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I.

Základní údaje o škole

Název: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Zahájení činnosti: 1. 9. 2006 (od roku 2013 je gymnázium fakultní školou FF UK)
Zřizovatel školy:
Evropská vysoká škola mezinárodních vztahů a.s., Masná 700/13, 110 00 Praha 1 zapsána
v obchodním rejstříku uvedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložce 10189
jednající Doc. Taťjanou Pergler, Ph.D.
IČO: 27380475
Ředitelka školy: Doc. Taťjana Pergler, Ph.D. – reditel@slovgym.cz, +420 777 884 880
Struktura školy:

Tab. 1: Struktura školy
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Formy vzdělávání, obory a programy ve školním roce 2019/2020
79-41-K/41 – denní forma studia
Akreditace jazykové školy s právem
jazykové zkoušky od 1. 2. 2014.
Výuka některých předmětů
s platností od 1. 9. 2014.

státní

v angličtině

–

Povolení výuky dálkové formy gymnázia od 1. 9.
2014.
Jednoleté pomaturitní studium cizích jazyků od 1.
9. 2014 v jazyce anglickém, ruském, německém,
španělském, francouzském.

Materiálně-technické zabezpečení školy
Místo poskytování vzdělávání je shodné se sídlem školy (vlastníkem objektu je MČ Praha 1,
Smlouva o nájmu č. CES 2013/0953 ze dne 28. 6. 2013).
Od školního roku 2013/2014 sídlí škola na adrese v centru Staré Prahy v Masné ulici 700/13.
Budova prošla mnohonásobnou kompletní rekonstrukcí, všechny třídy jsou nově moderně
vybaveny včetně počítačové učebny. Škola disponuje také aulou, která je vybavená
moderní audiovizuální technikou a slouží k přednáškové činnosti a setkávání žáků v rámci
výuky i mimoškolních aktivit. V rámci každodenní potřeby ochrany budovy a zajištění
bezpečí našich žáků byla škola zajištěna kamerovým systémem a elektronickým
docházkovým systémem.
Ve školním roce 2019/2020 rovněž došlo k nákupu data projektorů a LCD monitorů do
všech tříd pro zkvalitnění a zmodernizování výuky, což umožnilo rychlý, včasný, plynulý a
systémový přechod na distanční formu výuky od března 2020.

7

Materiální a psychohygienické podmínky školy jsou velmi dobré, odpovídající účelu budovy
o čemž svědčí kladné stanovisko Hygienické stanice Praha.
Čtyřpatrová budova školy disponuje kmenovými učebnami, kabinety, tělocvičnou,
zařízenou počítačovou učebnou, aulou pro 90 osob, studentským klubem a učebnami
určenými pro dělené vyučovací hodiny. Hygienická zázemí jsou nově zrekonstruovaná,
oddělená pro chlapce a dívky. Studenti mohou využívat automaty na nápoje a občerstvení,
obědy mají žáci zajištěny v sousední budově SPŠ dopravní, Masná 18, Praha 1.
Škola využívá informační systém Bakalář, a to zápisy do třídních knih, sestavy, distanční
studium, informační systém pro žáky a rodiče.

8

II.

Pracovníci školské právnické osoby ve školním roce
2019/2020
Vyučující

Vyučovaný předmět

1.

Mgr. Ignacio Aparicio - Brandau

ŠPJ, VŠJ

2.

Mgr. Olga Aslanova

NJ, VNJ

3.

Ing. Jan Bada

NJ, VNJ

4.

Bc. Ivan Baratynskyy

TV

5.

Ing. Olga Bělová, Bc.

AJ, KAJ, RJ

6.

Michel Charles Alain Buttigieg

FRJ, VFRJ

7.

Antonio Castellar - Sanchez

ŠPJ, VŠJ

8.

Mgr. Jarmila Cinkeová

ČJL

9.

Veronika Civínová, Ph.D.

ZSV, ESV, SHP

10. Hana Chelberg, M.A.

AJ, KAJ

11. Nicholas Doyon

KAJ

12. RNDr. Václav Exner, CSc.

F, SPP

13. Mgr. Bc. Martin Horák

ČJL, NJ, spec. pedagog

14. Mgr. Olga Kalábová

B, SPP, TV

15. RNDr. Naděžda Končelíková

M

16. Ing. Šárka Košková

M, SMA

17. Mgr. Renata Košťálová

SDMV

18. Bc. Peter Kušnier

TV

19. Ing. Jiří Málek

CH, SPP

20. Bc. Klára Malúšová

B, CH

21. Martina Mamula-Bauerová, DiS.

ESV

22. Mgr. Bc. Jitka Maršálková

EKO

23. Mgr. Kateřina Melicharová

ČJL

24. JUDr. Miroslav Mitlöhner

P

25. Mgr. Jakub Němeček

ZEM, B

26. Mgr. Jindřich Pechanda

D

27. doc. Taťjana Pergler, Ph.D.

POL

28. Ing. Jiří Pavel Pešek

AJ, JAK, ITJ

29. Mgr. Drahomíra Pokorná

RJ, VRJ, kurzy ČJ
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30. JUDr. Zuzana Poláková

P

31. Thomas Griffen Rice, MPA

AJ, KAJ, ZSV

32. Mgr. Nora Řepíková

M, ZEM

33. Mgr. Michal Schuster, MBA

ČJL, D

34. Mgr. Markéta Suchá

ČJL

35. RNDr. Václav Sýkora

M

36. David Štěpán

M, SMA, SPP, CH

37. Ing. Darja Švrček

AJ

38. Ing. Ivana Turková

EKO

39. Mgr. Daniela Veselá

AJ, FRJ, VFRJ

40. Ing. Richard Voigts

IVT

41. Ing. Ladislava Volková

IVT

42. PhDr. Natalja Volkova

RJ, VRJ

43. Mgr. Lenka Vrchlavská

SLA, SHP

44. Mgr. Lenka Zilvarová

ZSV, SHP

45. Mgr. Kostiantyn Zhelamskyi

TV
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1. Pedagogičtí pracovníci školy

3

11

10,33

15

5

36

Pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně
zaměstnané
celkem

Externí učitelé
fyzické osoby celkem
Externí učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané
Pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

3

Interní učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané

Ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

Gymnázium

Ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně
zaměstnané
Interní učitelé
fyzické osoby celkem

Škola

a. Počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

10,83

Tab. 2 Pedagogičtí pracovníci školy

b. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
Škola

Gymnázium

Počet pedagogických pracovníků

kvalifikovaných
nekvalifikovaných

35
1

Celkem % z celkového počtu ped.
pracovníků

97,22 %
2,78 %

Tab. 3 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
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c. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet

Semináře

1
1
1

Zaměření
Velká Pražská konference
2019 – Učitelé rodina a škola
v proměnách společnosti a
doby
Setkání na MVČR
Konference – Vzdělání pro
budoucnost (z důvodu Covid-19

Počet
účastníků

Vzdělávací instituce

1

MHMP

2

MV ČR

1

Mensa ČR, NPI ČR

1

Nakladatelství Forum

přesunuto na jaro 2021)

Pasti a špeky pracovní doby
ve školách
Tab. 4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
1

d. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Počet učitelů cizích jazyků
S odbornou kvalifikací
(dle zákona o ped. prac.)
Z toho
Bez odborné kvalifikace
(dle zákona o ped. prac.)
Tab. 5 Jazykové vzdělávání a jeho podpora

Celkem (fyzické osoby)
14
14
0
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2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou
osobu)
a.

Počty osob
Fyzické osoby celkem

Přepočtení na plně zaměstnané

3

3

Tab. 6 Nepedagogičtí pracovníci školy – počty osob
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III.

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání – gymnázium

1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů

a.

Denní vzdělávání:
Škola

Počet
tříd/skupin

Počet
žáků/studentů

Gymnázium

10

180

Tab. 7 Počty tříd a žáků – denní vzdělávání

b.

Dálkové vzdělávání:
Škola

Počet
tříd/skupin

Počet
žáků/studentů

Gymnázium

1

7

Tab. 8 Počty tříd/žáků – dálkové vzdělávání

14

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
Přerušili vzdělávání

3

Nastoupili po přerušení
vzdělávání

0

Sami ukončili
vzdělávání

5

Vyloučeni ze školy

3

Nepostoupili do
vyššího ročníku

z toho nebylo povoleno
opakování

Přestoupili z jiné školy

15

Přestoupili na jinou
školu

11

Jiný důvod změny
(uvěďte jaký)

0

2 (odchod na VŠ po
absolvování zahraniční
střední školy)

Tab. 9 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku
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2. Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele
a. Denní vzdělávání
Průměrný počet
žáků
na třídu/skupinu
18

Škola
Gymnázium

Průměrný počet
žáků na učitele
5

Tab. 10 Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele – denní vzdělávání
b. Dálkové vzdělávání

Škola

průměrný počet
žáků/studentů
na třídu/skupinu

průměrný počet
žáků/nstitu na učitele

Gymnázium

7

0,19

Tab. 11 Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele – dálkové
vzdělávání

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

1

1

0

2

0

3

28

CELKEM

Liberecký

3

Zlínský

Královéhradecký

1

Ústecký

Vysočina

1

Středočeský

Karlovarský

počet
Gymnázium žáků/studentů 0
celkem

Jihomoravský

Škola

Jihočeský

Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji

kraj

3.

2

0

42

Tab. 12 Žáci/nstitu s trvalým bydlištěm v jiném kraji
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a
doklasifikaci)
c. Denní vzdělávání
Škola

Z celkového počtu
žáků/studentů

Gymnázium
Prospělo
s vyznamenáním

51

Neprospělo

7

Opakovalo ročník

0

Počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6.

177

Tj. % z celkového počtu žáků/studentů

98,33

Průměrný počet zameškaných hodin na
žáka/studenta

12,32

Tab. 13 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů – denní vzdělávání
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Dálkové vzdělávání
Škola

Gymnázium

Prospělo
s vyznamenáním

0

Neprospělo

0

Opakovalo ročník

0

Počet žáků s uzavřenou klasifikací do
30.6.

7

Z celkového
počtu
žáků/studentů

Tj. % z celkového počtu žáků/studentů
Průměrný počet zameškaných hodin
na žáka/studenta

100
-

Tab. 14 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů – dálkové vzdělávání
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5. Výsledky maturitních zkoušek (jaro 2019)

Maturitní zkoušky

Škola

Gymnázium
Vzdělávání
Denní vzdělávání
při
zaměstnání

Počet žáků, kteří konali zkoušku

48

8

Z toho konali zkoušku opakovaně

5

1

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

0

0

Prospěl
s vyznamenáním

9

1

Prospěl
Neprospěl

40
0

5
2

Počet žáků, kteří byli
hodnoceni:

Tab. 15 Výsledky maturitních zkoušek (jaro 2019)

a. Výsledky písemné části státní části maturitní zkoušky
Předmět

Konalo žáků

Uspělo

Neuspělo

Český jazyk - PP

-

-

-

Cizí jazyk - PP

-

-

-

Matematika - DT

8

8

0

50

48

2

43

43

0

Český jazyk - DT
Cizí jazyk - DT

Tab. 16 Výsledky písemné části státní části maturitní zkoušky
19

a. Výsledky ústní části maturitní zkoušky (společná a profilová část)
Ředitelka školy pro profilové maturitní zkoušky v roce 2019 vypsala celkem dvanáct
předmětů a to jak v nabídce povinných i nepovinných předmětů. Žáci byli ve všech
případech profilové zkoušky úspěšní. Obzvlášťe úspěšní byli v cizích jazycích, mezi kterými
byl nejčastější volbou jazyk anglický a druhým nejčastějším cizím jazykem byl jazyk ruský.
Velmi dobrých výsledků žáci dosáhli i v dějepise a zeměpise.

Třída

Konalo ústní zkoušku žáků

Neuspělo žáků

Uspělo žáků

4.A

22

0

22

4.B

26

0

26

4.D

8

0

8

Tab. 17 Výsledky ústní části maturitní zkoušky (společná a profilová část)

Předmět – prg.

Známka 1

Známka 2

Známka 3

Známka 4

Známka 5

AJ
NJ
RJ
ŠJ
ZSV
D
B
CH

18
2
10
2
7
5
1
-

11
8
4
1
1
1

6
1
1
1
2
1
-

4
6
1
-

-

M
Z
FYZ

2
4
2

1
7
-

1
1
-

-

-

Tab. 18 Výsledky ústní části maturitní zkoušky (společná a profilová část)
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2019/2020
Délka vzdělávání
počet přihlášek celkem

4 roky
152

počet kol přijímacího řízení celkem

2

počet přijatých celkem (zapsaných)

65

z toho v 1. kole

19

z toho ve 2. kole

46

z toho v dalších kolech

0

z toho na odvolání

16

Počet nepřijatých celkem (obor, počet míst)

46

Přijímací řízení
pro školní rok
2019/2020
(denní
vzdělávání)

Počet volných míst po přijímacím řízení
Obor gymnázium 79-41-K/41
Počet volných míst po přijímacím řízení
Obor gymnázium

36
-

Tab. 19 Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2019/2020
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7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, speciální
výchova a integrace žáků
Národnost (et. příslučnost)
Česká republika
Ázerbajdžán
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
ČÍna
Chorvatsko
Německo
Izrael
Kazachstán
Kyrgyzstán
Lotyšsko
Srbsko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Slovinsko
Ukrajina
Turecko

