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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku,
základní údaje o hospodaření školy se uvádějí za kalendářní rok. Výroční zpráva byla do 15.
října projednána ve školské radě a po schválení školskou radou do 14 dnů zaslána ředitelem
školy zřizovateli a zveřejněna na přístupném místě ve škole.
Výroční zpráva školy je současně zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu
Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací,
která ukládá příspěvkovým organizacím z oblasti školství zaslat výroční zprávu o činnosti
Odboru školství, mládeže a sportu nejpozději do 31. října.

1. Základní údaje o škole
Název školy:
Adresa:
Zřizovatel:
IČO:
IZO ředitelství školy:

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
Legionářů 402, 261 02 Příbram VII
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 PRAHA 5
61 100 226
000 068 926

Kontakty:
číslo telefonu:
číslo faxu:
e-mailová adresa:
www stránky:

326 531 139
326 531 137
info@gym.pb.cz
www.gympb.cz

Ředitelka školy:
Mgr. Iva Kadeřábková

tel.: 326 531 120

Zástupce ředitelky školy pro ekonomický a provozní úsek:
RNDr. Petr Hrubý
tel.: 326 531 124
Zástupce ředitelky školy pro pedagogický úsek:
Mgr. Josef Doležal
tel.: 326 531 123
Seznam členů Školské rady Gymnázia, Příbram, Legionářů 402:
RNDr. Petr Hrubý – předseda (zástupce pedagogů)
Mgr. Jana Štědronská – zástupkyně (zástupce pedagogů)
Ing. Milan Turek – zástupce zřizovatele
Ing. Bohumil Kortus – zástupce zřizovatele
Matěj Šesták – zástupce zletilých žáků
Ing. Soňa Nohelová - zástupce rodičů nezletilých žáků
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Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení:


Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne 19. 5. 2006 pod č. j. 8473/06-21 s účinností od 1. 9.
2006 s označením druhu školy: střední škola.



Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne 31. 8. 2007 pod č. j. 21 607/2007-21 s účinností od 1.
9. 2007 s novým zápisem do školního rejstříku: dobíhající obor vzdělání 79-41-K/801
Gymnázium - všeobecné je nahrazen denní formou vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium.



Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne 14. 9. 2007 pod č. j. 136519/2007/KUSK s účinností od
14. 9. 2007 s označením o stanovení počtu žáků pro osmileté studium 79-41-K/81
s nejvyšším povoleným počtem žáků: 480.



Dodatek zřizovací listiny č. 5 ze dne 10. 10. 2008 pod č. j. 144545/2008/KUSK s novým
názvem příspěvkové organizace Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 vydaný
zřizovatelem Středočeským krajem.



Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne 15. 12. 2008 pod č. j. 26 560/2008-21 s účinností od
15. 12. 2008 s novým zápisem do školského rejstříku označením právnické osoby
Gymnázium, Příbram, Legionářů 402.



Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne 3. 10. 2008 pod č. j. 20 130/2008-21 s účinností od 3.
10. 2008 s novým zápisem do školského rejstříku: dobíhající obor vzdělání 79–41-K/401
Gymnázium - všeobecné je nahrazen denní formou vzdělávání 79–41-K/41 Gymnázium.



Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne 31. 12. 2008 pod č. j. 181523/2008/KUSK s účinností
od 1. 1. 2009 s novým zápisem do školského rejstříku: obor vzdělávání 79–41-K/41
Gymnázium má povolen nejvyšší počet žáků v oboru 408.



Ministerstvo kultury vydává dne 3. 12. 2008 Osvědčení o evidenci knihovny s evidenčním
číslem: 6373/2008 pro Knihovnu a studovnu Gymnázia Příbram, základní knihovna.

2. Charakteristika školy
Doplňková činnost školy


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
(Dodatek č. 1 vydaný Středočeským krajem pod č. j. OŠMS/22495/2002 ze dne 5.
prosince 2002).



Hostinská činnost (Dodatek č. 2 vydaný Středočeským krajem pod č. j. 15519/2003/ŠKO
ze dne 17. září 2003).



Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, vymezení majetku ve vlastnictví
Středočeského kraje (Dodatek č. 3 vydaný Středočeským krajem pod č. j.
91189/2005/ŠKO ze dne 27. června 2005)



Výuka jazyků, překladatelská a tlumočnická činnost, mimoškolní výchova a vzdělávání
(Dodatek č. 4 vydaný Středočeským krajem pod č. j. 21972/2005/ŠKO ze dne 19. 12.
2005).
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Změna názvu a sídla příspěvkové organizace na Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
(Dodatek č. 5 vydaný Středočeským krajem pod č. j. 144545/2008/KUSK ze dne 10. 10.
2008)



Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů (Dodatek č. 6 vydaný
Středočeským krajem pod č. j. 094941/2011/KUSK ze dne 6. června 2011).

Střední škola sdružuje gymnázium s cílovou kapacitou 1000 žáků a školní jídelnu s cílovou
kapacitou 600 jídel.
Gymnázium vyučuje studijní obory v denním studiu:


79–41-K/41 Gymnázium, délka studia 4 roky



79–41-K/81 Gymnázium, délka studia 8 let

Ve školním roce 2014/15 studovalo v dvaceti třídách 577 žáků.
Školní jídelna s cílovou kapacitou 600 jídel nabízí každodenně dva druhy jídel a různé druhy
salátů. V roce 2014/15 jídelnu navštěvovalo 548 žáků. Pro cizí strávníky jídelna nevaří.

Materiálně technické podmínky pro výuku
Podmínky pro výuku ve škole jsou díky modernizacím prováděným v minulých letech
a prostředkům získaným v rámci projektů OP VK stále na vysoké úrovni. K jejich dalšímu rozvoji
ve školním roce 2014/2015 přispělo především zapojení školy do projektu „Cestou
přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“. Projekt byl realizován
druhým rokem, během něhož bylo pořízeno další vybavení za účelem splnění všech
projektových aktivit. Z finančních prostředků projektu tak byly za částku 1 383 tis. Kč
modernizovány učebny fyziky a přírodních věd, které byly opatřeny novým nábytkem,
demonstračními stoly, zatemněním, multimediální a výpočetní technikou, novými tabulemi,
osvětlením, skříněmi pro uložení pomůcek a v případě učebny fyziky i elektrickými a datovými
rozvody do žákovských stolů. Kromě toho byly za 272 tis. Kč pořízeny experimentální měřící
sady pro výuku přírodovědných předmětů a za 158 tis. Kč bylo zakoupeno 10 souprav
robotických stavebnic. Sbírky biologie byly obohaceny o další biologické modely, trinokulární
mikroskop a skříně pro uložení nakoupených pomůcek. Zapojením do projektu tak měla škola
příležitost podstatným způsobem zlepšit materiální vybavení pro výuku biologie, chemie
a fyziky.
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Provozní prostředky byly v průběhu školního roku vynaloženy na údržbu stávajícího vybavení,
na zajištění chodu počítačové sítě a na povinné revize. Pořízen byl rovněž nový nábytek do
kabinetu fyziky. Z příjmů z pronájmu byla v průběhu prázdnin provedena oprava části oplocení
školy a instalována mříž před vchodové dveře na školní hřiště. V srpnu byla zahájena oprava
povrchu školního hřiště v rámci investiční akce „Oprava povrchu atletické dráhy pro Gymnázium
Příbram“ v hodnotě 1 348 tis. Kč. Dle možností pokračoval nákup učebnic, učebních pomůcek,
počítačového software a knih do školní knihovny a studovny.
Z hlediska materiálního vybavení si škola stále udržuje nadstandardní úroveň. Cizí jazyky
disponují odbornými učebnami, které jsou vybaveny videotechnikou a v případě učeben
anglického jazyka a ruského jazyka i interaktivní tabulí. Další odborné učebny jsou zřízeny pro
výuku dějepisu, přírodních věd, fyziky, zeměpisu, výtvarné výchovy a hudební výchovy. Pro
výuku matematiky a společenských věd jsou vyčleněny a přednostně využívány dvě kmenové
učebny. Všechny tyto odborné učebny včetně některých kmenových učeben jsou vybaveny
videotechnikou, výpočetní technikou a jsou připojeny na internet. K dispozici je dále chemická
laboratoř, keramická dílna, dvě učebny informatiky, biologická pracovna a učebna pro výuku
s podporou ICT. Chloubou školy je knihovna, která společně se studovnou a školním klubem
poskytuje zázemí pro studijní a volnočasové aktivity žáků. Sportovní zázemí tvoří dvě
tělocvičny, posilovna a školní hřiště s umělým povrchem.
V příštích letech je plánováno dovybavení všech kmenových učeben novým nábytkem
a výpočetní a prezentační technikou. Nemalé náklady budou i nadále vynakládány na
modernizaci serverů a ICT techniky.
Vzdělávací programy školy, příprava a ověřování školních vzdělávacích
programů; inovace, nové metody a formy práce
Učební plán pro primu, sekundu, tercii a kvartu nižšího stupně osmiletého gymnázia byl
zpracován dle Rámcového vzdělávacího plánu základního vzdělávání; ve znění pozdějších
úprav.
Od školního roku 2011/2012 se vyučuje ve všech ročnících dle Školního vzdělávacího programu
Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 schváleného pod. č. j. G641/2011 ve znění pozdějších úprav.

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu
Základní kritérium gymnázia – vzdělávací práce:


připravenost maturantů na přijímací pohovory na vysoké školy a jejich úspěšnost v přijetí
na vysoké školy



utváření klíčových kompetencí žáků a variabilních pracovních metod s cílem porozumět
psanému textu, různým informačním zdrojům a pramenům



získání všeobecného přehledu takové úrovně, jež by umožnila okamžité uplatnění na
trhu práce
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Další kritérium gymnázia – výchovná práce školy:


výchova celistvé osobnosti umějící se kultivovaně orientovat v nastupujícím
samostatném životě a důstojně obstát v současném složitém globalizovaném světě

Základní prioritou výchovně vzdělávacího programu gymnázia bylo zdárné pokračování
realizace školního vzdělávacího programu. Devátý rok výuky ŠVP přinesl žákům možnost volby
výběrových a volitelných předmětů. Ve 3. až 4. ročnících a paralelních ročnících vyššího
gymnázia osmiletého studia mohli žáci volit z 50 volitelných předmětů, otevřeno jich bylo 31,
v nižším stupni víceletého gymnázia nabízíme i otevíráme 6 výběrových předmětů. Možnost
volby žáci vítají, jelikož jsou obohaceni novými poznatky a vědomostmi z oblastí, které poutají
jejich pozornost, popřípadě se jimi chtějí zabývat při vysokoškolském studiu. Vzdělávací
program gymnázia je obohacen o zvládání činností ovlivňujících zdraví a výchovu ke zdravému
životnímu stylu, o další sociální dovednosti a znalosti jak v teorii, tak v praxi a přes tvůrčí
pracovní postupy je zaměřen na budoucí praktický život žáků. Program vyvíjí snahu upoutat co
největší pozornost žáků. Konec školního roku byl žáky, pedagogy a rodiči hodnocen
prostřednictvím hodnotících dotazníků. Oboustranná rekapitulace a hodnocení se zabývaly
odpovědí na otázku, zda vzdělávací program splnil svůj cíl:


rozvíjet tradici a dobré jméno školy, udržet kvalitní žáky (výběr)



vycházet z požadavků moderní doby – spoluvytvářet demokratické hodnoty
a zodpovědné občanství, klást důraz na zpracování a vyhodnocování informací



zachovat všeobecné zaměření



ztotožnit se s ŠVP s cíli a pojetím RVP, které jsou podle nás zárukou změny dosavadního
systému vzdělávání a výchovy (aktivní učení, profesní gramotnost, práce s informačními
zdroji, kritické hodnocení pramenů, individualizované pojetí vzdělávání, autonomní
učení)



gymnázium nadále reprezentuje kvalifikovaný pedagogický sbor



sepětí teorie a praxe (cíl ŠVP) a příprava na každodenní život.

Další informace o škole


Gymnázium patří mezi nejstarší školy ve Středočeském kraji, jelikož jeho vznik je datován
do roku 1871. Jedná se o školu s dlouholetou tradicí.



Gymnázium celých 144 let má stále všeobecné zaměření připravující žáky pro
vysokoškolské studium získáním maturitní zkoušky.



Gymnázium zajišťuje osmiletý a čtyřletý denní studijní cyklus.



Gymnázium sídlí ve vlastní budově s vlastní jídelnou a multifunkčním venkovním
sportovištěm. Zřizovatelem školy je Středočeský kraj.
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Gymnázium je známé značně velkým procentem svých žáků přijatých na vysokoškolské
studium.



Gymnázium má vlastní školní televizi - GymTV, jejíž redakce sídlí v budově školy a
redakci tvoří pouze žáci školy (GymTV).



Gymnázium má vlastní školní orchestr – GymBand (housle, flétny, klarinety, saxofony
(altový a tenorový), trubky, pozoun, bicí, klavír, klávesy, kytara).



Gymnázium má vlastní divadelní soubor Dramatický soubor gymnázia, členové sami píší
autorské hry, které režírují, hrají, vymýšlejí a sami staví kulisy.



Gymnázium nabízí v současné době 50 volitelných předmětů, které vyučují interní
pedagogové školy.



Gymnázium má 100% kvalifikovaný pedagogický sbor.



Gymnázium podporuje talentované žáky školy a jejich pravidelnou účast na
olympiádách a soutěžích, ve kterých žáci dosahují vynikajících výsledků.



Gymnázium je velmi aktivní školou, je zapojeno do značného množství zahraničních a
tuzemských projektů, podporuje mezinárodní výměny žáků, je aktivním pořadatelem
odborných exkurzí, zahraničních jazykových zájezdů, formou volnočasových aktivit
nabízí širokou škálu zájmových kroužků.

3. Školy a školská zařízení – členění
I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost k 30. 9. 2014
Druh/typ školy

IZO

Nejvyšší
povolený
počet žáků/
stud.

Počet
žáků/
stud.
v DFV2

Skutečný
počet žáků/
stud.1

Přepočtený
počet ped.
prac.

Počet žáků/stud.
na přep. počet
ped. prac. v DFV

79-41-K/41, Gymnázium čtyřleté

68926

408

336

336

27,66

12,15

79-41-K/81, Gymnázium osmileté

68926

480

241

241

17,16

14,04

79-41-K Gymnázium všeobecné

68926

1 000

577

577

44,82

12,87

1

2

všechny formy vzdělávání; DFV - denní forma vzdělávání

II. Školská zařízení – nejvyšší povolený počet žáků (strávníků) a naplněnost k 30. 9. 2014
Školské zařízení
Školní jídelna

IZO
108051714

Nejvyšší povolený počet
žáků - strávníků

Skutečný počet žáků
- strávníků

600

548

Z toho
cizích
0

Přepočtený poč.
pracovníků
6,96

Doplňková činnost je povolena pod č. j. 56/95KP/NO ze dne 25. 7. 1995. Jedná se o možnost
vaření obědů či večeří pro cizí strávníky při pořádání různých akcí. Doplňkovou činnost
vykonávají 4 pracovnice školní jídelny. Doplňková činnost je vykonávána pouze příležitostně.
Školní jídelna nabízeným jídelníčkem plně podporuje zdravé stravovací návyky.
7

4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich
Klasifikace kmenových oborů vzdělání
I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9.
2014)
Kód a název oboru

Počet žáků Počet tříd

Průměrný počet žáků/tř.

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
Gymnázium – všeobecné 79-41-K/41, délka studia 4 roky

336

12

28

Gymnázium – všeobecné 79-41-K/81, délka studia 8 let

241

8

30,1

Celkem

577

20

28,9

Údaje o studentech přijatých v průběhu školního roku 2014/2015 do
denní formy vzdělávání
V průběhu školního roku 2014/2015 byli tři žáci přijati do denní formy vzdělávání.
Dva z nich přišli z jiných středních škol (Gymnázium Uničov a Gymnázium Dobříš) a jeden žák
se vrátil ze zahraničního studijního pobytu. Žáci byli zařazeni do prvního ročníku čtyřletého
studia, druhého ročníku čtyřletého studia a jeden do třídy primy osmiletého studia.
Ve stejném období ukončilo vzdělávání v denní formě studia sedm žáků, kteří přestoupili na
jiné střední školy.
Cizí státní příslušníci – EU, ostatní (počty) – podle druhu školy
Na škole studovalo ke dni 30. 9. 2014 devět žáků s cizí státní příslušností: tři z Vietnamské
socialistické republiky, dva z Republiky Kazachstán a po jednom ze Slovenské republiky,
Estonské republiky, Italské republiky a Spolkové republiky Německo.
Žáci dojíždějící do školy z jiných krajů
Z jiných krajů (včetně Prahy) dojíždělo ke studiu celkem 10 žáků, všichni v rámci denního studia.
Nejvíce (šest) žáků dojíždělo z Jihočeského kraje a z Prahy (3 žáci).

5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných
Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení k 30. 9. 2013
Počet žáků/studentů

Druh postižení

SŠ

VOŠ

Mentální postižení

0

0

Sluchové postižení

0

0

Zrakové postižení

0

0

Vady řeči

0

0

Tělesné postižení

1

0

Souběžné postižení více vadami

0

0

Vývojové poruchy učení a chování

11

0

Autismus

0

0
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Ve školním roce 2014/2015 bylo ředitelkou školy schváleno jedenáct individuálních
vzdělávacích plánů. Z toho osm plánů pro žáky talentované, absolvující zahraniční studijní
pobyty a vykonávající náročnou sportovní činnost a tři plány byly vytvořeny pro žáky
s dlouhodobými zdravotními problémy.
Jak práce s talentovanými žáky, tak práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se
daří. Všichni výše uvedení žáci složili úspěšně maturitní zkoušku.

6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí
uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ
Kritéria přijímacího řízení
Osmileté studium
a) Výsledek jednotných písemných testů pilotního ověřování organizace přijímacího řízení
Jednotné písemné testy pilotního ověřování organizace přijímacího řízení konali všichni
uchazeči o studium. Řádným termínem pro vykonání testů v prvním kole byl čtvrtek 16. 4. 2015.
Náhradním termínem pro konání testů byl čtvrtek 14. 5. 2015.
Byly použity testy z českého jazyka a matematiky zajišťované Centrem pro zjišťování výsledků
vzdělávání.
b) Hodnocení žáka na vysvědčení
V rámci přijímacího řízení byla do hodnocení zahrnuta klasifikace na vysvědčení za 2. pololetí
4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku z předmětů – český jazyk, matematika, cizí jazyk (v pořadí –
anglický jazyk, německý jazyk, další cizí jazyk).
Čtyřleté studium
a) Hodnocení žáka na vysvědčení
V rámci přijímacího řízení byla do hodnocení zahrnuta klasifikace na vysvědčení za 2. pololetí
8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
b) Další skutečnosti
Dalšími skutečnostmi byly výsledky osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče,
především úspěšné výsledky v předmětových soutěžích.
c) Výsledek jednotných písemných testů pilotního ověřování organizace přijímacího řízení
Jednotné písemné testy pilotního ověřování organizace přijímacího řízení konali všichni
uchazeči o studium. Řádným termínem pro vykonání testů v prvním kole byla středa 15. 4. 2015.
Náhradním termínem pro konání testů byl čtvrtek 14. 5. 2015.
Byly použity testy z českého jazyka a matematiky zajišťované Centrem pro zjišťování výsledků
vzdělávání.
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Koeficienty vyjadřující váhu jednotlivých složek přijímacího řízení:

Osmileté studium
výsledek jednotných písemných testů:

90%

hodnocení žáka na vysvědčení :

10%

Čtyřleté studium
hodnocení žáka na vysvědčení :

85%

další skutečnosti:

10%

výsledek jednotných písemných testů:

5%

Stanovení pořadí uchazečů pro účely vydání rozhodnutí o přijetí
Výsledné bodové skóre bylo součtem bodů dosažených v jednotlivých složkách přijímacího
řízení. Výsledek byl zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
Uchazeči byli přijímáni dle pořadí sestaveného na základě celkového bodového skóre.
I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ
pro školní rok 2015/2016 – podle oborů vzdělání (k 1. 9. 2015)

Kód a název oboru

1. kolo – počet

Další kola – počet

Odvolání – počet
kladně
vyříz.

