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Název prá}Tickéosoby
}TkonÁvajÍcí
či!Dostškoly

GymI{z|uE! Pr8hs 9' chodovickí 2250

sídlo

chodovická 2250'19300 Praha9

E-maílpťánickéosoby

gymnchod@gymnchod.cz

IČo

49371185

Identiíikátor

60000ó166

Prá}Ťíforma

pří!pěvkováorgslizrce

zastoupená

PhDŤ.JaDeríPodďYou' řediteleE školy

zřbov,tc]

H|8vnÍměrtoPÍahr'MffiÁlské nóněstí2' 1100l Prabs 1

činnosti
Misto iuspekční

chodovická 2250'19300 PŤaha9
vybírr|oYa964'19800 Pr8hs 9
21.- 23.|€ d € n 2015r 26' leden2015

T€rrníD ilEpekčDíčinlosti

Inspekčď
čiiÍlost
přeďoŽením
povéf€ n jk inspekčni
byla zahájena
čimosti.
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Předmět inspekční
činnosti
Hodnocenípodoínek, pruběhu a výsledkůvzdělávání poskytovanéhostfudď školou
podl€ $ l74 odst.2písm'b) ákona č.5ó112004sb., o pi€ d školním,základnim,střednim,
vyššimodboméBra jiném vzdělávání (školský zákotr)' ve znění pozdějšíchpředpisů.
Zjištbvání a hodnocenípodmínek,prúběhua výsledkůvzdětává!í podle příslušného
školrríhovzdělávacíhopiogramu;zjištbvánía hodnocenínaplněrríškolaíchvzdělávacích
programů,jejich souladu s právnímipředpisy a s příslušnýmin{mcoýýmivzdělávacÍrni
programypoďe $174odst.2 písm'c) školského
zikona'

zpróvo
"InsťehěnI
ci.
csu-124/15-A

Českl školnílnspekce
Prohký itlspeklo|ál

-

Charakteristil€

vykonáváěiEost
Gymnázium,Praha9' Chodoúcká(dále ''školď.nebo',gyrnnÁzium,.)
středníškolya školííhoklubu v souladuse zápisem v rejstříkuškola školskýchzařízení,
vzdělávánína dvou místect!,
Školauskut€ č ňuje
a to v budověZŠChodovickáa v budově
gymoáziuse
ZŠ v.vblÍalova'
Vzděláváníje poskytovánov dennJformě v osnriletém
všeobecným
zaměřením.
K 30.9. 2014se v l6 tHdáchvzdělávaio432 žáků.

Hodnocenipodmínekk realizacivzdělávacíchprogramů
Řbeníškoly
Ředitelško|y(dáJe,,icditel..)
ve svéřídící
využívá
dlouholďém8naŽerské
funkciefektjvDě
gynnaziálního
zkušenosti'
a pedagogické
PTomyšlená
strategie
školyvycházíz poŽadavků
vzděIávánjaje zapracována
programů
(dá|€ .,ŠW").
do ško|nich
vzděIávacích
vytyóenéreálnépriolity a cíle směfujícíke zlepšovártí
vzděláváníse daří postupně
plánováním.
realizovatúčelným
Dobřefungující
kátkodobézáměryvycházejíz vlastního
hodnocení
školy,z výsledků
kontlolníčinnosti
vyučujíclch'
rodičů
ěi žáků.
a z podnětů
Posk}tování
vzdělávánína dvou míýechsouběhě k|adezvýšené
nÁrokyjak na vedení
školy,tak i na organizacivzdělávání'Tato skutečnost
se sle díkyefektivúě
nastavenému
řizenl
neodráží
v
výchovně
procesu'
porady
systému
kvalitě
vzdě|ávaclho
Pravidelné
vedení
a na ně navázujíci provozní porady a klasiÍikačnírady zajišťujíjak vájennou
informovalost,tak i operatiinífušeíí.vzniklýchproblémů'
Úči.onostřjzenípodporujeirnlčni oÍg8nizační
strukluras jasněv}]Eezenýmikompetencemi
pravomocemi
a
všechzaměstnaÍců.
výrazným prvkeú řízeJÍje komplexni,systematickákontÍolnía hospitační
čiÍmost.
kte.á
poskýujevedení
školysouhmnýpřehledo kvalitěvzděIávlání
ij ednotliÚchoblastech
školy'
Ke kvalitě řízenítaképřisplvá funkční
systém.
Witřni i vnějšíinformační
Personálnípodminl<y
prácevedeníškolyse promitlado zlepšenipersonánlcbpodmjnek'Řeďtelj se
Koncepční
podďilo od minuléinspekční
pedagogického
činno$ti
zvýšitkvalifikovanost
sboru.
pťacovniků
Vzdělávacíproceszajišťujg
39 pedagogických
a l lektorcizíchjazyků,rodilý
m1uvčí.
Požadovanou
kvalifikaci splňuje 37 p€ d agogů (tj.95 %)' Dva si doplňují
pedago8iokou
pracovníků
(dále
zpusobilostv rámci dalšÍho
vzdělávánípedagogických
je
žez Íozložeí věkové
''DvvP..)' sbor íabilizovalý, ale vedeníškolysi uvědomuje,
strukturyvyply!á nutnágeneračni
obměna'více nežpo|oviÍap€ d agogů(55 %) má vyššl
věkovýprůměr,z toho 17 %nad 60 let U většinyz nich 9eve vzdělávacímprocesupromítá
jejich dloůoietá pedagogickázkušenosta odborníkva|ifikace,ale u íěkteďch j€ !'8trné
konz€rvativní pojď výuky vzlúedcm k použitým metodám a folmám. Učite|ům
p.axído 3 lot (k ternínuinspekcel) je poskyovánametodickápodPora
s pedagogickou
jm
zkušenějš uvádějicím
kolegou.
DVPP vycházíz potieb školy' uskutečňuje
se v p€ s t'é škálea pň vy$okémpďtu
zúčastněných
učitelů,
cožsepozitivněprojevujezďazenlmaktivizačních
metoddo vj,uky'
Finančhía ateňálni podmin\E
Finančnja matoliálnj pod$ínky umožňujirealizaci vzdě|ávacícbprogÍamů'
Dotace
přiděl€ n éze státního
rozpoětua finančDí
prostředkyz Íozvojových
programů
MSMT, které
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Datum r podplr ředitele školypotvrzulícÍproled!á!í r přeYzetípřotokolu o koltrolc
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ČesMškotnlinspekce
Pražslcýinspektorát

