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Dvořákovo gymnázium je čtyřletá nebo 
osmiletá všeobecně vzdělávací škola.
à	 vyučování přírodovědným a humanitním 

předmětům i jazykům je vyvážené;
à	 studenti posledních dvou ročníků si mohou 

vybrat z mnoha volitelných předmětů;
à	 na výběr jsou ve 4. (resp. 8.) ročníku dvě 

úrovně ve výuce matematiky;
à	 ve výuce jazyků je na prvním místě an

gličtina. Je vyučována od primy, v tercii, 
resp. v 1. ročníku studenti přibírají další 
jazyk. Mohou volit mezi němčinou, fran
couzštinou a ruštinou. Angličtinu vyučují 
naši učitelé a dva rodilí mluvčí z uSA; 

à	 součástí výuky jsou i projekty a projekto
vé školy v přírodě, při kterých studenti řeší 
v týmech projektové úkoly;

à	 kromě standardní tělesné výchovy máme 
zavedenu zdravotní tělesnou výchovu 
jako pomoc pro tělesný rozvoj studentů se 
zdravotními problémy;

à	 další součástí výuky jsou i sportovní kur
sy, lyžařské kursy, seznamovací školy 
v přírodě a předprázdninové projektové 
Dny za školou;

à	 v minulém školním roce se téměř všich
ni absolventi Dvořákova gymnázia stali 
vysokoškoláky.

obchoDní AkADemie je odbornou školou. 
Absolvent je schopen vykonávat ekonomickou 
činnost jak v  obchodních společnostech, tak 
i živnostech, a to v pozici zaměstnance i za-
městnavatele. Během svého studia si osvojí 
znalosti a dovednosti potřebné k provozování 
vlastního podnikání.

Pro tuto školu je typické, že:
à		ve výuce je nejdůležitější příprava k samostat-

né obchodní a podnikatelské činnosti;
à		studenti ve 3. ročníku zakládají fiktivní firmu; 
à		účetnictví a daňová evidence, orientace 

v daních a daňových přiznání jsou samozřej-
mé dovednosti našich maturantů;

à		dovednosti si procvičí ve volitelných 
předmětech;

à		důležitou aktivitou je odborná praxe;
à		stěžejními předměty jsou ekonomika a účet-

nictví, dále pak informační technologie, pí-
semná a elektronická komunikace a právo;

à		všeobecné vzdělávání je tvořeno především 
jazykovým (český jazyk, dva cizí jazyky – 
angličtina, němčina), společenskovědním 
(občanská nauka, dějepis a hospodářský ze-
měpis) a matematickým vzděláváním (ma-
tematika, statistika); 

à		většina absolventů pokračuje ve studiu na eko
nomických fakultách různých vysokých škol.

vybAvení školy
à		odborné učebny chemie, biologie, nová po-

sluchárna fyziky, tělocvična, dobře vybave-
ná posilovna, tělocvična pro aerobik, učebny 
cizích jazyků, výtvarné, hudební a dramatické 
výchovy, keramická dílna, knihovna, studovna, 
studentská klubovna. 

à		laboratoře biologie, chemie a fyziky, tři počí-
tačové učebny s 50 počítači. 

à		wi-fi po celé škole
à	jídelna, výběr ze dvou jídel.
à		kurty na odbíjenou, tenis, plážový volejbal, 

v areálu školy a v bezprostřední blízkosti  
hřiště na fotbal.

co byste měli vědět o naší škole

mnohem více se o naší škole dozvíte na Dnech otevřených dveří 9. listopadu 2011 a 7. prosince 2011.
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toto je úvod již desáté brožurky  – tradičního 
ohlédnutí se za uplynulým školním rokem. Tolik 
jsme jich od roku 2002 vydali. V každém z těch
to školních let bylo něco, co se nějakým způso
bem zapsalo do historie naší školy. Významnými 
mezníky byly například budovatelské roky po 
povodni, kdy jsme každý rok renovovali nějakou 
část školy: suterén s jídelnou a tělocvičnou, po
čítačové učebny, učebny jazyků, výtvarné výcho
vy, fyziku, biologii, knihovnu, terasu aj. V dalších 
letech jsme tvořili školní vzdělávací program 
a jiné strategicky důležité školní dokumenty. 

Ten loňský školní rok byl významný přede
vším proto, že probíhala premiéra státních ma
tu rit ních zkoušek. Maturitní projekt byl velkým 
mediálním soustem, který vnímala i ta část ve
řej nosti, která problémy školství jindy ani moc 
ne sle duje. 

Naše škola dosáhla v porovnání s ostatní-
mi školami stejného typu špičkových výsledků 
a zařadila se mezi ta úplně nejlepší gymnázia 
a ostatní střední školy v celé republice. Myslím, 
že to potěšilo celou širokou školní komunitu: 
učitele, studenty, rodiče, Kralupáky a další pří
znivce Dvořákova gymnázia a sošE. Na jednu 
stranu je to velmi zavazující výsledek, na dru
hou stranu jsme si však řekli, že jej přeceňovat 
nebudeme, neboť kvalitní složení závěrečných 
zkoušek je jen součástí širšího cíle – přípravy 
na další studia a na životní praxi. 

Uplynulý rok přitom vůbec jednoduchý ne
byl. Práce a starostí bylo stále nějak více, úko
lů a zmatků ve školství také a peněz přitom 
méně, a to nejen na platy, ale především na 
provoz – s tím souvisí například i koupě učeb
nic, pomůcek, cestovné. Takový boj s nedostat
kem provozních prostředků nepamatuji. 

Na závěrečné poradě na konci školního roku 
jsme se sešli sice dost unavení, ale spokojení. 
Nejen kvůli skvělé maturitě. I z jiných důvodů 
jsme považovali konec školního roku za mimo
řádně vydařený. 

Jen krátce některé důvody připomenu: řada 
projektů v rámci Dnů za školou byla velmi pove
de ná, vrátili jsme se z nich my i studenti velice 
spo ko jeni, s pocitem, „že to mělo cenu“ (ať už 
to byly poznávací výpravy, vzdělávací projekty, 
ex kur ze či pomoc při úpravě kabinetů a učeben). 

Třída třetí A v čele se svým třídním věno
vala ohromnou energii do uspořádání Vítání 
prázdnin a bylo to na celé akci vidět. 

Velmi úspěšně se uzavřely první praxe oA 
v  zahraničí, naši studenti zaznamenali řadu 
úspěchů sportovních (např. volejbalistky, sest
ry Ci hlá řo vy), společenských (např. festival Dvo
řákův máj), studijních (fyzikální olympiáda, che
mic ká olympiáda, Pythagoriáda), absolventi se 
dostali a dostávají na skoro všechny školy, na 

Vážení rOdiče,  
milé studentKy, milí studenti, 
Vážení Přátelé naŠí ŠKOly, 
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které „si ukázali“. Mohl bych asi pokračovat dál, 
ale tento úvod není žádnou souhrnnou bilancí. 

Ještě se zmíním o něčem, co se nedá – na 
rozdíl od maturity a soutěží – postihnout tvr
dými daty. Návštěvám, ale i většině rodičů, se 
u nás líbí, chválí vzhled školy, naši práci, oce
ňují naše studenty, a hlavně pedagogický sbor 
považují za velmi soudržný a přátelský. I když 
připustíme, že návštěvy mají obvykle poněkud 

„růžovější optiku“ než my a nevědí o drobných 
turbulencích, které čas od času rozvíří atmo
sféru každého kolektivu, tak je to dobrá vizitka. 
Velmi si jí vážíme. 

Než tento svůj úvod ukončím, chci na závěr 
zmínit něco velmi optimistického. Dětí, které se 
hlásí na střední školy, je v současné době stále 
méně. Že je to způsobeno demografickým pro
padem, který má kořeny v devadesátých letech, 

je všeobecně známo. Minulý rok jsem se v před
mluvě brožurky zmínil o tom, že nás těší změna 
tohoto trendu. Na svět přichází v poslední době 
hodně dětí. Tehdy jsem v žertu poznamenal, že 
příznivé klima naší školy jistě přispělo k tomu, 
že v rámci našeho pedagogického sboru zane
dlouho přivítáme ve velmi krátkém sledu za se
bou již třetí dvojčata. A stalo se! 

Navíc, když přijdou na návštěvu všechny 
naše kolegyně – maminky na mateřské se svý
mi dětmi, je ve sborovně hodně veselo – těm 
dětem se očividně u nás líbí už od útlého věku.

Přeji všem čtenářům naší brožurky mno
ho úspěchů v dalším školním roce a děkuji za 
eventuální přízeň, kterou naší škole věnujete. 

RNDr. Andrej Plecháček, ředitel Dvořákova 
gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou
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Kontakty
telefony 
sekretariát 315 727 311, 315 727 327 
 603 877 126
jídelna  315 723 352
kabinety 

anglický jazyk 315 617 833
biologie  315 617 832
český jazyk  315 617 836
dějepis  315 617 830
fyzika 315 617 834
hudební výchova 315 617 825
chemie 315 617 828
matematika 315 617 839
německý jazyk 315 617 831
tělesná výchova 315 617 827
výpočetní technika 315 617 840

Fax  315 723 059
email info@dgkralupy.cz
email všech vyučujících prijmeni@dgkralupy.cz
internetová adresa http://www.dgkralupy.cz

ředitel školy RNDr. Andrej Plecháček
statutární zástupkyně 
Mgr. Jaroslava Czech ma nová
zástupkyně Mgr. Zora Knoppová

studijní obory
79-41-K/801 Gymnázium (všeobecné, dobíha
jící obor) – 8leté studium (kapacita 270 žáků)
79-41-K/401 Gymnázium (všeobecné, dobíha
jící obor) – 4leté studium (kapacita 136 žáků)
79-41-K/81 Gymnázium (všeobecné) – 
8leté studium 
79-41-K/41 Gymnázium (všeobecné) – 
4leté studium
63-41-m/004 Obchodní akademie (dobíhající 
obor) – 4leté studium (kapacita 120 žáků)
63-41-m/02 Obchodní akademie – 
4leté studium

ZáKladní Údaje O ŠKOle

název a adresa
dvořákovo gymnázium  
a střední odborná škola ekonomická  
Kralupy nad Vltavou 
278 01 dvořákovo náměstí 800

Škola sdružuje
Dvořákovo gymnázium a sošE s celkovou  
kapacitou 510 žáků (IZo: 000 068 845)
a školní jídelnu s kapacitou 500 jídel  
(IZo: 110 035 747)
identifikátor školy 600 007 332
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel středočeský kraj se sídlem Praha 5, 
Zborovská 11
ičO 49 518 925
iZO 000 068 845

výroční zpráva 2010
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stu dium v Če lá ko vic kém ma nažer ském centru 
ve spo lupráci s Pitts bur skou uni ver zitou. V roce 
2007 dokončila doplňující pe da go gické studium 
na PedF UK. Učila 10 let na ob chodní akademii 
v Ne  ra to vi cích in for ma tiku, sta  tis ti ku a ma te
ma tiku. V současnosti pracuje pro firmu Ai sis 
o.s. Klad no jako manažer projektu Malé gran ty 
a pro NÚoV na projektu Ná rod ní soustava kva li
fi ka cí. spolu po řá dá tá bor Pi ko mat.

mgr. martina hantychová / Absolventka FF UK 
v Praze, obor bohemistika a germanistika. Pra
covala jako překladatelka z němčiny, ko rek torka 
textů a učitelka němčiny, angličtiny a češ tiny 
pro cizince. Na gymnáziu vyučuje v  se kundě 
český jazyk. Dále učí češtinu na Zá klad ní škole 
generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou. 

Phdr. Vlasta honická / Absolventka FF UP, na 
zdejší škole vyučuje od roku 1999 češtinu, děje
pis, latinu a literární seminář. Na škole organi
zuje recitační soutěže. se zájemci v mi nulosti 
nastudovala několik divadelních před stavení 
a letos připravuje další. Je třídní tercie. 

Phdr. ivo honický / Absolvoval FF UP v  olo
mou  ci. Je rád, že za svou pedagogickou praxi 
měl možnost poznat všechny stupně škol, stát ní 
i soukromé. Na Dvořákově gymnáziu učí od roku 
2004 dějepis, češtinu a  semináře dějin umě
ní, dějin 20.století a dějepisný seminář. or ga ni
zač ně zajišťuje činnost Klubu mladého di váka. Je 
třídním 2.A.

mgr. jaromíra hrášková / Vystudovala češ
ti nu a francouzštinu na PedF UK v Praze. od 
roku 1993 učí francouzský jazyk na Dg. Fran
couzštinu si užívala i ve Francii na univerzitě 
v grenoblu, Caen a v Paříži. Miluje Francii, tam
ní lidi, jejich jazyk a kulturu. své zaujetí ráda 
šíří dál. 

PrOFesOrsKý sbOr  
a dalŠí Zaměstnanci ŠKOly

mgr. nadežda bartáková / Vystudovala 
PedF obor fyzika, základy průmyslové výcho
vy. V Pra ze byla předsedkyní Fo. Dále studo
vala výtvarný ateliér a  účastnila se keramic
kých sympózií. Měla několik výstav v galeriích. 
Podílí se na výzdobě interiéru školy a vede ke
ramický kroužek.

jan bouchner / Na Dg působí druhým rokem. 
Zabývá se herectvím, režií a dramaturgií. Nyní 
se věnuje výuce dramatické výchovy a tvořivé
ho psaní. Připravuje studenty na recitační sou
těže a přijímací řízení na umělecké školy. 

ing. iva brysová / Absolventka Dg, VšZ Brno 
a učitelství biologie na PřF UP v olomouci, me
todička prevence patologických jevů. Koor di
nuje školní humanitární sbírku „Adopce na dál
ku“. Je třídní septimy. 

mgr. jaroslava czechmanová / Absolventka 
FTVs UK obor TVZsV. Na Dvo řá kově gymná
ziu působí od roku 1981, od roku 2002 ve funk
ci zástupce ředitele. Ráda se aktiv ně účastní 
všech sportovních i kulturních akcí, které jsou 
ve škole pořádány. 

Phdr. miroslava Faltejsková / Absolventka 
FF UK, PedF UK, na Dg vyučuje od roku 1990 
dějepis, anglický jazyk, ruský jazyk a dějepis
ný seminář. Její studenti se zúčastnili historic
ké soutěže EUsToRY. Každoročně se studenty 
septimy připravuje divadelní představení v an
gličtině pro primány. 

ing. irena Fričová / Absolventka Dg. Vy stu do
vala ČVUT – Fa kul tu ele k tro nic kou, obor Ele ktro
nic ké počítače. Ab sol vo vala roční ma  na  žer ské 

KdO jsme
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za mě řením na Marketing. Tento rok bude na 
naší škole učit angličtinu a anglickou kon  ver zaci.

mgr. marcela Kaňková / Tělesnou výchovu 
a ze mě pis učí od roku 1981, kdy ukončila studi
um na FTVs UK v Praze. V roce 2000 ukončila 
stu dium výchovného poradenství na katedře 
psy cho logie na FF UK a od té doby na gymnáziu 
působí jako výchovná poradkyně. Je třídní 3.A.

ing. radmila Karafiátová / Vystudovala VšE 
v  Praze, obor vědeckotechnické informa ce 
a složila státnici z anglického jazyka. An glič
tinu si po studiích pilovala jako průvodkyně 
ces tov ní kanceláře a na svých cestách po svě
tě. Na škole učí sedmým rokem angličtinu a je
jím cílem je pomoci studentům, aby úspěšně 
slo ži li maturitu a přijímací zkoušky na Vš, aby 
si uměli poradit v každé situaci a ve světě se 
neztratili. Je třídní kvarty.

mgr. marie Kellerová / Absolventka FTVs UK, 
obor tělesná výchova a  branná výchova. Po 
mateřské dovolené učila šest a  půl roku na 
naší škole tělesnou výchovu a základy admi
nistrativy. Poté přešla na Zš, kde učila 11 let. 
od loňského roku vyučuje opět na Dvořákově 
gymnáziu a sošE písemnou a elektronickou 
komunikaci a tělesnou výchovu. Je třídní 2.B.

mgr. Petra Klozová / Absolventka UJEP Ústí 
nad Labem, obor tělesná výchova – zeměpis 
pro II. a III. stupeň škol. Na Dg a sošE učí je
de náctým rokem. specializuje se na ae ro bik, 
tanec a zdravotní tělesnou výchovu. Je vy hle
dá vanou choreografkou plesových před tančení. 
Každoročně pořádá Mikuláš ský ae ro bik pro 
kralupské základní a střední školy. Je třídní 1.g.

mgr. Zora Knoppová / studovala oděskou 
stát ní univerzitu, fakultu chemickou, obor 

markéta hrdinová / Původní profesí zpě vač
ka. Má za sebou několikaletou praxi ve výuce 
hudební výchovy na základní škole a soukromé 
výuky zpěvu. Na gy mná ziu působí 13. rokem. 
Připravuje studenty na pěvecké soutěže a pod 
jejím vedením funguje školní pě vecký sbor, 
který při různých příležitostech velmi často vy
stupuje v Kra lu pech a okolí. Pod její taktovkou 
vznikají hudební akce školy. Je členkou kan tor
ské kapely Re vi val Js.

ing. Šárka hrušovská / Absolvovala VšE, 
obor ekonomická statistika a doplňkové pe da
gogické studium zaměřené na výuku eko no
mických předmětů. Pracovala čtyři roky v Čes
ké spořitelně, pak odešla učit německý jazyk na 
základní školu. Na Dvořákově gym náziu a sošE 
vyučuje ekonomické předměty. Je třídní 4.B.

mgr. Vlasta hykyšová / Vystudovala VPš Brno, 
obor učitelství matematiky a fyziky. Pracovala 
jako učitelka MF na základní škole, od roku 
1990 jako ředitelka školy. V letech 1998–2006 
již na naší škole učila MF. 

mgr. lucie janderová / Absolventka Dg, vy
studovala Pedf UJEP v Ústí nad Labem, obor 
ně mecký jazyk a literatura a zeměpis. Na gy
mná ziu učí sedmým rokem. Je třídní sekundy.

mgr. radek jícha / od roku 2002 se pro fe sio
nálně zabývá tvorbou internetových aplikací 
a databázových systémů. V současné době je 
to vývojář a externí konzultant „na volné no
ze“ s primárním zaměřením na webové tech
no logie – (X)HTML, Css, AsP.NET (C#) a Mi
cro soft sQL server. 

Whitney jones / Rodilá mluvčí z Te xa su. Zís
ka la diplom na Te xas A&M University v oboru 
ob chod ní správa (Bu si ness Ad mi ni stra tion) se 
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mgr. michal mára / Absolvent víceletého gym
názia na Dg, následně FTVs UK v Praze, dvou
oborové studium učitelství TV – geografie na 
Přírodovědecké fakultě UK. organizuje školní 
florbalovou Dg ligu a vede kroužek míčo vých 
her. Je třídním 4.A.

ing. renáta nováková / studovala na VšCHT 
Praha, na fakultě potravinářské chemie a bio
che mie, a na státní jazykové škole v Praze – 
obor německý jazyk. Loni dovedla k maturitě 
třídu 8.g.

rndr. andrej Plecháček / Absolvent MFF UK, 
na Dvořákově gymnáziu pracoval již od roku 
1978, v letech 1993–2001 působil jako zástupce 
ředitele na pražském PoRgu a v roce 2002 se 
stal ředitelem naší školy. Vede korespondenční 
matematický seminář Pikomat a stejnojmen
né letní tábory pro děti. Je členem kantorské 
kapely Revival Js.

mgr. hana Plecháčková / Vystudovala MFF 
UK v Praze. Má dlouholetou praxi ve vyučování 
matematiky a deskriptivní geometrie na gym
náziu a obchodní akademii. společně s dalšími 
vyučujícími organizuje matematické soutěže.

mgr. eva Popová / Vystudovala na MFF UK 
učitelství matematiky a výpočetní techniky, je 
to pravidelná účastnice letní školy učitelů in
formatiky, organizovala školení učitelů na PC 
v  rámci sIPVZ, vede počítačový kroužek pro 
studenty, organizuje matematické a  šifrova
cí soutěže, se svou třídou pracuje na projektu 
s partnerským gymnáziem v Komárnu. Je tříd
ní sexty.

shara sparrgrove / Rodilá mluvčí (UsA) z ma
lého města v  jihozápadním Wis con si nu. stu
dovala na University of WisconsinWhite wa ter. 

ochra  na životního prostředí. Na škole vyučuje 
che mii a zastává funkci zástupkyně ředitele. 
Kaž doročně organizuje podzimní projektovou 
školu v přírodě. 

ing. alena Koutová / Vystudovala VšE, obor 
fi nan ce. Byla zaměstnána několik let v  Do
prav  ním podniku, a. s. Praha – obchodní odbor 
a v Te  le  co  mu, a. s. – finanční odbor. Vyučuje 
eko  no  mic ké předměty. Je třídní 3.B.

mgr. jitka Krhounková / Vystudovala MFF UK 
v  Praze. Má dlouholetou praxi ve vyučování 
ma tematiky a deskriptivní geometrie na gym
náziu. Podílí se na přípravě matematických 
soutěží. 

mgr. marie Křížová / Absolvovala PF ZČU v Plz
ni, obor an glic ký jazyk. Získala me zi ná rod ní cer
ti fi kát CAE. Rok studovala na soukromé ško le 
Lin gua cen tre LTD v Londýně. An glic ký jazyk vy
učuje 14. rokem, na naší škole 10. rokem. Jejím 
cílem je pomoci našim studentům, aby se v ci
zině cítili jako doma, bez problémů složili ma
tu rit ní zkoušku a popř. i mezinárodně uznávaný 
certifikát FCE.

mgr. boris Kubíček / Absolvent MFF UK, obor 
fyzika pevných látek, učitel fyziky a informati
ky na Dvořákově gymnáziu. Ve volných chvílích 
se věnuje hře na saxofon a hře v bridž. Pracuje 
jako správce sítě a vede šachový kroužek. Je 
členem kantorské kapely Revival Js.

Phdr. marie lulková / Absolventka FF UK 
Praha, obor učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů čeština – dějepis. Má osmnáctiletou 
praxi v oboru. Je držitelkou osvědčení Výuka 
češtiny jako cizího jazyka z Ústavu jazykové 
a odborné přípravy UK Praha. Je členkou kan
torské kapely Revival Js.

KdO jsme
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zahraničí. Vede semináře připravující na me zi
národní certifikát FCE a na sošE učí Business 
English. Loni dovedla k maturitě třídu 4.A.

mgr. michal topor, Ph.d. / Absolvent FF UK, 
obor český jazyk a literatura, resp. dějiny čes
ké literatury, v  letech 2004–2010 pracoval 
v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. V sou
časnosti mj. rediguje časopis slovo a  smysl 
(http://www.ff.cuni.cz/FF520.html). Připravil 
k vydání 13. svazek Díla Jaroslava seiferta, kte
rý vyjde letos v  září (http://www.akropolis.
info/pripravujeme.htm#djs13). 

Gabriela turýnská / Absolventka Dg, stu
dent ka Pedf UK v Praze – obor Německý jazyk 
a li te ratura a občanská výchova a filosofie. 

mgr. Zdeněk Vacek / Vystudoval FF UK obor 
angličtina a ruština. V roce 1976 začal učit na 
Dvořákově gymnáziu, později pracoval na 
gym náziu Nad Alejí v Praze 6 a pak dvanáct 
let vedl vlastní jazykovou školu specializova
nou na angličtinu. Před návratem do „rodného“ 
Dvo řá kova gymnázia učil čtyři roky na gymná
ziu open gate v Babicích. Má rád sciencefic
tion, cestování (zvlášť na kole, na běžkách 
a pěšky) a největší radost by mu udělalo, kdy
by všechny své studenty dovedl k úspěšné ma
turitě, při které by excelovali v jeho oblíbených 
anglických a amerických reáliích. 

mgr. Filip Volák / Absolvent Dg a PřF UK, obor 
biologie, geografie. Je ředitelem spo leč nos ti 
pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s., ve škole 
koordinuje volnočasové aktivity a kaž do ročně 
organizuje hudební festival Lednový Un der
ground. Kromě toho je členem výkonné rady 
střešní organizace KlubNET o.s., která zaš
tiťuje kluby při školách. Na škole vede čajový 
klub. Je třídním oktávy.