Počet žáků
104
1
1
1
4
1
1
1
6
1
1
1
1
24
3
2
33
1

Tab. 20 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, speciální výchova a
integrace žáků
1. Slovanské gymnázium jako škola s mezinárodním charakterem se již dlouhodobě snaží
reagovat na vnitrostátní i geopolitický vývoj, které neodmyslitelně ovlivňují i oblast
vzdělávání. Stejně tak škola reaguje na vývoj demografický a zejména pak i koncepci
MŠMT v oblasti inkluzivního vzdělávání. Škola má dlouhodobé zkušenosti s prací se žáky se
sociokulturním znevýhodněním, se žáky s odlišným mateřským jazykem. V této oblasti se
učitelé školy neustále vzdělávají, zástupci školy se účastní konferencí a vzdělávacích
seminářů na toto téma. Škola pravidelně získává grantové projekty na nstitut v této
oblasti, do nichž nezapojuje pouze své žáky, nýbrž i žáky dalších škol a veřejnost Prahy 1.
Mezinárodní instituce školy se objevuje prakticky na všech akcích gymnázia.
S multikulturalitou se potkávají hosté maturitního plesu, s ohledem na chápání kulturních
rozdílů jsou vybírány i školní exkurze a výlety a v neposlední řadě školu navštěvují
odborníci zabývající se touto problematikou. Výsledkem vytrvalé práce v oblasti
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multikulturní výchovy je pozitivní klima školy, ve kterém se žáci neučí pouze prvkům cizích
kultur, nýbrž hlavně nstitute a porozumění. Gymnázium pak například organizuje
mezinárodní olympiádu nebo jazykové kurzy. Učitelé citlivě vnímají potřeby všech žáků,
reagují na všechny situace, ke kterým může dojít v souvislosti se střetem různých kultur,
a dokáží tyto situace díky praktickým zkušenostem v této oblasti bez problémů řešit.
Individuální přístup ke všem žákům umožňuje, že soužití žáků s odlišným mateřským
jazykem se žáky českými je přínosem a obohacením pro obě strany. Třikrát ročně pak na
gymnáziu probíhá take přezkoušení žáků cizinců z českého jazyka, během kterého se
prověřuje, jak se žáci zlepšují a zároveň z přezkoušení vyplývají hlavní oblasti, na které se
ve výuce mají soustředit naši vyučující.
1. Slovanské gymnázium má tedy velmi bohaté zkušenosti s prací s žáky s odlišným
mateřským jazykem a klimatem multikulturního prostředí vyplývajícího z mezinárodního
charakteru školy. Individuální přístup ke vzdělávání se ve škole projevuje ale nst poli
mimořádně nadaných žáků. Škola se postupně zaměřuje na nsti širší zkvalitnění výuky
těchto žáků formou individuálně zadávaných prací, účastí na soutěžích, projektech atd.
Tito žáci jsou monitorováni svými třídnímu učiteli, kteří konzultují jejich mimořádné
nadání s vyučujícími jednotlivých předmětů. Jak práce se žáky s odlišným mateřským
jazykem v jejich interakci se žáky českými, tak i práce se žáky mimořádně nadanými je
dlouhodobě trvajícím a pokračujícím cílem strategického vývoje školy. Realizace výše
naznačeného je možná zejména díky mezinárodnímu charakteru školy, individuálnímu
přístupu ke všem žákům a projektům, ve kterých gymnázium navazuje kontakty se
zahraničními institucemi.
Školský zákon a škola, rozlišuje žáky:
 se zdravotním postižením;
 se zdravotním znevýhodněním;
 se sociálním znevýhodněním.
Takto definovaní žáci mají stejné právo na přístup ke vzdělávání jako ti, kteří znevýhodněni
nejsou. Pokud takového žáka škola přijme, bere na sebe veškerou odpovědnost za
odpovídající průběh vzdělávacího procesu a je povinna zabezpečit mu vše, co dle zákona
pro vzdělávání potřebuje. Individuální přístup je na škole naprostou samozřejmostí.
Škola:








spolupracuje s odborníky, lékaři, odbornými poradnami;
spolupracuje se zákonnými zástupci žáka;
využívá speciální výukové metody;
využívá kompenzační a didaktické pomůcky;
podává informace a učební texty také v elektronické podobě;
vytváří pozitivní klima;
umožňuje finanční podporu a slevy pro akce školy;
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upravuje ŠVP dle typu a míry postižení, tak aby to přispělo k jejich úspěšnému
vzdělávání;
uskutečňuje jejich vzdělávání s pomocí podpůrných opatření, nad rámec
individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním
ostatních žáků;
spolupracuje s odborníky, zabývající se skupinami z rodinného prostředí s nízkým,
sociálně-kulturním postavením, ohroženým sociálně-patologickými jevy;
spolupracuje s odborníky zaměřenými na práci s azylanty;
při hodnocení těchto žáků zohledňuje druh, stupeň a míru postižení, nebo
znevýhodnění;
spolupracuje s rodiči, nebo zákonnými zástupci žáků;
uplatňuje alternativní formy komunikace;
umožňuje v souladu s legislativou spolupráci s asistentem;
u žáků cizinců škola zohledňuje jejich jazykovou a kulturní odlišnost, zejména na
počátku studia a s ní spojené hodnocení;
dále respektuje jejich kulturu, náboženství a historii;
škola může žákovi pomoci studijním poradcem.

Pedagogové:
 spolupracují s třídními učiteli a výchovným poradcem;
 svoji práci konzultují na jednání metodických komisí a na pedagogických radách,
v jednání s výchovným poradcem a odborníky;
 u žáků s vývojovými poruchami učení a chování, uplatňují metody pro práci
s těmito žáky;
 připravují individuální vzdělávací plány, pokud je to doporučeno odborným
pracovištěm;
 zajišťují doučování žáků.

8. Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Problematika mimořádně nadaných žáků hýbe dnešní společností. Je třeba tyto žáky
podchytit a nastavit jejich vzdělávání tak, aby se mohli rozvíjet plně a obohatit tak
společnost. Jsou to žáci, kteří podávají vysoký výkon, který pramení jednak z jejich
inteligence, a také z jejich smyslu pro práci a odpovědnost. Nevylučuje se, že tyto žáky
nacházíme ve všech skupinách nám známých, a to i mezi žáky:
 se specifickými poruchami učení a chování;
 se zdravotním postižením;
 mezi cizinci a azylanty;
 ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
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Tito žáci se často projevují jako silné individuality, mají větší zájem a motivaci o učení.
Nalézají samostatně systémy řešení. Někdy jsou specializováni na některý ze vzdělávacích
oborů. Jindy bývají introverti, až s problémy se spolužáky.
U těchto žáků je třeba:
 podchytit včas jejich schopnosti;
 vytvořit jim odpovídající podmínky;
 eliminovat jevy, které by mohly ohrozit jejich vývoj;
 připravit pro ně individuální vzdělávací plány;
 doplnění a rozšíření vzdělávacího obsahu;
 zadávaní dalších úkolů, zapojení do projektů a jejich organizaci;
 účast ve výuce se staršími žáky;
 nutná je spolupráce mezi učiteli;
 posílení sebedůvěry žáka.

9. Ověřování výsledků vzdělávání
Na gymnáziu tradičně, již pošesté, probíhá maturita nanečisto jak formou písemnou, tak
formou ústní a případně +formou prezentování maturitních prací před komisí složenou
z učitelů gymnázia. U žáků cizinců je kontrolována úroveň jejich znalosti českého jazyka
během testování, které se koná třikrát v průběhu školního roku. Žáci třetích a čtvrtých
ročníků se zúčastnili zkušebního testování testů Scio.

10. Školní vzdělávací program: „Poznávejme svět společně“
Školní vzdělávací program „Poznávejme svět společně“ je zpracován dle standardů
stanovených RVP pro gymnázia. Upravená verze vychází z dosavadní praxe a zkušeností
vyučujících jednotlivých předmětů a byla schválena pedagogickou radou konanou dne
23. 6. 2014. Učivo je rovnoměrně rozloženo do čtyřletého studia. Učební program je více
zaměřen na humanitní předměty, cizí jazyky a matematiku.
Skladba volitelných předmětů je zaměřena také na společenské vědy, cizí jazyky, ekonomii
a matematiku.
Vzhledem k tomu, že škola je zaměřena na výuku cizích jazyků žáci se v 1. a 2. ročníku učí
anglický jazyk a volí si druhý cizí jazyk. Na výběr mají z jazyka ruského, německého,
španělskéh, francouzského a italského. Ve 3. a 4. ročníku si žáci vybírají z několika povinně
volitelných jazyků třetí cizí jazyk. Volí mezi německým jazykem, ruským jazykem,
francouzským jazykem, španělským jazykem, italským jazykem, čínským jazykem a latinou.
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Průřezová témata jsou realizována tradičním způsobem přímo v hodinách předmětů nebo
za pomoci alternativních metod výuky, jako například přednášky, besedy, projekty, výlety,
exkurze, návštěvy divadel a ostatních kulturních akcí.

11. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Ve školním roce 2019/20 se žáci učili mezi povinnými a povinně volitelnými předměty šesti
cizím jazykům (anglický, německý, ruský, španělský, francouzský a italský jazyk).
V odpoledních kurzech pak měli žáci možnost navštěvovat kurzy dalších cizích jazyků. Škola
také žáky v odpoledních kurzech může připravovat na mezinárodní jazykové zkoušky FCE
a CAE. Velmi oblíbeným a přínosným mohl být také debatní nebo drama klub v anglickém
jazyce.
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IV.
1.

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání – jazyková škola

Jazyková škola
a.

Počty kurzů a posluchačů

Dálkové
Jiné kurzy
vzdělávání
Vyučovaný
jazyk
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
kurzů posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů
Český
1
6
1
4
0
0
0
0
0
0
jazyk
Anglický
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jazyk

Celkem

b.

Základní kurzy

Střední kurzy

1

1

6

Vyšší kurzy

4

0

0

0

0

0

0

Výsledek státních jazykových zkoušek

Počet celkem

z toho
vlastní posluchači

% úspěšnost
z celkově
přihlášených

3

0

50

3
0
0

0
0
0

50
0
0

Posluchači, kteří složili
státní jazykovou
zkoušku
v tom základní
v tom všeobecnou
v tom speciální

Další vzdělávání prováděné právnickou osobou – přípravné a jazykové kurzy

0

Počet
účastníků
0

Určeno pro
dospělé/žáky
0

Akreditace MŠMT
ano/ne
0

0

0

0

0

0
Přípravný kurz pro
státní přijímací

0

0

0

Typ vzdělávání
odborný kurz
pomaturitní specializační
kurz
rekvalifikace
jiné (uvést jaké)

Zaměření

0

0

0
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zkoušky na střední
školy
Kurz
francouzského
jazyka
Kurz doučování
českého jazyka pro
cizince
Přípravný kurz ČJ
pro cizince
Kurz AJ

Speciální kurzy

0

0

0

0

0

0

25

25

ne

20

20

ne

Tab. 21 Další vzdělávání prováděné právnickou osobou – přípravné a jazykové kurzy
Pracovníci ve školním roce 2019/2020
V tomto školním roce působilo v jazykové škole celkem 13 pedagogů.
jméno
výuka
Mgr. Lilie Komňacká
kurzy ČJ,
Mgr. Drahomíra Pokorná

kurzy ČJ, CČJ, RJ

Siberová Karolína

ČJ

Šichtová Kateřina

ČJ

Olga Aslanova

NJ

Jan Bada

NJ

Giffen Rice

AJ

Nina Rudyuk

AJ

Paul Ryan

AJ

Jiří Borč

AJ

Švrček Darja

AJ

Kudaybergenova Marina

AJ

Oksana Kostina

AJ
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Kurzy jazykové školy:
Roční přípravný kurz ke vstupu na vysoké školy
Všichni studenti úspěšně složili nostrifikační zkoušky a
byli přijatí na vysoké školy - KU, ČVUT, VŠE, VŠCHT,
VŠFS, BIVŠ atd.

Půlroční kurz českého jazyka

Roční kurz anglického jazyka

Online kurzy českého jazyka
Během školního roku probíhaly online kurzy a individuální
online výuka čekého jazyka a cizích jazyků.

Online kurzy pro studenty 1. ročníků gymnázia.
Online kurzy pro budoucí studenty gymnázia.
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V.

Aktivity právnické osoby

Jazyková škola
Název akce

Poznáváme Prahu

Datum konání akce

15. 09. 2019

Místo konání akce

Petřin, Praha

Organizátor

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Účast

studenti ročního kurzu Č.J.

Předmět

ČJ

Pedagog

Lilie Komńacká

Studenti kurzu poznávají památky Prahy, kulturní tradice, krásná přírodní zákoutí. A v jednu z krásných slunečních
sobot jsme se vydali na Petřin. Procházka petřínskými zahradami, vystup na Petřínskou rozhlednu a návštěva
petřínského zrcadlového bludiště zanechalo u studentů krásné dojmy a příjemné vzpomínky.
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Název akce

Koncert

Datum konání akce

24. 09. 2019

Místo konání akce

Mozarteum, Praha

Organizátor

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Účast

studenti ročního kurzu Č.J.

Předmět

ČJ

Pedagog

Lilie Komńacká

24.9.2019 v sále Mozarteuma se konal koncert významného švédského houslisty Jaroslava Šonského. Tuto kulturní
akci jsme navštívili i my s našimi studenty. Hudby Bacha, Dvořáka, Mozarta zanechala na studenty velký dojem.

Název akce

Tradiční návštěva absolventů předcházejícího kurzu

Datum konání akce

19. 09. 2019

Místo konání akce

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Organizátor

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Účast

studenti ročního kurzu Č.J.

Předmět

ČJ

Pedagog

Lilie Komńacká

Bývalí studenti se podělili o své zkušeností z přijímacích zkoušek, dali nynějším kurzistům užitečné rády.
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Název akce

Evropský den jazyků

Datum konání akce

26. 09. 2019

Místo konání akce

Kampus Filozofické fakulty UK v Praze, Praha

Organizátor

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Účast

studenti ročního kurzů českého jazyka

Předmět

ČJ

Pedagog

Ludmila Kretinina

Dne 26. 09. 2018 v rámci Evropského dne jazyků se koná oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti
většího počtu jazyků u studentů. Všude v Evropě se konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu nového jazyka
nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí. Studium jazyků pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale
přispívá také k překonávání bariér mezi kulturami. Naše gymnázium a jazyková škola má mezinárodní charakter a
studenti se účastnili různých zajímavých akcí. Také jsme se studenty jazykové školy navštívili celodenní
festival Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská, který pořádala filozofická fakulta Karlovy Univerzity. Festival
různými způsoby představil desítky evropských i světových jazyků, živých i mrtvých, vyučovaných na Filozofické
fakultě.
Studenti měli možnost navštívit


- minikurzy desítek jazyků pro začátečníky;



- přednášky o jazycích světa;



- tipy, jak se učit cizí jazyky;



- jazykovou únikovou hru;



- interaktivní výstavu;



- hry a kvízy;
Celkově hodnotím akci jako velmi úspěšnou. Akci se zúčastnilo 16 studentů ročního kurzů českého jazyka.
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Název akce

Výlet na Hrad Karlštejn

Datum konání akce

06. 10. 2019

Místo konání akce

Hrad Karlštejn

Organizátor

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Účast

studenti ročního kurzu Č.J.