PROTOKOL

O KONTROLE

Č;.
čŠIa-rzslt*n
prá.vních
předpisůpodle $ 174odst.2 písm.d) ztikonač'561/2004Sb''
KontroiadodÍžováÍli
odbomémajinémYzděláYaní(škotskýzákon),
o pŤedškoloÍ!'
základním,stfudním,vyšším
pŤedpisů,
ve zněnípozdějších
a aíkonač.25512012sb', o kontole (kon1rohířád).
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Název práYnickéosoby
wkoíávajícičlííostškoly

GyBnázium, Prahr 9' chodoúcká 2250

síďo

Chodovická2250'19300 Prrha 9

E-mail prÁ\Ťickéorot,y

gymnchod@gynuchod.cz

IČo

4937118s

IdentiffkátoÍ

6000061óó

Plávnl formr

přígpěvkováoťganizaee

ZastoupenÁ

PhDr' Jaíem PoildYou' ředite|emškov

zřizoÝ^t.|

Hlavui městoPraia' Mariánské!áměstí2' l10 01 Pra}a 1

Místo kontroly

Chodovická2250'19300 Praha 9

Termín kotrtroly na místě

21..23.leden2015u 2ó.led€ n 2015

Kontrolovanéobdobí

a 20L4D015k termínu
ško|ÍíÍoky 201212013'2013|2014
kontroly

pověřenlk inspekční
činnosti.
Inspekční
činnostbyla zabájenapředložeoím

Předmět kontro|y
Konhola dodržovánlvybraíýchustánovenlškolského
zálkonaa souvisejíoioha prováděcioh
právních předpisů"kteťéso vzbhují k posk1ování vzdělávání a školskýchs|užeb,
ýykoriívanápodie $ t74 odst. 2 písm'd) školskéhozákon4 v€ zněn1plahémk termínu
kontÍoly.