V roce 2003 zde získala bakalářský titul v obo
ru Mezinárodní obchod a  ve vedlejším obo
ru španělština. V roce 2005 získala ve stu dio 
school (zaštítěné Cambridge University) cer
ti fi kát CELTA pro výuku angličtiny jako cizího 
jazyka. Zkušenosti s učením získávala v prů
běhu přípravného kurzu ve stu dio school 
a  později jako zastupující učitel v  UsA. Na 
naší škole bude učit hodiny anglického jazyka 
a konverzace.

ing. Petra svobodová / Absolventka VšE 
v  Praze, obor národní hospodářství, ve dlej
ší specializace učitelství ekonomických před
mětů. Kromě toho absolvovala učitelství fran
couz ského jazyka a literatury na Ma sa ry ko vě 
uni ver zitě v Brně. Na Dg a sošE učí účetnic
tví, psa ní na PC a francouzštinu, vede kroužek 
eTwin nin gu. Je třídní v 1.B. 

mgr. inka Šenová / Absolventka PF UJEP Ústí 
nad Labem, obor německý jazyk a literatura – 
geografie. Na gymnáziu působí od roku 2001. 
Učí německý jazyk. Ve školním roce 2010/2011 
vedla kroužek Německého jazyka pro pokročilé.

mgr. hana Šteglová / Absolventka FF UK 
Praha a PF UJEP Ústí nad Labem, vyučuje Dě, 
Nj a Rj na gymnáziu a sošE. Každoročně pořá
dá exkurze do zahraničí, kde si žáci mohou pro
cvičit cizí jazyk v praxi. 

mgr. marcela tesařová / Absolventka FF UK 
a  PedF UK v  Praze, obory český jazyk a  li te
ratura a anglistika a amerikanistika, na gym
náziu vyučuje anglický a český jazyk. složila 
mezinárodně platný certifikát CAE. Má za se
bou více než desetiletou praxi ve školství, vy u
čo vala i v kurzech pro dospělé. Ve volném čase 
příležitostně překládá. organizuje mezinárod
ní studentské výměny a poznávací zájezdy do 
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akademii od doby jejího založení. Má dlouho
leté zkušenosti s  organizací matematických 
a pro gra má tor ských soutěží a za sebou několik 
prázd ninových škol učitelů informatiky. 

V loňském roce odešli tito učitelé, 
kterým tímto ještě jednou děkujeme za 
odvedenou práci
Laura a James Andersonovi 
Paul Barker
Mgr. Dana Tomandlová

Pro školní rok 2011/12 přibyly tyto posily
Whitney Jones (anglická konverzace)
Mgr. Martina Hantychová (čeština)
Ing. Irena Fričová (matematika)
Mgr. Vlasta Hykyšová (fyzika)
shara sparrgrove (anglická konverzace)
Mgr. Michal Topor, Ph.D. (čeština)
Mgr. Zdeněk Vacek (angličtina)

učitelé v záloze, momentálně  
na rodičovské dovolené
Mgr. Pavlína Ballková (Čj a Dě)
Mgr. Vanda Láchová (Čj a ZsV)
Mgr. simona Růžková (Čj a Nj)
Mgr. a MgA. Blanka Vrzáčková (Aj a DV)

Ostatní zaměstnanci školy
Blanka Tichánková – účetní a ekonomka 
Lenka Valehrachová – hospodářka a sekretářka 
Mgr. Boris Kubíček – správce sítě 
Romana Měkotová – školnice 
Miroslav Zoubek – údržbář
Ilona Komačková – uklízečka
Jiřina Kopecká – uklízečka
štěpánka Němcová – uklízečka
gabriela Zýbová – uklízečka

KdO jsme

ing. jana Vomáčková / Vystudovala VšCHT 
v Pardubicích, kandidátskou práci obhájila na 
Lomonosovově univerzitě v Moskvě a posléze 
pracovala ve Fyzikálním ústavu ČAV a v Ústavu 
jaderného výzkumu a. s. v Řeži. od roku 2003 
vyučuje na naší škole chemii, fyziku, zákla
dy fyziky a chemie, základy chemie, biologie 
a ekologie. V roce 2008 dokončila pedagogické 
vzdělání na Katedře společenských věd VšCHT 
v Praze. Je třídní kvinty.

ing. arch. Klára Vondrová / Vzděláním, pů
vodní i současnou profesí architektka. Na ško le 
vyučuje pátým rokem výtvarnou výchovu. Po
dí lela se na současné koncepci výzdoby interié
ru školy a její realizaci. Na škole vede výtvarnou 
dílnu a organizuje každoroční plenéry v přírodě.

mgr. blanka Vyhnalová / Absolventka Pedf 
UJEP v Ústí nad Labem, obor německý jazyk – 
dějepis. Znalosti německého, anglického a špa
nělského jazyka si zlepšovala během dvou za
hraničních pobytů v rámci programů Eras mus 
a Come nius. Před příchodem na naši školu učila 
angličtinu a němčinu v jazykové škole. 

mgr. ludmila Zajícová / Absolventka FF UK 
v Praze. Po ukončení studia krátce učila a zá
roveň spolupracovala s nakladatelstvím Al ba
tros. Jako redaktorka pracovala dlouhá léta pře
dev ším v Československém, později Českém 
roz hla se. od roku 2001 do roku 2008 byla uči
tel kou češtiny, občanské nauky a angličtiny na 
Voš a sPš Fr. Křižíka v Praze. Na sklonku roku 
2009 začala učit na zdejší škole češtinu. 

mgr. Olga Zymáková / Absolventka MFF UK 
v Praze, obor učitelství matematiky a de skrip
tivní geometrie. Později si rozšířila aprobaci 
o výpočetní techniku na MFF UK. Na gymnáziu 
působí nepřetržitě od roku 1979, na obchodní 
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nový učitel Zdeněk Vacek
Proč jsem se vrátil?
Dvořákovo gymnázium bylo mým prvním uči-
telským místem, k mému velké mu štěstí tako-
vým, na jaké se nezapomíná. Potkal jsem tady 
skvělé starší ko le gy, od kterých jsem se toho 
spoustu naučil, nemluvě o těch, kteří byli z mé 
ge ne race a stali se mými přáteli. Když jsem ko-
nečně do budovy zdánlivě plné vzpo mínek po le-
tech znovu vešel, vůbec jsem ji nepoznal. Stín 
starých dob byl pryč, vítaly mne veselé výtvory 
součas ných studentů, kteří mě se sebevědo-
mým úsměvem zdravili na chodbách. V tu chvíli 
mi došlo, že zajisté pohledný, mo der ní campus 
Open Gate je něco, co k tomu, abych se těšil do 
práce, mít nemusím. Nyní, po týdnu práce, už 
vím, že když jsem psal panu řediteli na počátku 
roku opatrný mail, nepotřebuje-li jednoho po-
staršího učitele, že jsem psal na správné místo. 
Jsem rád, že jsem se po třiceti letech vrátil. 

Kuchyně (letos upekla navíc medailonky)
jindřiška Pohlová, vedoucí školní kuchyně – je 
ráda, když se podaří zařadit do jídelníčku něja
kou obměnu, která má úspěch u strávníků.
marcela Švecová, hlavní kuchařka – má ráda 
veškeré pokrmy z rýže a ráda vaří svíčkovou.
Květa buková, kuchařka  – má ráda knedlo
vepřozelo a svíčkovou. Ve školní kuchyni ráda 
vaří to první a nerada to druhé jmenované jídlo. 
eva nezbedová, kuchařka  – má ráda kuře 
na jakýkoliv způsob. Nerada vaří cibulovou 
omáčku. 
marcela nováková, kuchařka  – pochutná si 
na kuřeti s nádivkou a bramborem. Ráda vaří 
rizoto. 
libuše Škabradová, kuchařka – její oblíbené 
jídlo je svíčková. Baví ji vařit všechna jídla bez 
rozdílu.

V  loňském roce jsme se bohužel na
vždy rozešli se skvělým, pracovitým, 
obě tavým a po všech stránkách oprav
du dobrým člověkem – paní mgr. evou 
ta ta ro vou, která na našem gymnáziu 
učila němčinu a ruštinu od roku 1974 a po 
delší přestávce pak od roku 1990 do roku 
2009, tedy více než 20 let. Byla vynika
jící a  oblíbenou učitelkou, přá tel skou 
a pomáhající kolegyní. 



13

hOdnOcení ŠKOly rOdiči, absOlVenty a studenty

Z výsledků rodičovské, žákovské a učitelské an kety, kterou jsme prováděli ve školním roce 2010/2011, 
je patrné, že rodiče našich studentů jsou celkově s úrovní školy spokojeni, a to po všech stránkách, 
které byly hodnoceny (výchova a vzdělání, vztahy, ma te riá lní zázemí, vztahy s vedením a učiteli). 
Hod nocení rodičů se pohybovalo mezi úplnou spo ko jeností a částečnou spokojeností. stejně nad
průměrné byly kladné reference (doporučení školy jiným rodičům), které jsou ochotni rodiče o škole 
poskytnout.

Podobně, i když více kriticky, hodnotili školu naši tehdejší i dnešní studenti. 
V dotazníku odpovídali rodiče, studenti i ab sol ven ti v pětistupňové škále. Ve všech gra fech je na 

svislé ose počet odpovědí, na vo do rov né varianta odpovědi. Význam čísel v pě ti stup ňové škále je:
1 určitě ano; 2 spíše ano; 3 nevím; 4 spíše ne; 5 určitě ne

rodiče

KdO jsme
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Jste spokojeni s prostředím učebny 
svého dítěte a s prostředím školy? 
(posuzujte např. velikost, uspořádání, 
výzdobu a vybavení prostor, účelnost 
jejich využívání, čistotu... ) 

Jste spokojeni s výukou svého dítěte? 
(po su zuj te nabídku předmětů, 
probraná témata, metody výuky 
i práci učitelů)

Doporučili byste tuto školu svým 
přátelům? (představujte si, že jejich 
dítě je vrstevníkem va šeho dítěte, má 
podobné vlohy a zájmy a vaši přátelé 
si mohou vybrat z více škol; ignorujte 
komplikace, které by případně mohla 
způsobit změna školy)
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absolventi

Byli jste spokojeni s prostředím 
učebny a s prostředím školy? 
(posuzujte např. velikost, uspořádání, 
výzdobu a vybavení prostor, účelnost 
jejich využívání, čistotu... )

Byli jste spokojeni s výukou? 
(posuzujte nabídku předmětů, 
probraná témata, metody výuky i práci 
učitelů)

Doporučili byste tuto školu svým 
známým?
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Zpětná vazba absolventů 

Velice si vážím všech let 
strávených na Dvo řá kově 
gymnáziu. Poznala jsem 
zde spoustu zajímavých 
lidí, zejména z  řad pro
fesorů, kteří mi jsou stá
le v mnohém vzory. Jako 
všichni ostatní jsem na 

škole brzy nalezla své místo, své využití, důvod, 
proč být pro školu přínosem.

Takovou službu mi vždy opláceli i profesor
ky, profesoři a ostatní zaměstnanci. Tato škola 
mě naučila, že pokud jde člověk za svým cílem 
a poctivě plní své úkoly, dokáže vše, na co si 
jen vzpomene. A to byla (a stále je) pro mě ta 
největší lekce.

Eva Flídrová

Myslím, že jsem ve ško
le získal životní nadhled. 
To proto, že jsem dostal 
šanci k seberea li zaci a cí
til podporu ze strany pro
fesorů. Měl jsem mnoho
krát příležitost sklou bit 

školní aktivity s výpočetní technikou – oborem, 
který mě vždy bavil, vidím v něm smysl a budu 
se mu dále věnovat.

 Tomáš Břinčil

škola mne svými poža
dav ky naučila zod po věd
nosti, samostatnosti 
a  tvr dé práci, na oplát
ku mi poskytla nesčetně 
mož nos tí realizovat se, 
poznat spoustu zajíma
vých lidí a přátel a zažít 

s nimi nezapomenutelné okamžiky. Těšilo mě, 
že i mé mimoškolní aktivity mnohokrát někdo 
ocenil, pohlížel na ně s respektem. Právě tato 
podpora a  důvěra v  mé schopnosti mě neu
stále „nutila“ dále se rozvíjet. Na osm let na 
Dvořákově gymnáziu budu vždy velmi ráda 
vzpomínat.

Lucie Kepplová
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studenti

Jsi spokojen(a) s prostředím své 
učebny a školy? (posuzuj např. 
velikost, uspořádání, výzdobu 
a vybavení prostor, účelnost jejich 
využívání, čistotu...)

Jsi spokojen(a) s výukou? (posuzuj 
např. nabídku předmětů a probíraná 
témata, názornost výkladu, množství 
pokusů, rychlost probírání látky, 
využívání internetu...)

Jsi na svou školu hrdý (hrdá)? (Nosíš 
rád(a) tričko s jejím logem? – jde ale 
o hrdost, ne o tričko)



předměty
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Výukou provázejí
čeština / Mgr. Martina Hantychová, 
PhDr. Vlas ta Honická, PhDr. Ivo Honický,  
PhDr. Marie Lulková, Mgr. Michal Topor, Ph.D., 
Mgr. Ludmila Zajícová
dějepis / PhDr. Miroslava Faltejsková, 
PhDr. Ivo Honický, Mgr. Hana šteglová, 
Mgr. Blanka Vyhnalová, PhDr. Marie Lulková
Základy společenských věd / Mgr. Jaroslava 
Czechmanová, gabriela Turýnská

nová posila pro tento školní rok
Mgr. Martina Hantychová
Mgr. Michal Topor, Ph.D.

Posily v záloze –  
t. č. na rodičovské dovolené
Mgr. Pavlína Ballková
Mgr. Vanda Láchová
Mgr. simona Růžková 

Prostory a vybavení
Výuka probíhá v odborných učebnách vybave
ných počítačem a interaktivní tabulí, ve školní 
knihovně, v Městském muzeu nebo v Městské 
knihovně.

Pravidelné akce
à	Účast na regionálních kulturních akcích / 
v rámci výuky je využívána programová nabídka 
Kralup a okolí, např. seifertovy Kralupy, Měst
ské muzeum a nabídka pražských divadel.
à	návštěva národní galerie / určená pro stu
denty 3. a 4. ročníků semináře Dějiny umění.
à	Klub mladého diváka / účastní se přibližně 
50 studentů, kteří během školního roku navští
ví šest divadelních představení.
à	recitační soutěž / vítězové školního kola 
se účastní recitační přehlídky v  rámci sei fer
tových Kralup a tradičně tam dosahují pěkných 
výsledků.

humanitní předměty

česKý jaZyK a literatura, dějePis 
a ZáKlady sPOlečensKých Věd

slovesné umění disponuje podivuhodným ma
teriálem. Je jím jazyk, který slouží jednak jako 
nástroj obecného dorozumívání mezi lidmi, 
jednak je nástrojem uměleckého projevu. Jazyk 
literárních děl zbavuje každodenní jazyk všed
nosti a dodává mu svěžest a obraznost.

Získání základu společenských věd by mě
lo usnadnit orientaci v  životě ve společnos
ti. Pochopení toho, co formovalo naši kulturu, 
jak se vyvíjelo lidské myšlení, co a proč se stalo, 
je důležitým zdrojem inspirace a poučení pro 
současnost. Nahlížení do minulosti umo žňuje, 
abychom lépe porozuměli vlastní pří tomnosti.

V těchto předmětech jde o to...
vyhledávat klíčové informace v textech, správ
ně je interpretovat, objektivně je zhodnotit 
a správně je použít v praxi. obzvláštní pozor
nost věnujeme podpoře kultivovaného mlu
veného i písemného projevu, který musí mít 
logickou strukturu a faktografickou sdělnost. 
student musí umět obhájit svůj postoj a názor 
za použití kvalitní argumentace.

Vedeme k hledání odpovědí na otázky
à	Proč mě příběh zaujal?
à	Ztotožnil bych se s postavou a proč?
à	Co bych udělal jinak?
à		Jak bych se sám zachoval v podobné situaci?
à	Co je podstatou události?
à		Proč se za daných okolností lidé tak chovali 

(chovají)?
à	Jak mohu ovlivnit své okolí?
à	Jak nebýt manipulován? 
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spolu s hlavními hrdiny absolvovali události 
jednoho běžného dne a  jednoho běžného ži
vota: ranní vstávání, cestu do práce, pracovní 
stresy, návštěvu fitcentra, namlouvání a  mi
lostné schůzky, zábavu v nočním klubu... Projeli 
se autem i na koni a nechtěně ulovili jezevčíka. 
Na konci představení si dokonce Honza Kotrč 
ze sekundy vyzkoušel, jak se takové divadlo 
hraje. A když dostali tu možnost i učitelé do
provázející studentské skupiny, nezaváhala ani 
paní profesorka Zajícová. Pěkné to bylo!

Vlasta Honická

recitační soutěž seifertovy Kralupy 
Mezi mnoha soutěžícími v pěti kategoriích 
byli i studenti z gymnázia v Mělníku a z gym
názia v  Neratovicích. Naši školu reprezento
valy čtyři studentky Dvořákova gymnázia  – 
Petra skalníková, Tereza Hodovská a Kateřina 
Benešová ze 3.A  a  Tereza Popová z  1.g. Měli 
jsme možnost poslechnout si opravdu pěkně 
přednesené básně některých účastníků.

Na druhém místě se v kategorii 6. a 7. třída 
umístila Tereza Popová z 1.g, stejně tak na dru
hém místě v nejvyšší kategorii skončila Petra 
skal níková ze 3.A. gratulujeme k  úspěchu 
a všem děkujeme za reprezentaci školy.

Eva Popová

Kam za babičkou?  
Přece do babiččina údolí!
Některé příběhy a knížky známe určitě všich
ni. Například Babičku od Boženy Němcové. 
A 6. červ na postavy z téhle knihy oživly v Ba
bič či ně údo lí a v Ratibořících. U toho jsme (se
kunda a ter cie) prostě nemohli chybět! 

Na úvod jsme nahlédli do tzv. Barunčiny 
ško ly v České skalici. Ano, to je ta škola, do 
které chodila autorka Babičky jako dítě. A hez
ké divadlo se nám otevřelo už tady: děti z míst
ního národopisného kroužku nám předvedly, 

à	dějepisné soutěže
à	exkurze

lOni se nám POVedlO

exkurze do knihovny
10. září se sekundáni přesvědčili, jak pěkné, pří
jemné, vlídné a dobře vybavené je dětské od
dělení Městské knihovny Kralupy. Pravda, ně
kteří to tu už dobře znali, ale pro polovičku 
třídy, hlavně pro dojíždějící, bylo tamní prostře
dí nové. Úvodní výklad o výpůjčním řádu byl 
sice trochu oficiální, ale vystaveným knížkám 
prostě nešlo odolat, takže za chvilku každý ně
jakou třímal v ruce. A co teprve oddělení s ča
sopisy a komiksy!

Doufejme, že díky této exkurzi, která je sou
částí našeho školního vzdělávacího plánu, naj de 
knihovna řadu nových čtenářů. 

Vlasta Honická

Olympiáda v českém jazyce 
Celkem 42 milovníků našeho mateřského ja
zyka 7. prosince 2010 zkusilo své síly ve škol
ním kole olympiády z ČJ. soutěžící rozdělení 
do dvou věkových kategorií museli obstát jak 
v kolech mluvnických a sémantických, tak i ve 
slohových dovednostech. V mladší kategorii se 
nejvíce dařilo Michaele Hollé, Lucii Jankovičové 
a Adrianě Palukové z tercie a v kategorii star
ších studentů Václavu Michovskému ze 7.g, 
Janě Duspivové a Terezii Novákové z 6.g. Dva 
nejúspěšnější řešitelé z  každé kategorie po
stoupili do oblastního kola. 

Vlasta Honická

černé divadlo – barevná klauniáda
Co je černé divadlo? To už dnes vědí i studenti 
naší primy, sekundy a tercie, jelikož 4. května 
zhlédli v Divadle Metro rozverné, roztančené 
a pantomimické představení Ulice plná kouzel. 
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studentů měla svůj úkol – fotografovat dané 
té ma (okna, dveře, detaily…). Tyto fotografie 
jsme poté doma zpracovali jako plakáty. My
slím si, že se exkurze velmi vydařila a všem se 
moc líbila. Byla pro nás velice přínosná, neboť 
jsme zde měli možnost poznat prvky různých 
slohů na vlastní oči.

Studenti 6.G

beseda s veteránem ii. světové války 
Mezi studenty, posluchače semináře dějin 
20. století i další zájemce z vyšších ročníků, za
vítal plk. Ing. Václav Přibyl. Pan plukovník byl 
účastníkem našeho odboje za II.světové války. 
Prošel všemi boji našich jednotek na východ
ní frontě, opravdu – z Buzuluku až do Prahy. 
studenti se zájmem naslouchali nejen postře
hům z fronty, ale i vzpomínkám na setkávání 
s Ludvíkem svobodou nebo postřehům ze si
tuace v tehdejším sovětském svazu. A o tom, 
že jeho vyprávění bylo opravdu zajímavé, svěd
čí i to, že místo plánované hodiny se protáhlo 
na více než devadesát minut...

Ivo Honický

Putování za italskou renesancí 
Intenzívní kulturněpoznávací kurz italského 
umění, dějin, ale i hudby a filmu. 

jak se kdysi v 19. století učilo a zlobilo ve třídě 
nebo o přestávce skotačilo na školním dvoře. 

Pak jsme ale pospíchali na zámek do Rati
bořic. Tam nás přivítal hrabě Clam Martinic 
(podle jedné hypotézy otec Barunky Panklové) 
a připravil nás na audienci u paní kněžny: kluky 
naučil pěkně se uklonit a dívkám předvedl, jak 
vypadá dvorská úklona dámská. 

Audience u kněžny byla pravda trochu krát
ká, ale to nám nevadilo, protože jsme před se
bou měli ještě dlouhou cestu: přes celé Ba bič
čino údolí až na staré bělidlo. Cestou jsme se 
zastavili u guttfreundova pomníku, v Rudrově 
mlýně, kde nás pan otec s  paní mlynářovou 
a  Mančinkou počastovali čerstvým chlebem, 
nahlédli jsme k  Viktorčinu splavu (ale bez 
Viktorky) a pobesedovali s panem myslivcem. 

Nejvíc jsme ale byli zvědaví na babičku. Už 
to vypadalo, že se budeme muset spokojit jen 
s  přítomností Adélky, Viléma, Jana a  Ba run
ky, protože babička prý byla příliš zaměstnaná 
prací, ale nakonec přišla. A dokonce nám vy
právěla příběh o zázračné studánce na Boušíně. 
Kdo to chce zažít na vlastní kůži, musí vyrazit 
za rok v červnu do Babiččina údolí sám.

Vlasta Honická

exkurze 6.G do Prahy 
V  průběhu května se třídy 1.B, 2.A  a  6.g po
stupně vydaly společně s  panem profeso
rem Honickým na exkurzi do historické části 
Prahy. Hlavním cílem exkurze bylo naučit se 
poznávat a určovat architektonické slohy na 
starém Městě a Malé straně. Cestu jsme za
čali na Masarykově nádraží, poté jsme prošli 
trasu od náměstí Republiky, do Celetné ulice, 
kostela sv. Jakuba, na staroměstské náměs
tí, od tud Karlovou ulicí do kostela sv. Františ
ka, přes Karlův most až na Malostranské ná
měs tí. Nakonec jsme navštívili Vrtbovskou 
a Vald štejn skou zahradu. Každá skupinka 2–3 
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Florencie
V tomto skvostném městě, chlubícím se desít-
kami monumentálních památek, jsme strávi-
li celkem dva dny. S úžasem jsme se procháze-
li starobylými křivolakými uličkami a obdivovali 
jedinečné pamětihodnosti. První den jsme dů-
kladně prozkoumali náměstí Piazza Duomo, celý 
den zastíněné zdobnou, mramorem vykládanou 
a nejrůznějšími ornamenty, kružbami a socha-
mi se pyšnící katedrálou Santa Maria del Fiore 
s  gigantickou kupolí od Brunelleschiho. Tato 
stavba mě zcela ohromila nejen svou historií, 
ale také nesmírnou bohatostí výzdoby a celko-
vou vznešeností. Druhou, myslím si nejcenněj-
ší budovou, kterou jsme si prohlédli, je baptis-
terium, osmistranná křestní kaple, sestávající 
z obdélníkové tribuny a stanové střechy, již zdo-
bí sloupová lucerna na vrcholu. Pozoruhodné 
jsou nejen skvostné mozaiky uvnitř, ale také 
tři jedinečné bronzové brány. Jedním z  nejvý-
znamnějších a  turisty nejoceňovanějších prv-
ků tohoto srdce renesance je proslulá východní 
brána Paradiso, zhoto vená mistrem Lorenzem 
Ghibertim. Domnívám se, že k  nejnavštěvova-
nějším památkám rozhodně patří i  světozná-
má Gallerie degli Uffizi, nabízející vzácné obra-
zy např. od Michelangela, Rafaela, Leo narda da 
Vinciho nebo Botticelliho. Ne za po menutelným 

zážitkem byla take prohlídka muzea Bargello, 
jež skrývá zejména sochy Donatella. Přešli jsme 
i  přes Ponte Vecchio. Zaujaly nás i  návštěvy 
dal ších kostelů, např. Santa Maria Nove lla se 
Španělskou kaplí, San Miniato nebo kostela 
Orsanmichele. Florencie v sobě skrý vá neobyčej-
né kouzlo umění, dějin a ar chitektury a byla pro 
mne nezapomenutelným zážitkem.

