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Příloha č. 1 Realizace volitelných předmětů
Přehled volitelných předmětů
Volitelný předmět

Vyučující
Mgr. Stanislav Srba

Počet
žáků
17

Ročník
4.

Milan Srvátka

15

4.

Mgr. Jan Havel

20

8.

14

3., 7.

17

4.

Michaela Furiaková

17

4.

Mgr. Barbora Hlotanová,
L. Hopfová

31

3.

Mgr. Jan Havel

15

8.

18

3., 7.

10

8.

Mgr. Petr Radimerský

19

4.

Mgr. Jaroslava Jelínková

15

4.

Milan Srvátka

13

3., 7.

Mgr. Jaroslava Jelínková

9

4., 8.

Příprava na humanitní studium

Mgr. Jan Havel

22

3., 7.

Dějiny umění

Mgr. Hana Lukešová

12

4., 8.

Společenskovědní seminář

Fiktivní firma

Konverzace v jazyce anglickém

Konverzace v jazyce německém
Seminář z informatiky
Seminář z matematiky

Ing. Eva Temňáková

Renata Svobodová
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Příloha č. 2 Hospitační činnost
Vyhodnocení plánu hospitační činnosti
Hospitační činnost byla naplánována dne 30. 9. 2012 na několika úrovních s různými cíli a
výstupy.
A) Hospitace vedení školy
Proběhly všechny plánované hospitace, navíc byla provedena hospitace a hodnocení
nového pedagoga a dále jedna následná hospitace pro zjištění, zda byly odstraněny
nedostatky.








Byly dodrženy zásady:
jedná se o kontrolní činnost
provádí ředitelka nebo zástupkyně ředitelky školy, zpočátku společně (sjednocení
postupů), případně ve spolupráci s předsedy předmětových komisí
každý učitel zná dopředu termín, třídu a předmět, kterého se hospitace týká
jsou evidovány v třídních knihách
každá hodina je řádně rozebrána, zhodnocena s cílem posílit kladné stránky a
doporučit změny u negativních skutečností – zdokumentováno Záznamem z hospitace,
který je složen ze dvou částí – pohled hospitovaného, hodnocení hospitujícího
cílem hospitační činnosti je dodržování vzdělávacích plánů, zmapování používaných
metod, didaktických postupů, používání didaktických pomůcek, atmosféry ve
třídách…
v rámci hospitační činnosti bude je prováděno i šetření v oblasti práce se žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami (žáků zdravotně postižených, znevýhodněných,
žáků nadaných) vč. se žáky-cizinci (soc. znevýhodnění), podpora sebehodnocení žáků,
adaptační aktivity v G1 a EL1.

B) Vzájemné hospitace - náslechy
Proběhly
a) vzájemné náslechy pedagogů





každý učitel provedl alespoň jeden náslech po předchozí vzájemné dohodě učitelů
tyto hospitace byly monitorovány v rámci předmětových komisí
neměli kontrolní charakter
cílem byla vzájemné předávání zkušeností, motivace, pomoc, porada, řešení
problémových situací, inspirace atd.

b) náslechy v rámci interního mentoringu
 pozorování a rozbory v hodinách – spolupráce mentora a začínajícího učitele s cílem
zvýšit kvalitu pedagogických kompetencí – v rámci projektu Peníze EU SŠ
C) Krátké vstupy vedení školy do hodin
V průběhu školního roku probíhaly
 neohlášené krátké vstupy do hodin
 jednalo se o kontrolní činnost
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Přehled hospitační činnosti (hospitace vedení školy)
Pořadí
Datum
1.
24. 10. 2012
31. 10. 2012
2.
22. 11. 2012
3.
29. 11. 2012
4.
19. 12. 2012
5.
17. 1. 2013
6.
24. 1. 2013
7.
29. 1. 2013
8.
30. 1. 2013
9.
1. 3. 2013
10.
16. 4. 2013
11.

