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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   2019/20  
 
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,   Ph.   D.,   MBA  
 
Vážení   a   milí   rodiče,  
 
Dovolte  mi,  abych  krátce  zhodnotil  školní  rok  2019/2020.  Z  mnoha  pohledů  se             
jednalo  o  zvláštní  rok,  zasažený  epidemií  COVID  19,  avšak  mohu  říci,  že  za  naši               
školu   to   byl   rok   velmi   úspěšný.   
 
1.  Jsem  velmi  hrdý  na  svůj  tým,  jak  profesionálně  zvládl  online  výuku.  Žádná  jiná               
škola  si  tak  dobře  nedokázala  poradit  s  mimořádnou  situací.  Proto  také,  když             
porovnáme  výstupy  ŠVP  a  reálnou  výuku,  tak  naše  škola  v  roce  2019/2020  naplnila              
skoro  všechny  výstupy,  které  pro  dané  ročníky  máme  stanoveny.  I  tak  je  pro  nás               
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důležité  zjišťovat,  jak  na  to  tom  žáci  jsou,  kde  máme  více  opakovat  a  kde  navázat  v                 
tomto  školním  roce.  V  průběhu  září  budou  žáci  testování  -  pomocí  testu  CERMAT,              
INSPIS  z  předmětů  ANJ,  ČJL,  MAT,  a  to  ve  všech  ročnících.  Nejedná  se  o  žádnou                
formu  zkoušení,  nýbrž  o  zjišťování,  jak  na  tom  opravdu  žáci  jsou  a  jaká  opatření               
máme  jako  škola  přijmout.  Výsledky  testování  Vám  budeme  předávat  přes  třídní            
učitele.  
 
2.  Vynikající  výsledky  u  maturitních  zkoušek  naznačují,  že  jsme  žáky  velmi  dobře             
připravili  a  výuka  byla  ve  vynikající  kvalitě.  Úspěšnost  u  ústních  maturitních  zkoušek             
byla  100  %  a  u  písemných  95  %.  Výborných  výsledků  dosáhli  i  žáci  9.  tříd  u                 
přijímacích  zkoušek.  Všichni  žáci  naší  9.  třídy,  kteří  se  hlásili  k  nám  na  gymnázium               
nebo  SOŠ  byli  úspěšní  hned  v  prvním  kole.  Což  naznačuje,  že  náš  přípravný  kurz  a                
znovuotevření  škol  bylo  úspěšné.  Jako  každý  rok  žáci  naší  9.  třídy  obsadili  přední              
místa   a   bez   větších   problému   přestoupili   na   naše   gymnázium   nebo   SOŠ.   
 
3.  Díky  Vašim  darům  do  stipendijního  programu,  kdy  jsme  vybrali  bezmála  300  000              
Kč  a  díky  příspěvku  zřizovatele  ve  výši  1  500  000  Kč,  jsme  mohli  podpořit  celkem  57                 
žáků  školy,  a  to  formou  sourozeneckého  stipendia,  sociálního  stipendia  nebo           
prospěchového  stipendia.  Dělá  mi  velkou  radost,  že  v  tak  nelehké  době  si  umíme              
pomoci.  I  letos  se  na  Vás  obracím  s  prosbou  o  příspěvek  do  stipendijního  programu,               
bez  Vaší  pomoci  to  nepůjde.  V  tomto  odkaze  https://forms.gle/N369X4o3sFHp6ULg6          
můžete  vyplnit  svůj  příspěvek,  na  základě  kterého  Vám  bude  zaslána  sponzorská            
smlouva.  Pevně  věřím,  že  se  nám  opět  podaří  vybrat  dostatečnou  částku  peněz,             
abychom   mohli   podpořit   i   ve   školním   roce   2020/2021   žádosti   o   stipendium.   
 
Co   nového   nás   čeká   ve   školním   roce   2020/21:  
 
1.  S  novým  školním  rokem  přecházíme  na  nový  informačním  systémem  Škola            
OnLine  –  v  současné  době  nejrozšířenější  platforma  na  školách  v  ČR.  Systém  Škola              
OnLine  hned  na  první  pohled  nabídne  čisté,  moderní  a  velice  přívětivé  uživatelské             
prostředí,  které  jistě  přispěje  k  Vašemu  rychlému  seznámení  s  aplikací  a  jejímu             
bezproblémovému  používání.  Přesto  máte  na  webu  provozovatele  k  dispozici          
podrobnou   uživatelskou   nápovědu .  
 
Další  skvělou  změnou  oproti  iŠkole  je  bezesporu  MOBILNÍ  APLIKACE,  která  je  k             
dispozici   pro   všechna   mobilní   zařízení   se   systémem   Android,   iOS   nebo   Windows!  
 

 

http://www.praha.educanet.cz/
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2.  Nová  forma  formativního  hodnocení  přinese  ještě  větší  zpětnou  vazbu,  než  na             
kterou  jste  doposud  zvyklí.  Žáci  od  5.  třídy  ZŠ  se  budou  nově  podílet  na  tvorbě                
vlastního  hodnocení  ve  sdílených  dokumentech  Google,  kam  jim  třídní  učitelé  nasdílí            
přístup,  každé  čtvrtletí  na  třídních  schůzkách  obdržíte  výpis  formativního  hodnocení,           
které  se  bude  skládat  z  hodnocení  žáka  a  hodnocení  učitele,  kde  bude  jasně              
zaznamenáno,  jaké  jsou  silné  stránky  žáka,  najdete  zde  také  doporučení  učitele  a             
také   zpětnou   vazbu,   jak   žák   v   daných   předmětech   pracuje.  
  
3.  Začátek  školního  vyučování  pro  1.  a  2.  stupeň  ZŠ  a  SŠ  je  nově  stanoven  na  8:30.                  
Důvodem  změny  začátku  vyučování  je  ten  fakt,  že  chceme  reagovat  na  potřeby             
všech  žáků  školy,  jako  je  dojíždění  z  celé  Prahy  nebo  ze  Středočeského  kraje,  také  z                
důvodu  toho,  že  na  1.  a  2.  stupni  ZŠ  máme  mnoho  sourozenců  a  rodiče  byli  doposud                 
nuceni  vozit  žáky  často  dřív,  než  museli.  Je  pro  nás  velmi  důležité,  že  tento  posun                
času  neprodlouží  nikterak  moc  délku  vyučování  v  odpoledních  hodinách,  žáci  mohou            
jako  v  každém  školním  roce  navštěvovat  kroužky,  školní  družinu  a  školní  klub  a  také               
máme  větší  prostor  pro  využití  školní  výdejny,  která  bude  nově  vydávat  obědy  i  po               
14  hodině.  Začátek  vyučování  nemá  vliv  na  začátek  ranní  družiny,  která  je  opět  pro               
rodiče  od  7:30.  Jsem  si  jistý,  že  zvláště  v  zimních  měsících  nový  začátek  hodin               
oceníme   všichni.  
 
Na   závěr   mi   dovolte,   abych   Vám   popřál,   ve   školním   roce   2020/21   jen   vše   dobré.  
 
 
 
Mgr.   Jakub   Pour,   Ph.   D.,   MBA  
ředitel   školy  
 

Úvodní   slovo   zřizovatele  
 

Vážení   a   milí   rodiče,   kolegové,   vedení   školy,   
 
v  první  řadě  Vám  chci  všem  poděkovat  za  velmi  složité  období,  které  ukázalo              
připravenost  škol  na  mimořádné  situace.  Naše  škola  se  dle  ohlasů  Vás  rodičů,             
Vašich  dětí  a  veřejnosti  jako  takové  zhostila  celého  úkolu  mimořádně  dobře.  Již  od              
druhého  dne  zavedeného  uzavření  škol  učili  všichni  naši  učitelé  on-line  dle            
stávajícího  rozvrhu,  a  to  ve  všech  třídách  2.  stupně  a  gymnázia/střední  školy.  I              
prvostupňové  kolegyně  se  nenechaly  zahanbit  a  se  snahou  co  nejvíce  přinést  dětem             
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a  co  nejméně  zatěžovat  rodiče  se  pustily  do  on-line  konzultací.  Ano,  jako  každý  den               
při  každé  činnosti  a  v  každém  odvětví  přišly  i  pro  naše  vedení  horké  chvilky.  Ale                
musím  z  mé  bohaté  zkušenosti  z  vedení  škol  říci  -  klobouk  dolů.  EDUCAnet  Praha  je                
řízen  lidmi,  kterým  leží  na  srdci  blaho  dětí  a  z  jejich  konání  je  vidět  obrovská                
sounáležitost  se  školou.  Školství  je  složité  odvětví,  již  přede  mnou  napsala  řada             
odborníků,  že  neexistuje  obor,  který  je  natolik  hlídán  a  hodnocen  jako  právě  školství,              
různými  institucemi  jako  je  Česká  školní  inspekce,  hygienické  stanice,  Inspektorát           
práce,  zdravotní  pojišťovny,  MŠMT,  instituce  související  s  BOZP,  PO  a  CO.  Kromě             
toho  jsou  všichni  zaměstnanci  pod  neustálých  drobnohledem  dětí  a  rodičů.  Vést            
školu  dnes  znamená  ovládat  bravurně  nejen  školské  předpisy,  zákony  a  vyhlášky,            
vše  z  BOZP,  PO,  CO,  vše  z  pracovně-právních  vztahů,  ekonomických  odvětví,            
předpisů  na  ochranu  veřejného  zdraví,  ale  v  poslední  době  je  to  zejména  o  rychlých               
rozhodnutích,  navazujících  na  vyhlášky  a  příkazy,  které  jsou  proměnlivé  v  řádech            
dnů  či  někdy  i  hodin.  Odpovědnost  vedení  školy  je  nejen  za  děti,  jejich  vzdělávání  a                
zdraví,  ale  i  za  své  zaměstnance,  aby  měli  jistotu  stálého  a  dobře  placeného              
zaměstnání,  kde  jim  bude  umožněno,  aby  se  v  klidu  věnovali  své  stěžejní  práci  -               
vzdělávání   a   výchova.   
Děkuji  všem  rodičům,  kteří  i  v  dobách  zavřených  škol  zaplatili  školné  za  své  děti               
včas,  a  umožnili  tím  klid  na  práci  pro  ty,  kteří  se  starají  o  jejich  děti  nad  rámec                  
povinností   daných   nějakými   vyhláškami.   
Nemohu  Vám  popřát  klidnější  rok,  neb  je  již  jisté,  že  takový  nebude.  Přeji  ale  všem                
pozitivní  myšlení  a  pokračující  důvěru  ve  skvělé  vedení,  pedagogy  i  nepedagogické            
pracovníky   naší   školy  
 
Mgr.   Veronika   Mallatová   Bartošová,   Ph.   D.,   MBA  
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  
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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.   Olga   Vögelová,   PEDF   UK   v   Praze,   NEJ   -  
ČJL  

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

ZEM   
 

Bc.   Pavlína   Matoušová,   PEDF   UK   v   Praze,   BI  
-   CH  

 
 

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

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

ČJL  
 

 
Mgr.   Miroslav   Slowik,   FF   Ostrava,   ČJL   -   ŠPJ  

 
Mgr.   Jaroslav   Vídeňský,   PEDF   Univerzita  

UJEP   Ústí   nad   Labem,   ZEM   -   ZSV  
 
 

Natália   Holečková,   PEDF   UK   v   Praze,   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  

NEJ,   ČJL  
 
 

  ZEM,   ZES  
 
 

BI,   CH,   BIS,   CHES,  
SCN  

 
 

DĚJ,   ČJL,   LIS,   DES  
 
 

DĚJ,   ČJL,   LIS,   DES  
 
 

 
ČJL,   ŠPJ  

 
ZEM,   ZSV  

 
 
 

MAT,   FYZ  
 
 

ZSV,   SVS,   ČJL  
 
 

MAT,   FYZ  
 
 

TEV  
 

BI,   CH  
 
 

DĚJ,   ČJL  
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Rodilí   mluvčí  
 
 
 
 
 
 
 
 
Externí   pracovníci  

 
Martin   Holečeká,   PEDF   UK   v   Praze,   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  

 
Mgr.   Michal   Brabec,   FF   MU   Brno  

 
 
 
 

Agnieszka   Critchlow,   PhD.  
Jose   Alejandro   Cruces  

M.   Andrews  
W.   Carter  
M.   Green  

O.   Weintraub   M.A:  
 
 

