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INSPEKCNI ZPRAVA

Název prá}Tické osoby
}TkonÁvajÍcí či!Dost školy

sídlo

E-maíl pťánické osoby

IČo
Identiíikátor

Prá}Ťí forma

zastoupená

zřbov,tc]

Misto iuspekční činnosti

T€rrníD ilEpekčDí činlosti

Inspekčď čiiÍlost byla zahájena přeďoŽením povéf€nj k inspekčni čimosti.

Předmět inspekční činnosti
Hodnocení podoínek, pruběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného stfudď školou
podl€ $ l74 odst.2 písm' b) ákona č. 5ó112004 sb., o pi€dškolním, základnim, střednim,
vyššim odboméBr a jiném vzdělávání (školský zákotr)' ve znění pozdějších předpisů.
Zjištbvání a hodnocení podmínek, prúběhu a výsledků vzdětává!í podle příslušného
školrrího vzdělávacího piogramu; zjištbvání a hodnocení naplněrrí školaích vzdělávacích
programů, jejich souladu s právními předpisy a s příslušnými n{mcoýými vzdělávacÍrni
programy poďe $ 174 odst. 2 písm' c) školského zikona'

č;. čšu.tzlns-a

GymI{z|uE! Pr8hs 9' chodovickí 2250

chodovická 2250' 193 00 Praha9

gymnchod@gymnchod.cz

49371185

60000ó166

pří!pěvková orgslizrce

PhDŤ. JaDerí PodďYou' řediteleE školy

H|8vnÍ měrto PÍahr' MffiÁlské nóněstí 2' 110 0l Prabs 1

chodovická 2250' 193 00 PŤaha 9
vybírr|oYa 964' 198 00 Pr8hs 9

21. - 23. |€d€n 2015 r 26' leden 2015



Českl školní lnspekce
Prohký itlspeklo|ál "InsťehěnI zpróvo

ci. csu-124/15-A

- Charakteristil€
Gymnázium, Praha 9' Chodoúcká (dále ''školď.nebo ',gyrnnÁzium,.) vykonává ěiEost
střední školy a školíího klubu v souladu se zápisem v rejstříku škol a školských zařízení,
Škola uskut€čňuje vzdělávání na dvou místect!, a to v budově ZŠ Chodovická a v budově
ZŠ v.vblÍalova' Vzdělávání je poskytováno v dennJ formě v osnriletém gymoáziu se
všeobecným zaměřením. K 30. 9. 2014 se v l6 tHdách vzdělávaio 432 žáků.

Hodnoceni podmínek k realizaci vzdělávacích programů
Řbení školy

Ředitel ško|y (dáJe ,,icditel..) ve své řídící funkci efektjvDě využívá dlouholďé m8naŽerské
a pedagogické zkušenosti' PTomyšlená strategie školy vychází z poŽadavků gynnaziálního
vzděIávánj aje zapracována do ško|nich vzděIávacích programů (dá|€ .,ŠW").

vytyóené reálné priolity a cíle směfující ke zlepšovártí vzdělávání se daří postupně
realizovat účelným plánováním. Dobře fungující kátkodobé záměry vycházejí z vlastního
hodnocení školy, z výsledků kontlolní činnosti a z podnětů vyučujíclch' rodičů ěi žáků.

Posk}tování vzdělávání na dvou míýech souběhě k|ade zvýšené nÁroky jak na vedení
školy, tak i na organizaci vzdělávání' Tato skutečnost se sle díky efektivúě nastavenému
systému řizenl neodráží v kvalitě výchovně vzdě|ávaclho procesu' Pravidelné porady vedení
a na ně navázujíci provozní porady a klasiÍikační rady zajišťují jak vájennou
informovalost, tak i operatiiní fušeíí .vzniklých problémů'

Úči.onost řjzení podporuje irnlčni oÍg8nizační struklura s jasně v}]Eezenými kompetencemi
a pravomocemi všech zaměstnaÍců.

výrazným prvkeú řízeJÍ je komplexni, systematická kontÍolní a hospitační čiÍmost. kte.á
poskýuje vedení školy souhmný přehled o kvalitě vzděIávlání ij ednotliÚch oblastech školy'

Ke kvalitě řízení také přisplvá funkční Witřni i vnější informační systém.

