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I   .  

ZÁKLADNÍ   ÚDAJE   O   ŠKOLE,   ŠKOLSKÉM   ZAŘÍZENÍ  
 
1.  Název   školy:   Gymnázium,   střední   odborná   škola   a   základní   škola   Praha   s.r.o.  

Adresa:   Roztylská   1860/1,   148   00   Praha   4   -   Chodov  
 
2.  Zřizovatel:   EDUCAnet   a.s.,   Střimelická   2495,   141   00   Praha   4  

Ředitel:   Mgr.   Jakub   Pour,   MBA  
Statutární   zástupce:   Ing.   Bc.   Jaroslav   Solfronk  
IZO   školy:   110036514  
REDIZO:   ředitelství   školy   600005305  
 

3.  Webové   stránky:    https://praha.educanet.cz  
 
4.  Cílová   kapacita:   440  
 
5.  Obory   vzdělávání:  

 

Škola  kód  
název  

oboru/vzdělávacího  
programu  

cílová   kapacita  
oboru/programu  poznámka  

EDUCAnet   -  
gymnázium,   SOŠ   a  

ZŠ   Praha   s.r.o.  

79-41-K/41  Gymnázium   
denní   forma   studia  

dálková   forma   studia  

 
240  
65  

 
-  

EDUCAnet   -  
gymnázium,   SOŠ   a  

ZŠ   Praha   s.r.o.  

18-20-M/01  Informační  
technologie  

denní   forma   studia  
dálková   forma   studia  

 
 

120  
60  

 
 
-  

 
6.  Místo   poskytování   vzdělávání   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   materiálně   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,  připojením  k            
Wi-Fi.   Učebna   chemie   je   vybavena   pomůckami   na   výuku   chemie,   biologie   a   fyziky.  
 
8.  Školská   rada   -   ve   školním   roce   2018/19  
 
Složení   školské   rady:  
 

1. Za   zřizovatele:   Mgr.   Veronika   Mallatová   Bartošová,   MBA,   Mgr.   Miroslava   Krupková  

2. Za  zákonné  zástupce  nezletilých  žáků  a  zletilé  žáky:  Bianca  Sitar,  Agniezska            

Critchlow,   PhD.   

3. Za  pedagogické  a  nepedagogické  pracovníky:  Olga  Weintraub,  M.  A.,  PhDr.  Veronika            

Bártová   
 
 

II.  
PRACOVNÍCI   ŠKOLSKÉ   PRÁVNICKÉ   OSOBY  

 
Úvodní   slovo   ředitele   školy  

Mgr.   Jakub   Pour,   MBA  
 
Vážení   a   milí   rodiče,  
 
moc  Vám  děkuji  za  spolupráci  ve  školním  roce  2018/19.  Dovolte  mi,  abych  školní  rok               
shrnul.  Uplynulý  školní  rok  pro  nás  byl  opět  náročný,  přinesl  nám  mnoho  změn,  ale               
jsme   velmi   rád,   že   se   s   Vámi   mohu   podělit   o   tolik   úspěchů.  
 
Začal   bych   maturitními   zkouškami:   
Nelze  najít  jiné  přirovnání,  než  Simply  the  Best  pro  letošní  maturitní  zkoušky.  Po              
několika  chudých  letech  můžeme  říci,  že  se  nám  letos  zadařilo.  Jak  nám  napovídají              
výsledky  maturitních  zkoušek  -  na  gymnáziu prospělo:  14  žáků,  prospělo  s            
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vyznamenáním:  12  žáků,  prospělo  s  vyznamenáním  (samé  jedničky):  7  žáků.  Obor            
IT  -  prospělo  s  vyznamenáním  2  žáci,  prospělo  7  žáků,  DIT  -  prospěli  4  žáci.                
Celkově:  prospělo  u  maturitních  zkoušek  98%.  Jedná  se  o  výsledek,  který  lze             
srovnat  s  nejlepšími  školami  v  republice  a  řadí  školu  EDUCAnet  Praha  mezi  špičky              
mezi   školami   s   maturitní   zkouškou.   
Naši  maturanti  pokračují  dále  na  vysoké  školy,  a  nemají  malé  cíle.  Mezi  vybranými              
školami  jsou:  Právnická  fakulta  UK  v  Praze,  Lékařské  fakulty,  VŠE,  ČVUT,  English             
Colledge,  PEDf  UK  v  Praze  a  dále  univerzity  v  zahraničí,  zejména  Velká  Británie  a               
USA.   Jsme   na   maturanty   moc   hrdí   a   přejeme   jim   hodně   štěstí   v   dalším   studiu.  
 
Výsledky   inspekční   činnosti   na   střední   škole:  
Ve  školním  roce  2018/19  v  měsíci  březnu  proběhla  na  škole  inspekce,  která             
kontrolovala   celkový   chod   školy.   Na   základ   inspekční   zprávy   bylo   zjištěno,   že:   

1. Společným  rysem  hospitovaných  hodin  byla  pozitivní  pracovní  atmosféra.         
Účinnost  poskytovaného  vzdělávání  byla  zvyšována  vhodným  zařazováním        
mezipředmětových  vztahů.  Práce  se  závěry  vyučovacích  hodin  byla  efektivní,          
bylo  zařazeno  shrnutí  probraného  učiva  i  zhodnocení,  zda  bylo  dosaženo           
stanoveného   vzdělávacího   cíle.   

2. Výuka  českého  jazyka  a  literatury  důsledně  vycházela  z  cílů  stanovených  v            
učebních  osnovách  školních  vzdělávacích  programů,  které  vyučující  většinou         
formulovali  ve  vztahu  k  učebnímu  pokroku  žáků.  Kromě  frontální  (společné)           
práce,  která  byla  zpravidla  omezena  jen  na  nezbytně  nutnou  míru,  byly  při             
probírání  nového  učiva  i  ověřování  znalostí  a  dovedností  žáků  využívány           
aktivizující  metody  a  formy  práce,  které  účelně  podporovaly  rozvoj  čtenářské           
gramotnosti,  kritického  myšlení  i  produktivních  dovedností  žáků.  Na  podporu          
týmové  spolupráce  žáků  byly  zpravidla  účelně  využívány  kooperativní  formy          
práce.  

3. Hospitované  hodiny  anglického  a  německého  jazyka  byly  vedeny  důsledně  v           
cílovém  jazyce.  Většinu  hodin  vyučovali  rodilí  mluvčí.  Aktivity  v  hodinách  byly            
směřovány  ke  zvoleným  vzdělávacím  cílům  a  zpravidla  byly  zaměřeny  na           
reálné  komunikační  situace.  Střídaly  se  aktivity  rozvíjející  produktivní  i          
receptivní  řečové  dovednosti,  ve  formách  převažovala  práce  ve  dvojicích  a           
samostatná  práce.  Žáci  pracovali  po  celou  dobu  aktivně  se  zájmem  o            
probíraná   témata.   

4. V  hodinách  matematiky  a  přírodovědných  předmětů,  včetně  volitelných         
předmětů  s  uvedeným  zaměřením,  vytvářely  jasně  formulované  a  přiměřené          
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požadavky  vyučujících,  spolu  se  zájmem  jednotlivých  žáků  o  dosažení          
dobrých  osobních  vzdělávacích  výsledků,  klidnou  pracovní  atmosféru.  Výklad         
nového  učiva  žáci  pozorně  sledovali,  bez  problémů  se  orientovali  v  nových            
pojmech,  v  případě  potřeby  se  neobávali  požádat  o  dodatečné  upřesnění.           
Měli  dostatek  prostoru  k  prezentování  svých  projektů,  k  upevňování  a           
procvičování  probíraného  učiva,  míra  zařazení  vyučovacích  pomůcek        
odpovídala  charakteru  výuky.  Názornost  byla  v  části  sledovaných  hodin          
vhodně  podpořena  využitím  dataprojektoru  či  textovými  materiály.  Vyučující         
kladli  důraz  na  osvojování  vědomostí  v  souvislostech,  často  také  s  ukotvením            
do  reálného  života,  výrazně  podporovali  rozvoj  především  samostatnosti  a          
individuality   žáků.  

Celou   inspekční   zprávu   naleznete   na   portále   ČŠI.  
 
Výsledky   testování   KALIBRO   na   základní   škole:   
Ve  školním  roce  2018/19  byla  spuštěna  akce  -  ověřování  výsledků  vzdělávání  žáků             
na  základní  a  střední  škole.  Na  základní  škole  byli  a  budou  žáci  testování  pomocí               
testů  KALIBRO  -  český  jazyk,  matematika,  anglický  jazyk,  přírodovědný  a  humanitní            
základ.  Z  dosud  zaslaných  výsledků  (3.  třída,  5.  třída,  7.  třída)  bylo  zjištěno,  že               
výsledky  našich  žáků  na  základní  škole  jsou  nadprůměrné  oproti  ostatním  žáků  v             
republice.  Zejména  největší  rozdíly  ve  znalostech  jsou  v  anglickém  jazyce  v            
přírodovědném   základu.   Jsme   na   naše   žáky   moc   pyšní.  
 
Postupové   zkoušky   3.   ročník   střední   školy:  
Ve  školním  roce  2017/18  byla  spuštěna  akce  -  ověřování  výsledků  vzdělávání  žáků             
na  střední  škole  pomocí  postupových  zkoušek.  Již  druhým  rokem  testujeme  žáky,  jak             
jsou  připraveni  na  maturitní  zkoušky  a  na  co  se  nejvíce  zaměřit.  Matematiku  splnilo              
úspěšně  95  %  žáků,  český  jazyk  splnilo  v  1.  termínu  95  %  žáků,  zbylí  žáci  uspěli  v                  
opravném  termínu.  Jsme  velmi  rádi,  že  víme,  že  by  maturitní  zkoušku  splnilo  skoro              
100   %   žáků.   
 
Jazykové   zkoušky:   PET/FCE/CAE/CPE:  
Jako  každý  rok  žáci  3.  ročníku  skládají  mezinárodní  jazykové  zkoušky.  I  v  letošním              
školním  roce  byli  velmi  úspěšní.  Máme  100%  úspěšnost.  Máme  několik  studentů  s             
úrovní   C2   a   C1.   
 
Výjezdový   týden:  
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V  týdnu  od  1.  6  -  9.  6.  2019  se  nám  podařilo  uspořádat  velmi  náročný,  ale                 
veleúspěšný  výjezdový  týden,  který  si  žáci  a  učitelé  moc  užili.  Jsem  velmi  rád,  že               
můžeme  se  žáky  cestovat  a  poznávat  kouty  světa  a  plnit  jim  cestovatelské  sny.  Pro               
příští  školní  rok  plánujeme  spojit  výjezdový  týden  s  ostatními  školami  v  rámci             
EDUCAnetu.  
 
Akce   školy:  
Bohužel  není  možné  vypsat  všechny  školní  akce,  které  se  povedly,  neboť  by  tento              
dopis  nebral  konce.  Všechny  školní  akce  jsou  popsány  v  číslech  EDUCallu  a  budou  i               
součástí  výroční  zprávy,  která  Vám  bude  zaslána  na  email.  Moc  všem  žákům  a              
učitelům   děkuji   za   perfektní   školní   akce.  
 
Úspěchy   našich   studentů:   
Heroického  úspěchu  dosáhli  tři  naši  studenti  ze  třídy  G2B,  Anna  Semecká,  Zoran             
Fiala  a  Václav  Lukáš,  když  svými  slohovými  pracemi  vyhráli  literární  soutěž  Cena             
Ivony  Březinové,  kterou  vyhlásil  Nadační  fond  Gabrielis  v  rámci  svého  projektu  Psaní             
pomáhá.  Jednotné  téma  pro  všechny  věkové  kategorie  znělo:  Dávné  příběhy  naší            
rodiny  aneb  osmičkové  roky  trochu  jinak…  Literární  soutěže  se  zúčastnilo  obrovské            
množství  studentů,  jejich  slohové  práce  postupně  procházely  třemi  tvrdými          
výběrovými  koly,  proto  je  až  k  neuvěření,  že  se  mezi  20  nejlepších  dostali  hned  tři                
naši  studenti.  Na  oficiálním  vyhlášení  literární  soutěže  studenti  obdrželi  tištěný           
sborník,  který  obsahoval  20  nejlepších  slohových  prací.  Paní  profesorka  Beranová  je            
jakožto  jejich  učitelka  českého  jazyka  náležitě  pyšná  a  věří,  že  se  nejedná  o  poslední               
literární   úspěch   našich   studentů.  
 
Na  základní  škole  se  Nela  Štěpánková  ze  ZŠ9  umístila  na  3.  místě  v  celorepublikové               
soutěži   -   Rosteme   s   knihou.  
 
Jsme  velmi  hrdý  na  to,  že  se  nám  podařilo  dotáhnout  formativní  hodnocení  žáků  do               
finální  podoby  pomocí  EDU-ASSESSMENTU.  Díky  formativnímu  hodnocení  se  žáci          
naší  školy  zlepšují  ve  svých  výkonech  a  výsledky  maturitních  zkoušek  jsou            
srovnatelné   s   nejlepšími   gymnázii   v   ČR.   
 

Plány   na   školní   rok   2019/2020:  
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Abych  se  Vám  přiznal,  s  vývojem  školy  jsem  velmi  spokojený.  Máme  kvalitní  výuku,              
což  dokázala  inspekční  zpráva,  výsledky  žáků  u  testování  KALIBRO,  výsledky  žáků            
u  mezinárodních  jazykových  zkoušek  a  výsledky  u  postupových  zkoušek.  I  nadále            
budeme  v  tomto  trendu  pokračovat.  Rádi  bychom  i  nadále  pořádali  výjezdový  týden,             
zvali  odborníky  z  praxe  na  přednášky  a  propojovali  žáky  s  běžným  životem.  Doufám,              
že   školní   rok   2019/2020   bude   minimálně   tak   úspěšný   jako   tento.  
 
 
 
 
Jakub   Pour  
ředitel   školy  
 

Úvodní   slovo   zřizovatele  
 

Vážení   rodiče,   milí   čtenáři   naší   výroční   zprávy,   
 
dovolte  mi  na  tomto  místě  poděkovat  vedení  školy,  panu  řediteli,  panu  zástupci  i  paní               
zástupkyni,  Lucce  a  Janě  ze  sekretariátu,  pánům  Andrejovi  a  Andrejovi  (ti  se  starají  o               
úklid  a  údržbu  budovy),  paní  Evě  z  jídelny,  našim  úžasným  učitelům  a  pracovníkům              
školní  výdejny.  Odvedli  tento  rok  úžasnou  práci  (jako  vždy),  která  byla  korunována             
krásným  hodnocením  Českou  školní  inspekcí  a  bravurními  výsledky  našich  žáků  u            
přijímacích  i  maturitních  zkoušek.  Řada  dětí  ukázala  svůj  talent  na  různých  soutěžích             
a  přehlídkách,  sportovních  i  uměleckých  vystoupeních.  Dva  nádherné  koncerty,  které           
se  konaly  díky  úžasné  spolupráci  pedagogů  s  panem  učitelem  Křovinou,  na  jehož             
bedrech   tyto   akce   doslova   visely.   
Za  uplynulý  školní  rok  se  podařilo  celému  týmu  doladit  formativní  hodnocení,  které             
se  odrazilo  na  výsledcích  našich  dětí.  Je  na  nich  vidět  stoupající  motivace,  hlavně  ta               
vnitřní,   ze   které   mám   obrovskou   radost.   
Jsem  pyšná  na  to,  když  slyším  ve  sdělovacích  prostředcích  mluvit  různé  odborníky             
ze  školství  o  tom,  co  by  se  mělo  na  školách  a  já  přitom  vím,  že  tohle  už  u  nás                    
funguje  a  je  automatické.  Individuální  přístup  k  dětem,  objevování  jejich  talentů  a             
nadání,  povzbuzování  a  vedení  k  celoživotnímu  vzdělávání  jdou  u  nás  ve  škole  ruku              
v   ruce   s   výchovou   ke   zdravému   sebevědomí,   empatii,   slušnosti   a   mravnosti.   
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Celému  týmu  EDUCAnet  Praha  tímto  gratuluji  ke  skvělým  výsledkům  jejich  práce  a             
přeji   jim   neutuchající   nadšení   a   nekonončící   lásku   k   dětem.   
 
Veronika   Mallatová   Bartošová  
za   zřizovatele   

 
 
 
1.   Pedagogičtí   pracovníci   školy  
a.   Počty   pedagogických   pracovníků  

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

 
Gymnázium,   Informační  

technologie  

Vzdělání  
Vyučované   předměty  

ve   školním   roce  
2016/17  

Vedení   školy   
Mgr.   Jakub   Pour,   MBA,   PEDF   UK   v   Praze,  

BI-CH  
 

Ing.   Bc.   Jaroslav   Solfronk,   ČVUT   v   Praze  
 

 

 
EKU,   CHEM  

 
 

MAT,   FYZ  

Pedagogičtí   pracovníci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr.   Veronika   Vrtělková,   PEDF   UK   v   Praze,  
NEJ   -   ZSV  

 
Mgr.   Martin   Kulhánek,   PŘF   UK   v   Praze,   DEJ   -  

ZEM   
 

Bc.   Alexová   Daniela,   PŘF   UK   v   Praze,   BI   -  
CH  

 
 

PhDr.   Veronika   Bártová,   FF   UK   v   Praze,   DĚJ   -  
ČJL  

 
Mgr.   Tadeáš   Kovařík,   FF   UK   v   Praze,   DĚJ   -  

ČJL  
 

Mgr.   Helena   Poněšická,   PEDF   UK   v   Praze,   čjl  
-   FRJ  

 

NEJ,   ZSV,   SVS  
 
 

  ZEM,   ZES  
 
 

BI,   CH,   BIS,   CHES,  
SCN  

 
DĚJ,   ČJL,   LIS,   DES  

 
 

DĚJ,   ČJL,   LIS,   DES  
 
 

FRJ  
 
 

ČJL,   ŠPJ  
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Rodilí   mluvčí  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr.   Miroslav   Slowik,   FF   Ostrava,   ČJL   -   ŠPJ  
 

Mgr.   Jaroslav   Vídeňský,   PEDF   Univerzita  
Liberec   v   Praze,   ZEM   -   ZSV  

 
 

Mgr.   Alena   Ferenčíková,   UJAK   Bratislava,  
MAT   -   FYZ  

 
Mgr.   Zuzana   Brotánková   ,   PEDF   Univerzita  

Liberec   -   ZSV   -   ČJL  
 

Mgr.   Irena   Davidová,   MAT-FYZ   PŘF   v  
Olomouci,   FYZ   -   MAT  

 
Mgr.   Jakub   Drbohlav,   FTVS   UK   v   Praze,   TEV  

 
Mgr.   Helena   Huňková,   PEDF   UK   v   Praze,  

Výchova   ke   zdraví   -   BI  
 

Mgr.   Jana   Beranová,   FF   UJEP,   ČJL   -   DĚJ  
 

Mgr.   Žaneta   Prošková,   PEDF   JČU   České  
Budějovice,   MAT   -   FYZ  

 
Mgr.   Tomáš   Bartáček,   PEDF   UK   v   Praze,   BI   -  

Technická   výchova  
 

MgA.   Tomáš   Křovina,   Akademie   Muzických  
území   Bratislava  

 
Mgr.   Jiří   Vančura,   MAT   -   FYZ   UK   v   Praze,  

MAT   -   ICT  
 

 
 
 
 

Agnieszka   Critchlow,   PhD.  
Jose   Alejandro   Cruces  

M.English  
L.   Knowlton  
M.   Green  

O.   Weintraub   M.A:  
 
 

 
ZEM,   ZSV  

 
 
 

MAT,   FYZ  
 
 

ZSV,   SVS,   ČJL  
 
 

MAT,   FYZ  
 
 

TEV  
 
 

BI,   CH  
 

DĚJ,   ČJL  
 

MAT,   FYZ  
 
 

BI,   CT  
 
 

EHV  
 
 

MAT,   ICT  
 
 
 
 
 
 

AJ  
AJ,   ŠPJ  

AJ  
AJ  
AJ  

AJ,   NEJ  
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Externí   pracovníci  

 
 
 

Robert   Turák  
Radek   Lampíř  

Pavel   Husa  
Jiří   Rezler  

Ing.   Pavla   Cidlinská  
Mgr.   Lucie   Mašková  

Petr   Plodík  
Z.   Pejcl,   J.   Suchý,   J.Vyčítal,   H.   Malantová  

Mgr.   Adriana   Mišurová  
 

 
 

TEV  
OPS,   ITSM  
WEB,   ITSG  

PRG  
MDO,   EKN  

ČJL,   DĚJ   dálkové  
PRG,   NET,   SFW   

ICT  
NEJ  

 
b.    Kvalifikovanost   pedagogických   pracovníků  

Škola   
Počet   pedagogických   pracovníků  

celkem   v   %   z   celkového   počtu  
pedagogických   pracovníků  

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

kvalifikovaní  35  97%  

nekvalifikovaní  1  3%  

 
c.   Další   vzdělání   pedagogických   pracovníků   
 

Alexová  
Daniela  Zadavatel   státní   maturity,   leden   2019  

Bartáček  
Tomáš  

Konference   Digitální   technologie   ve   vzdělávání   -   praktické   využití   ve   výuce  
(12.-13.11.2018)  

Zdravotník   zotavovacích   akcí   (9.   -   11.   1.,   23.   -   25.   1.   2019)  

Studium   zadavatelů   k   nové   maturitě,   20.2.2019  

Studium   zadavatelů   pro   žáky   s   PUP,   13.3.2019  

Bártová  
Veronika  

Kompletní   angličtina   s   Broňou   Sobotkou,   seduo   září   2018  

Erasmus+   Výzva   2019  

CLIL   in   Dublin:   Content   and   Language   Integrated   Learning  

Beranová  
Jana  

Zadavatel   státní   maturity,   leden   2019  

Zadavatel   státní   maturity   pro   žáky   s   PUP,   březen   2019  

Dějiny   ve   fotografii,   HistoryLab:   Práce   s   prameny   v   historickém   vzdělávání  
(833/2019-1),   15.   2.   2019,   Ústav   pro   studium   totalitních   režimů  
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Odboj   a   odpor   proti   komunistickému   režimu:   Případ   Světlana   (10633/2016-1-385),  
11.   3.   2019,   Ústav   pro   studium   totalitních   režimů  

Půlroční   projekt   Příběhy   našich   sousedů   od   organizace   Post   bellum   (certifikát   k  
datu   12.3.2019)  

Bezděka  
Libor  

Zdravotník   zotavovacích   akcí   (9.   -   11.   1.,   23.   -   25.   1.   2019)  

kurz   IMIŽPAS   -   Podpora   pedagogických   pracovníků   pro   žáky   se   specifickými  
potřebami  

Brejchová  
Zuzana  

Zdravotník   zotavovacích   akcí   (9.   -   11.   1.,   23.   -   25.   1.   2019)  

kurz   IMIŽPAS   -   Podpora   pedagogických   pracovníků   pro   žáky   se   specifickými  
potřebami  

Brotánková  
Zuzana  

Zadavatel   státní   maturity,   leden   2019  

Hodnotitel   ústní   MZ   z   ČJL   pro   PUP,   únor   2019  

Buckiová  
Daniela  

kurz   IMIŽPAS   -   Podpora   pedagogických   pracovníků   pro   žáky   se   specifickými  
potřebami  

Cidlinská  
Pavla  

Zadavatel   státní   maturity,   7.   2.   2019  

Pravidelná   školení   ACCA   (management-   Lean   Six   Sigma,   asertivita,   kontrola  
čerpání   rozpočtu   EU,   robotizace   a   automatizace   v   administrativě,   IFRS   16,  
osobnostní   typy   MBTI)  

Critchlow  
Agnieszka  

ATECR   CONFERENCE   2018   -   NO   LIMITS,   ATECR-Asociacie   učitelů   angličtiny   CR,  
14.-15.   9.   2018   -   nové   trendy   ve   výuce   aj,   workshopy,   efektivní   výukové   nástroje,  
výmena   zkušeností  

Zadavatel   státní   maturity,   Zadavatel   PUP   -   leden   2019  

Zdravotník   zotavovacích   akcí,   ZDrSEM,   11.   1.   -   13.   1.   2019   a   25.   1.   -   27.   1.   2019  

19-21-11-AZ-01   -   Studium   zadavatelů   k   nové   maturitě,   7.   -   18.   ledna   2019  

Critchlow  
Andrew  Zdravotník   zotavovacích   akcí   (9.   -   11.   1.,   23.   -   25.   1.   2019)  

Cruces   Jose  
Alejandro  

Hodnotitel   státní   maturity,   leden   2019   ANJ  

Hodnotitel   státní   maturity,   leden   2019   SPJ  

Davidová  
Irena  Zdravotník   zotavovacích   akcí   (9.   -   11.   1.,   23.   -   25.   1.   2019)  

Demmler  
Hana  

Zdravotník   zotavovacích   akcí   (9.   -   11.   1.,   23.   -   25.   1.   2019)  

kurz   IMIŽPAS   -   Podpora   pedagogických   pracovníků   pro   žáky   se   specifickými  
potřebami  

Krupková  
Miroslava  

Konference   -   Zástupce   včera,   dnes   a   zítra,   Wolters   Kluwer,   9.   10.   2018,   Šablony   II.,  
GDPR,   asistent   pedagoga,   novinky   a   zajimavosti   z   oblast   školství  
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Inspirace   pro   zvyšování   kvality   vzdělávání   na   úrovni   školy   -   29.   11.   2018   Praha  

kurz   IMIŽPAS   -   Podpora   pedagogických   pracovníků   pro   žáky   se   specifickými  
potřebami  

Drbohlav  
Jakub  Osvědčení   -   Hry   na   školy   v   přírodě   a   pobytové   akce   (26.3.2019)  

English  
Michael   

Ferenčíková  
Alena  

Osvědčení   o   způsobilosti   k   výkonu   funkce   :   Zadavatel   společné   části   maturity  
(11.1.2019)  

Zdravotník   zotavovacích   akcí   (   ZDrSEM   11.-13.1.   a   25.-27.1.2019  

Holejšovská  
Wanda  

kurz   IMIŽPAS   -   Podpora   pedagogických   pracovníků   pro   žáky   se   specifickými  
potřebami  

Huňková  
Helena  

Efektní   pokusy   pro   mladé   badatele,   Marstafit,   12.10.2018,   efektní   pokusy   pro  
učitele   chemie   a   fyziky   na   ZŠ   a   SŠ  