 
Radek   Lampíř  
Zdeněk   David  

Jiří   Rezler  
Ing.   Pavla   Cidlinská  

Martin   Macura  
Petr   Plodík  

R.   Vybírall,   J.   Suchý,   J.Vyčítal,   H.   Malantová  
Samue   Kodytek  

Bc.   Michal   Daněk  
 

 
MAT,   FYZ  

 
 

BI,   CT  
 
 

EHV  
 
 

MAT,   ICT  
 
 

ŠPJ  
 
 
 
 

AJ  
AJ,   ŠPJ  

AJ  
AJ  
AJ  

AJ,   NEJ  
 
 

 
OPS,   ITSM  
WEB,   ITSG  

PRG  
MDO,   EKN  

ICT   odborné  
PRG,   NET,   SFW   

ICT  
ICT   odborné  

Právo  

 
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  36  93   %  

nekvalifikovaní  3  7   %  
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c.   Další   vzdělání   pedagogických   pracovníků   
 
 
Učitel  Školení   DVPP  

Bártová  
Veronika  

Anglické   předložky   -   komplexní   kurz  
Kyberšikana  
Český   jazyk   pro   cozince  

Bártová  
Veronika  Erasmus   Výzva   2020  

Bártová  
Veronika  Kyberšikana   ve   školství  

Bártová  
Veronika  Cyklus   školení   pro   začínající   učitele   češtiny   jako   cizího   jazyka  

Beranová   Jana  Cyklus   školení   pro   začínající   učitele   češtiny   jako   cizího   jazyka  

Brotánková  
Zuzana  Jak   na   čtenářské   dílny  

 Specifika   výuky   českého   jazyka   žáků   -   cizinců  

 
Zpětná   vazba   jako   základ   efektivní   výuky  
 

Cidlinská   Pavla  Robotic   Process   Automation  

 Risk   and   the   strategic   role   of   leadership  

 Zpětná   vazba   jako   základ   efektivní   výuky  

 Financial   Modelling  

 Zadavatel   pro   žáky   s   PUP   MZ  

 Each   for   Equal   (rovné   podmíny   mužů   a   žen   v   praxi)  

Demmler   Hana  Dokončení   studia   Mgr.   učitelství   pro   1.   stupeň,   PEDF   Uk   v   Praze  

Drbohlav  
Jakub  Seminář   škola   v   pohybu  

Gromanová  
Hana  Matematika   Hejného  
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Huňková  
Helena  Projekty   ve   výuce   (13.11.2019),   Descartes  

Kovařík   Tadeáš  Hodnotitel   ústní   zkoušky   pro   žáky   s   PUP   MZ  

Kovařík   Tadeáš  Hodnotitel   ústní   zkoušky   -   český   jazyk   a   literatura   (prezenční)  

Kovařík   Tadeáš  Hodnotitel   ústní   zkoušky   -   český   jazyk   a   literatura   (e-learning)  

Kovařík   Tadeáš  Nástroje   Google   pro   učitele  

Krupková  
Miroslava  2   novely   inkluze   vs.   Vaše   ZŠ/SŠ  

Křovina   Tomáš  Řízení   kulturních   projektů  

Kulhánek  
Martin  

Konference   "Vzdělávací   programy   paměťových   institucí   do   škol"   -  
NPMK   J.A.   Komenského   za   podpory   MŠMT,   ve   spolupráci   s   MK   a  
NM  

Matoušová  
Pavlína  Jak   porozumět   dnešnímu   světu   –   vědecká   gramotnost   ve   21.   století  

Pikalová  
Blanka  VŠ   Palestra   -   vychovatelství  

Pour   Jakub  
LIGS   University,   doktorandské   studium   -   HR,   studium   AJ   Akcent  
Colledge  

Slowik   Miroslav  Kyberšikana   ve   školství  

Vančura   Jiří  30.8.   Kolokvium   krajského   metodického   kabinetu   matematiky;  

 13.-14.2.2020   Dva   dny   s   didaktikou   matematiky  

 7.-9.11.   Užití   počítačů   ve   výuce   matematiky,   České   Budějovice  

 
6.12.2019   Kolokvium   KMK   matematiky   -   Techambition,   LEGO  
robotika  

Vídeňský  
Jaroslav  

Kyberšikana   ve   školství   28.2.-2.3.2020   Foundation   -   řešení  
náročných   životních   situací,   relaxační   metody   ve   výuce  

Vogelová   Olga  
Deutsch   lehren   lernen   Ein.   6:   Curriculare   Vorgaben   und  
Unterrichtsplanung  

 Zpětná   vazba   jako   nátroj   efektivní   výuky  

 Společnými   vzpomínkami   ke   společné   budoucnosti,   seminář   dostal  
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později   akreditaci   MŠMT:  

 Práce   s   nesourodou   skupinou   ve   výuce   německého   jazyka  

 Hraní   rolí   ve   výuce   německého   jazyka  

 Zadavatel   písemné   maturitní   zkoušky  

 Hodnotilel   CJ   PUP  

 Deutsch   für   die   Praxis  

Vyčítalová  
Alena  VŠ   Palestra   -   vychovatelství  

 
 
2.   Nepedagogičtí   pracovníci   školy  

 
a.počty   osob  
 

Fyzické   osoby   celkem  Přepočtené   na   plně   zaměstnané  

5  11%  

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

počty   tříd  počet   žáků  

Gymnázium  
Informační   technologie  

7  
4  

148  
63  

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

sami   ukončili   vzdělávání:   0  
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  
0  

0  
0  

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  

21  
16  

4  
4  

 
b.   vzdělání   při   zaměstnání  
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EDUCAnet   -   gymnázium,   SOŠ   a  
ZŠ   Praha   s.r.o.  

průměrný   počet   na   třídu  poměrný   počet   žáků   na   učitele  

Gymnázium  
Informační   technologie  

0  
0  

0  
0  

 
 

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    96  

neprospělo  7   

opakovalo   ročník  0  

počet   žáků   /   studentů   s   uzavřenou   klasifikací   do   30.   6.  108   

tj.   %   z   celkového   počtu   žáků/studentů  97%  

průměrný   počet   zameškaných   hodin   na   žáka   /   studenta    39,08  

z   toho   neomluvených  1,85  

 
b.   vzdělání   při   zaměstnání  
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škola    EDUCAnet   -   gymnázium,   SOŠ   a   ZŠ   Praha   s.r.o  

z   celkového   počtu   žáků   /   studentů:  prospělo   s   vyznamenáním  0  

neprospělo  0   

opakovalo   ročník    0  

počet   žáků   /   studentů   s   uzavřenou   klasifikací   do   30.   6.  0  

tj.   %   z   celkového   počtu   žáků/studentů  0   %  

průměrný   počet   zameškaných   hodin   na   žáka   /   studenta    0  

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  31   0  

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  

  17  0  

prospěl    10    0  

 

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  
 

neprospěl    4  0   

 
 
 

6.   Seznamy   vysokých   škol,   kam   byli   absolventi   přijati  
 

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  

1  
3  
4  
0  
4  
2  
4  
2  
1  
1  
 

6  

 
 

 
 
7.   Přijímací   řízení   do   1.   ročníku   školního   roku   2019/20  

 
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    13  

z   toho   ve   2.   kole    7  
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z   toho   v   dalších   kolech    0  

z   toho   na   odvolání    0  

počet   nepřijatých   celkem    5  

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

obor:    18   -20   -   M/01   Informační   technologie  0  

 
 
 

a.   Gymnázium  
 

délka   vzdělávání  4   roky  

přijímací   řízení   pro  
školní   rok  
2019/2020  

(denní   vzdělávání)  

počet   přihlášek   celkem  220   

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    10  

z   toho   v   dalších   kolech    0  

z   toho   na   odvolání    3  

počet   nepřijatých   celkem  146   

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  
 
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  2019/2020  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   2019/20   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  Jakub   Pour  

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  2019/2020  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   2019/2020   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  

 
Vítězové   školního   kola   Logické   olympiády   2019  

Kategorie   C  
 

Celkem   se   Logické   olympiády   v   kategorii   C,   což   je   kategorie   určená   studentům     středních  
škol,     zúčastnilo   13   žáků   naší   školy.  

 
V   této   kategorii    se   na   prvním   místě   umístila    Lenka   Novysedláková    (G4)   s   kvantilem  

89,26%   z   13   412   řešitelů   kategorie   C   v   ČR.   Na   druhém   místě   pak    Nam   Thanh   Nguyen  
(G2A)   s   kvantilem   69,13%   a   na   třetím   místě    Daniel   Rojíček    s   kvantilem   66,9%.  

 
 

Všem   zúčastněným   děkujeme   a   výhercům   blahopřejeme.   
Ceny   budou   předány   v   pondělí   po   podzimních   prázdninách.  
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7.   Poznávací   výjezdy  
viz   příloha.  

 
 

8.   Zhodnocení   výuky   z   pohledu   vedoucích   sekcí  
 

8.   1.   Závěrečná   zpráva   předmětové   komise   přírodovědných   a   humanitních  
oborů   2019/2020   

 
 
Obsah:  
 

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

roku   2019/2020)  
4. plány   na   školní   rok   2020/2021  

 
 
Členové   předmětové   sekce:   
 
PhDr.   Veronika   Bártová    (CJL,   DEJ,   LIS,   DES)  
Mgr.   Helena   Huňková    (BIO,   CHE)  
Ing.   Pavla   Cidlinská    (MDO,   EKN)  
Mgr.   Tomáš   Křovina    (MUS)  
Mgr.   Jana   Beranová    (DEJ,   CJL)  
Mgr.   Jakub   Drbohlav    (TEV)  
Mgr.   Jaroslav   Vídeňský    (ZSV,   ZEM)  
Mgr.   Tadeáš   Kovařík    (ČJL,   DĚJ)  
Mgr.   Zuzana   Brotánková    (ČJL,   ZSV)  
Bc.   Pavlína   Matoušová    (CHEM,   BIO)  
Mgr.   Daniel   Rejman    (ART,   EVV)  
Libor   Bezděka    (TEV)  

 

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  
 

Lukáš   Pour    (TEV)  
  
  
  

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,  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   2019/2020  
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Ve  školním  roce  2019/2020  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  2019/2020  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.   

 

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  a  soutěže.           

Soupis   všech   aktivit   je   uveden   ve   výroční   zprávě   školy.   Viz   časopis   EDUCALL.   

 

Humanitní  a  přírodovědná  sekce  připravila  na  podzim  roku  2019  k  výročí  30  let  od               

pádu  komunistického  režimu  projektové  dny.  Projekt  pokryl  celý  druhý  stupeň           

základní  školy  a  vedl  k  pochopení  současných  aktuálních  problémů.  Žáci  navštívili            

nejrůznější  muzea,  viděli  řadu  filmů,  po  kterých  proběhla  diskuze  s  učiteli  a  sami  si               

ve   workshopu   zkusili,   jakým   způsobem   se   žilo   před   rokem   1989.   

 

Během  školního  roku  byla  připravena  řada  hudebních  vystoupení,  na  kterých  se            

podíleli   žáci   základní   i   střední   školy,   např.   Vánoční   koncert.  
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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.  Podrobnější  průběh           

celého   školního   roku   2019/2020   je   shrnut   v jednotlivých   zápisech   předmětové   sekce.   

 

Ve  školním  roce  2019/2020  také  proběhla  celá  řada  olympiád.  Podrobnější  popis  i  s              

výsledky   jednotlivých   žáků   je   opět   možné   najít   ve   výroční   zprávě   školy.   

 

Od  března  2020  byl  normální  chod  školy  poněkud  změněn.  Celá  škola  přešla  na              

online  výuku,  která  kopírovala  rozvrh  hodin  jednotlivých  žáků.  Školní  akce  byli            

omezeny,   přesto   výuka   probíhala   v   reálném   čase   jen   poněkud   jinou   formou.  

 

Plány   na   školní   rok   2020/2021  

 
Vzhledem  k  současné  situaci  nemůžou  být  plány  na  další  rok  příliš  konkrétní,  jelikož              

nevíme,  jak  bude  další  školní  rok  probíhat.  Nadále  ale  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.  Forma  těchto  aktivit  se           

bude   ale   odrážet   od   způsobu   výuky   v   daném   školním   roce.   