Předmět

ČJ

Pedagog

Lilie Komńacká

6. října se v rámci kulturně vzdělávacího programu uskutečnil výlet na Státní hrad Karlštejn. Studenti nejen si
rozšířili své znalostí o české historii
ale i skvělé odpočinuli, pokochali se
nádhernou přírodou.
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Název akce

Státní svátek

Datum konání akce

28. 10. 2019

Místo konání akce

Veletržní palác, Senát, Praha

Organizátor

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Účast

studenti ročního kurzů českého jazyka

Předmět

ČJ

Pedagog

Ludmila Kretinina

Ve středu 28. října byl svátek a tudíž volný den. Někdo si prodloužil víkend a odjel na chalupu, jiní využívali
sváteční čas k prohlídce míst, která jindy bývají otevřená jen výjimečně anebo nabízejí vstupné zdarma. My jsme
se se studenty ročního kurzu také rozhodli využít sváteční čas k prohlídce míst a navštívili jsme Senát České
republiky, kterým nás provedl kvalifikovaný průvodce a také Národní galerie v Praze – Veletržní palác.
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Název akce

Návštěva filmu „Poslední aristokratka“, Praha

Datum konání akce

09. 11. 2019

Místo konání akce

Cinema City - Nový Smichov, Praha

Organizátor

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Účast

studenti ročního kurzu Č.J.

Předmět

ČJ

Pedagog

Lilie Komńacká

V rámci seznámení se s českou kulturou navštívili studenti ročního kurzu premiéru českého filmu „Poslední
aristokratka“. Všichni měli ze zhlednutí skvělé dojmy, poněvadž porozuměli nejen příběhu, ale i typickému
českému humoru. Celá akce skončila procházkou večerní Prahou.
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Název akce

Prezentace Vysoké Školy Škoda Auto

Datum konání akce

21. 11. 2019

Místo konání akce

1.Slovanské gymnázium a JŠ, Praha

Organizátor

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Účast

studenti ročního kurzu Č.J.

Předmět

ČJ

Pedagog

Ludmila Kretinina

Prezentace Vysoké Školy Škoda Auto byla velmi přínosná. Prezentovali se zde informace o školy, jejích
výhodách, uplatnění absolventů a mnoho dalšího.
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Název akce

Den otevřených dveří PEF ČZU v Praze

Datum konání akce

22. 11. 2019

Místo konání akce

PEF ČZU, Praha

Organizátor

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Účast

studenti ročního kurzu Č.J.

Předmět

ČJ

Pedagog

Ludmila Kretinina

22. 11. 2019 jsme navštívili se studenty ročního kurzu
Den otevřených dveří na Provozně-ekonomické fakultě
ČZU. Nejdřív jsme se zúčastnili besedy se zástupci fakulty
o studijních oborech a studiu na PEF, poté jsme měli
organizovanou procházku areálem univerzity a také jsme
navštívili laboratoř virtuální reality a vyzkoušeli si VR
prostředí. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze si od
svého založení v roce 1952 prošla významným rozvojem.
V současné době garantuje výuku na 12 katedrách.
Studenty moc zaujala možnost studia na PEF ČZU.
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Název akce

Setkání na MVČR

Datum konání akce

26. 11. 2019

Místo konání akce

MVČR, Praha

Organizátor

MVČR, Praha

Účast, pedagog

Ludmila Kretinina, Pavlína Uhrinová

Dne 26. 11. 2019 proběhlo setkání k diskusím o aktuálních migračních tématech na MVČR, týkající se konkrétně
studentské migrace do ČR.
Na programu jednání byla aktuální vízová a pobytová praxe v oblasti studijních nebo ostatních vzdělávacích
pobytu cizinců ze třetích zemí v ČR:
-

Žádost o dlouhodobá víza

-

Povolení k pobytu za účelem studia – žádosti podávané na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí

-

Žádosti o povolení k pobytu, o něž je žádáno na území ČR, prodlužování povolení k pobytu.

Setkání bylo obohacující a byl velký prostor k dotazům.

Název akce

Mikuláš

Datum konání akce

05. 12. 2019

Místo konání akce

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Organizátor

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Účast

studenti ročního kurzu Č.J.

Předmět

ČJ

Pedagog

Ludmila Kretinina
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V rámci seznámení se s českou kulturou, zvyky a tradicemi proběhla 5.12. na naší škole tradiční oslava Mikuláše.
Naši studenti jsou opravdu kreativní a hned se ujali této tradice. Přišli Mikuláš, andělé i čerti. Studenti gymnázia
pomáhali s přípravou překvapení – v kostýmech čertů, andělů a Mikuláše rozdávali drobné dárky studentům
kurzu. Během programu se studenti kurzu dozvěděli, kdo byl Mikuláš, kdy žil a jaké jsou v ČR tradice a zvyky
související se svátkem svátého Mikuláše.

Název akce

Předvánoční zájezd do Rothenburgu nad Tauberem

Datum konání akce

13. 12. 2019

Místo konání akce

Rothenburgu nad Tauberem, Německo

Organizátor

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Účast

41 žáků + 2 pedagogové

Předmět

ČJ, NJ, D, Z

Pedagog

Ludmila Kretinina, Žaneta Šulíková
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Cílem akce bylo seznámení se s cizí kulturou, poznání geografie a historie bavorského města Rothenburg ob der
Tauber.
V rámci předvánočních zájezdů do zahraničí se mohli zúčastnit žáci všech ročníků, nabídku využilo 41 z nich, a to
z prvních, druhých i třetích ročníků.
Historie města se začala psát v roce 1142, kdy byl nad řekou Tauber vybudován hrad – Castrum Imperiale –
králem Konrádem III. z rodu Hohenštaufů. V podhradí se postupně rozvíjelo městečko, budoucí Rothenburg,
které se stalo významným regionálním centrem a v roce 1274 dostalo od císaře Rudolfa I. Habsburského titul
„svobodné císařské město“. Tento titul zaručoval Rothenburgu postavení jakéhosi nezávislého státu. V roce
1356 byly hrad a valná část města zničeny zemětřesením. Z hradu byla znovu postavena jen kaple sv. Blasia,
v níž jsou uctěni padlí v obou světových válkách. Před kaplí je památník židovského pogromu z roku 1298, neboť
v ní byli schovaní Židé upáleni.
Rothenburg je znám pro své ze středověku zachovalé staré město s mnoha klikatými uličkami a malými
náměstími obklopenými hrázděnými domy. Je přitažlivé pro turisty a slouží jako vzor „typického německého
města“.
Studenti shlédli gotickou budovu radnice na náměstí Marktplatz, dřevěný vyřezávaný oltář v bazilice sv. Jakuba,
muzeum Vánoc Weihnachtmuseum, prošli se
po středověkých městských hradbách a
ochutnali místní pochoutku Shneeballen.
Zájezd byl pro žáky významný také z pohledu
prohloubení vztahů v kolektivu, včetně
praktického užití cizích jazyků.
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Název akce

Vycházka vánoční Prahou

Datum konání akce

16. 12. 2019

Místo konání akce

Praha

Organizátor

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Účast

studenti ročního kurzu Č.J.

Předmět

ČJ

Pedagog

Ludmila Kretinina

V rámci seznámení se s českou kulturou, zvyky a tradicemi a načerpání první dávky poklidné vánoční nálady, se v
pondělí 16. prosince uskutečnila vycházka vánoční Prahou.
Výchozím bodem bylo Staroměstském náměstí, které je jen pár kroků od naší školy. Na Staroměstském náměstí
jsme navštívili největší pražské vánoční trhy, vyfotili se u zářícího vánočního stromečku a poté se vydali
klikatou Karlovou ulicí směrem ke Karlovu mostu. Karlův most je sám o sobě pohádkový zážitek – starodávné
lampy, nádherný výhled na Vltavu, Pražský hrad i Národní divadlo.
Z Karlova mostu naše kroky vedly přes Kampu a Maltézské náměstí až na Malostranské náměstí. Nevynechali jsme
ani Nerudovu ulici, kterou jsme se dostali až přímo ke Hradu. V okolí Pražského hradu jsme navštívili Strahovský
klášter, romantický Nový Svět a cestou jsme se dozvěděli zajímavosti o životě nejen drobných lidiček a uměleckých
bohémů, ale také šlechticů a diplomatů. Na Pražském hradě jsme také objevili jedno z nekrásnějších míst v Praze a to tamní vánoční trhy. Vánoční trhy jsme našli na malebném náměstí U Svatého Jiří. Právě umístění v kombinaci s
pečlivě vybranými produkty a přátelskými prodejci zaručilo útulnou, nanejvýš příjemnou atmosféru. Všude bylo
cítit vůně trdelníku, punče a mnoha dalších dobrot. Z
náměstí jsme si prohlédli monumentální Katedrálu sv.
Víta, baziliku sv. Jiří s nádherným barokním průčelím a
méně známý kostel Všech svatých. Studenti se nejen
dozvěděli o vánočních tradicích, ale i poznali nová místa a
zákoutí Prahy, inspirovali se a nasáli vánoční atmosféru.
Starými zámeckými schody jsme odcházeli s předvánoční
atmosférou a kouzlem, které nikdy nevyprchá.
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Název akce

VŠE Fakulta financí a účetnictví, Praha
UK Přírodovědecká fakulta, Praha

Datum konání akce

24. 01. 2020

Místo konání akce

VŠE Fakulta financí a účetnictví, Praha
UK Přírodovědecká fakulta, Praha

Organizátor

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Účast

studenti ročního kurzu Č.J.

Předmět

ČJ

Pedagog

Ludmila Kretinina

24. 01. 2020 jsme se studenty ročního kurzu navštívili Den otevřených dveří na VŠE Fakulta financí a účetnictví a
UK Přírodovědecká fakulta. Studenti se dozvěděli o přijímacím řízebá, oborech, studiu a uplatnění absolventů
formou prezentace a následných odpovědí na dotazy.
Každý účastník obdržel informační brožurku se všemi důležitými informacemi o přijímacím řízení i studiu na
fakultách.
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Název akce

Kvíz

Datum konání akce

06. 02. 2020

Místo konání akce

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Organizátor

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Účast

studenti ročního kurzu ČJ

Předmět

ČJ

Pedagog

Lilie Komňacká

Své znalostí české historie, kultury a reálií studenti ročního kurzu ověřili formou soutěže. Účastnici plnili zadaní
poroty a pokládali si navzájem otázky, předvedli legrační scénky z běžného života. Akce skončila posezením u
čaje a promítáním českého filmu.
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1.3.2020 odstartoval intenzivní půlroční kurz českého jazyka pro cizince, který řádně
připraví studenty ke studiu na české vysoké škole. Intenzivní kurz probíhá od pondělí do
pátku v časové náročnosti 25 hodin týdně.

Veškeré kurzy na naší jazykové škole probíhali v koronavirové době formou online výuky.
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Název akce

Závěrečná zkouška

Datum konání akce

10. 06. 2020

Místo konání akce

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Organizátor

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Účast

studenti ročního kurzu ČJ

Předmět

ČJ

Pedagog

Taťjana Pergler, Lilie Komňacká, Ludmila Kretinina

Závěrečná zkouška byla netradiční vzhledem k hygienickým opatřením. Se vším jsme si se studenty poradili a
zkoušení tak mohlo jít hladce. Žáci ročního kurzu byli perfektně připraveni, za což vděčíme jejich píli a zároveň našim
úžasným lektorům. Studenti to letos neměli lehké, ale díky propracovaným přípravným materiálům i bezvadné
podpoře učitelů vše zvládli. Celková bilance je vynikající – u zkoušky uspělo 99 % studentů, což jen potvrzuje
efektivitu naší výuky, která byla doprovázená online výukou v této mimořádně situaci.
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Název akce

Slavnostní předávání osvědčení

Datum konání akce

11. 06. 2020

Místo konání akce

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Organizátor

1.Slovanské gymnázium, Masná 13, Praha

Účast

studenti ročního kurzu ČJ

Předmět

ČJ

Pedagog

Taťjana Pergler, Lilie Komňacká, Ludmila Kretinina

Tento rok nebyl pro nikoho z nás lehký, proto jsme se mile rádi sešli u slavnostního předávání osvědčení za úspěšné
splnění ročního kurzu. Nechybělo výborné pohoštění, legrace, úsměvy, spokojené tváře a slzy na krajíčku, že už to
všechno končí. Nechybělo ani vytvoření myšlenkové mapy a napsání poslání pro budoucí studenty. Studenti našeho
ročního kurzu nejen zdárně dokončili tento kurz, ale zároveň se dostali na vytoužené české vysoké školy a jsme na
ně náležitě pyšní.

46

Výchovné a kariérní poradenství, centrum profesní přípravy
Název akce

"Studium a přijímací řízení na lékařské fakulty"

Datum konání akce

25.9. 2019

Místo konání akce

Aula – 1. Slovanské gymnázium

Organizátor

Veronika Civínová

Účast

Čtvrtý ročník

Předmět
Pedagog

Mgr. Veronika Civínová, Ph.D.

