ní. Cosme
se zam il na charakteristické rysy práce a společenskou funkci fotografa, jakož i na
roli obrazu ve fungování a rozvoji společnosti v současném sv t .
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Vánoční výlet do Ratibo ic
8.12.2017 celá naše základní škola vyrazila na menší výlet do Ratibo ic. Jeli
jsme tam, abychom se dozv d li n co o historii českých i zahraničních Vánoc.
Myslím, že jsme si tento výlet moc užili a doufám, že jsme tam nebyli naposledy.
Cesta nám trvala okolo 2 hodin, ale v autobuse jsme se rozhodn nenudilikoukali jsme na filmy a t šili se na to, co si pro nás letos p ipravili.
Když jsme dorazili, tak pršelo, ale našt stí jsme šli na prohlídku do zámku,
tudíž to žádný problém nebyl. V zámku jsme, ve velmi hezké form , zjistili spousty
v cí o d ív jších Vánocích v bohatších rodinách a o tom, jak tento sváteční čas
trávili. Ale bylo vid t, že se rádi pod lili i s chudšími a že si času Vánoc velmi vážili a
moc si ho užívali.
I v chudších rodinách byl tento čas velmi vzácný. Více o n m jsme se
dozv d li v menším dom na statku. Ale cesta k n mu rozhodn nebyla jednoduchá,
zhoršilo nám to bláto, které si necht n spousta z nás odnesla i domů
.

😊

Tento výlet jsme si všichni moc užili, poznali, pro nás, nové tradice a zvyky a
dozv d li se spousty informací, které v budoucnu rozhodn využijeme.
Karolína Havelková
EDUCAnet Praha, ZŠ 8
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Vánoční koncert v kostel U Salvátora (14. 12. 2017)
V posledním týdnu p ed Vánocemi se uskutečnil školní koncert, který byl p ipraven
panem profesorem Tomášem K ovinou. Zajímavá kulturní akce, jež se konala
poprvé v kostele U Salvátora, byla výsledkem n kolikam síční práce v p edm tech
Music. Účastnili se jí p edevším žáci základní školy, vystoupili i n kte í studenti
st ední školy. Jako první zazn la díla klasických autorů, nap . Johanna Sebastiana
Bacha či Fryderyka Chopina. Hudební doprovod zajišťovala Marie Steinerová,
učitelka zp vu na základní škole. Další doprovod zajistili žáci a studenti. Zajímavou
hudební vsuvkou byl doprovod pana profesora Pavla Husy, který zahrál na
kontrabas. Tento první hudební koncert v kostele se stane do budoucna tradicí.
Jedná se o velmi atraktivní místo, které má adu půvabů a poskytuje vynikající
akustiku pro sborový zp v a koncertování vůbec. D ti z prvního stupn se naučily
celou adu koled; na jejich výkonu byla vid t dlouhá a kvalitní p íprava.
Ohlasy na vystoupení byly značné a doufáme, že se v kostele U Salvátora sejdeme
všichni op t p íštím rokem v p edvánočním čase.
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PROJEKTOVÝ FILMOVÝ P EDVÁNOČNÍ DEN
Jako každoročn se p ed vánočními prázdninami uskutečnil projektový den
zam ený na filmovou výchovu. EDUCAfest letos vybral téma významných
osobností, jejichž životy byly zpracovány do filmových snímků různými autory. V
průb hu dopoledne se ve čty ech promítacích místnostech promítalo osm
životopisných filmů. Veškerá projekce byla komentována p íslušnými učiteli jazyků,
neboť festival je pojat i jako nácvik dovednosti poslechu s porozum ním a též výklad
kulturních reálií daných jazykových oblastí. Čty i jazykové promítací místnosti hispánská, n mecky, francouzsky a rusky mluvící p edstavily studentům mimo jiné
život malí ky Fridy Kahlo, kosmonauta Gagarina, významnou osobnost Alberta
Einsteina či Coco Chanell. Filmový festival probíhal v p íjemném prost edí školy,
kterou již zcela pohlila vánoční atmosféra. Tu ješt umocnila vůn občerstvení
zajišt né studenty maturitního ročníku, kte í je roznášeli do jednotlivých t íd.
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Karolina Bartošova,
memorable winner of the Kemper Human Rights Educational
Foundation Essay Contest
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This year the Kemper Human Rights Education Foundation (
khref.org) has offered a
$1000 first prize and a $500 second prize, as well as several memorable $100 prizes
to high school students from countries other than the United States judged to have
written the best answers to the following question: What is the most important
human rights issue in your country and/or the world and what should be done
about it?
Our G2 student, Karolina Bartošova has received a memorable mention and
received the $100 prize. She was selected out of thousands of non US highschool
students. Below, you may read Miss. Bartošova’s winning essay.

I scroll through Facebook and rest my eyes on a post by HateFree Culture. “Myths
and Facts: With Gypsies come only problems. They destroy houses, burn floors.
They behave like animals!” I click on the article, listing everything that is wrong about
this statement (stated by a person from my country, the Czech republic) and
explaining how stereotypes are highly misleading[1]. Kim Bogucki mentions in her
amazing TED talk, “not every Mexican is undocumented, not every person of color is
a criminal, not every white cop shoots people of color.”[2]I click on Myths and Facts
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and am overwhelmed with similar hateful comments, in which the staff of HateFree
explains why their hate is utterly unreasonable. Comments such as: “Gypsies don’t
want to adapt, they just want to take, take, take!” or “Gypsies have everything for
free and live from the taxes we pay!” and sadly, many more.
Romani is an ethnic group, which had come to Europe in 14. century, however they
originated in the Indian subcontinent. They developed a reputation of a nomadic
[3]
lifestyle and a migratory ethnic.
From a young age, most people in the Czech Republic are taught to respect others,
no matter their skin color, religious affiliation or looks. Yet, whenever they have to
walk past a Roma, they either cross the street, clutch their purses, reach for a
pepper spray or at least quicken their pace. I believe no one is born racist, however
somehow people still manage to develop a feeling of hate based on our fear towards
a whole race, only judging from their skin color. Does this sound ridiculous? It does.
Nevertheless, in my country, this is the reality and it is not discussed enough to
prevent it from being an issue.
Upon arrival, my former English teacher who flew all the way from the USA, had to
undergo a ‘sensitivity training’, as Romas aren’t a problem in his country to adapt
them to the poor situation in the Czech republic, personal experiences and movies
had been played for the foreigners.[4]I have never even talked about the issue in
school, just until last year, as it is a very sensitive topic in the Czech republic and
most people try to avoid it to prevent heated discussions. When my teacher opened
the topic and waited for the class’ reaction I waited as well what the others have to
say. And everyone was quiet and didn’t say a word. Just as the teacher took a deep
breath to start a debate, a boy raised his hand. “I hate them.” It struck me. Who is
THEM? “Them” are the ones who aren’t us. On the other hand, who are we? Who is
“us”? Those are all questions lying behind the whole problem of racism. We tend to
put people in boxes, sometimes even unintentionally. We divide people into certain
groups, based on what is most often only a first glance. As described in a powerful
[5]
video by TV2 Danmark
, “people see themselves as a part of a group of other
people, depending on a common trait they share, it might be religion, age, hair color,
social status or the color of their skin”. Most people do not bother to dig deeper and
find common hobbies or traits in the people who aren"t the comfortable and
comforting “us”. Furthermore, Roma people are not only labeled as “them” and only
rarely accepted as “us”, they are also put in a pigeonhole according to mean

EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4
http://praha.educanet.cz
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
comments (not just online), disregarding stereotypes and inappropriate jokes. This
results in what is considered to be almost “general knowledge”: All Gypsies are
thieves, thugs, bullies, rapists…This not only can not be considered a fact. This also,
and most of all, promotes fear, violence and most of all, racism.
Another example of this is what I’ve seen only a few days ago; a harmless post[6]by
a community on Facebook called Psí št stí (Dog’s luck), which shares pictures of
dogs looking for a new home for various reasons. It was about a dog called Bobík,
who was taken away from a Roma family, which supposedly wasn’t able to take care
of him. I listed through the comments and found numerous negative, rude comments
such as: “I wouldn’t even give a rat to them (Roma’s)” or “I wouldn’t trust them to
take care of a Tamagotchi.” Those were comments left on a post about a puppy
looking for a new home. Those were comments by real adult people, who might even
have children.
I am getting on a bus and as the doors are closing, a group of guys rushes in,
pushing me onto the people already standing on the bus. I am guessing they might
be a bit older than me, perhaps 18 years old. They don’t attempt an apology and so I
take a deep breath and let it go. One stop later, two of the boys start shouting rude
words, exclaiming, laughing and bumping into everyone around them as the bus
takes a sharp right turn. I take out my headphones and look the same direction as
them. Two small Roma boys, probably not older than 12 or 13 are standing at the
opposite side of the bus, holding onto the poles and talking quietly. I hear the white
boys next to me shout: “Hey, Gypsies, wanna take my wallet straight away or do you
want to kill me first?” I look at the two little boys. They lower their heads, staring into
the ground. The bus is full of people and I look around for someone to stand up for
them. But no one does. Some people smirk, some just stare into the ground. And I
don’t do anything myself. I feel alone despite being considered by most people on
the bus as a part of ‘us’. And the two Romas are ‘them’. I ask myself why haven’t I
done something. I must say I was worried I might fall out of the comfortable ‘us’ box,
become a part of ‘them’ and get in trouble. I was weak because I didn’t feel support
from the others on the bus. And that needs to change. Racism should be a
thoroughly discussed topic in all Czech schools, televisions, on social media and in
newspaper, so that the ones who are scared to help, would gather all the needed
courage to stand up to racism. I keep replaying that moment in my mind. And I will
be for a long time, until racism towards the Romas will not be a problem in my
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country. However that will not happen by itself, it needs help from us, us people in
general, to realize that in the end, we are all humans.
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6th

and 7th class annual EDCUAnet sleepover!

Once again, we packed our pj, sleeping bags and good mood. We ordered pizzas and
watched movies. But to make sure our parents were happy, we had a lecture about snakes
and did some math! And, yes, we were asleep before midnight!
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Sportovní úsp chy našich studentů
Na záv r kalendá ního roku jsme si pro Vás, milé čtená e, p ipravili shrnutí
sportovních úsp chů našich studentů. P ejeme p íjemné čtení. :-)

22.9.2017 Atletické závody Poprask

V zá í se naši studenti zúčastnili atletických závodů v rámci poháru st edních
pražských škol Poprask. I p esto že to byla pro v tšinu studentů premiéra na
závodech takového typu, poprali se s tím všichni velice statečn a obsadili p kné
15.místo v kategorii dívek a 16.místo v kategorii chlapců.

12.10.2017 Fotbalový turnaj Josefa Masopusta

V íjnu jsme se zúčastnili tradičního fotbalového turnaje st edních škol na počest
Josefa Masopusta - fotbalové legendy. Jedním ze základních smyslů projektu je
p ipomenout p íklad Josefa Masopusta, ukázat, že má smysl p istupovat k pln ní
svých povinností odpov dn . Ukázat, že sny jsou splnitelné a že pokud člov k n co
opravdu chce, má šanci svých snů dosáhnout. Tento rok se jednalo již o 7.ročník.
Naši kluci vybojovali 5.místo.
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6.11.2017 Open Florbal Troja

V pond lí 6. 11. 2017 prob hl ve sportovní hale Čechovy školy 9. ročník turnaje
OPEN Florbal Troja 2017. Zúčastnilo se 6 týmů, vít zství z loňského roku obhajovali
studenti Euroškoly Strakonice. 
Po dramatických semifinálových a finálových
zápasech nakonec putovní pohár získal náš tým EDUCAnet, který ve finále
porazil Gymnázium Jaroslava Seiferta. Domácí tým Trojského gymnázia se musel
spokojit s pátým místem. Mimo jiné nejlepším hráčem tohoto turnaje byl náš Oliver
Hradický. Velká gratulace celému týmu za skv lý výkon! :)

13.11.2017 Florbalový turnaj Poprask

Posledním turnajem roku 2017 byl florbalový turnaj v rámci poháru st edních
pražských škol Poprask. Naši kluci se snažili ze všech sil zopakovat p edchozí
úsp ch, ale bohužel konkurence byla veliká. V tomto turnaji se nám již tolik neda ilo,
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ale i tak si to kluci moc užili a snad jim bojovná nálada vydrží i do p íštího turnaje,
který nás čeká v únoru - tradiční Open Gate florbalový turnaj.

Veronika Prokůpková

Redakce časopisu a celý tým EDUCAnetu
p eje všem čtená ům klidné vánoční
svátky, pohodu i odpočinek.
T šíme se na shledanou v dalším
kalendá ním roce na stránkách tohoto
časopisu i na chodbách naší školy.
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Den otev ených dve í (17. 1. 2018)

Základní škola, gymnázium a st ední odborná škola otev ela své dve e… Pro
budoucí studenty a žáky si učitelé se současnými studenty p ipravili velice pestrý
program. Celé t etí a čtvrté patro se prom nilo v nejrůzn jší dílny se zajímavou
náplní. Uchazeči se svými rodiči mohli spat it různé aktivity, které jsou denní náplní
na této škole. Již u vchodu byl p ipraven informační stolek, u n hož vítali studenti
pod dohledem paní učitelky Veroniky Prokůpkové nov p íchozí. Pak už záleželo na
nich, kam jejich kroky zamí ily. Byly p edstaveny různé jazykov dné sekce, pan
učitel na zem pis si p ipravil cestovatelské zážitky, které absolvoval se současnými
studenty, bylo možné si zkusit osobnostní test nebo otestovat svou čtená skou
gramotnost… Všem zúčastn ným d kujeme za sv domitou p ípravu - panovala zde
velice p íjemná atmosféra.
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První ročníky si prohlédly originály korunovačních
klenotů na Pražském hrad (23. 1. 2018)
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Je již dávno prokázáno, že pro proces výuky je vizualizace jeden z nedůležit jších ba dokonce nejdůležit jším prost edkem úsp chu. První ročníky m ly to št stí, že
výstava našeho státního klenotu probíhala zrovna v tento čas. Jejich téma politologie
je sice teprve čeká, však v pam ti jim tento "klenot" zůstane. Jejich schopnost
vštípení do pam ti neprob hla nijak násiln , naopak p íjemn ji než auditivní formou
výkladu. Uchování v pam ti vzhledem k fotografiím v jejich mobilech nebude
problémem a nakonec i proces vybavení si p i konkrétním učivu prob hne snadn ji :)
Bylo nutné využít této jedinečné možnosti s p edstihem tématu, jelikož výstava
korunovačních klenotů je opravdu unikátní a na návšt vu je nutná notná dávka
trp livosti. Naše čekání 23. 1. obnášelo "pouhých" 10 minut v té zim , ale i to nám
stačilo. Celá tématika exkurze české státnosti byla posléze ukončena procházkou
Pražským hradem, kde jsme již ale vymrzli více a "snad poprvé" se zajisté všichni
t šili do tepla školní budovy:)