Počet
tříd

přihl.

přij.

přihl.

přij.

podaných

79–41-K/81, Gymnázium (osmileté studium)

103

32

0

0

9

7

1

79–41-K/41, Gymnázium (čtyřleté studium)

146

96

0

0

16

9

3

Celkem

249

128

0

0

25

16

4

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání
s maturitní zkouškou

Ve srovnání s minulým školním rokem se zvýšil počet uchazečů o studium osmiletého studijního
oboru. U čtyřletého studijního oboru se udržel stejně velký zájem, a proto bylo schváleno 9
odvolání a třídy tak byly naplněny na maximální povolený počet 32 žáků. Podobně byl na počet
32 žáků naplněn i osmiletý studijní obor.
Z jiných krajů (Jihočeský kraj) bylo přijato do čtyřletého studijního oboru 5 žáků, do osmiletého
oboru 1 žák.
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7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání
I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) –
k 30. 6. 2015
Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků

Počet žáků/studentů

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
Žáci celkem

573

Prospěli s vyznamenáním

129

Prospěli

433

Neprospěli

5

- z toho opakující ročník

0

Nehodnoceni – prodloužená klasifikace

6

Průměrný prospěch žáků

1,9

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených

69,7/0,003

Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy):
a) ve všech předmětech – 1 (zahraniční studentka)
b) pouze ve vybraných předmětech – 2 studenti
Hodnocení žáků v náhradním termínu, opravné a komisionální zkoušky:
Jeden žák měl rozhodnutím ředitelky školy klasifikaci prodlouženu do 15. 9. 2015, tři žáci do 30.
9. 2015. Důvodem byly dlouhodobé zdravotní problémy (dva žáci), zahraniční studijní pobyt
(dva žáci). Jednalo se o žáky prvního a třetího ročníku čtyřletého studia a žáky sexty a septimy
osmiletého studia.
Z těchto žáků si dva žáci klasifikaci úspěšně doplnili a jeden žák (třetí ročník) neprospěl
z jednoho předmětu a jedna žákyně (první ročník) neprospěla ze dvou předmětů, zákonní
zástupci žákyně požádali o opakování prvního ročníku.
Opravnou zkoušku absolvovalo šest žáků a jeden z nich vykonával opravné zkoušky ze dvou
předmětů. Jednalo se o žáky z prvního, třetího a čtvrtého ročníku čtyřletého studia, kvarty,
kvinty a septimy osmiletého studia.
Všichni žáci u opravných zkoušek prospěli.

II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek)
Kód a název oboru

Žáci/studenti
konající zkoušky
celkem

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Maturitní zkouška:
Gymnázium – všeobecné 79-41-K/81

27

21

6

0

Gymnázium – všeobecné 79-41-K/41

79

30

43

6

Celkem

106

51

49

6
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Počet žáků, kteří konali (budou konat) opravnou maturitní zkoušku:
V podzimním termínu konal jeden žák (čtyřleté studium) řádnou ústní maturitní zkoušku, ve
které neprospěl z jednoho předmětu. Pět žáků (čtyřleté studium) konalo v podzimním termínu
opravnou ústní maturitní zkoušku a jeden žák (čtyřleté studium) konal opravnou písemnou
maturitní zkoušku. Všichni žáci, kteří konali opravnou maturitní zkoušku, v ní prospěli.

8. Hodnocení chování žáků/studentů
Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2015)
Počet žáků/studentů – hodnocení

Druh/typ školy

velmi dobré

Střední škola/Gymnázium

uspokojivé

574

neuspokojivé
-

-

Výchovná opatření a údaje o počtu žáků, kteří byli v průběhu hodnoceného školního roku ze
studia vyloučeni.
Výchovná opatření, která byla udělena v průběhu školního roku 2014/2015:


pochvala třídního učitele

134 x



pochvala ředitelky školy

39 x



napomenutí třídního učitele 7 x



důtka třídního učitele

8x



důtka ředitelky školy

0x

V průběhu školního roku nedošlo k žádnému vyloučení žáka ze studia z kázeňských důvodů.

9. Absolventi a jejich další uplatnění
I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním
vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ
Druh/typ školy

Počet
absolventů
celkem

Podali přihlášku
na VŠ

Podali přihlášku
na VOŠ

Podali přihlášku na Nepodali přihlášku
jiný typ školy
na žádnou školu

79-41-K/81

27

27

0

0

0

79-41-K/41

79

72

5

0

2

Úspěšnost žáků
U osmiletého studijního oboru (79-41-K/81) byla úspěšnost přijetí na vysoké školy 100%, u
čtyřletého studijního oboru (79-41-K/41) pak 86%.
Odchody žáků ze školy během školního roku:
Během školního roku 2014/2015 odešlo 10 žáků, z toho 7 žáků odešlo na jiné typy středních
škol, jelikož nestačili gymnaziálnímu vzdělávacímu programu, 2 studenti ukončili studium
v rámci mezikulturních programů AFS, 1 žák studium přerušil ze zdravotních problémů.
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10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce k 30. 4. 2015
Počet absolventů
– škol. rok 2013/2014

Kód a název oboru

Z nich počet
nezaměstnaných
– duben 2015

79-41-K/81 (osmileté studium)

26

2

79-41-K/41 (čtyřleté studium)

87

6

Celkem

113

8

11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole
I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2014)
Jazyk

Počet žáků
/studentů

Počty žáků/studentů ve skupině

Počet skupin

minimálně

maximálně

průměr

anglický jazyk

577

40 + 9 (konverzace)

12

22

15,1

německý jazyk

238

16 + 3 (konverzace)

8

19

14,4

francouzský jazyk

153

11 + 2 (konverzace)

6

18

13,1

ruský jazyk

122

9 + 2 (konverzace)

9

16

12,9

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2014)
Jazyk

Počet učitelů
celkem

Kvalifikace vyučujících
Odborná

anglický jazyk

10

10

německý jazyk

6

6

francouzský jazyk

3

3

ruský jazyk

4

4

částečná

žádná

Rodilí mluvčí
1

Ve škole vyučovalo 18 odborně a pedagogicky způsobilých pedagogů. Jazyková výuka probíhá
v anglickém, německém, francouzském, ruském jazyce. Latinský jazyk a španělský jazyk jsou
vyučovány v rámci mimoškolní činnosti jako jazykové kroužky odborně i pedagogicky
způsobilými pedagogy. Výuka jazyků má ve škole dlouholetou tradici. O velmi dobré výuce
hovoří o vynikající přední příčky, které získávají žáci gymnázia každoročně v jazykových
soutěžích a olympiádách (kraj, republiková kola). Vyučující sami pracují s moderními
učebnicemi a běžně využívají audiovizuální techniku. Výuka žáků je podporována mnohými
zahraničními projekty, výměnnými pobyty, odbornými přednáškami, jež vyučující sami
organizují a podporují. Při různorodých akcích s rodilými mluvčími ukazují svoji velmi dobrou
jazykovou zdatnost.
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12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti
ve škole
Použití informačních technologií ve výuce se stává neodmyslitelnou a nenahraditelnou součástí
vzdělávacího procesu a každým rokem se dále rozvíjí. K plnému využití IT je třeba disponovat
výpočetní technikou na potřebné technické úrovni, zabezpečit kvalifikovanou obsluhu
a údržbu, průběžně aktualizovat softwarové vybavení a ochránit celý systém před zneužitím
nebo napadením zvenčí. Podmínkou je rovněž kvalifikovaný pedagogický sbor a jeho motivace
k dalšímu vzdělávání a posunu k novým moderním metodám výuky. Běžnou součástí
vyučovacích hodin se stává využití internetu a používání e-learningového prostředí Moodle,
a to především v těch třídách, které disponují potřebnou prezentační technikou a jsou připojeny
ke školní síti LAN.
K rozvoji informační a počítačové gramotnosti v posledních letech přispělo především zapojení
do projektů OP VK, jejichž součástí je podpora výuky s využitím ICT. V roce 2014 byl ukončen
projekt EU-peníze středním školám, zaměřený na tvorbu inovativních vzdělávacích materiálů
s využitím ICT. Tvorba a následné používání těchto materiálů přispěly k významnému rozvoji
kompetencí vyučujících, kteří s těmito materiály dále pracují.
Počítačová technika je neodmyslitelným nástrojem pro administrativní úkony hospodářského
úseku, školní knihovny a vedení školy. Bez náležitého a průběžně aktualizovaného
programového vybavení je zajištění chodu školy v současné době takřka nemyslitelné. I proto
je přes nemalé finanční nároky nezbytné udržet v dalších letech technickou úroveň výpočetní
techniky na odpovídající úrovni.
V roce 2014/15 byly v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč
Středočeským krajem dokoupeny 3 NB jako součást experimentálních měřících souprav a 2 PC
do odborných učeben přírodních věd a fyziky. Další PC bylo zakoupeno do učebny biologie.
Škola rovněž získala finanční prostředky na opravu serveru ve výši 100 tis. Kč.
Z hlediska materiálního vybavení je škola v současné době vybavena 100 počítači a 39
notebooky. Z tohoto počtu je ve dvou počítačových učebnách 35 počítačů, v učebně pro
podporu výuky s využitím ICT 17 počítačů a v dalších učebnách 15 počítačů a 2 notebooky.
Učitelům je v kabinetech k dispozici 19 počítačů a 37 notebooků, ve studovně a knihovně je
celkem 9 počítačů. Všechny stolní počítače jsou připojeny do sítě LAN a k internetu, ke kterému
je škola připojena prostřednictvím bezdrátového připojení, rychlost 100 Mb/s download, 100
Mb/s upload. To umožňuje dostatečné využití při výuce informatiky i při výuce ostatních
předmětů. Kromě odborných učeben mají žáci přístup k internetu v knihovně a 1., 2. a 3. patře.
Přímý přístup na internet pro studenty a učitele tak pokrývá většinu hlavní budovy, rychlost
připojení WiFi je 54 Mb/s. Provoz počítačové sítě a školního informačního systému zajišťují 4
servery umístěné v samostatné klimatizované místnosti. Úložný prostor pro data je tvořen
síťovým diskovým polem NAS o kapacitě 1 TB, externími disky a zdvojením file serverů.
Prezentační techniku tvoří 12 dataprojektorů a 3 interaktivní tabule.
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13. Údaje o pracovnících školy
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2014)
Počet pracovníků
nepedagogických
celkem
fyzický /
fyzický/přepočtený
přepočtený
66/61,42

pedagogických
fyzický /
přepočtený

18/16,03

pedagogických
– s odbornou
kvalifikací

pedagogických
interních / externích

48/45,39

48/0

Počet žáků
v DFV na
přepočtený
počet ped.
prac.

48

12,71

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2014)
Počet pedag.
pracovníků

Do 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

Nad 60 let

Z toho
důchodci

Průměrný
věk

Celkem

3

12

17

15

1

0

46,79

z toho žen

2

9

13

11

0

0

45,83

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2014)
Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské
- magisterské a vyšší
- bakalářské
47

vyšší odborné

1

Střední

základní

0

0

0

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2014)
Počet ped. pracovníků s praxí
do 5 let
do 10 let
3

do 20 let
3

do 30 let
18

více než 30 let
16

8

V průběhu školního roku 2014/2015 ve škole nepracoval žádný osobní asistent pro žáky ani
asistent pedagoga. Žáci vyžadující přítomnost asistenta ve škole v průběhu školního roku
nestudovali.
V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání1 (k 30. 9. 2014)
Celkový počet hodin
odučených týdně

Předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Konverzace a četba v anglickém jazyce
Konverzace a četba ve francouzském jazyce
Konverzace a četba v německém jazyce
Konverzace a četba v ruském jazyce
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Dějepis
Zeměpis

93
138
51
36
29
19
4
6
4
88
45
43
45
40
31
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Z toho odučených učiteli
s odbornou kvalifikací
v příslušném oboru vzděl.
93
138
51
36
29
19
4
6
4
88
45
43
45
40
31

Občanská nauka
Základy společenských věd
Informatika a výpočetní technika
Digitální technologie
Informační a komunikační technologie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
Volitelné předměty - všeobecné
Celkem

4
36
20
4
16
20
22
74
2
79
949

4
36
20
4
16
20
22
74
2
79
949

1

ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů
Personální změny ve školním roce:
Ke dni 1. 8. 2014 nastoupila na plný úvazek Mgr. Libuše Fořtová, absolventka Západočeské
univerzity v Plzni, s devítiletou praxí s aprobací francouzský jazyk a německý jazyk. Na částečné
úvazky byly dále přijaty dvě mladé pedagožky. Ke dni 8. 9. 2014 Mgr. Jitka Cikánová,
absolventka Technické univerzity v Liberci, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, s aprobací dějepis a
občanská nauka, v gymnáziu vyučovala občanskou nauku na nižším gymnáziu. Ke dni 1. 9. 2014
nastoupila čerstvá absolventka PedF v Českých Budějovicích Bc. Veronika Šimková, jež
vyučovala výtvarnou výchovu na nižším gymnáziu, během školního roku získala titul Mgr.
Ke dni 30. 6. 2015 ukončil svoji činnost ve škole pan Vance Paul O‘Reilly, který zde vedl
konverzace v anglickém jazyce. Pedagogický pracovník ukončil svůj pobyt v naší republice.
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14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků včetně vedoucích pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků pokračovalo v tomto školním roce formou účasti
jednotlivých pedagogů na vzdělávacích akcích vybíraných dle zájmu vyučujících s ohledem na
profesní rozvoj pedagogického sboru a na potřeby související s organizací maturitních zkoušek.
V dalším vzdělávání pokračoval management školy a administrativní pracovníci. Výběr a počet
školení v rámci DVPP byl bohužel do značné míry limitován organizačními a finančními
možnostmi školy, a proto byly v některých případech využívány možnosti studia
prostřednictvím e-learningu a vzdělávací akce byly absolvovány touto formou. V maximální
možné míře byly rovněž využívány a upřednostňovány nabídky absolvovat školení financovaná
z prostředků ESF. Dvě vyučující tak měly možnost v době prázdnin absolvovat v rámci výzvy č.
56 dvoutýdenní jazykový kurz angličtiny na Maltě, někteří vyučující absolvovali vzdělávací akce
v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem.
V průběhu školního roku učitelé absolvovali celkem 5 půldenních, 8 jednodenních, 5
dvoudenní, 2 třídenní, 2 dvoutýdenní vzdělávací akce a 3 e-learningové kurzy. Tyto vzdělávací
akce byly zaměřeny především na rozvoj profesních dovedností a prohloubení odborných
znalostí. Ředitelka školy a zástupce ředitelky školy absolvovali profesní vzdělávání pro ředitele
škol a jejich zástupce, ředitelka školy navíc absolvovala školení pro interní mentory v rozsahu
96 hodin.
Pro hodnocení maturitních zkoušek bylo proškoleno šest hodnotitelů pro zkoušky z českého
jazyka a cizích jazyků a 3 zadavatelé.
Do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2014/2015 zapojeno
27 učitelů.

15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy
na veřejnosti
Zájmová činnost organizovaná školou
Zájmová činnost má ve škole dlouholetou tradici a nabídka kroužků každoročně osloví velký
počet zájemců z řad žáků školy. Ti tak mají příležitost prohlubovat své zájmy v oborech, o které
se zajímají, a formou aktivit, které je baví a motivují.
V tomto školním roce byla činnost kroužků rozšířena, podobně jako v roce předcházejícím,
o kroužky organizované v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč
Středočeským krajem, který byl realizován již druhým rokem. Jednalo se o kroužky chemie,
biologie a fyziky pro žáky základních škol a pro žáky gymnázia. Činnost byla hrazena
z prostředků projektu a patřila k jedné z jeho klíčových aktivit. Bylo odučeno celkem 300
vyučovacích hodin, zapojilo se 61 žáků. Kromě těchto „projektových“ kroužků byly nabízeny
kroužky, které v převážné míře navazovaly na činnost z předchozích let, přičemž zahájena byla
i činnost kroužků nových. V průběhu školního roku bylo takto otevřeno celkem 11 kroužků.
Jednalo se o: Anglický jazyk – příprava k FCE, Let‘s talk – konverzační kroužek, Konverzace
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v RUJ, Španělština, Kroužek přátel chemie, Gymnastika, Školní orchestr, GymTV – školní televize,
Příprava na zkoušky DELF – B1, Příprava na zkoušky DELF – A2 – 2x. Do této zájmové činnosti
bylo zapojeno celkem 142 žáků, odučeno bylo 399 hodin. Podobně jako v minulých letech i
v tomto školním roce byly některé kroužky pro žáky bezplatné, za některé byl v rámci vedlejší
hospodářské činnosti školy vybírán poplatek. Aktivní byl i v tomto roce Klub mladého diváka.
Mimoškolní aktivity
Jazykově poznávací zájezdy:
Švýcarsko (Bern, Lugano, Luzern) – 6 dnů (14. - 19. září 2014); Anglie (Southampton) – 8 dnů
(19. – 26. září 2014) – v rámci projektu KES; Německo (Aurich) – 6 dnů (29. 9. – 4. října 2014);
Německo (Lachendorf)) – 6 dnů (13. – 18. října 2014); Německo (Mnichov) – 1 den (11. prosince
2014); Německo (Drážďany) – 1 den (11. prosince 2014); Maroko – 15 dnů (4. – 19. února 2015);
Česká republika – návštěva Němců – 6 dnů (16. – 21. února 2015); Česká republika – ukrajinské
děti v gymnáziu 45 dnů (1. února – 17. března 2015); Norsko (Vollen) – 7 dnů (12. – 18. duben
2015); Rakousko (Salzburk) – 2 dny (24. a 25. června 2015); Anglie (Londýn a okolí) – 6 dnů (1. –
6. června 2015); Francie (Provence) – 6 dnů (8. – 13. června 2015); Itálie (Valle di Ledro) – 8 dnů
(15. – 22. června 2015); Německo (Aurich) – 5 dnů (25. – 29. červen 2015); Laponsko – 14 dnů
(15. – 30. července 2015).

Sportovní pobyty:
Lyžařské kurzy: Krkonoše – 1. - 8. března 2015 (třídy 1.B, 1.C, kvinta; Krkonoše – 8. – 13. března
2014 (třídy 1.A, sekunda)
Sportovní kurz: Horní Poříčí 11. – 15. května 2015
Ozdravný pobyt: Křivoklátsko – Skryje – 14. – 18. září 2014 (třída prima)
Adaptační kurz: Rožmitálsko – Věšín – 2. – 5. září 2014
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Poznávací tuzemské pobyty:
Chlum u Třeboně – 2.A – 15. – 19. červen 2015
Šumava – 2.B – 15. – 19. červen 2015
Jizerské hory – 2.C – 15. – 19. červen 2015
Horní Bradlo – sexta – 8. – 12. červen 2015
Dějepisně – zeměpisný kurz: Příbramsko a okolí – 15. – 18. červen 2015
Programy a projekty (nové i pokračující)

Vyhlašovatel
programu
(projektu)

Název a stručná
charakteristika podaného
(schváleného) projektu

MŠMT - OPVK

Cestou přírodovědných
a technických oborů napříč
Středočeským krajem –
partner projektu

Národní
agentura pro
evropské
vzdělávací
programy

Mysli globálně: Evropské
regiony kreativně přistupují
k výzvám naší doby –
projekt v rámci programu
ERASMUS+

Schválená finanční
podpora, finanční
spoluúčast kraje, vlastní
či jiné finanční zdroje

Průběh realizace,
čerpané finanční
prostředky

Zhodnocení přínosu
projektu a jeho výsledky
(pokud byl ukončen)

4.360 tis. Kč

Realizace projektu
9/2013 – 6/2015.
Čerpáno k 30. 6.
4.235 tis. Kč.

Investiční (vybavení
učeben fyziky
a přírodních věd, nákup
učebních pomůcek)
a metodická podpora
přírodovědného
a technického
vzdělávání.

