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VÝROČNÍ  ZPRÁVA  ZA  ŠKOLNÍ  ROK  2002/2003 
 
 
 
 
1. Zařazení do sítě škol  

Poslední rozhodnutí MŠMT ČR je ze dne 20.11.2001 ( čj. 27 280/01-21 ) a škola je zařazena do sítě 
škol pod názvem Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475. 

 
 
2. Poslední zřizovatel 

Od 01.01.2001 Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2. 
 
 
3.  Ředitel a statutární zástupci ředitele 
      

Funkce Telefon E-mail 
ředitel : 
RNDr. Vilém Bauer 

 
235 512 150 

 
vilem.bauer@gymjh.cz 

statutární zástupce : 
Mgr. Eva Pelikánová 

 
235 518 843 

 
eva.pelikanova@gymjh.cz 

 
 
 
4.   Učební plány školy 

Na osmiletém studiu se vyučovalo podle učebního plánu, který schválilo MŠMT ČR dne 05.05.1999 
pod čj. 20 594/99-22. 
Na čtyřletém studiu  se vyučovalo podle učebního plánu, který schválilo MŠMT ČR dne 05.05.1999 
pod čj. 20 595/99-22. 

 
 
5.   Stručná charakteristika školy 

Škola sdružuje – gymnázium, školní jídelnu, školní knihovnu, školní plavecký bazén. 
Škola je umístěna v jedné budově, která má tyto místnosti : 
učebny ( 40x ), tělocvičny ( 2x ), kabinety (18x ), školní kuchyně ( 1x ), školní jídelna ( 1x ), zasedací 
místnost ( 1x ), zasedací sál ( 1x ), kanceláře ( 6x ), sborovna ( 1x ), sklady ( 14x ), archiv ( 1x ),  
hygienická zařízení ( 34x ), úklidové komory ( 8x ), byt školníka ( 1x ), ordinace zubního lékaře  
( 1x ), knihovna ( 1x ). Součástí školy jsou 2 hřiště a atletický areál. 
Materiálně-technické vybavení školy a podmínky pro výuku jsou velmi dobré. 



6.   Pracovníci :  
a) Personální zabezpečení  
       

Personální zabezpečení 
 

pracovníci 
k 30.06.2002 

fyzické osoby - z toho 
externisté / přepočtení 

pracovníci 

k 30.06.2003 
fyzické osoby - z toho externisté / 

přepočtení pracovníci 

pedagogičtí 54 - 1 /  50,99 55 – 1 / 48,74 
nepedagogičtí  24 - 0 / 25,19 25 – 0 / 25,24 
provozní                 11 - 0 /  9,60 11 – 0 / 10,87 
pracovníci ŠJ                 11 - 0 / 10,22 10 - 0/  10,00 
THP 4 - 0 / 5,37 4 – 0 / 5,37 
NVS 1 - 0 / 1,00 1 – 0 / 1,00 
celkem 79 - 1 / 77,18 81 – 1 / 75,98 

 
 
b) Věková struktura pedagogických pracovníků k 30.06.2003  
       

Věková struktura pedagogických pracovníků 
věk do 30 let

včetně 
31 - 40 

let 
41 - 50 

let 
51 - 60 

let nad 60 let z toho důchodci průměrný 
věk 

počet 8 14 19 12 2 3 44,49 
z toho žen 5 12 13 11 1 2 44,42 

 
c) Kvalifikace pedagogických pracovníků k 30.06.2003  
     

Vzdělání 
vysokoškolské pedagogické vysokoškolské nepedagogické s DPS bez DPS 

Bc. bez titulu Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. Ing. 
0 5 36 7 0 0 1 6 

4 3 

       
d) Aprobovanost výuky k 30.06.2003   
       

Aprobovanost výuky 
počet učitelů celkem % z celkového počtu učitelů 

aprobovaných :  53                         96,4 
neaprobovaných :  2                      3,6 

 
e) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku : 1 
f) nově přijatí absolventi učitelského studia : 1 
g) nově přijatí absolventi neučitelského studia : 0 
h) další vzdělávání pedagogických pracovníků : realizovalo se  školení úrovně Z0 a Z1  pro 45 učitelů 

v rámci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání a dále 34 různých forem vzdělávání pro  
27 pedagogických pracovníků  ( viz příloha č.1 ). 