Vyučující
Mgr. Josef Knot

Předmět
FYZ
RJ2
DEJ
NJ2
INF
VYV
KJA
BAN
ČJL
DEJ
RJ2

Mgr. B. Hlotanová
Mgr. J. Havel
R. Svobodová
Mgr. A. Očkay
Mgr. H. Lukešová
M. Furiaková
Ing. Š. Novotná
J. Čmoková
Mgr. R. Pokludová
Mgr. B. Hlotanová

Třída
G7
G3
G8
G6
G3
G3
EL4, OA4
OA4
EL4
G4
G3

Hospitující
M. Fenclová
E. Temňáková
M. Fenclová
E. Temňáková
M. Fenclová
E. Temňáková
M. Fenclová
E. Temňáková
M. Fenclová
M. Fenclová
E. Temňáková

Závěry
Silné stránky:
V oblasti přípravy a organizace výuky měli vyučující předem promyšlenou stavbu hodiny
s vazbou na předcházející hodiny a na ŠVP, vyučující vedli žáky k aplikování vědomostí
v nových situacích, uváděli žákům návod jak nejlépe učivo zvládnout. Vyučující
interpretovali učivo a formulovali otázky věcně správně a srozumitelně. Ke zlepšení oproti
předchozímu období došlo v oblasti práce s cílem hodiny – pouze ve 2 případech nebyli žáci
seznámeni s cílem hodiny, nevěděli, co se od nich očekává (z toho v jednom případě se
jednalo o taktiku, na které byl postaven vývoj vyučovací hodiny).
Strategie pro zlepšení:
Jednou ze strategií ke zlepšení je oblast využívání hodnotících soudů žáků – tj. ponechat
žákům větší prostor pro vyjádření se k názorům a domněnkám spolužáků, prostor pro diskusi,
argumentaci a obhájení vlastního názoru.
Přetrvávají rezervy v oblasti využívání selektivního přístupu k talentovaným a slabým žákům.
V závěru vyučovací hodiny často chybí vyhodnocení - shrnutí učiva a zhodnocení výkonů
žáků.
V tomto školním roce jsme se zaměřili na způsob výuky, na širší využívání takových metod a
forem výuky, které aktivizují žáky s cílem přeměnit pasivní žáky (posluchače) na účastníky v
učení, kteří se přímou zkušeností naučí mnohem více než při jednostranném použití tradičních
frontálních výukových metod. V 70-ti % případů učitelé v jedné vyučovací hodině použili
více než jednu formu výuky. V případech, ve kterých byla aplikována pouze jedna forma
výuky, však učitelé využili více výukových metod.
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Příloha č. 3 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogický
pracovník

Jitka Čmoková

Plánované vzdělávání

Poznámka

Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústní
nad Labem obor učitelství ČJL a HUV pro SŠ; magisterské st.

studuje

Odborná příprava k výkonu funkce hodnotitel maturitních
zkoušek v CJL pro PUP

Nová maturita - hodnotitel PUP

Odborná příprava k výkonu funkce hodnotitel PP v CJL
Průběžné vzdělávání dle aktuální nabídky vzdělávacích center

Školení v oblasti projektů ze zdrojů EU
Školení pro interní auditory
Průběžné vzdělávání dle aktuální nabídky vzdělávacích center

Mgr. Martina
Fenclová

Nová maturita - hodnotitel PP
Jak psát tvořivě
Moderní výuka HUV - 2.stupeň
Etická výchova do škol
Školení - projekt EU peníze SŠ
Certifikát Interní auditor

21.1.2013
26.11.2012
20.1.2013
18.2.2013
21.9.2012
14.10.2012

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

12.11.2012

Pedagogický den
Závěrečný seminář ISO

1.11.2012
14.11.2012

Konzultační seminář pro management škol

20.11.2012

Moderní technologie v managementu,
Profilování školy z hlediska moderních
technologií

26.28.11.2012

Strategie vzdělávací politiky ČR
Konference Asociace ŘG
Školení k přijímacím zkouškám
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6.2.2013
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Michaela
Furiaková

Akcent College, s.r.o. Praha
Odborná příprava k výkonu funkce hodnotitele MZ v AJ pro
PUP

nově studium:
Nová maturita - hodnotitel PUP

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha – pro 2. ZŠ a SŠ,
Předpokládané ukončení září 2013
obor AJ-ZSV; předpokládané ukončení 2013
Mgr. Jan Havel Odborná příprava k výkonu funkce hodnotitel maturitních
zkoušek v AJ pro PUP
Odborná příprava k výkonu funkce zadavatel MZ pro PUP
Mgr. Barbora
Hlotanová