ČeskáškolnIinspekce
Pfažskýin,pe6oróÍ

Protokol o kontrole

Čj':ČŠu.125/15-A

Kontrolnízjištění
KontrolabylaÝykonánav€ středniškoLe'
zákona
1. Kontrola dodržováui$ 5 odst.3 Ýětaprvníškolského
vydal v souladuse
Ředitel Glmrrázia,Pr8ha 9, chodovická 2250 (dále,,ško|a..)
program(dále,'s\rP..)'a to pro v',!čovaný
obor
školskýmzákonemškolnívzdělávací
vzděiání7941-K,/8l Gymnáziumplo základnívzdělávání(niŽšístupeňosmiletého
dodatků.
Dáie
gymnázia)s niázv€ m ''Chléba hry..plat!ý od l. 9. 2006vč€ t ně dalších
(čtyřleté
oborvzdělání79.4l.K/4l Gymnáziumprogyrnnázia
vydalŠVPprovyučovaný
názvem
a
hry..p1atný
od 1' 9.
gymnáziuma vyšší
sfupeňosmiletého
s
''Chléb
8ymDázja)
dodat.I(ů'
2009věetnědalších
púvníhopředpisu,
Nebylo Úglěno porušeníyýšeuýedeného
zákona
2. Kontrolá dodržová!í$ 30 odst.1' 2 a 3 školského
Ředilel školyvydal školnířád, kte4úupÍawjepodrobnostik výkonupráv a povinnosti
žá*|)a jejich zákoÍlrých zásfupců,podÍobnostio pravidlech vzájemných vztahů
s pedagogicl.ými pracovníky,provoz a vnitŤnírežim školy, podmínky zajištěÍtí
jelY
a ochranyzdÍavížákůa jejich oclrany před sociálněpatologickými
bezpečnosli
a před projevy diskiminace' nepřátelstvincbo násilí.Pravidla pro hodnoceníÚsledků
řádu.
vzděláván1
žákůjsou obsažena
v klasifikačnÍm
řádu' jenžje součástí
školního
je
přístupném
řád zveřejněnna
místě
lnsp€ k čnítýmfyzickoukoltÍolouověiil,žeškolní
ve škole.záci s ním byli pÍokazgtelnýÍl
seznámeni,coždokládajízápisy
způsobem
v třidníchknihách.Školadoložila,
řádembyli prokazatelným
způsobem
Že se školnÍm
jeho
vydánía obsahu
seznámenizaměstnanciškoly.Zákonni ástupci byli informovánio
pťostřednictvím
webovýchsbánekško|y.
Nebylo ďištěnopofušeníýše uvedenýchpttiln{ch předpisů.

Seznamdok|adůa ostatníchmateriá|ů,
o kterése kontrolnizjištěníoPírá
1. Školnlvzdělávaci plogram nižšího
sfupně gynnÁzia 2o06 s názvem ,,clléb a hry..

plaÍlý'od1. 9' 200ó věetnědalšíchdodatků
2 . skolni v-zdělávacípŤogramgyrrnaziálního vzdělání 2009 s !ázvern '.chléb a hď.'
plamýod l ' q. 2009 včetíěda|š|ch
dodalků

3 . Školní
řád,škotní
rck 2014l2o15
4 . Třídní
knihyškolnilok 20142015
vedené
k terminu
kontroly
5 . Záznamy
z poradve ško|nim
roce2014/2015
vedené
k t€ r mínukontroly

Poučení
Podle $ 13 kontŤolního
řádu můžeškolsprod Přotokolu o koltrole podat písemné
zdůvodDěné
námitky,z nichžje zřejméproti jakémuziištěnÍ
směřují,a to do 15 dnů
ode dne doručetrí
protokohro koutrole.Případnéuámitky zaš|etena adresu Česlrá
školaí ilspekce, Přážgký ilspektoIát, Arabská ó83, 160 ó6 Praha 6, případně
prosÍředDictvíBdatovéscbřánky (g7zsis9) Iet,o na o.podatelnu(csi.a@csicŤ'cz)
s připojenilrtelektřonického
podpisu,á to k rukám řediteleitrspektorátU.

ČeskóškolntinŠpekce
Pražskýinspeklotlit

I,,spekčn{
z'úýq
Čj.ČŠrÁ-124/15.A

podpořily mzdovéná&lady,ukončovánlsfudia meturitnízkouškoua vzdělávánív dalších
cizích jazycich, škola D.lžila účelíě.zřizovatel zajišťoYalškolu finančněv oblasti
provoznicltvýdajů,
v rámci účelovýcb
dotacípřispělna mzdovéprostředkya v roce20l i
jozyků'
Finančníprosťedkyze svéhoinvestiěníbofondu školavyuŽila
na v.ýukucizích
na \Tbavenípočítačové
učebly.Hospodďeníorganizacebylo ve sledova[émobdobí
v}rovnané.
oteťenim detašovaného
Facovištěv ZŠvybíralovaa provedenýmirekonstukcerniv obou
budováchdošloke zkvalitněnímatgri|ílnět€chnického Zázemí.vzdělávání se uskutečňuje
ve staídaŤdně
zařÍzenýchkmenovýchi odbomýchuěebnách'výrku podporuje\Tuávání
iďormačnicha komunikačdchtechnologií(datapŤoj€ktory,jnteraktivnítabule,počítače)
i djdakticbýchpÓttlůcek.2Íci využIvajív prostoráchobou budovrelaxační
zóny' knihovny
se studoulami a wi-fi síťplo be..platnébezd.átovépřipojeník int€metu' Ke stavování
jÍdelenobouzíkladnlchškol'
gymnáziumv}.uŽívá
školních
vzdělá!áíí Beuskutečňuje
v čistém,
kultivova!émprcstŤ€ d l.EstetickýdojemiíteliéIu
umocňujekvětinováa výtvaIfu{Úzdoba'
PodmínkyvzděIliýdn
íjsou,,i požoďoýinéúřo|'ni