Literární hlavolam k maturit
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V úterý p ed vysv dčením se studenti čtvrtého ročníku zúčastnili maturitního
hlavolamu, který byl koncipován jako čtená ská dílna. Nicmén se tu nejednalo o
čtená e, nýbrž o posluchače, kte í m li za úkol analyzovat adaptaci literárního díla.
Celá aktivita byla p ipravena jako nácvik dovedností, jež budou studenti pot ebovat u
ústní části maturitní zkoušky; prost ednictvím jednoho z nejúsp šn jších
detektivních románů první poloviny 20. století se posluchačům zp ístupňuje tajemný
kontext mlhavých anglických blat, v jejichž objetí se nachází osamocené m stečko
Klinzbrew. V kostele po ned lní pobožnosti dojde k vražd . Policejní sbor se snaží v
šesti kapitolách roz ešit dramatickou zápletku - úkolem studentů je ovšem nejenom
vyhodnotit logickou provázanost vztahů mezi jednotlivými postavami, ale zamýšlet
se také nad jejich vývojem. Dalším z úkolů je soust edit se na jazyk, který zde
osciluje mezi různými polohami tak, jak je vyžadují protagonisté či antagonisté
p íb hu. Každá kapitola se zam uje na sledování konkrétních jevů - útvary
národního jazyka, slovotvorbu, styly a postupy, slovní zásobu. V poslední ad se
studenti t sn p ed rozklíčením záhady dozv dí podrobn jší informace o žánru a
také o tom, jak se klasická, krásná literatura odlišuje od tzv. pokleslého žánru. Mohl
by se tak studentům odkrýt vhled k tomu, co je to vlastn literatura jako um lecká
disciplína. Padesát let starý dramatický kus z archivu Českého rozhlasu by mohl
p ivést n které studenty k poslechu dalších audioknih, když už jsou dnes papír a
tiska ská čerň považovány za mrtvý textový nosič.
Prostor kmenové t ídy se prom nil v anglická blata, kde studenti prožili tzv. noc za
bílého dne. Zatemn ná místnost, jehličnaté stromy, sv télkující blata, dobré
ozvučení, to vše vytvo ilo tajemnou atmosféru, která ač mnohdy tísniv , postupn
odkrývala studentům pravdu o ďábelském plánu vraha ze zvonice.

Dokonalé půlnočko?
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Půlnoční p ekvapení. Zlatý h eb všech maturitních plesů. Stojí za ním spoustu tvrdé
práce, trénování a pevné vůle. Je t eba vše po ádn nacvičit a tak se trénuje již
n kolik m síců p edem.
Takhle n jak by to m lo asi být. My, letošní maturanti
na EDUCAnetu, máme ale radši trochu dobrodružství. A tak m síc a půl p ed
plesem nemáme ohledn půlnočního p ekvapení nic. Ani nápad, ani hudbu, ani
kroky... Dob e, ples je za m síc a půl. Z toho jsou dva týdny vánoční prázdniny. Asi
bychom m li začít n co d lat.
A tak se tedy p ed prázdninami balíme a jedeme na víkend pryč společn s
choreografem, který po pár minutách (vsadila bych se, že to možná byly i vte iny)
zjišťuje, že jsme totáln mimo. P edstavte si skupinku lidí, která není zrovna nadaná
na tanec. Máte? Tak a teď si p edstavte skupinku lidí, která je absolutn mimo
rytmus, bez tanečních vlohů a hudebního sluchu. Tak to jsme my. Víkend to byl dost
náročný, ale nakonec odjíždíme s tím, že alespoň máme choreografii a známe kroky.
Teď už stačí se to jen naučit. To bude p ece jednoduché.
Do plesu zbývá 5 týdnů. Scházíme se na t locviku a zjišťujeme, že kroky nám v
hlav p es prázdniny moc nezůstaly. Krom toho jsou mezi námi tací, kte í neumí
vůbec nic. Problém. Nenecháváme se rozhodit a stále mezi námi panuje skv lá
atmosféra plná smíchu. Jen nechápeme, proč se naše t ídní tak divn tvá í, když
nás natáčí zatímco jí naše p edstavení ukazujeme. Pak nám video pouští a nám je
to hned jasné. Jsme VÁŽN špatní. Ale klid. Hlavn klid. To stihneme.
Za 9 dní je to tady. Dochází nám, že jsme asi trochu ve skluzu a tak se scházíme i v
našem volném čase. Kdo by to byl ekl, že n kdy půjdeme dobrovoln do školy v
ned li? Není času nazbyt - trénujeme! Začínáme už dokonce jet všichni tak n jak
stejn , pokrok. Po ád to ale není dokonalé. Smích nás neopouští, jen si myslím, že
už je to smích zoufalství. Ale jedeme dál.
Krom
dokonalé choreografie ješt
nemáme ani oblečení, které si chceme
na půlnoční p ekvapení obléct. Písničku,
na kterou tančíme, už nechceme nikdy
slyšet. A dokumentaci od našich rodičů
nechceme snad ani vid t. Ale co, ono to
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n jak dopadne. Důležité je zůstat pozitivní. Naše půlnoční p ekvapení bude super. A
jak bude vypadat? To zůstává p ekvapením i pro nás…