Mirka Mecová (6.G)

stříPKy Z dějePisu

měsíc filmu na školách
V měsíci listopadu se konala přednáška spoje
ná s promítáním dokumentu z cyklu „Příběhy 
bezpráví – Ztracená duše národa“. Přednášku 
vedl profesor dějepisu z pražského gymnázia 
PoRg. Po zhlédnutí dokumentu a přednášce 
na dané téma následovala beseda se studenty. 
Zúčastnili se posluchači dějepisných seminářů 
a třídy 3.g a 4.g. 

Blanka Vyhnalová

1  Za tajemstvím Pražského hradu. 

2  seifertovy Kralupy: (zleva) Kateřina Benešová (3.A), 
Tereza Popová (1.g), Petra skalníková (3.A), Tereza 
Hodovská (3.A) 

3 Babička na starém Bělidle vypráví o zázračné studánce
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a  Malou Pálffyovskou a  Kolovratskou, a  tak 
jsme na naší cestě za poznáním zahrad hlav
ního města z nadhledu spatřili tento pražský 
unikát. Žádné jiné město se nemůže pochlu
bit čtyřmi na sebe navazujícími barokními te
rasovitými zahradami. Zhlédli jsme řadu zají
mavých staveb od Daliborky a Mihulky po sallu 
terenu Valdštejnského paláce. Díky panu prof. 
Honickému, který vše zpestřoval zajímavým 
komentářem, jsme se mohli těšit i na další dva 
dny. V těch jsme se nejprve podívali do zahrady 
Vrtbovské, kde se snoubí mistrovství zahrad
ních architektů se špičkovými uměleckými díly 
z dílen M. B. Brauna a V. V. Reinera. A potom už 
jsme vysupěli na Petřín. Rozhled na celé praž
ské vltavské údolí byl úchvatný. Poslední den 
jsme si potom prošli Královskou oboru (zná
mější pod názvem stromovka) a  po soutěži 
v poznávání antických božstev a hrdinů podle 
soch u Trojského zámku jsme prolezli i zahradu 
nejveselejší – totiž zoologickou.

Anna Mačková (1.A) a Eliška Protivová (1.G) 

neviditelná výstava
V polovině května se prima a sexta vydala do 
Prahy na Neviditelnou výstavu. V naprosté tmě 
jsme prošli několika různými prostředími (jed
notlivé pokoje v bytě, les, ulice atd.). Naštěstí 
jsme nebyli odkázáni jen sami na sebe, ale pro
váděli nás nevidomí průvodci. Výstava pro nás 
byla úžasným zážitkem, díky kterému jsme 
poznali, jak těžké je se jako nevidomý v prosto
ru orientovat. Kdo by si chtěl tento pocit vy
zkoušet na vlastní kůži, najde více informací na 
stránkách neviditelnavystava.cz.

Lucie Janderová

dějepisná olympiáda
V únoru proběhlo v Mělníku okresní kolo dě
jepisné olympiády na téma „Ve zdraví i v ne
moci“. olympiády se zúčastnilo pět studentů 
tříd 3.g a 4.g. František Hánl (4.g) získal druhé 
místo a Filip Janouch (4.g) třetí místo.

Blanka Vyhnalová

dny za školou na Pražském hradě
Člověk ani nemusí být renomovaným histo
rikem, aby uměl vyjmenovat několik českých 
králů. Ale uměli byste jmenovat aspoň jedno
ho korunovaného českého králíčka? Pochybuji – 
a přitom jich máme třináct přímo na naší ško
le! Jsou to úspěšní absolventi Hry na Hrad, 
kteří se jí zúčastnili v průběhu letošních Dnů za 
školou na Pražském hradě.

Získat tento honosný titul nebylo vůbec 
snadné. Každý pretendent trůnu musel spl
nit sérii poměrně náročných úkolů a zodpově
dět řadu otázek z dějin českého státu a k tomu 
ještě najít sedm klíčů, roztroušených po celém 
areálu Pražského hradu, aby bylo možné ode
mknout korunovační komnatu.

A  komu se to tedy podařilo? Anně Dvo
řáč ko vé, Kryštofu Horákovi, Tomáši Rubkovi, 
Ane tě Ryntové, Aleši smolíkovi, Vítku Wald
hansovi a Nikole Zatloukalové z primy, Ka ro líně 
Daňkové, Adéle Hatašové, Patriku Ko hou tovi, 
Julii Randákové a Zuzaně Therové ze sekundy 
a Lucii Jankovičové z tercie.

Vlasta Honická

dny za školou v pražských zahradách
Během putování Prahou jsme se nejprve pro
cházeli okolo Pražského hradu. Jelením příko
pem jsme obešli Hrad, který má podle archeo
logů tvar delfína. Poté jsme si prošli Královskou 
zahradu, zaposlouchali se do Zpívající fontány 
a pokračovali k zahradám na úpatí Malé strany. 
Navštívili jsme zahrady Ledeburskou, Velkou 
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cizí jazyky

anGličtina, němčina, 
FrancOuZŠtina a ruŠtina

Angličtina je na naší škole jazykem, který stu
dují všichni studenti povinně. Není ani divu – je 
světovým dorozumívacím jazykem i  jazykem 
písní a  filmů. Francouzštinu, němčinu nebo 
ruštinu, tedy nejrozšířenější jazyky našeho ge
ografického pásma, si jako druhý cizí jazyk mo
hou vybrat studenti víceletého gymnázia od 
tercie, ve čtyřletém cyklu od 1. ročníku. V sou
časné otevřené Evropě je možnost komuni
kovat alespoň ve dvou jazycích vždy vítaná 
a otevírá dveře k lepšímu a zajímavějšímu za
městnání, k dalšímu studiu či k navázání osob
ních přátelství.

V rámci výuky jazyka chceme vést k sebe
vědomému vystupování, odvaze komunikovat 
a aktivně se do komunikace v cizím jazyce také 
zapojovat. Nejde jen o pouhé „biflování“ slo
víček či gramatiky, ale především jde o schop
nost naučené správně použít v praxi.

snažíme se, aby naše hodiny byly pest
ré a  zajímavé. Používáme nejnovější učebni
ce sestavené podle moderních požadavků na 
ko mu ni kaci v  cizím jazyce, které vedou stu
denty k možnosti složit v průběhu studia me
zi ná rod ní jazykovou zkoušku z  daného jazy
ka. Využíváme také různý doplňkový materiál, 
který máme k dispozici (poslechy, videa, simu
lace situací, kvalitní slovníky, časopisy apod.). 
K dispozici je internetové připojení ve všech 
učebnách.

Výukou provázejí 
angličtina / PhDr. Miroslava Faltejsková, 
Whit ney Jo nes, Ing. Radka Karafiá tová,  
Mgr. Marie Kří žová, sha ra Ann sparr gro ve,  

Mgr. Mar ce la Te sa řo vá, Mgr. Zde něk Va cek, 
Mgr. Blanka Vy hna lo vá
Francouzština / Mgr. Jaromíra Hrášková, 
Ing. Petra svobodová
němčina / Mgr. Lucie Janderová, Ing. Renata 
Nováková, Mgr. Inka šenová, Mgr. Hana  
šteg lová, Mgr. Blanka Vyhnalová
ruština / PhDr. Miroslava Faltejsková, 
Mgr. Hana šteglová

loni odešli
Laura a James Andersonovi
Paul Barker 

nové posily pro tento školní rok
Whitney Jones
shara Ann sparrgrove 
Mgr. Zdeněk Vacek

Posily v záloze –  
t.č. na rodičovské dovolené
Mgr. simona Růžková 
Mgr. Blanka Vrzáčková

Prostory a vybavení
Výuka cizích jazyků probíhá nejen v tzv. areá
lu jazyků a  v  jazykové učebně „ve věži“, ale 
i v kmenových třídách.

jazykový areál si vyzdobili sami studen
ti – na zdech jsou motivy typické pro anglicky 
a francouzsky mluvící země, takže tu najdete 
např. Big Ben, Eiffelovu věž či pro Anglii ty
pickou červenou telefonní budku, to vše dopl
něno řadou anglických a francouzských citátů. 
Díky pomoci pí prof. Vondrové máme na chod
bě jazykového areálu velké plastické mapy 
spojeného království, UsA a Francie.

Pravidelné akce
à	anglické divadlo – studenti vyšších ročníků 
hrají anglicky divadlo pro primu.
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Olympiáda v anglickém jazyce
Ve středu 9.  února v  kralupském Domě dětí 
a  mládeže proběhlo okresní kolo olympiády 
v an glic kém jazyce. Naše škola měla v soutě
ži zastoupení ve třech kategoriích. Největšího 
úspěchu dosáhl Petr Chmel (2.g), který ve své 
ka te go rii získal první místo. Petrovi gratulujeme 
a všem ostatním soutěžícím děkujeme za účast 
a výborné výkony, které v soutěži předvedli. 

Marcela Tesařová

anglické divadlo (septima hraje pro primu)
Dne 10. února 2011 sehrála septima dvě divadel
ní scénky primě. Jednalo se o detektivní příběhy 
s pohádkovými prvky. Vedle zvířátek a kouzel
ných postaviček se objevili i detektivové a agen
ti FBI. obě představení byla zdařilá. Primáni byli 
pozornými a vděčnými diváky. Zvláštní poděko
vání patří studentům septimy za napsání scé
nářů a režii. Pozoruhodné byly i herecké výkony. 

Miroslava Faltejsková

dánští studenti opět v Kralupech
V  úterý 12.  dubna do školy zavítali po dlou
hé době zahraniční studenti. Tentokrát jsme 
se mohli těšit z  návštěvy dánských studen
tů z Langkaer Highschool ve městě Tilst, kteří 
se do České republiky vydali již týden předtím 

à	Výměnné pobyty / vzájemné partnerství 
se školou v zahraničí, obvyklou součástí je ko
munikace v cizím jazyce s vrstevníky, poznávání 
navštívených míst a kultury a práce na společ
ném projektu. Naši studenti bývají ubytováni 
v rodinách a sami poskytují přístřeší studento
vi z partnerské školy.
à	studijní a poznávací zájezdy / součástí je 
intenzivní jazykový kurs v zahraničí nebo cesto
vání zaměřené na poznání dané země a s ním 
spojenou komunikaci v cizím jazyce.

lOni se nám POVedlO

anglické divadlo
Dne 17. prosince 2010 se studenti třetích roční
ků gymnázia a obchodní akademie vypravili do 
Branického divadla v Praze. Měli jsme možnost 
zhlédnout hru g. B. shawa Pygmalion. Před
stavení bylo v anglickém jazyce, neboť herci 
byli rodilí Angličané. scény byly často netradič
ní. Po představení jsme měli možnost zůstat 
v Praze a vychutnat si předvánoční čas ať už 
nákupem dárků nebo procházkou po zasněže
ném Václaváku.

Kamila Šulíková (7.G)
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klubovny, kde je paní Tesařová oficiálně uvítala 
na škole, a prohlídka budovy mohla začít. opět 
se utvořily českodánské skupinky, které nevy
nechaly jediný kout školy. Nahlédli jsme do ho
din matematiky, fyziky, biologie... Poté byl čas 
na menší procházku za poznáním města. Vydali 
jsme se na Hostibejk (pro většinu Dánů téměř 
vysokohorská túra), odkud měli návštěvníci vý
hled na celé Kralupy. Bohužel začalo pršet, tak
že si hosté rychle vyfotili, co mohli, a úprkem 
jsme se vrátili ke škole, kde nás čekal společný 
oběd. Kombinace rizota a koprovky Dány vyved
la z míry. Měli velké dilema. Varovali jsme je to
tiž, že většina mladých lidí koprovku nemiluje, 
a doporučili jim rizoto. Jenže velkým lákadlem 
koprovky byly knedlíky, které devadesát procent 
Dánů v životě neochutnalo. Říkali, že jim chut
ná... Po obědě jsme stihli probrat už jen pár věcí 
a nastal čas loučení. Z Dánů celý den vyzařova
lo nadšení. Vášnivě diskutovali, zajímalo je úpl
ně všechno. Proto bych chtěla říci, že se návště
va perfektně vydařila. Děkujeme paní Tesařové, 
která celou akci zorganizovala a díky níž mají 
naši studenti příležitost popovídat si s cizinci.

Lenka Čechurová (3.A)

a přebývali v pražském hotelu. Mezi poznává
ním památek Prahy, o  které oni sami nadše
ně mluvili jako o nejmalebnějším městě, jaké 
kdy měli možnost spatřit, se vydali i do Kralup, 
přesněji do naší školy. Jejich záměrem bylo blíže 
se seznámit se vzdělávacím systémem v Česku, 
ale hlavně s novými lidmi, od kterých by měli 
možnost dozvědět se něco o  odlišné kultu
ře. Paní profesorka Tesařová se celé akce ujala 
a vybrala několik studentů z 5.g, 3.A a 3.B, ze 
kterých se ze dne na den staly „hostesky“. 

V 10 hodin už všech 26 dánských studentů 
se svými profesory sedělo v učebnách jazyků 
a netrpělivě čekalo, co se bude dít. Vzhledem 
k  tomu, že ve třetích ročnících zrovna probí
hala hodina angličtiny, promíchali jsme Dány 
s českými studenty a rozdělili je do malých sku
pinek. Celou hodinu byl z učeben slyšet smích 
a vášnivé diskuze v angličtině, což bylo dobrým 
znamením. Záměr probírat vzdělání v  Česku 
a v Dánsku se rychle přehoupl na úplně jiná té
mata. Bavili jsme se o všem, co může mladé lidi 
zajímat. Přes sporty, volný čas, hudbu, seriály 
jsme se dostali až k českému pivu, podle Dánů 
jedinečnému, a k nejvyšší dánské hoře, která 
nepřesahuje výšku kralupského Hostibejku.

Hodina uběhla nesmírně rychle a přišla dru
há část programu. s Dány jsme se natěsnali do 

1  Dny za školou: Vůně jižní Francie 

2  Dánové vášnivě diskutovali, zajímalo je 
úplně všechno...

3  V mýtickém bretaňském lese Broceliande. 
Tady někde žije Merlin 
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atmosféru plnými doušky. Domů jsme se všich
ni vraceli spokojeni a s dobrou náladou.

Kamila Dejmková (2.A)

Olympiáda v německém jazyce 
Dne 26. ledna 2011 se naši studenti zúčastni
li okresního kola olympiády v německém jazy
ce, které se konalo v DDM. olympiáda probíha
la ve třech kategoriích. Naši studenti si vedli 
dobře. Hanka sytařová ze 4.g obsadila 1. místo 
v kategorii víceletých gymnázií a Diana Jamal
Aldinová ze 7.g získala 3.  místo v  kategorii  
1.–3. ročníků středních škol. 

Hana Šteglová

Projekt comenius – natáčení pohádky 
O červené karkulce 
18. dubna se vydala do Kass Vltava skupina slo
žená z amatérských herců, poloprofesionálního 
natáčecího týmu, podržtašky a  paní profesor
ky Jaromíry Hráškové nafilmovat ztvárnění cca 
dvouminutového úseku dobře známé pohádky 
o Červené karkulce. Výsledek můžete zhlédnout 
sami na http://vimeo.com/23004104. Video 
bylo natočeno pro potřeby mezinárodního pro
jektu Comenius s názvem Contes, mythes et lé
gendes d’une Europe Unie. Pohádka o Červené 
karkulce byla rozdělena do několika částí, kte
ré sehrají a natočí studenti zúčastněných zemí. 
Původně se naše výprava měla dostavit do Litvy 
a tam by se točilo společně. Žel stanovený ter
mín koliduje s maturitními zkouškami, a tak bylo 
rozhodnuto, že daná část bude natočena oddě
leně. V hlavních rolích můžete spatřit Jaroslava 
Kaněru (7.g) v roli odvážného myslivce, Lukáše 
Boháčka (3.A) jako hrozivého vlka a Lenku strou
halovou (7.g) v dvojroli huňatého lesního zvíře
te a Červené karkulky. o zfilmování se postarali 
kluci ze studentských televizních novin Kryštof 
Raška a Vašek Michovský (7.g). 

Jakub Kulhan (7.G)

dny za školou – Královská cesta anglicky
V rámci Dnů za školou se několik studentů ter
cie pustilo do ne zrovna lehkého úkolu – poku
sit se zpracovat informace o pražské Královské 
cestě a  připravit prezentace v  angličtině. 
Nejprve si studenti rozdělili jednotlivá zastave
ní a o každém z nich si vyhledali potřebné in
formace. Druhý den jsme vyrazili do Prahy, kde 
jsme celou Královskou cestu prošli, prohlédli 
a také nafotili. Závěr patřil finálnímu zpraco
vání prezentací (zpestřením je i krátké video). 
Některé prezentace se skutečně povedly a se 
souhlasem autorů budou sloužit jako výukový 
materiál v hodinách angličtiny.

Marcela Tesařová

exkurze do drážďan
Dne 21. prosince 2010 se žáci 3.B, 2.B a 2.A spo
lu s  profesorkami paní šteglovou a  paní 
Hrušovskou vypravili na exkurzi do Drážďan. 
Toto hlavní město saska se může pochlubit 
hned několika restaurovanými památkami. Náš 
autobus zastavil nedaleko zámeckého kom
plexu Zwinger, kde je známá galerie starých 
mistrů se sbírkou obrazů světových malířů. Po 
prohlídce nádvoří jsme společně došli k budo
vě semperovy opery na operním náměstí. Poté 
jsme si zevnitř prohlédli největší saský kostel 
Hofkirche, který nás velice zaujal. Dále jsme po
kračovali kolem fresky knížecího průvodu, kte
rá spojuje náměstí mezi kostelem Hofkirche 
a drážďanským zámkem. Poté jsme si prohlédli 
skvostný luteránský kostel Frauenkirche a do
šli až na Brühlovu terasu. Zde končila společná 
část naší exkurze a následoval více než třího
dinový rozchod, během kterého si každý mohl 
projít vánoční trhy nebo cokoliv jiného, co mu 
přišlo zajímavé. Měli jsme připraveny referáty 
k  jednotlivým památkám, a proto jsme nepo
třebovali ani žádného průvodce. Díky příjemně 
zasněženému dni jsme si vychutnali vánoční 
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Tho ma se Man  na a s jejich pro fe sor kami. Cesta 
byla dlouhá, ale s příjemnými zastávkami jsme 
ji všichni zvládli.

Do Fran cie jsme dorazili v úterý dopoledne 
a navš tívili jsme Avig non. Prošli jsme si Pa lais 
des Pa pes a také jsme si zatančili na avig non
ském mostě Pont saintBé né zet. Ve tři hodi
ny jsme odjížděli do kempu. Ubytovali jsme se 
v mo bil ho mech v kem pu Cas tel las poblíž měs
teč ka sè te. 

Ve středu jsme okolo osmé odjeli navštívit 
sè te, kde jsme prošli muzeum ústřic a na kou
pili na mar ché (tradiční trh). Zdolali jsme kopec 
s cílem navštívit hřbitov námoř níků. Jsou zde 
pohř beni P. Va lé ry a J. Vil lard. 

Z  říše mrt vých jsme vyrazili do Mont pel
lier, kde všechny postihla nákupní horečka. 
Viděli jsme Uni ver si té de Mont pel lier, slavnou 
lékařskou fa kul tu založenou Ži dy, a katedrálu 
st. Pierre.

Další den nás čekala návštěva Ar les, mís
ta působení malíře Vin cen ta van gog ha. Také 
jsme navštívili řím ský am fi teá tr, ka te drá lu 
a klášter st. Trop hi ma. Poté jsme lodí vyrazi
li do přírodní rezervace Ca mar ques, kde jsme 
viděli hejna vo la vek po pe la vých a  cho cho la
tých, černé bý ky (je zajímavé, že nemají rohy 
hori zon tál ně, ale ver ti kál ně), bílé koně a čtyři
cet druhů ko má rů, se kterými jsme odcestovali 
autobusem zpět do kem pu.

V pátek jsme navštívili stře do vě ké opevně
né město Car cas son ne, kde foukal velice silný 
vítr. Po prohlídce jsme odjeli do kempu a šli na 
pláž. Nechyběly ani večerní zábavy. 

V sobotu jsme cestou domů projížděli po 
nejvyšším mostě na světě, který se jmenuje 
Millau a vede přes kaňon řeky Tarn. odjížděli 
jsme domů v opravdovém horku a přáli si ale
spoň ještě týden zůstat. Výlet byl opravdu 
krásný. 

Denisa Hoffmanová (1.A) 

legendy, mýty a pověsti v rennes
V rámci projektu Comenius jsme se zúčastni
li mezinárodního setkání studentů a  učitelů 
v partnerské škole Charlese Tillona v Rennes 
ve Francii. Na toto setkání přijeli zástupci part
nerských škol ze španělska, Portugalska, Litvy, 
Polska, Itálie a Turecka a samozřejmě z hos
titelské Francie. společně pracujeme od září 
roku 2010 na projektu s názvem Contes, my
thes et légendes (Pohádky, mýty a  legendy), 
v  jehož rámci zpracováváme naše národní le
gendy a pohádky a porovnáváme je s ostatní
mi účastnickými zeměmi. Jednacím jazykem 
je francouzština. Pobyt ve Francii jsme strá
vili v rodinách francouzských studentů, takže 
jsme měli příležitost mluvit intenzivně fran
couzsky. Náplní tohoto setkání bylo poznává
ní jednotlivých kultur prostřednictvím ukázek 
národních her a tanců. Každá země si připravi
la typickou hru a naučila ji ostatní, dále jsme 
předvedli národní tanec, což u nás byla polka, 
kterou jsme zatančili v  lidovém kroji. V  rám
ci pobytu jsme měli také možnost seznámit 
se s městem Rennes, navštívili jsme mytický 
bretaňský les Broceliande a vyslechli jsme si le
gendy, které se k němu vztahují (např. o kou
zelníku Merlinovi a  rytířích Kulatého stolu). 
Celé setkání proběhlo ve velmi příjemné a přá
telské atmosféře, seznámili jsme se s mladý
mi lidmi z různých zemí a poznali jejich kulturu, 
zvyky a pověsti. Navázali jsme nová přátelství 
a zdokonalili jsme se ve francouzštině.

Petra Holoubková, Hana Kyclerová  
a Lenka Strouhalová

Vůně jižní Francie
V  rámci Dnů za školou jsme 20.  června 2011 
od ces to va li do jižní Francie. Jeli jsme autobu
sem s  energickou paní průvodkyní, profe sor
ka mi paní Hráš ko vou a paní svo bo do vou, dvě
ma řidiči a s výřečným pražským gym ná ziem 
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exaktní předměty

matematiKa, FyZiKa 
a VýPOčetní techniKa

slavný přírodovědec Charles Darwin kdysi pro
hlásil, že lidé, kteří si osvojili principy mate
matiky, mají o  jeden smysl více než obyčejní 
smrtelníci. Proč si to myslel? Možná proto, že 
matematické metody jsou absolutně přesné. 
Umímeli je používat, můžeme se na ně spo
lehnout za všech okolností. Matematické po
znatky jsou stálé, neměnné – např. Pytha go
rova věta bude platit vždy.

V  ostatních přírodních vědách tomu tak 
není. Například ve fyzice, v  oboru, který je 
s ma te ma ti kou nejvíce spřízněný, se poznání 
během staletí upravovalo a zpřesňovalo. Fy zi
ka nám nabízí k pochopení stále lepší zákony, 
kterými se řídí život na Zemi i v celém vesmíru.

Díky velkému rozvoji matematickofyzikál
ní vědy mohl vzniknout svět počítačů a výpo
četní techniky, bez nichž si moderní společnost 
neumíme představit.