Personální podminl<y

Koncepční práce vedení školy se promitla do zlepšeni personánlcb podmjnek' Řeďtelj se
podďilo od minulé inspekční činno$ti zvýšit kvalifikovanost pedagogického sboru.
Vzdělávací proces zajišťujg 39 pedagogických pťacovniků a l lektor cizích jazyků, rodilý
m1uvčí. Požadovanou kvalifikaci splňuje 37 p€dagogů (tj.95 %)' Dva si doplňují
pedago8iokou zpusobilost v rámci dalšÍho vzdělávání pedagogických pracovníků (dále
''DvvP..)' sbor je íabilizovalý, ale vedení školy si uvědomuje, že z Íozlože í věkové
struktury vyply!á nutná generačni obměna' více než po|oviÍa p€dagogů (55 %) má vyššl
věkový průměr, z toho 1 7 % nad 60 let U většiny z nich 9e ve vzdělávacím procesu promítá
jejich dloůoietá pedagogická zkušenost a odborní kva|ifikace, ale u íěkteďch j€ !'8trné
konz€rvativní pojď výuky vzlúedcm k použitým metodám a folmám. Učite|ům
s pedagogickou p.axí do 3 lot (k ternínu inspekce l) je poskyována metodická podPora
zkušenějš jm uvádějicím kolegou.

DVPP vychází z potieb školy' uskutečňuje se v p€st'é škále a pň vy$okém pďtu
zúčastněných učitelů, což se pozitivně projevuje zďazenlm aktivizačních metod do vj,uky'

Finančhí a ateňálni podmin\E

Finančnj a matoliálnj pod$ínky umožňuji realizaci vzdě|ávacícb progÍamů' Dotace
přiděl€né ze státního rozpoětu a finančDí prostředky z Íozvojových programů MSMT, které
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Protohot o kontrolg
Čj': ČŠIÁ.125/]5-A

s|ožsní iup.klD|ho týBu r datum vyhotoYeDl protokolu o ko ÍolG

Čes!ú školrí i.nspekcÚ-lltol
Pťažs.lď iÍ'spéktorái

lbská 683. ió0 66 Praha 6

Mgr. Hala Šinská, škohí itrqpektolka

Mgr' Mrrie Pšenimvá' škotí inspett,orka

Mgr' PetÍa stoklasová' školnl inspektoÍka
q,/; ?{-ú4./-- " ''"-'t'

I!g. Ivala ČcÍDá' kontolní pracomioo D*r^^-W- -" '--- '7"""

V Praze 16.2. 2015

Datum r podplr ředitele školy potvrzulícÍ proled!á!í r přeYzetí přotokolu o koltrolc

PbDr. Jan Podďva' ředilel štoly

y pr-"/(J. 2915



ČesM škotnl inspekce
Pražslcý inspektorát

PROTOKOL O KONTROLE
Č;. čŠIa-rzslt*n

Kontroia dodÍžováÍli prá.vních předpisů podle $ 174 odst. 2 písm. d) ztikona č' 561/2004 Sb''
o pŤedškoloÍ!' základním, stfudním, vyšším odbomém ajiném YzděláYaní (škotský zákon),
ve znění pozdějších pŤedpisů, a aíkona č. 25512012 sb', o kontole (kon1rohí řád).
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Název práYnické osoby
wkoíávajíci člííost školy

síďo
E-mail prÁ\Ťické orot,y

IČo
IdentiffkátoÍ

Plávnl formr

ZastoupenÁ

zřizoÝ^t.|

Místo kontroly

Termín kotrtroly na místě

Kontrolované období

GyBnázium, Prahr 9' chodoúcká 2250

Chodovická 2250' 193 00 Prrha 9

gymnchod@gynuchod.cz

4937118s

6000061óó

přígpěvková oťganizaee

PhDr' Jaíem PoildYou' ředite|em škov

Hlavui město Praia' Mariánské !áměstí 2' l10 01 Pra}a 1

Chodovická 2250' 193 00 Praha 9

21..23.leden 2015 u 2ó.led €n 2015

ško|Íí Íoky 201212013'2013|2014 a 20L4D015 k termínu
kontroly

s
,š

Inspekční činnost byla zabájena předložeoím pověřenl k inspekční činnosti.

Předmět kontro|y
Konhola dodržovánl vybraíých ustánovenl školského zálkona a souvisejíoioh a prováděcioh
právních předpisů" kteťé so vzbhují k posk1ování vzdělávání a školských s|užeb,
ýykoriívaná podie $ t74 odst. 2 písm' d) školského zákon4 v€ zněn1 plahém k termínu
kontÍoly.



