GYMNÁZIUM KARLA SLADKOVSKÉHO
PRAHA 3, Sladkovského náměstí 8/900, PSČ 130 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ŠKOLNÍ ROK 2017–2018

Zpracoval dne 12. 10. 2018

Mgr. Tomáš Hušek
ředitel gymnázia

Pojmy a jejich vysvětlení:
Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské
zařízení
Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy.
Školské zařízení = školské zařízení podle § 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

I. Základní údaje o škole, školském zařízení
1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2018
Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8/900
2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon
PhDr. Ivan Nefe, CSc. – ředitel gymnázia, nefe.ivan@gykas.cz, 222 721 118
Mgr. Petra Šupejová – statutární zástupce ředitele, supejova.petra@gykas.cz, 222 721 118
3. Webové stránky právnické osoby (současná adresa)
www.gykas.cz
4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku)
5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve
školském rejstříku
kód

název oboru / vzdělávacího programu

cílová
kapacita
oboru /
programu

Gymnázium

79-41-K/41

Gymnázium čtyřleté studium

252

Gymnázium

79-41-K/81

Gymnázium osmileté studium

418

škola

poznámka
(uveďte, pokud obor
nebyl vyučován, je
dobíhající, atd.)

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2016/2017:
a) nové obory / programy
b) zrušené obory / programy
7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu):
a) Sladkovského náměstí 8/900, Praha 3
b) škola nemá odloučená pracoviště
8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Škola byla založena 24. 10. 1896 výnosem vídeňské vlády – císařským reskriptem. Vlastní
výuka byla zahájena prozatímně 20. 9. 1897 v budově žižkovské radnice v prvních dvou
třídách. Vlastní budova školy na Sladkovského náměstí byla otevřena po dvouleté stavbě dne
17. 9. 1899. Zpočátku byla škola pouze chlapecká. První dívka (Olga Barvířová) se objevila
mezi žáky až ve školním roce 1908/9 a byla privatistkou. Osmileté gymnázium bylo zřízeno ve
školním roce 1994/95. Dne 6. 5. 2005 byl škole udělen MŠMT čestný název „Gymnázium
Karla Sladkovského“. Od této chvíle škola již není „Slaďárnou“, ale má své standardní jméno.
Škola je tvořena jednou třípodlažní budovou se suterénem. Suterén tvoří šatny, školní jídelna
s kuchyní, archiv, sklad učebnic, technické zázemí školy a na školním dvoře se nachází
relaxační zóna se stoly a slunečníky. V přízemí jsou kabinety chemie a biologie, učebny,
historická učebna chemie, tělocvična a studovna. V prvním podlaží je umístěn sekretariát,
ředitelna, kancelář zástupců školy, žákovská knihovna spojená s kabinetem českého jazyka,
sborovna, kabinety a učebny cizích jazyků, hudební výchovy a kmenové učebny. V prvním
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patře je též nově zrekonstruovaný služební byt školníka a během školního roku 2012 - 2013
dokončená nová multimediální učebna s dataprojektorem a s interaktivní tabulí. Ve druhém
patře jsou kabinety matematiky a fyziky, dějepisu, společenských věd, kabinet výchovného
poradce, učebny informatiky, PC studovna, učebna fyziky (s interaktivní tabulí) a kmenové
učebny. Všechny třídy jsou vybaveny dataprojektory a počítači. Škola má dvůr s několika
sportovišti, jednu malou tělocvičnu a posilovnu, které nepostačují pro výuku tělesné výchovy,
a proto musíme situaci řešit pronájmem.
Během školního roku 2017/2018 byla opravena podlaha v přízemí, udělány drenáže
(zabránění pronikání vlhkosti) v chodbě v přízemí, opraveny a vyčištěny sklepní prostory. Dále
byl zrekonstruován archiv školy a sklad učebnic.
9. Školská rada
Školská rada byla ustavena 22. 3. 2005. Usnesením Rady HMP byla vydána
zřizovací listina Školské rady zřízené ke dni 1. 3. 2006.