41 tis. EUR

Realizace projektu
9/2014 – 8/2017.
Čerpáno k 31. 8.
353 tis. Kč.

Českoněmecký fond
budoucnosti

Silné Já, dynamické My –
výměna místo opojení

60 tis. Kč

Realizace projektu
2/2015.
Čerpáno 58 tis. Kč.

Českoněmecký fond
budoucnosti

Česko-německá výměna
gymnaziálních studentských
orchestrů Gymnázia
Příbram a Gymnázia Aurich

50 tis. Kč

Realizace projektu
6/2015.
Čerpáno 50 tis. Kč.

Město
Příbram

KES 2014 – náklady spojené
s pobyty anglických hostů
v Příbrami a výlohy na

15 tis. Kč

Realizace projektu
4/2014 – 9/2014.
Čerpáno 15 tis. Kč.
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Seznámení se s kulturou
sousední země,
podpora úsilí studentů
při studiu německého
jazyka.
Poznávání
interkulturního prostředí
jiné země a cizojazyčná
komunikace. Studenti
i pedagogové získali
nové zkušenosti
a motivaci k další práci.
Prohloubení jazykových
a komunikativních
kompetencí,

Město
Příbram

leteckou dopravu českých
studentů a učitelů do Velké
Británie.
Česko-německá výměna
gymnaziálních studentských
orchestrů Gymnázia
Příbram a Gymnázia Aurich
– náklady na dopravu
dvacetičlenného orchestru
GymBandu.

MŠMT

ÚZ 33038 – Hodnocení
žáků a škol podle výsledků
v soutěžích v roce 2014 –
Excelence středních škol.

Realizace projektu
6/2015.
Čerpáno 30 tis. Kč.

30 tis. Kč

64 tis. Kč

Realizace projektu
1/20143 – 12/2014.
Čerpáno 64 tis. Kč.

MŠMT

ÚZ 33047 – Program
zaměřený na podporu
výuky cizího jazyka

7 tis. Kč

Realizace projektu
1/2014 – 12/2014
Čerpáno 7 tis. Kč

MŠMT

ÚZ 33166 – Zabezpečení
okresních/krajských kol
podzimních/jarních soutěží

24 tis. Kč

Realizace projektu
9/2014, 3/2015
Čerpáno 21 tis. Kč

Středočeský
kraj

ÚZ 003 – Zahraniční
spolupráce

20 tis. Kč

Realizace projektu
6/2015
Čerpáno 20 tis. Kč

interkulturní vzdělávání
a poznávání anglických
reálií.
Poznávání
interkulturního prostředí
jiné země a cizojazyčná
komunikace. Studenti
i pedagogové získali
nové zkušenosti
a motivaci k další práci.
Mzdové náklady
pedagogických
pracovníků, kteří se
věnovali přípravě žáků
úspěšných na soutěžích
v chemii, biologii, fyzice
a cizích jazycích.
Nákup učebnic
a učebních pomůcek
pro učitele německého
a ruského jazyka.
Organizace okresního
kola soutěže CORNY –
středoškolského
atletického poháru a
krajského kola Soutěže
v cizích jazycích –
ruštině.
Ubytování žáků
partnerské školy Lycée
Charles de Gaulle Dijon.

Zapojení školy do tuzemských programů a projektů
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
Druhým rokem pokračoval projekt OP VK „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč
Středočeským krajem“, zaměřený na podporu přírodovědného a technického vzdělávání na
základních a středních školách. Gymnázium do něj bylo zapojeno jako partner Středočeského
kraje, který byl příjemcem dotace. Vzhledem k tomu, že projekt byl svým obsahem orientován
i na žáky základních škol, pokračovala i v tomto spolupráce se Základní školou, Příbram VII, 28.
října 1, Základní školou, Příbram – Březové Hory, Masarykovou základní školou, Obecnice
a Základní školou Bohutín.
Aktivity v tomto školním roce navázaly na ty, které probíhaly v roce minulém. Jednalo se
především o organizování zájmových kroužků pro žáky gymnázia a žáky základních škol,
praktická cvičení, exkurze a přednášky na vysokých školách a přednášky odborníků z vysokých
škol u nás, spolupráce s firmou Kovohutě Příbram nástupnická a.s. a výuka žáků základních škol
v odborných učebnách gymnázia. Novými aktivitami bylo pořádání exkurzí do významných
technických a přírodovědných expozic pro žáky partnerských základních škol. Ti měli možnost
navštívit Solvayovy lomy u Berouna, Národní technické muzeum v Praze, Techmánii v Plzni,
Ochranu fauny v Hrachově nebo expozici Sběratelé kostí v Přírodovědecké fakultě UK Praha.
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Projekt byl ukončen v srpnu, kdy bylo odevzdáno závěrečné vyúčtování a hodnocení. Všechny
cíle stanovené projektovým záměrem na začátku realizace projektu byly splněny. V počtu
dosažených monitorovacích indikátorů byl plánovaný počet zvýšen na trojnásobek, zapojeno
bylo celkem 1152 žáků gymnázia a základních škol, 12 učitelů gymnázia, 6 učitelů základních
škol a 15 vyučujících vysokých škol. Z poskytnutých finančních prostředků byly v průběhu dvou
let pořízeny pomůcky pro výuku přírodovědných a technických předmětů. Škola tak své sbírky
obohatila například o sady biologických modelů, sady mikroskopů, binokulární mikroskop,
přístrojovou techniku do chemie, experimentální měřící soupravy, robotické stavebnice,
experimentální žákovské soupravy na fyziku a řadu dalších pomůcek v celkové hodnotě 1 668
tis. Kč (biologie - 420 tis. Kč, chemie - 183 tis. Kč, fyzika - 1 065 tis. Kč). Modernizovány byly
učebny fyziky a přírodních věd v celkové částce 1 488 tis. Kč a do učebny biologie byly pořízeny
skříně v hodnotě 85 tis. Kč. Celkově tak bylo pořízeno vybavení školy v hodnotě 3 195 tis. Kč.
Přestože si splnění všech cílů vyžádalo nasazení nemalého úsilí ze strany projektového týmu a
všech zapojených zaměstnanců školy, můžeme celý projekt a jeho výsledek hodnotit velice
pozitivně s velkým přínosem pro další rozvoj školy.

Vypracoval manažer projektu RNDr. Petr Hrubý
Studentská Agora (debatní liga)
V rámci debatních a vědomostních soutěží se žáci gymnázia zapojili do Pražského
studentského summitu. Jedná se o vzdělávací projekt určený studentům středních a vysokých
škol, který má v republice dlouhou tradici – konal se již dvacátý ročník. Každý rok se tak sjede
téměř čtyři sta studentů na pět přípravných sobotních setkání a následně závěrečnou
konferenci, aby zde simulovali jednání OSN, NATO, EU a nově i Visegrádské čtyřky. Naši
studenti se této akce v modelu OSN zúčastnili dříve, ale letos se jim poprvé podařilo sestavit
rovnou dvě delegace, které se dostaly přes přijímací řízení v podobě eseje o zahraniční politice
vybraného státu.
Na závěrečné konferenci tak naši studenti zastupovali Ghanu na půdě UNESCA a
v Hospodářské a sociální rady (ECOSOC), delegace Venezuely nahlédla do dění Světové
obchodní organizace (WTO), do Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). V průběhu
přípravných setkání se studenti seznámili nejen s tématy, která byla posléze předmětem jednání
na konferenci, ale i s etiketou a řečnickým uměním. V neposlední řadě pak vyslechli řadu
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zajímavých diskuzí a přednášek hostů, kteří se pohybují v oblasti školství, médií, ekonomie a
politiky.

Vypracovala manažerka projektu Mgr. Lucie Albrechtová
ESERO (European Space Education Ressource Office)
ESERO je dlouhodobý program Evropské vesmírné agentury (ESA) pro podporu technického
a přírodovědného vzdělávání v Evropě. Vedením nově vzniklé národní kanceláře ESA je
pověřena vzdělávací agentura Scientica Agency, s.r.o., s níž Gymnázium Příbram již několik let
spolupracuje.
Jako partnerská škola pro vzdělávací aktivity ESERO testujeme a tvoříme výukové materiály.
Škole se dostává podpory při vzdělávání učitelů, při účasti studentů na vědeckých soutěžích
(Astronomická olympiáda, CanSat, MissionX). Projekt je také zaměřen na práci s talentovanými
studenty, využití tabletů při výuce nebo realizaci zajímavých školních projektů.

Vypracovala manažerka projektu Mgr. Lenka Pavelková
Přidružené školy UNESCO
Ve školním roce 2014/2015 naše škola pracovala v projektu UNESCO ve dvou sekcích.
V environmentální se již tradičně zapojila do projektů organizovaných ve spolupráci
s přírodovědeckou fakultou a uskutečnila několik přírodovědných expedic po České republice,
v Itálii a ve Finsku. Studenti absolvovali řadu přednášek a praktických laboratorních cvičení
a pobývali v odlehlých horských oblastech. K připomenutí Mezinárodního roku světla studenti
reprezentovali školu na Mezinárodních ozvěnách Famelabu v Praze a před školou se účastnili
pozorování částečného zatmění Slunce a následně zpracovávali na hodinách zeměpisu simulaci
a teorii tohoto jevu.

Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Lucie Albrechtová
GymTV
Školní rok 2014/2015, pro GymTV, školní televizi Gymnázia Příbram, desátý v její historii,
znamenal pro členy redakce na jedné straně pokračování v zaběhnutém systému, na druhé
straně také celou řadu novinek, především však výrazný nárůst práce.
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Se vstupem do školního roku došlo poprvé v historii školní televize k redesignu loga. Jeho
autorem je bývalý šéfredaktor GymTV Václav Bešťák. Výrazné zjednodušení grafické korporátní
identity s sebou paradoxně přineslo větší využití grafických prvků. Současně došlo také
k redesignu virtuálního studia školního zpravodajství a grafiky zpravodajství. Druhou výraznou
změnou bylo navázání a rozvíjení spolupráce s regionálními a místními institucemi,
organizacemi a spolky, z jejichž akcí redaktoři GymTV pořizovali reportáže nad rámec své běžné
školní činnosti.
Personální složení
Do školního roku vstoupila redakce ve stejném složení, ve kterém končila předchozí rok; během
září byla posílena příchodem studentky 1.C Veroniky Míkové a naopak oslabena odchodem
Elišky Vrňatové z 2.B. Bohužel však došlo k oslabení kolektivu absencí studentů septimy, včetně
šéfredaktora Tomáše Rosy, kteří se z rozvrhových důvodů nemohli účastnit redakčních porad.
Situace se v listopadu zhoršila rozvrhovou změnou ve 3.B, kvůli které na redakční porady
nemohly docházet další dvě studentky této třídy a GymTV tak fakticky přišla o vedení
(šéfredaktora a jeho zástupkyni) a celkem o pět členů. Většina z nich však s redakcí
spolupracovala alespoň formou individuálních konzultací mimo redakční porady, zejména pak
studentka 3.B Aneta Křesinová. Naopak zástupkyně šéfredaktora Kristýna Blahnová z GymTV
odešla zcela.
V průběhu roku se tedy složení redakce stabilizovalo na 3 studentkách ze sekundy, 3 z tercie,
1 z kvarty, 3 ze sexty, 2 z oktávy, 1 z 1.C, 1 z 2.B, 3 ze 3.C a dále pak 1 externí redaktorky z kvinty
a 3 vzdáleně spolupracujících redaktorů ze septimy a 1 z 3.B.
V průběhu roku se do práce výrazně zapojovali především Adéla Dobešová a Filip Martinkovič
ze sexty, Veronika Míková z 1.C, Ondřej Luks z tercie, Aneta Křesinová ze 3.B a Tereza Velebilová
ze 3.C, v menší míře pak další studenti.
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Členové redakce se tradičně na svých profesních postech střídali; vzhledem k objemu práce a
přirozené cirkulaci redakce není možná specializace. Přesto došlo k rozšíření kolektivu střihačů,
kdy tuto funkci v roce 2014-15 vykonávali tři redaktoři, a zvýšení kvalitativního standardu jak na
postech kamery, tak scenáristy a rovněž i redaktora.
Školní televizní zpravodajství
GymTV připravila ve školním roce 2014-15 11 vydání školních televizních zpráv: deset
standardního formátu a jedno speciální vydání, věnované 10. výročí založení školní televize. Od
září do června monitorovala GymTV ve svém zpravodajství tradičně dění ve škole, ale také
v příbramském regionu. Zachovány zůstaly časy projekce ve školním foyer: před vyučováním a
o velké přestávce, obvykle první středu v měsíci. Hlavním distribučním kanálem byly webové
stránky gymtv.pb.cz, kde jsou všechna vydání školních zpráv dostupná ve videoarchivu. Dále
jsou vydání zpráv k dispozici přímo na kanále GymTV na YouTube a rovněž tak na
facebookových stránkách televize i školy a dále na regionálních zpravodajských serverech
pribramag.cz a brdskyspoj.cz. V prvním pololetí bylo zpravodajství přebíráno regionální televizí
Fonka.
Průměrná sledovanost na kanálu Youtube u vydání mezi zářím 2014 a květnem 2015 dosáhla
948 zhlédnutí na jedno vydání.
Ke kvalitativnímu posunu došlo na poli moderování, kdy bylo v rámci redesignu GymTV použito
nové virtuální studio. Moderátoři zpráv se tak poprvé divákům představili vestoje. Zatímco tato
změna přinesla kvalitativní posun pro diváky, pro práci redakce znamenala složitější, a tedy i
delší přípravu moderátorských vstupů. Nová grafika klade větší nárok na přesnou délku
jednotlivých moderátorských výstupů už ve scénáři a dále pak při samotné realizaci: nasvícení
studia a nastavení kamer a zejména pak při postprodukci ve střihovém a efektovém softwaru.
Celkově tak příprava moderátorských vstupů od scénáře, přes natáčení až po finální export
hotových vstupů trvá oproti předchozím letům přibližně třikrát déle, v přepočtu na cca 1 minutu
vstupů 5-6 hodin práce. Výsledkem je však už zmiňovaný kvalitativní posun.
V průběhu roku byl kladen důraz na zvyšování profesní úrovně členů redakce pravidelnými
rozbory zpravodajských příspěvků ve školním vysílání i na webu. Redaktoři formou sebereflexe
a vzájemného hodnocení pracovali na odstranění nedostatků jak v práci s kamerou, tak v psaní
scénářů k reportážím a rovněž i v kultivaci hlasového projevu, jež se ukázala být disciplínou
nejtěžší. V souvislosti s tím měli redaktoři GymTV díky zprostředkování Tomášem Rosou
možnost účastnit se také workshopu lektora rétoriky Roberta Sättlera, který se setkal s velmi
příznivým ohlasem.
Webový zpravodajský server
Na webových stránkách www.gymtv.pb.cz, které jsou jednak stránkami školní televize, kde se
čtenář může dozvědět vše o činnosti GymTV, a jednak zpravodajským portálem školy, na nějž
odkazují aktuální zprávy na vlastních webových stránkách gymnázia, publikovala redakce od
září do června celkem 315 příspěvků a s výjimkou měsíce září v průměru alespoň jeden článek
denně včetně víkendů. Nejvíce návštěv zaznamenal server 1. září 2014: 493. Nejčtenějším
článkem pak byl příspěvek o maturitním plese 4.B a 4.C, který zaznamenal celkem 1257
zobrazení.
Spolupráce s Českou televizí
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Spolupráce s Českou televizí pokračovala v rámci projektu Televize v televizi. Spolu s ostatními
školními televizemi navštívili členové redakce (vzhledem k limitům stanoveným ČT vždy pouze
menší část redakce) dvakrát areál na Kavčích horách.
V listopadovém setkání se zaměřili na zpravodajství – absolvovali workshopy na téma redaktor,
moderátor zpravodajství, kamera, režie apod. – a setkali se s odborníky a známými tvářemi,
pod jejichž vedením získávali zkušenosti pro svoji činnost. V rámci domácí přípravy měli za úkol
připravit zpravodajský příspěvek o komunálních volbách v místě svého působení. Reportáž
GymTV byla vyhodnocena jako nejlepší a členové redakce si odnesli věcné ceny. Někteří z nich
se v rámci jednoho z workshopů zúčastnili natáčeni pořadu ČT :D Zprávičky, a dokonce si ve
vysílání zamoderovali.
Dubnový celodenní seminář pak byl zaměřen na sport. Studenti se setkali se členy redakce
sportu ČT a opět absolvovali tvůrčí dílny i přednášky. Mezi známými tvářemi byli např.
moderátor Jan Smetana či komentátor a editor zpravodajství Miroslav Langer.
V listopadu se redaktorka Adéla Dobešová zúčastnila spolu s kolegou z jilemnické TV Krkonoše
výroční konference EBU (Evropská vysílací unie) v Praze na Žofíně, kde před zástupci evropských
televizních společností v panelové diskuzi hovořila o svém pohledu na zpravodajství. Rozhovor
s ní odvysílala ČT v hlavní zpravodajské relaci Události.

V rámci spolupráce s ČT GymTV natočila opět několik reportáží, které následně ČT zveřejnila
na svém webu a některé z nich dokonce odvysílala v pořadu Zprávičky.
V průběhu 2. pololetí probíhala také přípravná jednání ke 4. ročníku projektu Jak se dělá televize
s Českou televizí. ČT opět na setkání školních televizí z České republiky, které se v říjnu bude
konat na Gymnáziu Příbram, přislíbila účast.
Spolupráce s dalšími institucemi, organizacemi a účast na akcích
GymTV v uplynulém roce rozvinula a započala spolupráci s řadou dalších subjektů. V rámci
rubriky Za humny natáčela, stejně jako v předchozích letech, reportáže z akcí v regionu. Spolu
s tím ovšem také začala ve větší míře pořizovat reportáže nad rámec své dosavadní činnosti.
Šlo třeba o kulturní akce ve městě, které organizovaly skupina Ginevra (Příbramská svatohorská
šalmaj, vánoční koncerty Ginevry), Divadlo Antonína Dvořáka (Hudební festival Antonína
Dvořáka, Divadlo patří dětem), Spolek ve čtvrtek (Korzo Obora), Hornické muzeum (Festival
muzejních nocí), Vzdělávací institut Středočeského kraje (Akademie třetího věku, projekt
Erasmus+), Knihovna Jana Drdy (křest knihy Jana Drdy) aj. Reportáže poskytla Městskému
úřadu Příbram, který je zveřejňoval na svém facebookovém profilu, a jednotlivým
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organizátorům akcí. Tato činnost napomáhá studentům získat široké povědomí o dění
v regionu a poskytuje jim možnost se do něj zapojit a také jim umožňuje získat větší praxi při
tvorbě reportáží. Protože chce GymTV v této činnosti pokračovat, bude na jejím webu založena
speciální stránka věnovaná reportážím mimo školní televizní zpravodajství. Zároveň však tyto
aktivity kladou vysoké nároky na kvalitu zpracování a vytvářejí nároky na personální a technické
zabezpečení a především stojí členy redakce mnoho volného času. Přesto je však lze
jednoznačně vnímat jako maximálně přínosné pro školní televizi, praxi studentů, publicitu školy
i zmiňovaných institucí a akcí.
Od prosince GymTV úzce spolupracuje se společností Internet Pb. V rámci této spolupráce
realizovala GymTV za technické podpory zmiňované společnosti přímý přenos na internetové
platformě YouTube z vánočního koncertu školního orchestru GymBand a z jarní přednášky prof.
Martina Hilského na gymnáziu. S laskavě zapůjčenou technikou natočili členové redakce rovněž
letecké záběry školy.
Užší spolupráci navázala GymTV se Svatou Horou a v závěru školního roku pro ni začala
zpracovávat reportáže o rekonstrukci tohoto poutního místa. Z nashromážděného materiálu
by měl po skončení rekonstrukce vzniknout dokumentární film.
V průběhu února a března redaktoři GymTV natočili pro nízkoprahové zařízení Bedna tzv.
Bednaklip, tedy každoroční prezentační film o této instituci. Ve spolupráci s klienty Bedny tak
vznikl pětiminutový film, který zpravodajskými postupy představuje klienty i pracovníky Bedny
a rovněž tak její činnost. V průběhu jara pak GymTV uspořádala pro klienty Bedny workshop
na téma fotografování.
Účast v soutěžích
GymTV se v průběhu školního roku zapojila do soutěže Školní časopis roku. Do republikového
finále v kategorii Webový magazín postoupila už na jaře roku 2014 a v prosinci 2014 se stala
republikovým vítězem. Zpravodajský server gymtv.pb.cz se tedy stal nejlepším školním
webovým magazínem v republice. Na jaře 2015 pak GymTV na tento úspěch navázala
obhajobou vítězství ve Středočeském kraji pro rok 2015.
Druhý rok po sobě se členové GymTV také zapojili do soutěže Videopohlednice z mého města.
Pro tuto celorepublikovou soutěž, která probíhá v angličtině, natočili dva příspěvky: snímek
z Hornického muzea autorek Sáry Sovičkové a Anny Mottlové ze sekundy v kategorii 6. a 7. tříd
zvítězil a snímek pojatý jako zvláštní vydání školních zpráv, na němž se podíleli Adéla Dobešová,
Filip Martinkovič (sexta) a jako externisté Jan Sovička (sexta) a Anna Melicharová (2.A)
v kategorii středních škol zvítězil rovněž.
Materiální vybavení
Materiální vybavení ve školním roce 2014-15 bylo stejné jako v předchozím školním roce.
Publikační činnost
V průběhu školního roku vydala GymTV na DVD záznam absolventského představení kvarty
Ministr je zvíře, dále pak záznamy koncertů školního orchestru GymBand a německého
partnerského orchestru z Aurichu v Německu v červnu a v Příbrami v říjnu (ten byl natáčen na
rekordních 7 kamer) a záznam školní kulturní akademie (rovněž k dispozici na blu-ray disku).
26

10 let GymTV
V červnu si školní televize připomněla desáté výročí svého založení. Stalo se tak jednak setkáním
bývalých a současných členů, které se konalo ve školní jídelně a na němž se neformálně sešlo
asi 20 současných i bývalých redaktorů, a to včetně kompletní sestavy všech pěti šéfredaktorů,
a jednak vznikem mimořádného vydání školních televizních zpráv, které byly připomenutím
deseti let působení GymTV. Během prvních tří dnů dosáhly tyto zprávy více než 340 zhlédnutí.