Zdravotník   zotavovacích   akcí,   Červený   kříž,   24.-25.11.   a   1.-2.12.   2018  

Zadavatel   státních   maturit   -   certifikát   4.2.2019  

Doplněk   k   osvědčení   zadavatel   pro   žáky   s   PUP   MZ;   5.3.2019  

Husa   Pavel   

Knowlton  
Lucy   

Kovařík  
Tadeáš  

Zdravotník   zotavovacích   akcí,   ZDrSEM,   11.   1.   -   13.   1.   2019   a   25.   1.   -   27.   1.   2019  

Osvědčení   o   způsobilosti   k   výkonu   funkce.   Zadavatel   společné   části   maturitní  
zkoušky   (27.   2.   2019)  

Doplněk   k   osvědčení   o   způsobilosti   výkonu   funkce.   Zadavatel   pro   žáky   s   PUP   MZ  
(27.   3.   2019)  

Křovina  
Tomáš  Dirigentský   workshop   16.10.   2018  

Kulhánek  
Martin  

Role   médií   ve   válečných   konfliktech;   Jeden   svět   na   školách   -   Člověk   v   tísni;  
Knihovna   Václava   Havla   13.   11.   2018  

Matyášková  
Iveta  

kurz   IMIŽPAS   -   Podpora   pedagogických   pracovníků   pro   žáky   se   specifickými  
potřebami  

Poněšická  
Helena  

Osvědčení   o   způsobilosti   k   výkonu   funkce:   Hodnotitel   maturitní   zkoušky   -  
Francouzský   jazyk  

Pour   Jakub  Ředitel   -   jako   klíčové   povinnosti,   koncepce   a   role,   29.10.2018  

Pour   Lukáš  
Zdravotník   zotavovacích   akcí   (9.   -   11.   1.,   23.   -   25.   1.   2019)  
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kurz   IMIŽPAS   -   Podpora   pedagogických   pracovníků   pro   žáky   se   specifickými  
potřebami  

Prošková  
Žaneta  

Inspirace   pro   zkvalitňování   výuky   přírodovědných   předmětů   a   matematiky,   ČSI,  
21.9.2018   -   tvorba   testových   úloh   a   diskuze   ohledně   šetření   PISA  

Efektní   pokusy   pro   mladé   badatele,   Marstafit,   12.10.2018,   efektní   pokusy   pro  
učitele   chemie   a   fyziky   na   ZŠ   a   SŠ  

Zdravotník   zotavovacích   akcí   (9.   -   11.   1.,   23.   -   25.   1.   2019)  

Rezler   Jiří   

Slowik  
Miroslav  

zadavatel   k   maturitní   zkoušce;   funkční   studium   pro   výchovné   poradce   (2.   ročník),  
Vedoucí   kolegia   IMIŽPAS   -   Centra   pro   podporu   pedagogických   pracovníků  

Solfronk  
Jaroslav  

trénik   Profesionální   komunikace,   3.   12.   2018  

Zdravotník   zotavovacích   akcí   (9.   -   11.   1.,   23.   -   25.   1.   2019)  

Vančura   Jiří  

Cesty   k   matematice   III   -   24.-25.9.2018   -   didaktika   geometrie  

Matematika   pro   život   -   25.1.2019   -   Použití   matematiky   v   různých   oborech  

Zadavatel   státní   maturity,   Zadavatel   PUP   -   leden   2019  

Setkání   učitelů   matematiky   všech   typů   a   stupňů   škol   -   8.-10.11.2018   -   didaktika  
matematiky  

Vídeňský  
Jaroslav  

Rizikové   chování   ve   škole   -   14.11.2018  

kurz   IMIŽPAS   -   Podpora   pedagogických   pracovníků   pro   žáky   se   specifickými  
potřebami  

Vyčítalová  
Alena  Mindfulness   I.   -   24.   8.   2018   -   zlepšení   pozornosti  

Weintraub  
Olga  

kurz   IMIŽPAS   -   Podpora   pedagogických   pracovníků   pro   žáky   se   specifickými  
potřebami  

ATECR   CONFERENCE   2018   -   NO   LIMITS,   ATECR-Asociacie   učitelů   angličtiny   CR,  
14.-15.   9.   2018   -   nové   trendy   ve   výuce   aj,   workshopy,   efektivní   výukové   nástroje,  
výmena   zkušeností  

Zdravotník   zotavovacích   akcí   (9.   -   11.   1.,   23.   -   25.   1.   2019)  

Zadavatel   písemná   části   státní   maturity,   leden   2019  

Hodnotitel   ústní   zkoušky   státní   maturity,   leden   2019   SPJ  

Hodnotitel   ústní   zkoušky   státní   maturity,   leden   2019   RUJ  

Hodnotitel   ústní   zkoušky   státní   maturity,   leden   2019   ANJ  

Hodnotitel   ústní   zkoušky   CJ   pro   žáky   s   PUP   MZ   únor   2019  

Zadavatel   písemná   části   státní   maturity   PUP,   únor   2019  
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2.   Nepedagogičtí   pracovníci   školy  

 
a.počty   osob  
 

Fyzické   osoby   celkem  Přepočtené   na   plně   zaměstnané  

5  14%  

 
b.   další   vzdělávání   nepedagogických   pracovníků  

 
Název   školení  Obsah  

Spisová   služba   ve   školství  Spisová   služba   ve   školství,   archivace   dokumentů  

 
 
 
 

III.  
ÚDAJE   O   ŽÁCÍCH   A   VÝSLEDCÍCH   VZDĚLÁVÁNÍ  

 
1.   Počty   tříd  

a.   denní   forma   vzdělávání  
 

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

počty   tříd  počet   žáků  

Gymnázium  
Informační   technologie  

7  
4  

140  
52  

Změny   v   počtech   žáků  přerušili   vzdělávání:   1  
nastoupil   po   přerušení:   0  

sami   ukončili   vzdělávání:   0  
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vyloučeni   ze   školy:   0  
nepostoupili   do   vyššího   ročníku:5  

přestoupili   z   jiné   školy:   
přestoupili   na   jinou   školu:   ,  

jiné   důvody:   -  

 
b.   vzdělání   při   zaměstnání  

 
EDUCAnet   -   gymnázium,   SOŠ   a  

ZŠ   Praha   s.r.o.  
počty   tříd  počet   žáků  

Gymnázium  
Informační   technologie  

0  
3  

0  
13  

Změny   v   počtech   žáků  přerušili   vzdělávání:   0  
nastoupil   po   přerušení:   0  

sami   ukončili   vzdělávání:   0  
vyloučeni   ze   školy:   0  

nepostoupili   do   vyššího   ročníku:0  
přestoupili   z   jiné   školy:   0  

přestoupili   na   jinou   školu:   0  
jiné   důvody:   -  

 
2.   Průměrný   počet   žáků   na   třídu  

 
a.   denní   forma   studia  

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

průměrný   počet   na   třídu  poměrný   počet   žáků   na   učitele  

Gymnázium  
Informační   technologie  

20  
14  

5  
5  

 
b.   vzdělání   při   zaměstnání  

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

průměrný   počet   na   třídu  poměrný   počet   žáků   na   učitele  

Gymnázium  
Informační   technologie  

0  
4  

0  
4  
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3.   Žáci   s   trvalým   bydlištěm   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  

1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  7  

nově  
přijatí  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 
4.   Údaje   o   výsledcích   vzdělávání   žáků  
a.   denní   forma   studia  

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

z   celkového   počtu   žáků   /   studentů:  prospělo   s   vyznamenáním    32  

neprospělo  5   

opakovalo   ročník  3  

počet   žáků   /   studentů   s   uzavřenou   klasifikací   do   30.   6.  185   

tj.   %   z   celkového   počtu   žáků/studentů  95%  

průměrný   počet   zameškaných   hodin   na   žáka   /   studenta    80  

z   toho   neomluvených    0,55  

 
b.   vzdělání   při   zaměstnání  

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

z   celkového   počtu   žáků   /   studentů:  prospělo   s   vyznamenáním  3  

neprospělo  0   
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opakovalo   ročník    0  

počet   žáků   /   studentů   s   uzavřenou   klasifikací   do   30.   6.  13  

tj.   %   z   celkového   počtu   žáků/studentů  100%  

průměrný   počet   zameškaných   hodin   na   žáka   /   studenta    14  

z   toho   neomluvených  0   

 
5.   Výsledky   maturitních   zkoušek  

 
škola  

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

maturitní   zkoušky  

denní  
vzdělávání  

vzdělávání  
při  

zaměstnání  

počet   žáků,   kteří   konali   zkoušku  53   4  

z   toho   konali   zkoušku   opakovaně  0   0  

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

  0  0  

počet   žáků,   kteří   byli   hodnoceni  prospěl   s  
vyznamenáním  

  21  0  

prospěl    30    9  

neprospěl    2  0   

 
 
 

6.   Seznamy   vysokých   škol,   kam   byli   absolventi   přijati  
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Název   vysoké   školy   /fakulty  Počty   přijatých  

1.Lékařská   fakulta   UK   v   Praze   -   všeobecné   lékařství  
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  

Metropolitní   Univerzita   v   Praze  
Vysoká   škola   regionálního   rozvoje  

 
Studium   v   zahraničí  

2  
3  
4  
3  
7  
2  
4  
2  
1  
1  
 

6  

 
 

 
 
7.   Přijímací   řízení   do   1.   ročníku   školního   roku   2017/18  

 
a.   SOŠ   -   Informační   technologie  

skupina   oborů  
vzdělání,  

kód,   název  
18   -   20   -   M/01   Informační   technologie  

Přijímací   řízení   pro  
školní   rok  
2019/2020  

(denní   vzdělávání)  

počet   přihlášek   celkem  25   

počet   kol   přijímacího   řízení   celkem  2  

počet   přijatých   celkem   včetně   přijatých   na  
autoremeduru  

  0  

z   toho   v   1.   kole    12  

z   toho   ve   2.   kole    7  

z   toho   v   dalších   kolech    0  

z   toho   na   odvolání    0  

počet   nepřijatých   celkem    6  

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

obor:    18   -20   -   M/01   Informační   technologie  0  
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a.   Gymnázium  
 

délka   vzdělávání  4   roky  

přijímací   řízení   pro  
školní   rok  
2019/2020  

(denní   vzdělávání)  

počet   přihlášek   celkem  176   

počet   kol   přijímacího   řízení   celkem    3  

počet   přijatých   celkem   včetně   přijatých   na  
autoremeduru  

  0  

z   toho   v   1.   kole    34  

z   toho   ve   2.   kole    55  

z   toho   v   dalších   kolech    0  

z   toho   na   odvolání    3  

počet   nepřijatých   celkem  87   

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

obor:    79   -   41   -K/41  0  

počet   přijatých   ke   studiu   při   zaměstnání   do   1.   ročníků   pro   školní   rok   2017/2018  0   

 
 
 

8.   Školní   vzdělávací   program  
 

Ve  školním  roce  2016/17  došlo  ke  kompletní  změně  školního  vzdělávacího  programu            
z  důvodu  dovolení  bilingvální  výuky  v  anglickém  jazyce.  Kompletní  ŠVP  je  k             
nahlédnutí   na   webových   stránkách,   hodinové   dotace   v   jednotlivých   předmětech   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   předmětů   v   AJ  
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IV.  
PREZENTACE   ŠKOL   A   ŠKOLSKÝCH   ZAŘÍZENÍ   NA   VEŘEJNOSTI  

 
1.   Výchovné   a   kariérové   poradenství   -   Mgr.   Miroslav   Slowik  

 
V  roce  2018/2019  se  základní  škola  a  střední  EDUCAnet  orientovala  na  práci  se              
zavedenou  inkluzí  dle  školského  zákona.  Inkluze  je  realizována  v  souladu  s  předpisy             
a  vyhláškami  MŠMT.  Inkluze  jako  taková  se  stává  jednou  ze  školním  politik  a              
výrazně  přispívá  k  ideové  orientaci  školy,  zaměstnanců  a  žáků,  kteří  tak  výraznou             
měrou  přispívají  k  zapojení  žáků  se  specifickými  potřebami  do  běžného           
společenského   života.   
Výchovné  poradenství  na  základní  škole  bylo  vedeno  výchovným  poradcem  Mgr.           
Miroslavem  Slowikem,  a  to  na  základě  spolupráce  školy  jako  vzdělávací  instituce,            
rodiči  a  institucemi  zprostředkovávajícími  poradenskou  činnost  směrem  k  rodičům  a           
směrem  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  navštěvuje  v             
pravidelných   intervalech   a   vykonává   nad   školou   kontrolní   dozor.  
 
Způsob  práce  ve  škole  je  zajišťován  dohledem  výchovného  poradce  nad  dětmi  se             
speciálními  potřebami,  zejména  s  poruchami  učení  a  pozornosti.  K  letošnímu  roku            
byla  zřízena  vychovatelna,  kde  jsou  bez  přítomnosti  třetích  osob  prováděny           
diagnostické  rozhovory  se  žáky.  V  tomto  probíhá  úzká  spolupráce  s  třídními  učiteli  a              
vedením  školy.  Výchovný  poradce  provedl  rovněž  několik  rozhovorů  s  rodiči  žáků,            
aby  došlo  k  narovnání  některých  nežádoucích  jevů  v  chování  studentů  a  vedl             
výchovné  komise,  které  se  podrobně  zabývaly  hledáním  řešení  konfliktních  situací           
vzniklých   při   porušení   školního   řádu.  
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2.   Prevence   rizikového   chování   -   Mgr.   Jaroslav   Vídeňský  

1.        Primární   cíle   prevence   (PP)  

   Krátkodobé   cíle  

●     Zlepšit   znalosti   žáků   v   oblasti   sociálně   –   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,  

● Pravidelně  navštěvovat  a  vyhledávat  tematická  divadelní  a  filmová         
představení,  přednášky,  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  

Střednědobé   cíle  

● Vytvořit   funkční   preventivní   program   školy,  

● Získávat  podporu  a  pochopení  všech  pedagogických  pracovníků        
školy   v   otázce   nutnosti   prevence   a   její   realizace,  

● Zlepšovat  komunikační  a  asertivní  dovednosti,  zlepšovat       
sebeovládání   a   nenásilné   zvládání   konfliktů,  

●    Zapojit   organizace   do   preventivního   programu   školy,  
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●    Usilovat   nadále   o   dobré   vztahy   mezi   školou   a   rodinou,  

●    Podporovat   volnočasové   aktivity   a   zájmové   kroužky,  

● Podporovat  průběžné  vzdělávání  všech  pracovníků  školy  v  oblasti         
prevence   sociálně   patologických   jevů  

Dlouhodobé   cíle  

● Snížit  počet  sociálně  patologických  jevů  u  žáků  školy  (potírání  projevů           
šikany,   agrese,   nadřazenosti   atd.),  

● Vytvořit  dlouhodobou  funkční  strategii  školy  v  oblasti  preventivní         
práce,   

● Vytvořit  právní  povědomí,  mravní  a  morální  hodnoty,  společenské         
normy,  

● Udržet  příznivé  sociální  klima  –  pocit  důvěry,  atmosféru  pohody  a           
klidu,   

● Podporovat  výchovu  ke  zdravému  životnímu  stylu,  osvojení        
pozitivního   sociálního   chování   a   rozvoj  

● osobnosti   v   bio   –   psycho   –   sociálních   souvislostech   
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2.        Metody   práce  

Aktivity   pro   žáky  
● Přednášky  a  besedy  (v  rámci  školy,  spolupráce  s  pedagogicko-psychlogickými          

poradnami,  s  dalšími  organizacemi  –  Adra,  Člověk  v  tísni,  městská  část  Prahy             
11)  

● Výukové  bloky  –  zaměřené  na  prevenci  sociálně  patologických  jevů  nebo           
týkající   se   zdravého   způsobu   života   (viz   další   bod),  

● V  rámci  výuky  společenskovědních  oborů  podporovat  zdravý  životní  styl  -           
provádět  v  hodinách  výcvik  sociálně  psychologických  dovedností,  zdůrazňovat         
problematiku  návykových  látek,  vliv  prostředí  na  člověka,  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,  ředitel         

školy),  
● Nástěnka   –   zaměřená   na   aktuální   téma,   zájmové   činnosti   žáků   atd.  
● Kulturní  akce  –  zájezdy  do  zahraničí,  návštěva  filmových  a  divadelních,           

výstav,  odborné  exkurze,  Klub  mladého  diváka,  předplatné  do  galerie          
Rudolfinum,  

● Akce  pořádané  studenty  –  Akademie,  peněžní  sbírky  (Světluška,  Srdíčkový          
den),  

● Okénko  důvěry  –  možnost  sdělit  výchovnému  poradci  osobní  problémy,          
stížnosti   či   úspěchy  

Aktivity   pro   pedagogiky  
  

● Vzdělávací  semináře  pedagogů  (v  rámci  školy,  Pedagogicko  –  psychologická          
poradna,   Člověk   v   tísni   atd.),  

● Porady  pedagogů  –  školní  metodik  prevence  informuje  ostatní  pedagogy  o           
novinkách   v   resortu   preventivního   programu),  

● Aktuality  v  rámci  prevence  jsou  vyvěšovány  na  nástěnku  ve  sborovně  a            
pravidelně   rozesílány   e-mailem.  
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PLNĚNÍ   2018/19   pro   SŠ   a   Gymnázium  
  

SPECIFICKÁ   PRIMÁRNÍ   PREVENCE  

Název   programu  Prezentace   Policie   ČR  

Typ   programu  Beseda,   přednáška  

Stručná   charakteristika   programu  Preventivní  program  státní  policie     
zaměřený  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  ,  řešení     
problémů   bez   pomoci   drog  

  

Název   programu  „Nejde   jen   o   prsa“  

Typ   programu  Přednáška   o   prevenci  

Stručná   charakteristika   programu  Přednáška  o  prevenci  proti  rakovině      
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  
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Typ   programu  Projekt,   diskuze,   exkurze,   přednáška  

Stručná   charakteristika   programu  Zaměřeno  na  zvýšení  kvality  prostředí      
v  okolí  školy,  recyklace  a  třídění       
odpadu,  návštěva  spalovny  a  třídírny      
odpadu  a  pražské  vodárny,     
problematika   kontaminace   vody  

Realizátor  Eva   Tarabová  

Cílová   skupina  Střední  IT  škola  a  gymnázium      
Educanet  

Návaznost   programu   na   cíle   PP  Zlepšení   kvality   prostředí,   recyklace  

  
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  filmu  pro    
školu  

Realizace  studentů  na  vlastní  téma      
z   oblasti   společenských   věd  

Ruský   den  Seznámení  s  ruskou  mentalitou  a      
tvorba   pokrmů   typických   pro   Rusko  

AIESEC  Projekt  zaměřený  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  

Návštěva  Ruského   
centra  

Jednodenní   výlet   do   Ruského   centra  

Lyžařský   kurz  Týdenní   pobyt,   Tauplitz,   Rakousko  

Austrálie  Dvoutýdenní  zážitkový  výlet  do     
Austrálie   a   na   Nový   Zéland  

Lidice   –   příběh   obce  Prohlídka   pietního   území   s   lektorem  

Skotsko  Týdenní   zážitkový   pobyt   ve   Skotsku  

Kácov  Školní  výlet  do  Kácova,  exkurze  v       
pivovaru  

Petřín  Jednodenní  výlet  pražskými  parky,     
zaměřeno   na   botaniku  

Živohošť  Adaptační   kurz  

  

Typ  
programu  

Odborné   přednášky   a   besedy  

  Název   programu  Stručná   charakteristika  

Příprava  na  maturitu  a     
přijímací   zkoušky   na   VŠ  

Beseda   na   zmíněné   téma  

Elektřina  a   
magnetismus   v   praxi  

Přednáška   a   praktická   ukázka  
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Fiesta   Flamenca  Beseda  za  účelem  seznámení  se  se       
španělskými  tradicemi  a  kulturou,     
jazykem   a   hudbou  

Bankéři   jdou   do   škol  Přednáška   na   téma   bankovnictví  

Čítanka   proti   totalitě  Představení  čítanky  na  podporu     
výuky   dějin   20.   století  

Drž   se   svých   snů  Přednáška  o  problematice  tělesně     
handicapovaných   ,   Patrik   Procházka  

Hodiny   moderní   chemie  Přednáška   a   chemie   v   praxi  

Rada  vlády  pro  lidská     
práva  

přednáška  

Právo  –  smlouvy  a     
operátoři  

Odborná   přednáška   na   dané   téma  

IT   interaktivně  Přednáška   pro   střední   IT   školu  

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

  

Typ  
programu  

Exkurze   a   veletrhy  

  Název   programu  Stručná   charakteristika  

Týden   vědy   a   techniky  Exkurze   do   Akademii   věd  

Metropolitní  univerzita   
Praha  

Exkurze  

Anatomický   ústav  Exkurze   zaměřená   na   lidské   tělo  
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Veletrh  studentských   
firem  

Veletrh   pro   střední   IT   školu  

Návštěva   muzea  V   rámci   EVV  

Soudní   jednání  Exkurze  k  Obvodnímu  soudu  pro      
Prahu   1  

Body   The   Exhibition  Exkurze   s   přednáškou  

High   Schools   Day   2016  Veletrh   středních   škol   v   zahraničí  

  
  

Typ  
programu  

Kulturní   akce   (divadla,   filmy,   festivaly)  

  Název   programu  Stručná   charakteristika  

Festival  mezinárodního   
filmu  

To  nejlepší  z  francouzské,     
španělské,  německé  a  ruské     
kinematografie  

Masaryk  Film,   Lucerna  

Národní  památník  na    
Žižkově  

Dokument   o   Janu   Masarykovi  

Peter   Black   1  Theatre   performance  

  

Typ  
programu  

Sportovní   dny   a   turnaje  

  Název   programu  Stručná   charakteristika  

Florbal  Turnaj   VŠFS   CUP  

Florbal  Turnaj   Open   Gate  
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Laser   game  Sportovní   aktivita  

Sportovní   den  Sportovní   akce  

  

Typ  
programu  

Úspěchy   v   jazykové   přípravě   (zkoušky,   olympiády,   soutěže)  

  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    
památník  

Soutěž   v   recitaci  

Mundo   Hispano  Školní  kolo  soutěže  ve  španělském      
jazyce  

Testování   ČŠI  Srovnávací  testování  pro  vybrané     
ročníky  

Konverzační  soutěž  v    
ruštině  

soutěž  

  

Typ  
programu  

workshop  

  Název   programu  Stručná   charakteristika  

Post   Bellum  Workshop  v  nahrávacím  studiu     
neziskové   organizace  

Tak   tohle   neprojde  Zážitkový  workshop  z  období     
normalizace   –   samizdat  
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Příběhy  našich   
sousedů   –   Post   Bellum  

Reportáž,   video  

Tvorba  webového   
nástroje  pro  testování  z     
AJ  

Workshop,   střední   IT   škola  

  
V   rámci   výuky   byly   ve   škole   pořádány   akce:   Vánoční   trhy   a   Vánoční   akademie.  
Pedagogickým  pracovníkům  je  celoročně  umožněno  další  vzdělávání  formou         
kurzů   a   přednášek.  
 
Školení   pedagogických   pracovníků   v   roce   2017/18  

Název   kurzu,   přednášky,   školení  pořadatel  

Homosexualita   ve   školním   prostředí  NIDV  

Kulatý   stůl   -   matematika  NIDV  

JA   Firma  JA   Czech/Junior   Achievement  

Cambridge   English,   Lets   speak  AKCENT  College,  Bítovská  5,     
Praha   4  

školení   CERMAT   ke   školnímu   komisaři  NIDV  

Jak  na  sociologii  (v  21.  stol.),  představení        
oboru,  příjímací  řízení  pro  studenty,      
scio-testy  

FSS   MUNI   BRNO  

Jak   na   gender   studies?  FSS   MUNI   BRNO  

Politický   populismus  Občankáři  

Filmová   výchova  CinEdu  

NFA  -  setkání  skupiny  pro  filmovou       
výchovu,  víkendový  workshop  analýzy     
filmu;   střih   a   zvuk  

Národní  filmový  archiv  (Animánie     
Plzeň)  
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Exam   Success/Keeping   it   real/   GEvs   BE  Macmillan   Education  

Konference   asociace   učitelů   Aj  Asociace  učitelů  angličtiny  České     
republiky  

Essential  Teaching  Principles  you  (might)      
have   forgotten  

Bohemian   Ventures,   webinař  

Grammar  Ideas:  Hi  Tech,  Low  Tech,  No        
Tech  

Macmillan   Education  

Dave   Spencer:   Gateway   to   Maturita  Macmillan   Education  

Webinar  led  by  D.  Spencer:  Grammar       
dead   or   alive  

Macmillan  Education  -  Poland,     
certificate  

Jak   na   eTwinningový   projekt   o   historii  eTwinning   NSS  

Instruktor   lyžování  Apul  

Let´s   speak  AKCENT  International  House    
Prague  

Letní   škola   Paměti   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      
občana  

NIDV,   Člověk   v   tísni  

Práce   se   všemi   smysly   při   výuce   němčiny  Klett,   FF   UK  

Využití   moderní   techniky   ve   výuce   jazyků  Klett,   MU   Brno  
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Recyklohranní  Green   Solution  

Přírodovědná   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   -   Mgr.   Helena   Huňková  
 
Hlavním  cílem  environmentální  výchovy  je  odpovědné  environmentální  chování,  tedy          
takové  kdy  lidé  berou  při  svém  jednání  v  potaz  dopady  možných  řešení  na  životní               
prostředí  a  zapojují  se  do  aktivit  určených  ke  zvýšení  životního  prostředí.  Úkolem             
environmentální  výchovy  je  pak  vybavit  k  tomuto  cíli  žáky  odpovídajícími  znalostmi,            
dovednostmi   a   motivací.  
 
Na  gymnáziu  je  environmentální  výchova  realizována  jako  průřezové  téma  a  jeho            
náplň  se  prolíná  všemi  ročníky,  především  pak  prvním  až  třetím  ročníkem  v             
předmětech  biologie,  science,  chemie,  fyzika,  ale  také  předmětech  jako  základy           
společenských  věd,  dějepis  a  estetická  výchova.  Jedná  se  o  konkrétní  témata            
vycházející  z  RVP,  tedy  člověk  a  životní  prostředí,  problematika  vztahů  organismů  a             
environmentální  prostředí  a  životní  prostředí  regionů  a  České  republiky.  Na  IT  oboru             
jsou  témata  realizována  především  prostřednictvím  předmětů  science  a  základy          
přírodních   věd   v   prvním   roce   studia.  
 