Ilodnoceníprůběhuvzdě|áváníve v"ztahuke vzdělávacímprogramům
Díky efektivníolganízacivzděláváÍtjjsou naphoviínyŠvP. Pojeu ŠVP odpovídá
specifikůmvzdělávánía výchovyv g)Ť!náziu.Do všechpředmětůsystematickyzařazovaDé
tzv. hodiny her obohacujívzdě]áváÍíz hlediska forem a metodvjtky. GladiátoNkéhry,
obhajoby odbomých pBci žákůna vybranétéma,posiluji jejich kličové*ompetence.
Průběžné
inovaceŠ\P-zapracované
fonnoudodatků(k terrDlnuinspekceŠVPpro niŽší
sfupeň gym&.ázia11' svP g}'mnaziálnÍhovzdělání 14) vycbázejí z analýzy výsledků
vzdělávánía směřujíke zkvalitňovaní
výchovněvzdělávacíhopÍocesu.Nojvhaznější
změnouje naPÍ.naÚšení hodiíoYédotacecizímjazykrlm a .eďizac€ průfuzovýchtémat
jako sa.'nostatných
předmětú'Disponibilníhodinyjsou dále tatévhodněv}.užityk posllení
jednotliyých vzdělávacích oblasí r"áledem k profilu absolventaa stanov€nýÍtrcilům
Ioalizova!ýchv Š\?.
Sledovanéhodiny ěeskéhojazyka a literatury rozvíjely komunikativnídovodnosti,práci
s iďomacemi a zvláště ve \ryššíoh
ročnícichsměřovaly k systematickémurczboru
uměleckého
texfu.Názoítostl)'r]čovacích
hodinpodpořilovyužitididaktické
tecbniky,áoi
byli schopniporovnávatrozdílyposlechovéukázky s psauoupodoboutextu a vyvozovat
char€keristické znaky uměleckého ďla. Využívali vlssttrí čtenáŤskouzkušercst
a prokazovali tak odpoúdajicímíÍuznalostíliteráměvědnéhokootexhr a terminologie'
Duraz byl kladen na inlel!ťetaci uměleckéhodíla, jazykovou kulturu a žákůmbyl
posk),továndostatďný Eostor pio aplikaci získa!ých dovedností.V ojedinělémpřlpadě
všakzvolenémetodya formy\"ýukynebylyefektivní(faktograÍicky
přeíženývýklad)a také
výběr úázky k rozboruuměieekého
textuneodpovida]věku a schopnostemáků.
j^zykana nixÍm sfupnigymnáziavedlak naplněnístaloveného
Zhlédnutávýukaanglického
cíle.obsahovalaprvky kvalitněpřipravenéhodiny,odpovidalavěku 8 potř€báD ŽÁků.Byla
za|Óžennna smysluplnémstřídáÍÍlůZnýchmetod a forem prÁce.Atmosférahodin byla
pracovrrí,probihalav pŤiměřeíém
tempu.Učelněbylo využitopruběžné
hodnocenižáků.
Jazykovéznalostibyly rozvíjenyúčimouformouryr:žlvající
vhodnoumotivaci žáh]a byly
zaměřeny na aplikaci novéhoučiÝa.v jednom případěvý'ukanebyla dobie metodicky
zvládnutí.