Cílem akce bylo ukázání nejvhodnějších způsobů přípravy k přijímacímu řízení na lékařské fakulty Karlovy
univerzity. Zástupkyně kurzů Mediktop – tým stávajících studentů lékařských fakult, kteří pomáhají s přípravou
na přijímací řízení, představila formou prezentace a následné diskuze specifika jednotlivých lékařských fakult
Karlovy univerzity a jejich přístupu k přijímacímu řízení. Prezentace byla cílena nejen na studenty, kteří byli již
rozhodnuti studovat medicínu, ale byla i dostatečně obecně formulována tak, aby ukázala všeobecné zásady
přípravy k přijímacímu řízení na vysoké školy. Zástupkyně spolku Mediktop nejprve poukázala na specifika
zaměření jednotlivých lékařských fakult, posléze ukázala formy přijímacích testů a otázek při ústní části řízení,
aby studenti získali představu, co mohou očekávat a na co se připravit. Dále vysvětlila odborné okruhy, které
by student měl ovládat k přijímacímu řízení. Nechybělo také nastínění způsobu studia a studentského života na
Karlově univerzitě. Závěrečná část byla zaměřena na otázky studentů.
Žáci měli možnost se dozvědět důležité informace nejen o přijímacích řízeních na lékařské fakulty, ale také o
průběhu celého studia od někoho, kdo má sám zkušenost se studiem na lékařské fakultě, ale také s
několikaletou přípravou zájemců o studium. Takto mohli získat vhodnou formou představu o tom, co očekávat
a hlavně jakým způsobem se připravit, aby se zvýšily jejich šance na přijetí na jednu z lékařských fakult.
Výsledkem akce je zvýšení šance k přijetí na některou z lékařských fakult Karlovy univerzity a jiných oborů
obecně. Úspěšnost bude zřejmá z výsledků přijímacích řízení.
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Název akce

Adaptační kurz

Datum konání akce

7. - 9. 10. 2019

Místo konání akce

Stará Živohošť

Organizátor

1. Slovanské gymnázium, Agentura Wenku

Účast

1.A, 1.B, 1.C

Předmět
Pedagog

Mgr. Markéta Suchá, Mgr. Jakub Němeček

Ve dnech 7. – 9. 10 2019 se zúčastnila třída 1. A, 1.B a 1. C adaptačního kurzu ve Staré Živohošti.
Ze třídy 1. C se zúčastnili všichni studenti, z 1. B všichni kromě Marka Ponomarenka, Seana Kretchmara a Aarona
Bozacka.
Přesun na místo proběhl bez problémů, všichni studenti se dostavili včas. Ubytování bylo velmi kvalitní, též jídlo bylo
dobré. Program organizovaný agenturou byl až na drobné výjimky zajímavý a celkově profesionální.
Studenti byli zaujati hlavně venkovními aktivitami na lanech. Odpoledne nám bohužel nepřálo počasí, ale i interiérové
aktivity byly pro studenty přínosné.
Další den program pokračoval bez problémů. Po obědě následovala závěrečná reflexe. Všichni studenti hodnotili účast
na kurzu pozitivně. Mluvili o stmelení kolektivu, poznání spolužáků i učitelů, nalezení společné identity.
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Název akce

JE Temelín, VE Orlík

Datum konání akce

15. a 16. 10. 2019

Místo konání akce

JE Temelín, VE Orlík

Organizátor

1.SG, ČEZ

Účast

2. ročník, 3. ročník

Předmět

F

Pedagog

RNDr. Václav Exner

Exkurze se uskutečnily 15. října 2019 pro zástupce tříd 2. ročníku a 16. října pro zástupce tříd 3. ročníku. Každý
den se zúčastnilo 17 studentů, 15. října s pedagogickým doprovodem Ing. Lenky Zilvarové a RNDr. Václava
Exnera, CSc., 16. října doc. PhDr. Taťjany Pergler, PhD., ředitelky gymnázia a RNDr. Václav Exnera, CSc.
Prohlídka jaderné elektrárny se skládala ze 4 částí:
1. Uvítání a výklad na informačním středisku s informacemi o bezpečnosti a pravidlech chování pro návštěvníky,
promítnutím filmu seznamujícího s jadernou elektrárnou, s principy její činnosti vysvětlením procesu výroby
energie z jejího uvolňování z rozpadlých jader uranu, vznik tepla a jeho využití v několikastupňové turbíně a
vlastní výroba energie v generátoru, včetně základních informací o ostatních podpůrných procesech v
elektrárně.
2. Vlastní návštěva elektrárny: pro všechny byl zážitkem vstup s několikanásobnou bezpečnostní kontrolou,
poté průchod kolem krytu, k chladící věži s výkladem funkce sdělením všech parametrů týkajících se vodního
hospodářství elektrárny. Návštěva strojovny se seznámením nejen s turbínou a generátorem, ale i ostatními
zařízeními, výklad o transformátorech a napojení elektrárny na rozvodnou síť. Seznámení s náhradními zdroji
energie pro případ výpadku elektrárny nebo havárií.
3. Návštěva cvičného řídícího centra bloku jaderné elektrárny s výkladem přípravy odborníků pro její řízení,
včetně nároků na odbornost a psychiku a délky a kroků této několikaleté přípravy.
4. V informačním centru promítnutí dalších krátkých filmů, seznámení s mlžnou komorou sledování projevů
kosmického a jiného záření zobrazovaného komorou. Samostatná prohlídka celého informačního střediska - 3
patra, která jsou bohatě vybavena vzdělávacími panely, filmy apod., mnoho z nich s interaktivním individuálním
ovládáním.

Návštěva vodní elektrárny Orlík:
Opět samozřejmý bezpečnostní výklad a vybavení helmami. Vnější prohlídka přehradní nádrže, s výkladem
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dílčích funkcí propustí, vleku lodí z dolní na horní hladinu a zpět, s informacemi o dopadu povodně z roku 2002.
Výklad nad obrazovými panely, které zobrazovaly výstavbu elektrárny, popisují její funkci a jednotlivé části,
hlavně turbíny a generátory, zásady současného využívání jako doplňkového zdroje v časech, kdy je zvýšená
poptávka po elektrické energii, především v době večerních a ranních špiček. Pak návštěva v hrázi zabudované
elektrárny s výkladem, seznámením s dozorovou funkcí řídícího pracovníka na místě a se řízením celé vltavské
kaskády ze Štěchovic. Průchod jednou z chodeb v hrázi s výkladem vodního hospodaření a ostatními funkcemi
přehradní nádrže Orlík.

Návštěva obou elektráren byla pro žáky velmi přínosná.
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Název akce

Beseda s Jakubem Železným

Datum konání akce

23.10.2019

Místo konání akce

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Organizátor

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Účast

4.A

Předmět

Český jazyk a literatura

Pedagog

Mgr. Markéta Suchá

Jakub Železný nejprve hodinu přednášel na tato témata: Jak se dnes dělá politická žurnalistika? Co vše obnáší? Kdo
se může stát politickým žurnalistou? A jaký je vztah mezi ním a politikou? Poté ještě další hodinu odpovídal na
otázky studentů, kteří se zajímali například o to, jak těžké je být nestranný, co nejhoršího ho za dobu, kdy pracuje ve
zpravodajství, potkalo atd.
Studenti hodnotili besedu jako velice přínosnou a oceňovali příležitost vidět a slyšet zblízka známého televizního
moderátora a pedagoga na vysoké škole.

Název akce

Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 2019/2020

Datum konání akce

18. a 20. 11. 2019

Místo konání akce

Počítačová učebna 1. Slovanského gymnázia

Organizátor

Česká školní inspekce

Účast

1. A, 1. B, 1. C

Předmět

Čtenářská gramotnost

Pedagog

Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA

Cílem akce bylo zjistit úroveň žáků ve vybraných oblastech čtenářské gramotnosti.
V rozmezí 11. - 22. 11. 2019 probíhalo výběrové zjišťování úrovně žáků středních škol a víceletých gymnázií ve
vybraných oblastech čtenářské gramotnosti. Pro toto testování byly vybrány pouze první ročníky.
Základním nastavením certifikovaného testování ve škole byla volba typu aplikace, která byla použita a operačních
systémů, na kterých bylo prováděno testování. Nejprve bylo nutné vytvořit třídy, které se testování účastnily, tzn.
1.A, 1.B a 1.C a vložit/registrovat do nich konkrétní žáky (1.A 15 žáků, 1.B 16 žáků, 1.C 6 žáků). IT správce musel
v počítačové učebně provést kontrolu aktualizace instalovaného klienta na všech pracovních stanicích, na kterých
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testování probíhalo. Zároveň bylo nutné stáhnout hesla všem žákům a testy na jednotlivých pracovních stanicích
školy, na kterých byl předem nainstalován klient testovací aplikace. Testy všech registrovaných žáků se stahovaly na
každou pracovní stanici prostřednictvím administračního rozhraní testovací aplikace.
Po přihlášení a spuštění testu byl vymezen čas 80 minut, do kdy bylo nutné test odeslat. Poté byli žáci vyzváni ještě
k vyplnění dotazníku v délce 10 minut.
V pondělí 18.11. se zúčastnila 1.C. Ve středu 20.11. se konalo testování tříd 1.A a 1.B. Žákům, kteří se testování
nemohli ze závažných důvodů zúčastnit, bylo nutné nastavit příslušné zdůvodnění a z testování je omluvit, neboť by
došlo ke zkreslení výsledků. V 1.A bylo nutné vzhledem k onemocnění omluvit tři žáky, v 1.B čtyři žáky a v 1.C
jednoho žáka.
V rámci výběrového zjišťování byly v každé škole zadány dotazníky také učitelům. V systému InspIS SET byla
připravena trojice přístupových údajů k dotazníku. Vyplnění dotazníku trvalo přibližně 15 minut. Odesláním
dotazníků a potvrzením o ukončení testování bylo splněno všech předepsaných 13 kroků.
Význam akce:
Kromě zjištění úrovně žáků v oblasti čtenářské gramotnosti bylo přínosem akce také, prostřednictvím učitelského
dotazníku, zjistit některé kontextové informace, které pomohou zasadit zjištěné výsledky žáků do obecnějších
souvislostí.
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Název akce

Beseda s emeritním ústavním soudcem Prof. JUDr. Janem Musilem

Datum konání akce

27. 11. 2019

Místo konání akce

1. Slovanské gymnázium

Organizátor

Mgr. Markéta Suchá

Účast

4. A a 4. B

Předmět

Český jazyk a literatura, Základy společenských věd

Pedagog

Mbr. Markéta Suchá

Cílem akce bylo seznámení studentů s Ústavním soudem a jeho místem v soudním systému České republiky,
s jeho úlohou a pravomocemi. Taktéž seznámení s fungováním Právnické fakulty UK v Praze, zejména pro
studenty, kteří mají zájem o studium práv.
Prof. JUDr. Jan Musil byl po dobu 15 let ústavním soudcem a zároveň dlouhá léta působí jako pedagog na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a externě i na jiných právnických fakultách. Pro studenty si
připravil hodinovou prezentaci o roli Ústavního soudu, jeho úkolech, pravomocích a místě v rámci soudní
soustavy ČR.
Další půl hodina byla věnována otázkám studentů, kteří jednak měli doplňující otázky k prezentaci, jednak se
ptali na studium na právnické fakultě, neboť někteří o tomto studiu uvažují.
Příklady otázek, které zazněly: Je lepší právnická fakulta v Brně nebo v Praze? Čeho se konkrétně týkala kauza,
o které byla zmínka v prezentaci, jak soud rozhodl? Co je nejtěžší na rozhodování?
Ohlasy na akci byly kladné, studenti oceňovali zejména připravenou prezentaci s množstvím obrázků a též
informace o jednotlivých právních kauzách.

Název akce

Přednáška Vysoké školy Škoda Auto

Datum konání akce

4. 12. 2019

Místo konání akce

1.Slovanské gymnázium

Organizátor

ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

Účast

4. ročníky

Předmět
Pedagog

Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA
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Prezentace Vysoké školy Škoda Auto měla studenty čtvrtých ročníků přesvědčit o kvalitě této vysoké školy
včetně nabízených oborů. Bakalářské studium programu Ekonomika a management poskytuje
unikátní podnikohospodářské vzdělání, zahrnující i základy technických znalostí pro podnikovou praxi. Dále je
profesně orientováno . Veškeré studijní obory se dají studovat jak prezenčně, tak i kombinovaně. Odkazovalo
se zde hodně na jejich webové stránky, kde studenti naleznou veškeré důležité informace.
Na konci přednášky byl prostor pro dotazy, kterých bylo od našich studentů mnoho.
Prezentace této vysoké školy byla pro naše studenty zajisté zajímavá a rozšířila jim obzor o další nově vznilé
vysoké škole.

Název akce

Přednáška o vysokých školách a aktuální politické situaci

Datum konání akce

29.1. 2020

Místo konání akce

Aula – 1. Slovanské gymnázium

Organizátor

Giancarlo Lamberti

Účast

Čtvrtý ročník

Předmět

ZSV, Politologie, D

Pedagog

Doc. Taťjana Pergler, Ph.D.
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Cílem akce bylo seznámení se s praktickými informacemi, které se týkají jak samotného přijetí na vysokých
školách, tak i fungování na vysokých školách.
Předseda top 09 na Praze 1, Předseda Studentské komory Rady vysokých škol, člen dozorčí rady společnosti
Výstaviště Praha – tyto všechny funkce zastává 22 letý Giancarlo Lamberti, původem Ital, který našim čtvrtým
ročníkům předal cenné rady.
První část přednášky se týkala vysokých škol a vším s nimi spojených, nejpřínosnější byly pro studenty zajisté
praktické rady, které se nikde jinde nedozví. V další části přednášky jsme řešili komunální politiku a vnímané
problémy na Praze 1.
Téměř dvou hodinová přednáška byla pro naše studenty opravdu inspirující, to dokazovalo i množství
následných dotazů po ukončení přednášky.
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Název akce

Beseda – ČZU Praha

Datum konání akce

10. 2. 2020

Místo konání akce

Aula

Organizátor

1.Slovanské gymnázium

Účast

4.ročníky

Předmět
Pedagog

Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA,

Michal Schuster

Cílem akce bylo přiblížit žákům studijní obory a zahraniční pobyty ČZU Praha.
Studijní obory nebo zahraniční pobyty dnes představili v aule našeho gymnázia zástupci České zemědělské
univerzity v Praze (ČZU). Studenty maturitních ročníků přišli informovat Monika Faltusová z Fakulty lesnické a
dřevařské (FLD) a Marek Jelínek z Fakulty tropického zemědělství (FTZ).
Maturanti se zajímali především o ekonomické obory nebo o studium v angličtině. Zaujala je také nabídka
unikátního studijního programu na FLD: Konzervace přírodnin a taxidermie (uchovávání rostlin, hmyzu a
umění preparace živočichů). „Fakulta je v kontaktu s řadou českých i zahraničních institucí, pořádá
konference, výstavy,“ doplnila Monika Faltusová z FLD.
Gymnazisté se zajímali nejen o výuku, ale i o možnostech stáží na partnerských univerzitách v Evropské unii.
„Děláme rozvojové projekty v různých částech světa, např. v Gruzii, Senegalu Kambodži či Vietnamu. V rámci
programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na stáže do Latinské Ameriky či Jihovýchodní Asie,“ řekl Marek
Jelínek z Fakulty tropického zemědělství.
Besedy se zástupci českých univerzit a vysokých škol pořádá naše gymnázium pravidelně. Maturanti tak
získávají informace potřebné pro jejich rozhodování o budoucím vysokoškolském studiu.
Význam akce: beseda byla pro žáky přínosná, neboť jim zcela jistě pomohla v jejich rozhodování, kam po
ukončení studia.
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Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků

Datum konání akce

Velká pražská konference 2019 - Učitelé, rodina a škola v proměnách
společnosti a doby
5. 12. 2019

Místo konání akce

Praha, Magistrát HMP

Organizátor

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pedagog

Doc. Taťjana Pergler, Ph.D.