 

  

V   Praze   dne   29.   6.   2020   

                                                                                          PhDr.   Veronika   Bártová  
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8.   2   Sekce   cizích   jazyků  

 

 

 
Obsah  
- členové   sekce  

- obecné   informace   o   sekci  

- shrnutí  průběhu  školního  roku,  akce  a  soutěže  v průběhu  školního  roku           

2019/2020  

- Výjezdy  

- Ročníkové   práce  

- Postupový   projekt  

- Akcent  
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- Personální   změny  

- Edu-   Assessment  

- Zhodnocení   CIEE  

- Spolupráce   s   EDUCAnet   sítí   škol  

- Spolupráce   s   CTM  

- Naplnění   ŠVP   v   době   uzavření   škol   (Jaro   2020)  

- plány   na   školní   rok   2020/2021  

 

 

Členové   sekce:  
Olga   Weintraub   M.A.    (vedoucí   sekce   jazyků)   

Agnieszka   Critchlow,   PhD  

Michael   Andrews  

            Will   Carter  

            Madeline   Greene  

            Andrew   Critchlow  

Jose   Alejandro   Cruces  

Miroslav   Slowik  

Michal   Brabec  

Olga   Vogelová  

Tal   Garval  

David   Pokorný  

Veronika   Mallatová-Bartošová  

Lea   Vu  

 

 

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)  a  zároveň             

obsahově  a  formálně  i  předměty  vyučované  v  anglickém  jazyce  ze  sekce            
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přírodovědně-humanitní.  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  německý,  španělský  a  italský  (do                

loňského  roku  místo  jazyka  italského  byl  jazyk  ruský  a  francouzský).  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.   
 

 

 

Shrnutí   průběhu   školního   roku   2019/2020  
Ve  školním  roce  2019/2020  se  sekce  rozrostla  o  pana  Mgr.  Miroslava  Brabce.  (ŠPJ),  a               

rodilé  mluvčí  z  programu  CIEE:  Michaela  Andrewse  (USA,  ANJ  2.stupeň,  SŠ),  a  Willa              

Cartera  (USA,  ANJ  2.stupeň,  SŠ.  Řádnou  členkou  sboru  se  stala  Madeline  Greene  (AUS,  1.               

a   2.   stupeň,   KEK),   která   v   předešlém   roce   působila   na   škole   v   rámci   agentury   CIEE.  

Dalšími  řádnými  členy  týmu  byli  pan  Jose  Alejandro  Cruces  (SPJ),  a  také  a  Jonathan  Davies                

(GB,   ANJ.   2   stupeň).   Německý   jazyk   vyučovala   ve   škole   paní   Olga   Vogelová   a   Lea   Vu.   

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),   od   2.   pololetí   rovněž   Michal   Brabec.   

I  přes  karanténu  a  následné  uzavření  škol  se  škola  účastnila  dvou  soutěží:  V  rámci               

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

mezinárodní  soutěž  nadace  Human  Kemper  Foundation,  kde  obdržela  několik  uznání.           

Rovněž  uspořádala  škola  esejovou  soutěž,  a  to  nejen  na  Gymnáziu  a  střední  škole,  ale  na  2.                 

 

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  
 

stupni  ZŠ.  Vyhlášení  vítězů  proběhlo  na  slavnostním  celo-školním  vánočním  koncertě  v            

kostele   Svatého   Bartoloměje   na   Praze   1.   

I  když  každoročně  pořádá  škola  celosíťové  srovnávání  ve  znalostech  anglického  jazyka,            

zaměřili  jsme  se  letos  na  srovnání  v  rámci  testu  InSpis  pro  3.  ročníky  gymnázia  a  středních                 

škol.  Všichni  testovaní  žáci  uspěli,  většina  dalece  nad  rámec  požadovaných  znalostí  testu             

(úroveň  B1).  V  rámci  školy  též  každoročně  testujeme  žáky  ve  spolupráci  agentury  a  jazykové               

školy  Akcent.  Testování  tak  každoročně  vyhodnotí  úroveň  anglického  jazyka  každému  žákovi            

podle   evropského   rámce   znalostí   cizího   jazyka   (úrovně   A1   -   C2).   

 

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

mezi   listopadem   2020   a   únorem   2021.   

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-school-in-Fra 

nce.-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).  

Žáci  3.  ročníků  se  v  květnu  2020  podrobili  testování  InSpis  zaměřenou  na  připravenost  k               

maturitní  zkoušce.  Ve  zkoušce  uspěli  všichni  až  na  jednoho  studenta  (zmíněný  žák  má              

nicméně   již   certifikát   PET,   a   proto   se   mohlo   jednat   o   chvilkovou   indispozici).   

 

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.   
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Výjezdy:  
Jako  již  každoročně  se  uskutečnil  předvánoční  poznávací  zájezd  do  Londýna  mezi            

3.-7.12.2019.  Zájezdu  se  zúčastnilo  44  žáků  z  2.  stupně  základní  školy,  gymnázia  i  školy               

střední,  pod  dohledem  4  zkušených  pedagogů,  Agnieszky  Critchlow,  Jany  Beranové,  LIbora            

Bezděky,  Heleny  Huňkové  a  asistentky  Jany  Mallatové.  Zájezd  byl  letecky,  žáci  a  učitelé  byli               

ubytováni  v  hostelu  St.  Christopher.  Aktivity,  kterých  se  žáci  zúčastnili:  Celodenní  výlet  do              

Harry  Potter  Warner  studios,  Národní  historické  muzeum,  Národní  přírodovědné  muzeum,           

Buckingham  Palace,  London  Eye  a  Tower  of  London.  Navštívili  také  vánoční  trhy  a  nákupní               

zónu   Oxford   street   Shopping.   

 

Dalším  předvánočním  zájezdem  byl  celodenní  výlet  do Drážďan .  Zájezdu  se  zúčastnilo  40             

žáků  za  doprovodu  3  učitelů:  Olgy  Vogelové,  Olgy  Weintraub  a  Tadeáše  Kovaříka.  Po              

organizované  prohlídce  pamětihodností  města  se  žáci  měli  možnost  podívat  i  na            

předvánoční   drážďanské   trhy.   

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.  

 

Dalšími   akcemi   byla   návštěva   Filmfestu   v   německém   jazyce   v   říjnu   2019.   

V  lednu  2020  bylo  8  žáků  vybráno  na  seminář  a  konferenci  v  německém  jazyce  v  německém                 

Bad   Marienbergu .   
 

Někteří  žáci  si  vyzkouší  svoje  znalosti  cizích  jazyků  v  praxi  také  na  výměnných  pobytech  v                

rámci  sítě  Educanet.  Více  v  plánech  na  školní  rok  2020-2021.  Tyto  zájezdy  byly  letos               

plánovány  na  jaro  2020  a  neměly  díky  komplikované  situaci  způsobené  zajištění  bezpečí             

před   přenosem   nemoci   COVID19   proběhnout.   

 

 

Projekty:   
Projektový   den   
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(Nejen)   Evropský   den   jazyků   

 
 

 

 

 

 

Dne  1.10.  se  ve  na  II.  stupni  Základní  školy,  Gymnáziu  i  SOŠ  IT  uskutečnil  Projektový  den                 

“(Nejen)   Evropský   den   jazyků”  

  k   příležitosti   Evropského   dne   jazyků.   Žáci   měli   možnost   pracovat   na   těchto   projektech:   

1. J eden   jazyk,   dvě   města     s   Olgou   Vogelovou.   

V  rámci  projektu  měli  žáci  možnost  se  seznámit  se  situací  po  válce,  o  rozdělení  Berlína  a                 

Berlínské  zdi.  Prakticky  měli  i  možnost  si  zeď  postavit.  Na  projektu  pracovali  žáci  II.  stupně  i                 
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žáci  Gymnázia  a  SŠ.  “Zeď”  bude  propojena  s  oslavami  listopadu  1989  a  bude  “zbourána”  při                

projektu   1989.   Jak   jim   to   šlo   je   znatelné   z   fotodokumentace:   
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2.   Hieroglyphics   
 

V  rámci  projektu  “Hieroglyfy”  s  učitelem  Jonem  Daviesem,  který  byl  určen  II.  stupni  ZŠ,  se                

žáci  seznámili  s  jedním  z  prvotních  písem  a  sami  se  naučili  jeho  základy.  Ukázky  a  výsledky                 

práce   žáků   najdete   ve   3.   patře   na   nástěnkách   anglické   sekce   jazyků.   
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3.  V  rámci  projektu Euro-English  Extravaganza  s  Mikem  Andrewsem  se  žáci  II.  stupně              

zaměřili  na  slova  používaná  v  angličtině,  která  mají  jasný  evropský  základ:  Bylo  vybráno              

10-15  slov,  žáci  malovali  mapu  Evropy  a  umisťovali  slova  na  mapě  v  závislosti  na  jejich                

původu.   Kartičky   se   slovy   také   představovaly   stručné   vysvětlivky   k   jednotlivým   slovům.   

Cílem  projektu  bylo,  aby  studenti  poznali  angličtinu  jako  multikulturní  jazyk,  který  používá             

slova   původem   z   celé   Evropy.   
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4.  Projekt Vymírající  jazyky  (“Endangered  languages  in  North  America”) ,  který  byl  určen             

pro  jak  II  stupeň  ZŠ,  tak  v  rozšířené  formě  i  pro  žáky  Gymnázia  a  SŠ,  se  zaměřil  na                   

vymírající  jazyky  Severní  Ameriky,  jako  například  Mohave,  Midwest:  Potowatami,  Cherokee           

a   Aleut.   Žáci   se   naučili   jejich   znaky,   a   přiřadili   je   historicky   k   jednotlivým   oblastem.   
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5.    Latin   then   and   today  
Pan  učitel  Alex  Cruces  se  zaměřil  na  latinu  a  představil  ji  zainteresovaným  žákům  II.  stupně.                

Žáci   si   povídali   v   anglickém   jazyce   o   důležitosti   Latiny   v   dějinách   i   v   přítomnosti.  

Děti  se  dívaly  na  naučná  videa,  a  pracovaly  ve  skupinkách  na  plakátech  o  románských               

jazycích,   rozšíření   latiny,   vulgární   latině   i   latině   dnes.   
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6.   Phylogenetic   Tree   of   Languages  
Učitel  biologie  Tal  Garval  propojil  jeho  jazykové  znalosti  a  znalosti  z  oboru  biologie  a  vytvořil                

se   žáky   stromy   dělení   skupin   jazyků.   
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7.  Pro  studenty  Gymnázia  a  SŠ  si  pan  učitel  Mike  Andrews  připravil  projekt  s  názvem “What                 
in  Tarnation!” .  Za  zajímavým  názvem  se  skrývá  ještě  zajímavější  projekt  zabývající  se             

dialekty  a  akcenty  v  anglickém  jazyce.  Studenti  vytvořili  mapu  s  vysvětlivkami  akcentů  v              

USA.   Mapu   je   možno   shlédnout   ve   4.   patře   školy,   kde   je   vyvěšena.   
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 8.  Agi  Critchlow  si  připravila  dva  video  projekty. “English  according  to  Dr.  Seuss” pro  II.                 

stupeň  ZŠ  a  natáčení  multi-lingviho  videa  pro  střední  školy.  Obě  videa  budou  ke  shlédnutí  na                

FB.     https://www.youtube.com/watch?v=j8jrHK0SFr8  
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9.  V  rámci  projektu Greek  in  Action, který  si  pro  studenty  Gymnázia  a  SŠ  připravila  Olga                 

Weintraub  se  žáci  naučili  číst  řeckou  abecedu  a  krátké  texty,  pochopili  základní  syntaktické              

principy  a  fonetická  pravidla,  poznali  rozdíly  mezi  starou  řečtinou  a  novořečtinou,  a  dokonce              

se  naučili  o  sobě  říct  základní  věci  a  na  ty  se  i  umět  zeptat.  Někteří  projevili  skutečný  talent  a                    

ve   videích   z   rozhovorů   nejsou   k   rozeznání   od   skutečných   Řeků   :)   
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10. Lingvistická  mapa  jazyků  Evropy  byl  projekt  Miroslava  Slowika.  Projekt  si  rozdělili  II.              

stupňoví  s  gymnazisty  a  středoškoláky  a  společně  vytvořili  3D  evropskou  mapu  všech             

jazyků,   i   s   překlady   :)   Mapa   je   opět   k   vidění   ve   4.   patře.   
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Projektu  se  zúčastnilo  přes  90%  žáků  II.  stupně  a  gymnázia.  Až  na  dva  projekty  probíhaly                

projekty   celé   v   anglickém   jazyce.   
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Současně  probíhá  projekt  s  jazykovou  tematikou  i  na  1.  stupni  ZŠ.  Projekt  bude              

zdokumentován   po   jeho   dokončení.   