Česká školnI inspekce
Pfažský in,pe6oróÍ

Protokol o kontrole
Čj': ČŠu.125/15-A

Kontrolní zjištění
Kontrola byla Ýykonána v€ středni škoLe'

1. Kontrola dodržováui $ 5 odst. 3 Ýěta první školského zákona

Ředitel Glmrrázia, Pr8ha 9, chodovická 2250 (dále,,ško|a..) vydal v souladu se
školským zákonem školní vzdělávací program (dále ,'s\rP..)' a to pro v',!čovaný obor
vzděiání 7941-K,/8l Gymnázium plo základní vzdělávání (niŽší stupeň osmiletého
gymnázia) s niázv€m ''Chléb a hry.. plat!ý od l. 9. 2006 vč€tně dalších dodatků. Dáie
vydal ŠVP pro vyučovaný obor vzdělání 79.4l.K/4l Gymnázium pro gyrnnázia (čtyřleté
gymnázium a vyšší sfupeň osmiletého 8ymDázja) s názvem ''Chléb a hry..p1atný od 1' 9.
2009 věetně dalších dodat.I(ů'

Nebylo Úglěno porušení yýše uýedeného púvního předpisu,

2. Kontrolá dodržová!í $ 30 odst. 1' 2 a 3 školského zákona

Ředilel školy vydal školní řád, kte4ú upÍawje podrobnosti k výkonu práv a povinnosti
žá*|) a jejich zákoÍlrých zásfupců, podÍobnosti o pravidlech vzájemných vztahů
s pedagogicl.ými pracovníky, provoz a vnitŤní režim školy, podmínky zajištěÍtí
bezpečnosli a ochrany zdÍaví žáků a jejich oclrany před sociálně patologickými jelY
a před projevy diskiminace' nepřátelstvi ncbo násilí. Pravidla pro hodnocení Úsledků
vzděláván1 žáků jsou obsažena v klasifikačnÍm řádu' jenž je součástí školního řádu.
lnsp€kční tým fyzickou koltÍolou ověiil, že školní řád je zveřejněn na přístupném místě
ve škole. záci s ním byli pÍokazgtelnýÍl způsobem seznámeni, což dokládají zápisy
v třidních knihách. Škola doložila, Že se školnÍm řádem byli prokazatelným způsobem
seznámeni zaměstnanci školy. Zákonni ástupci byli informováni o jeho vydání a obsahu
pťostřednictvím webových sbánek ško|y.

Nebylo ďištěno pofušení ýše uvedených pttiln{ch předpisů.

Seznam dok|adů a ostatních materiá|ů, o které se kontrolni zjištění oPírá
1. Školnl vzdělávaci plogram nižšího sfupně gynnÁzia 2o06 s názvem ,,clléb a hry..

plaÍlý'od 1. 9' 200ó věetně dalších dodatků
skolni v-zdělávací pŤogram gyrrnaziálního vzdělání 2009 s !ázvern '.chléb a hď.'
plamý od l ' q. 2009 včetíě da|š|ch dodalků
Školní řád, škotní rck 2014l2o15
Třídní knihy školni lok 20142015 vedené k terminu kontroly
Záznamy z porad ve ško|nim roce 2014/2015 vedené k t€rmínu kontroly

2.

3.
4 .
5 .

Poučení
Podle $ 13 kontŤolního řádu může škols prod Přotokolu o koltrole podat písemné
zdůvodDěné námitky, z nichž je zřejmé proti jakému ziištěnÍ směřují, a to do 15 dnů
ode dne doručetrí protokohr o koutrole. Případné uámitky zaš|ete na adresu Česlrá
školaí ilspekce, Přážgký ilspektoIát, Arabská ó83, 160 ó6 Praha 6, případně
prosÍředDictvíB datové scbřánky (g7zsis9) Iet,o na o.podatelnu (csi.a@csicŤ'cz)
s připojenilrt elektřonického podpisu, á to k rukám ředitele itrspektorátU.



Českó školnt inŠpekce
Pražský inspeklotlit

I,,spekčn{ z'úýq
Čj. ČŠrÁ-124/15.A

podpořily mzdové ná&lady, ukončovánl sfudia meturitní zkouškou a vzdělávání v dalších
cizích jazycich, škola D.lžila účelíě. zřizovatel zajišťoYal školu finančně v oblasti
provozniclt výdajů, v rámci účelovýcb dotací přispěl na mzdové prostředky a v roce 20l i
na v.ýuku cizích jozyků' Finanční prosťedky ze svého investiěníbo fondu škola vyuŽila
na \Tbavení počítačové učebly. Hospodďení organizace bylo ve sledova[ém období
v}rovnané.