Název akce

Program semináře:
Mgr. Marian Jelínek – Nutnost volby v době blahobytu V současné době máme téměř neomezené možnosti, ale
současně je třeba zodpovědného přístupu ke svému životu. Dnešní doba přináší nové výzvy i problémy a je třeba se
zaměřit na to podstatné.
MUDr. Marie Skalská – Jak hořet a nevyhořet Čím je dána individuální odolnost vůči stresu? Jaké jsou rysy zdravé
pracovní atmosféry, pracovních podmínek, kde je minimalizována hrozba syndromu vyhoření? Jak identifikovat
hrozící syndrom vyhoření, jak se mu bránit? Jak pracovat s „falešnými motivátory“? Co si z workshopu odnesete?
Konkrétní zdroje své životní pohody a vědomí, jak je udržovat a posilovat. Návod, jak se potýkat se zloději životní
energie, jak poznat, zda problém má šanci na dlouhodobé řešení.
Mgr. Miloslav Hubatka – Vedení a řízení týmů nové generace. Mění se požadavky i na leadership, na styly vedení a
řízení týmů. Dochází k posunům v oblasti požadavků na způsob vedení, ale současně i na efektivitu a konečné
výsledky. V neposlední řadě stojí každý vedoucí pracovník před výzvou vyplývající ze sílících požadavků na
spolupráci, komplementární vyváženost týmů i na nové způsoby řešení problémů a krizí
Mgr. Ladislav Dvořák – Řešení problémových situací z hlediska školského práva Příklady z praxe nejčastějších
problémů a situací, které dnes školy musí řešit ve své každodenní praxi. Pracovně-právní vztahy, problémy s rodiči a
další situace a obtíže, které přináší současná doba a společenské změny.
Ing. Radovan Hauk – Souhrnné poznatky z nejnovějších výzkumů a šetření v ČR Poznatky vycházející ze zkušenosti z
testování matematické a čtenářské gramotnosti žáků 6. a 7. ročníků základních škol a 1. a 2. ročníků středních škol v
Libereckém kraji.
Ing. Radek Špicar – Očekávání zaměstnavatelů od budoucích absolventů a nejvýznamnější změny na trhu práce v
posledních letech.
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Název akce

Setkání na MVČR

Datum konání akce

26. 11. 2019

Místo konání akce

MVČR, Praha

Organizátor

MVČR, Praha

Účast, pedagog

Ludmila Kretinina, Pavlína Uhrinová

Dne 26. 11. 2019 proběhlo setkání k diskusím o aktuálních migračních tématech na MVČR, týkající se konkrétně
studentské migrace do ČR.
Na programu jednání byla aktuální vízová a pobytová praxe v oblasti studijních nebo ostatních vzdělávacích pobytu
cizinců ze třetích zemí v ČR:
-

Žádost o dlouhodobá víza

-

Povolení k pobytu za účelem studia – žádosti podávané na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí

-

Žádosti o povolení k pobytu, o něž je žádáno na území ČR, prodlužování povolení k pobytu.

Setkání bylo obohacující a byl velký prostor k dotazům.

Název akce

Pasti a špeky pracovní doby ve školách

Datum konání akce

26. 3. 2020

Místo konání akce

Internetové školení

Organizátor

Nakladatelství Forum

Účast, pedagog

Doc. Taťjana Pergler, Ph.D.

Online školení s tématem: Jak postupovat podle zákoníku práce a zákona o pedagogických pracovnících.
Tento obohacující seminář přednášela JUDR. Hana Poláková.
Hlavním cílem školení bylo porozumění problematice evidence pracovní doby všech zaměstnanců a s tím spojenými
nároky na příplatky, evidence a spočtení přesčasových hodin včetně navrhnutých řešení pro lepší orientaci v této
pracovně právní záležitosti.

58

Prevence rizikového chování
Název akce

Návštěva německého divadla Theaterbesuch Smombie

Datum konání akce

17. 10. 2019

Místo konání akce

Praha

Organizátor

1. Slovanské gymnázium, Masná 13

Účast

4A, 4B

Předmět

NJ

Pedagog

Olga Aslanova

Cílem akce bylo seznámení se s aktuálním problémem chytrých telefonů, závislosti na telefonech a možného
řešení. Vše bylo v německém jazyce, takže si studenti procvičili slovní zásobu a díky zajímavosti daného tématu
měli celý den téma k diskutování.
V první části představení bylo představeno pojmenování „Smombie“, což je slovo mládeže z roku 2015. Skládá se
ze slov smartphone a zombie. Popisuje někoho, kdo si vůbec nehledí okolí, jelikož se pořád dívá do svého chytrého
telefonu a nevnímá tak vůbec, co se děje kolem něj.
V další části představení v německém jazyce byla problematika bezpečnosti dat, kyberšikany, závislosti na
telefonech a odcizení od reality.
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Název akce

Beseda s emeritním ústavním soudcem Prof. JUDr. Janem Musilem

Datum konání akce

27. 11. 2019

Místo konání akce

1. Slovanské gymnázium

Organizátor

Mgr. Markéta Suchá

Účast

4. A a 4. B

Předmět

Český jazyk a literatura, Základy společenských věd

Pedagog

Mbr. Markéta Suchá

Cílem akce bylo seznámení studentů s Ústavním soudem a jeho místem v soudním systému České
republiky, s jeho úlohou a pravomocemi. Taktéž seznámení s fungováním Právnické fakulty UK v Praze,
zejména pro studenty, kteří mají zájem o studium práv.
Prof. JUDr. Jan Musil byl po dobu 15 let ústavním soudcem a zároveň dlouhá léta působí jako pedagog na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a externě i na jiných právnických fakultách. Pro studenty si
připravil hodinovou prezentaci o roli Ústavního soudu, jeho úkolech, pravomocích a místě v rámci soudní
soustavy ČR.
Další půl hodina byla věnována otázkám studentů, kteří jednak měli doplňující otázky k prezentaci,
jednak se ptali na studium na právnické fakultě, neboť někteří o tomto studiu uvažují.
Příklady otázek, které zazněly: Je lepší právnická fakulta v Brně nebo v Praze? Čeho se konkrétně týkala
kauza, o které byla zmínka v prezentaci, jak soud rozhodl? Co je nejtěžší na rozhodování?
Ohlasy na akci byly kladné, studenti oceňovali zejména připravenou prezentaci s množstvím obrázků a
též informace o jednotlivých právních kauzách.
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Název akce

Přednáška „Internet věcí“

Datum konání akce

11.12.2019

Místo konání akce

1. Slovanské gymnázium

Organizátor

Ing. Ladislava Volková

Účast

1.A, 1.B, C

Předmět

IVT

Pedagog

Ing. Ladislava Volková

Cílem bylo seznámit studenty s nejmodernějšími technologiemi dnešní doby a zároveň poukázat na rizika s nimi
spojená.
Přednáškou náš provázel Univerzity Programs Designer Jan Louda.
Smyslem akce bylo vysvětlení loT technologií s následným vymýšlením různých IoT řešení. Nechyběly ani kvízy a
vyzkoušení možností, které IoT laboratoř pro studenty nabízí. Studenti se seznámili s příklady z praxe a vyzkoušeli
si tzv „Kahoot“ kvíz. Pan Louda se ptal na otázky typu: Máte rádi a používáte chytré věci.....? Jaké? Jaké chytré
věci používají Cloud? Jak se vyhnout zneužití této technologie a chovat se ohleduplně při využívání Cloudu?

61

Název akce

Návštěva Muzea Policie ČR

Datum konání akce

4.2.2020

Místo konání akce

Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2

Organizátor

1.Slovanské gymnázium

Účast

3.A

Předmět

P

Pedagog

JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

Cílem akce bylo doplnění učiva z trestního práva a seznámení s prací policie, jakožto jednoho z orgánů
činných v trestním řízení.
Dne 4. 2. 2020 se zúčastnili žáci třídy 3A v rámci výuky práva návštěvy Musea Policie České republiky.
Účelem návštěvy bylo doplnění učiva z trestního práva a seznámení s prací policie, jakožto jednoho
z orgánů činných v trestním řízení. Na prohlídku exponátů byly vyčleněny dvě hodiny, během kterých si
studenti nejen prohlédli vystavované předměty, ale zároveň i vyplňovali testové otázky, které se
vztahovaly k vybraným exponátům a nutily k podrobnějšímu seznámení se s policejní prací a bojem
s trestnou činností. Následně byl test vyhodnocený a klasifikovaný. Výsledky potvrdily, že studenti věnovali
prohlídce a exponátům dostatečnou pozornost a zájem.
Význam akce: ze strany studentů byla akce velice pozitivně hodnocená a řada z nich projevila zájem se do
muzea individuálně vrátit a znovu si expozici projít.
Záměr sledovaný návštěvou Musea Policie České republiky byl splněn.
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Předmětové komise
Předmětová komise cizích jazyků a komise českého jazyka a literatury a českého jazyka
jako cizího jazyka
Název akce

Program galerie DOX Prostor k manipulaci

Datum konání akce

13. 9. 2019

Místo konání akce

DOX, Poupětova 1, Praha 7

Organizátor

Centrum DOX

Účast

1. B a 1. C

Předmět

Mezipředmětový program – Český jazyk, ZSV, Výtvarná výchova

Pedagog

Mgr. Markéta Suchá

Studenti byli nejprve formou interaktivní přednášky informováni o zásadách moderní architektury a o
přestavbě DOXU. Poté jsme si prošli všechny prostory, a to ve dvojicích. Jeden byl „slepec“, a druhý ho vodil.
Následně se role vyměnily. Cílem bylo uvědomit si, jak rozdílně vnímáme prostor bez zraku, a samozřejmě
též si prohlédnout celý prostor galerie. Poté jsme se vrátili do ateliéru, ještě asi dvacet minut trvala
přednáška s konkrétními ukázkami zdařilých přestaveb starší architektury na moderní, a poté studenti dostali
prostor k vlastní tvorbě. Dostali obrázek původního DOXu, dvě fólie do skupiny a lihové fixy. Úkolem bylo
navrhnout vlastní přestavbu. Nakonec studenti prezentovali své návrhy a obhajovali je. Fotografie jsou ze
závěrečné prezentace. Po ukončení programu jsme ještě navštívili výstavu Petra Síse, ilustrátora českého
původu žijícího v USA, která byla právě v DOXu zahájena.
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Název akce

Divadelní představení Poslechnout Franze v divadle Archa

Datum konání akce

17. 9. 2019

Místo konání akce

Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1

Organizátor

Divadlo Archa

Účast

4. A, 4.B, 3 studentky z 3.A na doplnění počtu

Předmět

Český jazyk a literatura

Pedagog

Mgr. Markéta Suchá

Franz Kafka je důležitý autor a spoustu studentů si vybralo některou z jeho knih k maturitě. Návštěva divadla
se jim tedy výborně hodila k tzv. „kontextu literárního díla“. Jan Slovák četl ukázky nejen z deníků a dopisů, ale
i krátké povídky Franze Kafky. Jan Burian ml. jeho čtení doprovázel svými elektronickými improvizacemi. Po
skončení následovala asi půlhodinová diskuse s tvůrci, která byla velmi přínosná. Studenti jí využili a ptali se na
tvůrčí záměry, ale i na osobnost Franze Kafky. Z reakcí studentů bylo zřejmé, že návštěva divadla svůj účel
splnila, studenti byli nadšení a určitě mohou získané informace použít u maturity.

Název akce

Evropský den jazyků

Datum konání akce

26. 9. 2019

Místo konání akce

1. Slovanské gymnázium

Organizátor

1. Slovanské gymnázium

Účast

Všechny ročníky

Předmět

Nj, Rj, Fj, Itj, Šj, Aj

Pedagog

Daniela Veselá

Dne 26.9. se na našem gymnáziu uskutečnil Evropský den jazyků. Den začal klasicky ve čtvrt na devět a nesl se
dnem v rytmu přednášek až do jedné hodiny. Studenti a učitelé se snažili vybrat nevšední témata týkající se
každého z jazyků, aby zaujali posluchače z prvních a druhých ročníků. Pro tyto jmenované tento den může do
budoucna sloužit jako inspirace k výběru 3 cizího jazyka.

První vlna přednášek nás probudila lépe než ranní káva, jelikož se jednalo o moderní německou muziku a
našima ušima prolétly i například různé písničky od Rammstein, německé rock metalové skupiny. Druhou vlnu
přednášek si vzali pevně do rukou studenti Ruského jazyka a zvládli nám přiblížit ruský jazyk, reálie a kulturu,
tak jak je neznáme. Následovala francouzská půlhodinka, která nám otevřela oči a rozbourala stereotypní
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představy o knírku, baretu a bagetě, protože nám představila úplně jiný francouzsky mluvící svět, a to Afriku,
Karibik a francouzsky mluvící provincii v Kanadě, Quebec. Poté jsme přelétli zpět do Evropy k dalšímu
půvabnému románskému jazyku, Italštině. Dozvěděli jsme se, že Italský svět není jen o pizze a špagetách, a
navštívili díky studentům i San Marino, Vatikán, Maltu a Ticino. Španělština zaútočila na naše smysly z úplně
jiného úhlu, a jak španělštináři dobře ví, láska (i k jazyku) prochází žaludkem. Měli jsme možnost ochutnat
různé hispánské speciality, jako třeba tacos a ještě jsme se dozvěděli spoustu informací o dalších lákavých
laskominách z tohoto světa. Nakonec jsme se přesunuli k nejrozšířenějšímu jazyku u nás, a to k angličtině. Za
půl hodiny jsme procestovali USA a Kanadu a po té nastoupili do lodě cestující časem a objevili se v amerických
a britských koloniích, kde jsme se dozvěděli, kdo zůstal pod jejich anglofonními drápky dodnes a kdo si
vybojoval svobodu a samostatnost.
Evropský den jazyků se u nás vydařil a těšíme se, jakým způsobem ho pojmeme příští rok.

Název akce

Beseda s Jakubem Železným

Datum konání akce

23.10.2019

Místo konání akce

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Organizátor

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Účast

4.A

Předmět

Český jazyk a literatura

Pedagog

Mgr. Markéta Suchá

Jakub Železný nejprve hodinu přednášel na tato témata: Jak se dnes dělá politická žurnalistika? Co vše obnáší?
Kdo se může stát politickým žurnalistou? A jaký je vztah mezi ním a politikou? Poté ještě další hodinu odpovídal
na otázky studentů, kteří se zajímali například o to, jak těžké je být nestranný, co nejhoršího ho za dobu, kdy
pracuje ve zpravodajství, potkalo atd.
Studenti hodnotili besedu jako velice přínosnou a oceňovali příležitost vidět a slyšet zblízka známého televizního
moderátora a pedagoga na vysoké škole.
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Název akce

Promítání filmu Největší přání a následná beseda s Olgou Sommerovou

Datum konání akce

1.11.2019

Místo konání akce

1. Slovanské gymnázium

Organizátor

Mgr. Markéta Suchá ve spolupráci se společností Člověk v tísni

Účast

Všechny třídy kromě 4.B

Předmět

Český jazyk a literatura, Základy společenských věd

Pedagog

Mgr. Markéta Suchá ve spolupráci s Mgr. Jakubem Němečkem

Akce patří do průřezového tématu Mediální výchova. Společnost Člověk v tísni pořádá každoročně Měsíc filmu
na školách, jehož cílem je přiblížit studentům naši nedávnou minulost. Společnost poskytuje filmy a doplňující
materiály a úkolem školy je sehnat besedujícího pamětníka.
Jako hosta besedy se mi podařilo sehnat paní Olgu Sommerovou, významnou filmovou dokumentaristku a
manželku Jana Špáty, režiséra filmu. Paní Sommerová se přímo účastnila natáčení filmu.
Po zhlédnutí filmu paní Sommerová nejprve mluvila na dané téma a pak zodpovídala dotazy studentů. Studenti
se ptali jednak na protagonisty filmu (Jaromír Nohavica), ale i na další osobnosti, např. na Karla Kryla. Ohlasy
studentů byly velmi kladné. Oceňovali jednak možnost setkat se s takto významnou osobností, jednak i film
samotný, který je zajímavý tím, že jeho značná část byla natočena ještě před pádem minulého režimu a dále
tím, že dává nahlédnout do života tehdejších subkultur.

