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I. Základní údaje o škole, školském zařízení
1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2018
Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22
IZO:
IČO:
IZOŘ:
Tel.:
Fax:
e-mail:

110 001 630
708 72 503
600 004 708
221 421 931
221 421 957
agstepanska@agstepanska.cz

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele
Ředitel:

PaedDr. Milan Štěrba, tel.: 221 421 933
milan.sterba@agstepanska.cz
Statutární zástupce ředitele: Mgr. Tomáš Raja, Ph.D., tel.: 221 421 936
tomas.raja@agstepanska.cz
3. Webové stránky právnické osoby
www.agstepanska.cz
4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
Učební dokumenty pro gymnázia: 20594/99-22 s platností od 1. 9. 2007.
Obor: Gymnázium všeobecné čtyřleté 79-41-K/41.
Kapacita školy: 450 žáků.
5. Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském
rejstříku
škola

název oboru

cílová
kapacita
oboru

Gymnázium všeobecné
čtyřleté

450

kód

Akademické gymnázium 79-41-K/41

poznámka

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2016/2017:
a) nové obory / programy --b) zrušené obory / programy ---7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Praha 1, Štěpánská 22/614 (ve vlastnictví hl. m. Prahy).
8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Naše škola je všeobecné klasické čtyřleté gymnázium. Pro žáky vytváříme podmínky ke
všeobecnému vzdělání, k úspěšnému zvládnutí maturitních zkoušek a přijetí ke studiu na
vysokých školách u nás i v zahraničí.
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Nabízíme tři varianty studia:
-

posílení výuky matematiky a přírodovědných předmětů,

-

posílení výuky francouzštiny, v návaznosti na francouzštinu je součástí výuky i latina,

-

posílení společensko-vědních předmětů, kde také učíme latinu.