Žáci  se  také  mají  možnost  zapojovat  do  třídění  papíru,  péči  o  školní  flóru  a  faunu,                
případně  se  ekologickými  tématy  setkávat  prostřednictvím  školních  akcí  a  výletů,  ve            
školním  roce  2018/2019  to  například  byla  návštěva  přednášek  a  výstav  v  rámci             
Týdne  vědy  a  techniky,  chemické  experimenty  s  ekologickou  tématikou  pod  vedením            
studentů  VŠCHT  a  další  akce  jako  zoologické  a  botanické  vycházky.  V  březnu  pak              
proběhl  třídenní  ekologický  projekt,  jehož  součástí  byly  přednášky,  praktické          
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workshopy   a   exkurze,   kterých   se   žáci   účastnili.   
 
Přednášky:  ekolingvistika,  problematika  zdrojů  palmového  oleje,  ochrana  vody,  půdy,          
smog,   třídění   a   recyklace   odpadů.  
 
Praktické  workshopy:  Ohrožená  Indonésie,  využití  dešťové  vody,  fyzikální  a          
chemické  experimenty  ve  zkoumání  životního  prostředí,  deštný  prales  -  Amazonka,           
ekologické   katastrofy.  
 
Exkurze:  čistička  odpadních  vod,  vodárna  Podolí,  třídicí  linka  Pod  Šancemi,  spalovna            
Malešice.  
 
Environmentální  výchova  je  tedy  pevně  danou  a  důležitou  součástí  vzdělávaní  naší            
školy,   ve   školním   roce   2018/2019   došlo   k   probrání   všech   stanovených   témat.  
 
4.   Multikulturní   výchova   -   Mgr.   Zuzana   Brotánková  
 
Cíl  MKV  můžeme  chápat  také  jako  získání  či  rozvíjení  různých  kompetencí,  které             
zahrnují  mj.  vědomosti,  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   člověku   obecně,   ale   i   k   jeho   jinakosti  
● Chápání   odlišnosti   (jinakosti)   jako   možnosti   vzájemného   obohacení  
● Schopnost  otevřenosti  a  aktivního  přístupu  v  poznávání  jiných  kultur,          

subkultur,   národů,   ras,   náboženství  
● Rozvoj  kritického  myšlení,  které  zahrnuje  schopnost  přijmout  pluralitu,  chápat          

a  tolerovat  odlišné  zájmy,  názory,  postoje,  hodnoty  a  schopnosti  druhých.           
Orientovat   se   v   množství  informací,  kriticky  hodnotit  mediální  sdělení,  odhalit       

manipulace,  rozpoznat  jevy  rasové  nesnášenlivosti,  intolerance,       
diskriminace  a  xenofobních  názorů  a  dokázat  jim  čelit,  opouštěním  rasových,           
etnických,   náboženských   a   jiných   předsudků.  

● Schopnost   empatie   –   vcítit   se   do   situace   jiných   lidí  
 
Kompetence   sociální :  
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● Jde  o  schopnosti  a  dovednosti  prosadit  vlastní  právo,  ale  na  druhé  straně             
respektovat   právo   těch   druhých.   Rozvíjet   dobré   lidské   vztahy   na   základě  
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   dědictví.  

 
Kompetence   interkulturní:  

● Jde   o   pochopení   a   porozumění   kulturním   odlišnostem   příslušníků   jiných  
sociokulturních   skupin   (etnických,   náboženských,   rasových)  

   
  

Hlavním  cílem  MKV  ovšem  zůstává  zprostředkovat  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,  dějepisu  a               
zeměpisu.   
Žáci  se  zúčastnili  řady  workshopů,  seminářů  a  projektů  se  zaměřením  na  rozvoj             
tolerance   a   respektu   k   jinakosti.   

1. ročník  -  vítězený  snímek  v  rámci  soutěže  Příběhy  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  měli  žáci  možnost  pracovat  s  filmy  a  texty,  které  se  týkají                
témat   MKV   (např:    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  Žalozpěv  za  77  297  obětí.  Některé  dílčí  hodiny  byly              
zaměřeny   i   na   romský   holokaust.  
V  hodinách  ZSV  pracovali  s  metodikami  z  publikace  Holocaust  a  jiné  genocidy,  na              
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jejíž   výrobě   se   naši   učitelé   podíleli.   
Jeden  z  dílčích  projektů  byl  zaměřen  i  na  současnou  situaci  indiánů  v  Severní              
Dakotě   -   (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.,  Člověkem  v  tísni,              
Terenzínskou  iniciativou  a  Moderními  dějinami.  V  rámci  našich  hodin  se  pilotují            
metodiky  k  aktuálním  společenským  tématům  a  zároveň  se  snažíme  i  o  reflexi             
kontroverzních   historických   událostí   (např.   odsun   Němců   po   2.   světové   válce).   
Naši  učitelé  se  také  podílejí  na  výrobě  metodického  materiálu  k  seriálu  Slavné  dny:              
https://www.slavne-dny.cz/ ,  který  je  vysoce  ceněn  kolegy  z  praxe  v  rámci  portálu            
RVP.   
 
V  současné  době  je  nezbytné  témata  MKV  propojovat  i  s  mediální  výchovou.             
Projekty   zaměřené   na   propojení   MKV   a   MD   také   proběhly   na   naší   škole:   
http://terezavodickova.blogspot.cz/2017/06/medialni-vychova.html   
 
5.   Výchova   k   udržitelnému   rozvoji   -   Mgr.   Zuzana   Brotánková  
 
Vzdělávání  pro  trvale  udržitelný  rozvoj  je  dlouhodobý,  komplexní  a  synergický           
proces,  který  ovlivňuje  všechny  oblasti  života,  předpokládá  si  osvojení  takových           
způsobů  myšlení  a  rozhodování  člověka,  která  povedou  k  udržitelnému  jednání  pro            
něj,  ale  především  pro  další  generace.  Na  střední  školu  vstupují  mladí  lidé,  kteří  již               
od  mateřské  školy  prošli  celou  řadu  témat,  která  se  udržitelného  rozvoje  týká,  úkolem              
střední  školy  je  tedy  jejich  vědomosti  v  problematice  vhodným  způsobem  rozvíjet  a             
pozitivně  je  ovlivňovat  v  tom  smyslu,  že  jejich  počínání  má  smysl,  což  je  vhodné               
doplnit  především  svým  vlastním  pozitivním  příkladem.  Jednotlivá  témata  trvale          
udržitelného  rozvoje  jsou  zařazena  do  předmětů:  biologie,  chemie,  science,  zeměpis,           
fyzika,  ale  také  do  předmětů  humanitních  jako  je  ZSV,  dějepis,  český  jazyk  a  cizí               
jazyky.  Na  IT  oboru  jsou  to  pak  přírodovědné  předměty  v  prvním  ročníku  studia,  tedy               
science  a  základy  přírodních  věd,  následně  pak  fyzika  ve  vyšších  ročnících,            
samozřejmě  také  s  přesahem  do  humanitních  předmětů  a  cizích  jazyků.  K  rozvoji             
vědomostí  a  znalostí  také  dochází  prostřednictvím  školních  výletů  a  exkurzí.  V            
jednotlivých  přírodovědných  předmětech  jsou  také  zařazovány  projekty  menšího         
rozsahu,  které  mají  úzký  vztah  k  problematice,  například  reálná  stavba  modelu            
nízkoenegetického  domu,  projekty  zaměřené  na  nakládání  s  odpady,  využívání          
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obnovitelných  zdrojů  energie,  neplýtvání  s  vodou  etc.  V  letošním  školním  roce  pak             
proběhl  také  velký  třídenní  ekologický  projekt,  jehož  součástí  byla  právě  témata,            
která  úzce  souvisí  s  trvale  udržitelným  rozvojem.  Témata  se  týkala  především  zdrojů             
energie,  vody,  třídění  a  recyklace  odpadů,  žáci  se  také  setkali  s  ekologickým             
odborníkem,  který  jim  přiblížil  problematiku  vypalování  pralesů  v  Indonésii  ve  snaze            
získat  co  největší  množství  palmového  oleje,  žáci  také  formou  exkurzí  navštívili            
spalovnu  odpadů,  která  spalováním  vytváří  energii,  linku  na  třídění  odpadu  a            
vodárnu.  Smyslem  střední  školy  v  problematice  trvale  udržitelného  rozvoje  by  mělo            
být  připravit  absolventa  pro  kterého  nebudou  dané  principy  jen  prázdnými  slovy,  ale             
bude  se  na  trvale  udržitelném  rozvoji  podílet  po  celý  svůj  život  a  pozitivně  ovlivňovat  i                
své  okolí.  Všechna  témata  trvale  udržitelného  rozvoje  byla  ve  školním  roce            
2017/2018  probrána  a  formu  jakou  k  tomu  došlo  hodnotím  jako  koordinátor  EVVO  za              
velmi   zdařilou.  
 
6.   Soutěže   a   olympiády   pořádané   na   střední   škole  
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8.   Zhodnocení   výuky   z   pohledu   vedoucích   sekcí  
 

8.   1.   Závěrečná   zpráva   předmětové   komise   přírodovědných   a   humanitních  
oborů   2018/2019   

Obsah:  
 

1. členové   předmětové   sekce  
2. obecné   informace   o   předmětové   sekci  
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3. shrnutí   průběhu   školního   roku   (akce,   soutěže   a   projekty   v průběhu   školního  
roku   2018/2019)  

4. plány   na   školní   rok   2019/2020  
 

 
Členové   předmětové   sekce:   
 
PhDr.   Veronika   Bártová    (CJL,   DEJ,   LIS,   DES)  
Mgr.   Helena   Huňková    (BIO,   CHE)  
Mgr.   Daniela   Alexová    (BIO,   CHE)  
Ing.   Pavla   Cidlinská    (MDO,   EKN)  
Mgr.   Miroslav   Slowik    (CJL,   DEJ)  
Mgr.   Tomáš   Křovina    (MUS)  
Mgr.   Jana   Beranová    (DEJ,   CJL)  
Mgr.   Jakub   Drbohlav    (TEL)  
Mgr.   Jaroslav   Vídeňský    (ZSV,   ZEM)  
Mgr.   Tadeáš   Kovařík    (ČJL,   DĚJ)  
Mgr.   Zuzana   Brotánková    (ČJL,   ZSV)  
Mgr.   Daniel   Rejman    (ART,   EVV)  
  
  
  

Obecné   informace   o   předmětové   sekci  
 

Předmětová  sekce  přírodních  a  humanitních  věd  zahrnuje  vyučující,  kteří  učí           

přírodovědné  a  humanitní  předměty  na  naší  škole.  Vyučující  se  snaží  žákům  předat             

základní  informace  ze  svých  předmětů,  při  výuce  ale  klademe  důraz  na  rozvíjení             

klíčových  kompetencí  žáka,  který  by  měl  ovládat  po  získání  odborných  informací.            

Naším  cílem  je  vysvětlit  žákům,  proč  je  důležité  probírané  informace  znát  a  jak  je               

uplatnit   v dalším   studiu,   ale   i   v pozdějším   životě.   

Učitelé  vyučují  tyto  předměty  na  gymnáziu,  střední  odborné  škole  a  základní            

škole.  Patří  sem  tedy  všeobecně  vzdělávací  předměty,  jako  je  český  jazyk  a             

literatura,  dějepis,  základy  společenských  věd,  člověk  a  jeho  svět,  biologie,  chemie,            

 

http://www.praha.educanet.cz/


/

 

 
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  
 

zeměpis,  ale  také  celá  řada  volitelných  seminářů,  které  jsou  vyučovány  na            

gymnázium.  Obsahem  těchto  seminářů  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  podělit  se  o  své  postřehy               

s ostatními  spolužáky.  U  těchto  aktivit  je  vždy  kladen  důraz  na  vlastní  sebehodnocení             

žáka  i  hodnocení  žákovy  práce  ostatními.  Volitelné  semináře  jsou  v rozvrhu  žáků  již             

od  prvního  ročníku,  ve  větší  míře  potom  nastupují  ve  třetím  ročníku  a  rozvrh  ve               

čtvrtém  ročníku  je  již  z větší  části  tvořen  právě  volitelnými  semináři,  za  sekci             

přírodních  a  humanitních  věd  je  to  například  literární  seminář,  dějepisný  seminář,            

občanskovědní  seminář,  zeměpisný  seminář,  biologický  seminář  či  chemický         

seminář.  

Shrnutí   průběhu   školního   roku   2018/2019  
 

 

Ve  školním  roce  2018/2019  měla  tato  sekce  stabilní  pedagogický  základ,           

nedocházelo  k  žádným  personálním  změnám.  V průběhu  školního  roku  se  vyučující           

sekce  účastnili  celé  řady  školení  a  seminářů.  Jejich  přesný  popis  je  uveden  ve              

výroční   zprávě   školy.  

 

Ve  školním  roce  2018/2019  bylo  možné  studovat  v  bilingvním  programu.           

V prvním  a  druhém  ročníku  gymnázia  jsou  vždy  dvě  paralelní  třídy.  V jedné  třídě  se              

vybrané  předměty  učí  v angličtině.  Volitelné  semináře  v  bilingvní  třídě  probíhaly  ve            

spolupráci   se   CTM   (Centrum   pro   talentovanou   mládež).   

 

Ve  školním  roce  2018/2019  se  pokračovalo  ve  formativním  hodnocení  formou           

EDU-ASSESSMENTU.  Důraz  byl  tedy  kladen  na  rozvíjení  klíčových  kompetencí  a           

sebehodnocení  žáků.  Zpětná  vazba  žák  -  učitel  je  důležitou  součástí  kvalitního            

vzdělávacího   procesu.   
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Během  školního  roku  došlo  k  aktivním  hospitacím.  Učitelé  nebyli  hodnoceni           

pouze  vedením,  nýbrž  se  hodnotili  sami  mezi  sebou,  což  vedlo  k  zvýšení  atraktivity              

vyučovacích   hodin.   V   tomto   trendu   se   bude   pokračovat   i   v   příštím   školním   roce.   

 

 V průběhu  školního  roku  také  probíhaly  nejrůznější  mimoškolní  akce,  soutěže,          

olympiády.   Soupis   všech   aktivit   je   uveden   ve   výroční   zprávě   školy.  

 

Humanitní  a  přírodovědná  sekce  zaštiťovala  tento  rok  celoškolní  projektovou          

výuku.  Během  školního  roku  proběhlo  několik  projektových  dní,  které  byly  zaměřeny            

na  nejrůznější  aktuální  témata  (např.  Století  republiky,  Palachův  týden,  Vánoční           

zeměpisné  zamyšlení,  Lidské  tělo,  Červený  kříž,  Volby  do  Evropského  parlamentu,           

Jádro  atd.)  Všechny  tyto  aktivity  byly  zaměřené  na  propojení  teoretické  a  praktické             

výuky  a  vedly  k  pochopení  současných  aktuálních  problémů.  Přesnější  popis  všech            

projektových  dní  i  výstupů  žáků  je  možné  průběžně  sledovat  na  stránkách  školy  a  je               

zaznamenán   v jednotlivých   zápisech   předmětové   sekce.  

 

Během  školního  roku  byla  připravena  řada  hudebních  vystoupení,  na  kterých           

se  podíleli  žáci  základní  i  střední  školy,  např.  Vánoční  koncert,  Jarní  akademie  v  KC               

Zahrada.  

 

V  tomto  školním  roce  došlo  k  nadstandardní  spolupráci  v  rámci  celé  sítě             

EDUCAnet  v  předmětu  český  jazyk  a  literatura  -  vznik  atraktivních  výukových  videí,             

projekt  Čeština  kolem  nás,  zapojení  do  celostátních  slohových  soutěží  (první  místo  -             

Cena  Ivony  Březinové  získali  žáci  druhého  ročníku  gymnázia,  třetí  místo  -  Rostu  s              

knihou   získala   žákyně   základní   školy).  
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Podrobnější  průběh  celého  školního  roku  2018/2019  je  shrnut  v jednotlivých          

zápisech   předmětové   sekce.   

 

Plány   na   školní   rok   2019/2020  

 
V  příštím  roce  budou  pokračovat  všechny  letošní  aktivity,  výběr  projektových           

dní  bude  odrážet  aktuální  společenské  otázky  (např.  30  let  od  sametové  revoluce).             

Opět   bude   kladen   důraz   na   kvalitu   a   funkčnost   připravovaných   akcí.   

Nadále  budeme  u  žáků  rozvíjet  klíčové  kompetence,  schopnost  samostatně          

pracovat  na  zadaných  úkolech,  ale  i  vzájemnou  týmovou  spolupráci.  Po  celý  rok             

budou  samozřejmě  probíhat  olympiády  a  nejrůznější  mimoškolní  akce,  včetně          

hudebních   vystoupení.   

 

  

V   Praze   dne   29.   6.   2019   

                                                                                          PhDr.   Veronika   Bártová  
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8.   2.   Závěrečná   zpráva   předmětové   komise   cizích   jazyků   2018/2019  
 

VÝROČNÍ   ZPRÁVA  
Sekce   cizích   jazyků  

 
Školní   rok   2018-2019  

 
 

Obsah  
 
- členové   sekce  
- obecné   informace   o   sekci  
- shrnutí  průběhu  školního  roku,  akce  a  soutěže  v průběhu  školního  roku           

2017/2018  
- Výjezdy  
- Ročníkové   práce  
- Postupový   projekt  
- Akcent  
- Personální   změny  
- Edu-   Assessment  
- Zhodnocení   CIEE  
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- Erasmus   plus   v   Educanetu  
- Spolupráce   s   EDUCAnet   sítí   škol  
- Spoupráce   s   CTM  
- plány   na   školní   rok   2019/2020  

 
 

Členové   sekce:  
Olga   Škarka   Weintraub   M.A.    (vedoucí   sekce   jazyků)   
Agnieszka   Critchlow,   PhD  
Mgr.   Irena   Horváthová  
Mgr.   Wanda   Holejšovská  
Mgr.   Veronika   Vrtělková  
Jose   Alejandro   Cruces  
Michael   English  
Lucy   Knowlton  
Agnes   Kisdi  
Helena   Poněšická  
Miroslav   Slowik  
Adriana   Mišurová  
Alena   Woods  
Mgr.   Hana   Demmler  
 
 
 

Obecné   informace   o   sekci  
 

Sekce  cizích  jazyků  se  soustředí  na  systematickou  výuku  jazyků  v  rámci  všech             

dovedností  (mluvený  projev,  psaný  projev,  užití  jazyka,  porozumění  čtení  a           

poslechu).  Škola  využívá  kromě  učebnic  akreditovaných  MŠMT  i  širokou  škálu           

autentických  materiálů  a  zdrojů.  K  výuce  jazyka  přistupuje  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  dělí  na  sekci  výuky  anglického  jazyka  a  sekci  druhých  cizích               

jazyků.  V  rámci  druhých  cizích  jazyků  se  na  škole  vyučuje  jazyk  francouzský,             

německý,  španělský  a  italský  (do  loňského  roku  místo  jazyka  italského  byl  jazyk             

ruský).   
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Shrnutí   průběhu   školního   roku   2018/2019  
 

Ve  školním  roce  2017/2018  se  sekce  rozrostla  o  pana  Mgr.  Miroslava  Slowika  PdD.              

(ŠPJ),  M.A.  Olgu  Weintraub  (ANJ,  NEJ),  a  rodilé  mluvčí  z  programu  CIEE:  Michaela              

Englishe  (USA,  ANJ  2.stupeň,  SŠ),  a  Lucy  Knowlton  (USA,  1.  Stupeň),  Madeline             

Greene   (AUS,   1.   a   2.   stupeň,   KEK).   

Stálým  členem  týmu  se  stal  pan  Jose  Alejandro  Cruces  (SPJ,  ANJ,  ZSV  ANJ,  DEJ               

ANJ,  ZEM  ANJ),  a  také  Alena  Woods  (USA),  která  fungovala  v  týmu  školní  družiny.               

Naopak  se  sekce  musela  s  několika  členy  týmu  rozloučit:  Mgr.  Veronika  Vrtělková             

odešla  na  mateřskou  dovolenou.  Výuku  německého  jazyka  za  ní  krátkodobě           

obstarala   pani   Adriana   Mišurová,   a   následně   Olga   Weintraub,   vedoucí   sekce   jazyků.   

Španělský  jazyk  se  díky  velkému  zájmu  rozdělil  na  dvě  skupiny  a  to  hned  v  několika                

třídách.  Španělský  jazyk  vedou  učitelé  Miroslav  Slowik  a  Jose  A.  Cruces,  rodilý             

mluvčí   (USA,   Španělsko).   

Další  personální  změnou  je  odchod  dlouholeté  kolegyně  Mgr.  Ireny  Horváthové  ze            

zdravotních  důvodů  na  konci  října  2018.  Její  práci  krátkodobě  zastala  paní  Agnes             

Kisdi,  zkušená  učitelka  ANJ  z  Maďarska,  a  posléze  Olga  Weintraub,  vedoucí  sekce             

jazyků.   

Sekce  anglického  jazyka  se  v  prvním  pololetí  zaměřila soutěž  Best  in  English  a              

esejovou  mezinárodní  soutěž  nadace  Human  Kemper  Foundation,  kde  obdržela  dvě           

uznání   (žáci   2.   a   1.   ročníku   bilingvního   gymnázia).   

V  rámci  sítě  EDUCAnet  organizovala  Praha  celosíťové  srovnávání  v  anglickém           

jazyce:  Testování  studentů,  které  zajišťovala  agentura  a  jazyková  škola  Akcent,  která            

se  školou  spolupracuje  na  mnoha  úrovních,  proběhlo  v  druhém  pololetí  školního            

roku.  Testování  nejen  že  ukázalo  vědomosti  všech  studentů  SŠ  Educanet  napříč            
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republikou,  ale  také  každému  studentovi  vyhodnotila  jeho  úroveň  podle  evropského           

rámce   znalostí   cizího   jazyka   (úrovně   A1   -   C2).   

Vedení  sekce  všech  Educanetů  převzala  po  Mgr.  Horváthové  Kristýna  Bělehradová  z            

Českých  Budějovic.  Akce  spolupráce  mezi  Educanety  jsou  plánované  na  podzim           

2020.   (Více   kapitole   Plány   na   školní   rok   2019/2020).   

Škola   připravuje   pravidelně   na   certifikáty   PET,   FCE,   CAE   a   CPE.   

Podrobné  výsledky  soutěží Best  in  English ,  Best  in  Deutsch,  Certifikátů,  postupových            

zkoušek   atd   najdete   v   materiálech   sekce   a    Tabulce   srovnávacího   testu   sekce .   

Právě  z  tabulky  Srovnávacího  testu  z  anglického  jazyka  je  patrná  vysoká  úroveň             

anglického  jazyka  našich  studentů.  Z  pražského  Educanetu  se  zúčastnilo  140           

studentů.  24  studentů  dosáhlo  úrovně  C2,  -  tzn.  úrovně  překladatele/  rodilého            

mluvčího.  Úrovně  C1  dosáhlo  46  studentů.  Z  toho  vyplývá,  že  polovina  našich             

středoškolských  studentů  je  již  během  jejich  studia  vysoko  nad  požadovanou  úrovní            

ukončení  středoškolského  studia  z  anglického  jazyka.  Úrovně  B2  dosáhlo  29,  úrovně            

B1  (maturitní  úroveň  společné  části  z  anglického  jazyka)  28  studentů.  I  když  9              

studentů  dosáhlo  pouze  na  úroveň  A2/A1  (4),  je  nutno  podotknout,  že  se  u  těchto               

jednalo  o  studenty  nové,  v  1.  ročníku  středních  škol,  anebo  to  jsou  studenti,  kteří  se                

díky   technickým   komplikacím   nedostali   do   další   úrovně.   

Obecně  lze  zhodnotit,  že  úroveň  středoškolské  angličtiny  je  nadprůměrná  oproti           

výsledkům  celostátních  i  zahraničních  průměrů.  (viz       

https://www.ef-czech.cz/epi/regions/europe/ ,  

https://www.etsglobal.org/About-us/News/Level-B2-required-at-the-end-of-high-schoo 

l-in-France.-But-what-is-a-B2-leve l)   

Z  výsledků  je  patrné,  že  motivace  nejen  žáků,  ale  i  pedagogů  musí  spočívat              

především  v  aplikaci  jazyka  jako  takového,  a  v  aplikovaných  vědách  jako  takových             

(využití   CLILu,   divadlo,   Business   English,   coding,   etc).  
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V  rámci  výuky  anglického  jazyka  škola  nabídla  také  seminář  se  zaměřením  na             

konverzaci  v  anglickém  jazyce  pro  čtvrté  ročníky  gymnázií.  V  semináři  byli  žáci             

systematicky  připravování  na  maturitní  zkoušku  z  anglického  jazyka,  a  to  jak  na             

společnou  maturitní  část,  tak  na  zkoušku  profilovou.  Protože  Educanet  Praha  je            

známý  tím,  že  profilová  zkouška  z  anglického  jazyka  je  velmi  náročná,  byla  v              

hodinách  semináře  detailně  probírána  témata  ke  zkoušce,  vyjadřovací  materiál  a           

slovní  zásoba  z  tématu.  V  rámci  semináře  si  měli  studenti  rovněž  pravidelně  možnost              

vyzkoušet  zkoušku  “nanečisto”  a  přípravu  tím  prohloubit.  Detailní  příprava  k  maturitní            

zkoušce  se  osvědčila,  maturanti  odvedli  u  maturitních  zkoušek  z  ANJ  a  cizích  jazyků              

příkladné   výkony.   

 

 

Výjezdy:  

 

Ve  dnech  3.  -  7.  12.  2018  se  uskutečnil  předvánoční  poznávací  zájezd  do  Londýna.               

Zájezdu  se  zúčastnilo  40  žáků  z  2.  stupně  základní  školy,  gymnázia  i  školy  střední,               

pod  dohledem  4  zkušených  pedagogů.  Žáci  navštívili  London  Bridge,  London  Tower            

British  History  Museum,  British  Museum  on  Natural  History,  London  Eye,           

Buckingham  Palace,  Hyde  Park  and  the  Globe  Theater.  V  letošním  školním  roce             

plánuje  sekce  jazyků  opět  v  prosinci  zájezd  do  Londýna.  Z  dalších  destinací  se  před               

vánocemi   uskuteční   výlet   do   Drážďan,   a   na   jaře   zájezd   do   Berlína.  