 
7.   Údaje o žácích  

a) Počet tříd a počet žáků 
       

Počet tříd a počet žáků 
počet k 30.06.2002 k 30.06.2003 
tříd 24 22 
žáků 714 662 

 



      b) Studijní obory 
 
 

Studijní obory 
studijní obor k 30.06.2002 k 30.06.2003 

79 - 41 - K / 401 79 - 41 - K / 401 kód oboru 
79 - 41 - K / 801 79 - 41 - K / 801 

gymnázium všeobecné /  čtyřleté    
( denní studium ) 

gymnázium všeobecné / čtyřleté 
( denní studium ) název oboru gymnázium všeobecné / osmileté 

( denní studium ) 
gymnázium všeobecné / osmileté 

( denní studium ) 
 
 
      Studijní obory ve srovnání se školním rokem 2001/2002 : 
       nové obory : 0 
       zrušené obory : 0  
       dobíhající obory : 0 
 
 
 
      c) Průměrný počet žáků  
 
 

Průměrný počet žáků 
školní rok průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele 
2001/2002 29,8 13,2 
2002/2003 30,1 12,0 

 
 

 
      d) Výuka cizích jazyků ve školním roce 2002/2003 
            

Výuka cizích jazyků 
druh jazyka počet žáků 

anglický jazyk 662 
německý jazyk 312 
francouzský jazyk 208 
španělský jazyk 50 

 
 
 
      e) Chování žáků ve školním roce 2002/2003  
           

Chování žáků 
klasifikační stupeň 1.pololetí ( třídy ) 2.pololetí ( třídy ) 

 velmi dobré 664 660 
uspokojivé 0 2 (6.a,1.A) 

neuspokojivé 0 0 
 



    f)  Prospěch žáků ve školním roce 2002/2003 
          

Prospěch žáků 
počet 1.pololetí 2.pololetí 

klasifikovaných žáků ( % ) 664 (100) 662 ( 100 ) 
prospěchový průměr školy 1,79 1,81 
žáků s vyznamenáním 181 171 
žáků, kteří prospěli 469 485 
neklasifikovaných žáků 0 0 
žáků, kteří neprospěli 14 6 
žáků vyloučených z  prospěchových důvodů 0 0 
žáků vyloučených z výchovných důvodů 0 0 
průměr zameškaných hodin ( z toho neomluvených ) 36,54 (0,001) 63,82 (0,02) 
žáků, kteří zanechali studia z jiných důvodů 0 2 

 
 
     g)  Údaje o přijímacím řízení 
 

 
Údaje o přijímacím řízení 

 
pro školní rok 2002/2003 pro školní rok 2003/2004 

počet 4-leté 
studium 

8-leté  
studium 

4-leté  
studium 

8-leté  
studium 

otvíraných tříd 1 2 2 3 
přihlášených celkem / z toho 

dívek 45 / 23 213 / 112 96 / 57 247 / 123 

přijatých po 1.kole 25 64 58 94 
přijatých po 2.kole 5 0 6 0 

přijatých po odvolání 0 0 0 8 
volných míst  

po přijímacím řízení 0 0 0 0 

 
 

        h) Výsledky maturitních  zkoušek 
       

Maturitní zkoušky 
počet školní rok 2001/2002 školní rok 2002/2003 

maturitních tříd 5 5 
žáků celkem u maturitních 
zkoušek / z toho opakovalo 134 / 0 131 / 2 

žáků nepřipuštěných  
k maturitní zkoušce / důvod 0 0 

žáků, kteří prospěli : 
s vyznamenáním 

prospěli 
neprospěli 

 
52 
76 
6 

 
63 
67 
1 

 
prospěchový průměr školy 

 
2,05 

 
1,82 

 
Podrobnější přehled je v příloze č.2 
 



      i) Přijímací řízení na vyšší typ školy 
       

Přijímací řízení na vyšší typ školy 

počet školní rok 
2001/2002 

školní rok  
2002/2003 

přihlášek na : 
VŠ 
VOŠ 
jiný typ školy 

 
380 
25 
0 

 
395 
18 
0 

přijatých absolventů na : 
VŠ 
VOŠ 
jiný typ školy 

 
95 
20 
20 

 
102 
13 
16 

 
 