Název akce

Simposion 2019

Datum konání akce

15.11.2019

Místo konání akce

Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6

Organizátor

Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6

Účast

4. A, 4. B

Předmět

Český jazyk a literatura plus různé další předměty dle volby studentů

Pedagog

Mgr. Markéta Suchá ve spolupráci s Mgr. Kateřinou Melicharovou
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Cílem akce bylo seznámit studenty s různými přednáškami na různá témata dle jejich zájmů. Též je informovat o
Symposionu jako takovém, který se odehrává každoročně a je otevřen zdarma široké veřejnosti. Studenti mohli
navštívit libovolné přednášky dle vlastního výběru. 4. A se účastnila jen prvního bloku od 9:00 do 11:00, a pak se
vraceli do školy nacvičovat na ples, 4.B zůstala i na druhý blok od 11: 00 do 13:00.
Seznam přednášek:
Od 9:00
Jan Rak: Holografický princip vědomí aneb pouto mezi kvantovou fyzikou, spiritualitou a každodenností; Bohumír
Janský: Vodní stres ve světě a v Česku; Jan Bičovský: Próteus v poutech – jazyková změna; Josef Šebek: Literatura
jako společenské pouto
Od 11:00
Jaroslav Nešetřil: Co je matematika?; Vojtěch Kotecký: Pouto k přírodě; Alena Lochmannová: Symbolika
kriminálního tetování v prostředí českých mužských věznic; Martin Rey: Chatrné pouto mezi Venezuelou a
demokracií; Dana Němcová: Pouta strachu
Studenti dostali za úkol napsat o přednáškách krátkou zprávu.
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Název akce

Den latiny

Datum konání akce

28. 11. 2019

Místo konání akce

FF UK, nám. Jana Palacha, Praha 1

Organizátor

Ústav řeckých a latinských studií FF UK

Účast

3.A + 3.B (studenti SLA a SHP)

Předmět

SLA, SHP, D, P, POL, ZSV

Pedagog

Ing. Jiří Pavel Pešek, Žaneta Šulíková

Den latiny je celodenní sled přednášek a seminářů na různá témata, která navzájem spojuje právě latinský
jazyk. Program je koncipován především pro středoškolské studenty a jejich pedagogy, ale zúčastnit se mohou
samozřejmě hosté z řad akademické obce i mimo ni. Cílem Dne latiny je představit latinu jako bránu do mnoha
humanitních i uměleckých oborů a nabourat v široké veřejnosti značně rozšířenou představu o studiu latiny
jako samoúčelném biflování gramatických tvarů.
FF UK již tradičně pořádala Den latiny, kterého se zúčastnili naši studenti 3. ročníku, a to především posluchači
semináře z humanitních předmětů a semináře latiny. Studenti se zúčastnili následujících přednášek:


Michal Skřejpek – Jak se v Římě soudilo aneb Efektivita soudního řízení ve starověkém Římě
(Soukromé a trestní řízení v antickém Římě. Zvláštnosti soudní organizace a výkonu soudnictví. Bylo
starořímské soudnictví efektivnější než dnešní?)



Pavel Titz – Pompeje. Jak město žilo, zemřelo a zase vstalo z mrtvých
(Přednáška přibližující současný stav poznání antického města a také způsoby jeho poznávání
v minulosti i současnosti. Jedinečně dochovaný celek nabízí množství úchvatných detailů, díky nimž
vystupují ze zapomnění jednotlivci s jejich jmény, rodinami i zaměstnáním.)



Bořivoj Marek – Přírodní katastrofy a podivné úkazy v dějinách Říma
(Pozdněantický dějepisec Paulus Orosius ve svém díle barvitě líčí všelijaká přírodní neštěstí, která
stíhala Římany v průběhu staletí, a často připojuje i popisy podivných úkazů, které jim předcházely.
V přednášce bylo vyloženo, proč tak činí a co za nimi podle něj stojí.)

Návštěva Dne latiny byla pro žáky velkým přínosem, neboť se dozvěděli spoustu zajímavých informací, které
zužitkují i v dalších předmětech. Studenti posléze zpracovávali seminární práce na témata z přednášek, které
budou započítány do hodnocení v předmětu SHP.
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Název akce

Předvánoční zájezd do Vídně

Datum konání akce

3. 12. 2019

Místo konání akce

Vídeň, Rakousko

Organizátor

1.Slovanské gymnázium a jazyková škola

Účast

43 žáků + 2 pedagogové

Předmět

NJ, D, Z

Pedagog

Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA, Mgr. Drahomíra Pokorná
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Cílem akce bylo seznámení se s cizí kulturou, poznání geografie a historie hlavního města Vídeň.
V rámci předvánočních zájezdů do zahraničí se mohli zúčastnit žáci všech ročníků, nabídku využilo 43 z nich,
a to z prvních i druhých ročníků. Dne 3. 12. 2019 v 6 hod. ráno jsme vyrazili z Prahy. Cestu do Vídně nám
zpříjemnila průvodkyně svým velice zajímavým a poutavým výkladem z historie. Naše první zastávka byla
v Belvederu, což bylo sídlo Evžena Savojského. Zde jsme se zdrželi přibližně 45 minut, abychom si prohlédli
sídlo i přilehlé zahrady, samozřejmě včetně vánoční výzdoby a trhů. Po příjezdu do Vídně jsme nejdříve
absolvovali okružní jízdu autobusem po Ring Strasse, který opět doplnila průvodkyně spoustou zajímavých
informací o Hoffburgu, Královských zahradách, Radnici, Parlamentu, Burgtheatru, Universitě, Votivním
kostelu, Burze a Parku umělců. Dále jsme pokračovali na Náměstí Schwarzenberské se sochou Karla Filipa
Schwarzenberga a ruského vojína – památník obětem II. Světové války. Další cílem bylo Karlovo náměstí
s kostelem sv. Karla Bartolomějského a sídlem Vídeňské filharmonie. Závěr okružní jízdy patřil Prateru
(zábavní park) a City Unu (sídlo Spojených národů). Poté mohli studenti využít vánočních trhů k nákupu
dárků pro své blízké. Navečer jsme ještě absolvovali další pěší okruh Náměstím Marie Terezie, Hoffburgem,
Náměstím sv.Michala, Uhelným trhem, Příkopy, Katedrálou sv. Štěpána, Koltner Strasse a konečně
Židovskou a Ortodoxní čtvrtí.
Význam akce: zájezd byl pro žáky významný také z pohledu prohloubení vztahů v kolektivu, včetně
praktického užití cizích jazyků.
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Název akce

Předvánoční zájezd do Rothenburgu

Datum konání akce

13. 12. 2019

Místo konání akce

Rothenburg nad Tauberem, Německo

Organizátor

1.Slovanské gymnázium a jazyková škola

Účast

41 žáků + 2 pedagogové

Předmět

NJ, D, Z

Pedagog

Ludmila Kretinina, Žaneta Šulíková

Cílem akce bylo seznámení se s cizí kulturou, poznání geografie a historie bavorského města Rothenburg ob der
Tauber.
V rámci předvánočních zájezdů do zahraničí se mohli zúčastnit žáci všech ročníků, nabídku využilo 41 z nich, a to
z prvních, druhých i třetích ročníků.
Historie města se začala psát v roce 1142, kdy byl nad řekou Tauber vybudován hrad – Castrum Imperiale –
králem Konrádem III. z rodu Hohenštaufů. V podhradí se postupně rozvíjelo městečko, budoucí Rothenburg,
které se stalo významným regionálním centrem a v roce 1274 dostalo od císaře Rudolfa I. Habsburského titul
„svobodné císařské město“. Tento titul zaručoval Rothenburgu postavení jakéhosi nezávislého státu. V roce
1356 byly hrad a valná část města zničeny zemětřesením. Z hradu byla znovu postavena jen kaple sv. Blasia, v níž
jsou uctěni padlí v obou světových válkách. Před kaplí je památník židovského pogromu z roku 1298, neboť v ní
byli schovaní Židé upáleni.
Rothenburg je znám pro své ze středověku zachovalé staré město s mnoha klikatými uličkami a malými
náměstími obklopenými hrázděnými domy. Je přitažlivé pro turisty a slouží jako vzor „typického německého
města“.
Studenti shlédli gotickou budovu radnice na náměstí Marktplatz, dřevěný vyřezávaný oltář v bazilice sv. Jakuba,
muzeum Vánoc Weihnachtmuseum, prošli se po středověkých městských hradbách a ochutnali místní pochoutku
Shneeballen.
Význam akce: zájezd byl pro žáky významný také z pohledu prohloubení vztahů v kolektivu, včetně praktického
užití cizích jazyků.
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Předmětová komise z humanitních předmětů

Název akce

Beseda – Brexit a politický systém Velké Británie

Datum konání akce

8. 11. 2019

Místo konání akce

1. Slovanské gymnázium

Organizátor

1. Slovanské gymnázium

Účast

3.A, 3.B, 4.ročníky - SDMV,SHP

Předmět

ZSV s přesahem do ekonomie, politologie, SHP,

Pedagog

Doc. Taťjana Pergler, Ph.D., Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA

Cílem akce bylo přiblížit žákům situaci kolem Brexitu a politického systému ve VB.
Dne 8.11.2019 v 11 hod. se v prostorách auly uskutečnila beseda na téma Brexit a politický systém Velké
Británie. Lektorem byl pan Milan Kocourek, který strávil půl století ve Spojeném království, stal se britským
občanem, působil jako odborný asistent na univerzitách Essexu (v Colchesteru) a v Birminghamu (Centre for
Russian and East European Studies). Působil 24 let jako redaktor českého vysílání BBC v londýnském Bush
House, kde přispíval také do anglického vysílání BBC World Service. V roce 2000 byl jmenován stálým
spolupracovníkem Českého rozhlasu ve Spojeném království. Nyní působí jako komentátor aktuálního
politického a společenského dění na britských ostrovech, např. v České televizi.
Besedy se zúčastnili žáci třetích a čtvrtých ročníků. Beseda se věnovala velice aktuálnímu tématu Brexit,
jehož význam i důsledky řeší poměrně dlouhou dobu celá Evropa. Žáci se dozvěděli velice zajímavé
informace, týkající se politického systému Velké Británie a dále jaká panuje nálada mezi obyvateli VB ve
vztahu k protahujícím se jednáním ohledně vystoupení VB z EU. Závěrem besedy padlo mnoho konkrétních
otázek, ale i názorů na budoucnost Evropy bez VB. Zájem žáků o téma i dění ve VB se projevil v řadě jejich
dotazů, na něž lektor odpovídal.
Význam akce: beseda byla pro žáky velkým přínosem, neboť se dozvěděli spoustu cenných, interních
informací od člověka, který zasvětil svůj život žurnalistice a politickému dění ve VB.
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Název akce

Totalitní stát – multimediální výstava

Datum konání akce

13.11.2019

Místo konání akce

Karlovo náměstí, Praha

Organizátor

Ladislava Volkova

Účast

1. ročníky

Předmět

ICT s přesahem do občanské výchovy a dějepisu, ZSV

Pedagog

Ladislava Volkova

Při příležitosti 30. výročí listopadové revoluce vznikl ve spolupráci s historiky, Ústavem soudobých dějin
Akademie věd ČR a Platformy evropské paměti a svědomí unikátní vzdělávací multimediální projekt

TOTALITA. Řada sociologických výzkumů ukazuje, že značná část mladé generace nemá historické
znalosti o komunistickém režimu, jeho totalitní podstatě a klíčových událostech přelomového roku 1989.
Návštěva výstavy se studenty prvních ročníků měla za cíl formou multimediálního průvodce jim pomoci
dobře zasadit historický kontext a zapamatovat si klíčové události té doby. Za pomoci nejmodernějších
technologií a prostřednictvím emotivního prožitku autoři projektu vtáhli studenty do reálií totalitního
Československa i přelomové doby roku 1989. Zatímco projekce v dómu zajistila studentům především
emocionální zážitek, interaktivní panely rozmístěné v jeho okolí doplní potřebné faktografické informace a
historický kontext. V dnešním digitálním světě jim vizuální technika výrazně pomáhá lépe zprostředkovat
tehdejší dobu a porozumět historickým souvislostem.
Tuto výjimečnou akci bylo díky ICT dvouhodinové dotaci možné uskutečnit s respektem k ostatním
studentským rozvrhům a posléze bylo v ICT hodině provedeno shrnutí a formou dotazníkového šetření
provedena zpětná vazba organizátorům výstavy.
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Název akce

Veřejné zakázky

Datum konání akce

21. 11. 2019

Místo konání akce

1. Slovanské gymnázium

Organizátor

Libor Rosenzweig

Účast

pro zájemce ze všech ročníků

Předmět

ZSV, P

Pedagog

Doc. Taťjana Pergler, Ph.D.

Cílem akce bylo rozšířit povědomí o veřejných zakázkách.
V rámci projektu „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“ se řešilo tolik
diskutované téma veřejných zakázek.
Slova se ujal Libor Rosenzweig. Studenti se dozvěděli o základním zadávání veřejných zakázek, kdo je veřejný
zadavatel, jaký má veřejná zakázka režim atd. V neposlední řadě se řešila vhodná komunikace. Žáci hodnotili
přednášku jako velmi zajímavou.
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Název akce

Exkurze do Národní galerie

Datum konání akce

12. 12. 2019

Místo konání akce

Národní galerie – Veletržní palác

Organizátor

Veronika Civínová

Účast

2.B

Předmět

Estetická výchova – dějiny umění, ZSV

Pedagog

Mgr. Veronika Civínová, Ph.D.