Někteří  žáci  si  vyzkouší  svoji  angličtinu  v  praxi  také  na  výměnných  pobytech  v  rámci               

sítě   Educanet.   Více   v   plánech   na   školní   rok   2019-2020.   

 

V  roce  2019  začala  tradice  tzv.  výjezdového  týdne.  Více  o  výjezdovém  týdnu             

pojednává   výroční   zpráva   školy.   
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Ročníkové   práce:   

Členové  sekce  rovněž  vedli  ročníkové  práce  pro  studenty  druhých  ročníků.  Témata,            

která  byla  za  sekci  vybrána  byla: “Analysis  and  review  of  regionalism  and  nationalism              

in  Western  Europe:  the  cases  of  Catalonia,  Flanders,  and  Scotland”  (ANJ),            

“Democracy  in  post-communist  Europe;  comparison  between  the  cases  of  Czech           

Republic,  Romania,  and  Russia (HIS/ANJ), “Do  the  benefits  of  artificial  intelligence            

outweigh  the  risks? ”  (ANJ,  MAT), “Does  the  EU  migration  crisis  strengthen  or             

undermine  tolerance?”,  “How  are  the  problems  of  racism  described  in  media  of  the              

USA,  including  TV  shows,  animation,  and  movies? ”  (ANJ), Presidential  election  in            

the  USA  (1948  and  later):  History,  system,  issues.  (ANJ,  HIS) , “The  pressure  to              

perform  in  US  schools”  (ANJ), “World  traveler,  Food  lover  etc.:  Personal  Instagram             

accouns  as  a  way  to  earn  living  and  influence  masses.”  (ANJ),  “ High  School  Sport  in                

the  USA.  Challenges  and  Differences  compared  to  the  Czech  School  system (ANJ),             

Berlín  v  obležení  -  aneb  jak  rozdělit  národ?  (NEJ), Německo-česká  literatura  19.  a              

20.  století (NEJ),  Má  se  nebo  nemá  stále  řešit?  2.  světová  válka  a  její  následky                

(NEJ), Významné  momenty  v  historii  Francie:  Mnichovská  dohoda  -  francouzská           

politika   appeasementu   -   maršál   Petain    (FRJ).   

Cílem  bylo  umožnit  studentům  získat  dovednosti  v  akademickém  psaní  a  povědomí            

o  struktuře  akademické  práce.  Součástí  výstupu  byla  obhajoba  ročníkové  práce  před            

komisí.  Výsledky  ročníkových  prací  (zejména  těch  psané  v  anglickém  jazyce)  byly            

bez  vyjímky  příkladné.  Studenti  opět  prokázali,  že  (nejen)  anglický  jazyk  na            

EDUCAnetu   se   pohybuje   daleko   nad   průměrem   jiných   středních   škol.   

 

Postupový   projekt:   

Tak  jako  i  loni  pracovali  žáci  1.  ročníků  gymnázia  na  postupových  projektech.  V  rámci               

Sekce  cizích  jazyků  byly  vybrány  všechny  tři  navržené  projekty:  “Cestovní  kancelář”,            
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“Přípravný  kurz  na  zkoušku  TOEFL”  a  “Nová  země-Nový  jazyk”.  Projekt  “Cestovní            

kancelář”  byl  zaměřen  na  jazyk  a  reálie  Velké  Británie.  V  rámci  projektu  ““Přípravný              

kurz  na  zkoušku  TOEFL”  se  museli  žáci  seznámit  s  problematikou  jazykové  zkoušky,             

její  úrovní  a  vypracovat  pedagogický  plán  přípravy  na  tuto  zkoušku.  Projekt  “Nová             

země-Nový  jazyk”  se  zaměřil  na  průřezovou  aplikaci  několika  předmětů:  Jazykové           

vědy,  lingvistika,  základy  společenských  věd,  historie,  geografie,  IT,  technologie  a           

astronomie.  Tento  projekt,  vedený  vedoucí  jazyků  paní  Olgou  Weintraub,  vyhrál  první            

místo  ze  všech  postupových  projektů.  Žáci  odvedli  svědomitou  práci  a  dokázali,  že             

umí  přemýšlet  v  souvislostech  a  z  výše  uvedených  předmětů  jsou  schopni  nabyté             

vědomosti   uplatnit   a   aplikovat.   

 

 

Spolupráce   s   jazykovou   školou     Akcent:   

Sekce  zároveň  nastavila  způsob  spolupráce  s  jazykovou  agenturou  Akcent  s  cílem            

systematicky  připravovat  studenty  na  úspěšné  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              

rozděleni   podle   úrovní   do   přípravných   skupin   na   následnou   certifikaci.   

Zároveň  byli  ve  spolupráci  s  jazykovou  školou  Akcent,  která  je  stěžejním  pilířem             

mezinárodní  certifikace  Cambridge,  soustavně  připravování  žáci  2.  a  3.  ročníku           

gymnázia.  Je  nutno  podotknout,  že  všichni  studenti  splnili  požadovanou  úroveň  B1,            

mnozí  úrovně  vyšší,  a  to  nejen  B2,  ale  i  C1  a  C2  (Proficiency  zkouška  CPE  -  nejvyšší                  

zkoušený   úroveň   anglického   jazyka.)  

Spolupráce  s  jazykovou  školou  Akcent  bude  i  nadále  pokračovat  ve  školním  roce             

2019/2020.   
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Změna   struktury   sekce   od   1.2.2018   a   školní   rok   2018/2019:   

Sekce  anglického  jazyka  a  Sekce  2.  jazyků  prošly  významnou  změnou  a  od  2.              

pololetí   2017/2018   se   začaly   připravovat   na   reorganizaci   a   restrukturalizaci.   

Od  restrukturalizace  v  únoru  2018  a  především  od  začátku  školního  roku  2018/2019             

je   vedoucí   sekce   paní   Olga   Weintraub,   M.A.   

Sekce  cizích  jazyků  má  pod  sebou  jak  Sekci  anglického  jazyka,  tak  sekce  druhých              

jazyků,  CLIL  a  bilingvní  výuku  v  nejakykových  předmětech  na  ZŠ  a  SŠ,  spolupráci  s               

agenturou  CIEE,  spolupráci  s  jazykovou  školou  Akcent,  mezisíťové  vztahy  a           

výměnné  programy,  DoFe  program,  soutěže,  a  nově  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             

střední   školu   IT.   

 

EDU  -  Assessment: 2.  stupeň  ZŠ,  Gymnázium  a  IT  SŠ  již  druhým  rokem  využívá               

nového  způsobu  hodnocení  studentů  Edu-Assessment,  který  se  opírá  o  definice           

znalostí  a  dovedností  popsané  v  Evropském  referenčním  rámci.  Edu-  Assessment           

proběhl   ve   4   fázích,   časově   shodných   s   dobou   čtvrtletí.   

Studenti  se  na  něm  učí  se  objektivně  ohodnotit  a  společně  s  pedagogem  hledat              

optimální   řešení   pro   jeho   další   rozvoj.   

 

CIEE:   

V  rámci  spolupráce  s  agenturou  CIEE  k  nám  v  roce  2018/2019  dorazili  2  rodilí  mluvčí                

za  účelem  výuky  cizího  jazyka  a  předmětů  v  ANJ.  V  minulém  roce  2017/2018  nebyla               

spolupráce   s   lektory   CIEE   perfektní,   což   přičítáme   těmto   faktorům:   

- malá   informovanost   rodilých   mluvčích   o   běhu   a   charakteru  

- rozdíly   v   kultuře   obou   národů  

- nulové   vedení   v   počátku  
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- chybějící  školení  na  začátku  šk.roku  v  oblastech  iSkoly,  chodu  školy,  třídní            

agendy,   třídnic   atd  

 

V  roce  2018/2019  převzala  odpovědnost  za  hladký  průběh  spolupráce  s  CIEE            

vedoucí  Sekce  cizích  jazyků.  Lektoři,  kteří  byli  vybrání  důkladným  výběrovým           

řízením  včetně  pohovoru,  byli  Lucy  Knowlton,  Matthew  Jacobson,  a  Michael  English            

(USA).  Ze  zdravotních  důvodů  nemohl  pan  Matthew  Jacobson  přicestovat  do  ČR,  a             

na  jeho  místo  byl  vybrán  pan  Jonathan  Davies  z  Velké  Británie.  Učitelé  se  podrobili               

důkladnému  školení  a  průběžné  supervizi  ze  strany  vedoucí  sekce.  Je  nutno            

konstatovat,  že  spolupráce  s  novými  učiteli  se  obešla  bez  problémů  a  že  učitelé              

odvedli   skvělou   práci.   

I  když  se  tým  musel  díky  tragické  události  v  březnu  2019  rozloučit  s  učitelkou  Lucy                

Knowlton,  situaci  vyřešila  škola  opět  ve  spolupráci  s  agenturou  CIEE.  Na  místo  paní              

učitelky  Knowlton  nastoupila  učitelka  Madeline  Greene,  která  se  v  pozici  natolik            

osvědčila,   že   se   stala   stálou   posilou   celého   týmu.   

 

Erasmus   plus   v   EDUCAnetu:   

V  rámci  programu  Erasmus  Plus  přijíždějí  studenti  a  absolventi  vysokých  škol  na             

observace  a  stáž  na  naši  školu.  V  roce  2018/2019  to  byli  studenti  ANJ  a  primární                

pedagogiky  z  Turecka.  Studentky  z  Turecka  se  seznámily  s  problematikou  výuky  na             

české   škole   a   výuku   si   samy   vyzkoušely.   

 

Spolupráce   s   EDUCAnet   sítí   škol  
Přestože  plány  na  spolupráci  se  sítí  EDUCAnet  byly  nastaveny  na  teambuildingu  v             

dubnu  2018,  většina  z  plánovaných  projektů  se  neuskutečnila.  V  začátku  byl  na  vině              

odchod  paní  Ireny  Horváthové,  koordinátorky  mezisíťové  spolupráce,  během  roku          

byla  pozice  obsazena.  Během  roku  se  uskutečnilo  výše  zmíněné  mezisíťové           
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srovnávání  studentů,  které  bylo  organizováno  Educanetem  Praha  a  Jazykovou          

školou   Akcent.   

V  plánu  2019/2020  má  EDUCAnet  za  cíl  prohloubit  spolupráci  mezi  sítovými  školami,             

a  to  v  rámci  vzájemných  návštěv  učitelů  a  žáků.  (Více  v  kapitole  “Plány  na  školní  rok                 

2019/2020).   

 

Spolu práce   s   Centrem   pro   talentovanou   mládež,   z.s.   (CTM)  

Již  několik  spolupracujeme  s Centrem  pro  talentovanou  mládež,  z.s.  (CTM) ,  které            

nabízí  studentům  kvalitní  studijní  programy  a  AP  kurzy,  organizované  renomovanými           

zahraničními  univerzitami.  Kurzy  nejen,  že  se  staly  nedílnou  součástí  výuky,  ale  také             

jsou  zakončeny  certifikátem.  Certifikáty  AP  kurzů  jsou  vítanou  součástí  přijímacího           

procesu  na  vysokou  školu  v  zahraničí.  V  tomto  letošním  roce  si  žáci  mohli  vybrat  z                

mnohých:  žáci  základních  škol  se  soustředili  na  literaturu  v  angličtině  a  základy  vědy,              

žáci  na  středních  školách  se  podrobili  Creative  Writingu,  psychologii,  astronomii,           

vědě,  matematice,  a  jiným.  Všechny  kurzy  probíhají  v  anglickém  jazyce  a  jsou             

monitorovány  hostující  univerzitou  a  jejím  tutorem,  stejně  tak  jako  tutorem  z  naší             

školy.   

 

 

Angličtina   na   1.   stupni   ZŠ  

 

Angličtina  na  1.  stupni  prodělala      

v  posledních  dvou  letech  několik      

změn.  První  změna  se  týká      

učitelského  sboru,  a  druhá     

změna  samotného  programu  a     

jeho   struktury.   
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V  roce  2018-2019  vyučovalo  na  1.  stupni  hned  několik  zkušených  vyučujících:            

Vedoucí  sekce,  Olga  Weintraub,  rodilí  mluvčí  Agnieszka  and  Andy  Critchlow,  Jon            

Davies   a   Lucy   Knowlton.   

Angličtina  ve  třídách  1.-3.  se  obešla  bez  učebnic  a  fungovala  v  rámci  metody  CLIL,               

kdy  náplň  ostatních  předmětů  se  odráží  na  tématických  okruzích  v  ANJ.  (Příklad:             

Pokud  se  v  prvouce  probírá  bydliště  a  orientace  v  prostoru,  ANJ  probírá  témata              

Directions,  My  Neighborhood,  učí  se  jak  najít  cestu,  poznat  a  pojmenovat  čísla             

domů,   počítat   kroky   etc).   

Třídy  4.a  5.  pracovali  podle  bilingvního  programu  Bloggers  nakladatelství  Klett,  který            

je  vysoce  digitální  a  atraktivní  pro  děti  mezi  9-12  lety  věku.  Program  se  osvědčil.               

Přestože  program  Bloggers  vyzkoušelo  v  posledních  dvou  letech  několik  škol,           

Educanet  byl  první  a  stále  je  pilířem  toho,  že  program  Bloggers  u  nás  učí  rodilí                

mluvčí.   
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Angličtina  byla  také  hlavním  bodem  projektů  “Music”  and  “Art”.  Vyvrcholení           

projektových  období  byly  mimoškolní  akce,  kdy  děti  propojily  svoje  vědomosti  a            

schopnosti   a   pracovaly   s   instruktory   na   projektech   v   anglickém   jazyce.   

Výstupem  projektu  “Music”  bylo  nastudování  a  vystoupení  s  vánočními  písněmi  v            

anglickém  jazyce  v  kostele  Sv.  Bartolomeje  v  rámci  vánočního  koncertu  školy.  V             

rámci  projektu  ART  navštívily  děti  opakovaně  ateliéry,  kde  pracovaly  s  malíři  a  jinými              

umělci  v  anglickém  jazyce  a  učily  se  různým  technikám  malby,  komiksu,  ale  i              

(naprosto  legálně)  sprejovaly  na  zeď  pod  profesionálním  dohledem  rodilých  mluvčích           

a   sprejerských   kapacit.   
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Těsná  spolupráce  s  nakladatelstvím  Klett  přinesla  nejen  spoustu  výhod  pro  naši            

školu  a  skvělé  pomůcky  do  vyučování  ale  i  natáčení  videí,  která  jsou  naopak  zase               

pro   děti   velkou   motivací   a   zábavou.   

Stálým  týmem  na  1.  stupni  se  stali  Andy  Critchlow,  Maddie  Greene  a  Agi  Critchlow.               

Odborný  dohled,  metodiku/metodologii,  a  plánovaní/provedení  projektů  spadá  pod         

kompetence   vedoucí   sekce   Olgy   Weintraub.   

Program  Bloggers  začínáme  od  letošního  roku  již  ve  třetí  třídě.  Děti  jsou  na  práci  s                

programem  připravené,  těší  na  práci  s  digitálními  médii  a  se  zkušenými  pedagogy.  I              

nadále   platí,   že   program   je   vyučován   rodilými   mluvčími.  
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Plány   na   školní   rok   2019/2020  

 

Sekce  cizích  jazyků  přivítá  v  roce  2019/2020  nové  členy,  s  některými  se  v  roce               

2018/2019   rozloučila.   Členy   sekce   na   šk.   r.   2019/2020   jsou:   

Olga   Weintraub   M.A.    -   vedoucí   Sekce   jazyků   (ANJ,   NEJ,   AJK,   Semináře)  
 
Michael   Andrews   (ANJ)  
Will   Carter   (ANJ)  
Agnieszka   Critchlow,   PhD   (ANJ,   CTM,   Semináře   )  
Andrew   Critchlow   (Teaching   assistant   1.   stupeň)  
Jose   Alejandro   Cruces   (SPJ)  
Jonathan   Davies   (ANJ,   KEK,   HIS)  
Tal   Garval   (SCI,   HTH,   Semináře)  
Madeline   Greene   (ANJ)  
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Kaitlyn   Lee   (English   Club)  
Michaela   Mikitová   (ART,   English   Club)  
Mgr.   Olga   Vogelová   (NEJ)  
Miroslav   Slowik   (SPJ)  
Mgr.   Veronika   Mallatová   Bartošová   (ITA)  

 

Plánujeme:   

- jasný   harmonogram   akcí   jasný   všem   a   dodržovaný   všemi  

- pravidelnou  projektovou  činnost:  Každý  měsíc  jeden  jazykový  projekt  pro          

jeden   stupeň,   čtvrtletně   průřezově   celou   školou  

- pravidelnou   hospitaci   a   feedback  

- užší   spolupráci   mezi   členy   sekce  

- nasazení   měsíčního   feedbacku   vedoucího   sekce  

- nasazení  čtvrtletního  feedbacku  vedoucího  sekce  spojeného  s  finančním         

ohodnocením  

- zapojení   metody   CLIL   a   upevnění   mezipředmětových   vztahů  

- pravidelnou   fotodokumentaci    a   video-dokumentaci   o   práci   studentů  

- výjezdy   do   anglicky   mluvících   zemí  

- zájezd   do   Drážďan  

- výjezd   do   Berlína  

- další   jazykové   zájezdy  

- upevnění  nové  metodiky  a  metodologie  na  1.  stupni  Zš  na  základech            

propojení   metod   CLIL   a   bilingvního   vyučování  

- aktivní   zapojení   programu   “Bloggers”   na   prvním   stupni  

- spolupráce  se  zahraničními  univerzitními  programy  a  zprostředkujícími        

agenturami  

- aktivní  zapojení  do  programu Mezinárodní  ceny  vévody  z  Edinburghu  a           

společné   zahraniční   edukativní   networkingové   výjezdy   pro   studenty  

- těsná   spolupráce   s   vydavatelstvím   učebnic   Klett  
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- zavedení  hodin  s  rodilým  mluvčím  nejen  v  úrovnostně  nejsilněších  skupinách           

ANJ1,   ale   i   v   ostatních   skupinách  

- rodilí   mluvčí   v   sekcích   ANJ,   NEJ,   a   ŠPJ  

- pravidelnou   publikační   činnost   členů   sekce  

- založení   časopisu   školy   v   anglickém   jazyce  

- založení   webu   sekce  

- zběhlost   se   sociálními   médii  

- propagace   školy  

- spolupráce   se   zahraničními   univerzitami  

- kontinuální   spolupráce   s   programem   CIEE  

- příprava   na   zkoušky   a   certifikáty   z   cizích   jazyků  

- výměnné   programy   v   rámci   sekce   jazyků   v   Brně   a   Ostravě   (EDUCAnet)  

- návštěvu   konferencí  

- zavedení   českého   jazyka   pro   cizince   učitele  

- zavedení   pravidelné   výuky   ANJ   pro   ostatní   učitele  

 

- to  vše  vedle  precizního  běžného  chodu  sekce  a  výuky  podle  a  nad             

rámec   ŠvP  

 

 

 

 

V Praze   dne   23.   8.   2019   

Olga   Weintraub   M.A.  
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8.   3.   Závěrečná   zpráva   předmětové   komise   MAT   -   IT   2018/2019  
 
 

Ve  školním  roce  2018/19  se  vedoucím  sekce  stal  Ing.  Bc.  Jaroslav  Solfronk,  zatímco              

původní  vedoucí  sekce  Mgr.  Tomáš  Bartáček  byl  pověřen  koordinací  školního  vzdělávacího            

programu.  Novými  členy  sekce  se  od  září  2018  stali  interní  vyučující  Mgr.  Irena  Davidová,               

Mgr.  Žaneta  Prošková  a  Mgr.  Jiří  Vančura;  k  velkým  personálním  změnám  došlo  i  mezi               

externisty  -  odborníky  IT,  kde  řady  sekce  rozšířili  Hana  Malantová,  Ing.  Zdeněk  Pejcel,              

Michael  Souček,  Jan  Suchý,  Jiří  Ševčík  a  Radek  Vybíral.  Od  1.  3.  2019  začala  dlouhodobá                

pracovní  neschopnost  Mgr.  Žanety  Proškové,  na  jejíž  místo  nastoupil  nový  kolega  Marek             

Proche.   

 

Od  školního  roku  2018/19  též  došlo  k  několika  zásadním  změnám  ve  školním  vzdělávacím              

programu   na   střední   škole   informační   technologie:  

a)  byl  zcela  změněn  učební  plán  odborných  předmětů  tak,  aby  v  souladu  s  rámcovým               

rozvržením   obsahu   vzdělávání   (viz   obrázek   níže),   

b)  výuka  předmětu  fyzika  byla  přesunuta  do  2.  a  3.  ročníku,  aby  lépe  navazovala  na  výuku                 

matematiky,  

c)  hodinová  dotace  předmětu  odborná  matematika  byla  rozšířena  z  původní  jedné  hodiny  ve              

4.  ročníku  na  celkem  čtyři  vyučovací  hodiny  (dvě  hodiny  ve  3.  a  dvě  hodiny  ve  4.  ročníku)  -                   

důvodem  byl  fakt,  že  žáci  oboru  IT  velmi  často  pokračují  ve  studiu  na  vysokých  školách                

technického  směru  (typicky  ČVUT),  kde  jsou  vyžadovány  matematické  znalosti  na  úrovni,            

které   nelze   v   běžných   hodinách   matematiky   dosáhnout  

 

Na  gymnáziu  došlo  k  částečnému  rozdělení  hodin  matematiky  -  při  čtyřhodinové  týdenní             

dotaci  matematiky  v  každém  ročníku  jsou  vždy  dvě  hodiny  vyučovány  pro  celou  třídu              

společně  a  na  další  dvě  hodiny  je  třída  dělena  na  dvě  zhruba  stejně  velké  části  (nikoliv  však                  

podle  úrovně  znalostí).  Dělené  hodiny  matematiky  umožňují  individuální  přístup  a  v  1.  a  2.               

ročníku   je   dělení   na   matematiku   využíváno   i   pro   předmět   ICT.  
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Od  školního  roku  2018/19  škola  disponuje  novou  mobilní  stanicí  ICT,  která  obsahuje  celkem              

20   počítačů.   Počítače   lze   tak   nyní   v   případě   potřeby   využít   v   kterékoliv   učebně   budovy.  

 

 

Ve  školním  roce  2018/19  proběhla  v  rámci  sekce  celá  řada  akcí.  Mezi  ty  nejvýznamnější               

patřily:  

a)   návštěva   Festivalu   CRM   systémů   16.   10.   2018   (třídy   C2,   C4)  

b)   testování   SCIO   pro   SŠ   -   matematické   předpoklady   24.   10.   2018   (třídy   G4A,   G4B)  
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c)  návštěva  Týdne  vědy  5.  11.  2018  (třída  G2A),  8.  11.  2018  (třída  G1B)  a  9.  11.  2018  (třída                    

G1A)  

d)   testování   SCIO   pro   ZŠ   -   matematika   22.   11.   2018   (třída   ZŠ9)  

e)   návštěva   společnosti   Microsoft   19.   12.   2018   (třída   C1)  

f)   návštěva   dne   otevřených   dveří   na   FEL   ČVUT   8.   2.   2019   (třídy   C3,   C4)  

g)  projektový  den  na  téma  šifrování  7.  3.  2019  (třídy  C1,  C2,  C3,  G1A,  G1B,  G2A,  G2B,                  

G3A,   G3B)  

h)   návštěva   Muzea   optických   iluzí   15.   3.   2019   (třída   G1B)  

i)   soutěž   Matematický   klokan   22.   3.   2019   (třídy   ZŠ6A,   ZŠ6B)  

j)   návštěva   planetária   2.   4.   2019   (třídy   C2,   C3)  

k)   velikonoční   šifrovací   hra   17.   4.   2019   (třídy   ZŠ6A,   ZŠ6B,   ZŠ7,   ZŠ8,   ZŠ9,   G1B)  

l)   testování   Kalibro   -   matematika   17.   5.   2019   (třída   ZŠ7)  

 

Ročníkové   práce  
 
Členové  sekce  rovněž  vedli  ročníkové  práce  pro  žáky  druhých  ročníků  gymnázia.  Za  sekci              

byla   vypsána   následující   témata   ročníkových   prací:  

 

Atlas   grafů   funkcí/Atlas   of   Functions   project   (Mgr.   Jiří   Vančura)  

Mapa   Wi-Fi   pokrytí   školy,   současný   stav   a   možná   vylepšení   (Ing.   Pavel   Husa)  

Měření   rychlosti   vytékající   kapaliny   (Mgr.   Alena   Ferenčíková)  

Návrh   a   vytvoření   elektronické   informační   tabule   (Ing.   Pavel   Husa)  

Přibližné   určení   průměru   molekuly   kapaliny   (Mgr.   Alena   Ferenčíková)  

Rozbor   loterií   a   hazardních   her/Lottery   and   Gambling:   Analysis   (Mgr.   Jiří   Vančura)  

Simplexová   metoda   jako   nástroj   lineárního   programování   (Ing.   Jaroslav   Solfronk)  

Studium   radioaktivity   pomocí   vzdálené   školní   laboratoře   (Mgr.   Irena   Davidová)  

Účast  v  soutěži  "Vím  proč."  -  natočení  fyzikálního  experimentu  s  vysvětlením  (Mgr.  Irena              

Davidová)  

Využití   teorie   čísel   v   kryptografii   (Ing.   Jaroslav   Solfronk)  
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Cílem  ročníkových  prací  bylo  především  umožnit  žákům  získat  dovednosti  v  akademickém            

psaní  a  povědomí  o  struktuře  akademické  práce.  Součástí  výstupu  byla  obhajoba  ročníkové             

práce  před  komisí.  Všechny  ročníkové  práce,  jejichž  témata  si  žáci  zvolili,  byly  úspěšně              

obhájeny.  

 

Postupový   projekt  
 

V  rámci  postupového  projektu  pro  žáky  1.  ročníku  gymnázia  byly  za  sekci  vypsány  vybrány               

následující   projekty:  

a)   Trojrozměrné   iluze   (Mgr.   Jiří   Vančura)  

b)   Veřejný   průzkum   (Mgr.   Irena   Davidová)  

c)   Videonávod   k   práci   s   kalkulátorem   (Mgr.   Irena   Davidová)   

Všechny  postupové  projekty,  jejichž  témata  si  žáci  zvolili,  byly  úspěšně  obhájeny  formou             

veřejné   prezentace.  