 

Halloween   ve   škole  
Na  konci  října  se  tradičně  konal  ve  škole  Halloween.  Týden  před  oslavami  Halloween  měli               

žáci  čas  na  to,  vyzdobit  tím  nejlepším  způsobem  dveře  třídy.  Na  samotný  Halloween  se               

konala  soutěž  masek,  dveří,  Trick  or  Treating  a  samozřejmě  také  odpolední  diskotéka.             
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Ročníkové   práce:   
Členové  sekce  rovněž  vedli  ročníkové  práce  pro  studenty  druhých  ročníků.  Témata,  která             

byla   za   sekci   vybrána   byla:  

 

Olga   Weintraub  

Once   Upon   a   Time   in   the   Film   industry. ..   English   language   as   a   tool   to  

express   mood,   setting,   time   period,   politics,   and   characters   in   the  

movie   industry.  

Olga   Weintraub  I   can   hear   you   are   from...    :   Accents   and   dialects   in   English.  

Agnieszka  

Critchlow  

Does   the   racism   against   women   differ   from   racism   against   men?  

Analysis   and   research.  

Agnieszka  

Critchlow  

Cyberbullying   and   Its   Victims.   What   Can   Be   Dangerous   about   Social  

Media.  

Andrew   Critchlow  
Adolescent   Drug   Addiction.    Tracking   down   the   root   of   a   rising   problem  

in   modern   society.  

Andrew   Critchlow  Hidden   Secrets   of   the   Internet    Researching   the   dark   web  

Madeline   Greene  Then   and   now:   The   rise   and   fall   of   the   British   Empire  

Madeline   Greene  Time   and   a   place:   The   role   of   political   protest   in   sport  

Will   Carter  
What   second   languages   should   Czech   students   be   required   to   learn  

and   why?   Cultural   and   linguistical   research.  

Will   Carter  
Should   animals   be   used   for   medical   testing   and   why/why   not?   Ethics  

and   Medicine  

Michael   Andrews  
For   King   and   Country   and... :   What   role   do   national   heroes   play   in  

modern   cultural   identity?  

 

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  
 

Jose   Alejandro  

Cruces  
The   Role   of   Food   in   Mediterranean   Cultures  

Tal   Garval  
The   importance   of   diversity   -   e.g.   in   nature   (among   different   organisms  

and   humans),   cultural   diversity....  

Tal   Garval  
Climate   change   -   Human   mediated,   or   natural   process?   Indicators   and  

future   scenarios.  

Olga   Vogelová  Kraft   durch   Freude   jako   nástroj   nacistické   propagandy  

Olga   Vogelová  Země   čtyř   jazyků   -   jazyková   situace   ve   Švýcarsku  

Miroslav   Slowik  Archetypy   v   románu   Sto   roků   samoty  

Miroslav   Slowik  Mayský   kalendář   a   mayská   astronomie  

 

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:  “School  magazine,  “School            

Yearbook”  a  “Přeshraniční  spolupráce  s  jinou  školou”.  a  “Remembrance  of  the  World  War  II.”               

V  rámci  projektu  “School  Magazine”  studenti  založili  školní  časopis  v  anglickém  Jazyce  a              

vydali  první  3  čísla,  sesbírali  zpětnou  vazbu  a  narvhli  další  číslo  časopisu  podle  těchto               

kritérií.  V  rámci  projektu  “School  Yearbook”  měli  žáci  za  úkol  vytvořit  ročenku  školy.  Projekt               

“Přeshraniční  spolupráce  s  jinou  školou”  měl  za  úkol  vybudovat  funkční  spolupráci  mezi  žáky              

naší  školy  a  jedné  školy  v  zahraničí  -  konkrétně  v  SRN.  Projekt  “Remembrance  of  the  World                 

War  II”  propojoval  anglický  jazyk,  dějepis  a  zeměpis,  a  zabýval  se  připomenutím  zásadních              

eventů  II.  větové  války  a  srovnával  je  se  vzpomínkami  pozůstalých.  Žáci  odvedli  svědomitou              
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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.  

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.   

 

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  2019/2020  dorazili  2  rodilí  mluvčí  za                 

účelem  výuky  cizího  jazyka  a  předmětů  v  AJ.  Průběh  spolupráce  a  kvalita  výuky  se               

kvalitativně   ve   srovnání   s   předešlými   lety   o   mnoho   zlepšila.  

Lektoři,  kteří  byli  vybrání  důkladným  výběrovým  řízením  včetně  pohovoru,  byli  Michael            

Andrews  a  Will  Carter  (USA).  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.   
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I  když  se  tým  musel  díky  uzavření  škol  v  březnu  2020  s  učiteli  fyzicky  rozloučit,  byli  učitelé                  

schopni  -  a  to  navzdory  časovému  posunu,  vyučovat  podle  rozvrhu  v  reálném  čase  vyučovat               

online  přes  Google  Meet  virtuální  učebnu,  stejně  tak  jako  zbytek  týmu.  O  online  výuce               

pojednává   obecná   část   výroční   zprávy.   

 

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  srovnávání  studentů,  které  bylo            

organizováno   Educanetem   Praha   a   Jazykovou   školou   Akcent.   

V  plánu  2020/2021  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   2020/2021).   

 

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.   

 

Naplnění   ŠVP   v   době   uzavření   škol   (Jaro   2020)   
 
Dne  10.3.2020  bylo  rozhodnuto  o  uzavření  škol,  počínaje  11.3.2020.  Educanet  Praha  přešla             

na  2.  stupni  od  12.3.  a  v  plném  programu  od  16.3.  na  online  výuku  podle  platného                 

dosavadního   rozvrhu.   
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Angličtina  a  2.  cizí  jazyky  tak  byly  vyučovány  i  nadále,  a  splněny  byly  všechny  výstupy  ŠVP.                 

Protože  ale  naše  škola  dává  velký  důraz  na  část  samostatného  mluveného  projevu,  a  i  přes                

komunikaci  v  online  hodinách  nemuselo  vždy  být  zajištěno  optimální  prostředí  pro  verbální             

komunikaci  mezi  žáky  a  v  rámci  skupinové  práce,  bude  právě  na  toto  ve  velké  míře                

zaměřeno   1.   pololetí   2020/2021.   

V  2.  cizích  jazycích  bude  zajištěno  opakování  učiva  novými  učebními  sadami  Aventura  ve              

výuce  ŠJ  a  shrnující  a  opakujícími  učebními  jednotkami  v  hodinách  německého  jazyka  s              

pomocí   učební   sady   Schritte   International   vyd.   Hueber.   

Plnění   výstupů   ŠVP   bedlivě   a   průběžně   sledujeme.   

 

 
Plány   na   školní   rok   2020/2021  
 
Sekce  cizích  jazyků  přivítá  v  roce  2020/2021  nové  členy,  s  některými  se  v  roce  2020/2021                

rozloučila.   Členy   sekce   na   šk.   r.   2020/2021   jsou:   

Olga   Weintraub   M.A.    -   vedoucí   Sekce   jazyků   (ANJ,   AJK)  

 

Steve   Wilson   (ANJ)  

Tom   Bolding   (ANJ)  

David   Fojtík   (ANJ,   OA)  

Agnieszka   Critchlow,   PhD   (ANJ,   CTM,   Semináře,   KEK,   HIS   )  

Andrew   Critchlow   (Teaching   assistant,   ANJ,   KEK,   HIS)  

Mgr.   Michal   Brabec   (ŠPJ)  

            Tal   Garval   (SCI,   HTH,   Semináře)  

            Jasa   Gomez   (ANJ)  

Michaela   Mikitová   (ANJ,   ART,   English   Club)  

Guillermo   Arrilaga   Piňillos   (ŠPJ)  

Mgr.   Hana   Fiedlerová   (NEJ,   ITA)   

Mgr.   Jitka   Dymáčková   (NEJ)  

Dalila   Farina   (ITJ)  
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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   a   druhém   stupni   ZŠ  

- aktivní   zapojení   programu   National   Geographic   pro   pokročilejší   angličtináře   na   ZŠ  

- aktivní   zapojení   programu   Welcome   to   the   World   pro   nejmenší   (1.3.   ročník   ZŠ)  

- aktivní   spolupráce   s   mateřskou   školou   a   její   výukou   anglického   jazyka  

- 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  

- pravidelné  hodiny  s  rodilým  mluvčím  nejen  v  úrovnostně  nejsilnějších  skupinách           

ANJ1,   ale   i   v   ostatních   skupinách  

- rodilí   mluvčí   v   sekcích   ANJ,   NEJ,   ŠPJ,   ITJ  

- pravidelnou   publikační   činnost   členů   sekce  

- založení   časopisu   školy   v   anglickém   jazyce  

- založení   webu   sekce  
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- zběhlost   se   sociálními   médii  

- propagace   školy  

- spolupráce   se   zahraničními   univerzitami  

- ukončení    spolupráce   s   programem   CIEE   a   zajištění   stálých   členů   týmu  

- 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   31.   8.   2020   

Olga   Weintraub   M.A.  

 

 
 

8.   3.    ZÁVĚREČNÁ   ZPRÁVA   SEKCE   MAT-FYZ-IT  
(GYMNÁZIUM   A   STŘEDNÍ   ODBORNÁ   ŠKOLA   INFORMAČNÍ   TECHNOLOGIE)  

 

2019/20  
 

 
Obsah  

 
● členové   sekce  

● charakteristika   sekce  

● shrnutí   průběhu   školního   roku   2019/20  

● ročníkové   práce  

● postupový   projekt  
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● postupové   zkoušky  

● maturitní   zkoušky  

● EDU-ASSESSMENT  

● hospitace  

● plány   na   školní   rok   2020/2021  

 

 

 

 

 

 

Členové   sekce  
 

a)   interní   zaměstnanci  

Mgr.   Tomáš   Bartáček   -   ICT,   ZMU  

Berenika   Čermáková   -   FAV,   DG,   GRS  

Mgr.   Irena   Davidová   -   MAT,   FYZ,   OMA  

Martin   Holeček   -   MAT,   FYZ  

Marek   Proche   -   MAT  

Ing.   Bc.   Jaroslav   Solfronk   -   MAT  

Mgr.   Jiří   Vančura   -   MAT,   MAT   ANJ,   ICT  

 

b)   externí   zaměstnanci  

Zdeněk   David   -   PCV,   NET  

Ing.   Tereza   Haimannová,   Ph.   D.   -   MAS  

Samuel   Kodytek   -   WEB  

Radek   Lampíř   -   DBS,   OPS  

Martin   Macura   -   semináře  

Hana   Malantová   -   semináře  

Bc.   Radek   Novotný   -   MAT   ANJ  

Ing.   Petr   Plodík   -   HW,   PCV  

 

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  
 

Ing.   Jiří   Rezler   -   PRG  

Michael   Souček   -   HW  

Jan   Suchý   -   NET  

Mgr.   Daniel   Vančura   -   HW,   OPS  

Radek   Vybíral   -   OPS  

 

Charakteristika   sekce  
 

Sekce   matematiky,   fyziky   a   ICT   se   zabývá   výukou:  

a)  všeobecně  vzdělávacích  předmětů  (matematika,  odborná  matematika,  matematika  v          

anglickém  jazyce,  fyzika,  informatika  a  výpočetní  technika,  filmová  a  audiovizuální  výchova,            

digitální  technologie)  na  základní  škole,  gymnáziu  a  střední  odborné  škole  informační            

technologie,  

b)  odborných  předmětů  (databázové  systémy,  hardware,  počítačové  sítě,  programování  a           

algoritmy,  praktická  cvičení,  operační  systémy,  základy  multimédií)  na  střední  škole           

informační   technologie,  

c)  volitelných  seminářů  (matematický  seminář,  fyzikální  seminář,  matematické  minimum,          

investování,  optimalizace  webu,  grafický  seminář,  pokročilé  programování,  vývoj  aplikací  pro           

iOS)   na   gymnáziu   a   střední   odborné   škole   informační   technologie  

 
Shrnutí   průběhu   školního   roku   2019/20  

 
Ve  školním  roce  2019/20  byl  vedoucím  sekce  Ing.  Bc.  Jaroslav  Solfronk.  Novými  členy  sekce               

se  od  září  20198  stali  interní  vyučující  Berenika  Čermáková,  Martin  Holeček  a  Marek              

Proche;  k  několika  personálním  změnám  došlo  i  mezi  externisty,  kde  řady  sekce  rozšířili              

Zdeněk  Davis,  Samuel  Kodytek,  Martin  Macura,  Bc.  Radek  Novotný  a  Mgr.  Daniel  Vančura.              

Z   mateřské   dovolené   se   na   částečný   úvazek   vrátila   Ing.   Tereza   Haimannová,   Ph.   D.  