V těchto předmětech jde nejen o to naučit 
se předepsané pojmy a postupy řešení úloh, ale 
ještě více o rozvoj schopnosti pochopit různé 
struktury, o rozvoj logického myšlení, argu men
tace, vzájemné komunikace, kritického myšlení.

Vedeme k hledání odpovědí na otázky
à	Proč tomu tak je?
à	Lze to dokázat?
à	Jak se o tom přesvědčíme?
à	Nedá se to vymyslet jinak?
à	Kde to mohu použít?

Výukou provázejí 
matematika / Ing. Irena Fričová, 
Mgr. Jitka Krhounková, Mgr. Hana Plecháčková, 

Mgr. Eva Popová, Mgr. olga Zymáková,  
RNDr. Andrej Plecháček
Fyzika / Mgr. Vlasta Hykyšová, 
Mgr. Boris Kubí ček, RnDr. Andrej Plecháček,  
Ing. Jana Vomáčková
Výpočetní technika / Ing. Radek Jícha, 
Mgr. Bo ris Kubíček, Mgr. Eva Popová,  
Mgr. olga Zy má ko vá

Pro tento rok přibyly tyto posily
Ing. Irena Fričová (matematika)
Mgr. Vlasta Hykyšová (fyzika)

loni odešla
Mgr. Dana Tomandlová

Prostory a vybavení
Výuka těchto předmětů probíhá v audiovizuál
ně vybavené učebně fyziky a v  laboratoři, vy
budované před několika lety díky sponzorské
mu daru Norského království, ve třech nových 
učebnách výpočetní techniky s padesáti počí
tači, popřípadě v každé třídě školní budovy, ne
boť všechny prostory školy jsou pokryty sítí wi
fi, ve všech učebnách jsou počítače a téměř ve 
všech dataprojektory.

Volnočasové aktivity
Již několikátým rokem je pro všechny zájemce 
otevřen kroužek programování. 

lOni se nám POVedlO 

matematické soutěže na naší škole  
ve školním roce 2010/2011 
Každý rok se studenti naší školy účastní něko
lika matematických soutěží, ve kterých dosa
hují pěkných výsledků.
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Ve čtyřech kategoriích (Benjamin, Kadet, Junior 
a student) řešili studenti 60 nebo 90 minut 
matematické úlohy různé obtížnosti. Letos se 
přihlásil rekordní počet 220 studentů. 

Okresní kolo Pythagoriády 
24.  března 2011 proběhlo v  Mělníku okres
ní kolo Pythagoriády. Naši studenti obsadi
li všechna první místa! V kategorii 6. tříd zví
tězil Kryštof Horák z 1.g, v kategorii 7. tříd byl 
první Petr Chmel a na 2.–3. místě Jan Pokorný, 
oba z 2.g. V kategorii 8. tříd byli čtyři vítězové, 
mezi nimi i náš tercián Vojtěch Juříček. Všichni 
jmenovaní postoupili do dubnového krajského 
kola a počínali si velmi dobře! Kategorii 8. tříd 
vyhrál Vojtěch Juříček, v kategorii 7. tříd zvítě
zil Jan Pokorný a na třetím místě skončil Petr 
Chmel. 

Hana Plecháčková

matematico pro ZŠ 2011
stává se již pěknou tradicí, že se na naší škole 
koncem roku sejdou zástupci kralupských škol, 
aby si zasoutěžili. Ve čtvrtek 9. června 2011 se ko
nal 4. ročník matematické soutěže MA  TE  MA  TI  Co. 
Tato zajímavá soutěžní hra využívá a rozvíjí kom
bi nač ní schopnosti a strategické myšlení. soutěže 
se zúčastnilo 48 žáků ze čtyř kralupských škol.

Nejlepšími stratégy z naší školy se ukázali 
Mi lan Ko cián ze 2.g (3. místo), Martin Bresťák ze 
4.g (6. mí sto) a Veronika Michalíková z 3.g (8. mí
sto). Akce se vydařila, všichni se dobře pobavili 
a na cestě domů si pochutnali na sladké odměně.

Dana Tomandlová a Jitka Krhounková

matematická olympiáda 
Kategorie a

Dne 7. prosince 2010 proběhlo školní kolo ma
tematické olympiády kategorie A. Úlohy ře
šil Pavel Růžek ze 7.g. Tato kategorie je nej
těžší a vyžaduje hluboký zájem o matematiku 
a ochotu samostatně studovat.

Kategorie Z6 a Z7
Dne 6. dubna 2011 se konalo okresní kolo Mo 
v Neratovicích. Naši školu reprezentovalo 14 
studentů z primy, sekundy a tercie. V kategorii 
Z6 2. místo obsadil Richard Bezděka a 3. místo 
Barbora Chaloupková (oba z 1.g). V kategorii Z7 
zvítězil Jan Pokorný a třetí byl Petr Chmel (oba 
z 2.g). Kategorii Z8 vyhrál Vojtěch Juříček a na 
3. místě skončila Jiřina Duspivová (oba z 3.g). 
Blahopřejeme!

Kategorie Z9
Dne 26.  ledna 2011 se konalo v  Neratovicích 
okresní kolo matematické olympiády v  kate
gorii Z9. Účast byla velmi slabá, a tak ze všech 
9.  tříd a  kvart v  mělnickém okrese soutěžili 
o postup do krajského kola jen 4 studenti. Do 
krajského kola, které se uskutečnilo 23. břez
na 2011 v Praze, z naší školy postoupila Nina 
Tran Hai Ly (4.g). Za vyřešení 4 úloh získala 13 
bodů, umístila se na 15.–18. místě z 59 mož
ných a stala se úspěšnou řešitelkou krajského 
kola. Blahopřejeme!

Dana Tomandlová a Hana Plecháčková

matematický klokan 
V pátek 18. března od 8 hodin se na naší škole 
již tradičně konala soutěž Matematický klokan. 

Pořadí Benjamín Kadet Junior student

1. Petr Chmel, 2.g ondřej Hodan, 4.g Radovan Kneblík, 5.g Jiří stránský, 8.g

2.
Martin Pohl a Jan Pokorný,  
oba 2.g

Jiřina Duspivová, 3.g 
a Kateřina Poláchová, 4.g

Jakub Tuček, 2.A Viktor sinica, 8.g

3. Richard Bezděka, 1.g Vojtěch Juříček, 3.g Renata štětková, 5.g Jakub Kulhan, 7.g
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exkurze do národního technického muzea 
Dne 31. ledna studenti druhého ročníku nižšího 
gymnázia uskutečnili exkurzi do Národního tech
nického muzea (NTM) v Praze. Byli jsme se zde 
v  rámci fyziky s  paní profesorkou Bartákovou 
a Vomáčkovou podívat na program pod názvem 
Balón. Měli jsme možnost poznat historii a funk
ci balónů, vzducholodí a letadel. Zábavné pro nás 
bylo vyrobit si vlastní horkovzdušný balón a ne
chat ho vzlétnout k vysokému stropu v muzeu. 
Po vysvětlení jaké síly působí na balónek, kte
rý byl napuštěný héliem, jsme vyzkoušeli jeho 
stoupání, klesání a vznášení. Všechny balónky po 
skončení workshopu před NTM nekontrolovatel
ně vzlétly k nebesům. V muzeu se určitě všem lí
bilo. Děkujeme všem lidem, kteří se nám v NTM 
věnovali, ale stejně tak i  paním profesorkám, 
které se rozhodly na tento program jet, a doufá
me, že nám takto zase někdy zpestří výuku. 

Karolína Turková a Julie Randáková (2.G)

Fyzikální olympiáda
30.  března se konalo okresní kolo fyzikální 
olympiády. V kategorii E zvítězila Veronika Vo
di lová (4.g) a 2. místo obsadil František Hánl 
(4.g). V kategorii F zvítězila Eliška Vondrová 
(3.g) a 2. místo patří Haně Kálalové (3.g.)

Z  naší školy dále postoupili do krajské
ho kola tři studenti z  kvinty: Martin Molek, 
Zbyšek štursa a Markéta Tomandlová. Zbyšek 
štursa z důvodu nemoci nemohl naši školu re
prezentovat. Ve velké konkurenci se studen
ti museli poprat se čtyřmi obtížnými úlohami 
a  nakonec získali krásná umístění. Markéta 
Tomandlová obsadila 3. místo a Martin Molek 
byl na 9. místě. oba jsou zároveň úspěšnými 

1  Nejlepší Klokani Benjamíni: Richard Bezděka (1.g), 
Petr Chmel (2.g), Jan Pokorný (2.g) a Martin Pohl (2.g)

2  soutěž v programování: Martin Černáč (6.g) v akci!

3  Eliška Vondrová (3.g) ve finále grafické soutěže 
graphic Wizard
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úspěšnými řešiteli. 1. místo: Adam Zá vod ský 
(4.g), 2. místo: Vojtěch Juříček (3.g) a 3. místo: 
Ja na Jiříková, Vendelín Brázda (4.g).

V nejmladší kategorii benjamin bylo z 19 
studentů 63% úspěšných řešitelů. 1.  místo: 
Petr Chmel, Jan Pokorný (2.g), 2. místo: Kryštof 
Horák (1.g) a 3. místo: Jan Kotrč (2.g).

Na závěr hodnocení letošní soutěže přímo 
od jednoho z organizátorů soutěže:
V celé ČR se zúčastnilo 14867 žáků a studen tů 
(vloni 10351, předloni 4069) ze 176 škol. Prů měr-
ně za školu soutěžilo 84 žáků.
Po kategoriích:
Kat /Počet soutěžících /Úspěšných řešitelů/ 
Dosáhlo plný počet bodů 
Benjamin 4876/ 1308 /8
Kadet 4272/ 959 /8
Junior 3751 /1252/ 22
Senior 1968/ 451 /12
Věříme, že úlohy z naší soutěže postupně bu-
dou na českých školách měnit zakořeněnou 
před stavu, že informatika je o  ovládání kan-
celář ských aplikací a pamatování si faktů o po-
čítačích. Možná, že pravidelní účastníci soutěže 
pak nebudou tolik překvapeni, až uvidí otázky 
ze státní maturity z informatiky.
Bobru zdar! 

Jiří Vaníček

Graphic Wizard 
Ve středu 23.  března 2011 se v  budově soš 
Hos tivař konalo celostátní kolo grafické sou
těže graphic Wizard. Ze 75 účastníků základ
ního kola vybrala porota 25 finalistů, mezi nimi 
i práci s názvem Elf (na téma Avatar) Elišky 
Vondrové (3.g). soutěžící se sjeli z  různých 
míst celé republiky, aby během 4 hodin vytvo
řili co nejlepší grafické dílo v kategorii vektoro
vá nebo rastrová grafika nebo výtvarná tvorba. 
Eliška si vybrala práci ve Photoshopu, kde byla 
konkurence největší vzhledem k počtu i stáří 

řešiteli, což jim otvírá dveře například na MFF 
UK nebo na FIT ČVUT. Blahopřejeme a děkuje
me za úspěšnou reprezentaci školy. 

Dana Tomandlová

soutěž v programování
Dne 15. dubna se 3 studenti naší školy zúčast
nili krajského kola soutěže v programování. Za 
žáky nás v kategorii tvorba webu reprezento
val Martin Prokopič z 1.g, za mládež jsme měli 
2 želízka v ohni na vyšší programovací jazyky – 
Martin Černáč z 6.g a Jakub Kulhan ze 7.g.

V obou kategoriích naši programátoři do
sáhli nejlepších umístění. Martin Prokopič ob
sadil, po kladně vyřízené stížnosti, první mís
to se ziskem 33 bodů. Jakub Kulhan získal za 
své řešení 17,5 bodu, což mu v dané kategorii 
bezpečně zajistilo první místo. Následován 
byl Martinem Černáčem s 11 body. Všem třem 
účastníkům gratulujeme!

Radek Jícha

soutěž informatický bobr 
Ve dnech 8.–11. 11. 2010 jsme se zúčastnili již 
3. ročníku mezinárodní soutěže Bobřík informa
tiky. Každý den se soutěžilo v jedné kategorii. 
Celkem se zúčastnilo 89 studentů naší školy. 

V nejstarší kategorii student se ze 16 zú
častněných stali pouze 4 úspěšnými řešiteli 
(tj. získali alespoň 150 bodů). V této katego
rii máme jediného zástupce naší školy, který 
získal maximální počet 240 bodů. 1. místo: Jiří 
stránský (8.g), 2. místo: Lukáš Boháček (3.A) 
a 3. místo: Košťálová Markéta (8.g).

V kategorii junior je ze 40 účastníků 50% 
úspěšných řešitelů. organizátoři přepočítá
vali výsledky a  konečné pořadí je: 1.  místo: 
Radovan Kneblík (5.g), 2. místo: Vojtěch Jurek 
(5.g) a 3. místo: Martin Molek (5.g).

Do kategorie Kadet se přihlásilo 14 velmi 
zdatných soutěžících, a  79% z  nich se sta lo 
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prů my slo vé školy a Gymnázia z Kladna a Dvo-
řá kova gymnázia v Kralupech nad Vltavou již 
od půl deváté napjatě očekávaly start turna-
je. Ten se mírně posunul, ale potíže kvůli tomu 
nevznikly. 
Dvě skupiny byly napěchované napínavými 
zápasy a  po jejich odehrání se účastníci roz-
loučili s  týmem Éčáčci ze Střední průmyslové 
školy Kladno. Osm zbývajících postoupilo do 
pavouka a  už tady začala houstnout atmo-
sféra. Již v prvním kole došlo ke třem rozstře-
lům, kdy po posledním z nich vybojoval postup 
tým GymKladno B. Oba týmy z  Kladna nako-
nec ovládly celý turnaj. Ukořistily obě postupo-
vá místa, a tak pořadatelská škola hrála o třetí 
a čtvrté místo.

„DOGA 2010“ nakonec skončila třetí. Hrála ve slo-
že ní: Kateřina Pokorná, Marek Gecašek, Mar tin 
Ha nousek, Tomáš Mikulů a Jiří Taraba.

Roman Cholasta 

dny za školou s fyzikou 
Deset studentů z kvinty se rozhodlo pomoci 
profesorkám Janě Vomáčkové a Daně To man
dlové s úklidem kabinetu, laboratoře a učebny 
fyziky. Třídili pomůcky, utírali prach, odstraňo
vali vodní kámen z kádinek a zkumavek, páje
li kontakty u rozbitých součástek. Třetí den si 
dokonce troufli na vymalování učebny fyziky. 
Každý den po dobře vykonané práci následo
val relaxační fotbálek. Nejvíce se o zvelebení 
prostor fyziky zasloužili Marek gecašek, Ra
dovan Kneblík, Martin Molek, David Pospíšil 
a  Marcel svět z  5.g. Poděkování patří také 
Petru Cingrovi ze 3.B a Járovi Kaněrovi ze 7.g, 
kteří udělali druhý nátěr učebny, i když absol
vovali jiný projekt.

Dana Tomandlová 

ostatních soutěžících. Každý finalista si zvolil 
jedno z témat: Vzdálená budoucnost (Hvězdné 
vál ky, Apokalypsa), Změna reality (Atlantida 
ve 3. tisíciletí, U nás bez nás), Fantastická mi  
nu  lost (Válka mezi nebem a peklem, stvo ře ní 
světa). Letos jsme ze soutěže nepřivezli medai
li, ale mnoho grafických nápadů a inspirací pro 
další tvorbu. gratulujeme Elišce k účasti v celo
státním kole grafické soutěže stře doškoláků!

Eva Popová

PišQworky – školní kolo 
V pátek 15. října 2010 se 40 studentů od primy 
až po sextu sešlo ve 13 hodin v učebně 12. Každý 
si vylosoval a našel protihráče, a pak už se „kříž
kovalo a  kolečkovalo“. soutěžící prošli třemi 
koly, takže za sehraných 6 duelů mohli získat 
až 12 bodů. Někdo měl štěstí, jiný zase strate
gii na výhru, někdo si šel vyzkoušet, co zvlád
ne. Po hodině „těžkých bojů“ bylo jasné, kteří 
studenti nás budou reprezentovat v oblast ním 
kole: Katka Pokorná, Veronika Vo di lo vá, Lucie 
Nová, Marek gecašek, Tomáš Mikulů, Mar tin 
Hanousek, Aleš Zima a Jiří Taraba. oblastní kolo 
opět pořádala naše škola. Do krajského kola 
jsme letos velmi těsně nepostoupili, ale za rok 
to určitě vyjde. 

Eva Popová

Podívejte se na „reklamní piškvorková videa“ 
na http://www.pisqworky.cz/ 
PišQworkové drama podle hlavního koordiná
tora celostátní soutěže:
Pro mnohé obyčejný den. Studentům středních 
škol ze Slaného, Kladna a Kralup nad Vltavou 
se datum 10. 11. vryje do paměti. Pojďte se po-
dívat, jak se bojovalo v  Kralupech. Na Dvo řá-
kově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou se se-
šlo celkem devět týmů, které spojoval jeden 
cíl – postoupit do krajského kola v Piš Qwor kách. 
Týmy z Ob chod ní aka de mie ve Sla ném, Střed ní 
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biologie / Ing. Iva Brysová, Mgr. Filip Volák
chemie / Ing. Zora Knoppová, Ing. Renáta 
No vá ková, Ing. Jana Vomáčková

Prostory a vybavení
Výuka probíhá v odborné učebně zeměpisu, bi
ologie, chemie, v laboratořích, na školní zahra
dě, v muzeích a v terénu.

Pravidelné akce
à	Zeměpis / Během roku probíhají besedy 
a přednášky se zajímavými lidmi, kteří vyprávě
jí o svých cestovatelských zážitcích. Každoročně 
připravují studenti 3.  roč. zeměpisného semi
náře školní kolo zeměpisné olympiády pro své 
mladší spolužáky. Výuka je doplňována exkur-
zemi, např. společný výjezd studentů ze 3. roč
níku a kvarty do Českého krasu, kde se starší 
studenti stávají průvodci mladším spolužákům. 
V posledních letech jsou do výuky zařazovány 
dokumenty z festivalu jeden svět i přímá účast 
na tomto největším festivalu dokumentárních 
filmů ve střední Evropě.
à	biologie / Pod vedením Ing. Brysové a vy
braných studentů je vedena adopce na dál-
ku. studenti se účastní přírodovědné soutěže 
Klo kan. V rámci výuky navštěvujeme i místní 
eko lo gické centrum a přírodně zajímavé loka
lity kralupského regionu (Hostibejk, Lutovník, 
sprašová rokle), kde výuka probíhá přímo 
v terénu.
à	chemie / Každoročně se studenti účastní 
školního kola chemické olympiády, ze kterého 
nejúspěšnější řešitelé postupují do dalších kol. 
Chemický seminář jezdí na exkurzi na VŠcht. 

lOni se nám POVedlO 

biologická olympiáda 
Dne 7. února 2011 proběhlo školní kolo biolo
gické olympiády kategorie A a B. olympiády 

Přírodovědné předměty

ZeměPis, biOlOGie, chemie

Člověk je součástí přírody. Z  přírody vzešel 
a neustále se k ní vrací. Přírodní podmínky ho 
ovlivňují a formují a on ovlivňuje a formuje pří
rodu. Zeměpis, biologie a chemie jsou přírodní 
vědy, které pomáhají lidské společnosti orien
tovat se v  přírodním prostředí a  zároveň ho 
nepo š ko dit a uchránit pro příští generace.

Zeměpis studentům otevírá brány do světa, 
pomáhá jim orientovat se v  současném svě
tě, pochopit problematiku regionů, analyzovat 
geopolitickou situaci, vysvětlit přírodní ka ta
strofy i divy světa.

Biologie vytváří pozitivní vztah k přírodě, 
učí být zodpovědným za své zdraví a uvážlivě 
využívat přírodní zdroje. Kdo chce rozumět mo
dernímu světu, mu sí rozumět chemii, jejím ná
strahám i její ne po stra datelnosti.

V  těchto předmětech nejde jen o  vědo
mosti, ale především o hledání a objevování, 
o vztahy, příčiny, následky různých jevů nebo 
procesů. Tyto předměty vedou k samostatné
mu experimentování, vyvozování závěrů a do
cenění dopadů na přírodu.

Vedeme k hledání odpovědí na otázky
à	Co to je?
à	Proč to tak je?
à	Mohlo by to být jinak?
à	Kde to zjistím?
à	Kde to mohu použít?
à	Neublíží mi to?

Výukou provázejí
Zeměpis / Mgr. Lucie Janderová, Mgr. Marcela 
Kaňková, Mgr. Petra Klozová, Mgr. Michal Mára, 
Mgr. Filip Volák
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primátů a člověka, pohlavní rozdíly na kostře 
člověka. Další zajímavostí je např.  sbírka po
smrtných masek významných českých osob
ností. Botanickou zahradu jsme prošli podle 
pracovních listů. 

Iva Brysová

Paleontologická exkurze 
Paleontologická pěší exkurze je již nedílnou 
součástí výuky semináře biologie třetích roč
níků. Letos jsme absolvovali osvědčenou tra
su a zamířili nejdříve do prvohor. Za Minicemi 
se nachází výběžky kladenské černouhelné 
pánve, výsypky dolů skýtají množství otisků 
karbonského rostlinstva, především přesliček 
a plavuní. sebrané vzorky jsme určili, popsa
li a  pokračovali směrem k  Zeměchám, další 
zastávce – sprašové rokli. Jedná se o unikátní 
čtvrtohorní útvar se specifickou florou a fau
nou. Zdokumentovali jsme stav rokle a vydali 
se zpět ke škole. 

Iva Brysová 

exkurze chemického semináře na VŠcht 
12.  listopadu 2010 se seminář chemických 
la bo ra torních cvičení složený ze studen
tů sep ti my a  třetího ročníku čtyřletého gym
názia zúčastnil exkurze na Vysokou školu 

se zúčastnili studenti biologického semináře 
třetích ročníků. Letos byla biologická olympiá
da zaměřena environmentálně – na zkoumání 
vlivu znečištění a na problémy malých popula
cí. součástí byla také poznávačka rostlin a ži
vočichů. Vítězem školního kola se stala Anna 
Zelená ze 7.g. Blahopřejeme!

Iva Brysová 

exkurze do ZOO v pražské tróji
Jednoho pěkného květnového dne zavítali stu
denti septimy a 3. ročníku do pražské zoologic
ké zahrady. V rámci skupin (nebo individuálně) 
proběhlo shrnutí zoologie obratlovců se zamě
řením na etologii savců. Zvláště pozorování 
rozmanitého chování primátů mohlo v někom 
zanechat emoce či hlubší porozumění našim 

„nejbližším příbuzným“. 
Iva Brysová

návštěva hrdličkova muzea
Dne 12. května proběhla exkurze studentů tře
tích ročníků do Hrdličkova muzea a  botanic
ké zahrady (obojí při PřF UK Praha). Expozice 
Hrdličkova muzea jsou věnovány antropologii. 
Zhlédli jsme například sbírku trepanovaných 
lebek, egyptské mumie i mumie vzniklé přírod
ní mumifikací, porovnali kosterní pozůstatky 
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dubnového krajského kola, kde ve velké konku
renci skončil na 11. místě. V kategorii C nás re
prezentovala Markéta Tomandlová (5.g), kte
rou obrovská konkurence nezaskočila a získala 
2. místo. Blahopřejeme a přejeme mnoho dal
ších úspěchů!

Jana Vomáčková

dny za školou v přírodě a po památkách 
středních čech
V rámci těchto posledních „školních“ dnů jsme 
vyšlápli na posvátnou horu Říp, což bylo spoje
no s odpočinkem i s hezkou prohlídkou román
ské rotundy. Celou zpáteční cestu do Roudnice 
(cca 8 km) s  námi absolvoval také kamarád
ský psík, kterého jsme setřásli až u  roudnic
kého zverimexu. Druhý den byla na programu 
komentovaná prohlídka zámeckého parku ve 
Veltrusích, kde jsme také lovili a určovali zá
stupce hmyzí říše. Poslední den vyrazila naše 
skupina na kole směr Kladno – přes Zákolany 
a  Budeč jsme dojeli do záchranné stanice 
Čabárna, kde jsme si prohlédli raněné dravce 
a nedaleký vodní park. Za slušné pěší i cyklis
tické tempo zaslouží pochvalu skupinka stu
dentů primy, tercie a kvarty. 