Cíle do budoucna
Vzhledem ke stále rostoucímu objemu práce a spolupráci s dalšími organizacemi je prioritou
pro další školní rok personální zabezpečení a posílení týmu školní televize. Dalším cílem je
zabezpečení konání 4. ročníku projektu Jak se dělá televize s Českou televizí, a to jak po stránce
personální, tak i organizační a technické. Vzhledem k předpokládanému rozsahu projektu a
jeho medializaci jde o cíl velmi náročný a pro redaktory a jejich spolupracovníky bude velkou
výzvou. Nad rámec svojí pravidelné činnosti čeká GymTV také dokončení dokumentu o
rekonstrukci Svaté Hory a v neposlední řadě také běžná činnost – tvorba pravidelného školního
televizního zpravodajství a vytváření obsahu zpravodajského portálu GymTV.

Vypracoval vedoucí GymTV PhDr. Josef Fryš
Čtyři kroky do N(n)ového světa
Projekt Čtyři kroky do Nového světa se konal již osmým rokem a opět v Rudolfinu. Čtyři kroky
do nového světa, to je možnost poznávat hudbu do hloubky, objevovat její krásy a přitom se
nenudit.
Zajímavosti a záhady gigantických děl představil opět dirigent a skladatel M. Ivanovič ve
spolupráci s mladými hudebníky, hráči studentských orchestrů. Program byl v dikci P. Kadlece
a jednalo se o díla W. A. Mozarta, Felixe Mendelssohna-Bartholdiho, P. I. Čajkovského,
A. Dvořáka.
Nešlo přitom pouze o klasické koncerty. Zajímavé na hudbě přece není jen to, jak zní, ale proč
tak zní. Tedy jaké hudební prostředky používali hudební mistři, co chtěli vyjádřit. O tom všem
byla na koncertech řeč. I když se tyto koncerty konaly jen čtyřikrát do roka myslím, že měly
obrovský přínos pro studenty po stránce hudební, literární, umělecké, společenské, ale i
osobnostní.
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Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Blanka Svobodová
Elixír do škol
Elixír do škol je vlajkový projekt Nadace Depositum Bonum, jehož cílem je podpořit výuku
technických a přírodovědných oborů na základních a středních školách. V rámci Elixíru vznikla
po republice Regionální centra fyziky. Po celém Česku funguje již přes 20 center, ve kterých se
učitelé fyziky každý měsíc schází a vyměňují si své zkušenosti. Účast je dobrovolná, zadarmo a
přijít může kdokoliv. V rámci centra si mohou vyučující vypůjčit pomůcky, provádět pokusy a
hlavně komunikovat mezi sebou.
Regionální centrum vzniklo i při Gymnáziu Příbram, Legionářů 402. V rámci centra se zde
v průběhu roku vystřídalo 17 učitelů fyziky z celého okresu. Většina z nich navštěvuje RC
opakovaně. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý projekt, bude RC v Příbrami i příští
rok.

Vypracoval koordinátor projektu Mgr. Karel Heřman
Finanční gramotnost
Ve školním roce 2014/2015 se konal 6. ročník soutěže ve finanční gramotnosti, ve kterém
zaznamenala naše škola průměrný výsledek. Prvním krokem bylo vyhlášení školního kola,
z něhož postoupila dvě družstva do kola okresního. Soutěžili tři vybraní žáci za I. kategorii a tři
za II. kategorii. V tomto roce jsme se umístili v druhé kategorii na pátém místě v okrese.

Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Jana Štědronská
Školní orchestr GYMBand
Školní orchestr GymBand Gymnázia Příbram hrál ve školním roce 2014/2015 ve složení:
3x housle (Doležalová - 3.C, Machuta - sexta, Ježek - tercie), 2xpříčné flétny (Ciklerová B.- sexta,
Paulová - tercie), 3x klarinety (Dlouhý – kvarta, Králíková – tercie, Vrňatová – 2. B), 5x trubky
(Růžička- kvarta, Vacek - 2. B, Horník – 1. C, Králík – kvinta, Bíza – 2.A), pozoun (Havlena – 1. B),
altsaxofon (Havlíková - sekunda), tenorsaxofon (Ciklerová V. - septima), bicí (Bartáková septima), kytara (Tichá - sexta), klavír (Ježková – septima), baskytara (Králík – 3. C)

Akce GymBandu ve školním roce 2014/2015
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30. 9. – 6. 10. Výměnný pobyt GymBand Příbram – BigBand Aurich v Příbrami
3. 10. Koncert společných orchestrů pro Gymnázium v hudebně
4. 10. Koncert pro veřejnost v Galerii Zámečku Ernestinum Příbram
3. 12. Hudební sál – DOD:Den otevřených dveří na Gymnáziu – Hudební dílna
18. 12. Předvánoční koncert GymBandu pro veřejnost – Hudební sál
17. 2. Hudební sál – přivítání delegace z Francie a Německa
15. 5. Hudební sál – přivítání „ruské delegace“
29. – 31. 5. Víkendové soustředění GymBandu ve Frantole na Šumavě na „Salaši“ – Koncert pro
veřejnost od 19:00
2. 6. Koncert v rámci Festivalu Antonína Dvořáka na Oboře v Příbrami – „openair“ koncert pro
veřejnost
25. 6. – 30. 6. Výměnný česko-německý pobyt studentských orchestrů v AURICHU – koncert
27. 6. v aule - Gymnasium Ulricianum Aurich
Nově nacvičené skladby do repertoáru:
Vangelis: „Chariots of fire“ v aranžmá Adama Závodského
Vangelis: „Dobytí ráje 1492“ v aranžmá Adama Závodského
A. Dvořák: „Slovanský tanec g – moll Furiant“ v aranžmá Adama Závodského
„Pošťák Pat“ v aranžmá Adama Závodského
Evropská hymna v novém obsazení

Vypracovala vedoucí orchestru Gymbandu Mgr. Miloslava Šmolíková
Kulturní akademie gymnázia
Dne 8. dubna 2015 proběhla v Divadle Příbram 5. školní akademie Gymnázia Příbram. Program
otevřel školní orchestr Gymband pod vedením Mgr. Miloslavy Šmolíkové skladbou Chariots of
fire. Studenti napříč ročníky – od nejmladších až po maturanty – si připravili velmi zdařilá
vystoupení. Byly to většinou písně v cizích jazycích – anglickém, francouzském, německém,
žánrově různá taneční vystoupení. Diváky rozesmály krátké divadelní scénky, ať už improvizace
studentů J. Mrkáčka a O. Burdy, sexta s Mrazíkem v šesti minutách, či septima s Cimrmanovou
operou Chaloupky stínu. Představili se nám i studenti jako sólisté na hudební nástroje např.
A. Závodský jazzovou skladbou na klavír a F. Slavík vlastní tvorbou na akordeon.
Studenti Střední školy při Velvyslanectví Ruské Federace v Praze nás přenesli v několika
národních i moderních tancích do své rodné země.
Paní ředitelka Mgr. I. Kadeřábková předala studentkám A. Čámské a L. Leišové Cenu Studentská
osobnost Gymnázia Příbram a akademii uzavřela dívčí taneční skupina BOOM C. O. a poprocková hudební skupina Roofband .
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Pátý ročník kulturní akademie se velmi zdařil. Nejenže jsme se všichni dobře pobavili, ale byli
jsme velmi mile překvapeni některými, dalo by se říci, až profesionálními výkony studentů
Gymnázia Příbram.

Vypracovala vedoucí akademie Mgr. Blanka Svobodová
Dramatická výchova v gymnáziu
Povinně volitelný předmět dramatická výchova je během školního roku rozdělen do dvou částí.
Během obecné průpravy v prvním pololetí, mají studenti možnost zjistit svůj herecký potenciál
a širokou škálu možností, jak pracovat se svým hlasem tělem, emocemi a rekvizitami. Cílem
přípravy bylo zlepšení přístupu k vlastnímu potenciálu jak k individuálnímu výkonu, tak také ke
kvalitní týmové spolupráci. Situace a postavy, kterými během přípravy studenti prochází, mají
otevřít cestu k vlastnímu vnitřnímu prožitku a zlepšit orientaci ve vlastním emocionálním světě.
Studenti jsou vždy vedení ke snaze o vlastní divadelní vystoupení, jehož přípravě je věnováno
druhé pololetí. Můžeme tedy říci, že v rámci sociálně-osobního rozvoje jsou vedeni nejen k
týmové práci, ale rovněž k přijetí vlastní zodpovědnosti za společnou věc. Divadelní představení
přináší studentům hodnotnou zkušenost a upevňuje vztahy v rámci třídního kolektivu.
V tomto roce se dne 16. 6. 2015 na v prostorách Waldorfské školy uskutečnilo divadelní
představení 1645: O tom, jak generál Torstenson ostrouhal kolečka. Jednalo se o naučnou
veselohru o tom, jak Švédové během třicetileté války neúspěšně dobývali Brno s použitím
historických faktů a dobových postav, ale také o tom, že dějinné události nemusí být v paměti
daného národa vždy uchovány subjektivně. Pro ztvárnění svých postav studenti využili své
získané jazykové znalosti z angličtiny, francouzštiny a němčiny. Další divadelní repliky byly ve
švédštině, polštině i ruštině. Úspěšné představení přineslo studentům radost a pocit uspokojení
z vlastní práce, což je možné hodnotit jako nejlepší výsledek přípravného období a zároveň
výstup tohoto předmětu.
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Vypracovala vyučující dramatické výchovy v gymnáziu Mgr. Marcela Hašková
Klub mladého diváka
Divadelní sezona KMD v naší škole začala pro 47 studentů, podle jejich ohlasů, nejlepším
představením "Shakespeare ve 120 minutách" na scéně Divadla V Dlouhé. Herecké výkony
Táborského a Vondráčka jasně katapultovaly tuto inscenaci v pomyslném žebříčku na místo
nejvyšší.
Následovalo Divadlo Spejbla a Hurvínka, kde někteří studenti přiznali, že tyto legendární
postavičky viděli naživo poprvé v životě.
I komedie "Nerušit, prosím!" v Divadle na Fidlovačce patřila mezi dobré inscenace. Zaujala svojí
lehkostí, vtipem a poukázáním i do současného českého politického života.
V divadle Na zábradlí nás čekala Dostojevského "Anna Karenina". Příběh se odehrával na
minimalistické scéně, která však byla velmi proměnlivá. Ztvárnění emočních pocitů hlavní
hrdinky, moderní hudba vedle klasiky, vypravování děje ve 3. osobě atd., to vše vyvolávalo živou
diskuzi, ohlasy byly jak kladné tak i záporné. Myslím si, že toto různé působení na diváka bylo
i cílem představení.
Jako poslední nás čekalo výborné hudební představení v Divadle ABC "Bedřich Smetana greatest hits" v úpravě Ivana Hlase, které bylo studenty velmi kladně hodnoceno.
Bohužel, za nepovedené představení se dá označit "Tartuffe" od Moliéra na scéně Stavovského
divadla.

Vypracoval vedoucí projektu Mgr. Bedřich Roth

Studenti čtou a píší noviny
Studenti se zúčastnili podzimního a jarního kola projektu Studenti čtou a píší noviny, který
vyhlašuje pro středoškolské studenty deník MF Dnes. Ve třech okruzích vyhlášených redakcí
mohli postupně reagovat na daná témata, která jsou využívána i v rámci slohové výuky.
Po dobu projektu obdrželi studenti druhého ročníku a sexty aktuální výtisk deníku MF Dnes, se
kterým pak mohli pracovat nejen v českém jazyce, ale i v ostatních předmětech.
Nejlepší studentské příspěvky uveřejňuje redakce MF Dnes v rubrice Studenti čtou a píší noviny.
31

Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Hana Kriegerová
Genius logicus
Mezinárodní matematická soutěž logických úloh a hlavolamů, probíhala ve školním roce 2014
– 2015 za účasti sedmnácti států ve čtyřech částech. Naše škola se účastnila již devátým rokem
v počtu 3 studentů osmiletého i čtyřletého studia:
Kvarta: Špindler Petr
Sexta : Dobešová Adéla
3. B:

Murárik Michal

V letošním školním roce byla soutěž znovu rozšířena, probíhala ve čtyřech částech:
korespondenční, soutěžní, memoria, matematicus.
Korespondenční část proběhla na podzim roku 2014, účastnili se jí 3 studenti.
Druhá – soutěžní část proběhla na naší škole 14. dubna 2015. Účastnili se 3 studenti.
Části Genius memoria a matematicus probíhali během celého školního roku.
Nejlepšího výsledku dosáhl Petr Špindler, kategorie 02, 16. místo v národním umístění, 87. místo
v mezinárodním žebříčku.
Nejvíce části absolvoval Michal Murárik, kategorie 01, 27. místo v národním umístění, 76. místo
v mezinárodním žebříčku, obdržel ještě titul 100% Vynikající mezinárodní řešitel v části Genius
Memoria.
Adéla Dobešová, kategorie 01, obsadila 39. místo v národním umístění, 119. místo
v mezinárodním žebříčku.
Zájem studentů velmi poklesl, úlohy jsou velmi podobné a doba vyhodnocení je velmi dlouhá.
Všichni účastníci obdrželi na konci školního roku certifikáty.

Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Marie Hlaváčová
Den proti násilí a kriminalitě
Den proti kriminalitě a násilí proběhl 15. dubna 2015 pouze pro studenty nižšího gymnázia.
Program byl rozdělen do šesti bloků, každá třída se zúčastnila dvou.
První blok určený pro studenty primy proběhl po domluvě s PaedDr. Janou Ptáčkovou mimo
školu, na Středisku výchovné péče v Příbrami. Byl zaměřen na vztahy ve třídě, vytváření
zdravého kolektivu a na šikanu, jejíž náznak se ve třídě objevil. V rámci druhého bloku navštívila
prima nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Bednu Příbram. Paní Mgr. Kočová provedla
studenty po zařízení a seznámila je s možnostmi využívání volného času v Příbrami. Některé
aktivity si studenti na závěr vyzkoušeli.
Sekunda nejprve navštívila nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Bednu Příbram. Pak se
vrátili do školy, kde proběhl ve školním klubu druhý blok. Bc. Ladislav Hadrbolec, manažer
prevence kriminality města Příbrami, pohovořil se studenty na téma Kriminality v Příbrami.
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Přivedl si s sebou i dva asistenty, které využívá pro práci v terénu. Beseda byla zajímavá
a přínosná.
Tercie zahájila preventivní program v Poradně města Příbrami. Seznámili se službou
Poradenství pro oběti trestních činů a domácího násilí, která v našem městě funguje. Druhý
blok proběhl ve škole v učebně angličtiny, kde Mgr. Antonín Kopáč vedl besedu na téma
Působení psychologa v armádě.
Kvarta zahájila první blok ve škole. Pracovnice Probační a mediační služby pro mladistvé
seznámili studenty s řešením konfliktů spojených s trestnou činností, vysvětlili jim některé pojmy
související s vyšetřováním trestní činnosti, se soudním procesem. Pak se přesunuli do Poradny
města Příbrami.

Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Marie Hlaváčová
Preventivní projekt Řekni drogám ne!
Škola získala v kalendářním roce 2014 státní dotaci z oblasti protidrogové politiky MŠMT
na projekt primární prevence pro studenty 1. ročníků a kvinty. Projekt byl zahájen v březnu 2014
a pokračoval od září do prosince 2014.
Cílem projektu bylo zapojení studentů 1. ročníků do uceleného programu primární prevence.
Spoluprací s třídními učiteli a školním metodikem prevence jsme zmonitorovali třídy pomocí
dotazníků, nastavili dle individuálních potřeb dané třídy preventivní program a tím se snažili
ovlivnit postoje a chování nově příchozích studentů z různých základních škol. Do projektu jsme
zapojili i studenty kvinty - osmiletého studia, pro které je přechod z nižšího na vyšší gymnázium
zlomový.
Do projektu byli zapojeni třídní učitelé všech čtyř tříd: Mgr. Hana Štufková, Mgr. Lenka
Pavelková Mgr. Pavla Karasová a Mgr. Václava Reissmüllerová a školní metodik prevence Mgr. Ma-rie Hlaváčová. Byla realizována 4 tematická setkání v rámci třídnických hodin. Celý
tým spolupracoval s akreditovanými lektory Centra primární prevence Magdaléna, o.p.s.
Příbram, kteří jsou průběžně vzděláváni a supervidováni – Mgr. Helenou Fialovou, Hanou
Lukešovou, Petrou Štvánovou, Jesicou Veselákovou. Realizována byla tři setkání v časové dotaci
2 vyučovací hodiny na blok. Jednotlivá setkání programu primární prevence probíhala
v prostorách Gymnázia Příbram, poslední setkání proběhlo v K - centru Příbram.
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Program třídnických hodin
1. Vztahy ve třídě, vytváření zdravého fungujícího kolektivu, problémy adaptace na SŠ.
2. Komunikace v kolektivu. Monitorovací dotazníky.
3. Drogy: Návykové látky, Sex a návykové látky – výstup z workshopu
4. Závislosti: Návštěva a práce K – centra v Příbrami

1. A / 2. A
1. B / 2. B
1. C / 2. C
Kvinta / Sexta

1. třídnická hodina
11. 4. 2014
11. 4. 2014
15. 4. 2014
11. 4. 2014

2. třídnická hodina
28. 4. 2014
25. 4. 2014
30. 4. 2014
2. 5. 2014

3. třídnická hodina
26. 9. 2014
3. 10. 2014
7. 10. 2014
22. 10. 2014

4. třídnická hodina
21. 11. 2014
12. 12. 2014
16. 12. 2014
19. 11. 2014

Program primární prevence
1. setkání: Vztahy ve třídě, komunikace v kolektivu
2. setkání: Návykové látky, sexuální identita, vliv návykových látek na sex
3. setkání: Návštěva K – centra Příbram: Práce s drogově závislými, sociální jednání

1. A / 2. A
1. B / 2. B
1. C / 2. C
Kvinta / Sexta

1. setkání
17. 6. 2014
6. 6. 2014
6. 6. 2014
17. 6. 2014

2. setkání
25. 9. 2014
30. 9. 2014
30. 9. 2014
25. 9. 2014

3. setkání
6. 11. 2014
9. 12. 2014
16. 12. 2014
6. 11. 2014

Přínosem projektu je změna postojů a chování studentů a jejich lepší orientace a začlenění
v daném kolektivu, ve škole i v celé společnosti. Podařila se zlepšit komunikace mezi studenty
navzájem, mezi studenty a třídními pedagogy. Studenti si vytvořili fungující kolektivy. Bloky
primární prevence získali informace o nežádoucích jevech rizikového chování ve škole i mimo
školu. Cíle projektu byly naplněny.

Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Marie Hlaváčová

Knihovna a studovna Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 ve školním roce 2014/2015
Statistika výpůjček ve školním roce 2014/2015
Ve školním roce 2014/2015 bylo z celkového počtu studentů registrováno 318 čtenářů, tj.
60 %.
počet návštěvníků s absenční výpůjčkou

1755

počet výpůjček

30.599
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z toho periodik

1004

počet vyřízených rezervací

4

meziknihovní výpůjční služby

4

Stav fondu knihovny
přírůstek fondu

402 knih a AV dokumentů

v ceně

55.149,- Kč

celkem stav fondu ke 30. 6. 2014

12.316 knih. jednotek

v ceně

1.132.987,- Kč

Výuka realizovaná ve spolupráci s knihovnou ve školním roce 2014/15


15., 19. a 20. září

Lekce Informační bezpečnost pro primu, tercii a 1. ročníky (5

vyučovacích hodin)


22., 24. a 25. září

Lekce Služby knihoven pro 1. ročníky (3 vyučovací hodiny)



21. říjen, 13. listopad

Lekce Dokumenty a slovníky (6 vyučovacích hodin)



20. listopadu

Lekce Informační zdroje, citace pro ČJL (2 vyučovací hodiny)

Akce uskutečněné ve školním roce 2014/15
Celoročně je škola zapojena do projektu „Česká knihovna“ Moravské
zemské knihovny v Brně, díky níž získala v roce 2014/2015 do fondu
knihovny tituly současných českých autorů v částce 6054,- Kč, od roku
2009 jsme získali 92 titulů v hodnotě 20.404.- Kč.
10. září

Sbírka pro nadaci Světluška

22. září

Sbírka pro nadaci Život dětem – Srdíčkový den

říjen – listopad Díky spolupráci s Knihovnou Jana Drdy měli studenti
i učitelé školy na jeden měsíc možnost využívat informace z databáze
TAMTAM společnosti Anopress , která obsahuje archivy stovek
českých periodik, rozhlasových i televizních pořadů.
18. prosince

Čtení k výročí úmrtí Václava Havla, diskuse

únor 2015 V souvislosti s návštěvou Volyňských Čechů,
postižených válkou na Ukrajině, zorganizovala knihovna
sbírku knih v češtině, pohádek, čítanek i beletrie pro Spolek
volyňských Čechů. Celkem studenti, učitelé a další
zaměstnanci školy shromáždili více než čtyři bedny knih.
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16. březen

Sbírka pro nadaci Život dětem – Srdíčkový den

17. – 18. duben Noc v knihovně, téma „Hrdinství v literatuře“
(sekunda, tercie, kvarta)
12. červen

Noc v knihovně, téma „Šifrování“

Březen – červen

Karel Jaromír Erben 1811–2011

Výstava obsahující 10 panelů k 200. výročí narození Karla Jaromíra
Erbena poskytnutá Ústavem literatury Akademie věd ČR,
připravená ve spolupráci s Literárním archivem Památníku
národního písemnictví.

Červen
Podání grantové žádosti k Výzvě 56 MŠMT k tvorbě Čtenářských dílen. Knihovna
v projektu získala částku 113 000,- Kč na nákup knih a elektronických čteček. Program dílen
bude realizován ve školním roce 2015/2016 ve třídách prima, sekunda, kvarta a kvinta.

Vypracovala knihovnice gymnázia Edita Vaníčková Makosová
Zahraniční projekty a jejich zhodnocení
Partnerství evropských středních škol – Erasmus+ (COM_MP_2012_233)
Téma projektu: Think globally: European regions creatively meeting the challenges of our time
(Mysli globálně: Evropské regiony kreativně čelí výzvám naší doby)
Projektová práce v období 1. 9. 2014 - 31. 3. 2015 byla rozdělena na aktivity konané v
jednotlivých partnerských školách během roku a na aktivity konané během mezinárodních
krátkodobých schůzek.
Průběh práce:
V měsíci září každá škola vybrala několik zvolených podtémat, která postupně rozpracovala do
finálních výstupů a prezentací. Erasmus + našeho gymnázia se zaměřil na tři podtémata:
1/ Místa, která volají po změně - focení a mapování problematických míst v Příbrami a blízkém
okolí.
2/ Recyklace odpadu- mapování kontejnerů na odpad v Příbrami pomocí tabletů a tvorba map
v programu OruxMaps.
3/ Invazní rostliny a živočichové- sbírání informací o nejznámějších invazních druzích a jejich
zanesení do map a tvorba finální prezentace v ANJ.
Ve dnech 5. 10. - 10. 10. 2014 proběhlo mezinárodní projektové setkání učitelů v Aurichu
(koordinátor projektu).
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Na schůzce proběhlo:


zaregistrování projektu do e-twinningového prostředí



zhodnocení úspěšnosti podání žádosti o projekt-slabé a silné stránky žádosti,



upřesnění projektového kalendáře mezinárodních projektových schůzek v 1.roce
projektu– Aurich-DE (učitelé) a Volllen-NOR(krátkodobá projektová schůzka studentů a
učitelů, 12.4.-18.4.2015),



upřesnění programu mezinárodní projektové schůzky ve Vollenu 12. 4. - 18. 4. prezentace výstupů jednotlivých partnerských zemí formou veletrhu informací, práce v
mezinárodních skupinách a tvorba tzv. role-plays na vybraná témata z veletrhu
informací.

Součástí programu byla návštěva centra Klimahaus ve městě Bremerhaven - jde o
nejmodernější německé interaktivní centrum, které se věnuje problému klimatických změn na
Zemi.
První kontakt mezi skupinami proběhl zasláním úvodního seznamovacího materiálu o pracovní
skupině v elektronické podobě - tyto první společné výstupy ve formě tzv. osobních profilů byly
prezentovány na blogu koordinátorky Gitty Kleen, zpřístupněny veřejnosti na webových
stránkách projektu v jednotlivých školách.
Projektové aktivity byly založeny na sbírání podkladů k jednotlivým subtématům vybraným
GymPb v září 2014. Studenti dělali rozhovory s představiteli města, dělali průzkumy,
vyhodnocovali ankety, mapovali body v terénu pomocí tabletů a připravovali podklady k tvorbě
map o situaci v oblasti třídění odpadů v Příbrami. Fotili místa, která volají po změně v Příbrami
a navrhovali změny vzhledu pomocí programu Archicad. Připravovali informace o invazních
rostlinách a živočiších v Příbrami a blízkém okolí.
V rámci několika workshopů se studenti učili pracovat s programem OruxMaps a seznámili se
s jeho využitím pomocí navigační hry v okolí hradu Karlštejn dne 29. 10. 2014.Worshop byl
veden ve spolupráci s lektorem z Akademie geoinformačních dovedností v Praze Martinem
Štrosem.
V měsíci prosinci 2014 celá skupina podnikla exkurzi do divadla La Fabrika v Praze. Zde se
seznámila s přeměnou industriální zóny na divadlo. Při té příležitosti shlédli představení “Play“.
Proběhla prezentace programu Erasmus + a prvních výstupů projektové práce na Dni
otevřených dveří Gymnázia Příbram. Byly představeny nové webové stránky Erasmus+ tvořené
studenty a učiteli projektu.
Příprava všech podkladů na veletrh informací ve Vollenu probíhala v češtině. Finální výstupy
a komentáře k nim byly na schůzkách překládány do angličtiny. Studenti se učili, jak prezentovat
své výstupy v angličtině. Byla stanovena definitivní podoba stánku GymPb na veletrhu informací
v rámci mezinárodní projektové schůzky v norském Vollenu 12. 4. - 18. 4. 2015. Byly vytištěny
finální výstupy projektu na téma: Třídění odpadu a recyklace v Příbrami, Zákoutí, která volají po
změně v Příbrami, Invazní rostliny a živočichové v Příbrami a okolí.
Mezinárodní projektová schůzka všech partnerských škol proběhla od 12. 4. - 18. 4. 2015
v norském Vollenu. Skupina GymPb prezentovala výstupy v norské škole pro veřejnost a její
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členové se podíleli v mezinárodních skupinách na dramatizaci prezentovaných problémů.
Mezinárodní skupiny navštívily centrum Engineering Challenge, kde se interaktivně podílely na
animaci výstavby ropných plošin. Dále všichni vyslechli přednášku Green Generation (Zelená
generace). V rámci schůzky proběhla jeden den návštěva hlavního města Osla.
Dne 29. 5. 2015 proběhla úspěšná prezentace projektu pro vybrané třídy Gymnázia Příbram a
pro zástupce z řad městského zastupitelstva. Studenti představili práci v jednotlivých
pracovních skupinách, připravili krátkou prezentaci s fotkami o mezinárodní schůzce ve Vollenu
a na závěr sehráli krátkou scénku v angličtině, která odrážela nejpalčivější ekologické problémy
Příbramska.

Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Hana Štufková
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Naše škola se stala místním centrem programu DofE Award 25. 9. 2013.
Koordinátorkou programu na gymnáziu je Mgr. Eliška Chovancová, která pracuje s týmem
vedoucích Mgr. Lucií Albrechtovou, Mgr. Alicí Matulovou, Mgr. Lenkou Pavelkovou a Editou
Vaníčkovou.
Program má tři úrovně s odlišnou obtížností a délkou trvání – bronzovou (minimálně 6 měsíců),
stříbrnou (minimálně 6 nebo 12 měsíců) a zlatou (minimálně 12 nebo18 měsíců).
19. listopadu 2014 byly v pražském Kongresovém centru slavnostně předány Bronzové ceny
vévody z Edinburghu šesti absolventům z našeho gymnázia. David Zázvůrek, Jan Gjašik, Petr
Kolín, Ondřej Havlišta, Jan Sovička a Ema Albrechtová se tak stali prvními absolventy programu
DofE na naší škole. Během slavnostní ceremonie obdrželi diplomy a odznaky z rukou Tima
Voase, zástupce britské velvyslankyně, a patrona projektu Dana Přibáně – trabantového
cestovatele.
Dalšího velkého úspěchu v tomto programu dosáhly studentky oktávy a čtvrtých ročníků Tereza
Schneebergová, Anna Machutová, Markéta Šikolová, Karolína Langerová, Nikola Kozlíková
a Soňa Vyskočilová pod vedením Mgr. Lucie Albrechtové. Po osmnácti měsících tvrdé práce 20.
května 2015 slavnostně převzaly Zlaté ocenění z rukou hraběnky z Wessexu, globální
ambasadorky Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu v prostorách Velkého sálu Černínského
paláce.
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Studentka oktávy Gymnázia Příbram Lucie Leišová byla pozvána princem Edwardem, aby
v době od 19. do 25. listopadu 2014 přijela do Anglie v rámci projektu Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu. Lucie získala pozvání povečeřet s královskou rodinou díky svému úspěšnému
pokusu přeplavat Gibraltarský průliv. Od Národní kanceláře DofE Award získala na tuto akci
finanční dar 50 000 Kč.
V současné době pracuje na naší škole další bronzový tým pod vedením Mgr. Alice Matulové.
Tento tým již splnil všechny požadavky programu kromě dobrodružné expedice, kterou plánuje
na nejbližší dobu.
Mgr. Lucie Albrechtová právě v měsíci červnu zahájila činnost dalšího týmu studentů, kteří chtějí
získat Zlatou cenu vévody z Edinburghu. O program, který se zaměřuje na vyvážený a
komplexní osobnostní rozvoj mládeže a aktivní trávení volného času, studenti projevují
stoupající zájem.

Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Eliška Chovancová
PLLAB – Literární cena studentů čtyř partnerských škol
Jedná se o perspektivně dlouhodobý mezinárodní projekt, kterého se v první fázi, ve školním
roce 2013/2014, účastnila gymnázia čtyř partnerských evropských regionů: Gymnázium,
Příbram, Legionářů 402, Středočeský kraj, ČR, Gymnázium Charles de Gaulle, Dijon,
Burgundsko, Francie, Martinu Gymnasium, Linz, Porýní-Falcko, Německo, Gymnázium, Opole,
Vojvodství opolské, Polsko
Ve školním roce 2014/2015 byl projekt transformován na dvoustranný: česko-francouzský.
Hlavním organizátorem tentokrát byla česká strana – tedy naše gymnázium. Cílem bylo
seznámení se s aktuální českou literaturou. Výchozím bodem společné práce byla kniha
současného českého autora Jaroslava Rudiše Konec punku v Helsinkách, kterou si z námi
navržených autorů vybrala francouzská strana. Novým partnerem projektu se stal Památník
Karla Čapka ve Strži, který zajistil setkání se spisovatelem Jaroslavem Rudišem a besedu
s písničkářem a básníkem Jiřím Dědečkem. Studenti obou škol s knihou pracovali pod vedením
učitelů během celého školního roku a spolupráce vyvrcholila návštěvou francouzské skupiny
v červnu 2015. Studenti francouzského gymnázia Lycée Charles de Gaule pobývali v Příbrami
v týdnu od 1.6. do 5.6. Během této nepříliš dlouhé doby se seznámili s fungováním naší školy a
s hlavními pamětihodnostmi našeho města a kraje, jakými jsou např. Památník Vojna
v Lešeticích, Hornické muzeum Příbram, Památník Karla Čapka. Nevynechali jsme samozřejmě
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ani hlavní město. Klíčovým cílem projektu ale byla česká literatura, a tak šlo hlavně o ni. Proběhly
dvě besedy s významnými českými umělci. První s autorem knihy Konec punku v Helsinkách
Jaroslavem Rudišem, který si pro studenty připravil poutavé autorské čtení, a druhá s
písničkářem a básníkem Jiřím Dědečkem, který si celé své vystoupení sám moderoval
francouzsky a prokládal ho francouzsko-českými písněmi. Literární pouť poté pokračovala na
Památníku Karla Čapka, kde byl pro studenty připraven bohatý program. Studenti zhlédli krátký
film o životě a díle Karla Čapka a získané vědomosti ověřili kvízem, poté Francouzi naopak
prověřili znalosti českých studentů, a to o knize Jaroslava Rudiše. Projekt umožnil studentům
kontakt s cizojazyčným prostředím, seznámení se s kulturním bohatstvím partnerské země a
přispěl také ke vzdělávání a výměně zkušeností učitelů. V roce 2015/2016 se k projektu připojí
německá škola Are-Gymnázium z města Bad Neuenahr-Ahrweiler a snad i polské gymnázium
z města Opole. V tomto školním roce přebírá organizaci právě škola německá a pracovat se
bude s knihou současného německého autora. O výběru autora i knihy se momentálně
rozhoduje. Na Gymnáziu, Příbram, Legionářů 402 odpovídají za projekt Mgr. Veronika Šedivá
a Mgr. Daniel Kříž.

Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Veronika Šedivá
Přírodovědná výprava Itálie – jižní Tyrolsko VALLE DI LEDRO
Ve dnech 15. – 22. 6. se skupina 20 studentů Gymnázia Příbram zúčastnila již tradiční exkurze
v italském Valle di Ledro. I letos jsme byli ubytováni v apartmánech v obci Bezzecca, která leží
asi 2km od Lederského jezera. V rámci našeho pobytu jsme absolvovali několik výstupů do
pohoří obemykajícího jezero Ledro, již v úterý jsme stanuli na hoře Cima d´Oro – převýšení přes
1000m. Během tohoto výstupu nás čekalo několik nej! naší exkurze – podařilo se nám pozorovat
orla skalního, který kroužil nad našimi hlavami v oblasti se snad vůbec nejhojnějším výskytem
palpostů dělostřelectva rakouské armády z období první světové války. O několik kilometrů dál
jsme (vůbec poprvé za naší 7mi letou anabázi do této oblasti) narazili na velmi vzácnou orchidej
– střevíčník pantoflíček. Po již tak náročné úterní exkurzi jsme se ve středu vydali na nejvyšší
horu Lederské oblasti a tou je Monte Cadria. Jednou z nejzajímavějších částí tohoto výstupu je
oblast horských luk s neuvěřitelně nakvetlou vzácnou alpskou květenou zastoupenou hlavně
druhy ze skupin hořců, orchideí, úpolínů a lilií. Při sestupu z údolí pod Cadrií se nám podařilo
narazit na sviště horské. V rámci exkurze jsme také absolvovali dvoudenní výlet (pátek a sobota)
s přespáním na salaši nad horskou vesnicí Pregasina v oblasti nad jezerem Garda. I když salaš
poskytovala dostatek místa na přespání, většina studentů přenocovala pod širým nebem. V
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neděli jsme navštívili městečko Arco se středověkým hradem a město Rivu ležící na břehu jezera
Garda. Z kratších výletů a exkurzí ještě zmíním výlet k vodopádu do Tiarno de la Soto, návštěvu
Palafitte – muzea upomínajícího osídlení Lederského údolí v době bronzové a prohlídku
Garibaldiho zákopů v Bezzecce. Celotýdenní program byl završen v neděli účastí na místním
hudebním festivalu Festa della Musica.

Vypracoval vedoucí expedice Mgr. Petr Vocílka
Projekt Silné já, dynamické my
Již druhým rokem Gymnázium Legionářů navázalo na loňskou spolupráci s I.-Kant- Gymnasium
Lachendorf. Projekt byl realizován formou dvoutýdenního výměnného pobytového zájezdu a
byl finančně podporován Česko-německým fondem budoucnosti.
Letos jsme se zaměřili na posílení protidrogové prevence ve vyšších ročnících. Dvounárodnostní
perspektiva nabízela nejen zajímavý pohled na situaci studentů ze sousední země, ale také nový
úhel pohledu na sebe sama, na vlastní přání, pocity a touhy. Projekt byl evaluován oběma
stranami. Hodnocení probíhalo vždy ve smíšených česko-německých skupinách.
V obou dvou zemích jsme navštívili místní protidrogová centra, v nichž se formou workshopů
či přednášky seznámili s tamější situací. Jako obzvlášť cenná se ukázala návštěva terapeutické
komunity v Mníšku pod Brdy, neboť jsme měli možnost setkat se nejen s vedoucím terapeutické
skupiny, ale také s jedním z jejích klientů.
Emocionální a estetický přístup k tématice návykových látek umožnil studentům dvojí různé
vnímání, reflexi tématu a sebereflexi v cizím jazyce. Studenti dokumentovali svoje poznatky
pomocí dotazníků a fotografií a ty si pak vzájemně vyměňovali. Ukázalo se, že naše spolupráce
také pomohla odstranit některé z předsudků, jež mezi oběma národy existují, např. že mnohé
z drog jsou v České republice legální.
Výměnný program podpořil úsilí studentů při studiu cizího jazyka, na německé straně se
podařilo vzbudit velký zájem o Česko, které je v Dolním Sasku poměrně málo známé. Navíc
byla navázána mnohá přátelství v rovině osobní. Studenti byli ubytováni v hostitelských
rodinách a trávili s nimi svůj volný čas. Přirozeným způsobem tedy rozvíjeli nejen komunikační
schopnosti v cizím jazyce, ale také poznávali rodinné zvyky tamější společnosti.
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Protože projekt zcela splnil veškerá očekávání, je naším cílem a přáním tento projekt
uskutečňovat i v následujících letech a spolupracovat s našimi zahraničními sousedy nad jinými
novými tématy.

Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Vendula Reismüllerová
Projekt KES
Konkrétním výstupem projektu ve školním roce 2014/15 byla realizace výměnného
studentského pobytu v Southamptonu v září 2015 v návaznosti na 1.turnus pobytu anglických
studentů v Příbrami na jaře 2014. Ve dnech 20. - 27. 9. 2014 byl završen první ročník spolupráce
s partnerskou školou „King Edward VI School“ formou reciproční návštěvy šesti českých
studentů a dvou pedagogů. Program v Southamptonu zahrnoval pobyt v anglických
hostitelských rodinách, výuku na anglické soukromé výběrové škole, poznávání místních
pamětihodností a návštěvu Stonehenge a několika anglických měst včetně hlavního města.
Čeští studenti a učitelé se v prostředí prestižní britské školy seznámili se zdejším výchovněvzdělávacím procesem a s celkovým systémem britského školství, získali přímé informace
o reáliích Velké Británie v prostředí měst Southampton, Winchester, Salisbury a Londýn.
Studenti si prohloubili své jazykové kompetence v prostředí školy a anglické hostitelské rodiny.
Přínosem projektu byla osobní seberealizace žáků v oblasti jazykové a rozvoj jejich tvůrčích
aktivit při prezentaci školy, Příbrami a České republiky. Čeští studenti se aktivně účastnili výuky
a spolu se svými anglickými přáteli dne 23. 9. odprezentovali materiály o 1. turnusu projektu
KES před školním shromážděním za účasti padesáti zdejších učitelů a tisíce studentů. Na
projektové schůzce za účasti ředitele školy, obou koordinátorek a dalších členů projektového
týmu byl dohodnut pevný harmonogram budoucích výměnných pobytů. Reciproční výměna se
bude realizovat v České republice vždy v měsíci dubnu a v Anglii v měsíci září. Další turnus
výměnných pobytů byl stanoven na duben 2016.
Týdenní pobyt v Anglii přinesl českým studentům i učitelům celou řadu nevšedních zážitků
a nových zkušeností. Účast na výuce předmětů humanitního i přírodovědného zaměření,
návštěva mimoškolních a volnočasových aktivit (na škole je celkem 50 kroužků a klubů),
stravování ve školní jídelně, jízda školním autobusem, účast na ranním shromáždění, osobní
setkání s ředitelem školy- to vše bude patřit k nezapomenutelným zážitkům z anglického
školního prostředí. V hostitelských rodinách se účastníci seznámili se zdejším životním stylem,
hovorovým jazykem a s rodinami podnikli několik individuálních výletů (např. do města
Portsmouth). V rámci poznávacích výletů se česká skupina seznámila s historickým centrem
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města Southampton a navštívila městská muzea (např. SeaCity Museum). Největší zájem byl o
výstavu „ Titanic“. Ve městech Winchester a Salisbury si účastníci prohlédli zdejší katedrály
s doprovodem a odborným výkladem místních průvodců. Během cesty do Stonehenge mohli
poznávat další stopy neolitické, keltské, římské, anglosaské i normanské kultury, které odkazují
na mimořádný historický význam tohoto regionu v anglických dějinách. Jednodenní výlet do
Londýna zahrnoval návštěvu nejznámějších pamětihodností a turistických atrakcí (Houses of
Parliament, Big Ben, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Picadilly Circus, St. Paul´s Cathedral
aj.). Největší zážitky mají účastníci spojené s prohlídkou Londýna z vyhlídkového kola
Londýnského oka (The London Eye). Během pobytu v Anglii došlo k upevnění přátelských
vztahů, které studenti a učitelé obou škol spolu navázali v dubnu 2014 v České republice.
Díky projektu došlo k propojení činnosti škol podobného akademického zaměření ze zahraničí
v rámci EU. Konkrétní výstup projektu ve školním roce 2014/15 přispěl k posílení jazykové
a odborné připravenosti zúčastněných studentů i učitelů a k propagaci dobrého jména školy,
města Příbram a České republiky ve Velké Británii. Informace o realizaci výměnného pobytu
lze nalézt na webových stránkách gymnázia: http://gymtv.pb.cz/kvintani-studuji-na-anglickeskole/ , http://gymtv.pb.cz/so-long-southampton/ a na webových stránkách King Edward VI
School: https://www.kes.hants.sch.uk/news-stories/co-curricular/prague-exchange---homeleg.
Součástí projektu KES byla ve školním roce 2014/15 též realizace 2. ročníku Jarní olympiády pro
žáky z Praktické a speciální školy Příbram. Pro téměř stovku soutěžících z této školy si studenti
Gymnázia Příbram připravili deset stanovišť. Jednalo se o stanoviště zejména sportovního
zaměření (např. opičí dráha, florbal, skákání panáka, skákání přes švihadlo), nechyběly ani tvůrčí
dílny (např. malba na oblázky, tvorba skládanek z papíru). Program zahrnoval i společnou
rozcvičku, zpěv a tanec, simulovaný živý přenos GymTV se vstupy reportérů a soutěžících.
Vítězové obdrželi medaile vytvořené studenty Gymnázia Příbram, každý účastník soutěže byl
navíc obdarován balíčkem sladkostí. Jarní olympiáda 2015 přinesla opět radost soutěžícím,
organizátorům i učitelům z obou škol. Informace o realizaci této akce lze nalézt na webových
stránkách gymnázia: http://gymtv.pb.cz/stitky/kes/ dále na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/
vase-zpravy/310042-jarni-olympiada-v-pribrami/ a na webových stránkách Základní praktické
a speciální školy Příbram: http://ouu.pb.cz/a-archaktu.html.

Vypracovala koordinátorka projektu PaedDr. Hana Kuchyňková
Spolupráce s Britskou radou
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SHAKESPEAROVY SONETY- PŘEDNÁŠKA PROF. MARTINA HILSKÉHO
Dne 11. května 2015 se uskutečnila již v pořadí šestá přednáška prof. Hilského na Gymnáziu
Příbram, která proběhla za účasti paní Dagmar Sephton, projektové manažerky Britské rady,
a australského herce Gabriela Andrewse. Úvodního slova se ujala Mgr. Hašková. Tématem
přednášky byly Shakespearovy sonety a jejich interpretace. Prof. Hilský se zabýval vznikem a
vývojem sonetu a po srovnání formální a obsahové stránky italského a anglického sonetu se
zaměřil na analýzu několika vybraných Shakespearových sonetů s ohledem na aktuálnost jejich
výpovědi ve vztahu k současnosti a současnému čtenáři. Citace textů v angličtině zazněly
v přednesu hosta z Austrálie. Přednášky se zúčastnilo 140 posluchačů z řad studentů a
pedagogů. GymTV zajistilo televizní záznam, který je k dispozici na webových stránkách
http://gymtv.pb.cz/hilsky/.
Spolupráce Gymnázia Příbram s Britskou radou a prof. Hilským se do dalších let rýsuje jako
velmi slibná a vzájemně obohacující.

Vypracovala koordinátorka projektu PaedDr. Hana Kuchyňková
Zahraniční partneři
Partnerské školy projektu Erasmus+ Gymnázia, Příbram, Legionářů 402:
Gymnasium Ulricianum Aurich, Dolní Sasko, Německo
Vollen Skole - Norsko
Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępno - Polsko
Liceo scientifico „Orazio Grazzi“ Savona – Itálie
Partnerská škola projektu KES (King Edward VI School)
King Edward VI School Southampton – Velká Británie
Partnerská škola Česko-německého fondu budoucnosti
Immanuel - Kant – Gymnasium Lachendorf u Hannoveru – Německo
Partnerské školy projektu Literární dobrodružství napříč Evropou
Lycée Charles de Taille – Dijon, Burgundsko – Francie
Gymnasium Martinus – Linz, Porýní – Falcko – Německo
Gymnasium Opole – Opole, Vojvodství Opole – Polsko
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Další zahraniční partneři
Střední škola při Velvyslanectví Ruské federace v České republice
Dům vědy a kultury v Petrohradě (Ruská federace)
Velvyslanectví Ruské federace
Česko-ruská společnost, o.s. Česká rada
Susskiy Mir Findation (Moskva)
Lyceum „MOK“ (Voroněž)
Správa Čechovského rajonu Moskevské oblasti (Čechov)
Účast žáků ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších
soutěžích
Žáci školy se umísťují na předních příčkách v jazykových, sportovních, vědomostních soutěžích
a olympiádách jak v republikovém kole, tak v kolech krajských a okresních.
Hodnocení prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů
ve školním roce 2014/2015
Minimální preventivní program Gymnázia Příbram vycházel z Minimálního preventivního
programu pro školy a školská zařízení a nové strategie prevence nežádoucích jevů 2009 - 2013
a dlouhodobého záměru školy v oblasti prevence rizikového chování a Metodického
doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních č. j. 21 291/2010-28. Byl koncipován jako průběžný a návazný a je součástí
ŠVP školy. Byl přizpůsoben specifickým podmínkám a potřebám školy.
Pedagogický sbor byl celý školní rok pravidelně informován na poradách a seznámen
s jednotlivými problémy ve třídách. Se ŠMP a VP jednala pravidelně ředitelka školy. Rodiče byli
informováni prostřednictvím webových stránek školy a na pravidelných třídních schůzkách.
Důležitým informačním zdrojem byla rovněž vlastní školní televize Gymnázia Příbram.
Ve vestibulu školy je umístěna nástěnka s kontaktními údaji, odkazy na pomoc v krizových
situacích, linky bezpečí apod.
Během přípravného týdne, 27. 8. – 29. 8., Mgr. Marie Hlaváčová absolvovala pracovní setkání
s manažerem prevence kriminality města Příbrami Bc. Ladislavem Hadrbolcem, s PaedDr. Janou
Ptáčkovou – Středisko výchovné péče a Hanou Lukešovou z Centra primární prevence
Magdaléna, o.p.s. Příbram. Byla naplánována vzájemná spolupráce během školního roku.
Hned na začátku školního roku byl realizován ve spolupráci s paní knihovnicí Editou Vaníčkovou
projekt „Bezpečné užívání internetu“ pro studenty primy a 1. ročníků.
20. 11. navštívila školu MUDr. Monika Podlahová a besedovala s děvčaty primy na téma „Čas
proměn“. Tento rok si se studentkami paní doktorka povídala o problémech dospívajících dívek
a odpověděla na řadu dotazů.
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15. dubna se konal každoroční projekt s názvem „Den proti kriminalitě a násilí“. Účastnili se ho
studenti nižšího gymnázia. Program byl rozdělen do šesti bloků. Studenti navštívili Středisko
výchovné péče v Příbrami, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Bednu Příbram a Poradnu
města Příbrami. Bc. Ladislav Hadrbolec, manažer prevence kriminality města Příbrami,
pohovořil se studenty na téma Kriminality v Příbrami. Přivedl si s sebou i dva asistenty, které
využívá pro práci v terénu. Mgr. Antonín Kopáč vedl besedu na téma Působení psychologa
v armádě. Pracovnice Probační a mediační služby pro mladistvé seznámili studenty s řešením
konfliktů spojených s trestnou činností.
Od září do prosince 2014 pokračoval projekt „Řekni drogám ne“, na jehož realizaci získala škola
dotaci z MŠMT v únoru 2014. Přínosem projektu byla změna postojů a chování studentů a jejich
lepší orientace a začlenění v daném kolektivu, ve škole i v celé společnosti. Podařila se zlepšit
komunikace mezi studenty navzájem, mezi studenty a třídními pedagogy. Studenti si vytvořili
fungující kolektivy. Bloky primární prevence získali informace o nežádoucích jevech rizikového
chování ve škole i mimo školu.
22. a 23. června se studenti 1.A a kvinty zúčastnili mezinárodního průzkumu Evropské školní
studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2015).
Program prevence rizikového chování byl naplňován během celého školního roku
i v jednotlivých předmětech, hlavně ve výchově ke zdraví, biologii a základech společenských
věd. Škola spolupracovala s Pedagogicko - psychologickou poradnou Příbram, Státním
zastupitelstvem, Policií ČR, Soudem, Magdalénou Příbram.
Součástí nespecifické prevence byli kroužky, školní zájezdy, škola v přírodě, sportovní kurz
a adaptační kurs prvních ročníků, kde se studenti učí žít spolu i mimo lavice. Především
adaptační kurz a škola v přírodě pomáhali studentům vytvořit zdravé třídní kolektivy.
Během školního roku nebyly řešeny žádné vážné problémy. Během školního roku se konala
v Příbrami dvě setkání školních metodiků prevence pod vedením PhDr. Zdeňka Stočese, 4.
listopadu a 14. dubna.

Vypracovala metodička prevence sociálně patologických jevů Mgr. Marie Hlaváčová
Hodnocení multikulturní výchovy ve školním roce 2014/2015
Gymnázium Příbram, Legionářů bylo vybráno ministerstvem vnitra, společně s dalšími školami
v České republice, aby pomohlo ukrajinským dětem. Ozdravného pobytu v ČR se zúčastnilo 93
dětí ve věku 10 – 15 let z celé Ukrajiny. Celá akce vznikla z iniciativy ministra zahraničních věcí
Lubomíra Zaorálka, který přislíbil seznámit děti s volnočasovými aktivitami českého školství.
Děti byly ubytovány v zařízení Ministerstva vnitra ČR Hotel Solenice. Každý čtrnáctidenní turnus
obsadilo 31 dětí společně s pěti dospělými osobami. Výuku na téma Poznej ČR, připravili učitelé
a studenti v hodinách zeměpisu, dějepisu, hudební výchovy a tělesné výchovy. Volnočasové
aktivity pro děti zajistila Arcidiecézní charita Praha a Farní charita Příbram.
Slavnostní přivítání v hudebním sále zahájil školní orchestr GymBand, tentokrát pod taktovkou
studenta Adama Závodského a ke konci slavnostního zahájení obdržely děti dárky, které jim
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předaly třídy prima a kvinta. Atmosféra byla v tu chvíli, ale nejen tehdy, velmi přátelská a plná
emocí.
***
Více než dvě plné krabice. Takový je výsledek sbírky, kterou vyhlásila knihovnice Gymnázia
Příbram Edita Vaníčková. Studenti měli do knihovny přinést učebnice češtiny a dětské knihy,
které chtějí darovat ukrajinským dětem pobývajícím v současné době v České republice na
ozdravném pobytu. Během dvou dnů se sešla doslova hromada učebnic pro základní i střední
školy, ale také množství dětské literatury. Vše si s sebou odveze první turnus ukrajinských
školáků, kteří je využijí ve svých školách k výuce češtiny. Právě v tomto turnusu jde totiž většinou
o potomky volyňských Čechů. Ti odešli v druhé polovině 19. století z tehdejšího RakouskaUherska do carského Ruska v reakci na zprávy o výhodných podmínkách pro nové obyvatele
některých oblastí dnešní severozápadní Ukrajiny.

***
Radost v rozzářených tvářích soutěžících – to byl hlavní výsledek 2. ročníku Jarní olympiády,
kterou pro děti z Praktické školy Příbram zorganizovali studenti Gymnázia Příbram v rámci
projektu KES. Jeho hlavní náplní je sice spolupráce s partnerskou školou ve Velké Británii, ale
po loňském úspěchu akce, které se zúčastnili i britští hosté, gymnazisté olympiádu rádi
zopakovali. Pod vedením PaedDr. Hany Kuchyňkové si studenti připravili pro téměř stovku
soutěžících deset stanovišť. Od těch sportovních jako třeba opičí dráha, florbal, skákání panáka
či přes švihadlo až po ta kreativní, kde olympionici malovali na oblázky nebo vytvářeli skládanky
z papíru. V programu nechyběla ani pořádná rozcvička, kterou vedl Michal Dvořák z
kvarty. Oktavánka Anna Machutová se chopila mikrofonu a děti naladila svým zpěvem a
moderátorky Anna Kopsová a Jitka Vondrášková měly celé dopoledne program perfektně pod
svou kontrolou. Jak už to u takových akcí bývá, není důležité, kdo zvítězil – zda to byla
Jihoafrická republika nebo Austrálie. Odměnu samozřejmě dostali všichni, a byla sladká! A ti,
kteří se snažili nejvíc, získali také medaili – co kus, to originál, vše od studentů gymnázia z hodin
výtvarné výchovy.
***
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Atmosféru velkých běžeckých závodů zažila na vlastní kůži skupina studentů plnících
bronzovou úroveň Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). V sobotu 28. 3. pomáhali
jako jedni z mnoha dobrovolníků při organizaci pražského Sportisimo 1/2Maratonu, konkrétně
zajišťovali bezpečnost na trati mezi 6. – 8. km závodu. Bylo zážitkem sledovat, jak vypadá
zákulisí takové masové akce. Samotný závod byl plný emocí: 12 500 běžců a stejně tolik příběhů,
povzbuzující diváci, nečekané okamžiky, a to vše v kulisách prosluněné Prahy.

***
V úterý 4. listopadu uspořádala sedmička studentů z kvinty „Pohádkový les“ pro děti z Mateřské
školy Podlesí. Les ožil pohádkovými postavami. Děti procházely vyznačenou trasou a plnily
originální úkoly pro ně připravené čarodějnicí, včelkou Májou, čertem, princeznou, Červenou
karkulkou, indiánem a králem.

***
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Ghana – země klidu a lehké euforie ze života, bez jakéhokoli spěchu a stresu. Právě tato země
se stala cílem bývalého studenta gymnázia Ondřeje Ježka. Ondřej, student lékařské fakulty
Univerzity Karlovy, dostal možnost se v rámci výměnného programu dostat právě sem
a poznávat tamní zvyklosti místních mediků. A naše gymnázium zase dostalo možnost Ondřeje
pozvat na půdu školy a umožnit studentům vychutnat si alespoň přetlumočeně chvíle z jeho
cest, ve formě poutavé přednášky. Přednáška byla, co se týče jednotlivých témat opravdu
bohatá. Studenti měli možnost se seznámit jak se zážitky z „místa činu“, kde Ondřej trávil nejvíce
času, tedy z místní nemocnice, ale i z každodenního života, od úsměvných krizových situací na
koleji, kde byl Ondřej ubytován, až po zážitky s ghanskými obyvateli přímo na ulicích. Mluvené
slovo doprovázela projekce fotografií pořízených během pobytu.

***
Studenti třetího ročníku s volitelným předmětem Stát a občan se vydali na exkurzi do Prahy.
Jejich cílem byla návštěva neziskové nestátní organizace Modrý klíč. Ta se zabývá poskytováním
sociálních služeb dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Na úvod
byli studenti informováni o provozu Modrého klíče, běžných aktivitách dne a hlavním úkolu
organizace, kterým je poskytnout klientům co nejvíce možný život podobný normálnímu životu.
Děti zde mají možnost vzdělání jak mateřské školy, tak i základní školy speciální.
***
Do různých tajuplných a nádherných míst Indonésie se díky vzdělávacímu projektu Planeta
Země 3000 mohli podívat studenti prvních a druhých ročníků, kvinty a sexty. Program s názvem
Indonésie – po stopách lidojedů byl připraven v příbramském kině. Jedinečná příroda a unikátní
živočišné druhy, tajuplná náboženství či často děsivé tradice tohoto exotického světa. Naprosto
odlišný životní styl lidí z druhé strany planety, a dokonce život přírodních národů, žijících na
úrovni doby kamenné. To vše zachytil film, vytvořený dobrodruhem a zakladatelem projektu
Planeta Země 3000, Adamem Lelkem. Studenty touto krásnou exotickou zemí provázela
moderátorská dvojce, která různé mapy, animace či fotografie komentovala.
***
Seminář regionální geografie vyrazil v březnu do pražského kina Světozor. Zde byl připraven
pořad v rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech s názvem Jeden svět. První
programový dokument byl ThuleTuvalu, který vypráví o změnách klimatu v grónském městečku
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Thule stejně jako na polynéském ostrově Tuvalu. Dokument zblízka sledoval osudy několika
místních rodin, které si uvědomují, že jejich tradiční způsob života a obživy spěje rychlostí
tajícího ledu ke změně.
Poslední film v rámci páteční exkurze nesl název Putinovy „Děti 404“. Ruští teenageři osobně
natáčeli, co vše musí prožívat jako homosexuálové v Rusku. Mluvili o zážitcích se šikanou,
pokusech o sebevraždu a hlavně snahách o útěk z Ruska a seberealizaci v tolerantnějším
zahraničí. Po skončení každého promítání následovala debata k představenému tématu.