 

Od  11.  3.  2020,  kdy  byly  z  důvodu  epidemie  koronaviru  uzavřeny  všechny  školy  v  České                

republice,  probíhala  výuka  v  online  režimu  prostřednictvím  platformy  Google  Hangouts.           

Výuka  všech  předmětů  probíhala  dle  běžného  rozvrhu,  ke  komunikaci  s  žáky  využívali             
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vyučující  nástroje  Google,  především  pak  Google  Classroom,  který  byl  na  EDUCAnetu            

běžně   využíván   i   před   uzavřením   škol.  

 

Výuka  matematiky  na  gymnáziu  i  nadále  probíhala  v  tzv.  částečném  dělení  -  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.  

 

Škola  disponuje  mobilní  stanicí  ICT,  která  obsahuje  celkem  20  počítačů.  Počítače  bylo             

možné   v   případě   potřeby   využít   v   kterékoliv   učebně   budovy.  

 

Především  v  1.  pololetí  školního  roku  proběhla  v  rámci  sekce  celá  řada  akcí.  Mezi  ty                

nejvýznamnější   patřily:  

a)   návštěva   Festivalu   vědy   4.   9.   (třídy   G2A,   G2B)  

b)   návštěva   Akademie   věd   ČR   13.   11.   (třídy   G2A,   C4)  

c)   návštěva   Matematicko-fyzikální   fakulty   UK   -   pokusy:   termika   4.   12.   (třída   G2A)  

d)   soutěž   Digistopa   10.   12.   (třída   G1B)  

e)   kurz   umělé   inteligence   4.   2.   (třída   C3)  

f)   návštěva   Technického   muzea   26.   2.   (třída   G2A)  

g)   návštěva   Techmania   Science   Center   Plzeň   28.   2.   (třída   C3)  

 

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

byla   vypsána   následující   témata   ročníkových   prací:  

 

Jiří   Vančura Conversion   of   election   votes   into   seats   in   the   Chamber   of   Deputies  

Jiří   Vančura Game   development   in   Unreal   Engine   4  

Tomáš   Bartáček Kyberměny  

Tomáš   Bartáček Historie   filmové   tvorby  
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Irena   Davidová FOAMGLAS   -   izolační   materiál  

Irena   Davidová Elektromagnetická   indukce   -   využití   vzdálené   laboratoře   při   výuce   

fyziky   na   gymnáziu  

Martin   Holeček Astronomie   on-line   (pozorování   přes   vzdálený   robotický   dalekohled)  

Martin   Holeček Iontové   motory  

Jaroslav   Solfronk Velká   Fermatova   věta  

Jaroslav   Solfronk Narozeninový   paradox  

Marek   Proche Skandál   Cambridge   Analytica  

Marek   Proche P   vs   NP   problém  

 

Cílem  ročníkových  prací  bylo  především  umožnit  žákům  získat  dovednosti  v  akademickém            

psaní  a  povědomí  o  struktuře  akademické  práce.  Součástí  výstupu  byla  online  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)   EDU_TV   (Tomáš   Bartáček,   Martin   Holeček)  

b)   Event   management   a   marketing   -   tvorba   případové   akce   (Irena   Davidová)  

c)   Organizace   školní   šifrovací   hry   (Jiří   Vančura)  

 

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

online   prezentace.  

 

Postupové   zkoušky  
 

Všichni  žáci  3.  ročníku  gymnázia  i  střední  odborné  školy  skládali  ve  školním  roce  2019/20               

postupové  zkoušky  z  matematiky,  jejichž  obsahem  bylo  elementární  učivo  matematiky  1.  -  3.              
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ročníku  střední  školy.  Zkoušky  se  konaly  ústní  formou,  žáci  měli  výběr  mezi  prezenční  a               

online  formou.  Žáci  měli  možnost  navštěvovat  nepovinný  seminář  s  časovou  dotací  jedna             

vyučovací  hodina  týdně  (vyučující  Ing.  Tereza  Haimannová,  Ph.  D.).  Úspěšnost  žáků  u             

postupových  zkoušek  byla  v  případě  gymnázia  96  %  a  v  případě  střední  odborné  školy  80                

%.  

 

Maturitní   zkoušky  
 

V   jarním   zkušebním   období   2020   maturovalo   v   řádném   termínu:  

a)   ve   společné   části   z   matematiky   10   žáků   (úspěšnost   100   %)  

b)  v  profilové  části  z  fyziky  2  žáci  (úspěšnost  100  %)  a  z  matematiky  7  žáků  (úspěšnost  100                   

%)  

 

EDU-ASSESSMENT  
 
Nedílnou  součástí  hodnocení  žáků  2.  stupně  ZŠ,  gymnázia  a  střední  odborné  školy  (s              

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

prostřednictvím  EDU-ASSESSMENTU  proběhlo  celkem  dvakrát  za  školní  rok,  vždy  na  konci            

pololetí.   

 

Hospitace  
 

U  všech  interních  členů  sekce  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  30  %  vyučujících.  Většina  hospitovaných  hodin              

byla  hodnocena  jako  nadstandardní,  určité  nedostatky  byly  shledány  především  v  oblasti            

sebehodnocení  žáků.  Ve  druhém  pololetí  nebylo  z  důvodu  uzavření  škol  možné  provádět             

klasické   hospitace,   byly   však   prováděny   namátkové   hospitace   v   online   hodinách.  

 

Plány   na   školní   rok   2020/2021  
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Pro   příští   školní   rok   jsou   pro   sekci   klíčové   následující   oblasti:  

 

a)   častější   vzájemné   hospitace   členů   sekce   mezi   sebou  

b)   důsledná   kontrola   plnění   úkolů   členů   sekce   ze   strany   vedení  

c)   obměna   nabídky   volitelných   seminářů   pro   gymnázium   i   střední   odbornou   školu   

d)   vzdělávání   pedagogických   pracovníků   především   v   oblasti   IT  

e)   přechod   na   nový   webový   školní   informační   systém   Škola   OnLine  

f)   průběžné   ověřování   výsledků   vzdělávání   žáků  

g)   rozšíření   spolupráce   s   odborníky   z   praxe   (především   v   oblasti   IT)  

h)   zjednodušení   a   zpřehlednění   EDU-ASSESSMENTU  

 

V Praze   dne   10.   9.   2020   

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.   
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VI.  
 
 
ZÁKLADNÍ   ÚDAJE   O   HOSPODAŘENÍ   ŠKOLY   ZA   KALENDÁŘNÍ   ROK   2018  
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PŘÍLOHA   VÝROČNÍ   ZPRÁVA  
časopis   EDUCALL   č.   1   -   č.   10  
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EDUCALL   č.   1.   -   č.   10  
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   Vážení   čtenáři   našeho   časopisu,  

  

je  mi  milou  povinností  Vás,  naše  čtenáře,  opět  přivítat  po  prázdninách.  Právě  se  Vám               

dostalo  do  rukou  zářijové  číslo  časopisu  EDUCALL,  jehož  úkolem  a  cílem  je             

informovat  o  událostech  a  aktivitách  naší  školy.  Společně  tak  vstupujeme  do  třetího             

ročníku,  za  dva  roky  své  existence  si  časopis  našel  nejednoho  čtenáře.  Doufám,  že  i               

v  letošním  roce  při  jeho  četbě  naleznete  zalíbení  a  moc  se  těšíme  na  pravidelná               

měsíční   setkání.   :-)   

 

Vaše   redakce  
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EDUCAnet   se   zajímá   o   vědu  

Školní  rok  již  začal,  máme  5.  9.  2019,  avšak  krásné  počasí  stále  láká  studenty  i                
učitele  ven  ze  tříd.  Nebe  bez  jediného  mráčku  pochopitelně  nebylo  tím  hlavním             
důvodem,  aby  třídy  G2A  a  G2B  se  svými  milovanými  třídními  učiteli  navštívily             
FESTIVAL  VĚDY  na  Vítězném  náměstí.  Jedná  se  o  každoroční  akci  pořádanou            
vysokými  školami,  Akademií  věd  a  dalšími  institucemi  a  jejím  hlavním  cílem  je             
popularizace  vědy.  Lapidárně  řečeno,  jedná  se  o  velkou  zábavnou  laboratoř  pod            
širým   nebem.   
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Adaptační   kurz   v   Krkonoších  
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Letošní  adaptační  kurz  proběhl  v  termínu  od  9.  9.  do  13.9  2019.  První  ročníky  i  žáci                 
pátých  a  šestých  tříd  se  v  týdnu  vzájemně  poznali  a  podnikli  společné  aktivity,  jejichž               
charakter  mel  odkrýt  to,  co  do  té  doby  zůstávalo  skryto  –  lidskou  tvář  mladého               
člověka  s  jeho  předpoklady  i  potřebami.  Skladba  adaptačního  programu  odpovídala           
věku  a  navracela  se  k  základním  stavebním  kamenům  člověka  a  lidství,  které  se  i  ve                
21.  století  jaksi  stále  hodí,  i  když  si  o  nich  dnešní  školáci  myslí  své:  pohyb,  kresba,                 
mluvené  slovo,  poslech  a  oheň.  Všechny  tyto  základní  pojmy  z  lidského  světa  měly              
dětem  ukázat,  že  všichni  mají  svou  hodnotu  v  komunitě  lidi,  v  níž  je  především               
spolupráce  a  odpovědnost  za  sebe  i  za  druhého  tou  nejlepší  cestou,  jak  se  stát               
plnohodnotným  členem  týmu…  našeho  týmu  na  pražském  EDUCAnetu.  Výlet  do           
oblak  na  Sněžku,  noční  trasa  temnotou  do  Citronové  zahrady,  výlet           
transkontinentalnim  expresem  na  Přejezd  Cassandra,  záhadná  vražda  na  anglických          
blatech,  projekt  Lingvomat  či  havárie  letadla  v  krkonošské  stráni  nad  hotelem  jsou             
jen  pouhou  ukázkou  toho,  co  si  žáci  odnášejí  s  sebou  jako  nezcizitelné,  totiž  jejich               
vlastní  vnitřní  osobní  prožitek,  prostřednictvím  něhož  poznávají  nejenom  své  školní           
společenské  okolí,  ale  především  své  místo  v  něm;  jejich  identita  se  tak  může  stát               
pevným  základem  pro  jejich  další  růst  nejen  na  poli  studijním,  ale  zejména  pro              
utváření  a  udržení  společenských  vazeb,  jež  naše  škola  svým  bezpečným           
prostředím   našim   žákům   nabízí.  

            

 

FUTURE   PORT   A   EDUCAnet   (Dotkněte   se   budoucnosti)   

Dva  dny  v  září  (10.  a  11.  září  2019)  letos  opět  patřily  technologickým  novinkám               
budoucnosti  na  mezinárodním  festivalu  Future  Port  Prague  v  Průmyslovém  paláci  na            
holešovickém  Výstavišti  –  a  EDUCAnet  u  toho  pochopitelně  nemohl  chybět!  Měli            
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jsme  možnost  vidět  a  ozkoušet  řadu  technologických  inovací,  jako  například           
nejrůznější  využití  virtuální  reality,  robotiky,  technologie  domácnosti,  pomocníky  ve          
zdravotnictví  nebo  třeba  při  hašení  požárů.  Za  žáky  nejnavštěvovanější  místo           
festivalu  lze  označit  Tesla  test  drive,  tedy  zkušební  okruh  v  revolučních  autech.             
Jakkoliv  při  tom  pištěly  pneumatiky  a  skřípěly  brzdy,  nakonec  si  jízdu  Teslou             
vyzkoušely   i   paní   učitelky!  
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EDUCAnet   v   divadle  

    

Ve  středu  25.  září  navštívili  studenti  gymnázia  a  střední  odborné  školy  představení  v              
Divadle  Kolowrat.  Hlediště  bylo  beznadějně  vyprodané.  Aby  také  ne,  když  na            
programu  byla  satirická  komedie Ženitba od  Nikolaje  Vasiljeviče  Gogola.  Děj  vypráví            
o  starém  mládenci  Podkolatovi,  který  by  se  chtěl  oženit,  ale  není  schopen  pro  to  nic                
udělat.  Do  hry  tak  vstupují  dva  dohazovači,  kteří  pracují  odlišnými  metodami.  Ani             
jeden   z   nich   však   není   úspěšný,   protože   Podkolatov   nakonec   před   nevěstou   utíká.   