oteťenim detašovaného Facoviště v ZŠ vybíralova a provedenými rekonstukcerni v obou
budovách došlo ke zkvalitnění matgri|ílně t€chnického Zázemí. vzdělávání se uskutečňuje
ve staídaŤdně zařÍzených kmenových i odbomých uěebnách' výrku podporuje \Tuávání
iďormačnich a komunikačdch technologií (datapŤoj€ktory, jnteraktivní tabule, počítače)
i djdakticbých pÓttlůcek. 2Íci využIvají v prostorách obou budov relaxační zóny' knihovny
se studoulami a wi-fi síť plo be..platné bezd.átové připojení k int€metu' Ke stavování
gymnázium v}.uŽívá školních jÍdelen obou zíkladnlch škol'

vzdělá!áíí Be uskutečňuje v čistém, kultivova!ém prcstŤ€dl. Estetický dojem iíteliéIu
umocňuje květinová a výtvaIfu{ Úzdoba'

Podmínky vzděIliýdn í jsou,,i požoďoýiné úřo|'ni

Ilodnocení průběhu vzdě|ávání ve v"ztahu ke vzdělávacím programům
Díky efektivní olganízaci vzděláváÍtj jsou naphoviíny ŠvP. Pojeu ŠVP odpovídá
specifikům vzdělávání a výchovy v g)Ť!náziu. Do všech předmětů systematicky zařazovaDé
tzv. hodiny her obohacují vzdě]áváÍí z hlediska forem a metod vjtky. GladiátoNké hry,
obhajoby odbomých pBci žáků na vybrané téma, posiluji jejich kličové *ompetence.
Průběžné inovace Š\P-zapracované fonnou dodatků (k terrDlnu inspekce ŠVP pro niŽší
sfupeň gym&.ázia 11' svP g}'mnaziálnÍho vzdělání 14) vycbázejí z analýzy výsledků
vzdělávání a směřují ke zkvalitňovaní výchovně vzdělávacího pÍocesu. Nojvhaznější
změnou je naPÍ. naÚšení hodiíoYé dotace cizím jazykrlm a .eďizac€ průfuzových témat
jako sa.'nostatných předmětú' Disponibilní hodiny jsou dále taté vhodně v}.užity k posllení
jednotliyých vzdělávacích oblasí r"áledem k profilu absolventa a stanov€nýÍtr cilům
Ioalizova!ých v Š\?.

Sledované hodiny ěeského jazyka a literatury rozvíjely komunikativní dovodnosti, práci
s iďomacemi a zvláště ve \ryššíoh ročnícich směřovaly k systematickému rczboru
uměleckého texfu. Názoítostl)'r]čovacích hodin podpořilo využiti didaktické tecbniky, áoi
byli schopni porovnávat rozdíly poslechové ukázky s psauou podobou textu a vyvozovat
char€keristické znaky uměleckého ďla. Využívali vlssttrí čtenáŤskou zkušercst
a prokazovali tak odpoúdajicí míÍu znalostí literáměvědného kootexhr a terminologie'
Duraz byl kladen na inlel!ťetaci uměleckého díla, jazykovou kulturu a žákům byl
posk),tován dostatďný Eostor pio aplikaci získa!ých dovedností. V ojedinělém přlpadě
však zvolené metody a formy \"ýuky nebyly efektivní (faktograÍicky přeížený výklad) a také
výběr úázky k rozboru uměieekého textu neodpovida] věku a schopnostem áků.

Zhlédnutá výuka anglického j^zyka na nixÍm sfupni gymnázia vedla k naplnění staloveného
cíle. obsahovala prvky kvalitně připravené hodiny, odpovidala věku 8 potř€báD ŽÁků. Byla
za|Óženn na smysluplném střídáÍÍ lůZných metod a forem prÁce. Atmosféra hodin byla
pracovrrí, probihala v pŤiměřeíém tempu. Učelně bylo využito pruběžné hodnoceni žáků.
Jazykové znalosti byly rozvíjeny účimou formou ryr:žlvající vhodnou motivaci žáh] a byly
zaměřeny na aplikaci nového učiÝa. v jednom případě vý'uka nebyla dobie metodicky
zvládnutí.