 

Postupové   zkoušky  
 

Všichni  žáci  3.  ročníku  gymnázia  i  střední  odborné  školy  skládali  ve  školním  roce  2018/19               

postupové  zkoušky  z  matematiky,  jejichž  obsahem  bylo  elementární  učivo  matematiky  1.  -  3.              

ročníku  střední  školy.  Zkoušky  měly  formu  didaktického  testu.  Žáci  měli  možnost  navštěvovat             

nepovinný  seminář  s  časovou  dotací  jedna  vyučovací  hodina  týdně  (vyučující  Mgr.  Alena             

Ferenčíková).  Úspěšnost  žáků  u  postupových  zkoušek  byla  v  případě  gymnázia  100  %  a  v               

případě   střední   odborné   školy   82   %.  

 

Maturitní   zkoušky  
 

V   jarním   zkušebním   období   2019   maturovalo   v   řádném   termínu:  

a)   ve   společné   části   z   matematiky   12   žáků   (úspěšnost   92   %)  

b)  v  profilové  části  z  fyziky  1  žák  (úspěšnost  100  %),  z  informatiky  a  výpočetní  techniky  3                  

žáci   (úspěšnost   100   %)   a   z   matematiky   6   žáků   (úspěšnost   100   %)  
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EDU-ASSESSMENT  
 
Nedílnou  součástí  hodnocení  žáků  2.  stupně  ZŠ,  gymnázia  a  střední  odborné  školy  (s              

výjimkou   maturitních   ročníků)   je   formativní   hodnocení,   tzv.  EDU-ASSESSMENT.  Pro  školní    

rok  2018/19  byla  výrazně  zjednodušena  a  zpřehledněna  forma  EDU-ASSESSMENTU.          

Hodnocení  prostřednictvím  EDU-ASSESSMENTU  proběhlo  celkem  dvakrát  za  školní  rok,          

vždy   na   konci   pololetí.   

 

Hospitace  
 

U  všech  členů  sekce  (interních  i  externích  zaměstnanců)  proběhla  alespoň  jedna  plánovaná             

hospitace  vedoucího  sekce  za  školní  rok.  Všichni  vyučující  měli  též  možnost  pozvat             

vedoucího  sekce  do  své  hodiny,  tuto  možnost  však  využilo  pouze  asi  25  %  vyučujících.               

Většina  hospitovaných  hodin  byla  hodnocena  jako  nadstandardní,  určité  nedostatky  byly           

shledány   v   oblasti   mezipředmětových   vztahů   a   sebehodnocení   žáků.   

 

Další   vzdělávání   pedagogických   pracovníků  
 

Ve   školním   roce   2018   proběhla   následující   školení   pedagogických   pracovníků:  

 

Mgr.  Tomáš  Bartáček:  Konference  Digitální  technologie  ve  vzdělávání  -  praktické  využití  ve             

výuce  (12.-13.11.2018),  Zdravotník  zotavovacích  akcí  (9.  -  11.  1.,  23.  -  25.  1.  2019),  Studium                

zadavatelů   k   nové   maturitě   (20.2.2019),   Studium   zadavatelů   pro   žáky   s   PUP   (13.3.2019)  

 

Mgr.   Irena   Davidová:   Zdravotník   zotavovacích   akcí   (9.   -   11.   1.,   23.   -   25.   1.   2019)  

 

Mgr.  Alena  Ferenčíková:  Osvědčení  o  způsobilosti  k  výkonu  funkce  :  Zadavatel  společné             

části   maturity   (11.1.2019),   Zdravotník   zotavovacích   akcí   (9.   -   11.   1.,   23.   -   25.   1.   2019)  

 

Mgr.  Žaneta  Prošková:  Inspirace  pro  zkvalitňování  výuky  přírodovědných  předmětů  a           

matematiky,  ČSI,  tvorba  testových  úloh  a  diskuze  ohledně  šetření  PISA  (21.9.2018),  Efektní             
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pokusy  pro  mladé  badatele,  Marstafit,  efektní  pokusy  pro  učitele  chemie  a  fyziky  na  ZŠ  a  SŠ                 

(12.10.2018),   Zdravotník   zotavovacích   akcí   (9.   -   11.   1.,   23.   -   25.   1.   2019)  

 

Ing.  Jaroslav  Solfronk:  trénik  Profesionální  komunikace  (3.  12.  2018),  Zdravotník           

zotavovacích   akcí   (9.   -   11.   1.,   23.   -   25.   1.   2019)  

 

Mgr.  Jiří  Vančura:  Cesty  k  matematice  III  -  didaktika  geometrie  (24.-25.9.2018),  Matematika             

pro  život  -  Použití  matematiky  v  různých  oborech  (25.1.2019),  Zadavatel  státní  maturity,             

Zadavatel  PUP  (leden  2019),  Setkání  učitelů  matematiky  všech  typů  a  stupňů  škol  -              

didaktika   matematiky   (8.-10.11.2018)  

 

Plány   na   školní   rok   2019/2020  
 
Pro   příští   školní   rok   plánuje   sekce   především   následující:  

 

a)   častější   hospitace   vedení   sekce   i   vzájemné   hospitace   členů   sekce   mezi   sebou  

b)  průběžná  a  důsledná  kontrola  plnění  úkolů  členů  sekce  ze  strany  vedení,  a  to  nejen  z                 

hlediska   dodržování   stanovených   termínů,   ale   i   hlediska   kvality  

c)  rozšíření  nabídky  volitelných  seminářů  pro  gymnázium  i  střední  odbornou  školu  (např.             

investování,   pokročilé   programování,   vývoj   aplikací   pro   iOS)  

d)  částečnou  změnu  konceptu  ročníkových  prací  a  postupových  projektů  -  žáci  budou  nuceni              

pravidelně   konzultovate   se   svými   garanty,   resp.   vedoucími  

e)  rozšíření  časové  dotace  volitelného  semináře  určeného  k  přípravě  na  postupové  zkoušky             

z   matematiky   pro   žáky   3.   ročníku   gymnázia   i   střední   odborné   školy  

f)   zavedení   volitelného   matematického   semináře   pro   žáky   1.   ročníku   gymnázia  

g)  zaměření  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  především  na  IT  dovednosti  a  na  cizí             

jazyky  

h)   lepší   koordinací   školních   i   mimoškolních   akcí  

i)   častější   ověřování   výsledků   vzdělávání   žáků  

j)   větší   motivaci   studentů   k   účasti   v   soutěžích   a   olympiádách  
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V Praze   dne   05.   9.   2019   

Ing.   Bc.   Jaroslav   Solfronk  

 
 

 
V.  

ÚDAJE   O   VÝSLEDCÍCH   INSPEKČNÍ   ČINNOSTI   ČŠI   A   VÝSLEDCÍCH   KONTROL  
 

Výsledky   inspekční   činnosti   ve   školním   roce   2018/19   jsou   dostupné   na   www.csicr.cz.   
 

VI.  
ZÁKLADNÍ   ÚDAJE   O   HOSPODAŘENÍ   ŠKOLY   ZA   KALENDÁŘNÍ   ROK   2018  

 
 

Auditovaný   přehled   příjmů   a   výdajů   za   kalendářní   rok   2018  

NÁKLADY   CELKEM  
1. Spotřeba   materiálu  
2. Učebnice   a   učební   pomůcky  
3. Spotřeba   energie  
4. Příspěvky   na   stravování  
5. Školní   akce  
6. Telekomunikace  
7. Nájemné   a   související   služby  
8. Mzdové   náklady  
9. Zákonné   pojištění  
10. Daně   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. Peněžní   dary  
6. Finanční   výnosy  

 
17   607   000  
10   653   000  

0  
1   350   000  
250   000  

0  

HOSPODÁŘSKÝ   VÝSLEDEK   -   ZISK/ZTRÁTA  + 1   275   000,-   Kč   
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PŘÍLOHA   VÝROČNÍ   ZPRÁVA  
časopis   EDUCALL   č.   1   -   č.   10  

  

 

http://www.praha.educanet.cz/


/

 

 
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   č.   1.   -   č.   10  
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Vážení   čtenáři   našeho   časopisu,  
  

v  loňském  roce  se  zrodil  nový  školní  časopis,  jehož  úkolem  a  cílem  bylo  informovat  o                

událostech  a  aktivitách  naší  školy.  Myslím,  že  hned  v  prvním  roce  svého  života              

časopis  uspěl,  a  našel  si  nejednoho  čtenáře.  Proto  by  bylo  škoda  nepokračovat  i  v               

dalším  roce.  Právě  teď  tedy  máte  možnost  otevřít  první  číslo  již  druhého  ročníku.              

Doufám,  že  i  v  letošním  roce  při  jeho  četbě  najdete  zalíbení  a  moc  se  těšíme  na                 

pravidelná   měsíční   setkání.   :-)   

 

Vaše   redakce  
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Adaptační   kurz   
 

Den  se  dnem  sešel  a  letní  prázdninové  měsíce  byly  vystřídány  měsícem  zářím,  které              
svým  nástupem  povolalo  do  školních  lavic  zpět  své  žáky  a  studenty.  První  zářijový              
týden  proběhl  na  naší  škole  ve  znamení  poznávání.  Žáci  6.  třídy  ZŠ  a  studenti  1.                
ročníku  gymnázia  vyrazili  společně  se  svými  třídními  učiteli  na  adaptační  kurz  do             
Krkonoš.  V  útulném  prostředí  hotelu  Javor  probíhaly  každý  den  akce,  které  měly  za              
úkol  vytvořit  ze  skupiny  žáků  a  studentů  perfektně  fungující  team,  jehož  součástí  je              
samozřejmě  také  třídní  učitel  :)  Nezapomenutelnou  součástí  celé  akce  byl  také            
terénní  výšlap  na  horu  Sněžku,  který  bez  úhony  "přežili"  jak  žáci  a  studenti,  tak               
pedagogové  naší  školy.  Jak  moc  si  adaptační  kurz  žáci  a  studenti  užili,  můžete              
posoudit   sami   z   následujících   fotografií.   
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ZŠ   EDUCAnet   na   Festivalu   vědy  
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Střední  škola  odjela  na  nejrůznější  adaptační  kurzy,  totéž  6.  třída  základní  školy.  8.  a               
9.  třída  tedy  chtěla  na  začátku  roku  taky  nějaké  zážitky,  na  které  by  během  dlouhého                
školního  roku  mohla  vzpomínat.  Ve  středu  5.  9.  tento  zážitkový  týden  otevřel  Festival              
vědy  v  Dejvicích.  Zde  měly  nejrůznější  vysoké  školy  atraktivní  stánky  se  zajímavým             
programem.  Žáci  si  zkusili  řídit  tramvaj,  oživovat  novorozence  i  dospělou  osobu,            
prohlédli  si  vozidlo  záchranné  služby  nebo  mohli  otestovat  kvalitu  své  pleti.  Odnášeli             
si  celou  řadu  propagačních  materiálů,  takže…  možná…kdo  ví…zde  padlo  nejedno           
rozhodnutí   o   dalším   povolání.  
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ZŠ   EDUCAnet   v   Muzeum   policie  
 

8.  a  9.  třída  navštívila  ve  čtvrtek  6.  9.  Muzeum  policie.  Přes  počáteční  nevrlost  paní                
pokladní,  kterou  množství  návštěvníků  uvrhlo  v  údiv,  se  žáci  vrhli  mezi  nejrůznější             
exponáty.  Viděli  proměnu,  kterou  prošla  dnešní  policie  od  roku  1918  až  do             
současnosti.  Seznámili  se  s  významnými  kriminálními  příběhy  a  mohli  zblízka  vidět            
nejrůznější   uniformy   či   vozidla,   která   policie   v   historii   používala.  
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Návštěva   Hop   arény  

Dva  dny  žáci  vstřebávali  nejrůznější  vědomosti.  Teď  je  na  řadě  trochu  rozvinout             
tělesné  schopnosti.  Proto  jsme  na  závěr  týdne  vyrazili  do  HOP  Arény  v  Čestlicích.              
Dvě  hodiny  nepřetržitého  pohybu  žáky  skutečně  unavilo.  Zážitkový  týden  končí.  Teď            
už   jen   přežít   víkend   a   v   pondělí   už   skutečně   do   lavic   a   začíná   výuka   podle   rozvrhu.   
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Prohlídka   historické   Prahy  

Žáci,  kteří  si  zvolili  jako  maturitní  předmět  Dějepis,  se  musí  „prokousat“  i  maturitní              
otázkou  č.  30,  jejíž  téma  zní  Praha  jako  kulturní  metropole.  A  jak  se  na  tuto                
„zákeřnou  otázku“  připravit?  Nejlepším  řešením  určitě  bude  vyrazit  „do  terénu,  přímo            
si  památky  osahat“.  20.  9.  tak  žáci  vystoupili  na  tramvajové  zastávce  Pohořelec  a              
přes  Strahovský  klášter,  Černínský  palác  došli  až  ke  komplexu  Pražského  hradu.            
Centrem  pozornosti  byla  samozřejmě  katedrála,  ale  dozvěděli  se  celou  řadu           
zajímavostí  o  celém  komplexu.  Odměnou  pak  bylo  několik  krásných  vyhlídek,  které            
ve  slunném  počasí  byly  zvláště  okouzlující.  Poté  sešli  Nerudovou  ulicí  a  čekala  na  ně               
Malá  Strana  a  Staré  Město.  Žáci  pak  odcházeli  domů  se  znalostí  základních             
uměleckých  slohů,  významných  historických  budov  a  snad  i  s  dobrým  pocitem  z             
nově   získaných   informací.  
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Vážení   čtenáři,  

v   říjnu   bylo   na   EDUCAnetu   opravdu   živo.   :-)   Posuďte   sami...  

 

Studenti   seminářů   Science   ze   tříd   G1A   a   G2A   na   exkurzích   

V  úterý  2.  10.  jsme  se  žáky  G1A  navštívili  botanickou  zahradu  Přírodovědecké             
fakulty  UK.  Návštěva  byla  zaměřena  na  geologický  park.  Jedná  se  o  stálou  venkovní              
expozici  hornin,  které  zaznamenaly  geologický  vývoj  území  Českého  masivu  za           
přibližně  600  milionů  let.  Expozice  přibližuje  pohled  na  jedinečnou  geologickou           
stavbu  velké  části  České  republiky.  Žáci  vyplňovali  zadané  pracovní  listy,  které  se             
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věnovaly  oblastem:  saxothuringikum,  moldanubikum,  bohemikum  a       
moravosilezikum.  

Ve  čtvrtek  4.  10.  jsme  pro  změnu  se  studenty  G2A  navštívili  Hrdličkovo  muzeum              
člověka  v  Praze,  neboť  někteří  studenti  uvažují,  že  se  budou  věnovat  v  budoucím              
životě  studiu  člověka.  Expozice,  která  se  skládá  z  několika  sbírek,  se  vyskytovala  ve              
dvou  výstavních  místnostech.  Žáci  vyplňovali  zadané  pracovní  listy,  které  se           
věnovaly  oblastem:  lidská  ontogeneze,  primáti,  normální  a  patologická  anatomie,          
mumie   nebo   posmrtné   masky.  
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G1A   a   z   G2A   v   botanické   zahradě   

V  úterý  16.  10.  se  vydali  studenti  (a  samozřejmě  též  studentky)  G1A  a  G2A  v  rámci                 
oblíbeného  semináře  Science  do  botanické  zahrady  v  Troji,  konkrétně  navštívili           
venkovní  expozice  areálu  Jih.  Kochat  jsme  se  mohli  sbírkou  jehličnanů  (pinetum),            
milovníci  dobrého  pití  obdivovali  vinici  sv.  Kláry,  budoucí  paleontology  zaujala  stopa            
dinosaura.  Velký  úspěch  měly  též  záhony  s  jedovatými  rostlinami.  Pověstnou           
třešničkou   na   dortu   byla   Japonská   zahrada   a   bambusový   háj.  
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Studenti   EDUCAnetu   na   konferenci   Salesforce   Basecamp   Prague  

Studenti  střední  školy  informační  technologie  EDUCAnetu,  kteří  navštěvují  volitelný          
seminář  CRM  systémy,  se  v  úterý  16.  10.  pod  vedením  našeho  spolupracujícího             
vyučujícího  Zdeňka  Pejcla  ze  společnosti  Mooza  účastnili  konference  Salesforce          
Basecamp   Prague   na   pražském   Žofíně.  

V  novorenesanční  kulise,  vtipně  stylizované  do  prostředí  divočiny  kanadského          
skautského  tábora,  se  zúčastnili  řady  přednášek  tuzemských  i  zahraničních          
odborníků  z  praxe,  v  češtině  i  angličtině,  měli  možnost  se  seznámit  s  produkty              
mnoha  spolupracujících  společností  a  organizací,  nasáli  inspirativní  atmosféru         
prostředí   IT   velkých   společností.  
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Studenti   EDUCAnetu   navštívili   v   rámci   výuky   ZSV   redakci   časopisu  
Forbes  

 

Ve  čtvrtek  18.  10.  jsme  se  studenty  G3A  v  rámci  předmětu  ZSV  navštívili  redakci               
prestižního  ekonomického  časopisu  Forbes.  Mimo  jiné  jsme  se  dozvěděli,  že  hlavní            
vizí  časopisu  je  pozitivně  informovat  o  podnikatelském  prostředí  a  inspirovat  mladé            
lidi  k  podnikání.  Také  jsme  získali  informace  z  různých  oborů  od  ekonomie  až  po               
psychologii,  včetně  detailů  o  tom,  jak  se  vyjednává  se  soupeři  či  pečuje  o  zákazníky.               
Zajímavá  byla  i  diskuse  o  budoucnosti  tištěných  médií  a  nutnosti  získávání  sponzorů.             
Jen  pro  představu  –  aktuální  cena  časopisu  činí  85,-  Kč,  zatímco  bez  reklam  by  stál                
850,-  Kč.  Závěrem  jsme  zjistili,  jak  je  náročné  udělat  rozhovor  s  českými  miliardáři  a               
významnými  osobnostmi.  Nejúspěšnější  rozhovor  s  Jaromírem  Jágrem  se         
připravoval  celých  pět  let.  Takže  to  vypadá,  že  rozhovor  s  Petrem  Kellnerem  pro  náš               
školní   časopis   EDUCALL   zase   nebude!   :-(   :-(   :-(    Škoda…  
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Úniková   hra   pro   G1B  

Studenti  G1B  se  v  úterý  16.10.  v  rámci  únikové  hry  vydali  po  stopách  novináře  Carla                
Bernsteina,  který  v  roce  1973  získal  Pulitzerovu  cenu  za  rozkrytí  aféry  Watergate.  V              
dobových  interiérech  rozplétali  záhadu  jeho  nečekaného  zmizení  v  roce  1975.           
Studenti  byli  rozděleni  do  tří  týmů,  ve  kterých  luštili  různé  šifry  a  matematické              
hádanky.  K  dosažení  úspěchu  byla  nezbytná  dobrá  organizace,  komunikace  a           
spolupráce  týmu.  Po  dlouhém  a  usilovném  namáhání  mozkových  závitů  jsme  šli  na             
zasloužený,   společný   oběd.  
Výběr   ze   studentského   hodnocení   akce:  

Mimo  společenskou  zábavu,  zážitek  a  poznání  si  odnáším  poučné  i  praktické            
informace  ze  světa  týmové  komunikace,  vzájemné  spolupráce  či  lidského          
vystupování  ve  svízelných  momentech  a  dennodenních  problémových  situacích.  Ve          
případě  početnější  skupiny  je  třeba  postupovat  systematicky,  logicky  a  více           
komunikovat   se   spoluhráči.  

Oceňuji  promyšlenost,  detailnost  a  podrobnost  celého  herního  i  historického  příběhu.           
Překvapila  mne  velikost,  výzdoba  i  dekorace  pokojových  místností  spjatými  s           
originálními  či  staromódními  rekvizitami  a  dostupnými  prostředky.  Hráč  byl  obohacen           
o   znalosti   užívání   trezorů,   stolních   telefonů   či   psacích   strojů.   (Mikoláš)  

Větší  skupina  se  snadno  může  stát  neorganizovanou  a  být  tak  méně  efektivní,  než              
malá,   ale   dobře   spolupracující   skupina.   (Sára)  
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Tužíme   kolektiv   v   ZŠ6A   alias   Návštěva   Hop   arény  

Hopsání,  skákání,  lezení  po  horolezecké  stěně,  zápasy  v  molitanu  či  dobrodružná            
cesta  ninja  bojovníka;  to  vše  čekalo  v  pátek  19.  října  na  naše  žáky  ze  ZŠ6A  v  Hop                  
aréně  v  Čestlicích,  v  největším  trampolínovém  centru  v  České  republice.  První  třídní             
výlet  šesťáků  byl  naplněn  adrenalinem  a  maximálním  sportovním  nasazením.  Salto           
střídala  hvězda,  hvězdu  střídal  přemet;děti  nakonec  opouštěly  Hop  arénu  příjemně           
unavení   a   paní   třídní   učitelka   nadšená,   že   se   nikomu   nic   nestalo.   :-)   
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Návštěva   ZOO  
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Dne  23.10.2018  jsme  navštívili  s  třídami  ZŠ6A,  ZŠ6B,  ZŠ8,  G2A  a  G2B  zoologickou              
zahradu  Praha.  Zoologická  zahrada  má  rozlohu  60  ha,  z  toho  50  ha  činí  expozice.               
Žáci  měli  za  úkol  chodit  po  vyznačeném  okruhu  a  vyhledávat  zajímavé  informace  o              
vybraných  organismech  -  př.  varanu  komodském,  slonu  indickém  nebo  tygru           
sumaterském.  Počasí  nám  celkem  přálo,  nepršelo.  Všichni  vypadali  spokojeně  a           
došlo   i   na   zakoupení   suvenýrů.   
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Gaudeamus   

Brno  

V  úterý  jsme  si  my,  studenti  čtvrtého  ročníku,  vyjeli  na  výlet  za  hledáním              
vhodné   vysoké   školy,   a   to   na   Gaudeamus   v   Brně.  

Z  Hlavního  nádraží  nás  čekala  velice  dobrodružná  výprava  „šalinou”  na           
Brněnské  výstaviště,  kde  se  akce  pořádala.  Když  jsme  dorazili  na  místo,  většina  z              
nás  se  rozprchla.  Obrovské  místo  bylo  vyplněno  desítkami  stánků  různých  vysokých            
škol.  

Blízko  vchodu  bylo  několik  počítačů  s testem,  jenž  měl  určit  náš  typ.  Například             
technický,  humanitní,  či  jiné.  Největšími  stánky  byla  Masarykova  univerzita  v Brně  a            
Univerzita  Karlova  v Praze.  Mimo  jiné  se  na  místě  nacházela  i  velká  část  věnovaná              
studiu  v zahraničí.  Nechyběla  tradiční  Velká  Británie,  Austrálie,  ani  Kanada.          
Zajímavostí   byla   sekce   čínských   univerzit.  

Gaudeamus  byla  naše  možnost  porozhlédnout  se  po  existujících  možnostech          
čekajíc  na  výběr.  Když  jsme  skončili  s prohlídkou,  zase  se  většina  rozprchla.            
Většinou  někam  zpět  do  centra  na  oběd.  V našem  případě  do  „bistra“  naproti             
nádražní   budovy.   Nechyběla   také   návštěva   nedalekého   náměstí   s   „orlojem“.  

Určitě  mluvím  za  všechny,  když  zmíním,  že  nám  výlet  rozšířil  obzory.  O             
univerzitách   teď   máme   lepší   přehled   a   známe   všechny   naše   možnosti  
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Doteky   státnosti   

Sté  výročí  vzniku  Československa  asi  nikdo  nepřehlédl.  :-)  Třída  ZŠ9  navštívila  s             
vyučujícím  Jaroslavem  Vídeňským  výstavu  Doteky  státnosti,  která  je  součástí  cyklu           
výstav  na  Pražském  hradě  ke  stému  výročí  vzniku  ČSR.  Viděli  jsme  vzácné             
exponáty  např.  skafandr  našeho  jediného  kosmonauta  V.Remka,  všechna  státní          
vyznamenání  (Řád  Bílého  lva,  Řád  Garrigua  Masaryka,  Medaile  za  hrdinství,           
Medaile  za  zásluhy)  Sledovali  jsme  vývoj  naší  státní  vlajky,  s  návrhy  husitského             
kalicha   uprostřed   a   další   zajímavé   exponáty.    
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100   let   republiky   -   projektový   den  

Před  podzimními  prázdninami  se  uskutečnily  první  projektové  dny  (25.  a  26.  10.)             
tohoto  školního  roku,  které  se  tematicky  orientovaly  na  sté  výročí  vzniku            
Československa.  Do  projektového  vyučování  se  zapojil  hlavně  druhý  stupeň  základní           
školy,  který  se  ve  skupinách  věnoval  jednotlivým  tématům  spjatým  s  dobou  trvání             
ČSR.  Vyučování  bylo  založeno  na  přípravě  audiovizuálního  výstupu,  který  byl           
prezentován  před  publikem,  jež  tvořili  studenti  vyšších  ročníků  střední  odborné  školy            
a  gymnázia.  Celý  program  probíhal  ve  velmi  příjemné  atmosféře,  kterou  uvedl            
soubor  nejmenších  zpěváků.  Ti  zahájili  program  českou  státní  hymnou.  Během           
programu  se  na  pódiu  vystřídaly  jednotlivé  třídy  s  prezentací  významných  českých            
atletů  či  s  ukázkou  kartografického  zpracování  československého  území.  Jiné          
skupiny  se  zaměřily  na  prezidentské  osobnosti  a  na  jejich  práci  pro  svobodnou  i              
nesvobodnou  zemi.  Také  téma  lip  jako  národního  stromu  představilo          
Československo  jako  otevřenou  knihu  se  vzkazy  naší  republice.  Jiná  skupina  se            
věnovala  význačným  osobnostem,  které  byly  v  průběhu  Československa  na          
bankovkách.  Zaujalo  i  vystoupení,  které  představilo  významné  české  vědce.          
Tematický  záběr  všech  činností  byl  koncipován  s  účelem  zaujmout  diváka,  naučit  se             
při  přípravě  výstupu  základní  orientaci  v  zadané  problematice  s  účelem  vytvořit  trvalý             
artefakt,  který  lze  používat  i  jako  didaktickou  pomůcku  pro  další  vyučování.  Celý             
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program  oživila  pěvecká  čísla  žáků  základní  školy  a  gymnázia.  Výběr  písní  byl  velice              
zdařilý   a   posouval   dějinný   vývoj   v   Československu.   
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Vážení   čtenáři,  

ani   listopad   nebyl   chudý   na   aktivity   našich   studentů.   Sami   můžete   zhodnotit…  

 

Florbalový   turnaj   
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V  pondělí  5.11.  se  naši  studenti  zúčastnili  florbalového  turnaje  OPEN  Florbal  Troja.             
První  zápas  ve  skupině  s  Trojským  gymnáziem  jsme  zahájili  dvěma  rychlými  góly,             
bohužel  domácí  tým  skóre  otočil  a  zvítězil  3  :  2.  V  druhém  zápase  jsme  podlehli                
střední  škole  výpočetní  techniky  6  :  1.  Posledním  utkáním  jsme  si  spravili  chuť  a               
výborným  výkonem  porazili  Gymnázium  Evolution  5  :  4.  V  tvrdé  konkurenci  ostatních             
týmů  jsme  nepostoupili  ze  skupiny  a  skončili  tak  na  třetím  místě  ve  skupině.  Všem               
zúčastněným   studentům   děkujeme!  