8.   Cizí státní příslušníci 
       

Cizí státní příslušníci 
stát počet žáků 
Slovenská republika 1 
Ruská federace 2 
Ukrajinská republika 3 
Arménská republika 1 
Svazová republika Jugoslávie 2 
Vietnamská republika 5 

 
9.   Zájmové útvary pro žáky  

- nepovinné předměty : informační a výpočetní technika, programování, výtvarná výchova, hudební 
výchova, sportovní hry, anglický jazyk, francouzský jazyk, konverzace v německém jazyce, 
cvičení z chemie, cvičení z biologie; 

- výběrový lyžařský kurz v Rakousku ( vybraní žáci z různých tříd ); 
- lyžařské výcvikové kurzy v Rakousku ( 2.a - b, 5.a - b, 1.A ); 
- jazykové a poznávací zájezdy : Francie ( sexty a kvinty ), Velká Británie ( vybraní žáci z různých 

tříd; 
- seznamovací kurz pro nové studenty ( 1.a - b, 1.A  );  
- soutěže organizované gymnáziem :  Pythagoriáda, obvodní kolo olympiády v německém jazyce, 

Matematický klokan; 
- předmětové olympiády a sportovní soutěže : viz příloha č.3;  
- exkurze : viz příloha č.4; 
- kulturní a společenské akce : školní akademie, maturitní ples v Lucerně, vánoční koncert v kostele 

sv. Jakuba, divadelní představení v anglickém jazyce v Salesiánském divadle ( 7 a – b ), hudební 
pořady v KD Stodůlky ( 6. a - b, 8. a - c, 2. A, 4. A - B );        

- přednášky a besedy : „Summit NATO v Praze“, „Setkání kriminalistů a autorů detektivek“ ( 7. a - 
b, 3.A ), „ Křesťanské společenství Praha o AIDS“ ( 4. a - b ), „ S tebou o tobě“ ( 5. a - b, 1.A ), 
„Čas proměn“ ( 1. a - c ), „Negativní vliv drog na životní styl a zdraví mládeže“ ( 5 a - b, 6. a – b, 
7. a – b, 2.A, 3.A ); 

- sportovní kurz ( 7.b, 3.A ); 
- „Sportovní hry středoškolských studentů evropských zemí „ v Římě; 
- kroužky : keramika, klub mladého diváka, klub mladého čtenáře, školní časopis HISTORIK; 
- školní výlety; 
- ředitelský sportovní den; 
- plavání. 

 



10. Školní stravování 
      Stravování žáků a zaměstnanců probíhá ve vlastní školní jídelně. 
      Kapacita : 862, počet stravovaných žáků : 610, z toho žáků jiných škol : 0 
      Školní kuchyně je vybavena v souladu s platnou legislativou. Školní stravování má velmi dobrou 
      kvalitu. 
             
11. Rada školy 
      Nebyla ustavena. 
 
12. Výchovné poradenství 
       Na škole působí výchovný poradce, který komplexně zajišťuje dané poradenství. Výchovný poradce  
       zajišťuje rovněž primární protidrogovou prevenci. 
       V oblasti výchovného poradenství škola úzce spolupracuje s PPP Prahy 5 a OˇU MČ Prahy 13. Práce 
       výchovného poradce měla těžiště především v řešení prospěchových  a výchovných problémů žáků, 
       zajišťování vhodných přednášek, besed, testů pro profesionální orientaci žáků, podkladových 
       materiálů pro přijímací řízení na vysoké školy, vedení porad s třídními učiteli.  
       Práci výchovného poradce ve školním roce 2002/2003 lze hodnotit celkově jako vynikající a na  
       vysoké profesionální úrovni. 
       V oblasti sociálně patologických jevů nebyla na škole řešena žádná problematika. 
              