Tento  příběh,  zesměšňující  lidské  charaktery,  vztahy  i  morálku,  nabídl  mnoho           
komických  situací,  které  díky  moderní  insenaci  poukázaly  i  na  problémy  současných            
trendů  v  seznamování.  Drama  tak  dokázalo  oslovit  i  dnešní  mladé  diváky,  kteří  se  v               
jeho   hrdinech   jistě   nejednou   sami   poznali.   
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EDUCAnet   vyrazil   do   Vídně   

Třída  G2B  se  ve  čtvrtek  26.  září  vypravila  se  svým  třídním  Jiřím  Vančurou  na               
dvoudenní  „stmelovací“  výlet  do  Vídně.  Podle  ohlasů  od  studentů  se  výlet  velmi             
vydařil   a   nám   ostatním,   kteří   jsme   nikam   nejeli,   nezbývá   než   závidět.   

„Na  Vídni  se  mi  líbilo  snad  vše.  Veškerá  organizace,  i  naše  skupinka  byla  moc  skvělá!                
Nejvíce  se  mi  líbil  Prátr,  ne  jen  kvůli  atrakcím,  ale  hlavně  kvůli  tomu,  že  jsme  se  všichni                  
odvázali  a  nestyděli  jsme  se.  Líbily  se  mi  i  večerní  debaty,  protože  jsme  tak  měli  možnost                 
více  poznat  každého  uvnitř.  Také  se  mi  líbila  zoo  a  celkově  vídeňská  architektura.  Doufám,               
že   to   nebyl   náš   poslední   třídní   výlet   a   brzy   si   to   zopakujeme.“  

                                                                                        Z   ohlasů   žáků   (Valentýna   Vavřičková)   

       

             

 

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  
 

           

 

Vážení   čtenáři   našeho   časopisu,  
  

měsíc  zase  utekl  jako  voda  a  máme  tady  konec  října  a  na  světě  je  tak  nové  číslo                  

školního   časopisu.   I   během   října   proběhla   velká   spousta   akcí,   sami   můžete   posoudit.   

 

Vaše   redakce  
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Evropský   den   jazyků   
 
V  úterý  1.  10.  proběhl  na  EDUCAnetu  projektový  den  s  názvem  „(Nejen)  Evropský              
den  jazyků“.  Do  projektu  se  zapojili  žáci  ZŠ,  gymnázia,  ale  i  střední  odborné  školy.               
Jazykových  témat  bylo  hodně,  společně  jsme  se  podívali  i  na  méně  známé  jazyky              
nebo   latinu.   
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Přednáška   o   možnostech   studia   v   zahraničí  

Na   EDUCAnet   10.   10.   2019   zavítali   pracovníci   agentury   Alfa   Agency,   aby   studenty  
ZŠ9   a   prvního   a   druhého   ročníku   střední   školy   seznámili   s   možnostmi   studia   v  
zahraničí.   Žáci   tak   získali   základní   informace   o   možnostech,   kam   směřovat   svůj   život  
po   úspěšném   absolvování   EDUCAnetu.   
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EDUCAnet   se   hodil   do   gala  

15.  10.  2019  na  EDUCAnetu  proběhl  historicky  první  Suit  up  den.  Jak  můžete  vidět               
na  fotografiích  níže,  společenský  oděv  udělal  s  některými  studenty  i  učiteli  hotové             
divy.  Na  velké  fotografii  bezprostředně  pod  textem  je  třída  G2A,  která  vyhrála  soutěž              
mezi   třídami   a   vyhrála   den   volna   na   společnou   třídní   akci.   
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Prváci   šesťákům   aneb   digitální   stopa   v   EDUCAnetu  

Pro  své  mladší  spolužáky  ze  ZŠ6  připravili  studenti  z  G1A  dne  16.  10.  2019               
dvouhodinový  program  na  téma  DIGITÁLNÍ  STOPA,  který  opřeli  o  stejnojmenný           
projekt  od  NÚKIB.  Od  svých  starších  kamarádů  přijímali  informace  o           
kyberbezpečnosti  mnohem  přístupněji,  než  od  nás  „dospěláků“  –  proto  celý  projekt            
proběhl   skvěle   a   přinesl   mnoho   nového   jak   šesťákům,   tak   prvákům.  

 

 

Co   má   společného   voda   a   EDUCAnet?   

Vodáci  Educanetu  (akce  se  týkala  základní  školy  i  gymnázia)  strávili  nedělní            
dopoledne  20.  října  2019  na  hladině  pravého  přítoku  Vltavy,  kterým  je  pražský  potok              
Botič.  V  průběhu  noci  ze  soboty  na  neděli  se  silným  průtokem  z  Hostivařské              
přehrady  čistilo  koryto  potoka  i  podzemní  tunely  pod  městskou  zástavbou.  V  devět             
hodin  ráno  jsme  stáli  všichni  připraveni  na  startu  pod  vyrovnávací  nádrží.  První  čtyři              
kilometry  Botič  krásně  meandruje  a  vodáci  se  mohou  i  na  území  města  cítit  jako  v                
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lužním  lese:  potok  se  rozvodní  a  z  hladiny  se  zvedají  stromy  a  pařezy,  které  utvářejí                
dokonalý  vodní  slalom.  Tím  pádem  se  splutí  stává  o  to  zábavnějším,  neboť  nástrahy              
nelze  předpokládat  a  je  potřeba  značného  štěstí,  aby  se  posádka  v  nafukovací             
barace  vyhla  úplně  všemu.  Několik  stupňů  jsme  skočili  bez  ztráty  kytičky,  ale  na  jezu               
Marcela  to  bylo  trochu  jinak.  Dva  a  půl  metru  vysoký  vertikální  skok  je  náročný  na                
rovnováhu  při  dopadu  do  spodního  vývařiště,  dvě  posádky  se  nám  převrátily,  jinak  se              
ostatním  zadařilo.  Poté  potok  protéká  městskými  parky,  kolem  autobusových          
zastávek,  kolem  vlakového  seřadiště  –  všude  stojí  Pražané  a  sledují  ruch  na  toku.              
Tisíc  lodí  se  musí  ze  startu  dostat  dolů  do  Vltavy  za  tři  a  půl  hodiny,  poté  se  stavidla                   
Hostivařské  přehrady  opět  uzavřou.  Stihli  jsme  to  krásně,  lahůdkou  byly  temné  tunely             
pod  centrem  města,  největší  z  nich  měřil  tři  čtvrtě  kilometru  a  ústí  do  Vltavy  na  Výtoni                 
pod  železničním  mostem.  Byl  to  skutečně  krásný  vodácký  zážitek  a  těšíme  se  příští              
rok   opět   na   Botiči.   
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Na   sever   a   na   jih   aneb   zeměpisná   olympiáda  

V  úterý  22.  10.  2019  se  žáci  a  studenti  z  2.  a  3.  stupně  zúčastnili  zeměpisné  soutěže                  
“Pražský  globus“.  Soutěžní  test  měl  dvě  části  –  teoretickou  a  praktickou,  kde  žáci  a               
studenti  ověřovali  své  dovednosti  při  práci  se  zeměpisným  atlasem.  Celá  soutěž  byla             
sice   náročná,   ale   účastníci   se   velmi   snažili.  
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Halloween   dorazil   i   na   EDUCAnet  

Poslední   školní   říjnový   den   patřil   na   EDUCAnetu   Halloweenu   a   základní   škola   se  
připravila   opravdu   pečlivě.   Ozdobené   dveře   všech   tříd   i   kostýmy   byly   opravdu  
kreativní   a   atmosféra   školy   nezapomenutelná…   :-)   

                         

        

 

 

Vážení   čtenáři   našeho   časopisu,  
  

právě   máte   před   sebou   listopadové   číslo   EDUCallu.   

 

Přejeme   příjemné   chvíle  
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Vaše   redakce  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olympiády   na   EDUCAnetu   aneb   zeměpisná   olympiáda,   dějepisná  
olympiáda   a   olympiáda   z   českého   jazyka  
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Během  listopadu  proběhlo  na  naší  škole  několik  olympiád.  Účast  žáků  byla  hojná,             
nejlepší  žáci  postoupili  do  celopražských  kol.  Skvělý  byl  úspěch Matěje  Schnabla  z             
G3B,  který  v  kategorii  C  (Pražský  globus  2019)  v  rámci  pražských  gymnázií  skončil              
na   krásném   11.   místě.   Blahopřejeme!  

 

EDUCAnet   pokračuje   v   tradici   fotbalových   proher   

 

 

V  úterý  5.  11.  2019  se  studenti  EDUCAnetu  zúčastnili  tradičního  florbalového  turnaje             
OPEN  Florbal  Troja  2019.  V  prvním  utkání  ve  skupině  jsme  se  střetli  s  výběrem  SŠ                
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České  Budějovice,  o  kterých  je  známo,  že  by  zde  chtěl  hrát  florbal  každý.  Přes  naši                
herní  převahu  jsme  se  nedokázali  střelecky  prosadit  a  podlehli  jsme  2  :  0.  Ve  druhém                
zápase  jsme  poměřili  síly  se  silným  soupeřem  Art  Econ  Praha,  který  nás  porazil  4  :                
1.  Ve  třetím  a  závěrečném  utkání  v  naší  skupině  byla  k  vidění  divoká  přestřelka,               
která  skončila  lépe  pro  domácí  tým  Trojského  gymnázia  výhrou  6  :  5.  Jak  již  bystřejší                
čtenáři  pochopili,  nepodařilo  se  nám  postoupit  do  další  fáze  turnaje,  ale  nevadí,  jsou              
v   životě   horší   věci.   Všem   zúčastněným   studentům   děkujeme!  

Jediná   knihovna,   na   kterou   se   čeká   fronta  

První  listopadový  týden  se  historicky  poprvé  otevřely  skříňky  naší  nové  školní            
knihovny  pro  malé  i  větší  čtenáře.  Žáci  7.B  byli  na  nadšené  milovníky  knih  připravení,               
přesto  takový  nápor  čtenářů  neočekávali.  Fronta  žáků  byla  téměř  nekonečná  a  velká             
přestávka  jen  tak  tak  stačila  k  tomu,  aby  se  všichni  žáci  dostali  ke  svým  knihám.                
Nejoblíbenější  knihou  se  beze  sporu  stal  Deník  malého  poseroutky  (všechny  díly            
byly  rozebrány  do  pár  vteřin).  Úspěch  knihovny  nás  všechny  těší,  vždyť  vidět  děti,  jak               
rády   čtou,   je   k   nezaplacení.   
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Třídenní   teambuilding   ZŠ8   v   Jizerských   horách  

ZŠ8  vyrazila  v  termínu  6.  až  8.  11.  na  třídenní  smelovací  akci.  Cílem  tohoto  výletu                
bylo  zažít  nevšední  zážitky,  posílit  soudržnost  kolektivu  a  zjistit  něco  sám  o  sobě.              
Žáci  poznávali  i  krásy  Jizerských  hor,  rozhlédli  se  z  rozhledny  Štěpánka  a  zjistili,  že               
20   km   za   den   se   ujít   dá…   :-)   
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Na   EDUCAnetu   se   bourala   berlínská   zeď   

 

Německo  v  sobotu  oslavilo  30.  výročí  pádu  Berlínské  zdi.  Přelomovou  historickou            
událost  z  9.  listopadu  1989  si  připomněli  lidé  po  celém  světě  a  EDUCAnet              
samozřejmě  nemohl  zůstat  stranou.  Celou  akci  si  vzala  na  starost  kolegyně            
Vogelová,  která  v  úvodu  přečetla  projev  spisovatelky  Christy  Wolf  ze  dne  4.  11.  1989,               
který  si  sama  ve  volném  čase  (myšleno  kolegyně  Vogelová)  přeložila  do  češtiny.  Jak              
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je  patrné  z  přiložených  snímků,  i  přes  nepříznivé  počasí  si  studenti  bourání  zdi              
opravdu  užili.  A  co  je  hlavní,  někteří  snad  i  pochopili,  co  pád  Berlínské  zdi  znamenal                
pro   svobodu   a   demokracii.  