V dubnu studenti absolvovali celodenní kurz komunikačních schopností, který vedl Brit Karl
Byrne. Ten už několik let připravuje finalisty mezinárodní soutěže FameLab na jejich závěrečný
výstup. Kurz, jehož se studenti účastnili, byl zkrácenou verzí této práce. Během několika hodin
si vyzkoušeli například cvičení na zmírnění nervozity, zklidnění dechu, ale dostali i užitečné tipy,
jak zaujmout diváky a působit přirozeně. Několik z nich si mohlo vyzkoušet rozhovor, kdy lektor
zaujal roli manipulativního redaktora a demonstroval tak subjektivní pohled některých médií,
kterému je potřeba umět se vyhnout. Celý kurz probíhal v anglickém jazyce, což účastníkům
nečinilo žádné problémy.

***
Studentka oktávy Gymnázia Příbram Lucie Leišová přijala pozvání prince Edwarda, aby v době
od 19. do 25. listopadu přijela do Anglie. Pozvání obdržela v rámci projektu Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu. Ten zorganizoval setkání úspěšných studentů z celého světa, kteří díky
tomu měli příležitost povečeřet s královskou rodinou. Jednalo se pouze o tři mladé lidi, což
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podtrhuje prestiž celé akce. Lucie si čest navštívit prince Edwarda v jeho sídle v panství Bagshot
vysloužila díky svému úspěšnému pokusu přeplavat Gibraltarský průliv. Právě projekt
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu ji v tom podpořil.
První dva dny byly vyhrazeny pro nacvičení projevu a protokolu, který bylo potřeba v průběhu
večeře striktně dodržet. Víkendový program byl zcela v režii studentů, kteří navštívili některé
londýnské pamětihodnosti a jiná zajímavá místa. Poslední den byl doslova dnem D. -setkání
s princem.

***
Zástupci GymTV a jilemnické TV Krkonoše se zúčastnili 9. výroční konference EBU v Praze na
Žofíně.
Setkání hostila Česká televize a na dvoudenní konferenci se sjeli zástupci televizí z celé Evropy
sdružených v rámci Evropské vysílací unie (EBU). Ta je zastřešujícím orgánem většiny
evropských veřejnoprávních televizí v oblasti výměnné sítě pořadů či akvizice práv na sportovní
události. Na Žofíně si zástupci takových značek jako třeba britská BBC, německá ARD a ZDF,
italská RAI či rakouská ORF vyměňovali zkušenosti v oblasti zpravodajství a jedna část byla také
věnována dětskému zpravodajství. Televize z Německa, Dánska, Holandska a České republiky
tu prezentovaly svoji tvorbu a součástí byla také diskuze o vztahu dětí a teenagerů ke
zpravodajství. Právě v této diskuzi vystoupili před stovkou zástupců z více než dvaceti zemí
redaktoři obou pozvaných školních televizí, aby ukázali svůj pohled na zpravodajství. Podle
ohlasů pohled mladých na témata, která je zajímají nebo naopak nudí, přinesl zajímavou
konfrontaci s tvůrci „dospělého“ zpravodajství.
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***
Studenti třetích ročníků dostali ke dni dětí netradiční dárek. Tím byla přednáška známého
cestovatele Tomáše Kubeše, který přišel poreferovat o svojí cestě po Sibiři. Během té prošel
mnoho velkých sibiřských měst jako například Jakutsk, zažil oslavy slunovratu v Ysyakh a projel
takzvanou silnici koster, která byla vystavěna během komunistické éry, až do města Magadan.
Přednáška byla doplněna bohatým obrazovým materiálem, který Tomáš Kubeš během svého
putování nasbíral.

Příspěvky z webu www.gymtv.pb.cz uspořádala a doplnila koordinátorka multikulturní výchovy
Mgr. Lucie Albrechtová

Hodnocení environmentální výchovy ve školním roce 2014/2015
Již druhým rokem pořádá Gymnázium Příbram kroužky pro žáky školy i pro žáky základních
škol z Příbrami a okolí, které lákají přírodní vědy – fyzika, chemie a biologie. Díky projektu
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem tak v odborných
pracovnách gymnázia rostou možné budoucí hvězdy těchto oborů. Anebo prostě lidé se
zálibou v přírodě a jejích zákonech, tajích a krásách. Pod vedením pedagogů gymnázia, ale
také pedagogů z některých základních škol běží dva úterní kroužky biologie, dva páteční
kroužky chemie a úterní a středeční kroužky fyziky. V chemické laboratoři se to již tradičně
hemžilo nejrůznějšími pokusy – právě o chemické kroužky je zájem nejvyšší. Nezaháleli ani
biologové se svými mikroskopy a fyzikáři se předháněli, kdo a jakým způsobem postaví nejvyšší
věž z papíru. Na činnost kroužků bedlivě dohlíží manažer projektu RNDr. Petr Hrubý a velký
přínos znamená i pro asistenty pedagogů, kterými jsou studenti gymnázia.

S počátkem nového školního roku byla zahájena druhá polovina realizace projektu Cestou
přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem financovaného z prostředků
Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.
I v tomto roce jsou plánovány rozličné aktivity zaměřené na podporu přírodovědných
a technických předmětů. Zorganizovány budou další exkurze a přednášky, ve své činnosti
budou pokračovat kroužky biologie, chemie a fyziky, ještě více se prohloubí spolupráce se
základními školami.
52

Významným přínosem tohoto projektu je i nákup pomůcek. V závěru minulého školního roku
a v průběhu prázdnin se sbírky biologie, chemie a fyziky rozšířily o pomůcky v hodnotě téměř
1 000 050 Kč. Jedná se především o žákovské a demonstrační soupravy do fyziky, přístroje,
chemikálie a laboratorní sklo do chemie, biologické a geologické modely, mikroskopy,
mikroskopické preparáty a binokulární lupy do biologie.
Další velkou akcí bude modernizace učebny fyziky a učebny přírodních věd, která by mělo být
dokončena do konce tohoto roku.
***
Již tradičně měli studenti gymnázia možnost osvěžit si zásady první pomoci, případně se je
vůbec naučit. Někdejší studentka školy a budoucí lékařka Markéta Šmejkalová totiž i letos
zavítala mezi žáky s hodinovým kurzem základů první pomoci. Studentům předvedla umělé
dýchání, masáž srdce a další prvky, které se kdykoliv komukoliv mohou hodit. Na řadu přišla
pomoc při úrazech, zraněních a dalších situacích, v nichž je třeba rychle, přesně a správně
reagovat. Žáci si také na modelech vše vyzkoušeli a věřme, že odešli připraveni na život.

***
Přírodovědné kroužky, realizované pro žáky gymnázia i základních škol v rámci projektu Cestou
přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, rozjely během října svoji
činnost na plný výkon. Jak oba biologické kroužky, tak i ty chemické a rovněž tak i fyzikální. V
jejich vedení se většinou střídají jednotliví vyučující každého z předmětů a žákům nabízejí
nejrůznější aktivity.
Například úterní fyzika přinesla dva týdny po sobě „létající“ experimenty: nejprve na zahradě
za školou to byly rakety z plastových lahví „poháněné“ stlačeným vzduchem a týden poté
papírové rakety, které si žáci vyrobili a také silou svého dechu startovali. Vedoucí kroužku Mgr.
Karel Heřman rozhodně slavil úspěch. V rámci biologického kroužku se pod vedením Mgr.
Aleny Vrátné zkoumaly příčné řezy listy a jehlicemi a zajímavé pokusy na pátek do chemické
laboratoře přinesla i Mgr. Dana Štefanová.
Buňka v souvislostech. Takový název měla přednáška Mgr. Stanislava Vosolsobě z katedry
experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ten na gymnázium
přišel ve středu osmého října, aby gymnazistům poreferoval o tajích a zajímavostech buněk.
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Dvě hodiny dlouhá přednáška, která byla určena studentům semináře Obecná biologie, ukázala
žákům mnoho nových způsobů, jak lze na buňku pohlížet. Nešlo ale jen o buňky, ale i
organismy, jejich zařazování a nové objevy a technické novinky jako například luminiscenční
látky, s jejichž pomocí se mikroskopování vzorků stává o dost snadnějším, které se na
Přírodovědecké fakultě používají. Návštěva Mgr. Vosolsobě byla umožněna díky projektu
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, který mladé studenty
podporuje v jejich cestě za poznáním.
Toto ovšem nebylo jediným počinem v rámci projektu. V budoucnu na žáky čekají další
zajímavé přednášky, besedy a návštěvy, a to nejen z oboru biologického.
V souvislosti s realizací projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč
Středočeským krajem navštívili žáci fyzikálního semináře společně s dalšími zájemci o fyziku
dne 23. 10. 2014 Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Nejprve absolvovali
krátkou přednášku o cestách ke zvládnutí termojaderné fúze a možnostech jejího využití v
energetice. Následovalo seznámení s tokamakem GOLEM, popis jeho konstrukce a ukázky
provedení experimentů a jejich vyhodnocení. V další části byla připravena návštěva laboratoří
materiálového výzkumu, které se zabývají zkoumáním poruch materiálů a příčinami, které je
způsobují. Vše bylo doplněno odborným výkladem pracovníků fakulty, výborným organizačním
zajištěním a snahou podpořit zájem o studium technických oborů u účastníků exkurze.

Každé liché úterý a středu se konaly kroužky fyziky pod vedením Mgr. Václava Beneše. Studenti
dělali zajímavé pokusy zaměřené na aerodynamiku, zkoušeli simulování tornáda, levitaci
s míčkem a spoustu dalších zajímavých pokusů. Většina účastníků se také vrátila do dětských
let, kdy si hráli s různými stavebnicemi, jako bylo třeba lego nebo merkur. Tentokrát jim ovšem
k zajímavým pokusům posloužily sady pořízené školou v rámci projektu Cestou přírodovědných
a technických oborů napříč Středočeským krajem.
Studenti semináře Obecná biologie vyrazili do Prahy na Přírodovědeckou fakultu univerzity
Karlovy na přednášku nazvanou Charakterizace HIV ko-receptoru CCR5, vedenou studentkou
PřF UK Radkou Moravcovou. Žáci si zde mohli vyzkoušet vybavení určené pro práci v laboratoři
jako například aparaturu na elektroforézu, která odděluje látky podle rychlosti jejich pohybu,
UV-transiluminátor, na kterém své vzorky posléze prohlédli, a jiné.
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Jednou z mnoha klíčových aktivit, které Gymnázium Příbram v souvislosti s realizací projektu
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem zajišťuje, je
organizování odborných exkurzí zaměřených na technické památky regionu a na expozice
technického a přírodovědného charakteru pro žáky partnerských základních škol. První exkurze
byla zaměřena na techniku, a proto nemohla být nevyužita příležitost navštívit atraktivní
interaktivní expozice v v Techmánii v Plzni. Ve dnech 8. a 10. 12. byly zorganizovány výjezdy do
tohoto vzdělávacího centra pro 146 žáků ze ZŠ 28. října, ZŠ Březové Hory a Masarykovy ZŠ
Obecnice. Dle ohlasů od žáků i učitelů splnily návštěvy svůj účel a byly velice pozitivně
hodnoceny všemi účastníky. V plánu jsou další exkurze, tentokrát do Národního technického
muzea a na Přírodovědeckou fakultu UK Praha.
Další benefity v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč
Středočeským krajem čerpaly tentokráte čtvrté ročníky. Studenti seminářů Biochemie
a Antropologie a genetika se zúčastnili přednášky s tématem biotechnologie. Spoustu
informací od výroby piva až po pěstování světlice barvířské produkující lidský inzulín se
dozvěděli od paní doktorky Morávkové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Nejvíce
studenty zajímaly geneticky upravené organismy (tzv. GMO), mezi které patří například
kukuřice, už zmiňovaná světlice barvířská a dokonce i chrti a plemena krav s mutací v genu pro
myostatin.
***
V březnu proběhla přednáška na téma Distribuční soustavy a obnovitelné zdroje energie.
Přednášel Ing. František Vybíralík, CSc., člen ČEZ Distribuce a.s., který patří mezi přední
odborníky na rozvodné sítě a energetické zdroje. Studenti se během přednášky dozvěděli, jak
sítě fungují a jaký je rozdíl mezi klasickou distribuční sítí a inteligentní sítí neboli smart grids.
Seznámili se s třemi největšími distributory elektřiny v ČR a zjistili, jaké jsou výhody a nevýhody
být zemí ve středu Evropy v rámci evropské energetické sítě. Řešili, které z elektráren jsou
nejefektivnější a nahlédli i do problematiky energetiky.
***
Druhé ročníky vyrazily do Prahy na přírodovědeckou fakultu, kde je čekaly dvě přednášky. První
na téma plži, kde se studenti učili rozpoznat ulity jednotlivých druhů plžů a rozeznávat její části.
Měli za úkol poznat například ulitu hlemýždě zahradního nebo rozeznat pásovku hajní, žíhanou
a keřovou. V druhé části jim byli ukázáni nejrůznější členovci od sklípkana přes poustevníka,
strašilky a mnohonožku až po moučné červy, kteří se používají také jako potrava pro větší
členovce. Stateční studenti si mohli pochovat sklípkana nebo mnohonožku a ti ještě odvážnější
ochutnali i moučného červa.
***
Studenti i pedagogové gymnázia se připojili ke všem, kteří sledovali částečné zatmění slunce.
Před školou se sešlo hodně přes stovku zájemců, kteří průběžně přicházeli a odcházeli a za
použití vlastních pomůcek či tmavých skel, které obstaraly iniciátorky pozorování, Mgr. Lenka
Pavelková a Mgr. Lucie Albrechtová, pozorovali celý proces. Částečné zatmění, které v
maximální fázi dosáhlo téměř tří čtvrtin, si nenechali ujít ani další vyučující, především někteří
fyzikáři. Ve vrcholných okamžicích bylo pozorovatelné i částečné zešeření. Vyučující zeměpisu
využili dobrých podmínek také k dalším pokusům – třeba sluneční hodiny, které s pomocí
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buzoly ukazovaly naprosto přesný čas. I díky tomuto pokusu si zájemci ověřili, co je patrné z
mapy – že budova školy je svým průčelím orientována přesně na jih.
***
Již tradičně se naši studenti zúčastnili Ekologické olympiády ve Vlašimi. Soutěží se ve tříčlenných
týmech, celá akce trvá dva dny a ověří tak mnohem více znalostí a schopností.
Letos se této výzvy chopili Ema Albrechtová z kvarty a studenti oktávy Anna Čámská a Filip
Holinger.
Hned v pátek ráno začínala první praktická zkouška. Jelikož téma celé soutěže se letos neslo
v duchu geologie, mapovali studenti horniny v okolí Vlašimi. Navíc museli připravit quest,
putování po Vlašimi za odměnou. Svůj projekt pak následně prezentovali před porotou. Během
deseti minut museli představit svůj návrh a čelit dotazům porotců. Důraz byl kladen hlavně na
to, aby se soutěžící střídali v komentování plakátu, kde byly shrnuty nejdůležitější informace,
a samozřejmě na nápaditost, správnost a kvalitu zpracování.
Následoval písemný test, který obsahoval otázky nejen z geologie, ale ze všech oblastí ekologie
a aktuálního dění v oblasti ochrany přírody. Pak už se tým našeho gymnázia přesunul na
poznávačku, která je tradičně jednou z obtížnějších částí soutěže. Nejen, že se soutěžící musí
orientovat v rostlinách a živočiších, ale součástí je i určování nerostů a hornin. Kromě toho
nestačí poznat živočichy na obrázku, nutné je znát i jejich hlasy, protože část poznávačky je v
audio formě.
Teprve poté si mohli soutěžící vydechnout, večer je čekala už jen přednáška, tentokrát o dole
na zlato v Roudném.
Druhý den se konala druhá praktická zkouška, při které nezáleží na vědomostech, ale na
šikovnosti a zručnosti. Letos si z ní studenti kromě zkušenosti odnesli i něco navíc – rýžovalo
se totiž zlato. Tři zlatá zrníčka se zamíchala do půllitrového kelímku s hlínou, každý tým obdržel
rýžovací pánev a tři tyto kelímky, každý pro jednoho soutěžícího. Odborník na rýžování zlata
všem ukázal správný postup a pak záleželo už jen na tom, jak rychle a s jakými ztrátami který
tým své zlato získá. Tím byly všechny úkoly splněny a čekalo se už jen na vyhlášení výsledků.
Naše gymnázium skončilo na sedmém místě
Hlavní ovšem je, že si studenti odnesli kromě nových známých také cenné zkušenosti, které se
jim budou hodit, i kdyby se ekologii v budoucnu nevěnovali. Třeba i u maturity nebo v příštích
ročnících soutěže. Kromě toho měli možnost prohlédnout si paraZOO, která je součástí
ekocentra, a vidět tak naživo například rysa ostrovida, což se jen tak někomu nepoštěstí.
***
FameLab je soutěž pro mladé lidi z celého světa, kteří se snaží ovlivnit ostatní, aby pohlíželi na
vědu z jiné perspektivy a zpřístupnili ji tak veřejnosti. To vše funguje zábavnou formou a mladí
vědci na to mají pouhé tři minuty.
V pátek 14. listopadu proběhly Mezinárodní ozvěny FameLabu v Praze v mramorovém sále
Clam-Gallasova paláce. Studenti třetích ročníků Gymnázia Příbram měli možnost se také
zúčastnit, a to díky pozvání mezinárodní organizace British Council. Program se skládal z osmi
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tříminutových přednášek jednotlivých vědců a následujících diskusí. Přednášky se pohybovaly
v kruhu biologie, fyziky, matematiky, chemie a okrajem zasáhly i humanitní vědy. Jednotlivými
tématy byla například budoucnost a využití fotosyntézy, temná hmota neboli „nevysvětlitelná
gravitace“, princip vidění můry ve tmě, kouzlo znakové řeči, chemičtí roboti, ale třeba i známá
fráze, že mávnutí motýlích křídel v Brazílii dokáže rozpoutat tornádo v Texasu. I národnost
přednášejících byla velmi různorodá. Na pódiu se vystřídali vědci z Itálie, zemí Beneluxu,
Francie, Polska, Německa, Rumunska a i z České republiky, která měla v zastoupení hned vědce
dva.
Celým programem návštěvníky vtipně provedl doktor Michael Londesborough, popularizátor
vědy, známý i studentům gymnázia díky svým besedám. Program byl v anglickém jazyce, ale
publikum mělo možnost nahlédnout i do českých překladů. V jednotlivých přednáškách se tak
orientovali i ti ne příliš zdatní angličtináři. I následné diskuse byly velmi zajímavé a ani studenti
z Gymnázia Příbram se jich nebáli zúčastnit
Součástí výuky i letos byla odborná návštěva ZOO. Prohlídka začala s průvodci, kteří si připravili
pro studenty výklad. Tématem bylo chování zvířat (etologie) – součástí bylo například stádové
chování nebo imprinting. Následně studenti samostatně vypracovávali pracovní listy, které
prověřily jejich znalosti a schopnosti pozorování. Vysoké návštěvnosti se těšilo hlavně nové
velemlokárium, rozhledna a lední medvědi.