13. Evaluace vzdělávacího procesu 
       V kvartách, sextách a druhém ročníku byla provedena evaluace z českého jazyka a literatury, cizího 
       jazyka a 1 volitelného předmětu. 
       V oktávách a čtvrtých ročnících čtyřletého studia byla provedena evaluace z českého jazyka a 
       literatury a cizího jazyka v rámci projektu „Maturita nanečisto 2003“. 
       
14. Kontroly ČŠI  
      Nebyly provedeny. 
 
15. Ostatní kontroly   
      1) kontrola provedená Magistrátem hlavního města Prahy ve dnech 24.06. – 25.09.2002; 
      2) kontrola provedená Úřadem práce hlavního města Prahy dne 24.02.2003;          
      3) kontrola provedená Úřadem práce hlavního města Prahy dne 24.04.2003; 
      4) kontrola provedená Městskou hygienickou stanicí Praha dne 23.05.2003. 
       Na základě kontrolních zjištění byla přijata příslušná nápravná opatření. 
 
 

Z Á V Ě R 
 
Ve školním roce 2002/2003 se podařilo realizovat na škole kvalitní výchovně vzdělávací práci, což 
dokládá: 
-  široká nabídka volitelných předmětů a zájmových útvarů pro žáky.  
-  četné zapojení studentů do předmětových olympiád a soutěží. Nejlepšího umístění dosáhli :  
   Šváb Jan ( 6.a ) - 1.místo v celostátní vědomostní soutěži Eliga, 1.místo v celostátním kole Soutěže dětí 
                                a mládeže v radiotechnice, 3.místo v celostátním kole SOČ; 
   Skalický Jan ( 6.a ) - 1.místo v celostátní vědomostní soutěži Eliga, 2.místo v celostátním kole Soutěže 
                                      dětí a mládeže v radiotechnice. 
   Pěvecký sbor Besharmonie – zlaté pásmo v celostátním finále přehlídky gymnaziálních pěveckých   
   sborů. 
-  výsledky programu „Maturita nanečisto 2003“ : 
   český jazyk a literatura……….6.pořadí ze 156 gymnázií ČR 
   anglický jazyk…………….....16.pořadí ze 152 gymnázií ČR 
   francouzský jazyk……………11.pořadí ze 60 gymnázií ČR 
   německý jazyk……………….61.pořadí ze 141 gymnázií ČR 
Škola disponuje stabilizovaným pedagogickým sborem. Aprobovanost výuky činí 96,4 %. Převážná část 
učitelů věnuje výchovně vzdělávací práci hodně ze svého volného času. Dalšímu vzdělávání 
pedagogických pracovníků je ze strany vedení školy věnována velká pozornost. V oblasti DVPP bylo 



realizováno proškolení 45 učitelů v IVT na úrovni Z v rámci SIPV a dále 34 různých forem vzdělávání 
pro 27 učitelů. 
Informace o prospěchu a chování žáků jsou poskytovány rodičům dvakrát ročně na třídních schůzkách  
a dále individuálně. Veřejnosti je činnost školy prezentována na Dni otevřených dveří a na webových 
stránkách školy. Na škole byla konstituována studentská školní rada. Škola se trvale těší velkému zájmu 
žáků základních škol o osmileté studium. 
HBP zajišťuje na škole bezpečnostní technik; PO požární preventista. 
Mimorozpočtové zdroje n.a. SOCRATES  umožnily zajistit nadstandardní formy vzdělávání učitelů. 
Závěrem si dovoluji nastínit priority pro školní rok 2003/2004 : 

- provedení analýzy výsledků evaluace vzdělávací práce v kvartách, sextách a druhém ročníku 
čtyřletého studia; 

- zavedení inovačních metod ve vzdělávací oblasti : projektová a kooperativní výuka; problémové, 
heuristické a výzkumné formy práce;  

- založení videoklubu mladého diváka gymnázia; 
- realizace restrukturalizaci a dovybavení školní knihovny; 
- zajištění školení učitelů v IVT (úroveň P a S ) v rámci projektu SIPVZ; 
- nákup výukového softwaru v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání ( Projekt P II. ); 
- realizace pilotního projektu SIPVZ – Projekt P II.; 
- nákup nových učebnic a učebních pomůcek; 
- zajištění nezbytných oprav v areálu školy; 
- realizace investičních akcí : upgrade kabeláže počítačové sítě, automatizovaný výdej stravy ve ŠJ, 

školní rozhlas, pískový filtr pro bazén; 
- nákup LCD monitorů k počítačům v učebně IVT; 
- oslava 10. výročí od založení školy; 
- zajištění zpracování energetického auditu objektu školy v souladu se zákonem Parlamentu 

ČR406/2000 Sb.“ O hospodaření energií“ 
 
Projednání výroční zprávy 
Výroční zpráva bude projednána na schůzi pedagogického sboru dne 01.09.2003. 
 