Rozřazovacími testy zařadíme žáka do příslušné skupiny výuky cizích jazyků (Aj, Fj, Nj, Šj, Rj,
latina, apod.). Žáci se mohou přihlásit i ke studiu čínštiny. Od třetího ročníku se naši žáci navíc
mohou profilovat formou volitelných předmětů, které otevíráme dle jejich zájmu. Nepovinné
předměty nabízejí možnost dalšího vzdělávání, kulturního a sportovního vyžití.
Učebny máme vybavené didaktickou technikou dle požadavků vyučujících (interaktivní tabule,
počítače, dataprojektory, přehrávače a další audiovizuální technika). Zároveň žáky vedeme ke
vztahu k moderním technologiím a upozorňujeme na problematiku závislosti s nimi spojenou (hry,
komunikace apod.).
Problémem je udržování provozu této techniky. Nelze neustále využívat k tomuto účelu iniciativu
učitelů. Nová pracovní pozice technika by pomohla účelněji zvládnout narůstající objem práce a
učitelé by se mohli lépe věnovat svému poslání.
Zvyšujeme odbornou průpravu pedagogů a podporujeme jejich iniciativu pro neustálé zlepšování
kvality a efektivity výuky. Usilujeme o realizaci našich představ v oblasti využívání nových
technologií, počítačů, didaktické techniky, výukových programů, internetu, moderních učebnic,
pomůcek a sdělovacích prostředků. Škola je pokryta wi-fi signálem. Předmětové komise pečují
o kvalitu vzdělávání a jeho materiální zajištění.
K účelnému využívání průběžně dovybavujeme knihovnu a studovnu, laboratoře, odborné a
jazykové učebny. Ke zlepšení propagace aktivit školy zkvalitňujeme internetové stránky a vlastní
projekty (šoty, záznamy, fotodokumentace apod.). Výzdobu interiéru zajišťujeme žákovskou
produkcí výtvarných prací, fotogalerií významných absolventů a akcí AG. Pečujeme o životní
prostředí se snahou o co nejefektivnější třídění odpadů, šetření energiemi a majetku školy.
Lektorům cizích jazyků vytváříme potřebné zázemí s využitím „Metropolitního programu“. Na škole
působí školní psycholožka, probíhají zde přípravné kurzy zájemců o studium na gymnáziích.
Kvalitně zajišťujeme pedagogické praxe studentů vysokých škol. Jsme fakultní škola PřF UK.
Škola realizuje nostrifikační zkoušky pro uznávání zahraničních maturitních vysvědčení.
Vyhovujeme zájmu žáků i veřejnosti o využití vybavení školy k dalším účelným aktivitám. Mimo
zavedených výměnných zájezdů do zahraničí navazujeme i další mezinárodní kontakty (účast
žáků na konferencích Evropského parlamentu mládeže apod.). Přijímáme exkurze pedagogů a
žáků ze zahraničí.
K tradičnímu vyžití žáků patří řada kulturních a společenských akcí. Koncerty sboru, výstavy
výtvarných prací žáků, vystoupení divadelního kroužku, večery poezie, maturitní ples v Lucerně,
slavnostní předávání maturitních vysvědčení na Staroměstské radnici a další akce mají vysokou
úroveň a zůstávají v povědomí účastníků. Za přítomnosti sdělovacích prostředků proběhl vánoční
koncert pro neslyšící spoluobčany v Bazilice svatého Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě.
V moderním sportovním areálu (dvě tělocvičny, posilovna, venkovní hřiště s umělým povrchem)
probíhají tradiční sportovní činnosti (fotbal, florbal, basketbal, volejbal, házená, aerobic, posilování
apod.). Vytváříme podmínky i pro další sporty: cyklistiku, lyžování, lední hokej, bruslení, plavání,
šachy a další podle zájmů žáků. Velice populární jsou různé turnaje, utkání a soutěže. Aktivujeme
současnou generaci ke zvyšování pohybových dovedností a růstu intelektu směrem
k plnohodnotnému způsobu života.
Snahou Magistrátu hlavního města Prahy a odborů SML je zachovat vysokou úroveň poskytování
školských služeb a jejich podmínek. Podařilo se vybavit kabinety, učebny a laboratoře novým
nábytkem, upravit vodoměrnou soustavu, instalovat bezpečnostní generální klíč apod.
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Četné pronájmy vylepšují rozpočet školy. Granty využíváme ke zlepšení školních i mimoškolních
aktivit. Sponzoři pomáhají dovybavit učebny didaktickou technikou. Rodiče a příznivci sdružení ve
Společnosti akademického gymnázia spolu zajišťují maturitní ples v Lucerně, pomoc sociálně
slabším studentům, různé mimoškolní a zahraniční aktivity, propagaci školy apod.
V oblasti informovanosti rodičů a žáků o průběhu a výsledcích vzdělávání se osvědčila
elektronická třídní kniha (Bakaláři). K dalším kontaktům a prezentacím mohou učitelé i žáci
využívat oficiální webové stránky, facebookové stránky školy a aplikace Google Apps. Pro
vytvoření pozitivního klimatu na škole se osvědčila spolupráce se Studentským parlamentem AG.
O studium na naší škole je neustále velký zájem (302 přihlášek na 120 míst). Průměrná
naplněnost ve 14 třídách je 30 žáků. Tradičně klademe vysoké nároky na výsledky studia našich
žáků. Vzhledem k charakteru různých „žebříčků úspěšnosti středních škol“ se vyšší nároky a
přísnost v hodnocení výsledků ne vždy pozitivně odráží na celkovém umístění školy.
Naším hlavním cílem je připravenost maturantů k přijetí na všechny typy vysokých škol u nás
i v zahraničí. Celkem maturovalo 117 žáků. Tři studenti z osobních důvodů nechtěli pokračovat na
vysoké škole, tři studují v zahraničí a ostatní jsou přijati ke studiu na českých vysokých školách a
univerzitách.
Neúnosnou je míra administrativy na školách. Časté legislativní změny, koncepce, výběrová řízení,
organizace státních maturit a přijímacích zkoušek, hlášení, statistiky apod. omezují patřičnou péči
o pedagogickou činnost, její kontrolu a hodnocení, přípravu nových koncepcí a zajímavých
projektů. Práce pod tímto tlakem se stává nevyváženou a stresující. Stále obtížnější je zajistit
výuku v některých aprobacích kvalitními pedagogy.
9. Školská rada - byla zřízena 7. 3. 2006.
Zástupci zřizovatele:
- MUDr. Zuzana Hankeová
- Mgr. Šárka Táborská
Zástupci pedagogů:
- Mgr. Svatava Jiroušková, vyučující na AG
- Mgr. Bořivoj Marek, vyučující na AG
Zástupci zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů:
- Jan Schejbal - předseda školské rady, zákonný zástupce studentky AG
- Ing. Lenka Matoušová, zákonná zástupkyně studenta AG
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II. Pracovníci právnické osoby
1.