17. 3. 2006

Během školního roku 2017/2018 pracovala školská rada ve složení:
1) za MHMP – Mgr. Albert Kubišta, Ing. Jana Sombergerová, MBA
2) za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků – Tomáš Hadrava, Matyáš Hopp
3) za učitele – PaedDr. Jan Jech, Mgr. Olga Pásková

Předsedou školské rady je PaedDr. Jan Jech (jech.jan@gykas.cz)
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II. Pracovníci právnické osoby
1. Pedagogičtí pracovníci
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané celkem

škola

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

3

3

42

37,23

4

0,38

46

37,61

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
škola

počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných

celkem % z celkového počtu
pedagogických pracovníků

45
1

98
2

c) věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31. 12. 2017

v tom podle věkových kategorií
do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

0

5

8

16

11

6

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

semináře

21

kurzy

8

doplňkové pedagogické studium

2

školský management

0

rozšiřování aprobace

jiné (uvést jaké)

počet
účastníků

zaměření

Oborově zaměřené (Čj, D,
ZSV, Z, Bi, Fj, Aj, Nj),
Prevence soc.pat.jevů
Jazyky, M, Prevence
soc.pat.jevů

13
8

vzdělávací instituce

Vzdělávací instituce (např. KLETT,
DESCARTES, PREV CENTRUM,
MŠMT, Př.F UK, USTR, RWCT)
EDWAY, IPF PRAGUE, Život bez
závislostí, DOFE

CŽV - M, Inf

2

MFF UK

1

ZSV/Ov

1

Ped. F UK

6

centrální hodnotitel MZ,
Oborové přednášky,
konference

4

CERMAT, FN Motol, DOFE,
OXFORD UNIVERSITY PRESS

4

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků

celkem (fyzické osoby)

14

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.)
z toho

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.)

0

rodilý mluvčí

0

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

11

10,7

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

BOZP + PO

14

Smluvní organizace zajišťující BOZP

semináře
kurzy
jiné (uvést jaké)
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ)
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)

1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů
a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

počet tříd / skupin

počet žáků / studentů

17

420

Gymnázium Karla Sladkovského

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně)
-

přerušili vzdělávání:
nastoupili po přerušení vzdělávání:
sami ukončili vzdělávání:
vyloučeni ze školy:
nepostoupili do vyššího ročníku:
přestoupili z jiné školy:
přestoupili na jinou školu:
jiný důvod změny (uveďte jaký):

1
1
1
0
0
1
11
0

z toho nebylo povoleno opakování:

0

b) vzdělávání při zaměstnání – škola nezajišťuje
2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)
a) denní vzdělávání
škola

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů
na učitele

24,70

10,80

b) vzdělávání při zaměstnání – škola nezajišťuje

z toho
nově přijatí

1

12

6

CELKEM

Ústecký

43

Zlínský

Středočeský

Plzeňský

1

Pardubický

Moravskoslezský

1

Olomoucký

Liberecký

počet
žáků/studentů
celkem

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihomoravský

Jihočeský

škola

kraj

3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

46
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
a) denní vzdělávání
škola

z celkového počtu žáků / studentů:

prospělo s vyznamenáním

60

neprospělo

13
3

opakovalo ročník

407

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.
tj. % z celkového počtu žáků/studentů

96,9 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

68,20

z toho neomluvených

0,046

b) vzdělávání při zaměstnání – škola nezajišťuje
5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií

MATURITNÍ ZKOUŠKY
škola

denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

46

-

z toho konali zkoušku opakovaně

1

-

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

0

-

prospěl s vyznamenáním

10

-

prospěl

36

-

0

-

počet žáků, kteří byli hodnoceni

neprospěl
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2018/2019

Gymnázia
délka vzdělávání

4 roky

6 let

8 let

67

-

110

2

-

1

45

-

32

z toho v 1. kole

39

-

32

z toho ve 2. kole

6

-

-

z toho v dalších kolech

-

-

-

z toho na odvolání

0

-

7

38

-

78

počet přihlášek celkem

přijímací řízení pro školní rok 2016/2017
(denní vzdělávání)

počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru

počet nepřijatých celkem

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: 79 – 41 – K/41

8

-

-

obor: 79 – 41 – K/81

-

-

6

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2018/2019

-

-

-

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Čína

1

Izrael

1

Itálie

1

Litva

1

Rusko

1

Srbsko

1

Vietnam

11

Ukrajina

5

Studenti z jiných zemí jsou běžně začleňováni, v případě potřeby je jim věnován individuální přístup,
podpora.
8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Škola nemá speciální třídy. Problematiku sociokulturních bariér při začleňování jednotlivců do
kolektivu řešíme pomocí výchovně poradenského programu, například v rámci tematických
přednášek a besed ve třídách, víkendů vybraných třídních kolektivů s psychologem.
Při vzniku nových kolektivů a začleňování nově přijatých studentů pomáhají dobré atmosféře
seznamovací pobyty.
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9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Ve škole nejsou studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem. Vzdělávání nadaných žáků
a studentů je podporováno individuálním přístupem, projekty (matematicko – fyzikální
soustředění), korespondenčním seminářem, motivací k účasti na různých soutěžích apod.
10.Ověřování výsledků vzdělávání
Tradicí školy jsou „malé maturity“ organizované pro žáky kvart na závěr nižšího gymnázia. Konají
se z českého, anglického jazyka a matematiky v období „velkých“ maturit na jaře.