Cílem akce bylo rozšířit a vhodně doplnit přehled ve výtvarném umění 19. a 20. století.
12. 12. 2019 v odpoledních hodinách třída 2.B spolu s pedagogickým dozorem navštívila stálou expozici
Veletržního paláce Národní galerie. Pod dohledem pedagogické pracovnice se žáci seznámili s díly moderního
výtvarného umění vystavěné ve stálé expozici Národní galerie. Předem žáci dostali seznam úkolů, na které měli
na základě zhlédnutých děl odpovědět. Otázky byly zaměřeny jak na obecnou charakteristiku vybraných
uměleckých směrů, tak i na konkrétní díla nacházející se především ve třetím a čtvrtém poschodí prostor
galerie. Na některé otázky tak žáci hledali odpovědi přímo na místě a delším charakteristikám se věnovali na
konci exkurze.
Význam akce:
Žáci měli možnost se seznámit s charakteristickými díly daných uměleckých směrů (kubismu, impresionismu,
surrealismu a dalším moderním způsobům uměleckého vyjádření). Mohli se seznámit s originály děl, která
mohli znát jen z reprodukcí a tak pozorovat přímo i techniku malby. Celkově získali přehled o moderních
směrech výtvarného umění, které si zasadili do vývoje a umění a kulturních dějin České republiky a celkově
evropského kontextu.
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Přírodovědné obory
Název akce

Mořský svět

Datum konání akce

23.10.2019

Místo konání akce

Praha, Holešovice - Výstaviště

Organizátor

Mgr. Jakub Němeček

Účast

2.A, C

Předmět

Biologie

Pedagog

Mgr. Jakub Němeček, Mgr. Jindřich Pechanda

Cílem akce bylo poznat organismy vodního prostředí. Žáci se byli seznámit s reálnými organismy vodních
ekosystémů. Exkurze proběhla v Mořském světě na výstavišti v Holešovicích, kde je stálá expozice. Na
základě teoretických poznatků se zde názorně setkali s probíranými skupinami. Měli možnost pozorovat
biotopová akvária s rybami, parybami, sumýší, korýši a žahavci. Studenti pozorovali vodní organismy
především v jejich morfologii.
Své znalosti o stavbě a chování organismů si studenti ověřili v praxi. Na základě této exkurze dostala
skupina šesti studentů vypracovat prezentaci s tématem probraných a pozorovaných skupin. Mořští
organismy jsou aktuálně probíraným tématem ve druhém ročníku.

Název akce

Týden vědy

Datum konání akce

11.11.2019

Místo konání akce

Praha 1, Národní 1009

Organizátor

Mgr. Jakub Němeček

Účast

1.B, C

Předmět

Biologie

Pedagog

Mgr. Jakub Němeček, Mgr. Jindřich Pechanda
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Studenti byli informování o moderních technikách, které se využívají v přírodních vědách. Prakticky si
zkusili některé z těchto technik, např. elektroforézu u rostlin, výživu a urychlení růstu řas. Dále měli
možnost shlédnout prezentaci na téma 3D technologií v geologii nebo o plýtvání potravinami. Veškeré
znalosti zužitkují v dalších hodinách biologie.
Své znalosti a dovednosti využijí v hodinách biologie následujících hodin. Program je zaměřen na
popularizaci vědy pro širší veřejnost. Přispívá k rozvoji talentů v přírodních vědách.

Název akce

Týden vědy – Úniková hra

Datum konání akce

12.11.2019

Místo konání akce

Praha 6, Rozvojová

Organizátor

Mgr. Jakub Němeček

Účast

1.A

Předmět

Biologie

Pedagog

Mgr. Jakub Němeček

Cílem akce bylo zlepšit vzájemné vztahy v kolektivu a napomoci spolupráci mezi studenty. Studenti měli za
úkol rozdělit se do čtyř skupin, ve kterých díky spolupráci plnily zadané úkoly. Smyslem hry bylo splnit
úkoly v časovém limitu. Odměnou pak bylo několik drobností, které byly ukryty jako poklad v truhle.
Plněné úkoly tematicky odpovídaly probírané látce krajinných sfér a globálních problémů, které se vztahují
k člověku.
Pro studenty tato akce měla význam stmelení kolektivu a spolupráce ve skupinách. Smyslem bylo ukázat,
že spolupráce často vede ke správnému výsledku a snazšímu hledání řešení. Hra mohla přispět k již tak
dobrých vztahů v kolektivu
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Název akce

Týden vědy – Práce s mikroskopem

Datum konání akce

13.11.2019

Místo konání akce

Praha 4, Vídeňská 1083

Organizátor

Mgr. Jakub Němeček

Účast

2.C

Předmět

Biologie

Pedagog

Mgr. Jakub Němeček

Cílem akce bylo zjistit aktuální metody studia a analýzy materiálnu pomocí elektronového mikroskopu.
Studenti byli informování o moderních technikách a přístupu k testovanému materiálu a možnostem jeho
vizualizace v případě mikroskopických rozměrů. Prakticky si zkusili některé z těchto technik, např. práci
s hmotnostním spektrometrem. Dále měli možnost shlédnout prezentaci na téma 3D technologií v
mikrosvětě. Dozvěděli se moderní přístupy studia a analýzy vzorků.
Význam akce: Své dosavadní teoretické znalosti měli možnost shlédnout v praktickém světě výzkumu. Viděli

práci s materiálem v laboratorních podmínkách a praktické přínosy výzkumu. Akce má stěžejní přínos pro další
zájem o předmět biologie.
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Název akce

Ekonomická olympiáda

Datum konání akce

9., 10. a 12. 12. 2019

Místo konání akce

Počítačová učebna 1.Slovanského gymnázia

Organizátor

Institut ekonomického vzdělávání pod záštitou MŠMT a ČNB

Účast

36 žáků + 1 pedagog (koordinátor)

Předmět

Ekonomie

Pedagog

Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA

Cílem akce bylo prověření znalostí z oblasti ekonomie a financí. Vychází z rámcových vzdělávacích programů
MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru.
Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu
ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB). Školní kolo je organizováno konkrétní střední
školou a pověřeným koordinátorem prostřednictvím on-line testů v období od 2.12. do 13.12.2019. Test se
skládal z 25 uzavřených otázek a bylo k dispozici vyhrazených 40 minut. Všichni studenti bez ohledu na studovaný
ročník a typ školy absolvují stejnou úroveň testu.
V pondělí 9.12. se zúčastnila 4.A v počtu 11 žáků, v úterý 10.12. 3.B v počtu 7 žáků a 3.A v počtu 10 žáků, ve
čtvrtek 12.12.2019 4.B v počtu 8 žáků. On-line test byl přístupný na stránkách https://www.itester.cz/soutez. Pro
přihlášení bylo nutno zadat speciálně vygenerovaný kód školy a dále heslo pro daný den, resp. hesla byla na
každý den konání ekonomické olympiády rozdílná, aby nemohlo dojít k ovlivňování výsledků. Po spuštění testu
byl odpočítáván zbývající čas, tzn. ten, kdo by nestihl jeho vyplnění v předepsaném limitu, tak se testování po
jeho vypršení automaticky zablokovalo. Každý žák měl pouze jeden pokus. Po elektronickém odeslání testu byl
okamžitě žákům zpřístupněn výsledek v procentuálním vyjádření špatných a správných odpovědí. Na konci byli
ještě žáci vyzváni k vyplnění krátkého dotazníku. Všem žákům se podařilo test zvládnout i odeslat ve vyhrazeném
limitu. Výsledky školních kol budou oznámeny 19.12.2019, včetně informace o postupu žáků do krajských kol.
Význam akce: Ekonomická olympiáda je největší soutěží v ekonomii a financích v ČR a na Slovensku, kterou
v minulosti prošlo více než 20 tisíc studentů. Hlavním významem je tedy podněcovat zájem středoškoláků o
ekonomická témata, vyhledávat nadějné ekonomy a dále je rozvíjet.
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Název akce

Ekonomická olympiáda – Krajské kolo

Datum konání akce

27.1.2020

Místo konání akce

VŠFS a.s., Estonská 500, Praha 10

Organizátor

Institut ekonomického vzdělávání pod záštitou MŠMT a ČNB

Účast

2 žáci

Předmět

Ekonomie

Pedagog

Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA

Cílem akce bylo prověření znalostí z oblasti ekonomie a financí. Vychází z rámcových vzdělávacích programů
MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru.
Popis akce: Krajského kola se zúčastnili vítězové školního kola – Adam Střihavka ze 4.A a Adam Kolomazník ze
4.B. Toto krajské kolo probíhalo v Kongresových prostorách VŠFS v Praze 10. Do krajského kola postoupilo
pouze 6 % nejlepších řešitelů. Kromě testování byl pro účastníky připraven bohatý program ve formě
přednášek a diskuzních panelů s významnými osobnostmi.
Program celé akce byl koncipován do jednotlivých bloků. V samotném testování tvořily polovinu uzavřené
otázky s výběrem odpovědí A,B,C,D, druhou polovinu otázky otevřené s vlastním slovním nebo grafickým
vyjádřením, popř. logickými úvahy podloženými vlastními výpočty.
Dalším bodem programu byla přednáška víceguvernéra Tomáše Nidetzkého, týkající se trhu práce, rozvíjení
znalostí a schopností zaměstnanců, nutnosti specializace v daném oboru. Dalším přednášejícím byl prorektor
VŠFS Petr Budinský, který přítomné zaujal komparací výkonnosti ekonomik různých států a jejich otevřenosti,
včetně pozice ČR „čistého exportéra“ a nejotevřenější ekonomikou světa. V závěru proběhla panelová diskuze
za účasti Barbory Bradáčové zaměstnankyně PwC ČR, včetně soutěže o Smart hodinky.
Výsledky krajského kola budou oznámeny 6. 3. 2020, včetně informace o postupu žáků do státního kola,
kterého se zúčastní celkem 50 žáků.
Význam akce: ekonomická olympiáda je největší soutěží v ekonomii a financích v ČR a na Slovensku, kterou
v minulosti prošlo více než 20 tisíc studentů. Hlavním významem je tedy podněcovat zájem středoškoláků o
ekonomická témata, vyhledávat nadějné ekonomy a dále je rozvíjet. V neposlední řadě taktéž porovnání
znalostí a úrovně žáků jednotlivých středních škol.
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Reprezentativní činnost
Název akce

Dny otevřených dveří na 1. Slovanském gymnáziu

Datum konání akce

14.11., 5.12., 16.1., 6.2.

Místo konání akce

1. Slovanské gymnázium

Organizátor

1. Slovanské gymnázium

Reprezentace a přímý kontakt s budoucími studenty našeho gymnázia a jejich rodiči je opravdu zásadní. Jako každý
rok jsme se s rodiči a studenty měli šanci sejít hned na 4 oficiálních dnech otevřených dveří, mimo to se konaly i
individuální návštěvy našeho gymnázia potenciálními studenty a jejich rodiči.
Dny otevřených dveří se konaly v přátelském duchu. 5.12. se konal dokonce speciální Mikulášský den otevřených
dveří plný her, občerstvení a zpestření. Rodiče i studenti byli na všech těchto dnech velmi aktivní, takže jsme měli
šanci zodpovědět mnoho otázek ohledně přípravných kurzů, přijímacího řízení a samotných studijních programů.
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Název akce

Veletrh středních škol – Schola Pragensis

Datum konání akce

28.11. – 30.11. 2020

Místo konání akce

Kongresové centrum Praha

Organizátor

Hlavní město Praha

Účast

Vybraní žáci, kteří reprezentovali naše gymnázium

Předmět
Pedagog

Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA

Jako každý rok se naše škola zúčastnila prestižního veletrhu středních škol – Schola Pragensis, který se jako každý
rok konal v kongresovém centru na Vyšehradě. Náš stánek se jako obvykle nacházel v posledním patře, které bylo
určeno převážně pro gymnázia a obchodní střední školy. Reprezentace školy byla zastoupena jak vedením školy,
administrativními pracovníky, tak i vybranými studenty, kteří naší školu výborně reprezentovali.
Vzhledem k obrovské účasti na tomto veletrhu jsme se u stánku nezastavili. Rozdávali jsme letáčky, reklamní
předměty a odpovídali na dotazy. Mnoho rodičů po tomto veletrhu dorazilo k nám na den otevřených dveří, aby se
o kvalitách naší školy přesvědčili.
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Název akce

Maturitní ples 1. Slovanského gymnázia

Datum konání akce

11.1. 2020

Místo konání akce

Národní dům na Vinohradech

Organizátor

1. Slovanské gymnázium

Účast

1. Slovanské gymnázium

Předmět
Pedagog

Doc. Taťjana Pergler, Ph.D.

Maturitní ples znamená především veliké úsilí čtvrtých ročníků na jeho celou organizaci. Zásadních i těch dílčích
úkolů bylo opravdu hodně, takže jsme nesmírně pyšní na naše studenty, že zvládli celou organizaci na jedničku.
Studenti, jejich rodiny, přátelé a všichni, kteří jsou s naším gymnáziem spjati, si ples náramně užili. Spokojené
úsměvy mluvily za vše.
Součástí maturitního plesu bylo i stužkování prvních ročníků, což je další milou tradicí našich plesů.
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Dbáme na tradice a určité zvyky na našem gymnáziu. Již několikátý rok po sobě obdarovala paní ředitelka
organizátory plesu medailemi. Obdarovaní maturanti strávili nad přípravou plesu opravdu hodně času, takže kdyby
mohla paní ředitelka darovat medailí více, určitě by to udělala. Ples se všem velmi líbil a považujeme ho za opravdu
vydařený.
Velké poděkování patří obdarovaným: Lazar Djorem, Irina Horpeljuk, Anna Charčenko, Natálie Měkotová, Berenika
Křížová a Viktorie Vosáhlová a zároveň všem studentům čtvrtých ročníků za úžasný zážitek.
Třešničkou na dortu se stala kapela Big Bad Evropská, která na svém webu uvádí, že je těleso sršící mladistvostí,
elánem a radostí ze společného hraní. A je to opravdu znát, 25 umělců na jednom pódiu znamenalo jedno – úžasný
zážitek a roztančené hosty.
Tuto akci považujeme za výbornou reprezentaci gymnázia.
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Název akce

Letáky do základních škol

Datum konání akce

26.1. – 28.1.