Lesl{B stotnt tnsperce

Pražskýihspeklorót

Inspekěd{ zl,|dýd

Čj'čŠIA.124/15-A

piodmětůa pniřezových témetso v}značovaly
sledovanéhodiny společenskovědních
prcmyšlenoudidaktickou stnrktEou' úče]t!ým
sťldánímmetod a folem pfáce' kteréžáky
směrovalyk ujasíovánívlastníchpostojů'nrizorůa žebříěkuhodnot.v hodině Faktické
pfiměřeněs\Ím schopnost€'!. Forfia
etiky dokázali žácidefiíovatpojmy a aŤgumentovat
pafi:lerské spolupÍáce rozvíjela sociání koopotence při fušeDílla]íických úloh
ze sociologie,psychologiea logiky. K pozitivnímrysůmpatřilo pledevšímzďazeď pI.r'ků
psychohygienyv závěÍu vyučovacíhodiny. ve výuce uměleckétvorby a komlrnikace,
výohovat myšleniv ovropskýcha globállích souvislostecba dějepisuse plojevila zejména
pedagogíckávyzráJostv}.uěujících'
velmi €fektivně byla Y},užitafrontá'lnílýta založená
pedagogů.
da \.ýklgdu,kombinovaná s iízenýmrczhovolem a podpořenaerudovo,rrostí
vhodněpracovali s dosavadnimiznalostmi a zkušenostmiŽáki. Žáci byli aktivní,
Učite|é
pÍojevovalio výuku zájem, udÉelipozomosto€lou v]4]čovacl
hodinu.V jednom případě
r"ýukaefektivrrěvÉstila ve spontánnidiskusi. Vyučovacíhodirry obsahovalyzávěrečné
pfipadechnebylovhodněrryužtoilter8kce seŽáky.
v ojediÍtělých
opakovánía shmutíučíva,
převládalaaontálnívýuka vhodněkombinovanás řízeným
v přírodovědhýchpŤedmětech
rozhovotoma sadostatlou plací. Důrazbyl převÁáÉkladen na aplikaci učivaa vyr:Žití
mezipŤedmětwýchvztahů.N|ízomostvýuky ve většině zhlédnuých hodin podpořila
p]ezentacena datapťojektoru
čivhodnězvolenédidakticképomůcky.v mal€matice byli žáci
řešeníúloh,nechybělapráoe
cíleEěv€deíi k odvozoYánínovýchpoznatků,samostatnému
s chybou' Fwtkčnězvo1ené
experimeÍrl,y
ve fyzice slouály k doloŽenípředchoách fitzení
ke zvýšenému
a zároveňpŤispívaly
zájmužákůo probhanéučivo.v zeměpisusi žáciforrnou
skupinovépráce a her nejen ověfili rrrirusvých vědomostí,ale lozvíjeli i komudkativnl
kompetenoea sohopnostkoopelace'v ojedi!ělýohpřípadechrýuka po6tráda1a
metodickou
ploplacovanost'vedla žákyk pasivitě.Žáci většinouplokázali odpovídající
míruosvojebých
přírodníchvztahů,samostahé
vědomostia znalostí,schoptlostodvozoYánla zdůvodňování
myšle!í.
PruHh vzdě1ávánípozitivně doplňujl dalšíaktívity (exkurze,zahrarriěnííebo spofto\'ní
rozvoji
zájezdy, celoífuodeíprojekty,hmaíitámí akce), ktoÉpřispívajík všestramému
je podpomsociáhí gramotnostižÁků.
Ti jsou vedeni k sociální
osobnostižiika-Přík1adrui
interakcis handicapovanýli občanyprosťednicfuím
spolupúcese svazem irrvalidůČeské
republiky, Konta}Í se staÍšími
oHany jim umožňujínávšěvy v Domu pečovatelských
služebv námoizapojenído projektuPomoc senioťůriP|ůběhýzděltýdníulkozujepožadovanýsuv'