Filip Volák

chemickotechnologickou v Praze. Během ex
kurze jsme se seznámili s  různými způsoby 
analýzy látek, například magnetickou rezonancí 
nebo chromatografií. Zjistili jsme, jak rychle lze 
určit složení neznámé látky pomocí rentgeno
vých paprsků, pokud máme k dispozici vybave
ní za několik milionů korun. Na konci prohlídky 
jsme se podívali i do biochemických laboratoří, 
kde jsme si prohlídli velice výkonný mikroskop 
a  výsledky práce s  ním  – pohyby různých or
ganel nebo virů v buňce. Z výletu jsme si kro
mě zajímavých informací a čísel odnesli i dárky 
v podobě originálních budíků ve tvaru panáčka 
s logem VšCHT, papírové skládačky nebo perio
dické tabulky prvků s říkankami pro její lepší za
pamatování. Vybral bych například říkanku pro 
druhou periodu: „Líbal Bedřich Boženu Celou 
Nahou. Ó Fuj, Nestydo!“ (Li, Be, B, C, N, o, F, 
Ne). Myslím, že nikdo nelitoval, že místo páteč
ní výuky absolvoval tuto poutavou exkurzi.

Ondřej Řehounek 3.A 

chemická olympiáda
školní kolo se konalo 7. ledna 2011. V kategorii D 
se ho zúčastnili František Hánl a Matouš Zátka 
(4.g). oba postoupili do únorového okresního 
kola. Matouš se umístil na krásném 4. místě. 
František Hánl obsadil 1. místo a postoupil do 

1  František Hánl (4.g) musel při chemické olympiádě 
prokázat praktické dovednosti. Patřilo mu 1. místo 
v okresním kole!

2 sběr a určování vzorků při paleontologické exkurzi.

3  Martin Brys při úspěšném lovu hmyzu ve Veltrusích.
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Posila v záloze –  
t.č. na rodičovské dovolené
MgA. Blanka Vrzáčková

Prostory a vybavení
Hudební výchova probíhá v audiosále se zvuko
vou aparaturou a kobercem. Výtvarná výchova 
v ateliéru nebo v keramické dílně s pecí a dra
matická výchova v audiosále nebo běžné třídě.

Pravidelné akce
à	Dvořákovo gymnázium již 10 let pořádá 
notu d / soutěž pro mladé hudebníky a zpě
váky z našeho regionu. studenti se zúčastňují 
hudebních, výtvarných a recitačních soutěží, 
spoluorganizují hudební akce (Musicfest, vá
noční akademie, zpívání v penzionu pro seni
ory). Podílejí se také na místních kulturních 
akcích, jako je Masopust, Majáles, seifertovy 
Kralupy, koncerty. 
à	Volnočasové aktivity / studenti s hlubším 
zájmem o některý z uměleckých oborů mohou 
navštěvovat kroužky vedené pedagogy školy, 
jako jsou např. pěvecký sbor, výtvarný kroužek, 
keramický kroužek, divadelní kroužek, fotogra
fický kroužek… 

lOni se nám POVedlO

Vánoční keramická dílna 
Dne 7.  prosince 2010 se uskutečnila vánoční 
keramická dílna. Již třetím rokem pod zášti
tou společnosti pro rozvoj Dvořákova gymná
zia. Zváni byli nejen studenti gymnázia, ale 
také jejich rodiče a široká veřejnost. Účastníci 
se se zapálem dali do modelování, a vznikly tak 
netradiční vánoční drobnosti na stůl, do oken, 
nebo pozornosti pro blízké. Vše proběhlo v po
klidné předvánoční atmosféře. 

Naděžda Bartáková

estetické výchovy

hudební, VýtVarná 
a dramaticKá VýchOVa

Umění je nedílnou součástí lidské kultury, všich
ni jsme jejími konzumenty i spolutvůrci. Je to 
způsob komunikace o tom, co si lidé o různých 
věcech myslí, jak je osobně vnímají, co v souvis
losti s nimi cítí. Hudební, výtvarná a dramatická 
výchova poskytují příležitost zkoumat svět ko
lem jinak než jen převážně rozumem... Jsou dů
ležitým protipólem většiny ostatních předmětů. 
součástí výuky je příprava hudebních akcí školy, 
drobných divadelních útvarů, oživování prostoru 
školní budovy, péče o přátelské vztahy ve třídě 
a rozvoj schopnosti spolupráce.

V těchto předmětech jde o to...
vnímat všemi smysly, prožít si na vlastní kůži, 
tvořit, najít metaforu, vzít v úvahu souvislosti, 
pochopit, ozvláštnit, „číst mezi řádky“, vyzkou
šet si techniku, sdělit myšlenku, najít originál
ní způsob, improvizovat, dotknout se podstaty, 
společně něco vymyslet, zazpívat nebo zahrát, 
předvést...

Vedeme k hledání odpovědí na otázky
à	Líbí se mi to?
à	Jak to na mě působí?
à	Jak tomu rozumím?
à	Kdy jsem zažil/a něco podobného?
à	Jak to zobrazím?
à	Co tím chci sdělit?

Výukou provázejí
hudební výchova – Markéta Hrdinová 
Výtvarná výchova – Mgr. Nadežda Bartáková, 
Ing. Arch. Klára Vondrová
dramatická výchova – Jan Bouchner
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Noty D ondřej Jírový (1.B) klavírní skladbu grief 
and sorrow od skladatele Toshira Mazury, poté 
zazněla hra na saxofon v  podání Michaely 
Novotné (1.A). Dále zpívali sólisté naší ško
ly Tereza Popová (1.g), Mirka šmídová (1.g), 
Lukáš spurný (2.A) a Vojtěch Růžek (letošní 
1.g) lidové písničky a melodie z filmů a muziká
lů. Na závěr se představila část pěveckého sbo
ru se svým vlastním repertoárem. Posluchači 
byli opět nadšeni a  těší se na příští setkání 
s námi... a my též.

Markéta Hrdinová

Koncert Pěveckého sboru dG na majálesu 
12. června se v rámci oslav Dnů Kralup konal 
studentský Majáles, kde vystoupil se svým 
programem také Pěvecký sbor Dg a jeho sólis
té. Kromě písní z vydaného alba Podzimní me
lancholie zde studenti představili i svou novou 
tvorbu. 

Markéta Hrdinová

nota d
10. května se v hudebním sále Dvořákova gym
názia konal jubilejní 10. ročník hudební soutě
že Nota D, kterou naše škola každoročně po
řádá. Tato soutěž je určena pro malé a mladé 
hudebníky a zpěváky, kteří mohou navštěvovat 
ZUš, ale i pro ty, kteří si rádi zazpívají či zahra
jí jen tak pro radost. Je členěna do 7 kategorií – 
pěveckých, instrumentálních a sborů a souborů. 
Letos se opět přihlásili soutěžící nejen z  kra
lupských základních a středních škol, ale také 
ze slaného, Kle can, Vel trus, Ne la ho zev si, Chlu
mína... V  hudebním sále bylo k  vidění a  sly
šení mnoho kvalitních výkonů, panovala zde 
velmi přátelská atmo sfé ra, dokonce si všich
ni, včetně publika, na závěr společně zazpívali. 
Úspěchy našich studentů jsou tyto: Tereza Po
po vá (1.g) – 2. místo mladší zpěváci a 2. místo 
mladší instrumentalisté; Miroslava šmí dová 

Karlovarský skřivánek 
Tereza Popová (1.g) a Veronika Langrová (3.g) 
reprezentovaly 25.  února naši školu v  kraj
ském kole pěvecké soutěže Karlovarský skři
vánek. Podmínkou soutěže je zpěv bez mik
rofonu a  před odbornou porotou a  publikem 
zazpívat dvě písně (lidovou a umělou) za dopro
vodu akustických nástrojů. Naše zpěvačky do
provázela kytara – Martin Tetiva (6.g), housle – 
gabriela Čížková a klavír – Markéta Hrdinová. 
Tereza Popová získala čestné uznání a Veronika 
Langrová 1. místo s postupem do celostátního 
kola, kde se umístila na krásném 3. místě z 31 
interpretů z celé České republiky. gratulujeme! 

Markéta Hrdinová

musicfest 2011 
Dne 1.  dubna se konala studentská hudební 
akce Musicfest v Kass Vltava. Této akce se zú
častnily třídy 1.A, 5.g a 2.A. Vystupovali zde také 
sólisté Dg, sbor Dg a Revival Js. Pozvání přija
ly kapely THE oXX, FIsH AND CHIPs, ABsURD 
ERRoR a  BAsTA FIDEL. Všechny zúčastně
né kapely předvedly vynikající výkon. Celou 
akci uspořádali studenti 1.A v čele s Bar bo rou 
Čejkovou a  Karolínou Křtěnovou. Děkujeme 
všem zúčastněným a především paní profesor
ce Markétě Hrdinové a panu profesoru Filipu 
Volákovi za pomoc při organizaci. Dále děkuje
me sponzorům, kteří na tuto akci přispěli. Velký 
dík patří také sTN a Jirkovi Dvo řáč ko vi za zdoku
mentování akce.

Bára Čejková (1.A), Aneta Venclová (1.A)  
a Anna Mačková (1.A)

www.musicfest.ic.cz. Videoreportáž z  ak ce: 
http://vimeo.com/22518017

hudební vystoupení v Penzionu 
Dne 24. května jsme opět potěšili kralupské 
seniory hudebním programem, který pro ně 
pravidelně připravujeme. Na úvod zahrál vítěz 
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1  Vítězka (3. místo) Karlovarského skřivánka Veronika 
Langerová se svým doprovodem: Markétou Hrdinovou, 
gabrielou Čížkovou a Martinem Tetivou

2 Kralupský masopust

3  Tereza Popová se v recitační soutěži probojovala 
k účasti v krajském kole

4 sbor Dvořákova gymnázia – vítěz Noty D v kategorii 
sbory a soubory

5 středověké tance se skupinou Mariane. Zasloužilý člen 
Michal sekyra (7.g) předvádí svůj taneční um.
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práce. Nejvíce zabrat nám dal nákres městského 
znaku. Zadání to bylo vskutku záludné, avšak my 
jsme se s tím poprali statečně. Myslíme, že naše 
dílko by mohlo zapůsobit. Výstava vybraných 
znaků proběhla v galerii v Kladně.

František Hánl a Adéla Hurtíková (4.G)

Kralupský masopust 
V  neděli 13.  března se v  našem městě konal 
masopustní průvod, kterého se zúčastnili i stu
denti naší školy od primy až po kvartu. Průvod 
prošel celým městem a při jednotlivých zastáv
kách předvedli studenti masopustní říkačky, 
které si v hodinách dramatické výchovy připra
vili. Za pozornost stály také masopustní masky, 
které byly v mnoha případech velmi originální. 

Lucie Janderová a Jan Bouchner

soutěž v recitaci 
Dne 25. března 2011 se konalo okresní kolo sou
těžní přehlídky sólových recitátorů v DDM na 
Mělníku. Z  vystoupení žáků Dvořákova gym
názia mohli diváci zhlédnout recitaci kvar
tánek Kristýny Ivančíkové, Martiny Ivanové 
a  Marie Zelené. 4.g doplnil i  mužský ele
ment, Martin Brys. sekunda byla zastoupena 
Karolínou Turkovou a 1.g reprezentovala Tereza 
Popová. Martina Ivanová získala čestné uzná
ní. Tereza, ač nejmladší zástupkyně, se probo
jovala k účasti v krajském kole, které se konalo 
3. dubna v Kolíně. Na této přehlídce bylo možno 
zhlédnout mnoho zajímavých vystoupení po
stupujících soutěžících z jednotlivých okresních 
kol, z kterých byli porotou vybráni k postupu do 
celostátního kola dva účastníci v každé katego
rii. Terezka podala velmi pěkný výkon, a tak jí 
přesto, že se do celostátního kola neprobojova
la, k jejímu úspěchu gratulujeme. 

Jan Bouchner 

(1.g) – 3. místo mladší zpěváci; Lukáš spur ný 
(2.A) – 1. místo starší zpěváci; Miroslav Uher 
(4.A) – 3. místo starší zpěváci; Patrik Kohout 
(2.g) – 2. místo mladší instrumentalisté; ondřej 
Jí ro vý (1.B) – 1. místo starší instrumentalisté; 
Mi cha ela Novotná (1.A) – 2. místo starší in stru
men  ta listé; sbor Dg a sošE – 1. místo sbory 
a soubory

Markéta Hrdinová

Výzdoba jídelny
V září se výtvarná část 5.g rozhodla vylepšit 
vzhled naší školní jídelny. Nastudovali si vlivy 
určitých barev na apetit strávníků a zjistili, že 
volba barvy jídelny závisí na mnoha faktorech. 
Především na soudobých trendech, na věku, ale 
i na povahových vlastnostech člověka. Po zvá
žení těchto faktorů se rozhodli zvolit světlé 
odstíny žluté, zelené a okrové. Žlutá podporu
je chuť k jídlu a zelená barva navozuje v jídel
ně pocit čistoty a svěžesti, také snižuje apetit 
a zamezuje tak našemu přejídání. Vymalované 
části stěn byly rozmístěny tak, abychom si 
mohli sednout čelem k té, jejíž vliv nám je prá
vě příjemný. Když máme hlad a chceme si jíd
lo řádně vychutnat, sedneme si čelem ke žluté. 
Naopak, když nemáme zas tak velký hlad nebo 
držíme dietu, je pro nás vhodná zelená. K da
ným barvám vytvořila 5.g okrasné panely, kte
ré potěší oko strávníka. 5.g si s výzdobou dala 
hodně práce a  doufá, že Vám zpříjemní váš 
mnohdy krátký pobyt v jídelně. 

Magda Šlehoferová, Monika Smetanová 

městský znak
Naše škola se nedávno rozhodla k odvážnému 
činu, a to přihlásit se do soutěže o nejlepší znak 
města vyrobený z odpadních materiálů a zároveň 
k pokusu o světový rekord v počtu znaků měst 
soustředěných v  jedné galerii. Této riskantní 
úloze jsme věnovali přes deset hodin intenzivní 



38

výroční zpráva 2010

dny za školou – historie v praxi
První dopoledne jsme strávili se skupinou 
Mariane, která nám představila několik his
torických tanců z  období středověku. Mohli 
jsme také vidět ručně vyráběné repliky kostý
mů a některé šaty vznešených dam: ty – tedy 
šaty  – vážily dokonce až dvacet kilogramů. 
Myslím, že můžeme být rádi za dnešní trika 
a šortky. Tanečníci byli tak hodní, že nás naučili 
dva ze svých tanců, a tímto jim chceme podě
kovat za jejich ochotu a trpělivost.

Už po pátečním programu jsme měli tako
vé tušení, že tyto dny za školou budou opravdu 
dobré, a v pondělí se nám to jedině potvrdilo. 
Na začátku školního týdne býváme většinou 
rozespalí a našim tělům chvíli trvá, než se dají 
do pohybu, to se ovšem nedá říci o panu koší
káři, jehož hbité ruce nás už brzy zrána nauči
ly uplést si zvoneček z pedigu. Ti, jejichž zvo
nečky se zvonečkům blížily jen hodně vzdáleně, 
mohli své štěstí zkusit u pana kováře.

Poslední den k  nám zavítal pan Marek 
šlech ta, který se už řadu let věnuje spirituá
lům. Během jednoho dopoledne je samozřejmě 
nemožné naučit nás spirituály zpívat, ale pan 
šlech ta se snažil, seč mu síly stačily. Zapojili 
se všichni, dokonce i ti, kteří si ani ve sprše ne
pobrukují, což bylo určitě způsobeno kou zlem 
té krásné hudby. Ještě před hlavním progra
mem nám Michal Řehák – student 2.B – po
vyprávěl o  dobovém středověkém oblečení 
a sám se také v jednom předvedl. 

Myslíme si – a všichni zúčastnění nám jis
tě dají za pravdu – že tyto dny za školou se 
opravdu vydařily. Velké poděkovaní patří paní 
profesorce Lulkové, která připravila takovýto 
zábavný program, a také paním profesorkám 
Hrdinové a Bartákové, které nám byly oporou, 
ať už při pletení z pedigu, nebo nám pomáhaly 
vyzpívat ty nejvyšší tóny spirituálů. Děkujeme.

Kačka Poláchová a Jana Jiříková (4.G)

tělesná výchova

„Mějte z pohybu radost!“... to je věta, ve které se 
skrývá hlavní motto výuky tělesné výchovy na 
naší škole. V dnešní době, kdy se pravidelný po
hyb stává stále větší vzácností a chronické civi
lizační nemoci zasahují stále mladší generace, 
chceme našim studentům pomoci najít cestu ke 
zdravému životnímu stylu, respek tu a  ohledu
plnosti vůči vlastnímu tělu. spolu s vytvořením 
pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví klademe 
důraz na prožitek, který sport nabízí. Zažít pocit 
vítězství nebo i porážky, překonávat hranice vlast
ních fyzických limitů a nepříjemné pocity spojené 
s únavou, být v těsném kontaktu s ostatními ve 
fyzicky náročných situacích – to jsou velmi cenné 
zkušenosti využitelné v každodenním životě.

od školního roku 2008/09 umožňujeme stu
den tům s různým stupněm pohybového ome
zení navštěvovat zdravotní tělesnou vý cho vu, 
která by měla přispět k jejich rychlejšímu, čás
tečnému, nebo dokonce úplnému zo ta ve ní.

Výukou provázejí
Mgr. Jaroslava Czechmanová, Mgr. Marcela 
Kaň ko vá, Mgr. Marie Kellerová, Mgr. Petra  
Klo zová, Mgr. Michal Mára

Prostory a vybavení
Výuka tělesné výchovy probíhá ve školním at
letickovolejbalovém areálu, ve školních tělo
cvičnách a využíváme také městská sportoviš
tě, jako např. zimní stadion, plavecký stadion, 
městskou nebo badmintonovou halu.

Pravidelné akce
studenti se zúčastňují meziškolních spor tov
ních klání na okresních a  krajských úrov ních. 
součástí výuky jsou samozřejmě ly žař sko 
snow boar do vé výcvikové kurzy a v letních mě
sících sportovní kurzy.
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se staral Marek šlechtický. Všichni soutěžící si 
odnesli nejen spoustu zážitků, ale také malou 
sladkost na cestu domů. 

Petra Klozová 

Vánoční badmintonový turnaj
Poslední školní den tohoto roku se konal již 
2. ročník Vánočního badmintonového turnaje. 
organizátorem byla třída 4.A. Zahrát si přišlo 
23 dvojic. o stupně nejvyšší se bojovalo s ma
ximálním nasazením. Napínavý finálový zápas 
nakonec vyhráli bratři švecovi.

Petra Klozová

lyžařský kurz 1. ročníků
V lednu absolvovala 5.g, 1.A a 1.B lyžařský kurz, 
který se konal na chatě obzor a v hotelu Hnědý 
vrch v Peci pod sněžkou. Z „nelyžařů“ se za týden 
stali lyžaři, z „neběžkařů“ se za jediný den sta
li rekreační běžkaři! Užili si téměř všechny typy 
počasí. Ani déšť je neodradil od zdokonalová
ní vlastního stylu na různě těžkých sjezdovkách. 
společný týden přispěl k vzájemnému poznávání 
a respektování vrstevníků obou studijních oborů. 

Petra Klozová

lOni se nám POVedlO 

mikulášský aerobik 
Ve čtvrtek 9.  prosince 2010 se konal jubilej
ní 15. ročník Mikulášského aerobiku. Celé akce 
se zúčastnilo 65 soutěžících ze Zš generá
la Klapálka, Zš Veltrusy, Zš Komenského, Zš 
Revoluční a Dg a sošE. Účastníci přišli do nád
herně vyzdobené tělocvičny, o kterou se posta
raly čtyři asistentky ze 3.B (stejně jako o celý 
bezchybný průběh soutěže). Závodnice a zá
vodníci byli rozděleni do čtyř kategorií podle 
věku. Všichni podali úžasné výkony pod ve
dením lektorek Blanky Bělíkové a Terezy Li bi
cho vé. Viděli jsme i několik aerobikových vy
stoupení. Největší ohlas však měla sestava 
sportovního aerobiku dvojnásobné mistryně 
světa Radky Cihlářové. Tělocvična se otřásala 
v základech, když všichni fandili jejímu cviče
ní. Nejlepším závodníkům pak sestry Cihlářovy 
předávaly medaile a  diplomy. V  kategorii 6.–
7.  třída byla nejlepší Kateřina Klozová (2.g). 
V kategorii středních škol získaly nejvyšší oce
nění studentky sošE Kateřina šiková (1. místo) 
a Veronika Králová (2. místo). Na 3. místě skon
čila studentka Dg Tereza Pšeničková a 4. místo 
obhájil Jiří Kopolovič, student sošE. Celá akce 
by se neobešla bez kvalitního ozvučení, o které 

1  Vítězka Kateřina Klozová přebírá medaili 
od mistryně světa v aerobiku

2  Na Vánočním badmintonovém turnaji
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Klementové jsme se protáhli a nakonec si i za
soutěžili. Paní profesorky se rozhodly, že nám 
zpestří výcvik výletem na běžkách, a  tak se 
hned po snídani vydala první skupina po běžec
ké stopě. Třetí a druhá skupina se spojily a spo
lečně si užily výborných podmínek na svahu. 
K obědu jsme dostali specialitu kuchyně, a to 
výborný borůvkový maxiknedlík. Po poledním 
klidu se role skupin vyměnily a i druhá a třetí 
skupina měla šanci si užít zábavu, kterou ob
náší běžkařský výcvik. Po povedeném dni jsme 
byli všichni unaveni a těšili se na šunkofleky, 
které nám byly slíbeny k večeři.

Jiří Feigel a Lenka Vořechovská (2.G) 

taneční soutěž 
V listopadu se septima zúčastnila okresního 
kola středočeského tanečního poháru v hale 
na Cukrovaru v Kralupech nad Vltavou s částí 
svého předtančení, které připravovala pro stu
dentský ples. V kategorii skupinové formace 
získaly septimánky diplom a pohár za 2. místo.

Petra Klozová

taneční soutěž – kankán
Jednoho dne jsme se my, děvčata z kvinty v čele 
s paní profesorkou Klozovou, vydaly na okres
ní soutěž v tancování. Navlékly jsme si černé 

lyžařský kurz očima účastníků
Ihned po příjezdu se studenti rozdělili podle ly
žařského umu do skupin. Většina výcviku probí
hala na sjezdových lyžích, ale studenti si jeden 
den procvičili také běžkařské schopnosti a dob
rovolníci měli možnost si zajezdit na snowbo
ardu. Celodenní program byl velice rozmanitý 
a objevovaly se v něm i činnosti, které studen
ty cíleně sbližovaly. Před kurzem bylo v jednotli
vých třídách pár studentů, kteří nikdy nelyžovali 
nebo své lyže dlouho neviděli. Avšak po výcviku 
pod skvělým vedením by se mohli určitě zařa
dit i do skupiny č. 2 z původní 4., začá teč nické 
skupiny. Po namáhavých výkonech na sjezdov
kách studenti uvítali dostatek volného času na 
rekonvalescenci a prožití nezapomenutelných 
zážitků. Celý kurz se obešel bez zranění a závaž
nějších problémů. Třídy by jistě rády poděkovaly 
všem profesorům a profesorkám vedoucím tyto 
kurzy za toleranci, porozumění a vytrvalost. 

Magda Šlehoferová (5.G)

lyžařský kurz sekundy, taktéž očima 
účastníků (úryvek z online zpravodajství) 
Dnes (7.3.) jsme se probudili do krásného slu
nečného dne. Jelikož se řídíme heslem „Vstávat 
a  cvičit“, tak jsme hned po pro buzení vyběh
li na nejbližší kopec a pod vede ním Doubravky 
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punčochy, roztočily kankánové sukně a s úsmě
vem, ale i s nervozitou vyšly na parket. Ve vel
ké konkurenci 21 týmů jsme nakonec skončily 
druhé, a tudíž postupujeme do krajského kola. 
Dostaly jsme pohár, diplom a pár sladkých cen. 
Chtěly bychom velmi poděkovat paní profesor
ce Klozové, která s námi kankán secvičila a na 
soutěž nám vytvořila krásné účesy. 

Vaše kvintánky 

Volejbal dívky – okresní a krajské kolo
Ve čtvrtek 28. dubna odjelo družstvo volejba
listek na okresní kolo do Neratovic. silný tým 
tvořily Lucka Jankovičová, Lucka Nová, Míša 
Be rán ková, Verča Vodilová, Katka Horová a Ter
ka Kučerová. s přehledem prošly celou soutěží 
a zajistily si postup do krajského kola v Ra kov
níku z 1. místa! A zde naše volejbalistky opět 
zazářily! V Rakovníku na krajském kole vybojo
valy nádherné 2. místo a postoupily do kvalifi
kace na MČR. 