Místo konání akce

Vybrané pražské základní školy

Organizátor

1. Slovanské gymnázium

Podvědomí o gymnáziu je velmi důležité, takže jsme se rozhodli roznášet letáky do základních škol. Dařilo se nám i
oslovovat výchovné poradce a představit jim tak gymnázium. Zároveň jsme zvali studenty a rodiče na dny
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otevřených dveří.
Tato akce byla úspěšná, na základě letáčků k nám na nadcházející den otevřených dveří dorazil nemalý počet
rodičů a studentů.

Název akce

Předání maket jídla a ovoce dětem z Mateřské školy Masná

Datum konání akce

27.2. 2020

Místo konání akce

Mateřská škola Masná

Organizátor

1. Slovanské gymnázium – studenti 2.C

Studenti 2.C vyrobili v rámci hodin estetické výchovy miniatury ovoce, zeleniny a ostatního jídla z moduritu. A
sami přišli s nápadem hračky věnovat dětem z mateřské školy v Masné, která sídlí vedle gymnázia. Zástupci
studentů přinesli dárky dětem ve čtvrtek během jejich karnevalového dne.
Děti měly obrovskou radost.
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Název akce

Předávání maturitního vysvědčení

Datum konání akce

26.6. 2020

Místo konání akce

Staroměstská radnice

Organizátor

1. Slovanské gymnázium

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení našim absolventům proběhlo v krásných prostorách Staroměstské
radnice. Byla to velmi příjemná akce, kterou doprovázela zkušená klavíristka. Tuto přátelskou akci moderoval
Michal Schuster.
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89

Online distanční výuka

Název aktivity

Online distanční výuka

Datum konání akce

březen – červen 2020

Organizátor

1. Slovanské gymnázium

Na 1. Slovanském gymnáziu jsme vzhledem k opatřením vlády začali učit tzv. distančně, zvolili jsme formu on-line
výuky prostřednictvím programu Office 365 Teams. Souběžně jsme komunikovali se žáky a s jejich rodiči přes
školní systém Bakaláři a e-maily. Zároveň proběhlo školení Programu Teams Office 365.
Studenti byli v neustálé interakci s učiteli a spolužáky. Na základě dotazníků a zpětné vazby jak studentů, tak i
rodičů, jsme mohli distanční výuku dotáhnout k dokonalosti.
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Název aktivity

Dotazník – online distanční výuka, rodiče

Datum konání akce

6.4. – 16.4. 2020

Organizátor

1. Slovanské gymnázium

Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, během online výuky jsme se ptali jak studentů, tak i rodičů jak jsou s online
výukou spokojení, jaký typ online výuky preferují apod.
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Název aktivity

Dotazník – online distanční výuka, studenti

Datum konání akce

6.4. – 16.4. 2020

Organizátor

1. Slovanské gymnázium

Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, během online výuky jsme se ptali jak studentů, tak i rodičů jak jsou s online
výukou spokojení, jaký typ online výuky preferují apod.
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Název aktivity

Online distanční výuka – Projekt ze zeměpisu pro třetí ročníky

Datum konání akce

březen – červen 2020

Organizátor

1. Slovanské gymnázium

Studenti 3.ročníku se v době koronaviru v rámci semestrální práce ze zeměpisu zaměřili na regiony České
republiky.
Studenti si s propagačními materiály své semestrální práce dali opravdu záležet. Tuto formu semestrální práce brali
jako oživení online výuky. Studenti vytvářeli propagační materiály jednotlivých regionů ČR.
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Ostatní aktivity
Název aktivity

Mikuláš a vánoční besídka na gymnáziu

Datum konání akce

9. – 13.3. 2020

Organizátor

1. Slovanské gymnázium

Jelikož si zakládáme si na rodinné atmosféře, jsou pro nás tradice velmi důležité. Rozdávání dárků, spousta
výborného občersvení, zpěv tanec i dokonce pedagogického sboru. Kreativita studentů a výroba vánočních
perníčků byla dalším hřebem svátečních dní. Výtěžek z prodeje perníčků šel na dobrou věc. Vánoční besídka byla
v duchu tradic jednotlivých států a seznámení se s nimi.
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Název aktivity

Lyžařský zájezd

Datum konání akce

9. – 13.3. 2020

Organizátor

1. Slovanské gymnázium

Zájemci všech ročníků gymnázia se i letos mohli zúčastnit našeho lyžařského zájezdu, který je natolik oblíben.
Studenti a pedagogický dozor zamířili do rakouského střediska Kaprun. Krásné ubytování a jídlo bylo zaštítěno
v obci Fusch, počasí taktéž vyšlo na jedničku. Lyžařského kurzu se zúčastnilo 23 studentů + 3x pedagogický dozor
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Název aktivity

Den Svatého Valentýna

Datum konání akce

14.2. 2020

Organizátor

1. Slovanské gymnázium

Den svatého Valentýna vnímáme jako svátek lásky, ať už ke kamarádovi, k partnerovi, k oblíbenému pedagogovi
nebo pracovníkovi našeho gymnázia.
Letos jsme poprvé téměř dva týdny sbírali valentýnské vzkazy, které jsme adresovaným rozdali.
O tuto akci byl veliký zájem a obdarovaným vzkazy vykouzlily úsměv na tváři.
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Název aktivity

Ústní část maturitní zkoušky

Datum konání akce

15.6. – 19.6. 2020

Organizátor

1. Slovanské gymnázium
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Přehled vysokých škol, kam byli naši studenti přijati:
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VI.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok
2019

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ukončilo rok 2019
ziskem 126 428,43 Kč.
Celkové výnosy gymnázia za rok 2019 včetně dotací 19 396 tis.
Celkové náklady na provoz gymnázia, mzdové náklady za rok 2019 19 270 tis.
DOTACE
1. Neinvestiční dotace pro soukromé školy ve výši 10 162 560,-Kč.
Dotace byla čerpána v plné výši na mzdové náklady, nájemné, učební pomůcky, energie,
telekomunikační služby,správu sítě, semináře a ostatní služby.
Poskytnuto
10 162 560,-

Čerpáno
10 162 560,-

PŘÍJMY
1 příjmy celkem
2 provozní dotace příjmy
3 školné příjmy
1.1 Příjmy granty-projekty
1.2.ostatní příjmy
VÝDAJE
2 výdaje celkem
2.1 investiční výdaje
2.2.neinvestiční výdaje
2.3 mzdové náklady
2.4.sociální a zdravotní poj.
2.5.učební pomůcky a drobný materiál
2.6.energie
2.7.nájemné
2.8.semináře
2.9.správa sítě IT
2.10 telekomunikační služby
2.11.ostatní služby
2.12.provozní náklady ostatní
ROZDÍL

Vrácená dotace
0
Kč
19 396 093,43
10 162 560,00
7 059 920,00
1 893 575,36
280 038,07
Kč
19 269 665,00
0
7 678 886,00
2 010 135,00
1 543 120,46
556 421,66
1 529 933,97
182 747,80
223 297,03
146 151,30
4 937 398,96
461 572,82
126 428,43
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VII. Koncepce rozvoje školy














Uplatňovat demokratické zásady a principy dobrého soužití ve vztazích (mezi
pracovníky, mezi pedagogickými pracovníky a žáky, mezi zaměstnanci školy
a rodiči a mezi žáky navzájem);
Usilovat o dosažení otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole;
Respektovat potřeby žáků a individuální úroveň jejich zrání;
Rozvíjet osobnost každého jednotlivce – samostatnost rozhodování, svoboda
myšlení, projevu;
Respektovat osobnost každého studenta, vzbuzovat jeho zvídavost,
podněcovat a podporovat jeho pozitivní aktivity;
Vytvářet předpoklady a vzbudit zájem o celoživotní učení;
Rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi žáky i mezi žáky a učitelem;
Minimalizovat vyčleňování žáků (jak talentovaných, tak žáků se sociálními,
zdravotními, kulturními, náboženskými a učebními problémy);
Podporovat snahy pracovníků o zlepšení výchovně vzdělávací práce;
Vytvářet vhodné podmínky pro předávání zkušeností a pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků;
Podporovat uplatnění znalostí žáků v praktickém životě, ve společnosti,
příprava na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na vysoké školy;
Vštěpovat základní mravní hodnoty;
Učit žáky orientovat se ve světě informací; využívat získané informace
v praktickém životě.
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VIII. Další informace

Grantové projekty
a.
b.
c.
d.

Otevřené, multikulturní, proinkluzivní 1. Slovanské gymnázium - MHMP
Kulturně pestrý svět na 1. Slovanském gymnáziu – MHMP
Multikulturalita na 1. Slovanském gymnáziu – MHMP
Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českých škol

Údaje o partnerech školy















Filosofická fakulta Karlovy univerzity
Univerzita Hradec Králové
Sportovní gymnázium Kladno
Gymnázium V. Beneše, Třebízského, Slaný
Střední škola cestovního ruchu, s.r.o.
Sberbank.cz
Natali travel
Integrační centrum Praha
Bulharská základní škola a gymnázium
Bulharský kulturní institut
Městská část Praha 1
Xcopy Praha
Czech international Hockey Camp
SSOK Obchodní komora
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IX.

Jednání školské rady o schválení výroční zprávy

Výroční zpráva byla schválena na jednání školské rady dne 25. 9. 2019.
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X.

Příloha 1 – učební plány

Učební plány oborů vzdělání/vzdělávacích programů.
Učební plán 79-41/K/41 pro školní rok 2019/2020, 1. ročník

Vyučovací předmět

Hodinová dotace v ročnících
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celková
dotace

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura

4

4

4

6

18

Anglický jazyk

4

4

3

3

14

Povinně volitelný německý,
ruský, francouzský, italský,
španělský, čínský jazyk

3

3

3

3

12

Člověk a společnost
Základy společenských věd

2

21

0

22

6

Dějepis

2

2

21

21

8

Právo

-

-

2

-

2

Politologie

-

-

2

-

2

Ekonomie

-

-

2

2

4

32

32

14

2

-

6

Matematika a její aplikace
Matematika

41

41

Člověk a příroda
Fyzika

21

21
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Chemie

2

2

-

-

4

Biologie

2

2

2

-

6

Zeměpis

2

2

-

-

4

2

2

8

Člověk a zdraví
Tělesná výchova

2

2

Umění a kultura
Estetická výchova

2

2

-

-

4

Informační a výpočetní
technika

2

2

-

-

4

předmětů

Skupina povinně

Povinně volitelné předměty

-

-

2

2

4

B

Seminář z matematiky

-

-

2

22

4

B

Seminář z latiny

-

-

2

-

2

-

-

-

22

2

-

-

2

2

4

-

-

2

2

4

-

-

2

2

4

-

-

2

2

4

-

-

2

22

4

33

33

35

31

132

vol.

Cizí jazyk (německý, ruský,
francouzský, španělský,
italský, čínský jazyk a
latina)

A

B
C
C
D
D
D

Seminář z diplomacie
a mezinárodních vztahů
Konverzace z anglického
jazyka
Konverzace z povinně
volitelného cizího jazyka
Seminář z přírodovědných
předmětů
Seminář z hospodářské
a sociální geografie
Seminář z humanitních
předmětů
Celkem
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Pozn.:
1 1 hodina týdně v anglickém jazyce ve třídě s výukou vybraných předmětů v AJ
2 2 hodiny týdně v anglickém jazyce ve třídě s výukou vybraných předmětů v AJ
Žáci si do třetího ročníku vybírají jako povinně volitelný předmět další cizí jazyk, konverzaci
v anglickém nebo dalším cizím jazyce a dva semináře. Povinně volitelné předměty
pokračují i do čtvrtého ročníku. Žáci volí předměty vždy v rámci stejné skupiny – tedy volí
mezi seminářem z matematiky a seminářem z latiny (ve čtvrtém ročníku je místo semináře
z latiny seminář z diplomacie a mezinárodních vztahů) apod.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována v rámci předmětu Ekonomie
vyučovaném ve třetím a čtvrtém ročníku.
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je realizován v rámci předmětů Základy společenských
věd v prvním a druhém ročníku a v rámci předmětu Biologie v prvním, druhém a třetím
ročníku.
Učební plán 79-41/K/41 pro školní rok 2019/2020, 2. – 4. ročník

Vyučovací předmět

Hodinová dotace v ročnících
1. ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Celková
dotace

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura

4

4

4

6

18

Anglický jazyk

4

4

3

3

14

Povinně volitelný německý,
ruský, francouzský, italský,
španělský, čínský jazyk

3

3

3

3

12

Člověk a společnost
Základy společenských věd

2

21

0

22

6

Dějepis

2

2

21

21

8

Právo

-

-

2

-

2

Politologie

-

-

2

-

2

Ekonomie

-

-

2

2

4

Matematika a její aplikace
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41

Matematika

41

32

32

14

Člověk a příroda
Fyzika

21

21

-

-

4

Chemie

2

2

-

-

4

Biologie

2

2

2

-

6

Zeměpis

2

2

2

-

6

2

2

8

Člověk a zdraví
Tělesná výchova

2

2

Umění a kultura
Estetická výchova

2

2

-

-

4

Informační a výpočetní technika

2

2

-

-

4

Skupina
povinně vol.
předmětů

Povinně volitelné předměty
Cizí jazyk (německý, ruský,
francouzský, španělský,
italský, čínský jazyk a
latina)

-

-

2

2

4

B

Seminář z matematiky

-

-

2

2

4

B

Seminář z latiny

-

-

2

-

2

-

-

-

22

2

-

-

2

2

4

-

-

2

2

4

-

-

2

2

4

A

B
C
C
D

Seminář z diplomacie
a mezinárodních vztahů
Konverzace z anglického
jazyka
Konverzace z povinně
volitelného cizího jazyka
Seminář z přírodovědných
předmětů
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D

Seminář z humanitních
předmětů
Celkem

-

-

2

22

4

33

33

35

31

132

Pozn.:
1 1 hodina týdně v anglickém jazyce ve třídě s výukou vybraných předmětů v AJ
2 2 hodiny týdně v anglickém jazyce ve třídě s výukou vybraných předmětů v AJ
Žáci si do třetího ročníku vybírají jako povinně volitelný předmět další cizí jazyk, konverzaci
v anglickém nebo dalším cizím jazyce a dva semináře. Povinně volitelné předměty
pokračují i do čtvrtého ročníku. Žáci volí předměty vždy v rámci stejné skupiny – tedy volí
mezi seminářem z matematiky a seminářem z latiny (ve čtvrtém ročníku je místo semináře
z latiny seminář z diplomacie a mezinárodních vztahů) apod.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována v rámci předmětu Ekonomie
vyučovaném ve třetím a čtvrtém ročníku.

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je realizován v rámci předmětů Základy společenských
věd v prvním a druhém ročníku a v rámci předmětu Biologie v prvním, druhém a třetím
ročníku.
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