Seznam příloh : 
1) Příloha č.1 : Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2002/03. 
2) Příloha č.2 : Ústní maturitní zkoušky ve školním roce 2002/03. 
3) Příloha č.3 : Přehled výsledků předmětových olympiád a sportovních soutěží ve školním roce 2002/03. 
4) Příloha č.4 : Přehled exkurzí ve školním roce 2002/03. 
 
 
V Praze dne 10.07.2003 
Čj.: 324/2003/d 
         RNDr. Vilém  B A U E R 
                          ředitel gymnázia 
 
 



 Příloha č.1 : Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2002/03. 
 

Pedagogický pracovník Vzdělávací instituce Forma vzdělávání Obor 
Čechová Marie, RNDr. PC  cyklus přednášek a exkurze"Chráněná území stř.Čech" biologie 

Adamová Naděžda SOCRATES 14denní kurz ve SRN francouzský jazyk 

Beková Hana, Ing. PedF UK Praha  kombinované DPS chemie 

Cinkeová Jarmila, Mgr. SOCRATES 6 denní kurz ve Francii filozofie 
Cinkeová Jarmila, Mgr. PC Praha přednáška-koncepce nových matur.zkoušek říd. práce v ped.proc 
Daniš Petr Mgr. FF UP Olomouc doktorandské kombinované studium předseda mat.komise 

Daniš Petr Mgr. VUT-FSI celoživotní vzdělávání:ICT-akademie německý jazyk 

Giannitsi Lenka PC Praha cyklus přednášek: moderní trendy ve vyučování matematiky německý jazyk 

Halouzková Eva, PhDr. ČSI proškolení předsedů matur.komisí německý jazyk 

Hejlová Naděžda PC Praha přednáška-koncepce nových matur.zkoušek německý jazyk 

Hrušáková Lenka, Ing. vydava. HUBER-
VERLAG školení - učebnice NJ,Tangram, PING -PONG matematika 

Hrušáková Lenka, Ing. Caledonian School reklama ve výuce jazyka  dějepis 
Hrušáková Lenka, Ing. PC Praha Lesetraining - čtení v hod.NJ francouzský jazyk 

Hrušáková Lenka, Ing. SOCRATES školení kontaktních osob projektu Comenius francouzský jazyk 

Hubená Jiřina, Mgr. PC Praha cyklus přednášek: Tajemný mozek biologie 
Kohoutová Božena, Mgr. PC Praha  Triforium sv.Víta předseda mat.komise 

Kohoutová Božena, Mgr. PC Praha přednáška-koncepce nových matur.zkoušek předseda mat.komise 

Kosová Hana, Mgr. PC Praha přednáška-koncepce nových matur.zkoušek anglický jazyk 
Kunštátová Jaroslava, 
Mgr. PC Praha Lesetraining:čtení o hodinách NJ matematika 

Línek Vítězslav, Mgr. Caledonian School přípravný kurz na FCE anglický jazyk 

Manďová Dagmar, Mgr. PC Praha  semináře z dějin matematiky předseda mat.komise 

Papežová Daniela, Mgr. ČSI proškolení předsedů matur.komisí německý jazyk 
Peterková Martina,Mgr. SOCRATES 6 denní kurz ve Francii hudební výchova 

Petra Kučerová FF UK Praha kvalifikační kombinované studium hudební výchova 

Ryšavá Marie, RNDr. ČSI proškolení předsedů matur.komisí výtvarná výchova 

Sládek Libor, Ing. PedF UK Praha  kombinované bakalářské studium - sbormistrovství chrámové 
hudby výtvarná výchova 