 

V   G1B   máme   odborníky   na   fake   news  

Třída  G1B  se  ve  čtvrtek  8.  11.  zúčastnila  se  svým  třídním  Jiřím  Vančurou  přednášky               
na  týdnu  vědu  na  téma  „Od  falešných  pergamenů  po  fake  news“.  Mimo  jiné  jsme  se                
dozvěděli,  jak  rozpoznávat  fake  news  a  jak  úspěšné  fake  news  vytvořit.  Také  jsme  se               
podívali  do  historie  různých  padělků  a  podvrhů  od  falešných  šlechtických           
rodokmenů,  přes  falešné  kulturní  rukopisy  až  po  padělání  peněz  (a  pak  že  dnešní              
školství   neučí   studenty   nic   praktického   :-).   
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Týden   vědy   a   techniky   na   EDUCAnetu  

Jako  každoročně  se  naše  škola  zapojila  do  “osvětového”  týdne,  který  pořádá            
Akademie   věd   ČR.   V   letošním   roce   připravené   výstavy   navštívily   třídy   G1A   a   G2A.   

V  pondělí  5.  11.  navštívila  G2A  výstavu  Stopy  české  vědy  v  budově  Akademie  věd               
ČR.   Tato   výstava   mapuje   úspěchy   českých   vědců   v   průběhu   100   let.  

V  pátek  9.  11.  navštívila  G1A  jedno  z  pracovišť  Akademie  věd  ČR  Ústav  fotoniky  a                
elektroniky.  V  laboratoři  přesného  času  jsme  se  například  dozvěděli,  co  je  to             
přestupná  sekunda.  Pomocí  optického  mikroskopu  jsme  koukli  až  na  hranici  molekul            
a  elektronový  mikroskop  nás  přenesl  do  světa  nanočástic.  V  laboratoři  vláknových            
laserů  jsme  se  dozvěděli,  jak  fungují  optická  vlákna  a  kde  se  všude  používají.  A               
mnoho   a   mnoho   dalšího   z   fyziky,   chemie   a   biologie.  
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Olympiáda   v   českém   jazyce   na   základní   škole  

V  12.  11.  2018  proběhla  olympiáda  v  českém  jazyce,  kteří  se  zúčastnili  žáci  základní               
školy.  Nejvíce  bodů  získaly  Nikola  Havelková  z  ZŠ8  a  Viktorie  Hlavatá  ze  ZŠ9.              
Výherkyním   gratulujeme!!!   

                      

 

 

Semináře   učíme   jinak   :-)   

Studentky  a  studenti  G1A  a  G2A,  kteří  navštěvují  seminář  Science,  se  v  úterý  13.               
listopadu  zúčastnili  pod  laskavým  vedením  profesorky  Huňkové  zajímavé  akce  –           
pitvy.  Předmětem  pitvání  kupodivu  nebyl  nikdo  z  profesorského  sboru,  nýbrž  několik            
žížal   –   dobrovolnic   :-).  
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Historická   Praha   “podruhé”    -   15.   11.   2018  
 
Studenti  Dějepisného  semináře  letos  zažili  druhou  a  už  poslední  :-)  historickou            
exkurzi.  Maturita  se  blíží,  počasí  ještě  docela  přeje,  proto  bylo  nutné  dokončit             
zářijovou  procházku,  která  byla  směřována  hlavně  na  Pražský  hrad.  Tentokráte  jsme            
se  toulali  uličkami  Starého  města,  viděli  památky  románské,  gotické,  barokní,  ale  i             
novodobé,  které  vznikly  doslova  před  několika  lety…Teď  už  jen  získané  znalosti            
“prodat”   u   maturitní   zkoušky….  
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Tři   strážníci   ve   Werichově   vile  
 
V  pátek  23.11.  se  studenti  2.  ročníku  gymnázia,  třídy  G2A  a  G2B  vydaly  na               
představení  a  výstavu  Tři  strážníci  do  Werichovy  vily  na  Kampě  v  Praze.  Představení              
bylo  o  známé  autorské  trojici  z  první  poloviny  20.  století  -  Jan  Werich,  Jiří  Voskovec  a                 
geniální  skladatel  Jaroslav  Ježek,  které  ztvárnili  herci  a  zpěváci  Ondřej  Vacke,  Pavel             
Husa,   William   Valerián   a   Marek   Mikulášek.   
Představení  je  humorné,  osobité  a  místy  i  dokumentární,  které  studentům  přiblížilo,            
jak  se  proslavil  Jaroslav  Ježek  svým  osobitým  hraním  na  klavír,  skládáním  písní,             
setkání   s   Janem   Werichem   a   Jiřím   Voskovcem   a   společné   vytvoření   Tří   strážníků.  
Studenti  se  dozvěděli,  jaký  měli  život,  proč  emigrovali  a  jak  se  vyvíjel  jejich  život  po                
vrácení   zpátky   do   Čech.   
Na  výstavě  mohli  studenti  vidět  mnoho  věcí  z  jejich  života,  jako  např.  klavír,  oblečení,               
pracovní   stůl   apod..   
                                                                                      (komentář   studentky)  
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“Není   nad   školu   plnou   odpadu”  
 
Třída  G1A  v  rámci  projektu  Škola  plná  odpadu  ve  Středisku  ekologické  výchovy             
Toulcův  dvůr  přispěla  svými  nápady  k  řešení  problému,  jak  NEVYTVÁŘET           
nadbytečný  odpad  ve  škole  a  jak  se  vzniklým  odpadem  NAKLÁDAT.  Přesvědčili  se,             
že  nejekologičtější  odpad  je  ten,  který  nikdy  nevznikne  –  proto  si  vyzkoušeli  vyrobit              
vlastní  zubní  pastu,  kterou  tak  nemusí  koupit  v  plastové  tubě  (nebylo  však  dosud              
experimentálně  ověřeno,  zda  lze  tuto  pastu  bez  zdravotního  rizika  využít  též  k  čištění              
zubů),  a  téměř  vlastnoručně  ušili  látkový  pytlík  na  ovoce  a  zeleninu  (nikoliv  však  na               
pečivo,  jak  jsme  byli  důrazně  upozorněni).  Všichni  se  zapojili  ve  skvělém  tempu  a              
především   ve   výborné   náladě   –   díky   jim   i   lektorům   „Toulcáku“   za   to!  
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“Osmička”   vydala   svůj   občasník   :-)  
 
Na  přelomu  prvního  a  druhého  čtvrtletí  se  žáci  osmého  ročníku  základní  školy             
zhostili  kreativního  úkolu,  jímž  byla  tvorba  občasníku.  Žáci  se  nejprve  soustředili  na             
publicistický  funkční  styl  a  jejich  úkolem  bylo  vytvořit  několik  různých  slohových            
článků,  které  se  staly  součástí  několikastránkového  občasníku.  Práci  s  různými  typy            
textu  umožňují  dětem  nacvičit  základní  slohové  postupy,  které  pak  uplatní  později  i  u              
maturitní  zkoušky,  kde  se  tato  dovednost  testuje  nejen  teoreticky  v  didaktickém  testu,             
ale  rovněž  prakticky  ve  slohová  části  maturitní  zkoušky.  Projektová  přesahuje           
částečně  i  do  mediální  výchovy,  neboť  žáci  pracují  s  fake  news  jako  součástí              
publicistiky  v  moderním  smyslu  slova.  Naučí  se  tak  alespoň  zhruba  orientovat  v             
tiskovinách,  které  jsou  naplněny  různými  typy  zpráv  s  různou  měrou  pravidelnosti,            
ironie,  důležitosti.  Rovněž  se  žáci  seznamují  s  různě  tematicky  zaměřenými  texty,            
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které  lze  vydělit  do  různých  tematických  oblastí.  Aktivita  zabrala  dva  týdny  práce  a              
výsledek  je  skutečně  zajímavým  vhledem  do  přemýšlení  třináctiletých  a  čtrnáctiletých           
žáků  a  ukazuje,  jak  jsou  schopni  o  některých  tématech  docela  dobře  zapřemýšlet.             
Publicistický  text  není  nikterak  jednoduchý,  je  vlastně  dovedností,  se  kterou  se            
většina  lidí  setkává  pouze  z  pozice  čtenáře;  postavit  se  do  role  publicisty,  a  navíc               
pracovat  v  celém  novinářském  týmu  rozděleném  do  jednotlivých  sekcí  (výtvarník,           
redaktor,   šéfredaktor,   korektor   atp.)   vyžaduje   zvláště   v   osmém   ročníku   značné   úsilí.    
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Z   “šesťáků”   jsou   mistři   v   kódování   
 
Kde   všude   se   setkáváme   s   kódováním?   Jak   kódování   ovlivňuje   náš   život?   Na   jakém  
principu   kódování   funguje?   Na   všechny   tyto   otázky   získali   naši   šesťáci   odpověď   díky  
dvouhodinovému   kurzu   kódování   od   společnosti   The   Hour   of   Code,   který   proběhl   ve  
středu   28.   listopadu.   Žáci   získali   nejen   nové   teoretické   informace,   ale   dokonce   si  
programování   sami   prakticky   vyzkoušeli.   Různé   druhy   her   měly   žákům   programování  
přiblížit   zábavnou   formou.   Paní   Petra   Madarová   ze   společnosti   The   Hour   of   Code  
zhodnotila   výkony   našich   šesťáků   více   než   pozitivně:    „Žáci   šesté   třídy   byli   z   hlediska  
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základů   IT   na   daleko   vyšší   úrovni,   než   jsme   předpokládali   a   než   se   běžně  
setkáváme   na   jiných   školách.   Zadané   úkoly   žáci   plnili   velmi   rychle   a   zároveň   bez  
chyb,   což   nás   velmi   mile   překvapilo.“    Samotní   žáci   zhodnotili   kurz   jako   přínosný   a  
zábavný   zároveň,   rádi   se   s   lektory   uvidí   znovu   a   naučí   se   novým   počítačovým  
dovednostem.  
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“Noc   s   bratry   Grimmovými”  

Poslední  listopadový  týden  měli  naši  šesťáci  skutečně  nabitý.  Kromě  kurzu  kódování            
pro  ně  jejich  třídní  učitelky  naplánovaly  na  čtvrtek  29.  listopadu  také  přespání  ve              
škole,  které  bylo  tematicky  laděné  jako  noc  s  bratry  Grimmovými  a  jejich  pohádkami.              
Na  šesťáky  čekalo  několik  her  a  soutěží  týkajících  se  právě  těchto  dvou  významných              
spisovatelů,  dále  si  žáci  dopřáli  dobrou  večeři,  zahráli  si  noční  schovávanou  a  před              
večerkou  také  absolvovali  stezku  odvahy.  Noc  s  bratry  Grimmovými  se  velmi            
vydařila,  paní  učitelky  by  však  spaní  ve  škole  přejmenovaly  na  odolávání  usnutí  ve              
škole,   protože   naši   šesťáci   celou   noc   nezamhouřili   oči.  
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Měsíčník    gymnázia,   střední   odborné   školy   a   základní   školy   EDUCAnet   Praha   s.r.o.  
 
 

 
školní   rok   2018/2019  
únor   2019  
 
 
Profesor   Vladimír   Pikora   přednášel   na   EDUCAnetu  

                   

5.  2.  2019  jsme  na  EDUCAnetu  přivítali  opravdu  velmi  vzácnou  návštěvu.  Pan             
profesor  Vladimír  Pikora,  přední  český  makroekonom  a  analytik  finančních  trhů,  si            
pro  studenty  prvního  až  třetího  ročníku  gymnázia  připravil  zajímavou  přednášku  s            
názvem  Čtvrtá  průmyslová  revoluce.  Videa  z  přednášek  pana  profesora  můžete           
zhlédnout  níže.  Děkujeme  studentům  z  C2  za  technickou  podporu  (která  sice            
nakonec  nebyla  příliš  potřeba,  neboť  pan  profesor  se  obešel  bez  mikrofonu)  a             
především  našemu  kolegovi  Jaroslavovi  Vídeňskému  za  to,  že  celou  akci           
zorganizoval  –  konečně  jeho  nadšení  ze  setkání  s  panem  profesorem  je  dostatečně             
patrné   na   přiloženém   snímku.  

 

Navštívili   jsme   Elektrotechnickou   fakultu   ČVUT  
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V  pátek  8.  února  navštívili  studenti  ICT,  a  to  konkrétně  třídy  C3  a  C4  pod  vedením                 
kolegy  Petra  Plodíka  Elektrotechnickou  fakultu  ČVUT  na  Karlově  náměstí,  kde  se            
konal  den  otevřených  dveří.  Na  této  fakultě  je  možno  studovat  zajímavé  a  náročné              
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obory  jako  např.  kybernetika  a  robotika  či  lékařská  bioinformatika,  proto  disponuje            
celou  řadou  špičkově  vybavených  laboratoří.  Studenty  fakulta  nadchla  (nebo  to           
aspoň  tvrdili  :-))  –  konečně  zanedlouho  uvidíme,  kolik  z  nich  se  na  FEL  ČVUT               
přihlásí.  

Mořský   svět  

Patříte  mezi  příznivce  potápění  se  v  moři  a  sledování  podmořského  života?  Chtěli             
byste  sledovat  život  pod  vodou  z  blízka  a  dlouho,  ale  nevystačí  Vám  dech?  Existuje               
možnost,  jak  tyto  požadavky  splnit.  O  tom  se  přesvědčili  žáci  G2A,  kteří  navštívili              
mořský  svět  v  Holešovicích.  V  rámci  semináře  měli  možnost  sledovat  rozličné            
organismy  vyskytující  se  pod  hladinou  moří,  které  známe  například  z  kreslených            
pohádek.  Kdo  by  si  nevzpomněl  na  hlášku  z  filmu  Hledá  se  Nemo:  “Měl  bys  plavat,                
měl  bys  plavat,  měl  bys  plávat,  plávat,  plávat!  Když  nevíš  co,  tak  plav!”,  když  spatří                
na  vlastní  oči  klauna  očkatého  (Nema)  a  bodloka  pestrého  (Dory).  Asi  nejvíce             
obdivovaným  exemplářem  bylo  akvárium  se  třemi  žraloky  a  sledování  jejich  hbitého            
pohybu  pod  vodou.  Všichni  si  pobyt  pod  hladinou  moře  užili  a  získali  nové  informace               
o   známých   i   méně   známých   druzích   mořských   organismů.   
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Návštěva   EDUCAnetu   v   Psychiatrické   léčebně   v   Bohnicích  

     

Ve  středu  20.  února  navštívily  třídy  G1.A  a  G1.B  v  rámci  předmětu  ZSV              
Psychiatrickou  léčebnu  v  Bohnicích.  Zjistili,  jak  funguje  tato  instituce,  dozvěděli  se            
mnoho   zajímavostí   i   praktických   příkladů.   Pro   všechny   to   byl   určitě   nevšední   zážitek.  

EDUCAnet   na   exkurzi   v   Parlamentu   České   republiky  
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V  souladu  s  heslem  „na  EDUCAnetu  se  pořád  něco  děje“  se  27.  2.  2019  studenti  C2                 
a  ZŠ8  vydali  pod  vedením  kolegy  Vídeňského  a  kolegyně  Brotánkové  na  exkurzi  do              
Parlamentu  České  republiky.  Exkurze  prý  byla  přínosná  a  někteří  ze  studentů            
dokonce   začali   uvažovat   o   politické   kariéře   :-).   

      

EDUCAnet   si   zavolal   na   Linku   bezpečí  
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28.  2.  2019  jsme  na  EDUCAnetu  přivítali  další  vzácnou  návštěvu  –  paní  Michaelu              
Mikulovou.  Paní  Mikulová  pracuje  na  Lince  bezpečí  a  je  také  autorkou  knih,  ve              
kterých  nejen  dospívajícím  radí,  jak  řešit  náročné  životní  situace.  Dozvěděli  jsme  se,             
že  každý  den  volá  na  Linku  bezpečí  průměrně  500  dětí  a  že  každoročně  se  díky  ní                 
podaří  zachránit  40  dětí  před  sebevraždou.  Při  besedě  a  diskuzi  jsme  se  bavili  mimo               
jiné  o  kyberšikaně,  vztazích  a  bezpečné  komunikaci  na  sociálních  sítích.  Během            
hodiny   jsme   si   dokonce   na   Linku   bezpečí   zavolali,   samozřejmě   pouze   cvičně.  

       

 

Chemie-   projekt   Zdravá   výživa  

A  na  závěr  vkládáme  do  časopisu  zhodnocení  projektu  z  chemie,  na  kterém  pracují              
žáci   druhého   ročníku   gymnázia.   
 
“My   jsme   žáci   třídy   G2A   a   během   tohoto   pololetí   od   nás   čekejte   spoustu   akcí   a  
novinek.   V   rámci   chemie   jsme   si   pro   Vás   všechny   připravili   projekt   s   názvem   Zdravá  
výživa,   díky   kterému   se   dozvíte   spoustu   zajímavostí   nejen   o   výživě.   Budeme   Vás  
všechny   testovat!   Ale   trochu   jinak   než   naši   učitelé,   vytvoříme   pro   Vás   dotazníky,  
pomocí   kterých   se   dozvíme,   jak   na   tom   se   stravováním   naše   škola   vůbec   je.   Již   od  
26.   února   ve   druhém   patře   pro   Vás   bude   připravený   stánek   se   zdravou   výživou,  
každé   úterý   o   velké   přestávce,   tak   ho   nezapomeňte   navštívit!   Budeme   moc   rádi,  
když   budete   sledovat   naše   sociální   sítě,   které   jsou   přímo   spojené   s   tímto   projektem.  
Například   na   našem   YouTube   kanále,   Zdravá   výživa   G2A,   je   úvodní   video,   které  
Vám   náš   projekt   blíže   představí.   Sledujte   nás   také   na   našem   instagramovém   profilu,  
který   najdete   pod   jménem:   edu.zdrava.vyziva.g2a.   Již   19.   března   se   můžete   těšit   na  
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první   z   našich   sérií   přednášek   o   výživě,   ta   první   bude   zaměřená   hlavně   na  
veganskou   stravu.   Závěrem   celého   pololetního   projektu   bude   sportovní   den,   tak  
pořádně   trénujte   už   od   teď,   ať   podáte   na   konci   školního   roku   ty   nejlepší   výsledky!  
Vaše   G2A   :-).”  
 
Marie   Rezlerová   z   G2A  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCALL  
Měsíčník    gymnázia,   střední   odborné   školy   a   základní   školy   EDUCAnet   Praha   s.r.o.  
 
 

 
školní   rok   2018/2019  
březen   2019  
 
Milí   čtenáři   našeho   měsíčníku,  
 
velice  rádi  Vám  předkládáme  k  nahlédnutí  březnové  číslo  školního          
časopisu.  Svým  rozsahem  se  řadí  mezi  nejobsáhlejší  čísla  své  téměř           
dvouleté  historie.  Myslíme  si,  že  i  výběrem  akcí  patří  měsíc  březen  k             
velice  úspěšným  na  naší  škole.  Aktivity  pro  žáky  byly  vybírány  pečlivě,            
snažíme  se,  aby  byly  různorodé  a  dokázaly  propojit  teoretické  a           
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praktické  vyučování.  Našim  cílem  je,  aby  děti  chodily  do  školy  rády  a             
vyučování   je   bavilo.   Jak   se   nám   to   povedlo,   již   posuďte   sami.   
 
Přejeme   příjemné   počtení...  
 
 
Třeťáci   se   byli   podívat   na   Nerudnech   
 

 

V  pátek  1.  3.  2019  byl  zahájen  10.  ročník  dvoudenní  studentské  přednáškové             
konference  na  Gymnáziu  Jana  Nerudy.  Tento  každoroční  přednáškový  cyklus  nese           
jméno  NeruDny,  na  které  uslyší  snad  každý  pražský  student,  a  je  zakončen             
Nerudným  festem,  hovorově  Nerufestem,  na  který  jsme  se  mohli  těšit  v  sobotu  večer              
v   Rock   Café.  
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Já  a  několik  mých  spolužáků  jsme  si  odpustili  páteční  vyučování  a  vypravili  jsme  se               
na  Malou  Stranu  podpořit  přednášku  naší  spolužačky,  která  vypravovala  o           
autentickém  životě  tanečníka  a  byla  jednou  z  mnoha  zajímavých  osobností           
programu.  Dále  jsme  na  akci  mohli  navštívit  třeba  přednášku  režiséra  a  herce  Jiřího              
Stracha,  kterého  svět  zná  jako  představitele  Lotranda  v  pohádce  Lotrando  a            
Zubejda,  poslechnout  si  vystoupení  školního  sboru  nebo  se  seznámit  s  architekturou            
očima   Martina   Rajniše.  

    

 

EDUCAnet   se   vypravil   do   Ocelového   města  

V  prvním  březnovém  týdnu  se  vydala  skupina  žáků  a  učitelů  z  pražského  Educanetu              
na  expedici  Ocelové  město.  Výprava  a  její  metaforický  název  převzatý  z  románu             
Julesa  Verna  naznačují,  že  šlo  o  velmi  výjimečnou  akci.  Vlakem  Pendolíno  jsme  se              
po  železničním  koridoru  dostali  na  sever  Moravy  a  do  Slezka,  do  kamonouhelné             
pávne,  která  představuje  velmi  svérázný  region  naší  země.  Seznámili  jsme  se  s             
velmi  netradičními  provozy.  V  černouhelném  dole  jsme  navštívili  podzemní  expozice,           
které  ukazovaly  způsob  dobývání  nerostu,  zhlédli  jsme  též  nadzemní  infrastrukturu           
moderního  dolu  i  jeho  starších  předchůdců.  Ostrava  nabídla  nejenom  zajímavá  místa            
spojená  s  těžkým  průmyslem,  nýbrž  i  přitažlivá  moderní  prostranství  vzniklá  na            
místech  výrazné  ekologické  zátěže.  Vrcholem  naší  expedice  byla  návštěva          
skutečného  hutního  podniku,  kde  jsme  autobusem  najeli  několik  desítek  kilometrů  v            
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rámci  areálu.  Poslední  den  vyvrcholil  návštěvou  superpočítače  ve  moderním          
specializovaném  počítačovém  centru  IT4Inovations  při  Vysoké  škole  báňské.         
Prohlídka  všech  prostor  měla  žáky  seznámit  s  celým  technologickým  postupem           
výroby  železa  a  kovových  výrobků,  s  metodami  řízení  moderních  velkopodniků.  Příští            
rok   opět   na   expedici   Ocelové   město   na   shledanou.   
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EDUCAnet   už   zase   nevyhrál   ve   florbale   :-)   
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Ve  středu  6.  3.  se  studenti  EDUCAnetu  zúčastnili  florbalového  turnaje  „O  pohár             
ředitelky  Open  Gate“  v  Babicích  u  Prahy.  V  prvním  utkání  ve  skupině  jsme  se  střetli  s                 
výběrem  Gymnázia  Jana  Nerudy,  vyrovnaný  boj  skončil  výsledkem  2:2.  Ve  druhém            
zápase  jsme  poměřili  síly  s  hráči  Open  Gate  a  za  vydatné  podpory  domácího  publika               
podlehli  domácím  3:0.  V  posledním  zápase  nás  porazilo  Gymnázium  Teplice,  které            
definitivně  utnulo  naši  šanci  na  postup  ze  skupiny.  Všem  zúčastněným  studentům            
děkujeme!  