Pedagogičtí pracovníci (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)

43+3 36,53

0

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně
zaměstnané celkem

0

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané

interní učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané

3

interní učitelé
fyzické osoby celkem

3

externí učitelé
fyzické osoby celkem

Akademické gymnázium

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně
zaměstnané

škola

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

a) počty osob

43+3 36,53

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků
celkem % z celkového
počtu pedagogických
pracovníků

počet pedagogických
pracovníků

škola

43+3
na MD
0

kvalifikovaných

Akademické gymnázium

nekvalifikovaných

100
0

c) věková struktura pedagogických pracovníků
počet
celkem ve
fyzických
osobách
k 31. 12.
2017
43 + 3 MD

v tom podle věkových kategorií
do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

0

1

13+3 MD

9

10

10

počet

semináře

počet
účastníků

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků

zaměření

vzdělávací instituce

- konference učitelů AJ, OUP - Professional
Development

1

FF UK + OUP Praha

- konference Asociace jazyk. škol FF UK

1

FF UK + Longman
Pearson

1
1
1
2

Goethe Institut
Hueber Verlag
nakl. Klett
Sdružení učitelů Fj

1

Instituto Cervantes

1
1

FFUK, Praha
Madrid

- Deutsch attrAKTIV
- Motivace ve výuce Nj
- 2. metodická konference učitelů Nj Deutsch
fürs Leben
- Sympozium Poděbrady pro učitele Fj
(vzdělávací program DVPP)
- XII. evropské setkání učitelů Šj: Výuka min.
časů v českém prostředí
- odborný seminář pro učitele Šj
- IX. setkání učitelů Šj

6

kurzy
doplňkové
pedagogické
studium

5
školský
management

1
rozšiřování
aprobace

- Inspirace pro zkvalitňování výuky
přírodovědných předmětů a matematiky
- Come share the World
- Algoritmizace: Kam s ní (ve výuce)?
- studium zadavatelů k nové maturitě (Aj, Čj)
- Informatika a e-learning 4. ročník
- zadavatel pro žáky s PUP MZ, e-learning
- Bakaláři - evidenční systém (úvazky,
evidence, suplování, tvorba rozvrhu, přijímací
řízení)

1

ČŠI

1
2
4
1
2

Tandem, Praha
JČMF a MFF UK
CERMAT
Jihočeská univerzita
CERMAT

1

Bakaláři, s.r.o.

1

CERMAT

- 2. ročník Učitelství Nj a literatury pro SŠ a
2. stupeň ZŠ

1

PedF UK Praha

- Bakaláři - práce TU s evidenčním systémem

Bakaláři, s.r.o.,
12 p. Pavelka

- maturity 2018

- diskuzní skupina Deutsch fürs Leben
- setkání s metodičkou vydavatelství SGEL
- workshop pro prof. AG - CJ2: interaktivní
tabule
- setkání fakultních škol PřF UK

jiné

1
1
5

- nakl. Klett
nakl. SGEL
Akademické gymnázium

1

PřF UK

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora
12 CJ2, celkem
(fyzické osoby)

počet učitelů cizích jazyků

18

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

0

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

3 - Aj, Fj, Šj

rodilý mluvčí

2.

Nepedagogičtí pracovníci školy
a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

13

15,5

počet

kurzy

zaměření

počet
účastníků

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků

vzdělávací instituce

1

Změny ve mzdové účtárně a
personální oblasti od 1.1.2018
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1

Verlag Dashöfer
nakladatelství Praha

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1. Počty tříd a počty žáků
a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

Akademické gymnázium

počet tříd

počet žáků

14

408

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
přerušili vzdělávání: 7
nastoupili po přerušení vzdělávání: 2
sami ukončili vzdělávání: 1
vyloučeni ze školy: 0
nepostoupili do vyššího ročníku: 1 z toho nebylo povoleno opakování: 0
přestoupili z jiné školy: 2
přestoupili na jinou školu: 5
jiný důvod změny (uveďte jaký): 2.

Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího
výkazu)
a) denní vzdělávání
škola

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů
na učitele

29,14

8,87

Akademické gymnázium

Akademické
gymnázium

4.

z toho
nově přijatí

1

Ústecký

Zlínský

CELKEM

1

Středočeský

1

Plzeňský

Olomoucký

3

Pardubický

Moravskoslezský

1

Liberecký

1

Královéhradecký

1

Vysočina

počet
žáků/studentů
celkem

škola

Karlovarský

kraj

Jihomoravský

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

Jihočeský

3.

105 4

1

118

20

2

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikacích)
a) denní vzdělávání

škola

Akademické gymnázium

z celkového počtu žáků /
studentů:

prospělo s vyznamenáním

43

neprospělo

14

8

23

1

opakovalo ročník

345

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

83,74 %

tj. % z celkového počtu žáků/studentů

63,65

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

0,03

z toho neomluvených

5.

Výsledky maturitních zkoušek
MATURITNÍ ZKOUŠKY

Akademické gymnázium

denní
vzdělávání

vzdělávání
při
zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

117

-

z toho konali zkoušku opakovaně

0

-

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

3

-

prospěl
s vyznamenáním

42

-

prospěl

67

-

8

-

počet žáků, kteří byli hodnoceni

neprospěl

6.

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2018/2019
b) Gymnázia
délka vzdělávání

4 roky

6 let

8 let

302

-

-

1

-

-

117

-

-

117

-

-

z toho ve 2. kole

-

-

-

z toho v dalších kolech

-

-

-

z toho na odvolání

-

-

-

185

-

-

3

-

-

-

-

-

počet přihlášek celkem
počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole
přijímací řízení pro
školní rok 2016/2017
(denní vzdělávání)

počet nepřijatých celkem

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: 79-41-K/41
počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2018/2019
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7.

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
AZE

1

BLR

1

CHN

RUS

SVK

VNM

SYR

UKR

3

4

2

8

1

6

Na škole studovalo celkem 26 cizinců. Začleňování probíhá bez problémů. Přestože jsou na cizí
státní příslušníky kladeny stejné požadavky jako na české žáky, jejich studijní výsledky jsou
srovnatelné. Přítomnost cizinců a příslušníků národnostních menšin na škole hodnotíme jako
pozitivní prvek při vytváření atmosféry školy, protože svým působením a snahou o dobré
studijní výsledky přirozeně napomáhají vytvářet zdravé vztahy mezi vrstevníky.
8.

Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Škola se nezaměřuje na speciální výchovu a vzdělávání, ale podle potřeby nabízí žákům
speciální péči formou individuálního vzdělávacího plánu, konzultací, případně individuálních
zkoušek. Škola eviduje studenty, kteří mají diagnostikované poruchy učení. Vyučující podle
potřeby přizpůsobují podmínky jejich studia a ověřování jejich vědomostí specifickým potřebám
těchto studentů.

9.

Vzdělávání nadaných žáků a studentů
- Aj: CTM (Centrum pro talentovanou mládež) - velmi úspěšné zakončení studijních online
programů - World Cultures a Astronomy
- FCE a CAE - kurzy s rodilými mluvčími (Tandem.cz)
- FCE a CAE - zkoušky (Akcent International House)
- Angličtinář roku - celostátní online test úrovně B2-C1, AG na 23. místě z 332 SŠ v ČR
- Olympiáda v Aj (školní, obvodní a krajské kolo), 2. a 4. místo v krajském kole
- intenzivní konverzační kurz Aj s rodilými mluvčími pro 3. ročník (Tandem.cz)
- překladatelská soutěž z Aj do Čj v uměleckém překladu
- SOČ
- zajištění stipendia v jazykové škole „DICE Salamanca“ (1 student AG)
- zajištění účasti na výběrovém jazykovém setkání Lion´s International Jugendforum (2 studenti
AG)
- příprava nadaných studentů na účast v jazykových soutěžích a organizace školních kol:
(Olympiáda ve Šj, Olympiáda v Nj, Konverzační soutěž ve Fj, Certamen Latinum, Recitační
soutěž hispánské poezie), umístění: 1. místo krajské kolo
Šj, 1. místo krajské kolo Nj, 2. místo obvodní kolo Nj,
v kat. B 4. místo v zemském kole, postup do celostátního
kola La, v kat. B 6. místo v národním kole, 4. místo
v krajském kole Fj
- projekt časopisu Vesmír pro nadané studenty středních
škol (30 studentů)
- Internetová
matematická
olympiáda
soutěž
sedmičlenných týmů studentů ze tříd typu P, organizuje
FSI VUT Brno
- Logická olympiáda - pořádá Mensa ČR
- Olympiáda v češtině (obvodní kolo)
- Večer poezie pro tvořivé studenty AG
- výstava obrazů studentů AG v Galerii Nora