Příspěvky z webu www.gymtv.pb.cz uspořádala a doplnila koordinátorka multikulturní výchovy
Mgr. Lucie Albrechtová

Spolupráce školy se zřizovatelem
Spolupráce školy se zřizovatelem, Středočeským krajem, je velmi dobrá.
Gymnázium se řídí závaznými ukazateli, které zodpovědně plní. Finanční prostředky přidělené
ze státního rozpočtu škola využívá v souladu s účelem, na který byly přiděleny.
Gymnázium plní včas a bezproblémově zadané úkoly zřizovatelem. Oboustranná jednání jsou
vstřícná a věcná.
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Spolupráce vedení školy s odborovou organizací
Ve škole funguje základní odborová organizace Gymnázia Příbram. Pro rok 2014 a 2015 je
uzavřena kolektivní smlouva, která vymezuje vztahy mezi vedením školy a odborovou
organizací. Obě výše uvedené strany jednají dle smlouvy bez jakýchkoli obtíží.
Spolupráce s Úřadem práce v Příbrami
Spolupráce s příbramským úřadem práce je velmi dobrá, oboustranně profesionální.
Významné aktivity školy uspořádané pro žáky gymnázia, veřejnost
či žáky jiných škol


Sportovní turnaj CORNY CUP (lehká atletika) – organizátor a hostitel Gymnázium
Příbram – akce Středočeského kraje (16. září 2014)



CK Sporting – sportovní klub při gymnáziu určený žákům gymnázia a žákům dalších
středních a základních škol zaměřený na trénink atletiky (žáci základní škol a středních
škol)



Halloween day – pro žáky školy (3. 11. 2014)



Den jazyků – prezentace žáků gymnázia všech vyučovaných jazyků ve škole (pro žáky
základních příbramských škol)



Divadelní představení třídy kvarty – pro žáky a veřejnost – „Rok 1645!“ (16. 6. 2014)



Kulturní akademie gymnázia Příbram – 8. 4. 2015



GymBand – vystoupení pro veřejnost (viz hodnocení práce školního orchestru)



Den otevřených dveří – 3. 12. 2014, 24. 1. 2015



Ozdravné pobyty dětí z Ukrajiny – ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR
a Ministerstvem vnitra ČR bylo vybráno příbramské gymnázium, aby vzdělávalo 3
turnusy ukrajinských dětí, které do České republiky přijely z oblastí zasažených válkou.
Od 1. 2. do 17. 3. 2015 učitelé a žáci gymnázia učili přibližně 95 ukrajinských dětí



Noc v knihovně – téma: hrdinství v literatuře – 17. a 18. duben 2015 (tercie, kvarta), téma:
hrdinství v literatuře - 12. 6. 2015 (sekunda); téma: šifrování – 19. 6. 2015 (prima)



Den proti násilí a kriminalitě – 15. 4. 2015



Charitativní akce gymnázia – Srdíčkový den (25. 9. 2014, 16. 3. 2015); Světluška (10. 9.
2014)



Okresní a krajská kola olympiád: krajské kolo olympiády konverzace z ruského jazyka
(19. 3. 2015), okresní kolo olympiády z anglického jazyka (25. 2. 2015), okresní kolo
olympiády z českého jazyka (5. 2. 2015), okresní kolo olympiády z fyziky (26. 3. 2015)



Týden na Jaderce – spolupráce vybraných studentů gymnázia s Fakultou jaderného
a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze (11. – 15. 5. 2015)
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Mezinárodní jazykové zkoušky v anglickém jazyce (Cambridge ESOL – KET, PET, FCE,
CA), v německém jazyce (Rakouský jazykový diplom – OSD) a ve francouzském jazyce
(DELF) - žáci školy i veřejnost měli možnost vykonat zkoušky v budově gymnázia a
otestovat své znalosti v různých úrovních obtížnostiod A1 až po C2.



Anglický jazyk: 7. 3. 2015 – mezinárodní zkoušky z anglického jazyka (20 žáků získalo
certifikát FCE, 1 žákyně certifikát CAE);



Německý jazyk: 17. 2. 2015 –mezinárodní zkoušky z německého jazyka (2 žáci získali
certifikát B1, 3 žáci B2, 1 žákyně certifikát C1).



Francouzský jazyk: 24. – 25. listopadu 2014 –mezinárodní zkoušky z francouzského
jazyka DELF – (16 žáků získalo certifikát A2,11 žáků obdrželo certifikát B1;



Odborné přednášky významných osobností z oblasti vědy, kultury a sportu na
gymnáziu:



Bankéři jdou do škol – beseda maturitních ročníků o oblastech finanční gramotnosti –
18. 9. 2014;



Buňka pro pokročilé – Mgr. Stanislav Vosolsobě, Přírodovědecká fakulta UK Praha, 8. 10.
2015;



HIV rezistence – odborná přednáška – Mgr. Radka Moravcová, Přírodovědecká fakulta
UK Praha – 30. 10. 2014;



Jsem sestra Arnošta Lustiga – paní Hana Lustigová vzpomíná na svého bratra Arnošta,
písně Daniel Dobiáš – 30. 10. 2014;



Vzpomínka na legionáře – odborná přednáška pan Josef Vošahlík – 5. 11. 2014;



Biotechnologické výroby – Mgr. Alena Morávková MBA, PřF UK – 8. 12. 2014;



Pitva sarančete zoologické chovy – Mgr. Dominik Vondráček, Mgr. Dagmar Říhová –
lektoři VŠ, - 5. 2. 2015;



Právo na spravedlivý proces – přednáška na téma finanční gramotnosti – prof. JUDr.
Karel Klíma, CSc. Dr., Metropolitní univerzita Praha - 19. 2. 2015;



Jak nás oko klame – RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D., ZU Plzeň – 10. 3. 2015;



Týden v Africe (Ghaně) – odborná přednáška Lékaři bez hranic MUDr. Ondřej Ježek –
12. 3. 2015;



Recyklace kovových a nekovových odpadů – odborná přednáška Ing. Zdeněk Kunický,
Kovohutě Příbram – 19. 3. 2015;



Rozvodná síť České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. František Vybralík, CSc.,
ČVUT Fakulta elektrotechnická – 19. 3. 2015;



Shakespearovy sonety (Shakespeare a jeho doba) – profesor FF UL Prah Martin Hilský
a australský herec Gabriel Andrews – 11. 5. 2015;



Sibiři – Tomáš Kubeš – beseda s cestovatelem – 1. 6. 2015;
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Jiří Dědeček – Francie v mých písních – setkání s autorem a interpretem písní – 2. 6.
2015;



Jaroslav Rudiš – Národní třída – beseda nad autorskou novinkou známého spisovatele
– 2. 6. 2015.

16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního
učení
Kurzy k doplnění základního vzdělání neprobíhaly.
Rekvalifikační studium v oborech KKOV neprobíhalo.
Krátkodobé rekvalifikační kurzy neprobíhaly.
Kvalifikační kurzy neprobíhaly.

17. Výchovné a kariérní poradenství
V průběhu školního roku 2014/2015 pracovala ve funkci výchovného poradce RNDr. Ludmila
Šmejkalová, která má vystudovaný obor Výchovné poradenství na Pedagogické fakultě UK
Praha. Pracovala podle podrobně zpracovaného plánu a jeho úkoly průběžně naplňovala.
Soustředila se na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky prospěchově slabé i žáky
nadané a řešila problematické chování jednotlivých žáků nebo třídních kolektivů. Podle potřeb
se scházela s žáky, jejich rodiči a vedením školy. Žáci též pravidelně využívali možnost
konzultací. Zvláštní pozornost věnovala žákům nižších tříd víceletého gymnázia.
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byl přizpůsoben režim výuky i následná
klasifikace a jejich situace byla pravidelně konzultována s rodiči a odborníky. Sedm žáků bylo
vyšetřeno v Pedagogicko-psychologické poradně.
Pokračovala spolupráce s Fotbalovou Akademií 1. FK Příbram. Čtvrtletně jsou vyhodnocovány
studijní výsledky a chování žáků Akademie a jsou předávání šéftrenérovi Pavlu Tobiášovi.
V oblasti kariérního poradenství pomáhala výchovná poradkyně žákům s orientací ve výběru
volitelných a maturitních předmětů a zprostředkovávala jim informace o vysokých školách.
Maturantům pomáhala s výběrem studijních oborů, přípravných kurzů a vyplňováním přihlášek.
Zejména se zvýšil zájem o studium technických a přírodovědných oborů VŠ. Studenti byli v
rámci přijímacích řízení na VŠ velice úspěšní a dostali se na řadu prestižních fakult (lékařské,
právnické, atd.).
PRÁCE S PROSPĚCHOVĚ SLABÝMI ŽÁKY
Výsledky studia prospěchově slabých žáků byly čtvrtletně vyhodnocovány a rodiče těchto žáků
byli kontaktováni. Učitelé se těmto žákům věnovali v konzultačních hodinách a touto intenzivní
spoluprací došlo ke zlepšení prospěchu u poloviny prospěchově slabých studentů.
INFORMACE O ODBORNÝCH PRACOVNÍCÍCH
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Výchovná poradkyně spolupracovala při řešení problémů s mnoha odborníky. Pravidelně
spolupracovala s PPP Příbram a účastnila se jejich seminářů. Dále využívala odbornou pomoc
psychologů Střediska výchovné péče v Příbrami, odborníků ze Střediska sociální péče v
Příbrami, právníků z Okresního soudu i Státního zastupitelství Příbram, odborných lékařů a
pracovníků Městské i Státní policie. Pro žáky bylo zorganizováno několik přednášek s odborníky
ze jmenovaných institucí.
SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNOU STŘEDOČESKÉHO KRAJE
A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝMI CENTRY
Škola velmi úzce spolupracuje PPP Příbram při řešení poruch učení a chování. Tato
problematika se týká zejména žáků nižšího gymnázia, kteří přišli ze základních škol se
speciálními výukovými problémy. Se Střediskem výchovné péče spolupracuje především v
oblasti vytváření sociálně zdravých třídních kolektivů a celkové socializaci žáků. Žákům s SPU
byly vytvořeny podmínky, aby mohli být plně integrováni do výuky. Pro nadané žáky byl ve
spolupráci vypracován IVP, který jim umožňuje rozšiřovat znalosti a dovednosti nad rámec
základního RVP školy.
SPOLUPRÁCE S RODIČI, LÉKAŘI, SOCIÁLNÍMI PRACOVNÍKY, POLICIÍ
Výchovná poradkyně má vybudovaný systém informování a spolupráce s rodiči. Komunikace
probíhá prostřednictvím informačního systému nebo osobně. Spolupráce s rodiči probíhala bez
větších problémů. Vzhledem k charakteru řešených problémů nebylo třeba přistoupit ke
spolupráci se sociálními pracovníky ani policií.

Vypracovala výchovná poradkyně gymnázia RNDr. Ludmila Šmejkalová

18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách
neuvedených v bodě 20)
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na sociální politiku a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 3.
2013 do konce posledního zúčtovaného období přede dnem provedení kontroly.
Provedení kontroly: Česká školní inspekce
Termín kontroly: 17. dubna 2015
Výsledky kontroly: Protokol o kontrole ze dne 17. 4. 2015; nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Opatření k nápravě nebyla uložena.
Dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně a o stanovení podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru oznamovací povinnosti, stanovení
(požární prevence)
Provedení kontroly: hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Příbram
Termín kontroly: 22. 10. 2014
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Výsledek kontroly: Protokol o kontrole ze dne 30. 10. 2014: nalezená zjištění byla neprodleně
odstraněna.
Opatření k nápravě nebyla uložena.
Veřejnosprávní kontrola provedená ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů
Provedení kontroly: Středočeský kraj – Krajský úřad Středočeského kraje
Termín kontroly: 11. – 17. března 2015
Výsledek kontroly: Protokol o kontrole ze dne 20. března 2015: nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
Opatření k nápravě nebyla uložena.

19. Další činnost školy
Rada školy Gymnázia Příbram plnila svoji funkci. Scházela se pravidelně během celého školního
roku a vyjadřovala se jak k dokumentům školy, tak i k chodu školy a jejím postavení ve městě.
Zápisy ze zasedání rady školy a odkaz na ni je i na webových stránkách Gymnázia Příbram.
Školní parlament ve školním roce 2014/2015 plnil svoji roli ve škole průměrně. Scházel se
pravidelně každý měsíc, z jednání byly pořizovány zápisy. Účast členů parlamentu na
jednotlivých jednáních byla aktivní. Školní parlament se podílel na pořádání mnoha akcí školy
(vítání nových studentů školy apod.).
Sdružení rodičů a přátel školy bylo po celý rok škole nápomocno především v oblasti
financování (maturitní plesy, exkurze, lyžařské zájezdy, kulturní a sportovní akce). Spolupráce
s Výborem SRPDŠ byla vynikající. Předsedkyně a místopředseda SRPŠ řešili případná přání žáků
velmi ochotně a byli nápomocni především v přípravách maturitních plesů.
Škola o své práci informovala veřejnost prostřednictvím tisku (MF DNES, Kahan, Periskop,
Příbramský deník) – 53 článků v uvedených periodikách a pravidelně každý měsíc
prostřednictvím kabelové televize TV Fonka (měsíční školní zprávy produkované GymTV včetně
35 reportáží o dění v regionu na webu České televize). Webové stránky www.gymtv.pb.cz
přinášejí pravidelně zprávy o aktuálním dění ve škole. Během roku 2014/2015 vyšlo 322 článků
o dění ve škole. V průměru vyšel na severu GymTV 1,06 článek denně, a to včetně prázdnin
a víkendů.
GymTV jako školní televize Gymnázia Příbram rovnoměrně dělí svou činnost mezi přípravu
školních televizních zpráv a správu webových stránek. Právě ty zaznamenaly v roce 2014/2015
několik rekordů. GymTV spravuje vlastní facebookový profil facebook.com/GymTV. Jako další
komunikační kanál slouží facebookové stránky školy na adrese facebook.com/GymPb. Během
roku 2014/2015 zaznamenaly 550 fanoušků. Každý měsíc informuje o dění ve škole informuje
newsletter, který je distribuován i na jiné typy škol.
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V soutěži Školní časopis roku a v kategorii webový magazín získaly stránky GymTV první místo
ve Středočeském kraji s postupem do kola celostátního.

20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy
I. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy
v tis. Kč

Za rok 2014 (k 31. 12.)

Za 1. pol. roku 2015 (k 30. 6.)

Činnost

Činnost

Hlavní

Doplňková

Hlavní

Doplňková

1.

Náklady celkem

38 135

95

19 606

55

2.

Výnosy celkem

38 194

115

19 421

68

příspěvky a dotace na provoz

32 942

0

16 429

0

ostatní výnosy

5 252

115

2 992

68

59

20

-185

13

z toho

3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před
zdaněním

II. Přijaté příspěvky a dotace
Za rok 2014
(k 31. 12.)

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
1.

Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV)

0

2.

Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem (INV)

0

3.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet
zřizovatele (MŠMT) celkem (NIV)
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)

26 053

z toho

25 645

mzdové výdaje (platy a OPPP)

ostatní celkem
z toho

4.

352

Hodnocení žáků a škol (UZ 33 038)

79

Další cizí jazyk (UZ 33 047)

7

Zvýšení platů PP v RgŠ (UZ 33 051)

47

Zvýšení platů v RgŠ – zvýšení tarifů (UZ 33 052)

158

Program protidrogové politiky (UZ 33 163)

40

Soutěže (UZ 33 166)

21

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV)
běžné provozní výdaje celkem (UZ 008)

z toho

3 322
3 197

ostatní účelové výdaje celkem
z toho

5.

27 086

125

Vrácené příjmy z pronájmu (UZ 040)

100

Vrác. příjmy z pronáj. a prod. maj. - loni (UZ 041)

25

Z jiných zdrojů (IPO OPVK, Město Příbram, ERASMUS+, ČNFB)
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2 090

ZHODNOCENÍ CELKOVÉHO HOSPODAŘENÍ
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 je vykázán ve výši 79 tis. Kč. Z hlavní činnosti skončilo
hospodaření gymnázia se ziskem 59 tis. Kč a z doplňkové činnosti se ziskem 20 tis. Kč. Vykázaný
výsledek hospodaření se rovná vykázané ztrátě v roce 2013. Na pokrytí ztráty minulého roku
byl zřizovatelem posílen rozpočet na provozní prostředky. Vzhledem k tomu, že příspěvek na
provoz neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů, byl na konci hospodářského roku snížen
investiční fond o 633 tis. Kč. Krytí investičního fondu ve výši 1 tis. Kč bylo zabezpečeno
z doplňkové činnosti, část ve výši 4 tis. Kč byla pokryta z provozních prostředků.
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2015 je vykázán ve výši -172 tis. Kč. Z hlavní činnosti skončilo
hospodaření gymnázia se ztrátou -185 tis. Kč a z doplňkové činnosti se ziskem 13 tis. Kč. Na
vykázanou ztrátu mají vliv účtované odpisy majetku ve výši 342 tis. Kč, které nejsou
zřizovatelem pokryty z příspěvku na provoz.
V oblasti provozních výdajů nepovažujeme přidělené finanční prostředky za dostatečné. Ve
škole jsou nastavena úsporná opatření, budova je vytápěna jen na zákonné minimum, drobné
práce při správě objektu jsou v rámci možností prováděny zaměstnanci školy. Zkvalitnění
činnosti školy je možné pouze získáváním mimorozpočtových zdrojů, což není vždy
jednoduché.
Mimorozpočtové zdroje byly v roce 2014/15 použity k účelům, ke kterým je škola získala.
Jednalo se o projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Cestou
přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“, projekt „Mysli globálně“
v rámci programu ERASMUS+, prostředky Česko-německého fondu budoucnosti, Města
Příbram. Dále byly poskytnuty finanční prostředky Spolkem rodičů a přátel Gymnázia, Příbram,
Legionářů 402 a byly přijaty finanční dary na základě darovací smlouvy (RWE Gas Storage, s. r.
o., SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Greiner s.r.o., NOHEL GARDEN a.s., The British Council –
pobočka Česká republika, Ing. Pavel Šťovíček, Mgr. Lenka Mottlová, PaedDr. Romana
Sovičková).
Ve školním roce 2014/15 byla provedena jedna kontrola veřejné správy. V březnu 2015 provedl
kontrolní orgán Středočeského kraje veřejnosprávní kontrolu na místě. Kontrola byla zaměřena
na hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu §11 odst. 4 zákona o finanční kontrole, s cílem
zjistit u vybraného vzorku operací, zda jsou v souladu s právními předpisy, rozpočty, smlouvami
a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Byla zjištěna závada v evidenci
inventarizovaného majetku, nedostatečně doložená oprávněnost některých účtovaných příjmů
a neprovedení předběžné kontroly před vznikem příjmu. K zjištěným nedostatkům byla
okamžitě přijata nápravná opatření.
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21. Závěr
Gymnázium naplňovalo ve školním roce 2014/2015 stanovené cíle. Aktivita školy se projevuje
ve vlastním zpracovaném školním vzdělávacím programu, který byl realizován již devátým
rokem. V oblasti vzdělávání se rozšířila nabídka formou volitelných a výběrových předmětů.
Žáci dosáhli velmi dobrých výsledků u státní maturitní zkoušky.
Žáky nadále vzdělává plně kvalifikovaný pedagogický sbor.
Žáci mohou ve škole složit mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka (DELF); z anglického
jazyka (Cambridge ESOL – KET, PET, FCE, CAE) a německého jazyka (Rakouský jazykový diplom
– ÖSD). Žáci školy i veřejnost mají možnost vykonat zkoušky v budově gymnázia a otestovat
své znalosti v šesti různých úrovních od A1 až po C2.
Materiálně a technické podmínky se v uplynulém roce opět zlepšují (viz vybavení školy).
Gymnázium běžně pracuje v e-learningovém prostředí MOODLE ve výuce.
Výčtem tuzemských a zahraničních projektů a zrealizovaných akcí pro žáky škola dokazuje, že
patří mezi velmi aktivní.
Gymnázium podporuje mimoškolní aktivity žáků (vlastní školní televize, školní orchestr, školní
divadlo, školní fotbalová liga, podpora sportu – CK Sporting gymnázia, množství kroužků).

Datum zpracování zprávy: 5. října 2015

Datum projednání v školské radě: 13. října 2015

Podpis ředitele a razítko školy: Mgr. Iva Kadeřábková
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