Sládek Libor, Ing. PedF UK Praha    výtvarná výchova 

Sloupová Andrea, Mgr. FF UK Praha kombinované studium:teorie a dějiny umění francouzský jazyk 

Sloupová Andrea, Mgr. SOCRATES 6 denní kurz ve Francii výtvarná výchova 

Smetanová Jitka MFF UK Praha  kvalifikační kombinované studium IVT 

Svobodová Jiřina, RNDr. PC  cyklus přednášek a exkurze"Chráněná území stř.Čech" biologie 

Šámalová Jana, Mgr. PedF UK Praha  doktorandské kombinované studium německý jazyk 

Šuraňová Dana, Mgr. PC Praha přednáška: práce s tiskem a obrazy historie 

Vaisová Blanka, Mgr. ČSI proškolení předsedů matur.komisí německý jazyk 

 



 Příloha č.2 : Ústní maturitní zkoušky ve školním roce 2002/03. 
Hodnocení prospěchu 

Třída 
Vyznamenání Prospěl Neprospěl 

Prospěchový průměr 

8.a 16 15 0 1,65 
8.b 12 15 0 1,84 
8.c 18 9 0 1,57 
4.A 8 16 0 1,93 
4.B 9 12 1 2,24 

Celkem 63 67 1 1,82 
 
 



 Příloha č.3 : Přehled výsledků předmětových olympiád a sportovních soutěží ve školním roce 2002/03. 
 

Jméno žáka Třída Soutěž - umístění 

pěvecký sbor Besharmonie různé Zlaté pásmo v celostátním finále přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů 
Ryšavý Petr 1. místo v obvod. kole zeměpisné olympiády, 1. místo v obvod. kole Pythagoriády 
Trtková Jana 1.místo v Poháru pražských škol v přespolním běhu 
Uhrinová Karolína 1.místo v Poháru pražských škol v přespolním běhu 
Uhrinová Karolína 

1.a 

2.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Štolbová Adéla 2.-3. místo v obvod. kole Pythagoriády 
Thoma Richard 2.-3. místo v obvod. kole Pythagoriády 
Šimek Jakub 1.místo v obvod. Kole Předvoje olympiády duševních spotů - šachový turnaj 
Čeřovská Jitka 1.místo v Poháru pražských škol v přespolním běhu 
Archlebová Andrea 2.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Čeřovská Jitka 

1.b 

2.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Nouzová Pavlína 1.-2. místo v obvod. kole Pythagoriády 
Peterková Eva 1.-2. místo v obvod. kole Pythagoriády 
Spurná Petra 1.místo v Poháru pražských škol v přespolním běhu 
Helebrantová Kateřina 2.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Spurná Petra 2.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Valeriánová Anna 

2.a 

2.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Kratochvílová Jana 1.místo v Poháru pražských škol v přespolním běhu 
Kratochvílová Jana 2.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Machálková Kateřina 2.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Nentvichová Eva 2.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Pospíšilová Karolína 2.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Králová Kateřina 

2.b 

3.místo v obvod. kole Pythagoriády 
Buchalcevová Zuzana 3.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Matysková Ludmila 3.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Panýrková Lucie 3.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Flašarová Karolína 

3.a 

3.místo v Poháru pražských škol ve volejbale 
Adamová Markéta 3.místo v Poháru pražských škol v přespolním běhu 
Adamová Markéta 3.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Merclová Barbora 