10. Ověřování výsledků vzdělávání
Probíhají maturity nanečisto, SCIO, srovnávací testy Aj,
srovnávací písemné práce z matematiky.
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11. Školní vzdělávací programy
Náš školní vzdělávací program, podle kterého vyučujeme od 1. 9. 2009, nabízí studentům
komplexní akademické vzdělávání. V rámci všeobecného zaměření škola nabízí tři varianty
studia - P - posílení hodinové dotace matematiky a přírodovědných předmětů, F - posílení
hodinové dotace francouzského jazyka a S - posílení hodinové dotace společenskovědních
předmětů. Profilace žáka se dále uskutečňuje prostřednictvím volitelných předmětů ve 3. a 4.
ročníku.
12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
- Aj: výměnný projekt s Northside College Preparatory High School z Chicaga, USA - výběr 12
studentů, prezentace, kulturně-poznávací program, říjen - AG v Chicagu, březen/duben Američané v Praze
- zajištění možnosti stáže pro studenty AG na FFUK na oboru hispanistika
- semináře, které připravují studenty na mezinárodně uznávané certifikáty, např. DELF + účast
na slavnostním předávání ve Francouzském institutu (úroveň A2 - B2: 7 studentů AG)
- organizované návštěvy institutů: Francouzský institut (projekce, Mediatéka, setkání studentů
Fj se zástupci fr. podniků se zastoupením v ČR a se zástupci vysokých škol, které nabízejí
stáže ve Francii a spolupráci s fr. firmami), Španělský institut Cervantes, Goethe-Institut
- organizování návštěv významných hostů a setkání se studenty AG (např. Caya Makhélé frankofonní autor - překladatelský projekt) a absolventů, kteří uspěli na vys. školách
v zahraničí (Fj)
- využívání moderních metod a výukové platformy Blinklearning a Campus Difusión (Šj)
- prezentace oborů Hispanistika a Romanistika na AG
- pořádání Dnů jazyků na půdě AG: Den frankofonie, Den antiky - v obou případech návštěva a
přednáška významných hostů z FFUK
- Den latiny na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK
- pořádání výměnných zájezdů: Paris - Montigny (Fj)
- jazykový a poznávací zájezd do Walesu, Anglie a Belgie (Aj)
- pořádání tematicko-poznávacích zájezdů: Řím (La)
- pořádání jazykových kurzů: Wittenberg - Lutherstadt (Nj)
- setkání se zahraničními studenty: Gymnázium Hundertwasserschule z Wittenbergu
- návštěva Německého velvyslanectví v rámci Dne otevřených dveří a účast na workshopech
- workshop: Hispánská gastronomie, Flamenco
- návštěva Židovského
muzea (prohlídka v Nj)
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IV. Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.

Výchovné a kariérové poradenství
Výchovná poradkyně se v uplynulém školním roce zabývala těmito činnostmi:
- jednání a spolupráce s rodiči, jejichž děti mají nějaký problém (dyslexie, dysgrafie, neprospěch
ve škole, anorexie)
- spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 2
- informace o VŠ, potvrzování přihlášek, evidence
- evidence studentů se specifickými poruchami učení
- nabídky studia v zahraničí
- organizace sbírkových akcí Světluška a Život dětem
- zařizování ISIC a ITIC karet
- spolupráce se školní psycholožkou
Školní psycholožka byla ve školním roce 2017/2018 k dispozici studentům, rodičům a učitelům
v průběhu školního roku v konzultačních hodinách v rozsahu 10 hodin týdně, v rámci dvou dnů
v týdnu. Studenti přicházeli do poradny převážně z vlastní iniciativy. Mezi témata, která byla
v rámci školní poradny řešena, patřila tato:
-

studijní problémy
kariérové poradenství
vztahové problémy
speciální poruchy učení
osobní problémy
zdravotní problémy
rodinné problémy
problémy s chováním

Celkově lze shrnout, že studenti jsou informování o činnostech a nabízených službách školní
psychologické poradny. Vzhledem k různorodosti a závažnosti témat, se kterými studenti do
školní psychologické poradny přicházeli, lze považovat za velký přínos, že studenti mají
možnost řešit závažná i méně závažná témata v rámci školy.
2.