Nová maturita - zadavatel PUP

Odborná příprava k výkonu funkce hodnotitel maturitních
zkoušek v AJ pro PUP

Nová maturita - hodnotitel PUP

Odborná příprava k výkonu funkce zadavatel maturitních
zkoušek pro PUP

Nová maturita - zadavatel PUP

Odborná příprava k výkonu funkce zadavatel maturitních
zkoušek pro PUP
Průběžné vzdělávání dle aktuální nabídky vzdělávacích center
Mgr. Jaroslava
Jelínková

Mgr. Karel
Jirovec

Nová maturita - hodnotitel PUP

Průběžné vzdělávání dle aktuální nabídky vzdělávacích center
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Nová maturita - zadavatel PUP
Konzultační seminář pro předsedy
zkušebních maturitních komisí

14.2.2013

Školení Google - média a komunikace

14.11.2012

Školení SmartNotebook

28.11.2012

Základy programování v PHP

12.2.2013

Konzultační seminář pro školní maturitní
komisaře

12.2.2013
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Odborná příprava k výkonu funkce hodnotitel maturitních
zkoušek v ČJL pro PUP

Nová maturita - hodnotitel PUP

Průběžné vzdělávání dle aktuální nabídky vzdělávacích center

Školení SmartNotebook

28.11.2012

Konzultační seminář k maturitní písemné
práci ČJL

27.11.2012

Seminář - Český parlament a
parlamentarismus

12.12.2012

Mgr. Sylva
Jozefyová

Mgr. Josef
Knot
Mgr. Lucie
Koudelková

Průběžné vzdělávání dle aktuální nabídky vzdělávacích center

Seminář Svět energie

20.9.2012

Průběžné vzdělávání dle aktuální nabídky vzdělávacích center

Seminář dobré praxe k programu Ekoškola

4.10.2012

Průběžné vzdělávání pro koordinátory EVVO

II. Setkání koordinátorů EVVO KK,
zaměřené k Mezinárodnímu roku Vody pro
život

12.4.2013

Studium DPS při Vysoké škole evropských a regionálních studií,
Úspěšně absolvovala
Ing. Magdalena o.p.s., Centrum celoživotního vzdělávání, České Budějovice
Kučerová
Průběžné vzdělávání dle aktuální nabídky vzdělávacích center
MD, poté RD
Školení interních auditorů
Ing. Eva
Lorencová

Mgr. Hana
Lukešová

Průběžné vzdělávání dle aktuální nabídky vzdělávacích center
(zejm. změny legislativy v účetnictví a ekonomice)
Odborná příprava k výkonu funkce hodnotitel maturitních
zkoušek v ČJL pro PUP

7.2.2013

Certifikát Interní auditor

14.10.2012

Účetní a daňový seminář

6.12.2012

Nová maturita - hodnotitel PUP

Průběžné vzdělávání dle aktuální nabídky vzdělávacích center
Konzultační seminář pro předsedy
zkušebních maturitních komisí
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Školení v oblasti výchovného poradenství
Ing. Svatava
Misaková

Regionální seminář ČŠI

30.10.2012

Matematika ve světle výsledků MZ

22.10.2012

Konzultační seminář pro předsedy
zkušebních maturitních komisí

14.2.2013

Průběžné vzdělávání dle aktuální nabídky vzdělávacích center

Průběžné vzdělávání dle aktuální nabídky vzdělávacích center
(zejm. změny legislativy v ekonomice a právu)
Ing. Šárka
Novotná

Školení pro vyučující EKO
Seminář k usnadnění výuky práva na
středních školách

Mgr. Albín
Očkay

Specializační studium ICT koordinátor; předpoklad ukončení
leden 2013
Průběžné vzdělávání dle aktuální nabídky vzdělávacích center

Úspěšně absolvoval
Školení ICT metodiků
Práce na portále www.kvkskoly.cz
Seminář - Aktuální hrozby a trendy (ESET)