 
 
 
 
 
Studenti   dějepisného   semináře   dobyli   Nový   hrádek   v   Kunraticích   
 

                

Maturita  je  za  dveřmi  a  studenti  čtvrtých  ročníků  už  ladí  poslední  střípky  do  své               
maturitní  mozaiky.  Jedním  takovým  střípkem  by  mohla  být  osobní  návštěva  míst  „kde             
se  psala  historie“.  Dne  7.  3.  2019  proto  žáci  dějepisného  semináře  vyrazili  do  terénu,               
jejich  cílem  byl  Nový  hrádek  v  Kunraticích.  Zjistili  jsme,  že  hrad  stál  pouze  10  let,  již  v                  
roce  1421  z  něj  husité  udělali  zříceninu,  kterou  můžeme  obdivovat  ještě  dnes.  Přesto              
se  zapsal  do  historie  českého  národa.  Zemřel  na  něm  Václav  IV.,  nejstarší  syn  Karla               
IV.  Po  jeho  smrti  pak  vypukly  husitské  války.  Studenti  na  informačních  tabulích  mohli              
vidět  možnou  podobu  hrádku  a  porovnat  ji  se  současným  stavem.  To  ostatně  můžete              
i   vy,   jelikož   přikládáme   fotky   z   našeho   minivýletu.  
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EDUCAnet   a   příběhy   našich   sousedů   
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Nezisková  společnost  Post  bellum  dlouhodobě  pořádá  dokumentaristický  projekt         
Příběhy  našich  sousedů,  který  má  za  cíl  zmapovat  a  digitálně  zpracovat  životní             
osudy  vybraných  pamětníků.  Právě  do  tohoto  projektu  se  zapojil  team  studentek            
prvního  ročníku  bilingvního  gymnázia  ve  složení  Emily  Beggs,  Sára  Gütlingová,           
Kiana  Knoxová,  Anežka  Pešulová  a  Valentýna  Vavřičková.  Společně  vyzpovídaly          
paní  Růženu  Hronovou  a  následně  její  vzpomínky  zpracovaly  do  podoby  video            
reportáže.  Výsledek  své  půlroční  práce  prezentovaly  před  plným  sálem  v  KC            
Zahrada  Chodov  dne  12.  března.  Celkově  se  do  celého  projektu  zapojilo  9  teamů              
studentů  z  Prahy  11,  studentky  tak  mohly  změřit  své  síly  s  ostatními  studenty.              
Největší  trému  však  měly  z  hodnocení  samotné  paní  Růženy  Hronové,  která  se  celé              
akce  zúčastnila.  Té  se  prezentace  líbila  natolik,  že  studentky  pozvala  na  další             
setkání  k  sobě  domů,  tentokrát  již  bez  diktafonu,  kamery  a  předem  připravených             
otázek.  
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EDUCAnet   nechyběl   na   týdnu   mozku   
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Dne  12.  3.  se  studenti  EDUCAnetu  zúčastnili  akce  Týden  mozku,  kde  si  vyslechli              
přednášky  věhlasných  českých  odborníků  týkající  se  např.  výzkumu  sluchu  a           
sluchových  poruch,  umělé  inteligence  a  spontánní  mozkové  aktivity,  potrápili  své           
mozkové  buňky  na  expozici  IQLANDIA  a  zblízka  si  prohlédli  hady  a  sklípkany  na              
workshopu   zabývajícím   se   fobií   ze   zvířat.   Chudáci   ofidiofobici   a   arachnofobici.  
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100   let   česko-slovenské   koruny  

Kolega  Jaroslav  Vídeňský  usoudil,  že  na  EDUCAnetu  už  dlouho  neproběhla  žádná            
akce  :-),  a  proto  se  společně  se  studenty  G1A  a  ZŠ9  vypravil  13.  3.  2019  na  Pražský                  
hrad,  aby  zde  navštívili  výstavu  ke  stoletému  výročí  vzniku  československé  koruny.            
Výstava  nabízí  velké  množství  zajímavostí,  jednou  z  nich  je  například  130  kg  vážící              
zlatá  pamětní  česko-slovenská  mince,  která  patří  k  největším  na  světě.  Tak  trochu             
jsme  doufali,  že  se  na  EDUCAnetu  objeví  v  podobě  suvenýru,  ale  komu  by  se  chtělo                
tahat   s   takovou   hmotností..  
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G1B   v   Klementinu   a   Muzeu   smyslů   

Zatímco  v  pátek  15.  3.  někteří  studenti  stávkovali  za  ochranu  klimatu,  třída  G1B  se               
svým  třídním  profesorem  Jiřím  Vančurou  navštívila  komplex  budov  Klementina  s           
historickou  a  barokní  knihovnou  a  astronomickou  věží,  která  nabízí  krásné  výhledy            
na  celou  Prahu.  Dále  se  vydali  do  Muzea  smyslů,  kde  se  nechali  “oklamávat”              
různými   iluzemi   a   dalšími   exponáty.  
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EDUCAnet   prý   může   podnikat  

Na  EDUCAnetu  se  20.  3.  2019  konala  další  ze  zajímavých  akcí  –  tentokrát  se               
jednalo  o  seminář  neziskové  organizace  Můžeš  podnikat.  Přednášku  vedli  pánové           
Martin  Palička  (Etnetera)  a  Ondřej  Krátký  (Liftago),  ze  strany  studentů  se  účastnili             
zástupci  tříd  C2,  C3  a  G3A  a  pedagogický  sbor  reprezentovala  kolegyně  Pavla             
Cidlinská,   která   celý   seminář   spískala,   za   což   jí   samozřejmě   mockrát   děkujeme.  
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Na   EDUCAnetu   se   přednášelo   o   kryptoměnách   

Na  EDUCAnet  21.  3.  2019  zavítala  další  vzácná  návštěva  –  ekonom  a  expert  na               
kryptoměny,  Mgr.  Ing.  Dominik  Stroukal,  Ph.  D.,  aby  studentům  C2,  C3  a  G3A  předal               
celou  řadu  zajímavých  informací  o  tomto  fenoménu  dnešní  doby.  Na  rozdíl  od             
jednoho  nejmenovaného  poslance  Parlamentu  ČR  už  tedy  víme,  že  těžbou           
kryptoměny   si   byt   rozhodně   nevytopíme.   :-)  
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Historici   z   G4A   a   z   G4B   navštívili   Lidice  

Dne  21.  března  2019  se  studenti  posledního  maturitního  ročníku,  kteří  si  vybrali             
dějepisný  seminář,  vydali  navštívit  obec  Lidice,  jež  byla  za  druhé  světové  války,  roku              
1942,  vyhlazena  německými  nacisty  během  heydrichiády.  V  rámci  výletu  jsme  mohli            
spatřit  dnešní  pietní  území,  které  se  rozkládá  na  místě  původní  vesnice.  Navíc  jsme              
si  díky  výkladu  paní  profesorky  Veroniky  Bártové  prohloubili  své  znalosti  této  temné             
stránky  české  historie.  Nemalou  součástí  celé  exkurze  se  staly  nejrůznější           
památníky,  jež  se  po  vesnici  nacházely  za  účelem  uctít  památku  zde  padlých  obětí.              
Nejzajímavějším  z  nich  bylo  zajisté  sousoší  věnováno  oběti  82  lidických  dětí,  které             
působí   zvláště   emotivně.  
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Matematický   klokánek   zase   po   roce…  

 
V  pátek  22.  3.  2019  měli  žáci  základní  školy  opět  možnost  měřit  síly  ve  svých  matematických                 
dovednostech.  A  zde  už  máme  výsledky  školního  kola,  kterého  se  zúčastnili  žáci  čtvrtých,              
pátých   a   šestých   ročníků   ZŠ.   
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Výsledky   v   jednotlivých   kategoriích   podle   tříd:  

 
KLOKÁNEK   ZŠ   4:   

Tomáš   Vyčítal   (100   bodů)  
Adam   Láznička   (97bodů)  
Jakub   Špaček   (64   bodů)  

 
KLOKÁNEK   ZŠ   5:   

Ivo   Krátký   (92   bodů)  
Mateja   Mladjič   (71bodů)  

Phuc   Huynh   Dieu   Anhová   (60   bodů)  
 

BENJAMÍN   ZŠ   6A:   
Petr   Janda   (73   bodů)  

Anna   M.   Pašková   (64   bodů)  
Lukáš   Novák   (63   bodů)  

 
BENJAMÍN   ZŠ   6B:   

Juliyana   Dovhanychová   (78   bodů)  
Rozárie   Srnová   (78   bodů)  

Matěj   Srna   (64   bodů)  
 

Gratulujeme   :)   !!!  
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Na   EDUCAnetu   dbáme   na   prevenci   

Jako  každá  správná  škola  dbá  EDUCAnet  na  prevenci  sociálně  patologických  jevů,  a             
proto  k  nám  25.  a  26.  března  dorazili  příslušníci  městské  policie.  Jejich  snahou  bylo               
mimo  jiné  odbourat  bariéry  při  komunikaci  se  složkami  policie  a  seznámit  studenty  se              
způsoby  ochrany  před  nejčastěji  se  vyskytujícími  druhy  kriminality.  Studenti  se           
dozvěděli,  co  to  je  přiměřená  obrana,  probrali  listinu  lidských  práv  a  také  se  snažili               
správně  rozhodnout,  kdy  je  čůrání  na  veřejnosti  přečin  a  kdy  už  se  jedná  pouze  o                
jednání   v   krajní   nouzi.  
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EDUCAnet   opět   v   parlamentu   ČR  

Studující  prvního  ročníku  gymnázia  měli  25.  3.  2019  pod  laskavým  vedením  kolegy             
Vídeňského  možnost  zavítat  do  míst,  kde  se  schvalují  zákony.  Hned  v  úvodu  nás              
přivítal  velice  milý  průvodce,  který  nastínil  průběh  následujících  hodin.  Žáci  nejdříve            
zhlédli  krátké  historické  video,  které  shrnovalo  schvalování  zákonů  v  historii  českého            
státu.  Po  krátkém  rozboru  a  diskuzi  jsme  se  přemístili  do  míst,  na  které  dychtivě               
čekal  každý  student.  Mohli  jsme  pobýt  v  kuloárech,  viděli  jsme  prostory  některých             
poslaneckých  klubů  a  na  závěr  jsme  z  galerie  shlédli  do  samotného  sálu,  kde              
probíhá  ono  důležité  hlasování.  Průvodce  velice  zajímavým  výkladem  přiblížil  žákům           
princip  schvalování  a  představil  nejdůležitější  muže,  kteří  zde  pobývají  (o  ženách            
nemluvil).  Připomněl,  že  zasedání  Parlamentu  jsou  veřejná,  a  proto  se  můžeme  v             
brzké   době   zase   potkat…  
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První   pomoc   hrou   

Kdyby  měly  paní  učitelky  třídní  charakterizovat  své  šesťáky,  řekly  by,  že  jsou  chytří,              
přátelští,  ale  hlavně  neustále  se  pohybující.  Tato  jejich  touha  po  aktivitě  často  vede  k               
různým  druhům  úrazů,  proto  paní  učitelky  uvítaly  nabídku  na  akci  První  pomoc  hrou              
s   nadšením.  
  
Celý  workshop  konaný  ve  středu  26.  března  zorganizoval  Dům  dětí  a  mládeže  hl.  m.               
Prahy  v  Karlínském  Spektru.  Šesťáčci  si  prakticky  vyzkoušeli,  jak  ošetřit  poranění,            
jak  zastavit  krvácení  či  jak  reagovat  při  nehodě.  Celá  akce  byla  realizovaná             
prostřednictvím  různých  her  a  divadelních  scének.  Všechny  aktivity  zvládali  šesťáci  s            
přehledem.  Nakonec  jediný,  kdo  měl  s  workshopem  problémy,  byla  paní  učitelka            
Beranová,   která   málem   omdlela,   když   slyšela   slovo   krev   :-)  
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Ochutnali   jsme   zakázané   ovoce  

V  pátek  29.  3.  navštívily  týmy  projektu Zakázané  ovoce  ze  třídy  G3A  již  podruhé               
druhý  stupeň  naší  základní  školy.  Projekt  Zakázané  ovoce  se  každý  měsíc  věnuje             
jednomu  z  daných  témat  a  měsíc  březen  se  nesl  v  duchu kouření .  S  dětmi  jsme  se                 
bavili  o  všech  příčinách  a  důsledcích  závislosti  na  nikotinu,  o  tom,  jaké  dopady              
mohou  čekat  dlouhodobého  uživatele,  a  to  jak  po  stránce  zdravotní,  tak  i  po  stránce               
postavení  ve  společnosti,  ve  vztazích  s  lidmi  a  s  životním  prostředím.  Formou             
brainstormingu  a  myšlenkových  map  se  žáci  snažili  zodpovědět  otázky,  které  je            
donutily  přemýšlet  nad  tím,  zda  ta  jedna  cigareta,  kterou  si  z  frajeřiny  necháte              
nabídnout  od  kamaráda,  vážně  stojí  za  to.  Ve  druhé,  praktičtější  části  „peer             
prevence“   si   žáci   odpočinuli   u   výroby   popelokošů,   kde   se   fantazii   meze   nekladly.  
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G2A   Zdravá   výživa    -   měsíc   březen   

Tak  a  máme  za  sebou  druhý  měsíc  našeho  půlročního  projektu  ZDRAVÁ            
VÝŽIVA.  Copak  se  všechno  událo?  Každé  úterý  o  velké  přestávce  a  i  té  další,  jsme                
pro  Vás  měli  připravené  zdravé  pochoutky  a  svačinky,  zájem  o  stánek  byl  opravdu              
veliký,  přesto  doufáme,  že  se  ještě  zvedne.  Mohli  jste  ochutnat  například  avokádové             
chlebíčky,   smoothie,   banánové   chlebíčky   a   mnoho   dalšího.  

Několik  tříd  jsme  obešli,  aby  nám  vyplnily  dotazníky,  podle  kterých  jsme            
zjišťovali,  jak  se  která  třídy  na  naší  škole  stravuje.  Dozvěděli  jsme  se,  že  se  u  nás  ve                  
škole  zdravěji  stravují  ženy,  ale  zvítězily  jen  o  malý  kousek.  Z  naší  školy  se  podle                
dotazníků   nejlépe   a   nezdravěji   stravují   třídy:   ZŠ9,   G3   a   naše   třída   G2A.  

Také  proběhla  první  z  naší  řady  pro  Vás  připravených  přednášek.  Přijely  Věra             
Mikušová  a  Dagmar  Struncová,  které  vám  pověděly  o  veganství,  ale  nejen  o  něm.              
Paní  Věra  před  tím,  než  se  stala  vegankou  jedla  maso  ve  velkém,  ale  rozhodla  se                
pro  veganství  na  základě  své  lásky  k  zvířatům.  Zjistila  jak  se  se  zvířaty  v  průmyslu                
zachází.  Vegani  nejedí  maso,  ale  ani  mléčné  výrobky  ani  cokoli  živočišného  původu.             
Raw  strava  je  tepelně  neupravená  strava.  To  a  mnoho  dalšího  jste  se  dozvěděli  na               
naší   přednášce.  

S  Věrou  přijel  také  její  králíček  Only,  který  nežije  v  kleci,  ale  běhá  Věře  volně                
doma.  Na  králičí  jatka  denně  přivezou  cca  3000  králíků  a  Only  byl  jeden  z  nich,  ale                 
Věra   ho   zachránila   a   vzala   si   ho   k   sobě.  
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 Dále  nás  sledujete  na  našem  Instagramu: edu.zdrava.vyziva.g2a ,  aby  jste  se            
mohli  dozvědět  více  podrobnějších  informací.  Nejen  z  přednášky  pro  Vás  brzy            
nahrajeme   nové   video   na   YouTube:    Zdravá   strava   Educanet   G2A  

Těšte   se,   zdravě   stravujte   se   a   radujte   se!  

  Vaše   G2A  
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EDUCALL  
Měsíčník    gymnázia,   střední   odborné   školy   a   základní   školy   EDUCAnet   Praha   s.r.o.  
 
 

 
školní   rok   2018/2019  
duben   2019  
 
Milí   čtenáři   našeho   měsíčníku,  
 
měsíc  utekl  zase  jako  voda  a  my  jsme  tady  s  dalším  číslem  školního              
časopisu.  Duben  byl  měsíc  nejrůznějších  projektových  aktivit.  Jsme         
moc  pyšní,  že  nápady  na  témata  projektů  nemají  vždy  jen  učitelé,  ale  i              
naši  žáci.  Ti  sami  totiž  nejlépe  vědí,  co  za  aktuální  témata  je  trápí,  čím               
se  zabývají,  a  proto  si  jejich  nápadů  a  námětů  moc  vážíme.  Na             
následujících   stránkách   máte   možnost   se   s   nimi   seznámit   i   vy   .  
 
Přejeme   příjemné   počtení...  
 
 
Dějinami   Československa   až   na   samou   dřeň   
 
Dne  5.  4.  2019  jsme  se  spolu  s  žáky  ZŠ8  při  návštěvě  Česko-slovenské/              
Slovensko-české  výstavy  v  Národním  muzeu  dostali  československým  dějinám  až  na           
samou  dřeň.  Žáci  mohli  nejednom  vidět  nově  restaurované  prostory  Národního           
muzea,  navíc  si  prohlédli  celou  žaků  zásadních  dokumentů,  které  ovlivnily  bohaté            
dějiny  naší  republiky  v  uplynulém  století.  Byli  samozřejmě  svědci  vzniku  našeho            
státu,   ale   i   jeho   rozpadu   na   konci   20.   století.   
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EDUCAnet   na   veletrhu   pracovních   firem   

Dne  4.  dubna  proběhl  v  OC  Harfa  Veletrh  JA  studentských  firem.  EDUCAnet             
reprezentovala  třída  C3  s  projektem  Tkaničkuj.  Akce  se  zúčastnilo  téměř  50            
studentských  firem  z  celé  ČR.  Každá  firma  měla  k  dispozici  svůj  prodejní  stánek,              
který  si  musela  sama  vyzdobit,  a  3  minuty  pro  prezentaci  na  pódiu  před  porotou.               
Naši  studenti  byli  pochváleni  za  hezký  e-shop  a  zejména  za  projekt  pro  mateřské              
školky  „Cesta  za  ztraceným  rohem“,  se  kterým  postoupili  do  celostátního  finále            
soutěže  SIR  o  nejlepší  společensky  odpovědnou  firmu  roku.  Pokud  byste  měli  zájem             
zakoupit  si  některý  z  jejich  produktů  a  podpořit  je  tak  v  činnosti,  podívejte  se  na                
e-shop    www.tkanickuj.eu .  
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EDUCAnet   ve   finále   soutěže   studentských   firem   

A   předchozí   příspěvek   má   ještě   zajímavé   pokračování….   

25.  dubna  proběhlo  finále  celostátní  soutěže  studentských  firem  Social  Innovation           
Relay  pořádané  neziskovou  organizací  JA  Czech.  Naši  školu  reprezentoval  projekt           
studentů  C3  Tkaničkuj  –  zábavně-vzdělávací  program  pro  školky  připravující  děti  na            
zápis  do  1.  třídy.  Na  realizaci  programu  třída  pracovala  několik  měsíců  a  při  tom               
využívala  i  dobrých  rad  mentora,  pana  Pavla  Malého  z  NN  Pojišťovny,  který  si  náš               
projekt  mezi  ostatními  vybral  a  pomáhal  nám  ho  dovést  od  myšlenky  k  realizaci.  Mezi               
sedmi  vybranými  finalisty  jsme  sice  neobsadili  žádné  z  prvních  3  míst,  ale  nápad  se               
porotě  velmi  líbil.  Studenti  získali  praktické  zkušenosti  z  prezentace  před  porotou,  ve             
které  seděli  zástupci  NN  Pojišťovny,  Forbes  a  Nadace  K.  Janečka.  Poděkování  za             
vzornou  reprezentaci  školy  patří  Evě  Kubranové,  Davidu  Voříškovi  a  Danielu           
Rojíčkovi.   Moc   děkujeme!   :-)   
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Velikonoční   šifrovací   hra  

17.  4.  2019  se  žáci  6.  a  9.  ročníku  ZŠ  mohli  naladit  na  Velikonoce.  Celá  organizace                 
této  hry  byla  v  rukou  studentů  G1B.  Děti  byly  rozděleny  do  skupin  a  cílem  hry  bylo  co                  
nejrychleji  všechny  rebusy  či  šifry  rozkódovat  a  stát  se  vítězi.  A  těmi  se  stala  skupina                
složená   s   Rozárie   Srnové,   Matěje   Srny   (oba   ze   ZŠ6B)   a   Petra   Svobody   (ZŠ9).   

V  rámci  rébusové  hry  se  žáci  vydali  za  velikonočními  tradicemi  z  celého  světa.              
Každé   zastavení   reprezentovalo   zvyky   jiného   státu.   
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Projektové   aktivity   na   EDUCAnetu   
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Studenti  prvního  ročníku  gymnázia  se  (skoro  sami)  rozhodli  vytvořit  pro  mladší            
spolužáky   ze   základní   školy   projektové   dny.  

První  s  názvem Lidské  tělo  byl  zaměřen  na  poznatky  ohledně  anatomie  a  fyziologie              
člověka.  G1B  si  připravila  několik  stanovišť,  na  kterých  byly  zastoupeny  jednotlivé            
soustavy  člověka  (trávicí,  dýchací,  pohlavní,  opěrná,  smyslová  a  oběhová).  Šesťáci           
rozeznávali  pomocí  smyslů  koření,  změřili  si  vitální  kapacitu  plic,  nebo  si  měřili  svou              
tepovou  frekvenci  před  a  po  vyběhávání  schodů.  Největší  zájem  byl  překvapivě  o             
pohlavní   soustavu.  

Tématem  druhého  projektového  dne  byla první  pomoc .  Projekt  zahájila  přednáška,           
kterou  vedla  paní  lektorka  z  Českého  červeného  kříže.  Po  ní  (po  přednášce,  ne  po               
paní  lektorce)  žáci  ZŠ7  a  ZŠ8  chodili  mezi  stanovišti,  kde  si  ověřovali  získané              
znalosti.  Studenti  G1A  připravili  několik  reálně  vypadajících  zranění,  která  museli           
žáci  správně  ošetřit.  Zažili  infarkt,  tepenné  krvácení,  otevřené  a  uzavřené  zlomeniny,            
epilepsii,   bezvědomí   s   následnou   resuscitací,   zaražené   střepy   v   ruce   či   popáleniny.  

Během  projektových  dnů  získali  všichni  žáci  mnoho  nových  informací,  které           
následně  jistě  využijí  v  běžném  životě,  obě  projektové  aktivity  proběhly  v  kratším             
předvelikonočním   týdnu,   a   to   15.   a   16.   4.   2019.   
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Zdravá   výživa   -   dubnové   ohlédnutí   
 

Za  měsíc  duben  jsme  pro  vás  znovu  měli  připravené  naše  zdravé  “ňamky”.  Z  důvodu               
náročnosti  a  vašeho  sníženého  zájmu  jsme  náš  stánek  začali  připravovat  jen  jednou             
za  čtrnáct  dní.  Holky  připravily  dotazníky,  ve  kterých  se  vás  zeptají  na  vegetariánství  a               
veganství.  Zároveň  probíhají  přípravy  na Edulympiádu  !  Edulympiáda  bude  v pátek           
10.  května  ,  tak  se  máte  na  co  těšit.  Nezapomeňte  pořádně  trénovat  a  správně  se               
stravovat,  protože  pro  vás  budeme  mít  na  Edulympiádě  ceny,  které  získáte  jen  se              
skvělými  výkony.  Další  měsíc  se  můžete  těšit  také  na  přednášku  se  sportovcem,  ale              
bohužel   zatím   nemůže   prozradit   s   kým,   tak   se   nechte   překvapit!   

Navštivte   náš   zdravý   stánek   ať   má   tělo   klidný   spánek!                                  VAŠE   G2A   
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EDUCAnet   Praha   se   pyšní   mnoha   úspěchy   talentovaných   studentů  

 
Educanet  Praha  se  pyšní  mnoha  úspěchy  talentovaných  studentů.  Jedni          

z nich  jsou  studenti  G3A,  kteří  se  v rámci  svého  půlročního  chemického  projektu            
rozhodli  zaměřit  na  provádění  prevence  mladším  studentům  naší  školy.  Projektu  se            
přezdívá „Zakázané  ovoce“ ,  které  má  představovat  různá  lákadla,  která  jsou           
mladistvím   právě   v tomto   věku   “podstrkována”.   

V průběhu  měsíců  únor  a  březen  se  studenti  G3A  vydali  do  tříd  druhého             
stupně  základní  školy,  kde  s nimi  vedli  „peer-prevenci“  neboli  přednášky.  Projektové           
dny  měly  pozitivní  ohlas  jak  ze  strany  učitelů,  tak  žáků.  Ve  třídách  se  vždy  vytvořila                
důvěřivá  atmosféra,  a  dvojice  studentů  G3A  zůstala  se  třídou  v anonymním           
soukromém   kolečku,   ve   kterém   společně   probrali   dané   téma.   

Měsíc  únor  se  nesl  v duchu  alkoholu.  Bez  ohledu  na  to,  že  celý  projekt  teprve               
nabíral  otáčky,  se  projektový  den  náramně  vyvedl.  Žáci  si  vyzkoušeli  mnoho  aktivit,             
metodu   „potápěč“,   či   mnoho   dalších   skupinových   zážitků.  

V měsíci  březnu  se  studenti  zaměřili  na  kouření.  Společně  s brainstormingem          
na  začátek,  vytvořili  „panáka“,  na  kterém  znázornili,  jakým  způsobem  kouření  škodí            
zdraví.  Navazující  aktivity  měly  za  účel  obeznámení  studentů  ohledně  dané           
problematiky.  Jako  zábavu  na  konec,  která  zároveň  pomohla  vyzdobit  naší  školu,            
studenti  vyzdobili  krásné  koše,  které  nyní  slouží  jako  schránka  důvěry  a  pro  dotazy              
studentů.   

Mimo  jiné  jsou  k dispozici  měsíční  dotazníky,  které  si  vytváří  sami  naši            
studenti.  Jejich  výsledky  jsou  založeny  na  reálných  informacích  vyplněných  jinými           
studenty  či  vrstevníky.  Dotazníky  jsou  koncipovány  vždy  na  danou  tématiku,  a            
sestaveny   psychologicky   tak,   že   se   člověk   musí   nad   daným   tématem   zamyslet.   
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Projekt  naučil  naše  studenty  také  komunikaci,  time-managementu,  či         
například  vedení  instagramu,  na  kterém  lze  najít  vlastní  natočené  video  představující            
tento  projekt,  či  webové  stránky,  na  kterých  se  nachází  pravidelné  příspěvky  týkající             
se  projektu.  S pomocí  odborné  pomoci  získali  studenti  G3A  potřebné  schopnosti  pro            
předávání   svých   znalostí   dále,   a   tak   celý   projekt   řádně   funguje.   

V následujících  měsících  se  chystá  mnoho  dalších  zajímavých  akcí  a  dnů,  na            
kterých  se  studenti  dozví  zajímavosti  o  drogách,  sexu,  a  spojené  s tím  bude  mnoho              
zajímavých   aktivit.   
 
Máte   se   na   co   těšit!  
 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCALL  
Měsíčník    gymnázia,   střední   odborné   školy   a   základní   školy   EDUCAnet   Praha   s.r.o.  
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školní   rok   2018/2019  
květen   2019  
Milí   čtenáři   našeho   měsíčníku,  
 
měsíc  květen  je  za  námi.  A  byl  to  opět  měsíc  plný  nejrůznějších  aktivit.              
Žáci  zhlédli  divadelní  představení,  navštívili  významný  český  hrad,         
zúčastnili  se  různých  sportovních  aktivit  nebo  se  mohli  cítit  téměř           
dospělí,  když  se  podíleli  na  volebních  kampaních  a  zkusili  si  zvolit  své             
zástupce  do  “Evropského  parlamentu”.  A  poslední  květnový  den  patřil          
našim  maturantům.  Předávalo  se  maturitní  vysvědčení  třídě,  která  nás          
svými  krásnými  výsledky  velice  potěšila.  Rádi  s  Vámi  všechny  zážitky           
sdílíme   a   přejeme   opět   příjemné   počtení...  
 