Prevence rizikového chování
V rámci prevence rizikového chování studentů působíme v těchto oblastech:
-

oblast zdravého životního stylu při výuce biologie, chemie a tělesné výchovy
oblast sociálních dovedností při výuce základů společenské výchovy
školní řád jako nástroj prevence
mimoškolní aktivity jako jsou olympiády, soutěže a SOČ
pomoc při organizování volnočasových aktivit
pomoc při charitativních akcích

Jednorázové akce:
- adaptační kurz pro první ročníky, kde probíhá adaptace na nové sociální prostředí
- příprava a prezentace studentských referátů na téma „Alkohol, kouření nebo drogy a lidské
zdraví“
- účast studentů třetích ročníků na validační studii ESPAD 2018 pořádané Národním
monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti Úřadu vlády ČR
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3.

Ekologická výchova a environmentální výchova
Ekologická a environmentální výchova jsou nedílnou součástí přírodovědných předmětů
vyučovaných na naší škole. Tématům ekologie a ochrany životního prostředí je věnován prostor
především v biologii, chemii a zeměpisu. Velký význam v tomto ohledu mají i volitelné
biologické, chemické i společenskovědní a nepovinné předměty, které jsou studentům
nabízeny. Pravidelně otevíráme i seminář Ekologie člověka. V jejich rámci lze snáze zařazovat
různé exkurze, přednášky a besedy. Důležitá jsou pro studenty i praktická cvičení z biologie
zařazená do rozvrhu ve 3. ročnících, v nichž je část hodin věnována ekologickým tématům.
Oblíbená jsou mikroskopická cvičení věnovaná sladkovodní ekologii resp. sladkovodní
mikroflóře a mikrofauně.
Tradicí se staly vícedenní biologické exkurze na zajímavé lokality v České republice.
V mnohých přírodovědných a ekologických aktivitách spolupracujeme s katedrou didaktiky
Přírodovědecké fakulty UK a se studenty, kteří k nám z této fakulty chodí na pedagogické
praxe. V roce 2015 nám byl o dalších 5 let prodloužen statut Fakultní školy Přírodovědecké
fakulty UK. Environmentální výchově přirozeně napomáhá i kulturní prostředí ve škole, včetně
květinové výzdoby a systému třídění odpadů.

4.

Multikulturní výchova
Návštěva výstavy Druhý život (Das andere Leben) pořádané
Švýcarským velvyslanectvím, následně workshop pro studenty na
téma Česká emigrace ve Švýcarsku, porozumění a mezikulturní
soužití, úspěchy českých emigrantů, úskalí emigrace.
Výměnný zájezd Paris-Montigny: hlubší poznání francouzské rodiny
a společnosti.

5.

Výchova k udržitelnému rozvoji
Výchova k udržitelnému rozvoji je těsně spjata s výchovou
ekologickou a environmentální (viz bod 3.). Aktuální problémy
udržitelného
rozvoje
jsou
součástí
výuky
i
předmětů
společenskovědních a jazykových.

6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
- Aj: výměnný projekt s Northside College Preparatory High School z Chicaga, USA - výběr 12
studentů, prezentace, kulturně-poznávací program, říjen - AG v Chicagu, duben - Američané
v Praze
- Aj: jazykový a poznávací zájezd do Walesu, Anglie a Belgie, 60 studentů
- přírodovědná exkurze do Českobudějovické pánve - 20 žáků jazykový kurz WittenbergLutherstadt - 22 žáků
- jazykově-poznávací zájezd do Říma - 20 žáků
- výměnný zájezd Paris-Montigny - 25 žáků
- 2.A - lyžování v Itálii
- 2.C - sportovní kurz herní v Roudnici nad Labem
- 2.B - sportovní kurz herní a cyklo - Český Dub
- lyžařský zájezd Weissee Rakousko - 35 žáků
- lyžařský výcvikový kurz jednotlivých tříd - Kolínská bouda - 1.A, B, C
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7.

Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
- Aj - FCE a CAE kurzy s rodilými mluvčími Tandem; 3 skupiny; říjen až březen
- Aj - Cambridgeské zkoušky FCE a CAE (Akcent International House Prague, březen) - 30
studentů
- sportovní hry - fotbal - 20 žáků a absolventů
- sport. hry - volejbal - 14 žáků
- sport. hry - badminton - 9 žáků
- sport. hry - posilování - 12 žáků
- hokej Černošice - 30 žáků
- Fotbalová liga AG 50 žáků
- sportovní den
- Mikulášské schody
- Juniorský maraton
- vodácké výlety 3. A, B, C, D
- Dračí lodě
- Základy farmacie - nepovinný předmět
- přednášky v rámci Akademie mládeže (VŠCHT)
- demonstrace fyzikálních experimentů v rámci Týdne vědy Akademie věd
- praktická cvičení z matematiky pro studenty 1. ročníku
- Matematický klokan
- Matematický náboj - netradiční matematické úlohy (organizuje MFF UK Praha) - 2 pětičlenné
týmy žáků kategorie Junior a Student
- soutěž středních škol v Piškvorkách - 2 pětičlenné týmy žáků v oblastním kole
- výtvarná výchova
- návštěvy divadelních představení v rámci Klubu mladých diváků
- Pěvecký sbor Akademického gymnázia v Praze

8.

Soutěže
- SOČ: 2. místo v celopražském /krajském/ kole a 12. v celostátním finále obor historie, 3. místo
v celopražském /krajském / kole obor psychologie
- Aj: Anglická olympiáda - 1. místo v obvodním kole a 2. a 4. místo v krajském kole
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- National Literary Award For Young Writers 2018 - 3.místo v kat. do 19 let
- CTM (Centrum pro talentovanou mládež) - vynikající hodnocení online studia oborů:
Astronomy a World Cultures
- 12. místo v celostátním kole (1. místo v celopražském kole) Logické olympiády
- 6. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie B
- 1. místo v soutěži Nejinspirativnější středoškolský časopis, kategorie internetový časopis
- titul laureát (nejvyšší možné ocenění sólistů) na přehlídce 61. Wolkerův Prostějov 2018
9.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
- Aj: výměnný projekt s Northside College Preparatory High School z Chicaga, USA - výběr 12
studentů, prezentace, kulturně-poznávací program, říjen studenti AG v Chicagu, duben američtí studenti v Praze
- EYP - Evropský parlament mládeže, 24. – 26. 11. 2017 Regionální výběrová konference
v Českých Budějovicích, 22. – 25. 3.2018 Národní výběrová konference v Karlových Varech

10. Spolupráce právnické osoby s partnery
- Soudci do škol - zvyšování právního vědomí studentů SŠ - Městský soud Praha
- Bankéři do škol - zvyšování ekonomické gramotnosti studentů SŠ bankovní asociace ČR
- Studentské volby nanečisto (volby do PS PČR, dvě kola prezidentských voleb) Jeden svět na
školách - Člověk v tísni

11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Další vzdělávání nerealizujeme.
12. Další aktivity, prezentace
-

Prezentace projektu “eTwinning” se studenty na Studentském projektovém fóru Zatlanka
Práce pro odborný časopis Cizí jazyky
Tvorba učebnice Le français entre nous A2 pro gymnázia (nakl. Fraus)
SCHOLA PRAGENSIS 2017
Vystoupení Pěveckého sboru AG Štěpánská: Koncert pro Tichý svět (prosinec 2017), kostel
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě; Pražská muzejní noc 2018 (Pedagogické muzeum Jana
Amose Komenského) - 3 vystoupení v rámci jednoho večera
pěvecké vystoupení 2. ročníku na Dni národnostních menšin
Festival Jakuba Jana Ryby 2018 (přednáška na festivalu)
anglický muzikál Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat - 400 žáků
návštěva Amerického centra - 30 studentů
anglické představení History of England, part 1 - 85 studentů
anglické představení History of England, part 2 - 80 studentů
anglický muzikál Little Shop of Horrors - 85 studentů
přednáška amerického diplomata na AG - 110 studentů
intenzivní konverzační kurz pro 3. roč. s rodilými mluvčími Tandem