Lesl{B stotnt tnsperce
Pražský ihspeklorót

Inspekěd{ zl,|dýd
Čj' čŠIA.124/15-A

sledované hodiny společenskovědních piodmětů a pniřezových témet so v}značovaly
prcmyšlenou didaktickou stnrktEou' úče]t!ým sťldáním metod a folem pfáce' které žáky
směrovaly k ujasíování vlastních postojů' nrizorů a žebříěku hodnot. v hodině Faktické
etiky dokázali žáci defiíovat pojmy a aŤgumentovat pfiměřeně s\Ím schopnost€'!. Forfia
pafi:lerské spolupÍáce rozvíjela sociání koopotence při fušeDí lla]íických úloh
ze sociologie, psychologie a logiky. K pozitivním rysům patřilo pledevším zďazeď pI.r'ků
psychohygieny v závěÍu vyučovací hodiny. ve výuce umělecké tvorby a komlrnikace,
výohova t myšleni v ovropských a globállích souvislostecb a dějepisu se plojevila zejména
pedagogícká vyzráJost v}.uěujících' velmi €fektivně byla Y},užita frontá'lní lýta založená
da \.ýklgdu, kombinovaná s iízeným rczhovolem a podpořena erudovo,rrostí pedagogů.
Učite|é vhodně pracovali s dosavadnimi znalostmi a zkušenostmi Žáki. Žáci byli aktivní,
pÍojevovali o výuku zájem, udÉeli pozomost o€lou v]4]čovacl hodinu. V jednom případě
r"ýuka efektivrrě vÉstila ve spontánni diskusi. Vyučovací hodirry obsahovaly závěrečné
opakování a shmutí učíva, v oj ediÍtělých pfipadech nebylo vhodně rryužto ilter8kce se Žáky.

v přírodovědhých pŤedmětech převládala aontální výuka vhodně kombinovaná s řízeným
rozhovotom a sadostatlou plací. Důraz byl převÁáÉ kladen na aplikaci učiva a vyr:Žití
mezipŤedmětwých vztahů. N|ízomost výuky ve většině zhlédnuých hodin podpořila
p]ezentace na datapťojektoru či vhodně zvolené didaktické pomůcky. v mal€matice byli žáci
cíleEě v€deíi k odvozoYání nových poznatků, samostatnému řešení úloh, nechyběla práoe
s chybou' Fwtkčně zvo1ené experimeÍrl,y ve fyzice slouály k doloŽení předchoách fitzení
a zároveň pŤispívaly ke zvýšenému zájmu žáků o probhané učivo. v zeměpisu si žáci forrnou
skupinové práce a her nejen ověfili rrriru svých vědomostí, ale lozvíjeli i komudkativnl
kompetenoe a sohopnost koopelace' v ojedi!ělýoh případech rýuka po6tráda1a metodickou
ploplacovanost' vedla žáky k pasivitě. Žáci většinou plokázali odpovídající míru osvojebých
vědomosti a znalostí, schoptlost odvozoYánl a zdůvodňování přírodních vztahů, samostahé
myšle!í.

PruHh vzdě1ávání pozitivně doplňujl další aktívity (exkurze, zahrarriění íebo spofto\'ní
zájezdy, celoífuodeí projekty, hmaíitámí akce), ktoÉ přispívají k všestramému rozvoji
osobnosti žiika- Přík1adrui je podpom sociáhí gramotnosti žÁků. Ti jsou vedeni k sociální
interakci s handicapovanýli občany prosťednicfuím spolupúce se svazem irrvalidů České
republiky, Konta}Í se staÍšími oHany jim umožňují návšěvy v Domu pečovatelských
služeb v námoi zapojení do projektu Pomoc senioťůri-

P|ůběh ýzděltýdní ulkozuje požadovaný suv'

IIodnoceni výsledků vzdě|áYání ve vztahu k rzdělávacím přogrsmům

Výsledky.lzdělóvóní

Výsiedky vzdělávríní pozitivně ovlivňuje velký zájvrr o sfuďum a vhodný v.jběÍ uchazečů
na zÁ adě přijímací zkoušky.

Ildividuální a skupinové Yýsledky Yzdělávání jsou systematicky sledovány a standardně
vyhodíocovány v rámci jednrání pedagogické rady. Ke zjišťování dosažených výsledků
qýchovně vzdělávacího procesu škola využjvá běŽné interni nástlojo (ústní a písem#
zkoušeÚ'. Účinnou zpětrou vazbu kvaiity rraplňováď ŠvP posk}'t jí sro\.návací testy
realizované ve všecb naukových předměteolr a ve všech ročníoícfu jež jsou detai|ně
sledovány a analyzovány vedením školy. Na základě zjištění jsou následně piijímána
koďÍétÍi opatie.í. Důležitýň zdrojem $ovnání áskaných dovednosí a znalostí žáků je
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jejich dobré umístěítí v kajských a republikových soutěách, včetně sPoltovních (napi'
školní rok 20l3l20l4 piední místo kajslého kola matematické olympjády' ďední místa
celoÍepublikové soutěžo školních časopisů -Detašák, Kompol, ško]n{ lok 20l220l3 postup
do úsředníbo kola olympiády v českém jazyce, předni umísténí v kajském kole
středoško|ské odbomé čirurosti, řada předních umísténi v obvodnich ko|eoh předmětových
olFnpiád). K extglíí evaluaci škola vyuŽívá nspř. výslodky pro8!am,ú Excelence s|ředních
škol.