 

 

 

EDUCAnet   opět   na   Týdnu   vědy  

Ani  tento  rok  EDUCAnet  nemohl  chybět  na  Týdnu  vědy  a  techniky  AV  ČR  –               
největším  vědeckém  festivalu  v  České  republice,  který  nabízí  přednášky,  výstavy,           
workshopy,  dny  otevřených  dveří  ve  vědeckých  ústavech  a  mnoho  dalších  akcí.            
Studenti  G2A  a  C4  dne  13.  11.  v  rámci  festivalu  navštívili  nejdříve  hlavní  budovu               
akademie  věd  na  Národní  třídě,  kde  byly  hlavním  tématem  globální  hrozby.  Poté  se              
vydali  do  budovy  Městské  knihovny  v  Praze,  kde  měli  možnost  zhlédnout  science             
show,  při  níž  plameny  šlehaly  do  výše  čtyř  metrů,  výbuchy  otřásaly  přednáškovým             
sálem   a   kouř   dokonce   některé   diváky   donutil   opustit   show,   což   se   všem   moc   líbilo.  
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Byli   jsme   třetí   ve   fotbale   

Fotbalisté  z  EDUCAnetu  si  ve  středu  13.  11.  zahráli  1.  kolo  středoškolské  fotbalové              
ligy.  Celý  turnaj  doprovázelo  chladné  a  deštivé  počasí.  Po  našem  dobrém  výkonu  a              
první  výhře  následovaly  dvě  prohry.  Ze  čtyř  zúčastněných  týmů  jsme  tak  skončili  na              
třetím,   bohužel   již   nepostupovém   místě.   Všem   zúčastněným   studentům   děkujeme!   

                    

 

Z ážitková   pedagogika   na   hradě   Hauenštejn  

Žáci  ZŠ5  a  ZŠ6  měli  18.  až  20.  11.  možnost  zažít  něco  neuvěřitelného.  Tři  dny  a  dvě                  
noci  strávili  v  komplexu  hradu  Hauenštejn.  A  tématem  bylo  přežití  v  přírodě.  Děti  si               
musely  samy  rozdělat  oheň,  připravit  jídlo  a  přizpůsobit  příbytek.  Všechny  věci  by  se              
jim  nepovedly,  kdyby  spolu  nespolupracovali  a  nedokázali  si  správně  rozdělit           
jednotlivé  úkoly.  A  právě  toto  byl  cíl  třídních  učitelů,  kteří  pro  ně  tuto  aktivitu  připravili.                
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Na  EDUCAnetu  totiž  rozvíjíme  vzdělání  žáků,  ale  jsou  pro  nás  důležité  i  sociální              
vazby   mezi   dětmi.  
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Projektový   den   k   výročí   17.   listopadu   aneb   jak   se   žilo   za   socialismu  

Tuzex,  bony,  veksláci,  fronty  na  banány,  céčka,  cenzura,  první  máj,  samizdat…  to             
jsou  vše  pojmy,  které  byly  našim  žákům  velmi  vzdálené,  stejně  jako  doba,  se  kterou               
jsou  tyto  pojmy  spjaté.  Cílem  projektového  dne,  uskutečněného  v  pátek  15.            
listopadu,  tak  bylo  přenést  žáky  časem  zpět  do  období  socialismu  a  umožnit  jim              
vyzkoušet  si  život  v  této  době  na  vlastní  kůži.  Žáci,  rozděleni  do  teamů  napříč  celou                
školou,  absolvovali  hned  několik  dílniček,  přičemž  každá  dílna  byla  zaměřena  na            
jinou  sféru  života  v  socialismu;  žáci  si  tak  mohli  vyzkoušet  spartakiádní  sestavu,             
vyrobit  lampion  do  prvomájového  průvodu  nebo  vytvořit  z  různých  módních  doplňků            
stylový  outfit  hodící  se  do  dané  doby.  Dobovou  atmosféru  celého  dne  dále  dotvářela              
všudypřítomná  socialistická  výzdoba  a  také  vzájemné  oslovování        
soudruhu/soudružko.  Celý  projektový  den  mapoval  team  novinářů,  který  průběh  akce           
zachytil  prostřednictvím  svých  video  reportážích.  Na  výsledky  jejich  práce  se  můžete            
sami   podívat   na   webu   školy   nebo   na   Facebooku.  
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Jedna   vražda   stačí,   EDUCAnete!  

Studenti   právního   semináře   měli   20.   11.   2019   skutečně   zajímavý   den.   Místo   fyziky   a  
angličtiny   se   šli   se   podívat   k   soudu,   kde   se   řešila   dokonce   vražda.   Osoba   na   titulním  
snímku   není   hlavní   podezřelý,   nýbrž   hlavní   organizátor   akce   –   kolega   Daněk.  
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Xenofobie   a   rasismus   -   rozumíme   správně   těmto   pojmům?   

Cizí  jazyk  a  cizost  se  k  sobě  hodí  na  jedné  straně,  ale  na  straně  druhé  nestojí  cizost                  
v  protikladu  ke  stejnosti;  alespoň  ve  škole  by  tomu  tak  nemělo  být.  Právě  naopak               
mohou  utvářet  přívětivé  prostředí,  kde  je  jinakost  studnicí  názorů  a  zdrojem            
inspirace.  V  naší  škole  se  snažíme  o  bezpečné  prostředí  pro  všechny  děti,  proto              
jsme  se  zamysleli  nad  tím,  jak  žáky  přivést  k  zamyšlení  nad  pro  ně  zatím  prázdnými                
pojmy,  které  zní  z  médií  velmi  často.  Málokdo  z  mladé  generaci  jim  však  plně  rozumí.                
Studenti  sedmých  tříd  jsou  různých  národností,  mají  různé  náhledy  na  svět  a  obraz              
přirozeného  světa  si  s  sebou  přinášejí  ze  svého  kulturního  prostředí.  V  sedmé  třídě              
jsme  proto  připravili  analýzu  homofobie,  xenofobie  a  rasismu,  což  jsou  slova  velmi             
často  přítomná  ve  veřejném  diskurzu.  Analýza  snímku  v  cizím  jazyce  a  na  základě              
lidského  příběhu  s  emocemi  se  studenti  mohou  snáze  propracovat  k  významu  těchto             
pojmů  a  mohou  tak  mnohem  lépe  proniknout  do  společenské  problematiky,  které  je             
obklopuje   a   jíž   jsou   nedílnou   součástí.   

Přednáška   se   konala   21.   11.   2019  
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Vážení   čtenáři   našeho   časopisu,  
  

právě  máte  před  sebou  prosincové  číslo  EDUCallu.  Prosinec  je          

samozřejmě  ve  znamení  adventu  a  doby  očekávání.  Tuto  dobu  jsme  si            

na   EDUCAnetu   zpestřili   zajímavým   programem.  

 

Přejeme   příjemné   chvíle  

 

Vaše   redakce  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dálnice  s  německými  městy  aneb  zajímavé  dopoledne  pro  ZŠ5  a           
ZŠ6  

28.  listopadu  2019  se  pátá  třída,  jež  za  nedlouho  čeká  rozhodování  o  výběru              
druhého  cizího  jazyka,  a  začínající  němčináři  ze  šesté  třídy,  vydali  na  zábavnou  hru              
Das  Autobahnspiel.  Ve  čtyřčlenných  týmech  cestovali  po  německé  dálniční  síti,           
najížděli  stovky  kilometrů  a  poznávali  Německo.  Dostalo  se  jim  malé  ochutnávky            
jazyka,  kultury,  osobností  i  památek.  V  soutěži  se  sice  neumístili,  ale  i  tak  si  každý                
odnesl   drobné   dárky   od   Goethe   Institutu.   
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EDUCAnet   dobyl   Pražský   hrad   

Dne  2.  12.  2019  šli  žáci  ZŠ7A,  ZŠ7B,  ZŠ8  a  ZŠ9  na  Den  otevřených  dveří                
Pražského  hradu.  Hned  prvním  zážitkem  byly  dvě  kontroly,  které  musely  děti  s             
vyučujícími  podstoupit.  Poté  už  nic  nestálo  v  cestě  a  všichni  jen  obdivovali  krásné              
reprezentativní  prostory,  tj.  například  Brožíkův  salon,  Habsburský  salon  či  Skleněný           
salon.  

Výlet  byl  zakončen  ve  vánočním  duchu,  na  trzích,  hned  za  katedrálou  sv.  Víta,              
Václava   a   Vojtěcha,   si   děti   zakoupily   teplý   čaj   a   trdelník.  
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Na   EDUCAnetu   válčil   profesor   Klamm  

Ve  středu  4.  12.  přijelo  do  školy  divadlo  Minor  s  inscenací  Válka  profesora  Klamma  v                
hlavní  (a  jediné)  roli  s  vynikajícím  Oldřichem  Navrátilem.  Studenti  tříd  C2,  G2A  a              
G3A  se  přímo  v  učebně  stali  studenty  profesora  Klamma  a  zároveň  přímými             
účastníky  jeho  konfliktu  se  studenty.  Profesor  Klamm  patřící  ke  starší  generaci  se             
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drží  zásah  a  snaží  se  být  spravedlivý.  Je  to  ale  možné,  aby  byl  učitel  spravedlivý  a                 
zároveň  vstřícný  k  jednotlivci?  Tam,  kde  profesorovi  docházejí  řešení,  je  na            
studentech,   aby   k   situaci   zaujali   vlastní   stanovisko.  
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Na   EDUCAnetu   nás   němčina   baví   

 

Čtveřice  statečných  němčinářů  se  ve  čtvrtek  5.  prosince  zúčastnila  soutěže           
Němčina  mě  baví,  kterou  pořádá  Gymnázium  mezinárodních  a  veřejných  vztahů  ve            
spolupráci  s  nakladatelstvím  Hueber  .  O  program  se  postarali  nejen  soutěžícím            
žákům,  ale  zároveň  i  učitelům,  na  které  čekal  vzdělávací  seminář  Rollenspiele  im             
Deutschunterricht.  V  kategorii  A1  soutěžilo  celkem  15  týmů,  konkurence  byla  veliká,            
protože  naši  žáci  čelili  týmům  z  víceletých  gymnázií  a  škol  s  rozšířenou  výukou              
jazyků.   I   přes   jisté   obavy   nakonec   vybojovali   krásné   6.   místo.  

Nejen   za   odvahu   jim   patří   velký   POTLESK.   

Projekt   v   C1:   Tisknu,   tiskneš,   tiskneme  

Minulý  týden  studenti  třídy  C1  v  rámci  předmětu  Hardware  zpracovávali  jednotlivé            
projekty  na  téma  Tiskárny  (slovensky  Tlačiarne).  Jak  je  dobrým  zvykem,  každá            
skupina  svůj  projekt  následně  prezentovala.  Závěr  byl  zakončen  diskusí,  kterou  vedl            
vyučující   předmětu   pan   Daniel   Vančura.   
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Vánoční   atmosféra   o   hodině   ARTU  

ZŠ6  měla  11.  12.  2019  netradiční  předvánoční  hodinu  ARTU.  Podle  fotek  sami             
můžete  poznat,  jaký  byl  cíl  této  hodiny.  🙂  Žáci  se  zapojili  aktivně,  zkusit  si  své                
výtvarné   nadání   trochu   jinou   formou   bylo   pro   ně   výzvou.   

      

    

Vyhlašování   podzimních   olympiád  
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Středa  11.  12.  2019  byla  ve  znamení  vyhlašování  soutěží  – Pražský  globus,             
dějepisná   olympiáda   i   olympiáda   z   českého   jazyka.   

Žákům  a  studentům  velmi  děkujeme  za  účast  a  jsme  rádi,  že  nás  mohou              
reprezentovat   v   dalších   již   obvodních   kolech.  

Zeměpisný   globus  

Vítězové   kategorie   A,   B,   C   jsou   Mário   Štufi,   Tadeáš   Beniak   a   Matěj   Schnabl.  