IIodnocenivýsledkůvzdě|áYání
ve vztahu k rzdělávacímpřogrsmům
Výsledky.lzdělóvóní
Výsiedky vzdělávrínípozitivně ovlivňuje velký zájvrr o sfuďum a vhodnýv.jběÍuchazečů
na zÁ aděpřijímacízkoušky.
Ildividuální a skupinovéYýsledky Yzděláváníjsou systematickysledovány a standardně
vyhodíocovány v rámci jednránípedagogickérady. Ke zjišťovánídosaženýchvýsledků
qýchovně vzdělávacíhoprocesu škola využjvá běŽnéinterni nástlojo (ústnía písem#
zkoušeÚ'. Účinnou zpětrou vazbu kvaiity rraplňováď ŠvP posk}'tjí sro\.návacítesty
jež jsou detai|ně
realizovanéve všecb naukových předměteolra ve všech ročníoícfu
jsou
sledovány a analyzovány vedenímškoly. Na základě zjištění
následně piijímána
koďÍétÍi opatie.í. Důležitýňzdrojem $ovnání áskaných dovednosía znalostížákůje
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(napi'
jejich dobréumístěítí
v kajských a republikovýchsoutěách,včetněsPoltovních
olympjády'ďední místa
školnírok 20l3l20l4 piednímístokajslého kola matematické
-Detašák,Kompol,ško]n{
lok 20l220l3 postup
celoÍepublikové
soutěžo
školních
časopisů
jazyce,
předni umísténí
v kajském kole
do úsředníbokola olympiády v českém
v obvodnichko|eohpředmětových
čirurosti,
řadapředníchumísténi
středoško|ské
odbomé
Excelences|ředních
olFnpiád). K extglííevaluaci školavyuŽívánspř. výslodkypro8!am,ú
škol.
Dok|ademvysokémíry osvojenýchvědomostia znalostíŽákůjsou jejich velni dobré
obdobípohybovaly
výsledkyu mafuritní
zkoušky'Počtyv}znamenaných
seve sledovaném
počty
(nejLepší
ve
ško1ním
výsledkybyly zaznamenány
roce2013/2014),
od 38 % do 46 %
Ve školnímroce 2013120!4dosáhli Žáci lepšlch
byiy zanedbatelné.
neprospívajlcích
ěásti'PozitivDělzt hodnotit
výsledků
v profilové
částimafuritní
zkouškynežvjejÍspolečné
ěástimatEitni zkouškyvoli matematiku'
stabilnípočetžáků(cca 50 %),kteřísi v€ společDé
jejichúspěšnost
je stoprocentnj'
pfičemž
pedagogú
pusobení
svědčj
stabilněýysokýpočetžáků,
výchovněvzdělávacím
o efektivním
(cca
ve
obdobíměly celkové
klasifikacik 30' 6.
99 %), sledovaném
kteřl majíukoněenou
výsledky stabilníterrdenci,početvyznamenanýchby| vysoký (cca 36 %), počet
neprospívajících
byl zanedbatelný.
Pň celkově ve|mi dobýh výsledcíchŽákúškoly
a podpoře.jejichstodÚníuspěšnostidochiizík mímémuáoÍŠeníprospěchupŤipfuchodu
po ukončeDí
nižšího
stup!ě g}Ťnnázia
z nižšího
na vyšší
stupeňg}mnázia.Každoločně
pÍospěchŽáků
příčiny
patřÍ
p}ibližně
odchodu
slabý
odctr,izí
10 Žá.1<ů,
mezi nejčastější
je\T
se školaprůběžně
zabývá.Velmi
a umístění
školyv okrajovéčástiPrahy'Těmito
slušného
chování'
chovlání
žatů,
respektování
škohíhoiádu a pÍavide|
detailnějes|edováno
je
počet
školy
výsiedkem sjce vyšší
uložených
kázeňskýchopatření,
avšakdůslednost
nulovémuprůměrnému
rovněŽvedeke stabilnímupočtuzameškaných
hodinnažákaa téměŤ
počtuneomluvených
hodtl.
Porcdenskésystémy
propojujeob1ast
vzdě]ávání
systémpoladeNkýchsluŽebvycházíz potřebškolya funkčně
jevů'
je
patologických
podpora
na
adaptaci
ákil
Efektivní
zaměřet]a
s prevencísociálně
podmínekpro vzdělávánížákůse speciálnímivzdělávacími
primy, vyfuářeníopúmrálrrlch
potřebanria žákůcizi n.árodnosti.
Talentovanižácijsou zapojovánido soutěžía výukových
programůvysokýchškol.
jevů
uplatňovaná
Funkční
a dloubodobě
stmt€ 8 iev oblastipr€ v eocesociálněpatologických
problémy
vycházíz koncepcejejich včasné
identifikace.
skola pružněreagujena zjištěné
(např.anorexie)n€ j en zajištbváním
poÍadenstvi,
vFŽiváíim
metodické
odbomého
ale i
podpory Pražskéhocentla p mámí prevence k pořádáDl tematickýchb€sď spojcných
náshojlbrtpř€dcházení dzikovéhochovánípaaíi bohatá
s fi|rnovorrprojekci.K osvědčeným
hudební,
dramatické'
sponovní
nabídka
mimoškolnicb
aklivitve školnimk]ubu(l l koužků,
odděle í).v průběhu
tzv. Preventivního
týdnese Žáci pravidehězapojujido cyklu besed
realizovanýchve spolupráci s městskoupolicií. vlastní iniciati}u projevujíťlčaslí
na Projektech
občan- Šikala,občan- Plýtvánípot|avinami.
Nastavenýsystémspolupráces Pedagogicko_ psychologickouporadnoupToPrahu 3 a 9
a s občanskýmsdruŽenímPiátelégymnáziaumoŽňujeoperativněpňjímatúčimáopatř€ní
(sociometrické
vztaiůve třidě,podporaáků sociálněznevýhodn&ých)'
šetření
pÍevelrtivních
o účjnnosti
mechanismů
svědčí
nízkývýskllizikovéhochovaní'
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prostředí
Bezpečné
pÍostfudí
Školase systematickyvěnuje zajišťovánibezp€čtrého
pro y7Áé|é|yáni
žikl. Žáci
jsou prokazateh!ěinformováni o pÍavidlechbezpečnostia ocbrany zdravípři vzděláváuí
a s olm souvisejícíchčinnostech'o piestávkách je zajištěnpedagogickýdohled' Míra
úŤazoÝostimá stabilní tendenci, k většině úÍazůdošlo pfi výuoe těleý!é výchoÝy
a sportovníoh
aktivitách' K Yětšíbezpečlostižákůpfispívákartovýelektronickýsystémplo
vsfupžákůa yideokamerau vchodupropojenáso sek€tariátern.
Partnerstýí
Navazanéparmerské
vztahy školypřispívajlke zkvalitněnív1fuky.Spoluprácese zákonnými
zástupcižákuse zaměřujena posk}továníinformacío průběhu
a !ýsledcíchvzdělávánížáků.
pomáhají
Rodiče
školepři organizáciškolnícha](tivi! prostiednictvím
oběanského
sdruženr
Piát€lé gymnááa přispívajína nákup knih pro vítězeGladiátorskýchher a tatéposkýují
příspěykyžá&ům
finančDí
ze sociálně slabšfuozázomi' PřáteLské
a kolekmíwaahy udržuje
gyrnázium se ďizovatolelr a s úřadyoěstských částíPÍaha20 a Praha 14.
sormáežitostse školouje posilována vyuŽtváníminíciativy žákůa jejich ?apojováním
do všechakoí,kteÍeškolapořádá'
Vjsledb wttěLivdnljsou na poiadovanéúrovní