Přestože bylo zrušeno celostátní srovnávání žáků devátých tříd, škola si pro vlastní potřebu
vytvořila vlastní testy k porovnání znalostí žáků.

Ve školním roce 2017/18 škola pokračovala v realizaci srovnávacích testů z maturitních
předmětů (matematika, český jazyk, cizí jazyk) v maturitních třídách. Testy se konaly třikrát do
roka.
11.Školní vzdělávací programy
Výuka podle ŠVP ZV probíhala na celém nižším gymnáziu. Na vyšším gymnáziu se vyučovalo podle
ŠVP GV. Oproti loňskému školnímu roku došlo k drobným změnám, které byly schváleny Školskou
radou.
12.Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Studenti GKS se učí od primy jako hlavnímu cizímu jazyku angličtině. Od sekundy si studenti volí
druhý cizí jazyk – francouzštinu nebo němčinu.
Učitelé motivují studenty pomocí zajímavých učebnic, prací v jazykových učebnách (na škole
jsou dvě vybavené jazykové učebny). Učitelé podporují studenty v účasti v různých soutěžích,
organizují zájezdy do Velké Británie, Francie, Německa.

V. Aktivity právnické osoby
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1. Výchovné a kariérové poradenství
Na škole působili:


Školní psycholog:

PhDr. Táňa Široňová



Výchovná poradkyně:

Mgr. Šárka Macková



Preventista sociálně patologických jevů:
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Mgr. Blanka Šídlová

2. Prevence rizikového chování
Viz. zpráva kabinetu výchovného poradenství a zpráva o realizaci komplexní primární prevence
v příloze). Preventistka spolu s výchovnou poradkyní aktivně reagují na vzniklé problémy a
pořádají pro studenty gymnázia různé přednášky a akce.
Ve školním roce 2017/2018 studenti vyslechli přednášky např. na následující témata: efektivní
návyky učení, poruchy příjmu potravy, vztah k autoritám, vztahy ve třídním kolektivu, prevence
šikany, prevence kouření, nebezpečí drog, sexuální výchova - partnerství, rizikoví partneři,
profesní orientace.

3. Ekologická výchova a environmentální výchova
Je integrální součástí výuky a všech akcí pořádaných školou.
4. Multikulturní výchova
Je integrální součástí výuky a všech akcí pořádaných školou.
5. Výchova k udržitelnému rozvoji
Je integrální součástí výuky a všech akcí pořádaných školou.
6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků.

Expedice Gruzie, 1.9. – 12.9. 2017
Seznamovací kurz 1.E, 1.F, 1.A, 12.9. – 15.9. 2017, Zbraslavice
Adaptační kurz 5.E, 11.9. – 14.9.2017
Poznávací zájezd do Montpellier, 24.9. – 1.10.2017
Stmelovací kurz 4.E, 24.9. – 26.9. 2018
Výměnný pobyt Zwiesel, 4.10. – 8.10.2017
Poznávací zájezd Německo, Regensburg, 19.12.
Lyžařský kurz 2.E, 2.F, 28.1.
Lyžařský kurz 5.E, 5.F
Výjezdní matematicko – fyzikální soustředění
Cyklokurz 6.E, 6.F, Pecka
Zájezd do Anglie 4.F a 7.F, 3.6. – 8.6.2018
Sportovní kurz ve Slovinsku 3.E, 3.F, 3.6. – 8.6.2018Bovec
Vodácký kurz 7.E, 7.F, 25.6.-27.6.2018
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7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a
zaměření a počty žáků.
Exkurze a výukové programy: Po stopách K.H.Máchy, Rudolfinum, ÚJV Řež u Prahy, IQ landia,
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Ústav
experimentální botaniky AV ČR, Týden vědy a techniky, Planetárium, Poslanecká sněmovna,
Obvodní soud Prahy 3, Strahovský klášter, Stanice přírodovědců, Temelín, Městská knihovna,
Národní divadlo, Divadlo Na Zábradlí, Vršovické divadlo, Arcibiskupský palác, Vyšehrad, Temelín
Kino: vybraná filmová představení na festivalu Jeden svět
Divadlo: Projekt Domino – německé představení, několik představení divadla Bear (v anglickém
jazyce), představení Tlusté prase
Návštěvy výstav a muzeí: Muzeum HMP – Škola mladých archeologů, Náprstkovo muzeum,
Hrdličkovo muzeum člověka, výstavy - Český impresionismus, Josef Lada, J. Rybák, Kamil Lhoták,
Ferdinand Tyrolský, Muzeum knihy a knihtisku, Technické muzeum, Vánoční výstava v Betlémské
kapli, Židovské muzeum
Přednášky:
1) zeměpisné:
a) Brazílie
b) Kuba - dvě tváře svobody