13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních
prázdnin
Z bezpečnostních důvodů je škola o prázdninách mimo úřední dny uzavřena.
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V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích
kontrol
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
6. - 8. 12. a 11. 12. 2017 bez závažných nedostatků.
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Ve školním roce probíhaly vnitřní kontroly dle plánu bez zjištění závad.
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VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017
I. Neinvestiční účelové fin. prostředky
Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. města Prahy pro rok 2017:
Usnesení RHMP č. 279 ze dne 14.2.2017
Hudební a výtvarné umění Prahy a Andorry
150.000,- Kč
Kdo jste vy a kdo jsme my aneb poznáním a vzděláním k hlubšímu porozumění a novým
přátelstvím bez předsudků
77.000,- Kč
Narození v Čechách a na Moravě, slavní v celém světě
30.000,- Kč
Usnesení RHMP č. 708 ze dne 28.3.2017
Oprava havarijního stavu topných těles
Poskytnuto: 2,389.100,- Kč
Čerpáno:

2,389.100,- Kč

Usnesení RHMP č. 1009 ze dne 2.5.2017
Oprava havarijního stavu podlahových krytin
Poskytnuto: 2, 404.300,- Kč
Čerpáno:

2, 404.300,- Kč

Oprava havarijního stavu baterií a ventilů ve třídách a kabinetech
Poskytnuto:

43.900,- Kč

Čerpáno:

43.900,- Kč

Usnesení RHMP č. 2416 ze dne 3.10.2017
Oprava armatur rozdělovače a sběrače kotelny
Poskytnuto:

1,582.100,- Kč

Čerpáno:

1,582.100,- Kč

Vybavení dvou odborných učeben nábytek
Poskytnuto:

438.900,- Kč

Čerpáno:

438.900,- Kč
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Usnesení RHMP č. 2741 ze dne 7.11.2017
Vybavení učebny, kabinetu a laboratoře:
Poskytnuto: 623,900,-Kč
Čerpáno:

623,900,-Kč

II. Kapitálové výdaje
Usnesení RHMP č. 1009 ze dne 2.5.2017
UZ 94, ORG 0043549000000
Investiční akce: Dovybavení atria
Poskytnuto: 2,349.900,- Kč
Čerpáno:

2,349.900,- Kč

Usnesení RHMP č. 1672 z dne 27.6.2017
UZ 94, ORG 0043710000000
Investiční akce: Pořízení expanzního automatu
Poskytnuto:

189.800,- Kč

Čerpáno:

189.800,- Kč

UZ 94, ORG 0043711000000
Dovybavení laboratoře chemie
Poskytnuto:

103.000,- Kč

Čerpáno:

103.000,- Kč

UZ 94, ORG 0043713000000
Dobudování bezbariérového přístupu
Poskytnuto:

345.400,- Kč

Čerpáno

345.400,- Kč

UZ 94, ORG 0043709000000
Projekt generálního klíče
Poskytnuto:

173.000,- Kč

Vystavená f.f. 2017 se splatností 1/18

173.000,- Kč

UZ 94, ORG 0043712000000
Organizační systém
Poskytnuto:

115.300,- Kč

Vystavená f.f. 2017 se splatností 1/18

115.300,- Kč
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Usnesení RHMP č.2741 z dne 7.11.2017
UZ 94, ORG 0043881000000
Pořízení elektronického generálního klíče
Poskytnuto:

499.900,-Kč

Vystavená f.f. 2017 se splatností 1/18

499.900,- Kč

Čerpání finančních prostředků fondu investic RHMP č.3276 ze dne 19.12.2017 UZ 610
Schváleno 270.000,- Kč - kódované uzamykání hl. vstupních dveří, 113.000,-Kč
informační patrové tabule. Finanční faktury 2017, splatnost 1/2018

III. Neinvestiční prostředky
Prostředky byly čerpány v souladu s rozpočtem a účelnost čerpání byla pravidelně kontrolována ve
smyslu organizačního řádu školy.
Příjem organizace činil:
Z rozpočtu MŠMT UZ 33353, 33073, 33052
Celkem z MŠMT:

25,661.836,16 Kč

(25,096.198,- + 121.663,16- + 443.975,-)

Z rozpočtu MHMP UZ 91, 80
Celkem z MHMP:
Vlastní zdroje – úroky

15,848.200,00 Kč (15,200.200,- + 648.000,-)
7.633,12 Kč (po odečtení daně z úroků)
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VII. Další informace
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