Maturitní ples
Maturitní a imatrikulační ples je ji po dlouhou dobou tradicí v ech středních kol. A na e
kola nebyla výjimka. Ná ples proběhl 31. ledna v překrásném sále na ofíně. V ichni jsme
byli před plesem trochu nervózní jeliko na e „příprava“ nebyla nijak rozsáhlá ani pečlivá.
Spočívala ve dvou víkendech strávených ve kole a nacvičování “půlnočka” a jednoho
víkendu v Tanvaldu, který si nikdo nepamatuje. Na i nulovou přípravu jsme ov em vyvá ili
propagací a reklamou, tucet letáků a plakátů vyvě ených po kole a okolí spolu
s propagačními akcemi zahrnujícími i megafon zajistily, e se o plese vědělo iroko daleko a
sál byl téměř plný. Vlastně asi nejvíce věcí se rozhodlo a v den plesu přičem některé
improvizace překvapily i nás. Samotný ples proběhl bez vět ích problémů a myslím si, e si
ho v ichni u ili tak, jak se patří. Kapela i moderátor zvládli svou úlohu na výbornou a celý
večer jsme se mohli tě it z jejich přítomnosti a atmosféry, kterou vytvořili. Obě půlnoční
překvapení, z nich to druhé bylo doslova překvapivé, proběhla čistě a hladce navzdory
hudbě pou těné z mobilu, proto e zvukař neměl na i píseň. I after party proběhla ve v í
počestnosti, av ak její průběh nebudu komentovat, nýbr se řídím pravidlem „Co se stane
na after, zůstane na after“ ;). Nakonec bych chtěl v em poděkovat, e se na eho plesu
zúčastnili a doufám, e si ho u ili stejně jako my. Nyní předáváme ezlo třeťákům a tě íme
se zase za rok v ofíně.
Matyáš Kubů G4A
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Práce žáků
ů G3A
Po vzoru předchůdce konceptuálního umění Marcela Duchampa se pustila do tvorby i G3A.
Umění je zábava! Snad teď nezačnou mizet pisoáry…
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Pavel Oriniak (Pololetní práce ze ZSV, zadáním bylo porovnat váleččný konflikt
s jeho filmovým zpracováním.)
Mariňňák – fikce vs realita
V této práci bych se chtěl zaměřit na porovnání filmového zpracování válečného dramatu z
roku 2005, Mariňák, a války v Perském zálivu, na kterou se film zaměřuje z pohledu
Anthonyho Swofforda. Jako předloha mu slou í stejnojmenné memoáry z roku 2003. V něm
Anthony Swofford popisuje ivot v armádě, dobu, ve které byl nasazen v operaci Pou tní
tít a Pou tní bouře, a své upadající osobní vztahy a mentální zdraví.
Válka v Zálivu započala 2. srpna 1990 invazí Iráku na území svého mnohem men ího
sousedního státu, Kuvajtu. Tato invaze a následné obsazení vyvolalo řadu negativních reakcí
v zahraničí, předev ím v království Saúdské Arábie, které se obávalo případného
pokračování Iráku v invazi na jejich území za účelem zabrání strategických bodů kolem
Perského zálivu. Dal í důvod pro útok Iráku na Saúdskou Arábii by bylo získání významných
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lo isek nerostného bohatství. To, co Sadáma Husajna dostalo do situace, kdy si myslel, e je
válka nejlep í východisko, byly dluhy po irácko – íránské válce. Dlu il 15 miliard dolarů
Kuvajtu, 15 miliard dolarů Saudské Arábii a asi 10 miliard ostatním věřitelům. Jediná
myslitelná záchrana z dluhů byla v té době domácí ropná produkce, av ak ta byla omezena
po usnesení OPEC na konci irácko – íránské války. Proto Sadám Husajn podnikl politický
nátlak na Kuvajt tím, e jej obvinil z kráde e ropy z ropných lo isek le ících na společných
hranicích zemí a začal ířit a podporovat my lenku, e Kuvajt je právoplatně jen dal í
provincie Iráku. Poté, co v létě 1990 získal od amerického velvyslance informaci, e spory
mezi Kuvajtem a Irákem se nijak netýkají Spojených států a jsou z pohledu USA vnitřní
arabskou zále itostí, se Sadám Husajn, bez obav z vojenské ofenzívy ze strany Spojených
států, odhodlal k armádní akci. V reakci na ni rada OSN schválila sankce proti Iráku a
prezident Spojených států George H. W. Bush vyslal vojska k obraně Saúdské Arábie. Tím
započala operace Pou tní tít (6. srpna 1990), její cílem byla pasivní obrana hranic Saúdské
Arábie, a později i operace Pou tní bouře (17.ledna 1991), která se zaměřila na vyhnání
iráckých vojenských jednotek z Kuvajtu. Pou tní bouři předcházel Ocelový dé ť. Tato fáze
měla za úkol zničit pozemní protiletadlovou obranu Iráku. Po získání letecké převahy
započal pozemní útok koalice na irácké okupanty, doprovázen bombardováním iráckých
frontových linií. Operace Pou tní bouře skončila 28. února osvobozením Kuvajtu. Na
počátek operace Pou tní bouře reagoval Irák ostřelováním částečně spojeneckých
základen v Saúdské Arábii a zároveň ostřelováním Izraele. Vrchní irácké velení
předpokládalo, e se tímto způsobem podaří do války zatáhnout Izrael a tak vnést rozkol do
řad spojenců, jeliko by Arabové pravděpodobně odmítli bojovat bok po boku s Izraelci.
Tomu se v ak, po jednání se Spojenými státy, podaří zabránit, mimo jiné pomocí dodávky
baterie obranných protiraketových střel MIM-104C Patriot PAC-2. Během války vzrostla
cena ropy ze 14 dolarů za barel na 50 dolarů za barel. OSN uplatnila na Irák ekonomické
sankce, trvající od 6. srpna 1990 do 22. března 2003.
Film se k válce staví kriticky, a mimo jiné také dává nahlédnout do silných pochyb hlavního
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hrdiny o správnosti jednání ostatních vojáků Spojených států. Nejlep í příklad tohoto
my lení je scéna, ve které najde Swoffordova jednotka silnici plnou spálených vozidel, na
kterou nedlouho předtím zaútočily stíhačky spojeneckých sil. Swofford se vydá na obhlídku,
na které nalezne zuhelnatělá těla lidí, ji se sna ili uniknout válce. Je to jeden z nejsilněj ích
momentů celého filmu, kde je hlavní hrdina nucen sám se vypořádat s realitou konfliktu.
V e vidíme jen ze Swoffordova pohledu, ale to nerozbíjí pocit nestrannosti, proto e v celém
filmu prakticky není ádná druhá strana. Iráčané nejsou viděni, jak páchají zvěrstva, nebo
jak naopak ukazují svou lidskost. Prostě jenom nejsou viděni. A na jednu scénu, v závěru
filmu, která zobrazuje frustraci vojáků, Alana Troye a Anthonyho Swofforda nad tím, e jim
bylo odepřeno vystřelit na jediného nepřítele v celé válce. Ani v této scéně to v ak není
osobní a nad Iráckým vojákem není vzná en ádný rozsudek. Snímek neře í dobro a zlo a
nevzná í rozsudky nad jednou stranou. Je jen na straně samotných vojáků. Swofford a
ostatní mu i v jednotce si pro li jedním z nejtě

ích výcviků které existují, ale schopnosti,

které získali nemají kde vyu ít. Před nasazením v Arabských emirátech sledují Apokalypsu a
podle slavné scény s Jízdou Valkýr si představují nadcházející konflikt. Tyto představy se do
značné míry shodují s představami diváků, ale jsou rychle rozbity, a nahradí je vysilující
pou ť a ubíjející nicnedělání. Film se ale nestává nudným, pouze jiným od očekávání diváka.
Nekonečná stagnace vojáků v operaci Pou tní tít pomalu ohlodává jejich nervy. Čas se pro
ně zastavil, ale v jejich domovech jde dál a jejich vztahy s rodinou a přítelkyněmi se
rozpadají. Tento snímek ukazuje, e lidé, kteří byli rozbiti a znovu sestaveni v profesionální
odstřelovače se kvůli nemo nosti pou ít své schopnosti hroutí stejně, jako kdyby byli v boji.
Mimo své protiválečné poselství má tento film také velmi kvalitní zpracování hudebního
podkresu, který byl slo en Thomasem Newmanem. Celý film působí za lým, vybledlým
dojmem, který se skvěle hodí do pou tního prostředí a v divákovi vyvolává dojem skoro
hmatatelného sucha. Hlavními barvami filmu jsou písečně bé ová a tmavá vojenská zelená.
Myslím si, e se film sna í působit realisticky a e se mu to do jisté míry i daří. Av ak
strohost a jednolitost pozadí ve vět ině filmu vzbuzuje a

symbolický dojem, co je,
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samozřejmě, do jisté míry způsobeno zasazením filmu v pou ti.
Myslím si, e film je velmi kvalitní, pokud chcete okno do du e vojáka, který prochází
mentálním rozkladem.
Není dobrým filmem, pokud byste se chtěli dozvědět více ne základní fakta o válce v Zálivu.

Návšštěěva koncentrač
čního tábora Osvěětim

První břřeznový den jsme se vydali autobusem přes celou zemi do Polska, kde jsme
nav tívili koncentrační tábor Oswietim. Pět hodin jízdy uteklo jako voda. Prohlídka, která
byla plánována na est hodin, začala v pracovním táboře Auschwitz I. Procházeli jsme
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různými expozicemi přibli ujícími den vězně v pracovním lágru, způsob dopravy vězňů do
vyhlazovacího tábora a zejména expozice ukazující technologie průběhu usmrcení v
plynových komorách. Ve druhé části prohlídky jsme přejeli autobusem do vyhlazovacího
tábora Auschwitz II - Birkenau. Holokaust jako jedno ze stě ejních témat dějepisu,
moderních dějin, literatury poválečné se tak studentům otvírá v mnohem ir í perspektivě.
První březnový den klesaly teploty velmi nízko, tak e jsme mohli sami alespoň částečně
pocítit na vlastní ků i s jakými krutými podmínkami se lidé uvěznění v táboře museli
vyrovnávat. Exkurze je jednou ze stě ejních tematických náv těv, která propojuje studenty
se souřadnicemi míst, které jsou pro na i historii významné a které odkrývají lidství a
nelidství v jejich neustálém zápasu o místo na světě.
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Volby nanečisto
Studenti t íd ZŠ8, ZŠ9, G2A, C2, G3A a C3 si p ed prezidentskými volbami vyzkoušeli volbu
nanečisto. V týdnu p ed prvním kolem si vzájemn p edstavili všech 9 kandidátů a následn
n kterému z nich dali svůj hlas, p ed druhým kolem pak vybírali z kandidátů postupujících (v
reáln volb i v té školní).
A jak volby dopadly? Záleží na volebním systému, vyzkoušeli jsme totiž hned čty i. V tom
nejjednodušším, jednokolové v tšinové volb , by se prezidentem stal Mirek Topolánek. K
vít zství v tomto systému totiž stačí získat nejvíce hlasů ze všech kandidátů, lhostejno, zda
celkem 12 či 55 %. Topolánek jich p itom získal 29 %, druhý Hilšer 24 %.

EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4
http://praha.educanet.cz
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Dvoukolová volba
Odlišných výsledků jsme dosáhli p i využití dvoukolového v tšinového systému, kdy
kandidáti musí pro vít zství v prvním kole získat p es 50 % hlasů, pokud žádný z nich takové
množství voličů nep esv dčí, koná se pak kolo druhé. Do n j postupují dva kandidáti, kte í
byli v prvním kole nejúsp šn jší.
Dvoukolová v tšinový volby by oproti té jednokolové m la “produkovat” mén kontroverzní
kandidáty, kdy v prvním kole sice může usp t kandidát budící v tší emoce (zpravidla
kandidát extremistický), ale v druhém kole se pak proti takovému kandidátovi mohou spojit
voliči všech ostatních neextremistických kandidátů.
A potvrdilo se to i u nás: v prvním kole zvít zil Mirek Topolánek a na druhém míst se umístil
Pavel Fischer, v druhém kole se nicmén v tší část p íznivců ostatních kandidátů p iklonila k
mén kontroverznímu Fischerovi, který v n m t sn zvít zil.
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Druhé kolo se skutečnými kandidáty
Pro zajímavost jsme vyzkoušeli i hlasování v druhém kole za p edpokladu, že by do n j
postoupili stejní kandidáti jako v reálném prvním kole - tedy Miloš Zeman a Ji í Drahoš. S
pom rn jasným výsledkem 83 % v n m nad skutečným vít zem Milošem Zemanem vyhrál
Ji í Drahoš.
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Demokracie 21
Dalším volebním systémem, který jsme vyzkoušeli, je systém Demokracie 21 vytvo ený
excentrickým matematikem Karlem Janečkem. Jeho podstatou je použití pozitivních a
zároveň i negativních hlasů. Každý volič tak může až 2 pozitivními hlasy podpo it své ideální
kandidáty, ale pomocí 1 negativního hlasu má také možnost snížit šanci na zvolení toho
kandidáta, kterého považuje za nejhoršího. Systém by m l vést k tomu, že s vít zným
kandidátem bude spokojeno (matematicky) nejvyšší možné množství lidí.
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Zajímavé je, že vít z jednokolové volby a finalista volby dvoukolové Topolánek se umístil až
na t etím míst , za Pavlem Fischerem a Markem Hilšerem. Zdůvodn ní je prosté Topolánek sice získal více pozitivních hlasů, zároveň jej ale také n kolik voličů označilo
hlasem minusovým. Oproti tomu Fischer i Hilšer m li mén p íznivců, ale žádné odpůrce.
Často používaným argumentem proti Demokracie 21 je obava ze snadného obejití funkce
negativního hlasu účelovým postavením toho nejhoršího kandidáta. Ten nasbírá všechny
negativní hlasy, které tak nedopadnou na jen o trochu mén hrozného kandidáta s výrazn
v tší šancí na zvolení. V našem p ípad mohl takovým kandidátem být Petr Hannig stojící
vedle Miloše Zemana, ukázalo se však, že v tšina studentských voličů i p es p ítomnost
“slam ného panáka” svoje hlasy zacílila z hlediska volební taktiky správn - na Miloše
Zemana.
Jan Papajanovský

Týden mozku
Ka dý rok v první polovině března probíhá festival Týden mozku, jedná se o celou řadu
výstav, workshopů a předná ek pod patronací pičkových center v oblasti výzkumu a léčby
v eho co souvisí s nervovou soustavou. Letos třeťáci a maturanti z biologického semináře
nav tívili interaktivní výstavu, kde se seznamovali například s problematikou na ich smyslů
a spánku, poté se studenti účastnili předná ky paní profesorky Sykové na téma
neurodegenerativní onemocnění, jejich výzkum a léčba. Během předná ky na e přední
vědkyně ve výzkumu nervové soustavy představila celou problematiku, zopakovala základní
pojmy z nervové soustavy, vysvětlila, co jsou neurodegenerativní onemocnění a jak se
zkoumá jejich léčba. Velká část předná ky pak byla věnována výzkumu vyu ití kmenových
buněk při po kození centrální nervové soustavy, co je momentálně jistě jedna z nejvíce
rozvíjených kapitol medicíny. Výstava i předná ka byly moc zajímavé, tedy předná ka o
hodně více a dokázala zaujmout i studenty, kteří biologii nijak zvlá ť nepro ívají.
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Chemická olympiáda
22. 3. 2018 proběhla na Educanetu chemická olympiáda, soutě ících studentů nebylo
mnoho, ale jejich zapálení pro věc bylo super. Nejprve se studenti utkali v teoretické části,
poté následovala komplexní laboratorní úloha. Po vyhodnocení v ech částí se na prvním
místě se umístila Aruzhan Nugumanova, druhé obsadil Michael Holt a bronzovou získala
Nikola Kolářová. V em patří velká gratulace.

Vláda ČR - Hrzánský palác
Současná situace ve vládě vyvolává řadu otázek i v řadách na ich studentů, proto nás to 23.
3. přivedlo a na samotný Úřad vlády ČR, kde jsme si měli vyslechnout předná ku na téma
Úřad vlády ČR - její statut, úlohy a fungování.
Leto ní konání ji bylo přesunuto ze Strakovy akademie do Hrzánského paláce. Prý z důvodů
současných změn… :)
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Pro nemoc předná ející v ak bylo téma poněkud upraveno, resp. roz ířeno a to v ná
prospěch, o téma EU. Předná ející byl erudovaný v politologii, právu a evropských otázkách.
Jeho nepřipravenost byla evidentní a styl přednesu odpovídal předná ce spí e pro
vysoko kolské studenty, proto panovala zpočátku obava o dosah obsahu u studentů, kteří
se zdáli, e usnou, jeliko jazyk pána z odboru komunikace byl na ně velmi slo itý a je tě
bez podpory prezentace. Druhá polovina v ak přinesla o ivení a očekávaný výsledek. Zde se
jeho přednes přizpůsobil věkové kategorii a byl znát zájem z řad studentů prvního ročníku.
Nakonec jej některými otázkami doslova zaskočili a z jeho úst zazněla slova “to je znát
presti ní kola”, co nás v echny velmi potě ilo.

Sen noci svatojanské - Divadlo Na Fidlovaččce
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V úterý 27. března, u příle itosti Mezinárodního dne divadla, jsme nav tívili divadelní
představení Sen noci svatojánské. Shakespearova komedie ve zpracování činoherního
souboru Divadla Na Fidlovačce oslovila na e studenty nejen tématikou, ale také scénografií.
Jedná se o dílo, které studenti povinně zhlédli jako doplněk výuky Český jazyk a literatura.
Studenti gymnázia a střední odborné koly se tak setkali s hrdiny antické komedie, její city
jsou usměrňovány nadpřirozenými silami, které jako by ukazovaly do dne ní doby, kdy jsou
zamilovaní vedeni jakousi nepojmenovatelnou silou, a jsou tak ve svém citu zaslepeni a
zbaveni racionality.

Zlatý Ámos EDUCAnetu

Mezinárodní den učitelů je 5. 10., ale v České republice se ji tradičně slaví 28. 3., kdy si
připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského. Při této příle itosti kola
uspořádala projekt, kdy si učitelé vyměnili místa za katedrou se studenty druhého a
čtvrtého ročníku. Star í áci si mohli pod vedením svých učitelů vyzkou et, co vzdělávání
druhých obná í a mlad í spolu áci z prvního ročníku a základní koly je následně ocenili v
anketě Zlatý Ámos Educanetu. Po sečtení v ech hlasů mů eme s radostí oznámit, e
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vítězem celého projektového dne se stává: Barbora Hlávková z G2A a Asadkhon Rakhimov z
C3
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Netradiční brigáda
Již každoročn je začátkem dubna vyhlášen den úklidu.V kampani Ukliďme sv t, ukliďme
Česko! vycházející z mezinárodních iniciativ Clean Up the World! a Let´s do it! jde o to
zbavit okolí odpadků a přisp t tak ke zlepšení společného životního prostředí! Letos se do
této akce zapojila třída G3A a rozhodla se uklidit cigaretové nedopalky v okolí školy.
Studenti to m li zároveň jako netradičn hodnocenou brigádu.
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Biologická olympiáda
V pátek 6. 4. prob hla biologická olympiáda, studenti řešili různé typy testových a
problémových úloh, výsledky byly dost t sné, přesto jsou první tři pozice jasné. Vít zem se
stává Nikola Kolářová, druhé místo obsadil David Jakub a bronz patří Dian Nugymanové.
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Návštěva Petschkova paláce
5. 4. 2017