Dok|adem vysoké míry osvojených vědomosti a znalostí Žáků jsou jejich velni dobré
výsledky u mafuritní zkoušky' Počty v}znamenaných se ve sledovaném období pohybovaly
od 38 % do 46 % (nejLepší výsledky byly zaznamenány ve ško1ním roce 2013/2014), počty
neprospívajlcích byiy zanedbatelné. Ve školním roce 2013120!4 dosáhli Žáci lepšlch
výsledků v profilové části mafuritní zkoušky než vjejÍ společné ěásti' PozitivDě lzt hodnotit
stabilní počet žáků (cca 50 %), kteří si v€ společDé ěásti matEitni zkoušky voli matematiku'
pfičemž jejich úspěšnost je stoprocentnj'

o efektivním výchovně vzdělávacím pusobení pedagogú svědčj stabilně ýysoký počet žáků,
kteřl mají ukoněenou klasifikaci k 30' 6. (cca 99 %), ve sledovaném období měly celkové
výsledky stabilní terrdenci, počet vyznamenaných by| vysoký (cca 36 %), počet
neprospívajících byl zanedbatelný. Pň celkově ve|mi dobýh výsledcích Žákú školy
a podpoře.jejich stodÚní uspěšnosti dochiizí k mímému áoÍŠení prospěchu pŤi pfuchodu
z nižšího na vyšší stupeň g}mnázia. Každoločně po ukončeDí nižšího stup!ě g}Ťnnázia
odctr,izí p}ibližně 10 Žá.1<ů, mezi nejčastější příčiny odchodu patřÍ slabý pÍospěch Žáků
a umístění školy v okrajové části Prahy' Těmito je\T se škola průběžně zabývá. Velmi
detailněje s|edováno chovlání žatů, respektování škohího iádu a pÍavide| slušného chování'
výsiedkem je sjce vyšší počet uložených kázeňských opatření, avšak důslednost školy
rovněŽ vede ke stabilnímu počtu zameškaných hodin na žáka a téměŤ nulovému průměrnému
počtu neomluvených hodtl.

Porcdenské systémy

systém poladeNkých sluŽeb vychází z potřeb školy a funkčně propojuje ob1ast vzdě]ávání
s prevencí sociálně patologických jevů' Efektivní podpora je zaměřet]a na adaptaci ákil
primy, vyfuáření opúmrálrrlch podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebanri a žáků cizi n.árodnosti. Talentovani žáci jsou zapojováni do soutěží a výukových
programů vysokých škol.

Funkční a dloubodobě uplatňovaná stmt€8ie v oblastipr€veoce sociálně patologických jevů
vychází z koncepce jejich včasné identifikace. skola pružně reaguje na zjištěné problémy
(např. anorexie) n€jen zajištbváním odbomého poÍadenstvi, ale i vFŽiváíim metodické
podpory Pražského centla p mámí prevence k pořádáDl tematických b€sď spojcných
s fi|rnovorr projekci. K osvědčeným náshojlbrt př€dcházení dzikového chování paaí i bohatá
nabídka mimoškolnicb aklivit ve školnim k]ubu (l l koužků, hudební, dramatické' sponovní
odděle í). v průběhu tzv. Preventivního týdne se Žáci pravidehě zapojuji do cyklu besed
realizovaných ve spolupráci s městskou policií. vlastní iniciati}u projevují ťlčaslí
na Projektech občan - Šikala, občan - Plýtvání pot|avinami.
Nastavený systém spolupráce s Pedagogicko _ psychologickou poradnou pTo Prahu 3 a 9
a s občanským sdruŽením Piátelé gymnázia umoŽňuje operativně pňjímat účimá opatř€ní
(sociometrické šetření vztaiů ve třidě, podpora áků sociálně znevýhodn&ých)'

o účjnnosti pÍevelrtivních mechanismů svědčí nízký výskllizikového chovaní'
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Bezpečné prostředí

Škola se systematicky věnuje zajišťováni bezp€čtrého pÍostfudí pro y7Áé|é|yáni žikl. Žáci
jsou prokazateh!ě informováni o pÍavidlech bezpečnosti a ocbrany zdraví při vzděláváuí
a s olm souvisejících činnostech' o piestávkách je zajištěn pedagogický dohled' Míra
úŤazoÝosti má stabilní tendenci, k většině úÍazů došlo pfi výuoe těleý!é výchoÝy
a sportovníoh aktivitách' K Yětší bezpečlosti žáků pfispívá kartový elektronický systém plo
vsfup žáků a yideokamera u vchodu propojená so sek€tariátern.