2) dějepisné
a) M Hlavačka: Průmyslová revoluce v českých zemích
b) Vznik ČSR 1918
3) společenskovědní:
a) Finanční gramotnost
b) Vliv architektury na společnost
c) Kritické myšlení
d) Mladí politici
e) Beseda s vojenským kaplanem
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Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Zájmové kroužky:
Klub mladého diváka, Sportovní klub, kroužek deskových her
Kulturní akce:
Aula – vánoční akademie + oslava 120.výročí založení školy
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Praze 2 – Rybova mše (vánoční koncert)
Sportovní akce – volejbalový vánoční turnaj (Kapr), běh do Slaďárenských schodů, turnaj
v přehazované, volejbalový maraton, šachový turnaj
8. Soutěže
Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a
mezinárodní úrovni)
Účast na odborných soutěžích a olympiádách, dále účast v soutěži Technoplaneta, Lingvistická
olympiáda, Atomová maturita ČEZ Temelín
9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Škola se zatím neúčastní mezinárodních programů.
10.Spolupráce právnické osoby s partnery
Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj.
Psychologická poradna, Lucemburská 40, Praha 3
Úřad městské části Praha 3, sociální odbor
O.S. Život bez závislosti
ČEZ, a.s.
11.Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Škola nerealizuje vzdělávání určené pro veřejnost.
12.Další aktivity, prezentace
Gymnázium je fakultní školou – velmi dobrá spolupráce s PedF, PřF, MFF UK Praha
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13.Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin

Škola v době letních prázdnin žádnou činnost nevykonává.
V tomto období se škola věnuje údržbě, opravám a rekonstrukcím školní budovy
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VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.
Inspekční činnost na podnět podle § 174 odst. 6, týkající se § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona,
19. 9. 2017
Nebylo zjištěno porušení
Inspekční činnost na podnět podle § 174 odst. 6, týkající se § 174 odst. 2 písm. b) a c) školského
zákona, 19. 9. 2017
Závěrem byla doporučení pro zlepšení činnosti školy
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení
Kontrola MHMP plnění opatření k nápravě nedostatků podle § 19 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb,
13. 2. 2018
Většina z opatření byla splněna v plném rozsahu, zbylá částečně
Kontrola HSHMP plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., podle § 12 odst. 3 zákona
č. 255/2012 Sb., 6. 3. 2018
Nebyly zjištěny nedostatky
Kontrola OZP plnění povinností plátce pojistného podle § 22 zák. č. 592/1992 Sb., 9. 10. 2018
V kontrolách plateb pojistného nebyly shledány nedostatky. Byly zjištěny nedostatky v oznamovací
povinnosti a předkládání přehledů o platbách, které byly při kontrole odstraněny.

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017

VIII. Další informace
S koncem funkčního období ředitel PhDr. Ivana Nefe, CSc. oznámil ukončení výkonu své funkce k 31.
7. 2018. Bylo vyhlášeno konkurzní řízení na pozici ředitele gymnázia. Na pozici byl vybrán a od 1. 8.
2018 jmenován Mgr. Tomáš Hušek.
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Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů
Výroční zprávu zašlete na odbor školství a mládeže MHMP, oddělení regionálního školství, nejpozději
do 30. října 2018.
Výroční zpráva musí být v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. a v souladu s § 168 zákona
č. 561/2004 Sb. schválena školskou radou. Kopii dokumentu, kterým školská rada schválila výroční
zprávu, k ní přiložte.

§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva
(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní
rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný
subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a
to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční
zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy
jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím".
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