Dalšízjištění
FoÍmállr{tredostatkyzjiš1ěrré
ve školnímřádu v pruběhuilsp€kční ěinnostiřeďtel odstranil.

Závěn
a) silné stÍ!i,|ky:

.

kultivova,,éproslředíškoly

.. podpola socióILígra,not,,osti
.

vlsoký zójem uchazečů
glmnaziáInfu'u ýzdělóvlinf
o přiietí k vÍceletéfia

b) Doporučení
ke zlepšeníěittnosttškoly:

.
c)

proýeslaktualizaci ŠW věeně mpracovó.|íuyda ých dodalků.

Zh odnoceníývoje školyvesledoýd,1ých
oblgsÍechod ddtaposledníihspekční
čknoýi:
Řediteli se nadóIedařízlepšovdt
perconólníg ,nateÍiólní
pod ,ínhya lí,nfoz|,íjeldobroa
úruveňgmnaziólntho udě]áuiní rcolkovanoa nÍ zákhdě |pfacoýanýchŠW škol!.
od posledního inspekěního hodnocení si škola udržuje sta//uli|tlposkltoýaného
nděIóviní

'
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zjištěníopírá
Seznamdoklaďůa ostatníchmateriálů,o kterése inspekční
I' zlizoýaai ]istinapřlspěvkové
organizaceGymnázium,Praha9, Chodovická2250,
1TdanáZastupitelstv€ mh|avníhoměst8 Prahy ze dne.l' 9.2014' signována
p mátoremhlavníbo
městaPrahy
vedených
v rejstřikuškol
2' Rozhodnutí
MŠMTve věoinávrhunazápiszměnyv údajich
1'9' 2009
zařIzení,
č'j.10250/09-21,
zedlle30.4.2009
s účjnnostÍod
a školských
vedených
škol
3. Rozhodnutí
MŠMTve věcinávrhunaápis změnyv údajích
v rejstříku
|0,7.2|,
od l. 9.2008
a Školských
zďízení'čj.2B22.|
ze dne12.2. 2008s účinností
4' Potvrzoní
od l. 8. 20l2 nadobu
v€ funkci'č.j. MHMP 7l4057/20l2's účinnostl
zedae24.5.2012
u$itou6 let,tj.do 31.7.2018,
5. vlastníbodnocení
školy
ó. oÍBanizační
řád Gymnrizia,Praha9, Chodovická 2250
7. Koncepcemateriálního
rozvojegynnáziaze dne28.8' 2014
8. ICT pláaškoly2013|l4 20I4l15
,

k termínu
inspekč!í
ěinnosti
9' Knihaulazů201212013,201312014,201412015

:

10.Zápisyz pedagogické
radyškolrÍroky20l2D'0I3,20131201'4
' 201'4/2015
inspekční
činnoíi
k terminu
roky20l 2/2013, 20|312014
|l. Zápisyz provoznlporadyškolní
k terŤnífil
' 2014/2015
inspekční
činnosti
i2. Školní
řád.školníÍok 2014/2015

i

pÍo$amnižšího
13.skolÍú
vzdělávací
sfupněgyoar{zia2006s názvem,'chléba hry,,
plat[ýod 1. 9' 2006YčetDě
dodatků
dalších

.

gymnaziálníhovzdělán{2009 s !ázvem ,,chléba hry..
14.Skolnl vzdělávacl pÍogÍam
platnýod 1. 9' 2009včet'ědalších
dodatků

j

15.výl oční
zprávyo činnosti
školyza školní
loky 2013n0|4'20|2l2013
16.výkazy R 13.01 o ředitelstvíškol podle stavuk 30' 9. ?0|2' k 30. 9' 2013'
k 30.9.2014
l7' výkazy M 8 o středniškolepodlestavuk 30.9.2012'k 30' 9' z013'k 30.9. 20l4

.
..
I

do 1' ročníku
l8, výkazy s 5-01 o p}ihlášených
a přijatýchucbazečích
denníformy
podle
ýzdělávfuí Ye stledÍÍcl školách a konzervatořích
stavu k 31. 5. 2012'
k 3 1 .5 .2 0 1 3a 3 1 .5 .2 0 1 4
|9, Zánamy z hospitací
Yedeníškoly,školní
lok 20l412015
20' Zápisyz jednáníškolské
inspekční
Édy20l3 _ 20l5 k term{nu
činňosti

.