Partnerstýí

Navazané parmerské vztahy školy přispívajl ke zkvalitnění v1fuky. Spolupráce se zákonnými
zástupci žáku se zaměřuje na posk}tování informací o průběhu a !ýsledcích vzdělávání žáků.
Rodiče pomáhají škole při organizáci školních a](tivi! prostiednictvím oběanského sdruženr
Piát€lé gymnááa přispívají na nákup knih pro vítěze Gladiátorských her a taté poskýují
finančDí příspěykyžá&ům ze sociálně slabšfuo zázomi' PřáteLské a kolekmí waahy udržuje
gyrnázium se ďizovatolelr a s úřady oěstských částí PÍaha 20 a Praha 14.

sormáežitost se školou je posilována vyuŽtváním iníciativy žáků a jejich ?apojováním
do všech akoí, kteÍe škola pořádá'

Vjsledb wttěLivdnl jsou na poiadované úrovní

Další zjištění
FoÍmállr{ tredostatky zjiš1ěrré ve školním řádu v pruběhu ilsp€kční ěinnosti řeďtel odstranil.

Závěn

silné stÍ!i,|ky:

. kultivova,,é proslředí školy

.. podpola socióILí gra,not,,osti

. vlsoký zójem uchazečů o přiietí k vÍceletéfia glmnaziáInfu'u ýzdělóvlinf

Doporučení ke zlepšení ěittnostt školy:

. proýesl aktualizaci ŠW věeně mpracovó.|í uyda ých dodalků.

Zh odnocení ývoje školy ve sledoýd,1ých oblgsÍech od ddta poslední ihspekční čknoýi:

Řediteli se nadóIe daří zlepšovdt perconólní g ,nateÍiólní pod ,ínhy a lí,n foz|,íjel dobroa
úruveň gmnaziólntho udě]áuiní rcolkovanoa nÍ zákhdě |pfacoýaných ŠW škol!.

od posledního inspekěního hodnocení si škola udržuje sta//uli|tl poskltoýaného
nděIóviní

a)

b)

c)
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Seznam doklaďů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá
I' zlizoýaai ]istina přlspěvkové organizace Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250,

1Tdaná Zastupitelstv€m h|avního měst8 Prahy ze dne.l' 9.2014' signována
p mátorem hlavníbo města Prahy

2' Rozhodnutí MŠMT ve věoi návrhu na zápis změny v údajich vedených v rejstřiku škol
a školských zařIzení, č'j.10 250/09-21, ze dlle 30.4.2009 s účjnnostÍod 1' 9' 2009

3. Rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na ápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
a Školských zďízení' čj.2B 22.| |0,7.2|, ze dne 12. 2. 2008 s účinností od l. 9. 2008

4' Potvrzoní v€ fu nkci' č. j. MHMP 7l4057/20l2' s účinnostl od l. 8. 20l2 na dobu
u$itou 6 let, tj. do 31. 7.2018, ze dae24.5.2012

5. vlastní bodnocení školy

ó. oÍBanizační řád Gymnrizia, Praha 9, Chodovická 2250

7. Koncepce materiálního rozvoje gynnázia ze dne 28. 8' 2014

8. ICT pláa školy 2013|l4 20I4l15

, 9' Kniha ulazů 201212013,201312014,201412015 k termínu inspekč!í ěinnosti

10. Zápisy z pedagogické rady školrÍ roky 20l2D'0I3,20131201'4 ' 201'4/2015
: k terminu inspekční činnoíi

|l. Zápisy z provoznl porady školní roky 20 l 2/201 3 , 20|312014 ' 2014/2015 k terŤnífil
inspekční činnosti

i2. Školní řád. školní Í ok 2014/2015

13. skolÍú vzdělávací pÍo$am nižšího sfupně gyoar{zia 2006 s názvem ,'chléb a hry,,
i plat[ý od 1. 9' 2006 YčetDě dalších dodatků

14. Skolnl vzdělávacl pÍogÍam gymnaziálního vzdělán{ 2009 s !ázvem ,,chléb a hry..
. platný od 1. 9' 2009 včet'ě dalších dodatků

j 15. výl oční zprávy o činnosti školy za školní loky 2013n0|4'20|2l2013

16.výkazy R 13.01 o ředitelství škol podle stavu k 30' 9. ?0|2' k 30. 9' 2013'
k 30. 9. 2014

l7' výkazy M 8 o středni škole podle stavu k 30.9.2012'k 30' 9' z013' k 30. 9. 20l4