My, studenti čtvrtého ročníku, jsme se nedávno, pod záštitou paní učitelky Bártové, v rámci
d jepisného semináře vydali do Petschkova paláce.
Za druhé sv tové války zde m lo sídlo pražské gestapo. Petschkův palác se stal proslulým
místem, kde se vlastenci a odbojáři, které se podařilo dopadnout, museli postavit čelem
nelidskému zacházení a mučení za účelem vyzrazení informací o odboji.
Naše průvodkyn , kterou jsme znali z dřív jška, protože u nás odučila n kolik hodin a kterou
k tomuto místu vedl rodinný vztah, nás provedla celým přístupným komplexem a detailn nás
seznámila s mučírnou a veškerým dochovaným vybavením, s celami i s dozornou.
Zážitek to byl silný, obohacující a op t nás kousek posunul k chápání tehdejších pom rů a
ct ní našich předků, kteří pro nás vybojovali to, co máme teď.
D kujeme.
Jan Srna G4A
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MUMMIE OF THE WORLD
16. 4. 2017
When talking about mummies, most of us think about Egyptian pharaohs. But did you know
there are mummies in South America, Austria or even Czechia? We saw many mummies
including pharaohs, sacrificed children, people who fell into peat, or an Austrian family
whose bodies were placed in a well-ventilated area. It is kind of scary to look at someone
who died just so long ago, but it is also incredibly fascinating to take a close look at them and
compare your fingers with their. Even when someone didn’t listen to the narration, I’d bet
their mind was blown as much as mine was.
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Veletrh JA studentských firem
12. 4. 2018
Ve čtvrtek 12. dubna prob hl v Galerii Harfa již 23. ročník Veletrhu JA Studentská firma
roku. Veletrhu se zúčastnilo 40 studentských firem z celé České republiky. Naši školu letos
reprezentovala studentská firma Edubags studentek ekonomického semináře G3. Zákazníkům
nabízela a též úsp šn prodávala své výrobky - ručn malované plát né tašky. D včata m la
možnost vyzkoušet si v praxi své teoretické znalosti z vyučování, inspirovala se u konkurence
a získala cenné praktické zkušenosti. D včata své studentské podnikání ukončí až k 30. 6.,
takže zájemci o jejich výrobky je stále mohou kontaktovat buď osobn nebo na jejich
Instagramovém účtu.
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Představení Petr Pan v Hybernii
24. 4. 2017

8. ročník ZŠ EDUCAnet navštívil dne 24.4. 2018 divadlo Hybernia za účelem
zhlédnout představení Petr Pan, ztvárn né taneční školou Indance. Vystoupení trvalo 100
minut. V představení jsme m li možnost vid t tančit žákyn 7. a 8. třídy Morgan Botbol a
Viktorii Hlavatou. Představení bylo velmi podobné knize, a proto doporučuji nejprve si tuto
knihu přečíst. Vzhledem k baletnímu provedení je představení vhodn jší spíše pro starší
v kovou kategorii.
Se třídou jsme se shodli na pozitivním hodnocení tohoto představení. Divadelní efekty
byly moc p kn vymyšlené a vše bylo dopln no vhodnou hudbou.

Literární soutěž Rostu s knihou
V rámci kampan na podporu četby knih Rosteme s knihou se každoročn pro školy
vyhlašuje literární sout ž na n jaké atraktivní téma. Letos bylo organizátory akce vybráno
téma: Stalo se ve 20. století aneb 
Událost 20. století, kterou považuji za převratnou. Této
sout že se mohli zúčastnit žáci od první třídy po maturitní ročníky. V kategorii střední školy
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vyhrála celorepublikovou soutěž studentka EDUCAnet Praha Denisa Bohdálková ze
třídy G3A. Její práce se týkala zavedení plošného očkování.
Výherkyni moc gratulujeme.

The Centennial of U.S - Czech Relations
Not many people know, but 2018 is a great year for U.S-Czech relations – why? Because it
has been exactly 100 years since formal diplomatic relations between these two countries
were established. We have marked the 100 years of U.S –Czech relations by creating an
American Cultural day during which students presented “American Cultural Science Fair”
which covered topics such as American food, sports, music and even Hollywood. To make
this an even more exciting, we invited the Director of
American Center, Mr. Anthony Jones who was gracious
enough to evaluate and chat with our students about their
projects and give a lovely lecture about his life as a
diplomat.
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Projekt Mediální výchovy pro studenty G3A
25.4. 2018
V současnosti je velice důležité ukázat žákům nástroje, které mohou využívat, pokud se cht jí
orientovat v dnešní informačn přehlcené dob . Proto jsme se rozhodli uspořádat projektový
den, který by žákům umožnil projít si nejznám jší mediální kauzy, vysv tlit si pojmy a
přiblížit si mýty, které vedou k zvyšování nenávisti, tudíž polarizaci společnosti.
Žáci si nejdříve vyhledávali definice pojmů, poté jsme zhlédli dvacetiminutový dokument
Nic než lži, následovala skupinová práce. N které skupiny žáků se zabývaly aktuálními
mediálními kauzami, jiné si zkoušely návod, jak postupovat, pokud vyhledávám informace.
(LITHIUM, NOVIČOK, AUTOLÉKARNIČKY, ALTERNATIVNÍ MÉDIA, VÁLKA NA
UKRAJIN – HYBRIDNÍ VÁLKA VEDENÁ I POMOCÍ DEZINFORMACÍ, MÝTY O
EU).
Každá skupina prezentovala svůj výstup, o kterém se diskutovalo.
Jako poslední (a dle hodnocení žáků nejlepší) byla přednáška Petera Zsapky z Evropské
komise. Téma přednášky se týkalo způsobu, jak člov k podv dom postupuje při osvojování
informací a jakým způsobem toho využívají političtí populisté nebo lidé z reklamní branže.
Na záv r celého dne sami žáci písemn zhodnotili tento den, zde jsou doslovn přepsaná
hodnocení:
Nejlepší projektový den, skvělá přednáška!
Líbilo se mi, jak Zsapka nám dal svůj pohled na situaci o falešných zprávách.
Bavilo mě zjišťovat, jak funguje náš mozek z pohledu racionálního nebo emocionálního.
Rozhodně mě bavila a zaujala přenáška pana Zsapky a také si hodně cením celkově toho, že jsme řešili fake
news, hoaxy a propagandu.
Bavily mě přednáška a vtipy slovenského muže.
Nejvíce mě bavilo probírání tématu o EU.
Bavila mě prezentace, už jen kvůli tomu, že si pan Zsapka myslel, že je dnes hrozný být odstrčený.
Přednáška byla skvěle udělaná, pan přednášející se uměl skvěle projevovat a asi už trochu věděl, jakými
způsoby k nám promlouvat. Celkově to byl jeden z nejlepších projektových dnů.

EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4
http://praha.educanet.cz
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
Projektový den byl na zajímavý a přínosný téma.
Přednáška byla velmi obohacující. Dozvěděla jsem se mnoho věcí!
Mně se líbilo téměř vše, jelikož si člověk alespoň připomene nebo naučí, jak pracovat s informacemi, které se
na nás valí za všech stran.
Celý den mě bavil, nejvíce asi přednáška. Přednáška byla cílena na nás tak, aby nás nenudila. Pan byl velmi
vtipný. Ve skupinových pracích bylo dobré, že jsme se dozvěděli o problémech nebo spíše „kauzách“, které se
udály v poslední době u nás.
Téma jsme pochopili a fakt si z toho něco odnesli!
Nelíbilo se mi, že jsem nedostal žárovku!
Bavilo mě celkově všechno (způsob prezentování, interakce přizpůsobená nám, téma a srozumitelné podání,
pan Zsapka to ze mě zvládl na jedničku!)
Oceňuji kreativitu celého dne!
Nejvíce mě bavila asi přednáška, protože byla funny. Moc mě nebavilo vyhledávání pojmů, ale oceňuji, že jsme
měli prostor k vlastnímu prozkoumání zpráv na internetu. Téma dne se hodí do života, to taky cením!
Přednáška byla vtipná!
Skupinová práce byla fajn. Přednáška byla super, byla zábavná a dokázala udržet pozornost. Více takových
přednášek!!!
Velice mě bavila přednáška, jelikož to pán podal velice zajímavě. Líbilo se mi rozebírání reklam, jakým
způsobem pracují s emocemi. Myslím, že hoaxy a dezinformace jsou velice důležité v době internetu. Mám
pocit, že mě tato přednáška obohatila.
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Veletrh

pracovních příležitostí

26. dubna 2018 uspořádal EDUCAnet Praha projektovou aktivitu Veletrh pracovních
příležitostí - tento termín byl vybrán jako připomínka státního svátku 1. kv tna - Svátek
práce. Celou akci m la na starosti skupina žáků z C2. Organizace celého veletrhu probíhala v
rámci přípravy v předm tu Manažerské dovednosti pod vedením profesorky Pavly Cidlinské.
Veletrh spočíval v realizaci skutečných stánků, z nichž každý představil jednu profesi. Žáci a
studenti m li představit jedno povolání z pohledu společenské prestiže, uplatn ní na
pracovním trhu a společenské potřebnosti. Žáci si vyzkoušeli prezentaci v češtin i
angličtin , a to před porotou složenou z učitelů i před svými spolužáky, kteří jednotlivé
stánky obcházeli. Celková atmosféra školy byla velmi uvoln ná a korzující návšt vníci
dokázali vyvolat dojem, že se škola prom nila v opravdové výstavišt . N které stánky byly
velmi p kn připraveny z hlediska vizuálního, mnozí pracovali s výpočetní technikou či
nabízeli ochutnávku svých produktů. Představené profese pokrývaly různé oblasti lidské
činorodosti; byla zde zastoupena řemesla, profese v decké či um lecké a v neposlední řad se
objevila i povolání sportovní a lékařská. Dv poroty vyhodnocovaly nezávisle dovednosti
studentů odvislé od jejich prezentačních schopností, grafického zpracování, prostorové
kompozice a míry zapojení jednotlivých členů týmu. Žáci základní školy získali velmi dobré
bodové ohodnocení při představení operního režiséra, fyzioterapeuta, průvodce cestovního
ruchu, meteorologa, archeologa nebo automobilového závodníka. Ze střední školy je potřeba
vyzdvihnout prezetanci profese ilustrátora, knihovníka a sportovního psychologa. Celkovými
výherci se staly profese “tesař” (ZŠ) a “barista” (SŠ), jejichž veletržní stánky získaly
nejvyššího bodového zisku.
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A Touch of History (2. a 3. kvěětna)

Our middle schools get a touch of history by living for two days in Western Town
Stonetown. Located in the depths of Vysocina, this little town is based on 18th century
Western town in California. This meant that for two days we lived in little wooden huts,
with no electricity, internet of even running water. We have lessons on knife and axe
throwing, lasso throwing and even searching for gold. The trip was completed with a
lecture on Native Americans and Cowboys and their search for gold. Simply, a great way
to spend two days outdoor while the rest of the students are taking their maturita
exams.
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Discover Ireland (22. - 29. kvěětna)
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Once again we went on our annual trip and this time we chose the Republic of Ireland. We
arrived in Dublin and immediately moved on to the western part of the country and the
famous Cliffs of Moher. Beauty unimaginable! After few days, we made our way to the
Wicklow Mountains National Park where we camped near a cold but refreshing lake and
hiked as much as 28 km per day! Yes, it was challenging, but that is what we wanted. During
one of our hikes we made it to the lovely historical Glendalough Monastery, a 6th century
Christian settlement, the oldest one in Ireland. Upon our arrival back in Dublin, we not only
managed to taste delicious Irish food, but found our way to check out many churches,
Trinity College and of course gift shops! Did we learn a lot - yes. First of all, some of use
learned that Republic of Ireland is not the same as Ireland in UK J We learned the difference
between Gaelic and English and why the Irish have such a strange accent. We learned
historical importance of immigration and natural wonders of Cliffs of Moher. And we can all
say, that we can’t wait till next year’s trip.
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Cambridge Exams – English
rd
This year all our 3
year Gymnazium students took the Cambridge English PET or FCE exams.
Not only that, but several students from Middle school took the exams as well as
elementary students took the Young Movers Exams. We are eagerly awaiting the results!
Good Luck to all of them.

Exkurze do Podolské vodárny
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Studenti tříd G2A a G2B nav tívili Podolskou vodárnu. Exkurze byla to byla zajímavá a asi
vlivem počasí o hodinu krat í ne bylo plánováno. Přesto jsme viděli celou řadu zajímavých
zařízení, dozvěděli se, odkud Praha získává vodu a jak ji upravuje, a odhalili záhadu, proč je
Podolská vodárna momentálně bez vody…

Přředání maturitního vysvěědččení
Ve čtvrtek 31. 5. proběhlo v prostorách kolní jídelny předání maturitního vysvědčení
studentům 4. ročníku gymnázia a střední koly informační technologie EDUCAnetu. Nálada
byla patřičně slavnostní a chudák třídní maturantů, Dagmar Findová (na titulním snímku
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le ící studentům v náručí) si musela zajistit odvoz domů, aby pobrala v echny květiny, lahve
a dal í dary. Leto ní čtvrtý ročník se moc vydařil. Studenti i jejich specifický přístup ke
studiu nám budou chybět… :-)
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Z 8 na kole v přříroděě v nejvěět ím zážžitkovém parku v ČR v
Břřezové
Osmá třída se tento týden po dvou letech vrací na místo činu. Ji v esté třídě si áci mohli
vyzkou et zdej í různé adrenalinové zá itky – bungee running, lanový okruh, rafty atd.
Vzhledem k vyzkou ené atraktivitě areálu byla leto ní volba na kolu v přírodě jasná. Jsme
je tě star í, máme tedy mo nost vyzkou et i náročněj í aktivity – bungee trampolíny,
armygame, freefall… V současné době máme za sebou bungee running, kde jsme soutě ili
ve dvojicích a pro vítězství jsme udělali opravdu v echno. Často rozhodovala kvalita
podrá ky a délka trávy v okolí. I do lanového okruhu, který byl opravdu plný různých
zajímavých nástrah, jsme se vrhli naplno. Jízda na kole po laně v esti metrech nad zemí
přece za zá itek stojí. :-)
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Milí čtenářři tototo měěsíččníku,
právěě máte přřed sebou poslední leto ní číslo časopisu, který začčal
vycházet na podzim loňňského roku. Po celý rok jsme Vás informovali
o akcích, které studenti na na í kole mohli zažžít. Jednalo se o
pestrou nabídku růůzných typůů vzděělávacích, ale i zábavných exkurzí.
Doufáme, že jste s EDUCALLEM zažžili pěěkné chvíle a těě íme se po
prázdninách zase na shledanou. Do té doby Vám přřejeme krásnou a
přříjemnou dobu prázdnin a dovolených.
Va e redakce
Den EDUCAnetu se vydařřil (1. 6. 2018)
Celý páteční den se nesl ve svátečním duchu – děti prvního stupně si dopoledne do ly s paní
učitelkou na zmrzlinu a zahrály různé hry, ale hlavně se u nemohly dočkat odpoledne, kdy
pro ně byly připraveny sportovní soutě e. Spolu áci z vy ích ročníků jim přichystali
stanovi tě, na kterých si u ily plno legrace a musely ukázat svoje sportovní dovednosti,
poznávací a rozli ovací schopnosti a vědomosti. Přesto e se nám sluníčko schovalo, a
dokonce při el i krátký de tík, nic nebránilo dětem u ít si krásné odpoledne. V ichni závodili
jako o ivot a moc si to u ili.
Vrcholem odpoledne bylo pěvecké a taneční vystoupení áků Z . Na programu byl například
hit YMCA (6. třídy), Holduj tanci pohybu (4. a 5. třída) nebo písničky z pohádek dvojice
Svěrák a Uhlíř (3. třídy). Závěr patřil ákům 1. a 2. tříd a jejich operce Karkulka. Role vlka se
ujal pan ředitel Jakub Pour.
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Exkurze do Anatomického ústavu (5. 6. 2018)
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Třída G3A vyrazila do Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK. Pitvu sice vidět nemohli,
ale lidských ostatků, ať u se jedná o kosti nebo speciálně upravené vypreparované orgány,
viděli spoustu. Kromě toho se studenti dozvěděli spoustu nových poznatků o vývoji člověka,
rozdílu mezi mu em a enou z pohledu kostry a mechanismu porodu. No a kdo měl těstí,
kápnul na něj tuk z kostry velryby. :-)