 
C2   vyrazila   v   prvních   květnových   dnech   do   terénu   
 
Protože  první  týden  v  květnu  je  vždy  ve  znamení  státních  maturit,  bylo  z              
kapacitních  důvodů  potřeba  některé  třídy  „vylifrovat“  co  nejdále  od  školy.  Vždy            
ochotný  kolega  Vídeňský  jako  první  přispěchal  s  návrhem,  že  se  svojí  třídou  C2              
vyrazí  na  několikadenní  výlet  (2.  a  3.  května)  na  pomezí  Jizerských  hor  a  Krkonoš.               
Součástí  výletu  byla  i  exkurze  do  sklárny  v  Harrachově,  pobyt  v  přírodě  i  “zdravé”  a                
chutné   občerstvení   nutné   ke   strávení   tolika   zážitků.   
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EDUCAnet   v   debatě   s   kandidáty   do   Evropského   parlamentu  
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V  pondělí  6.  května  proběhl  na  gymnáziu  a  střední  škole  EDUCAnet  projekt  Volby,              
který   studenti   zakončili   účastí   na   předvolební   debatě   lídrů   pěti   kandidujících   stran.  

Studenti  se  během  dopoledne  rozdělili  do  skupin  a  vytvářeli  své  vlastní  fiktivní  strany              
a  fiktivní  programy.  Někteří  k  úkolu  přistupovali  jako  k  možnosti  vyzkoušet  si,  jak  by               
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bylo  možné  propagovat  ideály,  jimž  skutečně  věří.  Jiní  šli  naopak  cestou  populismu             
nebo  do  svých  předvolebních  kampaní  promítli  kritiku  reálných  politických  uskupení,           
jež   více   či   méně   vtipně   parodovali.  

Nacvičovat  si  volební  kampaň  v  teoretické  rovině,  když  víte,  že  vašimi  potenciálními             
voliči  jsou  pouze  vaši  spolužáci  a  vlastně  vůbec  o  nic  nejde,  může  být  zábavné  a                
poučné,  nicméně  pořád  nás  to  drží  ve  „školním  skleníku“  a  v  umělých  podmínkách              
více  či  méně  odtržených  od  světa  venku.  Co  když  ale  zkusíme  rétoriku  vlastní  fiktivní               
strany   srovnat   s   tím,   jak   se   prezentují   reálná   politická   hnutí?  

V  odpoledních  hodinách  jsme  se  vydali  do  Kina  35,  kde  jsme  si  vyslechli  kandidáty               
do  Evropského  parlamentu.  Výběr  hostů  byl  částečně  dílem  i  našich  studentů,            
pozvánky  totiž  byly  panelistům  zaslány  na  základě  dotazníkového  šetření  mezi           
studenty  zúčastněných  škol,  a  studenti  EDUCAnetu  početně  jasně  převažovali.  Díky           
projektu  Jeden  svět  na  školých  si  tak  mohli  vyslechnout  názory  Markéty  Gregorové             
za  Českou  pirátskou  stranu,  Dity  Charanzové  za  hnutí  ANO,  Luďka  Niedermayera  za             
STAN  a  TOP  09,  Jaromíra  Štětiny  za  hnutí  Evropa  společně  a  Alexandra  Vondry  za               
ODS.  Na  konci  bezmála  dvouhodinového  pořadu  měli  prostor  položit  debatujícím  i            
několik   dotazů,   při   jejichž   zodpovídání   se   nejeden   z   panelistů   jistě   zapotil.  

Studenti  si  „nanečisto“  zvolí  své  zástupce  do  Evropského  parlamentu  už  7.  a  9.              
května   2019.   Skutečné   volby   budou   poté   probíhat   koncem   května.  

            

Studenti   EDUCAnet   zamířili   k   urnám   (výsledky   voleb   do   EP)  
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Ve  dnech  7.  a  9.  května  se  naše  škola  zapojila  do  projektu  Studentské  volby  do                
Europarlamentu  2019.  Studenti  gymnázia  a  střední  školy  si  tak  nanečisto  vyzkoušeli,            
jak  probíhá  volební  proces  nebo  jaké  je  to  sedět  ve  volební  komisi,  dohlížet  na               
správný   průběh   voleb   a   v   časovém   presu   sčítat   hlasy.  

Volební  účast  na  gymnáziu  dosáhla  necelých  39  %,  čímž  převýšila  republikový            
průměr  u  skutečných  evropských  voleb.  Ještě  větší  zájem  však  vzbudila  akce  u             
studentů   IT,   z   nichž   se   k   urně   dostavilo   celkem   45   %   oprávněných   voličů!   

Na  gymnáziu  zvítězila  strana  STAN  s  regionálními  partnery  a  TOP  09  (62,5  %).              
Česká   pirátská   strana   získala   19,6   %.   Třetí   v   pořadí   byla   ODS   se   7,14   %   hlasů.  

Studenti  IT  oboru  by  si  do  Evropského  parlamentu  zvolili  Českou  pirátskou  stranu             
(65  %),  podstatně  menší  důvěru  si  získaly  strany  STAN  s  regionálními  partnery  a              
TOP   09,   ODS   a   ANO,   vytrollíme   europarlament,   které   získal   shodně   20   %.   

Děkujeme  všem,  kteří  se  do  voleb  aktivně  zapojili.  Těší  nás,  že  ani  mladým  lidem               
není  demokracie  jedno  a  mají  zájem  na  ní  participovat.  Zvláštní  poděkování  pak  patří              
studentům  G2B,  kteří  si  vzali  na  starost  organizaci  voleb  a  tento  náročný  úkol  zvládli               
na   100   %.  

Jarní   akademie   se   EDUCAnetu   opět   vydařila   :-)   
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V  úterý  7.  5.  proběhla  v  prostorách  KC  Zahrada  tradiční  Jarní  akademie  EDUCAnetu.              
Jako  první  se  předvedli  studentky  a  studenti  G2A  s  náročným  tanečně-pěveckým            
číslem  s  názvem  Pomáda  aneb  to  nejlepší  z  nestárnoucí  love  story.  Následovala             
píseň  Like  Me  z  filmu  Teen  Beach  Movie  v  podání  žáků  ZŠ7  a  ZŠ8.  Jako  třetí                 
zatančili  šesťáci  na  několik  hudebních  klipů,  po  nich  nastoupila  děvčata  z  páté  třídy              
se  svojí  show  se  slibným  názvem  Sweet  But  Psycho.  V  pátém  čísle  se  představili               
žáci  ZŠ4  se  třemi  písněmi,  z  nichž  největší  ohlas  sklidil  Datel  od  pánů  Svěráka  a                
Uhlíře.  Taneční  číslo  dívek  ze  třetí  třídy  předznamenalo  vtipný  výběr  klipů  z  let  1958               
–  2008  od  studentů  G2B.  Jedním  z  vrcholů  večera  byla  bezesporu  dramatická             
scénka  Tma  jako  v  pytli,  kterou  ve  svém  volném  čase  nastudoval  herecký  ansámbl              
vyučujících  EDUCAnetu  pod  vedením  pana  režiséra  Tomáše  Křoviny.  Exkluzivní          
fotku  z  tohoto  vystoupení  můžete  vidět  níže.  (Poslední  dvě  fotografie)  Celou            
akademii  uzavřelo  krásné  představení  Šípková  Růženka  od  našich  nejmenších          
“žáčků”   ze   ZŠ1,   ZŠ2   a   ZŠ3.   
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Money,   money,   money   (9.   května   2019)  

Říká  se,  že  peníze  jsou  dobrý  sluha,  avšak  špatný  pán.  Aby  své  finance  dokázali               
naši  “šesťáčci”  řádně  ukočírovat,  pozvaly  k  nim  jejich  třídní  učitelky  paní  Krištofovou             
s  programem  nazvaným  Velká  rodinná  rada,  zaměřený  na  rozvoj  finanční           
gramotnosti.  
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V  rámci  tohoto  projektu  se  žáci  rozdělili  do  skupinek,  které  představovaly  po  celou              
dobu  projektu  jejich  novou  rodinu.  Formou  hry  pak  museli  žáci  kooperovat  na             
sestavení  vyváženého  rodinného  rozpočtu,  což  bylo  mnohdy  velmi  náročné.  Paní           
Krištofová  lákala  naše  “šesťáčky”  k  utrácení  svých  financí,  avšak  většina  žáků            
zachovala  chladnou  hlavu  a  zlákat  se  nenechala.  Ti,  kteří  ztratili  kontrolu  nad  svým              
utrácením,  si  pak  mohli  peníze  vydělat  prostřednictvím  úkolu  navíc  či  sázením            
sportky,  kterou  však  nikdo  nevyhrál.  “Šesťáčci”  si  uvědomili,  že  získat  peníze  je             
daleko   těžší,   než   je   utrácet   🙂  
 

         
 

         
 

 

Krásné   umístění   v   celorepublikové   literární   soutěži  
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Dne  10.  5.  2019  jsem  se  zúčastnila  vyhlašování  soutěže  o  nejlepší  slohovou  práci  na               
téma:  Příběh,  který  mě  zaujal.  Celá  tato  akce  byla  organizována  společností            
Rosteme  s  knihou.  Konala  se  na  knižním  veletrhu  na  Výstavišti  Praha.  Na  tuto  akci               
bylo  pozváno  10  nejlepších  autorů  slohových  prací  v  kategorii  ZŠ  z  celé  České              
republiky.  Obdržela  jsem  od  společnosti  dvě  volné  vstupenky,  a  proto  jsem  se             
rozhodla,  že  pozvu  rodinného  příslušníka,  o  kterém  má  slohová  práce  je  a  bez  které               
by  žádná  nevznikla.  Velmi  jsem  si  návštěvu  veletrhu  užila  a  umístění  v  soutěži  na  3.                
místě  bylo  jen  další  velmi  příjemné  zpestření  dne.  Pokud  se  chcete  na  mou  slohovou               
práci   podívat,   je   k   přečtení   níže.   :-)  

Nela   Štěpánková   (ZŠ9)  

 

Slohová   práce   –   vypravování  

V této  práci  bych  se  s Vámi  ráda  podělila  o  jeden  z mnoha  vtipných  příběhů             
mojí   babičky,   který   mě   pobavil   a   zaujal,   a   proto   vám   ho   teď   velice   ráda   převyprávím.  

Nejprve  bych  vám  měla  mojí  babičku  maličko  představit.  Je  to  velice  aktivní  a              
skvělá  osoba,  se  kterou  se  nedokážete  ani  minutu  nudit.  Má  opravdu  hodně  vtipných              
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a  většinou  i  šílených  zážitků,  které  vždy  pobaví.  Jeden  z nich  proto  použiji  dnes  ve               
své   práci.  

Příběh  začíná  naprosto  nevinnou  cestou  do  obchodu.  Babička  tedy  jela  autem            
po  dálnici  do  jejího  nejoblíbenějšího  obchodu.  Nevím,  jestli  zrovna  byly  slevy  nebo             
jen  chtěla  být  v obchodě  dřív,  než  se  začnou  tvořit  fronty  nerudných  důchodců.             
Každopádně  po  dálnici  nejela  úplně  nejpomaleji.  Najednou  se  vedle  ní  objevilo  auto,             
a  poté  ji  předjelo  a  začalo  vybržďovat.  No  a  nebyla  by  to  moje  babička,  kdyby  toto                 
auto  nezačala  na  oplátku  předjíždět  také.  Tato  ‘‘zábavná  hra‘‘  ještě  chvilku            
pokračovala.  Po  pár  minutách  se  ale  na  zadním  okně  druhého  auta  rozsvítil  varovný              
nápis  „STOP‘‘.  Babička  pochopila,  že  to  asi  není  tak  úplně  hra,  v tu  chvíli  jí  totiž                
došlo,  že  jí  zastavil  černý  policejní  Passat.  Když  se  jí  páni  policisté  ptali,  jestli  si  je                 
vědoma  toho,  že  překročila  povolenou  rychlost  a  proč?  Člověk  by  čekal,  že  se  omluví               
a  svede  to  například  na  to,  že  na  chvíli  přestala  myslet  na  rychlost.  Ale  ne,  babička                 
jim  s klidem  odpověděla:  ,,Myslela  jsem,  že  se  mnou  váš  vůz  závodí,  a  prostě  jsem               
chtěla  vyhrát‘‘.  Policisty  to  velice  pobavilo,  ale  i  přes  to  řekli  něco  jako:  ,,Je  nám  líto,                 
že   jste   nevyhrála,   ale   i   tak   vám   musíme   dát   pokutu‘‘.   

 Při  vyprávění  tohoto  příběhu  se  babička  nezapomněla  zmínit,  že  na  nákup             
stejně  nakonec  nedorazila  včas  a  hrozné  ranní  fronty  si  musela  vystát.  Také  jsem  si               
vyslechla  názornou  přednášku  o  tom  jak  se  má  za  volantem  chovat  zodpovědně  a              
vážit  svá  rozhodnutí.  Ráda  bych  řekla,  že  se  z toho  babička  alespoň  trochu  poučila,              
nejsem  si  tím  ale  úplně  tak  moc  jistá.  I  přes  to  všechno  jsem  si  tuto  historku  vybrala  a                   
použila   v mé   práci,   protože   si   myslím,   že   toto   se   člověku   nestane   každý   den.    

Na   EDUCAnetu   proběhla   EDUlympiáda  

Na  měsíc  květen  jsme  pro  vás,  naše  studenty,  měli  připravenou           
Edulympiádu,  která  proběhla  10.  května  a  byla  hlavně  pro  druhý  stupeň  ZŠ  a              
dobrovolně  pro  SŠ.  Měli  jsme  připraveno  několik  disciplín  jako  například,  hod  do             
dálky,  tenis,  fotbal,  sprint  atd.  Každý  zúčastněný  dostal  kartičku,  do  které  se  mu              
zapisovaly  body  a  po  jejich  sečtení  se  vyhodnotil  vítěz.  A  tím  byl  Adam  Tretera.               
Vítěz  získal  zajímavé  a  užitečné  ceny.  :-)  Všichni  jsme  si  tento  den  moc  užili.  Škoda                
jen,  že  jsme  měli  takové  aprílové  počasí,  které  nám  střídalo  déšť  se  sluníčkem              
skoro  každých  deset  minut.  I  přes  toho  počasí  se  Edulympiády  účastnil  hojný  počet              
závodníků,   kterých   chceme   tímto   způsobem   moc   poděkovat.   
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Závěrem  bychom  chtěli  oznámit,  že  tímto  náš  projekt  Zdravá  výživa  končí,            
takže  děkujeme  všem  profesorům,  kteří  nám  pomáhali  a  zapojili  se.  Děkujeme  a             
přeje   krásné   prázdniny,   které   zanedlouho   začnou.   

Vaše   G2A   :-)  
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Jsme   kulturní   škola   -   chodíme   i   na   balet  

14.  květen  se  stal  kulturním  dnem  pro  druhý  stupeň  ZŠ.  Žáci  navštívili  baletní              
představení 137  úhlů  pohledu  v  divadle  Hybernia.  Jednalo  se  o  baletní  představení             
souboru  Pop  Balet  Praha,  které  se  snaží  v  divákovi  vzbudit  celou  řadu  otázek…  Na               
světě  neexistuje  jedna  pravda…  Stejnou  situaci  vnímá  každý  člověk  jinak  –  z             
různých  úhlů  pohledu.  Náš  život  ovlivňují  různá  rozhodnutí,  kterým  čelíme  každý            
den.  Co  kdybychom  se  ale  v  daný  okamžik  rozhodli  jinak?  Jak  moc  by  se  změnila                
cesta,  kterou  kráčíme  a  kam  by  nás  nakonec  zavedla?  Na  tyto  otázky  se  toto               
představení  snažilo  zodpovědět…  Nebo  možná  přibyly  další?…:-)  Na  prknech          
divadla  Hybernia  nás  zasvětili  do  příběhů  lidí,  jejichž  rozhodnutí  jejich  životy            
významně  ovlivnilo.  Tento  jistě  nevšední  zážitek  ještě  umocnil  fakt,  že  dvě  žákyně             
naší  školy  v  samotném  představení  účinkují.  EDUCAnet  tedy  spojil  síly  na  jevišti  i  v               
hledišti…   
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Hlubočepy   očima   geologa   /   ekologa  
 
Přemýšleli  jste  někdy  během  procházky,  jaké  kameny  se  nacházejí  na  cestě  a  kolem              
vás?  Touto  otázkou  se  zabývali  žáci  deváté  třídy,  kteří  se  vydali  na  zajímavou              
geologickou  exkurzi,  která  se  konala  17.  května  2019.  Vyzkoušeli  si  na  vlastní  kůži              
práci  geologa  a  ekologa.  Na  základě  studia  hornin  a  krajiny  poznávali  vznik  a              
minulost  údolí  Hlubočep.  Zkoumali  unikátní  ekosystém  xerotermních  trávníků  a          
revitalizaci  míst  postižených  těžbou.  Nejčastější  horninou  na  exkurzi  byl  vápenec.           
Věděli  jste,  že  se  s  vápencem  můžete  setkat  nejen  v  podobě  skal  či  páleného  vápna,                
ale  také  při  každé  cereální  snídani?  Také  se  ve  vápenci  nachází  fosilie,  např.              
mechovky  či  trilobité.  Proto  se  z  každého  žáka  na  okamžik  stal  zapálený  paleontolog.              
Úsilí  rozbíjet  vápenec  bylo  odměněno  několika  nálezy.  Žáci  si  exkurzi  užili  a             
dozvěděli   se   i   zajímavé   informace.   
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EDUCAnet   zase   v   ZOO  
 
Třídy  G1B  a  C1  “překecaly”  23.  května  paní  učitelku  H.  Huňkovou  k  návštěvě  ZOO.               
Cílem  této  akce,  která  vycházela  ze  školního  vzdělávacího  programu,  bylo  seznámit            
žáky  s  exotickými  obratlovci  naší  planety.  V  hodinách  sice  vidí  všechna  “zvířátka”  na              
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perfektně  připravených  prezentacích  paní  učitelky,  ale  praxe,  je  praxe.  Indonéská           
džungle  se  stala  na  několik  hodin  jejich  pozorovacím  stanovištěm.  Žáci  mohli  v  přímé              
realitě  pozorovat  způsob  chování,  stravování  a  rozmnožování  želv,  surikat  a  podle            
očitých  svědků  možná  i  lam.  :-)  A  to  v  prezentacích  paní  učitelka  opravdu  nemá….:-)               
Návštěva   ZOO   potěší   v   každém   věku...  

        

    Na   hradě   je   ženská!   

Studenti  druhého  ročníku  našeho  gymnázia  se  v  pátek  24.  května  vydali  po  stopách              
Jaroslava  Vrchlického  a  jeho  nejvýznamnějšího  díla  Noc  na  Karlštejně.  Společně  s            
paní  učitelkou  Janou  Beranovou,  která  v  druhém  ročníku  vyučuje  český  jazyk,  se             
rozhodli  přijít  na  kloub  pověsti  tvrdící,  že  na  hrad  Karlštejn  nesměly  ženy.  Plna              
očekávání  vyrazila  celá  skupina  vlakem  do  malého  městečka  Karlštejn  a  odtud  pak             
pěšky  vzhůru  do  strmého  kopce  k  vytouženému  hradu.  Nejatraktivnější  prostory           
hradu,  tedy  komnaty  císaře  Karla  IV:,  prozkoumali  studenti  za  doprovodu  zajímavého            
výkladu  paní  průvodkyně,  která  zavedla  celou  skupinu  také  do  ložnice  Karla  IV.,  kde              
si  studenti  mohli  všimnout  drobných  dvířek,  vedoucích  do  pokoje  císařovny.  Pověst  o             
zákazu  žen  na  hradě  Karlštejn  tak  byla  vyvrácena.  Zpět  do  Prahy  se  všichni  vrátili  v                
dobré  náladě,  umocněné  krásným  počasím,  které  daný  den  panovalo  nejen  nad            
hradem   Karlštejn.   
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Tvrdý   boj   o   titul   nejlepšího   recitátora   základní   školy   Educanet   

Přesně  v  8:00  dne  29.  května  započal  tvrdý  boj  o  titul  nejlepšího  recitátora  druhého               
stupně  naší  základní  školy,  který  probíhal  v  prostorách  družiny.  Recitační  soutěže  se             
zúčastnili  nejlepší  recitátoři  napříč  celým  druhým  stupněm.  Přestože  jejich  výkony           
byly  výborné,  vyhrát  mohl  pouze  jeden.  Tříčlenná  porota  složená  z  paní  učitelky             
Beranová,  paní  učitelky  Weintraub  a  pana  učitele  Vídeňského  se  při  vybírání            
nejlepšího  recitátora  řádně  zapotila.  Nakonec  však  určila  pořadí  následovně:  na           
třetím  místě  se  umístila  Morgan  Botbol  z  osmé  třídy,  na  druhém  místě  se  umístil               
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Jakub  Vopálenský  z  šesté  třídy  a  první  místo  získal  Štěpán  Sabo,  taktéž  ze  šesté               
třídy,   který   celou   soutěž   vyhrál   s   básní   Ztracená   teta   od   Miloše   Kratochvíla.   

       

EDUCAnet   oslavil   Den   dětí   

Ve  středu  29.5.  2019  se  2.  patro  EDUCAnetu  zaplnilo  dětmi  z  prvních  až  čtvrtých               
tříd,  kde  v  učebnách  místo  lavic  našly  stanoviště  jako  skákání  v  pytli,  hod  na  cíl  nebo                 
rébusy.  Děti  si  při  soutěžích  užily  spoustu  legrace  a  navíc  nakonec  mohly  získané              
body   vyměnit   za   super   odměny.   

Všem   studentům   G1A   velké   díky   za   přípravu   a   trpělivost   :-)  
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Návštěva   Leteckého   muzea   Kbely  

Ve  čtvrtek  30.5.  2019  G2A  navštívila  Letecké  muzeum  Kbely.  Toto  muzeum  má             
podmanivé  kouzlo,  neboť  vzniklo  v  areálu  první  letecké  základny  vybudované  po            
vzniku  Československa  v  roce  1918.  A  tak  jsou  exponáty  vystavené  například  v  hale,              
na  jejichž  stěnách  je  stále  vidět  síla  tříštivých  granátů  z  konce  2.  světové  války  nebo                
v   hangáru   využívaném   Němci   jako   kino.  

Přestože  muzeum  patří  vzhledem  k  počtu  exponátů  k  největším  leteckým  muzeím  v             
Evropě,  my  jsme  se  rozhodli  navštívil  hlavně  hangár  věnovaný  letectvu  v  letech  1938              
až   1945.   (Projít   vše,   by   jednoho   zabilo   :))  

Studenti  zde  mohli  na  vlastní  oči  vidět  například  úspěšný  sovětský  letoun  Iljušin  II  -  2,                
přezdívaný  "létající  tank",  nebo  Messerschmitt  262,  první  proudový  letoun  nasazený           
za   2.   světové   války.   

Nejvíce  ale  studenty  zaujaly  životní  příběhy  válečných  hrdinů,  kde  nelze  nezmínit            
generála  Karla  Janouška,  letce  v  československých  jednotkách  RAF,  jehož          
komunistický   režim   po   roce   1948   odsoudil   na   doživotí   nebo   osud   dvou   letců   z   Lidic.  

Pokud  chcete  znát  příběhy  spjaté  s  dalšími  letouny  nebo  se  chcete  dozvědět,  kdo              
byly  létající  čarodějnice,  pak  neváhejte  toto  muzeum  navštívit  například  v  rámci            
Pražské  muzejní  noci  už  8.  července  nebo  kdykoli  jindy.  (Pozor  vstup  do  muzea  je               
zdarma   :))  
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Poslední   škola   v   přírodě   pro   ZŠ9  

 V  posledním  květnovém  týdnu  vyrazila  ZŠ9  na  svou  poslední  školu  v  přírodě.              
Přijímací  zkoušky  byly  za  nimi,  strach  a  stres  zmizel,  proto  je  potřeba  se  věnovat  i                
příjemnějším  věcem  spojenými  s  výukou  a  školní  docházkou.  Cíl  cesty  byl  jasný  -              
Outdoor  Resort  Březová  u  Rokytnice  nad  Rokytnou.  Třída  si  středisko  a  program             
sama  vybrala,  do  areálu  jsme  zavítali  již  potřetí,  jelikož  program  a  aktivity  zcela              
kopírují  ducha  dospívající  generace.  Program  byl  skutečně  nabitý,  jen  namátkou  šlo            
o  airsoft,  vysokolanové  centrum,  lezecká  stěna,  rafty,  démonickou  lanovku,  paintball,           
free  fall  atd.  A  i  když  v  Březové  nebylo  vždy  pěkné  počasí,  o  zábavu  nebylo                
nouze...Vše   dokládají   přiložené   fotografie.   
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SIMPLY   THE   BEST   -   MATURANTI   2019  

Nelze  najít  jiné  přirovnání,  než  Simply  the  Best  pro  letošní  maturitní  zkoušky.  Po              
několika  chudých  letech  můžeme  říci,  že  se  nám  letos  zadařilo.  Jak  nám  napovídají              
výsledky  maturitních  zkoušek  -  na  gymnáziu prospělo:  14  žáků,  prospělo  s            
vyznamenáním:  12  žáků,  prospělo  s  vyznamenáním  (samé  jedničky):  7  žáků.  Obor            
IT  -  prospělo  s  vyznamenáním  2  žáci,  prospělo  7  žáků,  DIT  -  prospěli  4  žáci.                
Celkově:  prospělo  u  maturitních  zkoušek  98%.  Jedná  se  o  výsledek,  který  lze             
srovnat  s  nejlepšími  školami  v  republice  a  řadí  školu  EDUCAnet  Praha  mezi  špičky              
mezi   školami   s   maturitní   zkouškou.   
Naši  maturanti  pokračují  dále  na  vysoké  školy,  a  nemají  malé  cíle.  Mezi  vybranými              
školami  jsou:  Právnická  fakulta  UK  v  Praze,  Lékařské  Fakulty,  VŠE,  ČVUT,  English             
Colledge,  PEDF  UK  v  Praze  a  dále  univerzity  v  zahraničí,  zejména  Velká  Británie  a               
USA.   Jsme   na   maturanti   moc   hrdí   a   přejeme   jim   hodně   štěstí   v   dalším   studiu.   
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