3.b 

3.místo v Poháru pražských škol v atletice 

Jauce Filip 4.a 1. místo v krajském kole dějepisné olympiády 

Petržela Karel 3. místo v krajském kole chemické olympiády 

Jauce Filip 1. místo v obvod. kole dějepisné olympiády 

Kalous Jiří 2. místo v obvod. kole olympiády v českém jazyce 

Květoňová Petra 3. místo v obvod. kole chemické olympiády 

Maršíček Josef 3. místo v obvod. kole zeměpisné olympiády 

Petržela Karel 2. místo v obvod. kole chemické olympiády 

Vokáč Martin 

4.a 

1. místo v obvod. kole zeměpisné olympiády, 2. místo v obvod. kole dějepisné olympiády 
Majerová Marie 1. místo v obvod. kole konverzační soutěže v anglickém jazyce 
Voslář Jiří 1. místo v obvod. kole olympiády v českém jazyce, 3. místo v obvod. kole pěvecké soutěže 
Karochová Simona 3.místo v Poháru pražských škol v přespolním běhu 
Klímová Linda 3.místo v Poháru pražských škol v přespolním běhu 
Kadeřávková Alžběta 3.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Karochová Simona 3.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Klímová Linda 3.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Pospíšilová Jana 3.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Vaněčková Lucie 3.místo v Poháru pražských škol v atletice 
Kadeřávková Alžběta 3.místo v Poháru pražských škol ve volejbale 
Klímová Linda 3.místo v Poháru pražských škol ve volejbale 
Pospíšilová Jana 3.místo v Poháru pražských škol ve volejbale 
Tapšíková Alice 

4.b 

3.místo v Poháru pražských škol ve volejbale 



 
Jméno žáka Třída Soutěž - umístění 

Nádherová Michaela 3.místo v Poháru pražských škol ve volejbale 
Pavlíková Mirka 

5.b 
3.místo v Poháru pražských škol ve volejbale 

Šváb Jan 
1. místo v celostátním kole SOČ - elektrotechnika, 1. místo v celostátním kole soutěže v 
radiotechnice 

Čermák Petr  1.-2. místo v krajském kole matematické olympiády 
Kozmík Václav 2.-3. místo v krajském kole fyzikální olympiády 
Škrabal Ondřej 1.-2. místo v obvod. kole olympiády v českém jazyce 
Šváb Jan 

6.a 

1. místo v celostátní vědomostní soutěži Eliga 
Kantor Lukáš 2. místo v obvod. kole konverzační soutěže v anglickém jazyce 
Skalický Jan 

7.a 
1. místo v celostátní vědomostní soutěži Eliga 

Nádhera David 7.b 1. místo v obvod. kole zeměpisné olympiády  

Cejnar Otakar 4.B 3. místo v obvod. kole zeměpisné olympiády 

 



 Příloha č.4 : Přehled exkurzí ve školním roce 2002/03. 

Předmět Třídy Měsíc a rok Místo exkurze 
7.a-b, 3.A květen 2003 Strž, Vysoká český jazyk             

a literatura 3.a-b červen 2003 Ratibořice 

8.a-c,4.A-B listopad 2002 Kutná Hora 
vybraní žáci únor 2003 Terezín 
6.a-b, 2.A duben 2003 Kutná Hora 
3.a-b květen 2003 Hořovice, Kozel 
4.a-b květen 2003 Dobrošov, Hrádek u Nechanic 
7.a-b, 3.A květen 2003 Kynžvart, SOOS + motýlí farma 
2.a-b červen 2003 Tábor, Kozí Hrádek 

1.a-b červen 2003 Ostrá u Lysé nad Labem 

dějepis 

5.a-b, 1.A červen 2003 Březno u Loun, Klobouky, Říp 

6.a-b únor 2003 vodárna Podolí 

2.a březen 2003 vodárna Podolí 

2.b duben 2003 vodárna Podolí 

3.a-b, 4.b, 6.a-b, 2.A duben 2003 Nižbor 

chemie 

7.a-b, 3.A červen 2003 Plzeňský pivovar 

1.b červen 2003 Botanická zahrada Praha 

2.a červen 2003 Výstaviště Praha - Mořský svět 

2.b červen 2003 Výstaviště Praha - Mořský svět 

3.a červen 2003 Národní muzeum 

3.a-b, 4.b, 6.a-b, 2.A duben 2003 Koněpruské jeskyně 

4.a  březen 2003 Národní muzeum 

biologie 

4.b duben 2003 Národní muzeum 

4.a-b, 6.a-b, 7.a-b, 8.a-c, 4.A-B leden 2003 MFF UK Praha 

vybraní žáci březen 2003 Škoda Mladá Boleslav 

8.a-c,4.A-B březen 2003 Planetárium Praha 

fyzika 

5.a-b červen 2003 MFF UK Praha 

IVT vybraní žáci říjen 2002 INVEX Brno 

výtvarná výchova vybraní žáci červen 2003 Francie 

 
 