. l8, výkazy s 5-01 o p}ihlášených a přijatých ucbazečích do 1' ročníku denní formy

.. ýzdělávfuí Ye stledÍÍcl školách a konzervatořích podle stavu k 31. 5. 2012'

I  k  31 .  5 .  2013 a  31 .  5 .  2014

|9, Zánamy z hospitací Yedení školy, školní lok 20l412015

20' Zápisy z jednání školské Édy 20l3 _ 20l5 k term{nu inspekční činňosti

2l. PoÍďo]io ápisů z porad předmětovýcb komisí' školni roky 2013Do14' 20|4no15. 
k ternínu inspekce

22' Rozvrhy.q!čovacích hodin ve školnÍm roce20|4/2015

23' Tídní knihy ve školnifu roce 2014/2015 k tetmínu inspekční činnosti

24' Školni matÍika vedenák termínu inspekční činnosti
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25' Kniha úrazú (budova v ulici Chodovická) - evidence úrazů za školoí roky
2012/2013' 20|312014, 20l412015 k terminu ilspekění čimosti

26' Kniha úrazů (budova v ulici Vybíralova) vedeDá od zářl školního roku 2008/2009
k tcrmínu inspekční čínnosti

27. Plán výchovoého poradenswí 2014/2015

28' vzdělávání žaků se sW _ poIuchy učení a chování 20l2l20l3 ,20|3/20!4'
20l4l20] 5 k teÍmínu inspekčnl ěinnosti

29. specifcká primání pteveíce z0|a2013,2013l2o14 ' 20I4l2015

30' Školnl preveDti\Ťí strategie 20l4120l5

31 . D€ník metodika pl9yence 2012120|3,20|312014

32. PoÍtfolio personální dokumentace vedené za školní rok 201412015

33' PIán DVPP na roky 2013D01'4,2014/2015

34. Poífolio PÍotokolů o výsledcích pololeiních písemných placl, školnÍ loky
2413t2014,2012/2013

35. Portfolio hodnoce!í gladiátorských her

3ó. ŠkoIní zpráva o výsledcioh spo|ečné části mafuritní zkoušky' ťoky2014,2o]l3

37' Rozpoětová opatl'ení plo roky 201 l až 2013

38. Finanění vypořtidá!í dotací poskÍnutých ze sR v letech 20l l až 2013

39. Výkazy zisku a ztráty za roky 20|1 až20|3

40. výpisy ápisů z účetnictví ško|y za roky 2011ů2014

4l' Rozbory oákladů a výnosů za roky 201 1 až 2013

42. vyúčtování výsledků hospodafurú za roky 20]'1 až2013

Poučenl
Poďe s 174 odst. 1-0 školského zákonr Eůže ř€ditel školy podrt připomínky k obsehu
insp€kční zpníÝy ceské škobí fuspekci, a to do 14 dnů po jejím pŤevzetÍ. PříprdDé
připomínky zašlete ua adresu Česká školní iDlpekc€' AIabskí 683, 160 66 Prah{ 6,
případÍě přostřednictvÍB datové schnálky (ďzais9) nebo na €.podatelDu
(csi.s@csicr.cz) s připoje!íE elektronického podpisu, a to k řukám ředit€|e
lnspektorátu.

Iospekč!í zpráYu společně s připomíDkami r stanoviskem České školní iospekce
k jejicb obsahu zasílá ceg|(á školuí iuspekce zřizovateli a školské radě' Inspekčuí
zpřáva včotně připomínekje veřejrá a je uložena po dobu 10let ve škole nebo ško|ském
zsřízení, jlchž se týkó' a Ý Pražském ilspektorátu České školuí inspekce'
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Č",M skotnt insper#el
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',labska 683, 160 66 Pmbs 6

slože!Í iBpekčD|ho týmu s dotum vyhotoY€Nrl bspckfuÍ zpÍíw

Mgr. }Ťana Ši!Nkr{, ško|ní ilspektorka

Mgr. MaÍi€ Pšetricová. školní inspekto*a

Mgr' PeEa slouasová, školní ilspektorka .?d+

n,!**anú

Í4á /
/

h**Ť

GY1l4NÁzIU1|{
^_ r,aahs 9 (tutlt )
clodovická 2250

Ing. Iva.la Čemá' kontÍobl prac.ovDice

V Praze 16. 2. 2015

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

PbDr. Jan Podešvq Mitel školy

v wazl?.I zos