2l. PoÍďo]ioápisů z poradpředmětovýcb
komisí'školniroky 2013Do14'20|4no15
k ternínuinspekce
22' Rozvrhy.q!čovacích
hodinve školnÍm
roce20|4/2015
23' Tídníknihyve školnifuroce 2014/2015
k tetmínu
inspekční
činnosti
24' ŠkolnimatÍika
inspekční
činnosti
vedenáktermínu

"

..
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(budovav ulici Chodovická)- evidenceúrazů
25' Kniha úrazú
roky
za školoí
2012/2013'
20|312014,
20l412015
k terminuilspekěníčimosti
(budovav ulici Vybíralova)
vedeDáod zářl školního
roku2008/2009
26' Knihaúrazů
k tcrmínu
inspekční
čínnosti
poradenswí
27.Plán výchovoého
2014/2015
28' vzdělávánížaků
se sW _ poIuchyučení
a chování20l2l20l3,20|3/20!4'
20l4l20]5 k teÍmínu
inspekčnl
ěinnosti
29.specifcká primánípteveícez0|a2013,2013l2o14
' 20I4l2015
30' ŠkolnlpreveDti\Ťí
strategie
20l4120l5
31. D€ n ík metodikapl9yence2012120|3,20|312014
personální
32.PoÍtfolio
dokumentace
vedené
za školní
rok 201412015
33' PIánDVPP naroky 2013D01'4,2014/2015
pololeiních
písemných
placl,školnÍ
34.Poífolio PÍotokolů
o výsledcích
loky
2413t2014,2012/2013
35.Portfoliohodnoce!ígladiátorských
her
3ó. ŠkoIní
zprávao výsledciohspo|ečné
částimafuritní
zkoušky'ťoky2014,2o]l3
plo roky201l až2013
37'Rozpoětováopatl'ení
38.Finaněnívypořtidá!ídotacíposkÍnutýchze sR v letech20l l až2013
39.Výkazyziskua ztrátyza roky20|1 až20|3
40.výpisy ápisů z účetnictví
ško|yza roky 2011ů2014
4l' Rozboryoákladůa výnosů
za roky2011 až2013
42.vyúčtování
výsledkůhospodafurú
za roky 20]'1 až2013

Poučenl
Poďe s 174odst.1-0školského
zákonr Eůžeř€ d itel školypodrt připomínkyk obsehu
insp€ k čnízpníÝyceské škobífuspekci,a to do 14 dnůpo jejím pŤevzetÍ.
PříprdDé
připomínkyzašleteua adresu ČeskáškolníiDlpekc€ ' AIabskí 683, 160 66 Prah{ 6,
případÍě přostřednictvÍB datové schnálky (ďzais9) nebo na € . podatelDu
(csi.s@csicr.cz)s připoje!íE elektronickéhopodpisu, a to k řukám ředit€ | e
lnspektorátu.
Iospekč!ízpráYu společněs připomíDkamir stanoviskemČeskéškolníiospekce
k jejicb obsahu zasíláceg|(á školuíiuspekcezřizovateli a školskéradě' Inspekčuí
zpřáva včotně
připomínekjeveřejrá a je uloženapo dobu 10letve školeneboško|ském
jlchž
zsřízení,
se týkó' a Ý Pražském
ilspektorátu České
školuíinspekce'

.
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slože!ÍiBpekčD|hotýmu s dotum vyhotoY€Nrl bspckfuÍ zpÍíw

insper#el
Č",Mskotnt

PlaŽský insPeKo!át
',labska683, 16066 Pmbs6
Mgr. }ŤanaŠi!Nkr{,
ško|níilspektorka

n,!**anú

Mgr. MaÍi€ Pšetricová.školníinspekto*a

Mgr' PeEaslouasová,školní
ilspektorka

.?d+Í4á /
/

Ing.Iva.laČemá'kontÍobl prac.ovDice

h**Ť

V Praze16.2. 2015

D.tum a podpis řcdit€le školypotvřzljíeí projedaári r přeY'€tí iltspGkčDí
zpríYy

GY1l4NÁzIU1|{
^_ r,aahs 9
clodovická
2250

PbDr. JanPodešvqMitel školy

v wazl?.Izos

(tutlt )