Petra Klozová

Kvalifikace na republikové finále  
ve volejbale
Dne 25. května se konala v Rakovníku kvalifi
kace na republikové finále ve volejbale dívek. 
Naše děvčata si postup zajistila 2.  místem 

v krajském kole. V kvalifikaci se jim již tak ne
dařílo a obsadily 3. místo. I po velmi pěkných 
výkonech se jim probojovat do finále nepoved
lo, ale i přesto je to velký úspěch. Všem dívkám 
děkujeme za velmi pěkný výsledek a za repre
zentaci školy. 

Marie Kellerová

cyklistický kurz
Hned po skončení maturit všechny třetí roční
ky odjely na cyklistický kurs do Doubí u Tře bo
ně. Krásné počasí nám umožnilo jezdit po okolí 
a poznávat krásy biosférické rezervace Tře boň
sko. Největší zábavou byla jízda na lodích, kterou 
si studenti vyzkoušeli na opatovickém ryb ní ku. 

Petra Klozová

dny za školou – akční dny
První akční den byl turnaj v badmintonu, kde 
naprosto s  přehledem vyhrál Honza Kotrč. 
Druhý den jsme věnovali letošnímu hitu tělo
cvičen – zumbě. Pod vedením našeho bývalé
ho studenta Honzy Petrovického a jeho kolegy 
Zdeňka jsme si užili latinskoamerických rytmů. 
Poslední den jsme školní hřiště přeměnili v ofi
ciální kurt a s Honzou Kotrčem jsme se učili zá
kladům tenisu a zkoušeli jsme hru. 

Marcela Kaňková a Petra Klozová

1  Jízda na lodích na opatovickém rybníku 
byla velká zábava

2  Kvintánky roztočily kankánové sukně 
a vytančily si 5. místo v kraji!

3  silný volejbalový tým dívek v krajském kole 
vybojoval 2. místo
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ekonomické předměty

eKOnOmiKa, ÚčetnictVí, 
Písemná eleKtrOnicKá 
KOmuniKace, PráVO

Ať chceme nebo nechceme, ekonomická realita 
nás provází celým životem a každý z nás, i když 
není ekonom, se s ní musí potýkat. Proto v eko
no mic kých předmětech pomáháme studentům 
jejich znalosti ekonomické reality utřídit, pro
hloubit a vzájemně propojit tak, aby je mohli 
používat v praxi na pozicích ekonomů, účetních 
a asistentek, ale také při studiu na Vš a Voš. 
Velký důraz klademe na praktickou část výuky 
ekonomických předmětů. Kromě exkurzí, od
borné praxe a projektových dnů podporujeme 
především činnost našich fiktivních firem. Ve 
školním roce 2010/2011 na škole pracovaly dvě 
fiktivní firmy – Catenella, s. r. o. (výroba a pro
dej šperků a bižuterie) a Carlos Burgeros, s. r. o. 
(rychlé občerstvení).

Nepředkládáme našim studentům „hoto
vé“ informace, ale chceme, aby se studenti 
ptali a sami se pokoušeli odpovědět na otázky: 

„Proč tomu tak v ekonomice je?“, „Jaký vliv má 
určitý ekonomický jev na mě a na ostatní oby
vatelstvo naší země?“, „Kdo a  jak může urči
tou ekonomickou situaci nebo jev změnit nebo 
ovlivnit?“ apod. Každý ekonomický předmět na 
tyto otázky odpovídá z jiného úhlu, ale nako
nec jednotlivé odpovědi poskládají ucelený po
hled na ekonomickou realitu.

1  Při státní zkoušce z kancelářského psaní.

2  Příprava stánku firmy Catanella na 
mezinárodním veletrhu

3  studenti sošE na stáži v Londýně
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exkurze do české centrály  
cestovního ruchu 
Dne 24. ledna 2011 se studenti 3.B volitelného 
předmětu Cestovní ruch zúčastnili ex ur ze do 
České centrály cestovního ruchu (CzechTou rism) 
se sídlem v Praze ve Vi no hrad ské ulici. Hlavním 
úkolem této organizace je prezentace České re
publiky v zahraničí se zaměřením na propagaci 
konkrétních oblastí cestovního ruchu, kterými 
jsou lázeňství, česká gastrono mie, kongreso
vá turistika, ale i další témata: historie a aktiv
ní dovolená. Kromě těchto zmíněných oblastí 
CzechTourism dlouhodobě propaguje v domá
cím cestovním ruchu regionální akce, které byly 
vybrány ve spolupráci se zástupci krajů.

Exkurze byla velmi zajímavá, zhlédli jsme 
pre zen taci o této organizaci, získali jsme spous
tu zajímavých materiálů a dostalo se nám od
povědi na všechny naše otázky. Chtěli bychom 
zároveň poděkovat paní Mgr. Dvo řá ko vé, která 
se nám po celou dobu věnovala.

Petra Svobodová

celostátní soutěž v účetnictví md – dal 
Ve dnech 25.–26. ledna 2011 se studentky 4.B 
Aneta Ejemová a  Ester Redlichová zúčast
nily celostátního kola soutěže v  účetnictví 
MDDal, která se každoročně koná ve Znojmě. 
studentky byly vybrány na základě školního 
kola soutěže v účetnictví, které proběhlo v lis
topadu loňského roku. soutěž byla velmi ná
ročná, skládala se ze dvou částí – první den se 
5 hodin účtovalo a druhý den se uskutečnila 
na PC část teoretická, složená ze 100 otázek. 
V konkurenci ostatních obchodních akademií 
se naše škola umístila na 50. místě z celkové
ho počtu 120 škol, převážně renomovaných oA. 
Hlavním úspěchem našich studentek bylo zís
kání certifikátu účetních, který skládají účetní 
s určitou praxí.

Petra Svobodová

Výukou provázejí 
Ing. šárka Hrušovská, Mgr. Marie Kellerová,  
Ing. Ale na Koutová, Ing. Petra svobodová, 
Ing. Ja na Vomáčková

Prostory a vybavení
Pro výuku ekonomických předmětů využíváme 
kmenové učebny jednotlivých tříd a počítačové 
učebny. Výuka fiktivních firem probíhá v učeb
ně nově vybavené kancelářským nábytkem.

Pravidelné akce
à		školní kola ekonomické soutěže, soutěže 

v PEK a účetnictví
à		Pravidelná účast v krajských a celostátních 

kolech soutěží
à		Účast na veletrzích fiktivních firem

co je nového?
Podařilo se nám zorganizovat zahraniční od-
borné praxe v rámci grantu Leonardo da Vinci. 
Deset studentů absolvovalo praxi v  Berlíně 
a pět studentů v Londýně.

lOni se nám POVedlO 

státní zkouška z kancelářského psaní 
V úterý 7. prosince proběhla státní zkouška z kan
celářského psaní, které se zúčastnili zájemci 
ze čtvrtého ročníku obchodní akademie. státní 
zkouška se skládala z těchto částí – opisu textu 
na deset minut, vypracování tabulky a obchod
ního dopisu dle zadání. Vyhodnocení bylo stu
dentům sděleno státním těsnopisným ústavem. 
státní zkoušky se vydařily, z 15 studentů bylo 14 
úspěšných. Známkoval se zvlášť opis textu a dal
ší známka obsahovala hodnocení dopisu a  ta
bulky. Převažovalo v naprosté většině hodnoce
ní výborně či velmi dobře. Věříme, že i v příštím 
školním roce bude o státní zkoušku zájem.

Alena Koutová a Marie Kellerová
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v  českém i  v  cizím jazyce, si to všichni užili. 
Nasbírali zkušenosti, které jsou nutné k tomu, 
aby byli lepšími obchodníky. 

Pracovníci marketingu obou fiktivních firem

carlos burgeros, s. r. o., na mezinárodním 
veletrhu fiktivních firem 
Ve dnech 29.–31. března 2011 jsme se zúčast
nili Mezinárodního veletrhu v Praze. Veletrh 
navštívilo mnoho českých i  zahraničních fi
rem a panovala zde velice příjemná atmosfé
ra. První den jsme si připravili a nazdobili své 
stánky a odpoledne jsme obchodovali s ostat
ními firmami, jak českými, tak i  zahraniční
mi. Druhý den byl určen hlavně pro veřejnost. 
Návštěvníci si nejprve obhlédli všechny stán
ky a  poté se rozhodli pro své obchody. Náš 
stánek byl velmi často navštěvován a sklidil 
mnoho pochval. Vybrali jsme si předmět pod
nikání, který mezi fiktivními firmami není příliš 
často k nalezení, a proto se návštěvníci v hoj
ném počtu scházeli u našeho stánku s různý
mi přáními. Poslední den panovala napjatá 
atmosféra, protože se vyhlašovala různá oce
nění. soutěžilo se o  nejlepší prezentaci, nej
lepší reklamní spot, nejhezčí stánek, nejhezčí 
katalog a poté se vyhlašoval celkový vítěz ve
letrhu. Všechny tyto disciplíny byly rozdělené 
na české a zahraniční firmy. Příliš jsme nepočí
tali s nějakou cenou, a proto nás velice potěši
lo a překvapilo, že jsme vyhráli 2. místo v sou
těži o nejlepší elektronickou prezentaci. Účast 
na veletrhu nám přinesla nové zážitky a zkuše
nosti, navázali jsme nové obchodní styky a po
hovořili v cizích jazycích. Doufáme, že příští rok 
budou studenti volitelného předmětu fiktivní 
firma pokračovat v naší činnosti. 

Karolína Lorenzová, ředitelka firmy  
Carlos Burgeros, s. r. o. 

Školní kolo soutěže v psaní na klávesnici
V pondělí 7. února proběhlo na obchodní aka
demii školní kolo soutěže v psaní na klávesnici. 
soutěže se zúčastnili studenti druhého, třetí
ho a čtvrtého ročníku. opisovali 10 minut text 
podle zadání. Hodnotil se počet čistých úho
zů napsaných za jednu minutu. Za jednu chy
bu se odečítalo 50 trestných bodů. Nejlépe si 
vedla Aneta Kulhanová ze 3.B, která napsala 
324,2 čistých úhozů za minutu. Druhé místo 
obsadil ondřej Kejmar ze 4.B se 311,2 čistými 
úhozy a třetí místo šárka Houdková ze 4.B se 
310,8 čistými úhozy za minutu. Tito tři studen
ti postoupili do krajského kola v grafických dis
ciplínách, které se koná 29. března na Kladně. 
Všem zúčastněným studentům děkujeme 
a přejeme hodně úspěchů na dalších soutěžích.

Alena Koutová a Marie Kellerová

regionální veletrh fiktivních firem 
Ve středu 26. ledna 2011 se zástupci fiktivní fir
my Catenella, s. r. o., a Carlos Burgeros, s. r. o., 
vydali do Prahy na tradiční regionální veletrh 
na vinohradské obchodní akademii. Celkem se 
zúčastnilo zhruba 30 fiktivních firem s různým 
zaměřením podnikání, jako například cukrárny, 
cestovní kanceláře, realitní kanceláře nebo také 
pivovar. Fiktivní firma CARLos BURgERos, 
s. r. o., se na tomto veletrhu představila se svý
mi výrobky – nabízí široký sortiment rychlého 
občerstvení. Druhá fiktivní firma CATENELLA, 
s. r. o., se zabývá výrobou a prodejem šperků 
a bižutérie. V 10 hodin byl veletrh slavnostně 
zahájen a mohlo se začít obchodovat. Ptáte se 
jak? Nákupčí dostali od fiktivní plzeňské ban
ky peníze a šeky a mohli začít uzavírat obchody. 
Veletrh i se slavnostním vyhlášením výsledků 
trval asi pět hodin. Na veletrhu panovala celý 
den příjemná atmosféra. studentům – obchod
níkům se zde líbilo a díky zákazníkům a poro
tě, která hodnotila komunikaci prodávajících 
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Předměty

den se nám velmi líbil, byl příjemným zpes
třením výuky ekonomiky a těšíme se na jeho 
pokračování.

Studenti 3.B 

Zahraniční praxe na sOŠe v rámci 
projektu leonardo da Vinci
Dne 29. dubna 2011 jsme se rozloučili s naší 
školou a vydali se na zahraniční odbornou pra
xi v  rámci mezinárodního projektu Leonardo 
da Vinci, která probíhala od 1. května 2011 do 
1. června 2011. Místem výkonu praxe byl Berlín 
(10 studentů a studentek) a Londýn (5 studen
tů a studentek). Třídní učitelky nám na cestu 
připravily i  tradiční buchty a s přáním hodně 
štěstí a úspěchů nás vyslaly „do světa”. Po mě
síčním pobytu v cizím prostředí jsme se vrátili 
šťastně domů a chtěli bychom za tuto obrov
skou příležitost poděkovat škole a všem, kteří 
měli práci se zařizováním praxe, i všem profe
sorům, kteří tolerovali naši poměrně dlouhou 
absenci. Byla to skvělá možnost načerpat hod
ně nových zkušeností a znalostí. Praxe se nám 
většinou líbila, občas to bylo náročnější, zvlášť 
po jazykové stránce, ale rozhodně nás to nau
čilo toleranci, větší trpělivosti a samostatnosti.

Absolvování praxe v zahraničí pro nás by
lo zkušeností k  nezaplacení a  jsme opravdu 
moc rádi, že jsme se tohoto projektu mohli 
zú častnit. 

Studenti 2.B a 3.B  
Střední odborné školy ekonomické

Krajská soutěž v grafických disciplínách 
Dne 29. března 2011 se studenti naší školy zú
častnili soutěže v  grafických disciplínách na 
střední průmyslové stavební škole Kladno. Zde 
se ti nejlepší z naší školy zúčastnili tří disciplín – 
wordprocessingu, korektury textu a  rych
lopisu, v  nichž se utkali s  elitou konkurenč
ních středních škol našeho kraje. Ve výsledku 
se nám podařilo zaujmout průměrné pozice 
a uhájit dobré jméno školy. V průběhu soutě
že jsme načerpali zkušenosti, které příští rok 
v Příbrami jistě zúročíme. 

Monika Smetanová (5.G), Iza Nosková (5.G), 
Ondra Kejmar (4.B), Aneta Kulhanová (3.B) 

a Šárka Houdková (4.B) 

Zaměstnanec nebo podnikatel
V pondělí 20. prosince 2010 se uskutečnil první 
projektový den třídy 3.B na téma Za měst na nec 
nebo podnikatel. Cílem bylo posoudit výhody 
a nevýhody životní role zaměstnanec a život
ní role podnikatel. Tento den jsme se zabývali 
problematikou pracovního poměru a měli jsme 
ho posoudit jak z  pozice zaměstnance, tak 
z pozice pod ni ka tele – zaměstnavatele. 

Na začátku dne jsme byli rozděleni do čtyř
členných skupin, ve kterých jsme po celý den 
pracovali. Prvním úkolem bylo vyplnění kří
žovky týkající se ekonomických pojmů. Podle 
tajenky skupina zjistila, kterým tématem se 
bude zabývat – zaměstnancem nebo zaměst
navatelem. Poté jsme zpracovávali prezentace 
k dílčím tématům, například k tématu pracov
ní podmínky, pracovní kázeň, uzavření a ukon
čení pracovního poměru, odpovědnost za ško
dy vyplývající z pracovního poměru atd. Bylo 
zajímavé a pro náš budoucí profesní život pří
nosné tuto problematiku posuzovat z pohledu 
zaměstnance a pak z pohledu zaměstnavate
le. Celý projektový den byl proložen ekonomic
kými hádankami, kvízy a anekdotami. Tento 
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1.a
horní řada zleva / František Listík, Jan Paleček, Viktor Tlášek, Daniel David, Marek šula, Martin Řimsa, Petr Verbíř, Adam 
Brindzej, Michal Jindřich, Dominik Kauč. Prostřední řada zleva / Jiří Procházka, ondřej Vít, Karolína Křtěnová, Barbora 
Nezbedová, Zuzana Noulová, Michaela Novotná, Richard Kalenda, Tuan Tu Bui, třídní profesor PhDr. Ivo Honický. dolní řada 
zleva / Aneta Venclová, Barbora Čejková, Denisa Tintěrová, Tereza Pořická, Helena Jedličková, Anna Mačková, Kristýna 
Pospíšilová, Aneta Masopustová, Lucie Provazníková

Pedagogický sbor
dolní řada zleva / Mgr. Boris Kubíček, Mgr. Eva Popová, Ing. Radmila Karafiátová, Mgr. Marcela Kaňková, Mgr. Hana 
Plecháčková, Mgr. Marie Křížová, Ing. Iva Brysová, Mgr. Filip Volák, Mgr. Michal Topor, Ph.D. druhá řada zleva / Mgr. Marie 
Kellerová, PhDr. Miroslava Faltejsková, PhDr. Vlasta Honická, Mgr. Zora Knoppová, Mgr. Marcela Tesařová, Mgr. Jaroslava 
Czechmanová, Mgr. Blanka Vyhnalová, Mgr. olga Zymáková, Mgr. Jaromíra Hrášková, Mgr. Ludmila Zajícová, gabriela 
Turýnská, Mgr. Lucie Janderová, Mgr. Jitka Krhounková, Ing. Petra svobodová. třetí řada zleva / Ing. Alena Koutová, 
PhDr. Ivo Honický, Mgr. Michal Mára, Ing. Radek Jícha, RNDr. Andrej Plecháček, Mgr. Petra Klozová, Ing. Jana Vomáčková Csc., 
Ing. šárka Hrušovská, PhDr. Marie Lulková, Mgr. Inka šenová, Ing. Renáta Nováková, Mgr. Hana šteglová. 
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1.G
horní řada zleva / Kryštof Horák, Vladimír Bejr, Tomáš Rubek, David Meca, ondřej soukup, Patrik Hájek, Vít Valdhans, 
Aleš smolík, Lukáš Řídký. Prostřední řada zleva / Třídní profesorka Mgr. Lucie Janderová, Michaela Juříčková, Tereza 
Vlasáková, Aneta Ryntová, Nikola Zatloukalová, Tereza Mařanová, Martina skalníková, Eliška Protivová, Anna srbková, 
Eliška Novosadová. sedící zleva / Richard Bezděka, Lucka Pham Phu Thao Nhi, Anna Dvořáčková, Bára Chaloupková, Martin 
Prokopič, Miroslava šmídová, Tereza Popová, Eliška Herinková, Tereza Apltová, Vitaliy Koval, Lubomír svět. 

1.b
První řada zleva / Aneta Rousová, Anna Lísková, Julie Noevová, Petra Poláková, Kristýna simiková, Michaela Koulová, Lenka 
Hofierková, Aneta Čápová, Tereza Kůtová.druhá řada zleva / simona Beránková, Lucie Kořínková, Jana Kurelová, Dana 
Brožková, Aneta Žižková, Monika slavíčková, Alice Trejbalová, Kristýna Křenčilová, třídní profesorka Mgr. Marie Kellerová. 
třetí řada zleva / son Bui Noc, Michal Vrchota, ondřej Jírový, David Mrázek, Patrik ševčík, Jakub Hoffmann, Michael 
slapnička, Klára Fuksová.
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2.a
První řada zleva / Martin švec, Tomáš Franc, Lukáš spurný, ondřej Jakoubek, Milan Topol, Jiří sytař, Dominika sýkorová, 
Jakub Tuček. Prostřední řada zleva / Třídní profesorka Mgr. Marcela Kaňková, Nikola Viktorinová, Kristýna Macalová, 
Kateřina Rektoříková, Tereza Plecháčová, Aneta Pravdová, simona Varhaníková, Bohdana göblová, Michaela Benešová, Iveta 
glončáková. sedící zleva / Daniela Zádová, Tereza Pšeničková, Ivana Hodonská, Adéla Hadravová, Aneta Drobná, Kateřina 
Kollarovská, Kamila Dejmková, Ta Thu Thuy Tien, Do Thi Dieu Linh, Do Thi Dieu Huyen. 

2.b
První řada dole zleva / Lena Bernetsyan, Denisa Hodovalová, sabina Krausová, Petra Hildebrandová. druhá řada zleva / 

Jiří Kopolovič, Tomáš odstrčilík, Jana Havířová, Michaela Ivanová, šárka Kozáková, Eliška Kerplová, František sedlák, třídní 
profesorka Ing. Alena Koutová. třetí řada zleva / Marie oplová,  Martina Fidlerová, Aneta Packová,  Kristýna Fiedlerová, 
Veronika Králová, Kateřina šiková, Michal Řehák.
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3.a
Miroslav Hejzlar, Jiří Taraba, Martin Hadinec, Jan Procházka, Bára Zikmundová, Radka Dolistová, ondřej Řehounek, Martina 
Klepetková, Tereza Hodovská, Kateřina Benešová, Vojtěch Menšík, Lukáš Boháček, Michal šaroch, David Těthal, Petra 
skalníková, Kateřina Petřinová, Jana Horynová, Jiří Vegner, Martin Loula, Iveta Pořická, Adéla Volková, Hana Kyclerová, Petra 
Holoubková, Ivana Myšková, Alla Matei, Lenka Čechurová, Irena Zmeškalová, Jarmila Jeřábková, Marcela Kolářová, Minh Trí 
Tran Luu, třídní profesor Mgr. Michal Mára.

2.G
První řada zleva / Adéla Kdýrová, Doubravka Klementová, Zuzana Thérová, Johana Brázdová, Kateřina Klozová, Adéla 
Hatašová, Karolína Turková, Kateřina Nováková, Lenka Vořechovská, Karolína Daňková. druhá řada zleva / Jan Kotrč, Marek 
šimon, Marek šach, Petr Ptáček, Martin Pohl, Lukáš Jurek, Petr Chmel, Jan Novák, Tomáš Hájek, třídní profesorka PhDr. Vlasta 
Honická. třetí řada zleva / Jakub Procházka, Jan Pokorný, Jiří Feigel, Albert Málek, Matej Hollý, Pavel Dolanský, František 
Bartík, Petr Vondra, Milan Kocián. 
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3.b
ležící zleva / Michaela Jindřichová, Kristýna Myšáková. První sedící řada / Michaela Kasáčková, Michaela Plíšková, Tereza 
Kotrčová, Aneta Kulhanová, Lucie šarbochová, Jana Verbířová. druhá sedící řada / Milan Jerečič, Hana Nápravníková, sára 
Horešovská, Vendula Hávová, Michaela Bőhmová, šárka Hamplová. stojící / Nikola Bláhová, šárka Paluková, Karolína 
Lorenzová, Tereza Poklopová, Denis Luksík, Alexandra Repková, Třídní profesorka Ing. šárka Hrušovská, Lucie Palečková, Petr 
Cingr, Hana sieglová,  Marek šlechtický, Vendula Růžičková, Tereza Dubská. 

3.G
sedící zleva dole / Vojtěch schmidt, Michaela Hatašová, Marcela grázová, Nikola Čížková, Kateřina Horová, Adriana 
Paluková, Martina Křtěnová, Hana Kálalová, Blanka Husťáková, Eliška Vondrová. Prostřední řada zleva / Max Mohl, Jan 
Tomášek, Klára ocásková, Jiřina Duspivová, Michaela Beránková, Michaela Hollá, Filip Rys, Jan Franc, třídní profesorka Ing. 
Radmila Karafiátová. horní řada zleva / Veronika Michalíková, Lukáš Benda, Lukáš Beneš, Kryštof Jurajda, Vojtěch Juříček, 
Marek Novotný, Michaela Vlasáková, Jan svoboda, ondřej Vokoun.
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4.a
První řada zleva / soňa Hofierková, Tereza Kollárová, Michaela Machová, Michaela Váňová, Anežka Karafiátová, Hana 
Řeháková, Eliška šestáková, AnnaMarie Klímová, Jan Macal. druhá řada zleva / Lukáš Cingr, Jakub gelbič, Barbora Bílková, 
Iva Tomaierová, Klára Plocková, Kateřina Žambochová, Lenka Hupková, Eliška Turková, Marie Lulková, Jindřich Válek, třídní 
profesorka Mgr. Marcela Tesařová. třetí řada zleva / Jan Míka, Tomáš Rubeš, Petr ševčík, Lukáš Chobot, Jan slováček, Daniel 
švec, Michal Novák, ondřej Novák, Patrik šeba, Josef Noul. 