 

 

Dějepisná   olympiáda  

kat.   I.   (ZŠ)  
1.   místo   Valerie   Hurst,  
2.   místo   Jan   Poslední  
3.   místo   Petr   Poslední,   Elizabeth   Zuri   a   Nikola   Havelková  
kat.   II   (SŠ)  
1.   místo   Daniel   Muller  
2.   -   3.   místo   Filip   Kaše,   Jakub   Liška  
 
Olympiáda   z   českého   jazyka  
 
kat.   I   (ZŠ)  
1.   místo   Nikola   Havelková  
2.   -   3.   místo   Martin   Přibyl   a   Nicol   Šlapáková  
kat.II   (SŠ)  
1.   místo   Mia   Karolína   Bartošová  
2.   místo   Vladimír   Eck   
3.   místo   Martin   Albrecht  
 
Všem   umístěným   moc   gratulujeme!!!!  
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EDUCAnet   pronikl   mezi   MATFYZÁKY  

Ve  středu  4.  prosince  2019  navštívili  studenti  G2A  Matematicko-fyzikální  fakultu           
Univerzity  Karlovy  (lidově  řečeno  MAT-FYZ),  aby  trochu  nasáli  duch  vysokoškolských           
přednášek  a  zároveň  na  několika  předvedených  pokusech  zjistili,  že  vše  v  termice  a              
molekulové  fyzice  funguje  zcela  jinak,  než  se  až  doposud  domnívali.  Pravdou  však             
je,  že  naši  studenti  reagovali  na  dotazy  demonstrantů  pokusů  erudovaně  a  rozhodně             
naší   škole   (a   hlavně   paní   profesorce   Davidové)   neudělali   ostudu.  
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Vánoční   koncert   EDUCAnetu   Praha   (12.   12.   2019)   

Třetí  vánoční  koncert  EDUCAnetu  je  za  námi.  Opět  se  nám  podařilo  zaplnit  celý              
kostel  U  Salvátora  na  Starém  Městě.  V  představení  zazněly  více  i  méně  známé              
skladby  v  podání  našich  žáků,  studentů,  a  dokonce  i  vyučujících.  Moc  děkujeme             
všem  účinkujícím  a  především  kolegovi  Tomáši  Křovinovi,  který  vzal  organizaci  celé            
akce   statečně   na   svá   bedra,   a   těšíme   se   zase   za   rok!   
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EDUCAnet   vyrazil   na   vánoční   trhy   do   Drážďan   

V  pátek  13.  prosince  2019  se  školáci  vydali  s  profesorkami  Vogelovou  a  Weintraub  a               
profesorem  Kovaříkem  na  vánoční  trhy  do  Drážďan.  Naplněný  autobus  v  průběhu            
cesty  vezl  rozzářené  úsměvy  jednotlivých  žáků,  kteří  se  těšili  na  kosmopolitní  město             
a  nákupy,  které  množství  obchodů  nabízí.  Studenti  se  rozešli  po  drážďanské            
obchodní  třídě  ihned  poté,  co  ukončili  prohlídku  města  s  průvodcem.  Drážďany  jako             
místo  sice  německé,  ale  velmi  blízké  našemu  českému  prostoru,  vypadalo,  jako  by             
jej  zaplavil  český  živel.  Němčina  jaksi  přestala  najednou  znít  a  my  jsme  měli  dojem,               
že   Vánoce   neznají   hranic.   
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EDUCAnet   se   vypravil   na   vánoční   trhy   i   do   Krakova  

V  adventním  čase  (16.  a  17.  12.)  se  G2A  vydala  do  polského  Krakova,  aby  tam                
nasála  tu  správnou  vánoční  atmosféru.  Podvečer  prvního  dne  jsme  strávili  na            
vánočních  trzích,  které  se  konají  na  jednom  z  největších  náměstí  v  Evropě  (Rynek              
Glowny).  Druhý  den  jsme  se  vydali  na  nízký  vršek  Wawel  (228  m  n.  m.),  což  pro                 
některé  byl  po  noci  v  hostelu  opravdu  výkon,  abychom  navštívili  Královský  hrad.             
Obecně  Krakov  můžeme  všem  jen  doporučit  nejen  pro  pohodu  nepřelidněných  trhů  a             
dobrého  jídla,  ale  také  pro  kouzlo  historických  památek  zapsaných  na  seznam            
UNESCO.  

        

EDUCAnet   psal   vánoční   přání   

Němčináři  ze  základní  školy  si  čekání  na  Ježíška  ozvláštnili  psaním  vánočních  přání.             
Každý  žák  napsal  vánoční  přání  žákovi  ze  školy  A.  S.  Puschkina  v  německém              
Oscherslebenu.  Přání  poputuje  do  neznáma,  ale  naši  žáci  se  dočkají  tajemného            
přání   od   neznámého   (ctitele)   z   Německa.   

 

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  
 

 

 

 

 

 

Vážení   čtenáři   našeho   časopisu,  
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právě  máte  před  sebou  lednové  číslo  EDUCallu.  I  když  první  měsíc            

nového  roku  je  ve  znamení  známek  a  vysvědčení,  na  nějaké  školní            

akce   přece   jenom   zbyl   čas….   :-)   

 

Přejeme   příjemné   chvíle  

 

Vaše   redakce  
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EDUCAnet   je   plný   lingvistů  

V  prosinci  proběhlo  na  EDUCAnetu  školní  kolo  České  lingvistické  olympiády,  jehož            
se  zúčastnilo  velké  množství  studentů  gymnázia  i  střední  odborné  školy.  Ukázalo  se,             
že  naši  studenti  mají  dobré  znalosti  morfologie  jazyků  washo,  mangarrayi  a  zialo,             
obstojně  se  orientují  také  ve  slovotvorbě  kazaštiny.  Určité  mezery  ve  však  objevily  ve              
znalosti  písma  mwangwego  (viz  titulní  obrázek)  a  v  časování  pomocných  sloves  v             
baskičtině.  Do  příště  studenti  na  těchto  jazycích  jistě  zapracují.  Nejlepší  lingvistkou            
na  naší  škole  je  Sára  Havlíková  z  G3B,  která  postoupila  do  regionálního  kola.  Jako               
druhý  se  umístil  Mikoláš  Augustýn  z  G2B,  třetí  místo  vybojoval  Jiří  Charvát  z  C4.               
Všem   účastníkům   děkujeme   a   výhercům   gratulujeme.  

 

Maturitní   ples   na   Žofíně   

13.  leden  2020  byl  pro  čtvrtý  ročník  gymnázia  a  střední  odborné  školy  dnem  D.  Konal                
se  jejich  maturitní  ples.  Na  začátku  plesu  proběhlo  šerpování  devátých  ročníků  a             
prvních  ročníků  gymnázia  a  oboru  IT.  A  pak  už  celý  večer  patřil  maturantům.              
Předtančení,  šerpování,  projev  maturantů,  sólový  tanec  s  rodiči  a  učiteli  a            
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vyvrcholením  bylo  půlnoční  překvapení…  Ples  měli  žáci  krásně  připravený  a  byla            
radost   s   nimi   tento   slavný   večer   prožít.   

    

           

Týden   ve   znamení   barev  

Studenti  EDUCAnetu  se  před  koncem  pololetí  evidentně  nudí,  protože  v  týdnu  od  20.              
1.  do  24.  1.  2020  pořádali  BAREVNÝ  TÝDEN.  Pro  každý  den  určili  jednu  barvu               
oblečení,   ve   které   měli   přijít   žáci   do   školy:  

● pondělí:   modrá   
● úterý:   zelená   
● středa:   duhová   
● čtvrtek:   červená   
● pátek:   černobílá   
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Organizátoři  každou  třídu  vyfotili  a  na  konci  týdne  proběhlo  vyhlášení  vítězů.  Nejlepší             
místa  obsadili  žáci  prvního  stupně.  Protože  nebylo  možné  určit  vítěze,  odnesli  si             
všichni   sladkou   odměnu   v   podobě   dortu.   

    

           

Díváme   se   počítačům   do   útrob   

My,  studenti  IT,  se  na  hodinách  (téměř)  nikdy  nenudíme.  Počítače  jsou  náš  svět,  a               
proto  jsme  se  rozhodli  do  nich  trochu  podívat.  Rozebrat  počítač  je  celkem  hračka,  ale               
složit  ho  zpět  dohromady,  to  už  je  horší.  Studenti  C1  v  rámci  předmětu  Hardware               
nahlédli  do  střev  starých  počítačů,  aby  si  přiblížili,  co  všechno  se  v  nich  nachází.  Pan                
učitel   Daniel   Vančura   nám   ukázal   a   vysvětlil,   bez   čeho   počítač   není   počítačem.   
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Mohli   jsme   mít   Zlatého   Ámose  

Jsme  velice  rádi,  že  na  EDUCAnetu  máme  studenty,  kteří  se  řídí  Cimrmanovou             
zásadou,  že  žáci  by  měli  mít  svého  učitele  rádi.  Minimálně  studenti  z  G2B  mají  rádi                
svého  třídního  Jiřího  Vančuru,  protože  ho  nominovali  do  ankety  o  nejoblíbenějšího            
učitele  České  republiky  Zlatý  Ámos.  Kolega  Vančura  sice  nevyhrál,  ale  i  tak  ho  může               
u  srdce  hřát  nádherný  pocit,  že  se  mohl  zcela  zdarma  zúčastnit  takto  prestižní              
ankety.  A  studenti  G2B  jistě  ocení  samé  jedničky  z  matematiky  jako  poděkování  ze              
strany   kolegy   Vančury.  
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Vážení   čtenáři   našeho   časopisu,  
  

právě  máte  před  sebou  únorové  číslo  EDUCallu.  Startujeme  druhé          

pololetí   a   máme   před   sebou   nové   výzvy.   :-)   

 

Přejeme   příjemné   chvíle  

 

Vaše   redakce  
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EDUCAnet   na   ledě   
Základní  škola  EDUCAnet  Praha  vyrazila  den  před  pololetním  vysvědčením  na  led.            

Žáci  tak  měli  možnost  po  dlouhém  a  vzdělávacím  lednu  protáhnout  svá  těla  a  vyčistit               

si   hlavu   od   všech   nabitých   vědomostí.   🙂  
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EDUCAnet   Praha   navštívil   Ostravu   
Žáci  z  C3  a  C4  navštívili  4.  2.  2020  Ostravu.  Nejeli  pařit  do  Stodolní:-),  nýbrž  na                 

prestižní  školení  programování  umělé  inteligence  pro  rozpoznávání  obrazu  a  videa.           

Školení  probíhalo  na  Vysoké  škole  báňské  v  Ostravě  v  rámci  NVIDIA  AL&  HPC              

Academy.  

 

       

 

EDUCAnet   u   soudu  
Kriminalisté  a  právníci  za  seminářů  kolegy  Michala  Daňka  se  vydali  4.  2.  2020  na               

exkurzi  k  Obvodnímu  soudu  pro  Prahu  1.  Bohužel  měli  smůlu  –  obě  jednání,  která  si                

vybrali,  byla  odročena.  Pan  soudce  i  paní  soudkyně  však  byli  velice  milí  a  poskytli               

EDUCAneťákům  přednášku  o  tom,  jak  to  na  soudu  chodí.  A  kolegu  Daňkovi  dokonce              

nabídli,  aby  se  vyfotil  v  soudcovském  taláru,  což  pro  něho  jistě  byl  jeden  z  největších                

životních   zážitků.  
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EDUCAnet   pokračuje   v   exkurzích   po   věznicích   
Kolega  Michal  Daněk  zřejmě  touží  stát  se  (teoretickým)  odborníkem  na  život  ve             

věznicích.  Jak  jinak  si  vysvětlit,  že  za  poslední  dobu  zorganizoval  pro  naše  studenty              

již  druhou  návštěvu  ve  vězení,  tentokrát  na  Pankráci.  Dokonce  si  pochvaloval,  že             

cely  na  Pankráci  jsou  oproti  těm  na  Ruzyni  daleko  modernější  a  prostornější.  Tato              

informace   se   může   hodit.   :-)   
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Na   EDUCAnetu   proběhlo   školní   kolo   recitační   soutěže  
V  pondělí  10.  2.  2020  proběhlo  na  základní  škole  školní  kolo  recitační  soutěže.              

Soutěžilo  se  ve  čtyřech  kategoriích,  vždy  podle  dané  věkové  kategorie.  Vítězové  si             

odnesli  krásné  zážitky  a  odměnu  ve  formě  knihy.  Na  jaře  nás  budou  všichni              

reprezentovat   v   celopražském   kole.  

    

   

Kdo   maže,   ten   jede   (včetně   EDUCAnetu)   

G2A  navštívila  ve  středu  26.  2.  2020  Národní  technické  muzeum  v  Praze,  aby  se               

dozvěděla  několik  zajímavých  informací  o  spalovacích  motorech.  Mimo  jiné  se  prý            

dozvěděli,  kde  se  setkají  s  dvoudobým  či  čtyřdobým  motorem,  Stirlingovým  motorem            

či  jinými  motory.  Některé  motory  nebo  alespoň  jejich  funkční  modely  si  vyzkoušeli  v              

praxi  a  nechyběla  ani  názorná  ukázka  pulzního  motoru.  Po  zdařilém  workshopu            
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studenti  vzali  útokem  bufet  NTM,  aby  se  posilnili  na  další  prohlídku  muzea  a  připravili               

si   pár   otázek   pro   naše   deváťáky,   kteří   do   muzea   zamíří   v   květnu.   

                      

 

Na   EDUCAnetu   máme   rádi   Plzeň   
Třída   C3   se   poslední   únorový   pátek   vydala   s   panem   učitelem   Jičím   Vančurou   do  

Plzně,   aby   v   tamějším   Techmania   Science   Center   na   vlastní   kůži   vyzkoušela  

všechny   interaktivní   exponáty.   Vzhledem   k   pověsti   třídy   C3   nebyla   součástí   výletu  

prohlídka   místního   pivovaru.   :-)   
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