Mgr. Petr
Radimerský

Mgr. Stanislav
Srba

Odborná příprava k výkonu funkce hodnotitel maturitních
zkoušek v NJ pro PUP

Nová maturita - hodnotitel PUP

Průběžné vzdělávání v oblasti primární prevence

Setkání školních metodiků prevence

Průběžné vzdělávání dle aktuální nabídky vzdělávacích center
Odborná příprava k výkonu funkce zadavatel maturitních
zkoušek pro PUP

43

Setkání - zahájení a ukončení výměnného
školního roku 2012/2013
Nová maturita - zadavatel PUP

10.12.2012
10.9.2012
leden
28.11.2012
6.2.2013
28.2.2013

3.4.2013
26.9.2012,
30.1.2013,
18.6.2013
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Renata
Svobodová

Odborná příprava k výkonu funkce hodnotitel maturitních
zkoušek v NJ pro PUP
Vzdělávání v oblasti projektů ze zdrojů EU

Školení - projekt EU peníze SŠ

Školení interních auditorů
Školení o novele zákona o pedagogických pracovnících a
pracovněprávních předpisech v oblasti školství
Ing. Eva
Temňáková

Nová maturita - hodnotitel PUP

Průběžné vzdělávání dle aktuální nabídky vzdělávacích center

Certifikát Interní auditor

14.10.2012

Školení - Zákon o pedagogických
pracovnících

12.10.2012

Základní shrnutí první celoplošné generální
zkoušky ověřování výsledků žáků
Školení - finanční gramotnost
Konference
Práce na portále www.kvkskoly.cz
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Příloha č. 4 Kulatý stůl

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Kulatý stůl
Zástupci všech tříd mají možnost minimálně 10x za školní rok zasednout s ředitelkou
školy ke kulatému stolu, u kterého společně komunikují se záměrem, aby se nám všem,
tj. žákům, pedagogickým a nepedagogickým zaměstnancům školy, ve škole žilo a
pracovalo co nejlépe.
Setkání u kulatého stolu je prostor pro zapojení žáků do života školy, podporuje zodpovědnost
žáků za vlastní vzdělávání, vede k uspokojování potřeb a zájmů žáků.
Zástupci žáků se pravidelně setkávají, za svou třídu přednášejí návrhy ke vzdělávacímu
procesu, prostředí, vzájemnému soužití ve škole. Společně je projednávají, vyjadřují se k nim
a realizují potřebná opatření.
Zástupci třídních samospráv dávají podněty, otázky a návrhy ředitelce školy, která na ně
reaguje, probíhá vzájemný dialog pro nalezení optimálního řešení. Ne všechny problémy
vyřešíme hned. Některé návrhy narazí na vážnější překážky, záleží na vnějších podmínkách.
Důležité ale je to, že o problémech budeme mluvit a společně se k nim postavíme čelem.
Žáci, kteří se účastní setkání u kulatého stolu, jsou prostředníky pro přenos informací mezi
všemi třídami a pro spolupráci všech ročníků.
Tato komunikace pomáhá při řešení problémů ve vzdělávání, ve vztazích mezi žáky a učiteli.
Žákovská samospráva se podílí na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a podporuje
jejich dodržování.
Z každého zasedání pořizuje pověřený žák stručný zápis, zejména zapisuje výsledky každého
hlasování.
Východiska:
Legislativním východiskem pro ustanovení žákovské samosprávy a její fungování ve škole se
stává Školský zákon a Úmluva o právech dítěte.
Školský zákon č. 561/ 2004 Sb., hovoří v § 21, odst. 1, písm. d) takto:
"Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit
a být do nich voleni, pracovat v nich a jejím prostřednictvím se obracet na ředitele školy s
tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat."
V Úmluvě o právech dítěte přijaté Valným shromážděním OSN 20. 11. 1989 pak čteme:
"Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností. Výchova
musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte při zdůraznění respektu k lidským právům, ke
vzájemnému porozumění, k míru a toleranci."
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Základní teze:
 Škola je společnost rovnoprávných, svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči
sobě, druhým a zodpovědnost vůči celé škole.
 Svobodné jednání jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci
nebo ničit jejich výsledky.
 Úcta k druhému je základem každé správné společnosti.
 Žáci se snaží podle svých možností získat co nejvíce vědomostí, dovedností, utužují
své zdraví.
 Snažíme se šířit dobré jméno školy.
Složení žákovské samosprávy:
Každá třída si ze svého středu zvolí na školní rok dva zástupce třídní samosprávy, kteří
reprezentují zájmy své třídy.
Setkání u kulatého stolu se účastní alespoň jeden z těchto zástupců každé třídy, kteří podávají
náměty a návrhy na řešení problémů. Nejsou pouhými stěžovateli. Na způsobu řešení se
musíme dohodnout.
Zasedání u kulatého stolu probíhá zpravidla poslední středu v měsíci o velké přestávce
v místnosti č. 66.
Tato pravidla byla odsouhlasena na úvodním zasedání u kulatého stolu dne 26. září 2012 za
přítomnosti zástupců tříd školy a ředitelky školy.
Kulatý stůl - projednávaná a diskutovaná témata ve školním roce 2012/2013
Projednání zásad společného jednání na školní rok 2012/2013
Problematika spojení skupin tříd EL3, G7 na německý jazyk
MZ cizích jazyků
Interaktivní tabule a odborné učebny
26. 9. 2012