Noul Josef ČVUT Praha
Novák Michal Vš hotelová Praha
Novák ondřej ČZU Praha
Plocková Klára 1. LF UK Praha
Rubeš Tomáš ČZU Praha
Řeháková Hana FF UK Praha
slováček Jan PřF UK Praha
šeba Patrik ČZU Praha
šestáková Eliška ČZU Praha
švec Daniel  Univerzita glasgow Velká Británie
Tomaierová Iva ČZU Praha
Turková Eliška PřF UK Praha
Válek Jindřich PF MU Brno
Váňová Michaela Univerzita Pardubice
Žambochová Kateřina ČVUT Praha

Kde studují absolventi 4.a?

Bílková Barbora FHs UK Praha 
Cingr Lukáš  Hendrix College Conway UsA
gelbič Jakub ČVUT Praha
Hofierková soňa PrF UK Praha
Hupková Lenka  PedF UJEP  

Ústí n. Labem
Chobot Lukáš ČVUT Praha
Jarošová Martina ČZU Praha
Karafiátová Anežka ČZU Praha
Klímová Anna Marie  VšE Praha
Kollarová Tereza  VšE Praha
Lulková Marie  Vš mez. vztahů  

a diplomacie Praha
Machová Michaela VšE Praha
Míka Jan  VšE Praha
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4.b
První řada zleva / Ester Redlichová, Aneta Ejemová, Natálie gospodinová, Kristýna Jedličková, Alena Kinterová, Lucie 
Brožová, Kristýna Vojtěchovská. druhá řada zleva / Helena Krátká, gabriela Procházková, Aneta Kuchtová, šárka Houdková, 
Tereza štibingerová, Alena Hedvíková, Petr Černíček, Tereza Kulhavá, Jakub Černý, Zuzana Faixová, Denis Brožovský, Monika 
Pagáčová, Tomáš Jícha, simona Hrdinová, ondřej Kejmar, Miroslav Bartoš, Kristýna Viktorová. třetí řada zleva / Michaela 
šťástková, Nikola Horová, Hana Novotná, Eva Radoušová, Lenka Valachová, Mgr. Jaroslava Czechmanová.

 

Kinterová Alena Voš Roudnice n. L.
Krátká Helena  Voš cestovního  

ruchu Praha
Kulhavá Tereza UJEP Ústí n. L.
Novotná Hana UJEP Ústí n. L.
Pagáčová Monika  Voš cestovního  

ruchu Praha
Procházková gabriela ČZU Praha
Radoušová Eva ČZU Praha
šťástková Michaela ČZU Praha
štibingerová Tereza UJEP Ústí n. L.
Viktorinová Kristýna Voš Praha

Kde studují absolventi 4.b?

Bílková Barbora FHs UK Praha
Bartoš Miroslav VšE Praha
Brožovský Denis VšE Praha
Faixová Zuzana ČZU Praha
gospodinova Natalia ČZU Praha
Hájková Klára FIT ČVUT Praha
Hedvíková Alena  Voš cestovního  

ruchu Praha
Horová Nikola ČZU Praha
Houdková šárka UJEP Ústí n. L.
Jedlinková Kristýna Voš Roudnice n. L..
Jícha Tomáš UJEP Ústí n. L.
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4.G
První řada zleva / Martin Bresťák, Jan Vochomůrka, Nina Tran Hai Ly, Adéla Hurtíková, Andrea Procházková, Hana sytařová, 
Jana Jiříková, Kateřina Poláchová, Kristýna Ivančíková, Hana Černá. druhá řada zleva / Filip Janouch, Veronika Mášová, 
Denisa Matějková, Marie Zelená, Martina Ivanová, Petra Rosecká, Zuzana Benešová, Anna skácelová, Adam Závodský, 
třídní profesorka Ing. Jana Vomáčková Csc. třetí řada zleva / Zbyšek Bednář, Matouš Zátka, Martin Brys, Vendelín Brázda, 
sebastian Termanini, ondřej Hodan, František Hánl, Petr Cadrik.

5.G 
řada nahoře zleva / Martin Hanousek, Jan Calta, Radovan Kneblík, David Pospíšil, Vojtěch Jurek, Jakub stehlík, Marek 
gecašek, Tomáš Mikulů, Marcel svět. řada uprostřed zleva / David šafrata, Daniel štrop, Magda šlehoferová, Renata 
štětková, Adam Dvořák, Jakub Vomáčka, třídní profesorka Mgr. Eva Popová. řada sedící zleva / Kateřina slabá, Izabela 
Nosková, Iveta štětková, Monika Vajnerová, Veronika Haumerová, Jana Kovaříková, Monika smetanová, Zuzana spilková.
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6.G
horní řada zleva / Marek Bazala, Martin Tetiva, Terezie Nováková, Martina Košťálová, gabriela Matysová, Martin Černáč, 
Michal Neufus, Jan Vořechovský. Prostřední řada zleva / Eva Koberová, Lucie Cihlářová, Marcela Tomášková, Vítek Krejza, 
Petr Franc, Lukáš Král, Martin schůt, Jakub Kuchařík. dolní řada zleva / Aleš Zima, třídní profesorka Ing. Iva Brysová, Pavel 
slabý, AnnaMarie Vondráčková, ondřej Hataš, Jana šimonová, Jan Mareda Alena Macová, Jana Duspivová.

7.G
První řada zleva sedící / Telman Nersisyan, Pavel Růžek, Klára Pytelová, Kateřina Báčová, Tereza Benešová, Lenka 
strouhalová, Kristýna Mázárová, třídní profesor Mgr. Filip Volák. druhá řada zleva / Pavel Jindřich, Radim Charvát, Kryštof 
Raška, Vilém Ernest, Hana Hrabalová, Diana JamalAldinová, Lucie Černá, Veronika Pavlíková, Kamila šulíková. třetí řada 
zleva / ondřej Batka, Patrik Novotný, Jiří Převorovský, Michal sekera, Michael Heinrich, Jaroslav Kaněra, Marek simon, Jakub 
Kulhan. 
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8.G
dolní řada zleva / Tomáš Břinčil, Argam Alaverdyan, Adam Plánský, Matouš Hurtík, Martin Kunšta, Jiří stránský, Viktor 
sinica, Pavel Daňha. Prostřední řada zleva / Adéla odvárková, Marie Žežulová, Jitka Bubeníková, Lucie Kepplová, Tereza 
Červenková, Zuzana Kratochvílová, Anna Habová, Markéta Dragounová, Tereza Cihlářová, Veronika Jurčíková, Zuzana Černá, 
Radka Cihlářová, Marie Lísková. horní řada zleva / Eva Flídrová, Markéta Košťálová, Eliška Ryntová, gabriela Vodičková, 
Hana Urbanová, Lucie Horová, Tereza Chrudinová, Alžběta Piškulová, Nela süssmilchová, Lada šindelková, třídní profesorka 
Ing. Renáta Nováková

Košťálová Markéta ČVUT Praha
Kratochvílová Zuzana 1. LF UK Praha
Kunšta Martin FIT ČVUT Praha
Lísková Marie FF UK Praha
odvárková Adéla FsV UK Praha
Piškulová Alžběta FF UP olomouc
Plánský Adam FIT ČVUT Praha
Ryntová Eliška 3. LF UK Praha
sinica Viktor UK PřF Praha
stránský Jiří FIT ČVUT Praha
süssmilchová Nela PF UK Praha
šindelková Lada ČVUT Praha
Urbanová Hana  EsF MU Brno
Vodičková gabriela EkF TU Liberec
Žežulová Marie 1. LF UK Praha

Kde studují absolventi 8.G?

Alaverdyan Argam PřF UK Praha 
Břinčil Tomáš FEL ČVUT Praha 
Bubeníková Jitka ČZU Praha 
Cihlářová Tereza 2. LF UK Praha
Cihlářová Radka 3. LF UK Praha
Černá Zuzana  PedF UK Praha 
Červenková Tereza FF UK Praha
Dragounová Markéta PF MU Brno
Flídrová Eva FF UK Praha
Habová Anna 1. LF UK Praha
Horová Lucie FsV UK Praha
Hurtík Matouš VšE Praha
Chrudinová Tereza Fss MU Brno
Jurčíková Veronika PřF UK Praha 
Kepplová Lucie VšE Praha



kdo jsmeúspěchy našich studentů
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tomáš břinčil
jako ocenění výrazně 
technicky nadaného  
studenta s výborným 
maturitním prospěchem, 
který si zaslouží 
poděkování od mnohých, 
kterým se po celou  

dobu studia stal velmi ochotným průvodcem  
v digitálním světě.

lucie Kepplová
jako ocenění za výborný 
prospěch a skvělé 
grafické práce. 

tereza červenková
za excelentní 
prospěch a úspěchy 
v mezinárodních 
soutěžích ve 
francouzském jazyce. 

ester redlichová
za výborný prospěch 
a úspěch v celostátní 
soutěži v účetnictví. 

medaile antonína dvořáka

Nejvyšší ocenění naší školy Medaili Antonína 
Dvořáka každý rok předáváme výrazným stu
dentským osobnostem, které mají dobrý pro
spěch, vykazují výrazné úspěchy ve sportu, kul
tuře či jsou jinak pozitivně aktivní ve školním 
kolektivu a ve společnosti.

Ve ŠKOlním rOce 2010/2011  
ji Obdrželi 

radka a tereza 
cihlářovy
za výborný prospěch, 
aktivní přístup ke 
škole, příkladnou 
schopnost skloubit 
školu s v cholovým 
sportem. Během studia 
se staly dvojnásobnými 
mistryněmi světa, 
trojnásobnými 
mistryněmi Evropy 
a repub liky v aerobiku.

eva Flídrová
za výborný prospěch, 
akivní přístup ke 
student ské mu životu 
i životu obecně, 
organizátor ka mnoha 
školních, mimoškolních 
a hudebních ak ti vit.
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tré nink Brazilského jiu jitsu (které trénuji i sa
mostatně), třikrát týdně posilovna a když zbyde 
čas a energie, jdu si zaběhat.

Petra / Trénuji třikrát týdně, posiluji ale 
každý den, někdy doma boxuji a snažím se o in
di vidualní tréninky s mladší sestrou. V sobo tu bý
vají často závody, kterých se většinou účastním.

co vás na vašem sportu baví? Proč si 
myslíte, že jste u něj tak dlouho vydrželi? 

radKa / Nejvíce mě na tomto sportu baví 
závodění. Neznám lepší pocit, než když stojím 
na osvětlené závodní ploše, celá hala se kouká 
a vím, že teď jsou dvě minuty jenom naše. Po
tom jsem si jistá, že všechna ta dřina byla k ně
čemu. V  závodění mě také podporuje skvělá 
parta lidí.

hOnZa / Je hodně věcí, které mě na sportu 
baví. První důvod je ten, že sedět doma a kou
kat na televizi mě prostě nebaví. Je pro mě dů
ležité dělat něco smysluplného a  ne jenom 
marnit čas. Dále je to kolektiv lidí, s kterými cvi
čím. V neposlední řadě také atmosféra závodů, 
nemluvě o případné radosti z výhry. 

Petra / Karate je krásný sport, dává mi 
vše, co potřebuji. Fyzickou kondici, dovednos
ti (nácvik různých kata, sebeobranu, zajímavé 
soutěže, hlavně také sportovní partu, kde jsou 
moji nejlepší přátelé, se kterými jezdíme spo
lečně na soustředění, tábory, závody…

jaké jsou vaše největší úspěchy? 
sportovní, životní?

terKa / Co se týče aerobiku, mými největ
šími úspěchy jsou tituly dvojnásobné mistry
ně světa, trojnásobné mistryně Evropy a troj
násobné mistryně České republiky. Životních 
úspěchů vzhledem ke svému věku moc nemám, 
ale začala jsem tím, že mě vzali na medicínu. 
Uvidím, jestli to dotáhnu do konce, to bych pak 
za úspěch považovala.

Úspěšní sportovci

radka a terka cihlářovy (loňské absolventky) 
se věnují aerobiku, honza Vořechovský (7.G) 
jiu jitsu a Petra skalníková (4.a) karate.

jak vypadá váš běžný den? 
radKa / Když jsem ještě chodila na gymná

zium, měla jsem dost nabitý program. Ráno jsem 
brzo vstávala do školy, potom jsem jela rovnou do 
Prahy na trénink. Po tréninku jsem se domů do
stala kolem osmé hodiny. Když bylo něco do ško
ly, tak jsem rovnou zasedla ke stolu a učila se. 

hOnZa / Když vynechám první polovinu 
dne strávenou ve škole, tak následuje přípra
va na další školní den, proložená hraním na ky
taru. Později pak buď posilovna, výuka dětí na 
tréninku, nebo vlastní trénink. Ale není to tak, 
že bych neměl žádné volno.

Petra / Můj běžný den při studiu na Dvo
řá ko vě gymnáziu vypadá takto:

Budíček: 6.30 (v případě obávaného testu 
v 5 h). škola: 8–15 h, poté navštěvuji hudební 
školu (1x za týden). odpoledne: pomoc v do
mácnosti, péče o mé zvířecí miláčky, příprava 
do školy. Večer: 19–22 h trénink karate. Po tré
ninku se ještě často do noci učím.

jak často trénujete?
terKa / V  téhle době trénujeme asi 4x 

týdně, ale intenzita se mění v závislosti na se
zóně. Během roku se nevěnujeme jenom aero
biku a sestavám, ale také gymnastice, baletu 
a různé kondiční přípravě. 

radKa / o víkendech chodíme do gymnas
tické haly trénovat technické prvky. K  tomu 
ještě několikrát týdně běhat nebo na inline 
brusle. Každá si ještě každý den sama musíme 
trénovat silové prvky ze sestavy.

hOnZa / Trénuji víceméně každý den. 
Třikrát v  týdnu mám trénink jiu jitsu, jeden 
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radKa / Kvůli tréninkům jsem často doma 
unavená a nad učením usínám. Někdy se sta
ne, že to vzdám a  jdu spát. Potom to dohá
ním o přestávkách, což není úplně příjemné. Na 
druhou stranu se na tréninku po škole dobře 
odreaguji a jdu domů s čistou hlavou. Myslím 
si, že kdybych netrénovala, o moc lepší student 
bych nebyla. Možná bych pár dvojek dokázala 
proměnit na jedničky, ale to není důležité. 

terKa / Myslím si také, že díky aerobiku 
jsem schopná lépe zvládat stresové situace. 

hOnZa / To je poměrně složitá otázka. Je 
samozřejmé, že kdybych nesportoval, měl bych 
více času. Je ale otázkou, jestli bych ten čas vě
noval učení. Díky sportu jsem získal na cílevě
domosti, a to i co se týče studijních výsledků.

Petra / To je těžká otázka. osobně si ne
myslím, že bych byla výrazně lepším studen
tem, kdybych nesportovala. sport mi sice bere 
spoustu času, ale člověk se stejně nedokáže 
učit celé dny. Trénink je pro mě velice důležitá 
forma odreagování, vybití energie, ale i odpo
činek od každodenního stresu. Někdy potřebu
ji na učení víc času, ale to vím dopředu, a není 
problém se na to o víkendu dobře připravit.

co vám váš sport dal a vzal?
terKa / Aerobik mi toho dost vzal – hlavně 

čas, ale určitě mi toho stokrát víc dal: skvělou 
partu lidí, kteří se kolem pohybují, nové přátele, 
fyzičku, sílu, odvahu, a spoustu dalšího.

hOnZa / sport mi pomohl uklidnit se a do
dal mi sebejistotu. Díky sportu mám také méně 
zdravotních problémů. 

Petra / Dal mi skvělou partu, víc mě spo
jil s mojí mladší sestrou Martinkou, protože tré
nu je me spolu a poznávám jí tak za těch šest let 
i z jiných stránek. Trávím s ní určitě více času. 

Dal mi motivaci, ukázal mi, že když člo
věk něco chce, dokáže se k tomu dostat vlastní 
pílí. Naučil mě překonávat překážky ve sportu 

hOnZa / Mou nejvýznamnější sportovní 
tro fejí je zlato z Mistrovství republiky v bra zil
ském jiu jitsu 2011. Ale za možná větší úspěch 
považuji vyhrané závody v Rakousku. Dalším 
čerstvým úspěchem je získání trenérské třídy 
a možnost fungovat jako trenér dětí v našem 
jiu jitsu klubu. 

Petra / Vítězství na Mistrovství České re
publiky, úspěchy ve škole. 

jaký je recept na úspěch ve sportu, 
kterému se věnujete?

terKa / Myslím, že velkou roli hraje talent, 
ale nejdůležitější jsou píle a cíle vě do most. Je to 
fyzicky hodně náročný sport a chce to hodně 
času, potu a krve. 

radKa / Nejlepší recept je trénovat, tré
novat a trénovat. Pak ty úspěchy přijdou samy. 

hOnZa / Nejdůležitější je odhodlání. Když 
chci něco dokázat, je třeba si za tím stát a ni
kdy se nevzdávat.

Petra / Chodit pravidelně na tréninky, po
slouchat rady trenérů a starších cvičenců a in
dividální příprava.

co byste dělali s volným časem,  
kdybyste nemohli sportovat?

radKa / Vůbec nevím, jak bych se svým 
volným časem naložila. stačilo mi netrénovat 
o svaťák. Rovnou po maturitě jsem běžela na 
trénink, protože se to nedalo vydržet. 

hOnZa / Asi bych se začal ještě více věno
vat hudbě. 

Petra / Nedovedu si to moc představit, 
ale víc bych se asi věnovala svému druhému 
koníčku, kterým jsou zvířata. Možná bych také 
víc hrála na klarinet nebo malovala. 

bere vám trénink hodně sil na studium? 
byli byste lepšími (horšími) studenty, 
kdybyste nemuseli trénovat?
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1 Tereza a Radka Cihlářovy – mistryně světa v aerobiku

2  Petra skalníková – mistryně republiky v karate

3  Honza Vořechovský – mistr republiky v jiu jitsu

i v životě. Dal mi smysluplnou náplň času. sport 
mi bere pouze čas, který bych asi nevyužila lépe.

jaké jsou vaše sportovní a studijní plány 
do budoucna? chcete se sportem zabývat 
profesionálně?

radKa / Co se týče sportu, chtěla bych zís
kat zlatý hattrick na Ms, které se koná v říjnu 
v Austrálii. Pak mám v plánu úspěšně přežít 
první ročník medicíny. Chtěla bych se aerobiku 
věnovat i na vysoké škole. Mám trošku obavy 
z toho, jak to budu zvládat, ale určitě se jen tak 
nevzdám. Profesionálně bych se sportem zabý
vat nechtěla. Ale ráda bych pokračovala v tvor
bě choreografií pro děti, kterým se věnuji i teď. 

hOnZa / Pokud všechno půjde podle plá
nů, chtěl bych pokračovat na Fakultu tělesné 
výchovy a sportu. Chci pokračovat v trénová
ní jiu jitsu a FTVs považuji za výborný základ 
pro povolání osobního trenéra Fitness. Závodit 
chci i nadále, ale spíše proto, abych získaval 
další cenné zkušenosti.

Petra / Profesionálně se jím asi zabý
vat nechci, určitě ale vím, že u karate zůstanu. 
Chtěla bych postupovat dál k vyšším páskům. Po 
gymnáziu bych se chtěla dostat na vy so kou ško
lu. Podle mého zaměření to bude asi studium na 
Přírodovědecké fakultě v Praze nebo na Vysoké 
škole veterinární v Brně a karate mi bude i nadá
le příjemným zpestřením při studování.



přijímací řízení
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Naše škola zaznamenala v  porovnání 
s  os tat ními školami stejného typu špičko
vých vý sled ků ve všech předmětech a zařa-
dila se mezi tři nejlepší gymnázia ve stře-
dočes kém kraji a mezi elitní střední školy 
v celé re pub lice. 

Výsledky maturitních zkoušek  
ve školním roce 2010/2011

Třída Poč.  
stud.

Prospěli  
s vyznam.

Prospěli Nepro 
spěli

4.A – gymnázium 
čtyřleté

31 13 18 0

8.g – gymnázium 
osmileté

31 25 6 0

4.B – obchodní 
akademie

30 3 27 0

opravnou maturitní zkoušku úspěšně vykonali 
dva studenti. 

Jen pro zajímavost: ve třídě 8.g maturova
lo 25 studentek a stu den tů z celkového počtu 
31 s vyznamenáním. V této třídě se mezi 143 
známkami objevila 100x 1, 36x 2 a jen 4x 3 a 3x 4.

VýsledKy Přijímacích říZení  
na VysOKé ŠKOly PrO ŠKOlní 
rOK 2011/2012

statistika přihlášených a přijatých absolventů 
k dalšímu studiu ve školním roce 2011/2012

Počet  
absolventů celkem

Podali  
přihl. na Vš

Z toho  
bylo přijato

31 studentů 4.A  
(čtyřleté gymnázium)

31 30 (97%)

31 studentů 8.g  
(osmileté gymnázium)

29 28 (97%)

30 studentů 4.B  
(obchodní akademie)

27 20 (74%,) 
(z toho 
6 Voš)

Přijímací říZení na dG a sOŠe  
Ve ŠKOlním rOce 2010/2011

Přijímací řízení do gymnázia – prima, 1.a
škola i v tomto roce využila jednotného zadání 
testů přijímacích zkoušek, zpracovaných o. p. s. 
sCIo. Žáci absolvovali test z Čj, Ma a obecných 
studijních předpokladů. Dále bylo přihlédnuto 
k  jejich prospěchu na Zš tímto způsobem: vy
svědčení z konce 4. ročníku (8. ročníku) a 1. po
loletí 5. ročníku (9. ročníku), vypočítal se průměr 
ze všech známek. Při průměru 1,00 získal ucha
zeč 50 bodů, za každé 0,02 v průměru navíc jsme 
ubrali 1 bod. Např. za průměr 1,38 bylo 31 bodů, za 
2,00 byl 1 bod. Za úspěchy v olympiádách ucha
zeči získali body navíc. V letošním školním roce 
budeme v přijímacím řízení postupovat podobně. 

Přijímací řízení do obchodní akademie – 1.b 
Uchazeči byli přijímáni pouze na základě svých 
výsledků ze základní školy. Tento rok budeme 
v přijímacím řízení postupovat podobně. 

Typ studia Přihl. Přijatí Poč. tříd

7941K/41 
gymnázium čtyřleté

40 27 1

7941K/81 
gymnázium osmileté

72 30 1

6341M/02 obchodní 
akademie

59 31 1

termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 
2011/2012: 23. a 24. dubna 2012.