Výletování 6. třřídy (13. - 15. 6.)
6. třída si vybrala vzala “volno” a vyrazila na tři dny do přírody. Pod vedení učitelů biologie
byl výběr jasný - ZOO Dvůr Králové. Ale nebyla to jen zvířata, která tam děti objevily. U sebe
samotných zjistily smysl pro dobrodru ství, odvahu a samozřejmě ochotu a radost se
vzájemné spolupráce.
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Prezentace postupových projektůů se prvním roččníkůům gymnázium
opravdu vydařřila
Ve středu 13. 6. v odpoledních hodinách proběhly ve kolní jídelně historicky první
prezentace postupových projektů studentů G1A. Celkem se se lo pět projektů s lákavými
názvy Svaly, Cestovní kancelář, ivot ve vesmíru, Kyber ikana a Komiks jako metoda
poznávání historie. Odborná komise, která prezentace hodnotila, před sebou měla nelehký
úkol – v echny prezentace ohodnotit a následně z nich vybrat tu nejlep í. Nakonec si porotci
raději vzali oddechový čas a slavnostní vyhlá ení výsledků odlo ili na pátek 15. 6. od 09:40
(opět ve kolní jídelně). V ichni prezentující velmi příjemně překvapili, neboť úroveň v ech
prezentovaných projektů byla bez výjimky na velmi vysoké úrovni. Po nelehkém úkolu
nakonec zvítězily projekty 
Svaly
a 
Cestovní kancelářř.Výhercům gratulujeme. :-)
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Náv těěva Pankrácké sekyrárny (13. 6. 2018)

Ve středu 13. 6. se pár studentů napříč prvním, druhým a třetím ročníkem vydalo do
jednoho z nejtemněj ích míst v Praze, o kterém mnoho lidí ani neví, e existuje. Součástí
komplexu Pankrácké věznice jsou toti tři místnosti, je v sobě schovávají hrůzy minulosti,
která není a tak 
„minulá”. Pankrácká sekyrárna je místem, kde se mezi lety 1943 – 1945
popravovali osoby obviněné z tzv. protiří ské činnosti, jednalo se předev ím o politické
vězně či idy. Součástí těchto pietních míst je i rozsáhlá expozice o historii věznic, mučení
a popravování. Celou výstavou i pietním místem nás provedl pan průvodce, který vylíčil
celou historii v zhruba dvou hodinách. Ke konci prohlídky, kdy jsme se přiblí ili k
zmiňovaným třem místnostem, ve kerý um odezněl a přeběhl mráz po zádech v em
zúčastněným. Dostali jsme se do první cely, ve které byl obviněným přečten verdikt a ve
které se schovávala za závěsem osudná “popravčí” místnost. Prominentním objektem v
této místnosti je gilotina, je slou í nyní jako připomínka doby, kdy nás zu oval
Protektorát Čechy a Morava a kdy nikdo nebyl v bezpečí. Součástí je také kovový rám s
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osmi háky, na kterých byli popravování idé, kteří neměli “nárok” na rychlou smrt pomocí
gilotiny. Byl nám představen celý proces, který předcházel i následoval samotné popravě
a jeho strůjcem, Adolfem Weissem, je v této cele během dvou let popravil více ne 1000
lidí. Celý objekt Pankráckého památníku je památkou na lidi, jejich příběhy se nikdy
nesmí zapomenout, na historii, která se neustále opakuje a na to, jak daleko se dá zajít,
kdy moc dr í v rukou ti 
nesprávní.
(Karolína Barto ová G2B)

Cambridge Certificates of all English
On 13 June 2018, we had the pleasure to hand over the Cambridge Certificates of all
English levels taken in May, Preliminary PET for schools (B1), FCE for schools (B2) and
Advanced CAE (C1).
Students invest substantial effort and time in preparing for Cambridge English Exams. We
realise that all our efforts have paid off. Our students have obtained their certificates but
they have also got an international validation for their everyday work.
We have to thank the families for their support and encouragement.
Our school is opening doors to follow our students’ dreams and determine their future
before they finish their Primary Education.
Congratulations on your hard work and success!
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Sín slávy českého hokeje (27. 6.)

Klasifikace skončila, známky jsou ... tak e co jiného bychom měli dělat? Co takhle se
bavit? A to jsme také udělali. Sedmá třída opustila kolu, aby zkontrolovala slavnou Síň
slávy českého hokeje
. Naučili jsme se, kdo byl kdo, zkou eli jsme nejnověj í kolekce
hokejových dresů a dokonce jsme se cvičili s pukem. Denní náv těva plná smíchu,
zábavy a některých nových informací.
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Illusion Art Museum Prague - 26. 6. 2018

Illusion Art Museum Praha, dvě plná podla í exkluzivních, neuvěřitelných iluzí, které
nenajdete nikde jinde. A právě toto místo nav tívili áci 7. a 9. třídy.. Nachází se na
Staroměstském náměstí, jedno patro je věnováno modernímu umění nejen Patrika Proska,
ale i jiných autorů. Díky této náv těvě jsme zjistili, jak perspektiva mů e otevřít nové světy a
zachytit fotografie, které budou milovat na i přátelé i rodina. Zábava, čistá zábava. Na cestě
zpět jsme si prohlédli historickou architekturu v srdci Prahy: něco o renesanci, baroku nebo
gotice - ano, myslím, e o tom jsme se učili ve třídě :-)
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Centrum pro talentovanou mládežž - course completion
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For the first time ever, our school included specifically designed courses provided by Center
for Talented Youth in cooperation with prestigious American universities. Over 95 students,
from zs6 – G2, were enrolled in either one or two courses. The first one focusing on an
introduction to Science that included modules on Science, Biology, Math and IT. The second
course allowed students to use their creative side by writing numerous creative stories for
the Creative Writing course. Both courses were taught in English and used most modern
up-to-date computer interactive programs. With pride, we can say that 90% of our students
passed the courses with excellence and hence received a well-deserved certificate of
completion. Congratulations to all!

Escape Room - Zakonččíme “základku” s úsměěvem
Na závěr na eho základního vzdělání na EDUCAnet Praha se devátá třída rozhodla strávit
den v netradičním Escape Room na Příkopě, v centrum Prahy. Po 9 letech konečně mů ou
deváťáci “escape” ze základní koly a nastoupit na novou cestu začínající střední kolou. S
radostí mů eme oznámit, e téměř v ichni studenti si vybrali na e gymnázium nebo IT

EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4
http://praha.educanet.cz
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
obor. Přejeme jim v em hodně úspěchů a výborných zá itků. Jsme na ně py ní a jsme rádi,
e jsme je mohli aspoň trochu připravit na jejich budoucí povolání.

Přředávání vysvěědččení
Je 30. června - toto datum je téměř magické pro ka dého áka. Končí toti jeho celoroční
putování za znalostmi, dobrými výsledky a zku enostmi. Vět ina dětí si tedy odná í
vysvědčení a jde vstříc letnímu odpočinku a relaxování…
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