Vybavení učeben a IS školy ze zdrojů EU
Wi - fi připojení pro žáky - důvody odpojení, řešení
Pravidla pro používání osobních notebooků žáků
Sponzorské příspěvky
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Bakaláři - nezobrazují se domácí úkoly
Výměna nábytku ve škole
Wi-fi a připojení k bakalářům ve školní síti
24. 10. 2012
Spolupráce s jinými školami - výlety
Nabídka nepovinných jazyků
Nevyhovující metody a formy výuky - komunikace s vyučujícím
ISIC karty - nerealizováno (pouze 1 vyplněná přihláška)
Zájem o zveřejňování nejlepších sportovních výkonů žáků

30. 11. 2012

Nástup do školy po prázdninách 3.1. - ředitelské volno plánováno až na
období maturit
Česko-německý sportovní den - porovnání chování žáků
Plánovaný sportovní den v SRN, na konci školního roku
Zájem žáků o nákup nových dresů
Změny rozvrhu během dne - diskuse nad možnostmi řešení a zveřejňování

18. 12. 2012
Exkurze, výlety - doprava - efektivní řešení
Výběr formátu změn rozvrhů při suplování po 1 měsíčním testování žáky
Otázka možnosti zrcadel na dívčích toaletách
Postup s wi-fi připojením v souvislosti se změnami školní sítě
30. 1. 2013

Spojení EL2 a G6 na angličtinu pro příští školní rok - různá úroveň znalostí
Plánovaná stávka žáků - informace žáků
Portréty pana prezidenta ve škole
Distribuce lístků na akademii 5.2. 2013
Školní akademie - poděkování vystupujícím, připomínky k organizaci v
budoucnosti
Video ze školní akademie i maturitních plesů na webovkách

27. 2. 2013
Plánování maturitního plesu G7, EL3 v příštím školním roce
Zrcadla na dívčích toaletách budou
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Přemisťování do učeben PC o malých přestávkách
"Vánoční" stromek ve škole
Wi-fi - již nic nebrání spuštění
Cena obědů ve školní jídelně
Informace o napadení školních stránek hackerem
Wifi připojení pro žáky již bylo spuštěno
27. 3. 2013

Chování žáků v PC učebnách - přístup do třídy
Jídelna - problém po 7. vyučovací hodině - otázky spojené s posunutím
výdejní doby
Informace o volnu ředitele školy - v době maturit
Průměrný počet žáků na třídu
Turistický kurz a lékařské potvrzení

24. 4. 2013
Možnost zveřejňovat suplování elektronicky na obrazovce ve vestibulu školy
Zástupci tříd projednají aktivní zájem tříd o akademii 2014.
Změny v rozvrhu - přesun odpoledního vyučování a dopad na odpolední
aktivity žáků - individuální řešení
22. 5. 2013

Turistický kurz - v letošním školním roce provedena změna místa pořádání
kurzu - žáci spokojeni s prostředím, ubytováním, stravou i službami
Informace o dosavadním průběhu maturitních zkoušek
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