VýsledKy maturitních ZKOuŠeK  
Ve ŠKOlním rOce 2010/2011

Na tomto místě je třeba poděkovat. Po dě
ko vat učitelům všech maturitních i ne ma
turitních před mětů, třídním i rodičům našich 
studentů. Jsme na své maturanty opravdu 
pyšní. Ma tu rity dopadly skvěle. 
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nově přijatí studenti (2011/2012)

1.a 

První řada zleva / Karel Novotný, Lucie Faixová, Artem Masalyga

druhá řada zleva / Magdaléna Havlínová, Kamila Kyselová, Vojtěch Rákos, Jiří Jeřábek, Tereza 
Hrušovská, Adriana salačová, Kateřina Veselská, Beata Fišerová, Nikola ortová

třetí řada zleva / Tomáš Hendrych, František Bartoníček, Lukáš Hendrych, Eliška Zíková, 
Michaela Langová, Antonín Vachalec, Jan Hloušek, ondra Procházka, Michaela Jakešová, Nikola 
Černá, Kateřina Daleká, Michaela Rulíková, třídní profesorka PhDr. Marie Lulková

čtvrtá řada zleva / Jiří Horyna, Kryštof Čada
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1.b 

První řada zleva / Michaela spurná, Dominika Vaňásková

druhá řada zleva / Lucie Dinterová, Lucie Havlátová, Laura Jordáková, Nikola Novotná, Klára 
Libichová, Eliška Dvorská, Michaela Kandlerová, Dominika Husáková, Tereza Čiháková, Kateřina 
Malátová, třídní profesorka Ing. Petra svobodová

třetí řada zleva / Lukáš spurný, Roman Doležal, Kristýna Márová, Frederik štástka, Jana 
Rariková, Dominika Baumanová, Tereza Malíková, Michaela Benešová, Petra Ulmová, Klára 
Nováková, Kristýna Kejmarová, Vendula Lehocká

čtvrtá řada zleva / Daniel Zeman, Tomáš Rajter, Filip Hubený, Martin Pavlík, ondřej odvody, 
Michal Kryštof 
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1.G 

První řada zleva / ondřej Dvořák, Michal Novák, Petr Husťák, Jan Novák, Andrea Pšeničková, 
Daniela Tutaková, Michaela Maříková, Matouš Čížek, Lukáš Votruba, Matyáš Richter

Prostřední řada zleva / Zdeněk očenášek, Daniel Bohata, Karolína Mikysková, Darina 
Ptáčníková, Zuzana Binková, Klára Malíková, Aneta Kalivodová, Petra Nová, ondřej Petržílka, 
Martina Nehasilová, Daniela Řadová

horní řada zleva / Jan Koudelka, Tereza Hynková, Vít Jurčík, Daniel Veselý, Vojtěch Růžek, Filip 
solar, šárka Míchalová, Petr Flídr, Lukáš Kočičář, třídní profesorka Mgr. Petra Klozová
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učební Plány PrO GymnáZium (ŠKOlní rOK 2011/2012)

Třída 1.g 2.g 3.g 4.g

délka studia 8leté 8leté 8leté 8leté

Český jazyk a literatura 3(1+1) 3(1+1) 3(1+1) 3(1+1)

Anglická jazyk 3+3 3+3 3+3 3+3

Německý jazyk 0 0 3+0 3+0

Ruský jazyk 0 0 0 0

Francouzský jazyk 0 0 0+3 0+3

občanská výchova 1 1 1 1

Dějepis 2 2 2 2

Zeměpis 2 2 2 2

Matematika 3(1+1) 3(1+1) 3(1+1) 3(1+1)

Fyzika 2,5 2,5 2,5 2

Chemie 0 0 2,5 2,5

Biologie 2,5 2,5 2 2,5

Informatika a výpočetní technika 2+2 1+1 1+1 1+1

Estetická výchova – výtvarná 1+1 1+1 1+1 1+1

Estetická výchova – hudební 1 1 1 1

Dramatická výchova 1+1 1+1 0 0

Tělesná výchova 3+3 3+3 2+2 2+2 

Volitelný předmět 0 1+1 1+1 1+1

Týdenní hodinová dotace 29 29 32 32

Volitelné předměty:  2.g, 3.g – Písemná elektronická korespondence 
4.g – Dramatická výchova

Třída 1.A 5.g 2.A 6.g 3.A 7.g

délka studia 4leté 8leté 4leté 8leté 4leté 8leté

Český jazyk a literatura 3(1+1) 3(1+1) 3(1+1) 3(1+1) 4 4

Anglická jazyk 3+3 3+3 4+4 4+4 3+3 3+3

Německý jazyk 4+0 4+0 3+0 3+0 3+0 0+3

Francouzský jazyk 0+4 0 0+3 0+3 0+3 0+3

Ruský jazyk 0 0+4 0 0 0 0

Základy společenských věd 1 1 1 1 2 2

Dějepis 2 2 2 2 2 2

Zeměpis 2 2 2 2 2 2

Matematika 4 4 3 3 3 3
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Fyzika 2 2 2(1+1) 2(1+1) 2 2

Chemie 2(1+1) 2(1+1) 2(1+1) 2(1+1) 2 2

Biologie 2(1+1) 2(1+1) 2(1+1) 2(1+1) 2 2

Informatika a výpočetní technika 1+1 1+1 2+2 2+2 1+1 1+1

Estetická výchova – hudební 2+0 2+0 2+0 2+0 0 0

Estetická výchova – výtvarná 0+2 0+2 0+2 0+2 0 0

Tělesná výchova 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

Volitelné předměty 0 0 0 0 6 6 

Týdenní hodinová dotace 33 33 34 34 34 34

Třída 4.A 8.g

délka studia 4leté 8leté

Český jazyk a literatura 5 5

Anglická jazyk 5+5 5+5

Německý jazyk 4+0 4+0

Francouzský jazyk 0+4 0+4

Ruský jazyk 0 0

Základy společenských věd 2 2 

Zeměpis 0+2 0+2

Matematika 5+3 5+3

Fyzika 0 0

Chemie 0 0

Biologie 0 0

Informatika a výpočetní technika 0 0

Estetická výchova – hudební 0 0

Estetická výchova – výtvarná 0 0

Tělesná výchova 2+2 2+2

Volitelné předměty 10 10

Týdenní hodinová dotace 33 33

Volitelné předměty: 3.A 7.g 8.g 4.A

Informatika 
a výpočetní technika

0 0 0 0

seminář ang. jazyka 2 2 2 2

Literární seminář 0 0 2 2

Angl. konverzace 2 2 0 0

Franc. konverzace 0 0 2 2

Něm. konverzace 0 0 2 2

Ruský jazyk volitelný 0 0 2 2

Dějepisný seminář 2 2 2 2 

Dějiny umění 2 2 2 2

Zeměpisný seminář 2 2 2 2 

Vyšší fyzika 0 0 2 2

Matematika volitelná 2 2 2 2

Fyzika volitelná 2 2 2 2

Chemická lab. cvičení 2 2 0 0

Biolog. seminář 2 2 2 2 

Základy ekonomie 
a účetnictví

0 0 2 2

společenskovědní 
seminář

2 2 2 2

Biochem. seminář 0 0 2 2 

Chem. seminář 0 0 2 2 

Latina 2 2 2 0

seminář z čes. jazyka 0 0 2 2

Deskriptivní 
geometrie

2 2 2 2
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učební Plány PrO ObchOdní aKademii (ŠKOlní rOK 2011/2012)

Třída 1.B 2.B 3.B 4.B

délka studia 4leté 4leté 4leté 4leté

Český jazyk a literatura 2(2+2) 4 4 4

Anglický jazyk 4+4 3+3 3+3 3+3

Bussiness English 0 0 2+2 0

Německý jazyk 4+4 3+3 3+3 3+3

Matematika 3 3 3 3

Dějepis 2 1 0 0

občanská nauka 2 2 0 0

Hospodářský zeměpis 2 2 0 0

Základy fyziky a chemie 2 0 0 0

Základy chemie, biologie a ekologie 0 2 0 0

Tělesná výchova 2+2 2+2 2+2 2+2

Informační technologie 2+2 2+2 2+2 0

Písemná a elektronická komunikace 2+2 2+2 2+2 2+2

Daně a pojištění 0 0 2 0

Ekonomika 2(1+1) 2(1+1) 2 2(1+1)

Právo 0 0 0 3

Účetnictví 0 3+3 4+4 4+4

statistika 0 1+1 0 0

Volitelné předměty 0 0 4 4

Celkem 32 33 33 31

Volitelné předměty 3.B 4.B

Německá konverzace 0 2

Anglická konverzace 2 2

Fiktivní firma 2 0

Matematika volitelná 0 2

společenskovědní seminář 0 2

Účetní seminář 0 2

Cestovní ruch 2 0

 Poznámka:

Zápis například 1+1 znamená, že týdenní hodinová dotace předmětu je jedna hodina a třída se při výuce dělí na poloviny.  
Zápis například 3(1+1) značí, že týdenní hodinová dotace předmětu jsou čtyři hodiny, z toho se na jednu hodinu třída dělí  
na poloviny.



školní a mimoškolní aktivity
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měsíc akce

září Piknik (1. září)
adaptační kurs pro 1.G (v prvním zářijovém týdnu)
seifertovy Kralupy

říjen Projektová škola v přírodě pro 2.g, 3.g a 4.g
(týden v průběhu října)

prosinec – adventní doba mikuláš 
Vánoční trhy 
Vánoční besídka 
Vánoční sportovní turnaje

plesová sezóna maturitní plesy

leden lednový underground – multižánrový hudební festival, 
loni důstojně zastoupen Kralupským festiválkem

leden – březen lyžařské kurzy 

únor masopust

březen mezinárodní veletrh fiktivních firem 

duben musicfest – studentská hudební akce

květen nota d – soutěž pro mladé hudebníky
dvořákův máj – studentský hudební festival

červen Poslední zvonění maturantů 
sportovní kurs 
Školní výlety 
dny za školou (v posledním červnovém týdnu) 
Vítání prázdnin (předposlední den školy)

Kalendář

tradiční ŠKOlní aKce a sPeciality 2010/2011

adaptační kurs pro primu
Každý z nás, kdo chodíme na „osmiletý gympl“, 
v primě absolvoval seznamovací školu v příro
dě. Pohodová akce pořádaná v režii septimá
nů má za úkol seznámit budoucí kolektiv ma
lých primánků a vytvořit mezi nimi pomocí her 
a soutěží alespoň základní vztahy. Pamatujeme 
si možná ještě přechod ze základní školy, kdy 
jsme museli opustit kamarády, které jsme pět 
let znali, a vrhnout se do nového kolektivu pl
ného neznámých tváří. Proto se do programu 
zapojují seznamovací hry se jmény, oblíbený
mi činnostmi nebo vlastnostmi žáků nové třídy. 
Podílet se na „seznamovačce“ jako organizátor 

je ovšem „úplně jiné kafe“ než se jí účastnit 
jako primán. Jako septimáni jsme měli mno
hem větší přehled, mohli pozorovat nové tvá
ře, srovnávat jejich vlastnosti s našimi a pře
devším uspořádat zábavný a vydatný program. 
Doufáme, že se nám seznamovací škola v pří
rodě 2010 povedla aspoň z části tak dobře, jako 
našim septimánům před 6 lety. Zkušenost to 
byla opravdu cenná a my našim primánům pře
jeme, aby se ve zdraví a pohodě dočkali toho, 
až si budou moci vyzkoušet tuto skvělou školu 
v přírodě „na druhé straně barikády“. 

za 7.G Jaroslav Kaněra
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pan jiří hájek a slečna lucka Poláčková. Nebylo 
to náhodou – oba na této škole studovali, poznali 
se a zde se také zrodil jejich vztah. svatební ob
řad proběhl ve druhém patře na čtverci, celá ško
la byla svátečně vyzdobena, od rána školou zněla 
milá hudba a svatební atmosféru ještě umocňo
valo krásné slunečné počasí. sešlo se zde na sto 
svatebních hostů a mnozí byli prostředím školy 
doslova uchváceni. Novomanželům přejeme, aby 
v celém jejich životě bylo hodně takových krás
ných chvil, jaké zažili na Dvořákově gymnáziu.

Jaroslava Czechmanová 

dny za školou na kole v bretani 
Dne 17. června jsme odjeli, naše skupinka cyklis
tických nadšenců, na Dny za školou do Fran cie. 
společně s  Pražským PoRgem jsme proces
tovali Bretaňský poloostrov na západě země. 
Po 1600 kilometrech strávených v  autobuse 
bylo pro nás 300 kilometrů v sedle kola jako 
nic. sedm dní jsme cestovali po francouzských 
kempech, navštívili spoustu zajímavých míst. 
Uchvátila nás krásná příroda a potrápilo nevy
zpytatelné počasí. Projeli jsme velká menhirová 
pole okolo Carnacu, vykoupali se ve studeném 
Atlantickém oceánu a týden korunovali výle
tem na MontsaintMichel, což je překrásné 
gotické opatství, ležící na ostrůvku uprostřed 

návštěva z indonésie / říjen
skupina 22 žáků a čtyř profesorů z indonéského 
města Yogyakarta přijela do České republiky, aby 
poznala zdejší systém školství a seznámila své 
české přátele s indonéskou kulturou. Díky dvou
dennímu pobytu ve Zbraslavi měli In do né sa né 
možnost poznat zblízka i život českých rodin. 
Překvapilo je tak například, že jejich hostitelské 
rodiny před odchodem do práce a školy ne sní dají, 
vystaveni chladnému počasí střední Evropy také 
pochopili, že není nutné se koupat třikrát denně 
tak, jak je to zvykem v jejich domovině.

V obou školách Indonésané obdivovali kre
ativitu českých studentů a  jejich profesorů: 
především výzdoba Dvořákova gymnázia se jim 
stala velkou inspirací a námětem pro debatu 
s ředitelem školy. Během svého desetidenní
ho pobytu v České republice indonéští studen
ti představili folklor své země nejenom v obou 
navštívených školách, ale také na vystoupení 
v pražské Zoologické zahradě a v rámci koncer
tů pořádaných Folklorním sdružením České re
publiky Zpěváček. 

Soňa Čermáková

svatba ve škole
V sobotu 29. ledna se dostalo naší škole velké cti, 
že si ji vybrali jako místo pro svůj svatební obřad 
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nám předvedli techniku používanou při zásahu 
a centrální dispečink. Největším zážitkem byl pro 
dívky pohled na Kralupy z požární plošiny ve výš
ce 40 m. Dále jsme zhlédly prostory pro výcvik 
hasičů (polygon), zde se simulují různé situace při 
zásahu. Celá skupina se na vlastní oči pře svěd
čila, jak je práce hasičů náročná, a to po stránce 
fyzické i psychické. V ostatním čase jsme se bavi
ly společenskými hrami. A neza po mně ly jsme ani 
na pohyb. Dny jsme si prostě prima užily.

Marie Kellerová a Alena Koutová

dny za školou ve Španělsku
Do přímořského městečka oropesa del Mar 
jsme dorazili v brzkých ranních hodinách. První 
den jsme se seznámili s  naším přechodným 
domovem. Někteří z nás měli poprvé možnost 
ponořit se do mořských vln. V neděli dopoled
ne jsme se vydali do původní části oropesy. 
Hrad byl bohužel z důvodů rekonstrukce uza
vřen, prošli jsme se tedy alespoň zdejšími úz
kými uličkami, které byly lemovány kamennými 

moře. Za všechny účastníky bych chtěl podě
kovat pánům profesorům Plecháčkovi a Jíchovi, 
kteří se o nás během celého pobytu hezky sta
rali. Neméně příjemné bylo popovídat si s praž
skými „kolegy“ studenty. Jako septimána mne 
jen velmi mrzí, že toto byly moje pravděpodob
ně poslední Dny za školou.

Jaroslav Kaněra, 7.G

dny za školou – Geocaching
Hra geocaching je stále známější, a  tak má 
mnoho příznivců i mezi našimi studenty. Na Dny 
za školou se sešla skupinka primánek a sekun
dánů, kteří pomocí gPs navigace hledali pokla
dy v Kralupech, ve slaném i pražské stromovce. 
Kromě bodů za nalezené schránky jsme získali 
i informace o historii města slaný, o pražských 
protipovodňových zábranách, o přírodní rezer
vaci slán ský kopec, o rostlinách na Hostibejku, 
zacvičili jsme si ve stromovce nebo jsme poznali 
Národní galerii moderního umění. samozřejmě 
jsme neopomněli zkontrolovat i naši školní keš
ku. Všem „kačerům“ přejeme úspěšné lovy.

Eva Popová

dny za školou – hasiči jedou!
V rámci dnů za školou skupina dívek ze 3.B a 2.B 
navštívila v areálu synthos Kralupy hasiče, kteří 

1  Bretaň – moře, kola a velká menhirová pole

2  Návštěva studentů z Indonésie!

3 Lucie Poláčková na našem gymnáziu studovala, 
několik let učila, poznala svého budoucího muže a také 
se tady vdala...
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Vítání prázdnin
I  tento rok měli studenti třetího ročníku za 
úkol připravit Vítání prázdnin. ovšem to letoš
ní mělo být v něčem jiné. První novinkou bylo 
místo konání. Letošní oslava konce školního 
roku se uskutečnila na pozemku Dvořákova 
gymnázia a program trval bezmála celý den.

Ráno v 8 hodin se všichni studenti a profe
soři sešli ve velké tělocvičně. Třída 3.A si na za
hájení připravila písně a scénky ze šmírbuchu 
českého jazyka. Poté následovalo sólo Lukáše 
spurného a  po něm nám sestry Martina 
a Petra skalníkovy předvedly něco málo z bojo
vého sportu karate. Nakonec jsme zhlédli diva
delní představení Latiny, která ztvárnila známý 
český večerníček Maxipes Fík. 

V 9.15 začal pro každého individuální pro
gram. studenti měli na výběr mezi sportovními 
aktivitami, deskovými hrami, filmy atd.

Ve 14.00 oficiálně začal odpolední pro
gram. Pan ředitel vyhlásil nejlepší studenty 
naší školy. Po tomto úvodu následovalo diva
delní představení v podobě Čajů o páté (LDo 
ZUš Kralupy). Potom nám zazpíval školní sbor 
a  později i  profesorský Revival Js. Po zpěvu 
jsme zhlédli barmanskou show, kterou nám 
předvedl Michal Novák. Před šestou hodinou 
odpolední začaly hrát kapely. První na řadu při
šla kapela s názvem Psí kšíry. Poté následova
ly splašený hrábě, Díra v plotě, ZNK a nakonec 
Absurd Error. Na zahradě pod ořechem bylo ce
lou dobu k dispozici občerstvení s točenou li
monádou, nealkoholickým pivem, zmrzlinou, 
sušenkami, párky v rohlíku nebo tousty.

Vítání prázdnin skončilo před desátou hodi
nou. Myslíme, že celá akce byla velmi podaře
ná, a už se těšíme na příští rok.

Studenti 3.A

domy a zdobeny kachličkami s květy nejrůzněj
ších tvarů a barev. odpolední program zahrno
val návštěvu horského historického městečka 
Morella. Prohlédli jsme si zdejší kostel sv. Marie 
a zbytky středověkého hradu na vrcholku kopce. 
Zároveň jsme ochutnali zdejší pochoutky: Flaon 
(pečivo plněné kozím sýrem) a vyhlášené medy. 
V dalších dnech jsme navštívili výrobnu likérů, 
novější část oropesy, zdější zahrady a také strá
vili celý den ve Valencii.

V době našeho pobytu byl zrovna svátek 
sv. Ja na, a proto jsme odpoledne nabírali síly 
na ve černí bujaré oslavy. Když na oropesu za
čala padat noc, zažehli jsme na nedaleké pláži 
symbolický oheň (největší v celém okolí). okolo 
23. hodiny jsme se přidali do průvodu, ve kterém 
zněly bubny, létaly rachejtle a ozývaly se nadše
né dětské výkřiky. o půlnoci jsme se zúčastni
li zdejší tradice: 7x jsme oběhli náš oheň, poté 
jsme běželi k moři a vhodili lístečky s našimi taj
nými přáními do vln.

Poslední den jsme se rozloučili s oropesou, 
zabalili si a připravili se na zpáteční cestu. Po dě
ko vání za skvělé zážitky patří nejen profe sor ské
mu dozoru v čele s paní profesorkou Bry so vou. 

Nikola Viktorinová a Jakub Tuček

turistika pro nenáročné
V  rámci projektu Turistika pro nenáročné ve 
Dnech za školou jsme podnikli túru přírodou Di
vo ké šár ky v Praze a Tichého údolí v Roz to kách. 
Naše putování jsme zakončili prohlídkou praž
ské ho Vy še hra du. Zde jsme zhlédli venkovní vý
stavu „Win to no vy vlaky“, navazující na úspěšný 
projekt Win ton Train 2009. Kromě velkoploš
ných fotografií z cesty Winton Trainu z Prahy 
do Londýna (autory fotografií jsou renomovaní 
čeští fotografové) je součástí expozice i svědec
tví o hrůzách holocaustu a o dalším životě Win
to no vých dětí žijících v České republice.

Hana Šteglová
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Kroužek fyziky a chemie 
Kroužek fyziky a chemie vzniká nově. Je určen 
pro studenty nižšího gymnázia, kteří rádi ex
perimentují. Budeme provádět různé zajímavé 
pokusy v laboratořích fyziky a chemie.

dalŠí ZájmOVé Kluby 

Filmový klub
FK je zdarma otevřen nejen studentům, ale ta
ké absolventům a přátelům školy. Příznivci fil
mo vého umění mají možnost zhlédnout nejen 
klasiky české a světové ki ne ma to gra fie. Chcete 
se o filmovém světě dozvědět více? Zajímá Vás 
poselství filmového díla? Volba promítaných 
filmů je i na Vás!

Klub florbalu a míčových her
oblíbený sportovní klub. Jeho součástí je tré
nink techniky jednotlivých míčových her podle 
aktuálního zájmu členů. A hlavně se hraje!

Klub keramiky 
Keramická dílna s elektrickou pecí je už pátým 
rokem pravidelně otevřena pro tvořivé studenty 
s uměleckými sklony, výrobky jsou k vidění na 

nOVinKy ŠKOlníhO rOKu 2011/2012

hry s logikou
Nový kroužek je určen pro všechny studenty 
naší školy, kteří rádi řeší logické problémy, hla
volamy a šifry. V prvním pololetí navštívíme 
výstavu her a hlavolamů, povíme si o historii 
a způsobu šifrování a připravíme se na šifro
vací soutěž. Zkusíme skládat hlavolamy a hrát 
logické hry. V druhém pololetí budeme sesta
vovat robota z Lega a programovat jeho pohyb. 
Také se půjdeme podívat na soutěž Eurobot.

Kroužek německého jazyka (nové vedení)
Kroužek německého jazyka je určen všem stu
dentům školy, kteří mají zájem o  cizí jazyky 
a chtějí se zdokonalit v němčině. Při společ
ných setkáních budeme mluvit, poslouchat, 
psát, vyzkoušíme si ilustrační testy ke státní 
maturitě, rozšíříme si slovní zásobu a dozvíme 
se něco o reáliích německy mluvících zemí.

„taneční klub“ – taneční a scénické kusy  
ke školní divadelní hře
Nový taneční klub se zaměřením na školní di
vadlo. Pomůžeme divadelníkům zpestřit jejich 
novou hru. Vytvoříme několik krátkých taneč
ních a scénických vstupů, které propojí celý děj.

společnost pro rozvoj dvořákova gymnázia, o. p. s. 

Proč ji máme?
hlavním cílem společnosti je finanční a organizační podpora škole a souvisejícím mimoškol-
ním aktivitám – jde především o rozmanité akce a projekty studentů a učitelů. jedná se např. 
o záštitu nad tzv. zájmovými kluby, o cestovné na soutěže a olympiády, nákup odměn a cen 
pro úspěšné studenty, výrobu triček pro nové studenty dG a sOŠe. sPrdG o. p. s. se dále podílí 
na zkvalitňování materiálního vybavení školy, přispívá na provoz studentské klubovny a pod-
poruje zajímavé a přínosné aktivity studentů.

Kontakt / 315 617 832, volak@dgkralupy.cz, www.dgkralupy.cz
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ochut návky vybraných vzorků čaje, poslech 
etnic ké hudby, literární inspirace související 
s tímto tématem atd. Probíhá v příjemném pro
středí školní klubovny v suterénu školy. 

Fotoklub
Černobílá fotografie. Focení a vyvolávání foto
grafií. spolupráce s fotografy – profesionály. 
Možnost využívat školní fotokomoru. 

Šachový klub
I v minulém roce, stejně tak jako v předchozích 
čtyřech letech, se mohli příznivci šachu potká
vat na schůzkách tohoto klubu. Posláním ša
chového klubu bylo (a stále je) ukazovat úpl
ným začátečníkům skryté taje a  půvab této 
staré královské deskové hry. Do klubu dochá
zejí nejen nováčkové, ale i velmi silní šachisté 
a zkušení harcovníci šachových bitevních polí. 
Zejména díky nim se škola může každým ro
kem pyšnit úspěchy ze šachových klání, např. 
téměř každoroční účastí v  krajských kolech 
Přeboru škol a gymnázií v šachu, či dokonce re
prezentací naší školy v republikovém finále.

Výtvarná dílna 
Dílna určená pro ty, kteří se chtějí v uspěcha
né době odreagovat, vyzkoušet a prověřit zá
kladní techniky kresby, malby, linorytu, su
ché jehly nebo savování, batikování či drhání. 
Probíhá ve výtvarném ateliéru nebo v plenéru. 
Taktéž ideální průprava pro zájemce o studium 
ar chi tek tury. 

Výtvarné workshopy
oblíbenou výtvarnou dílnou na Dg a sošE je 
pletení z přírodního ratanu (z pedigu) pod ve
dením p. ing. Eduarda Nováka. Zpravidla jsou 
milá a  kreativní setkání nad ratanem časo
vě situována na předvánoční a  velikonoční 
ob dobí.

výstavách nebo na vánočních trzích v prosto
rách školy, s úspěchem se u veřejnosti setkala 
výstava keramických děl ve velvarském muzeu.

Pěvecký sbor 
sbor Dg byl založen před 13 lety paní profesor
kou Markétou Hrdinovou a  dodnes se v  jeho 
řadách vystřídalo mnoho našich studentů. 
sbor má ve svém repertoáru skladby klasic
ké i moderní a vystupuje na školních i  veřej
ných akcích. Pěvecký sbor každoročně získává 
přední umístění v soutěži Nota D, jednou zís
kal 2. místo a devětkrát 1. místo. V posledních 
letech se sbor Dg věnuje také vlastní tvorbě. 
V lednu 2010 na velké scéně festivalu Lednový 
Underground proběhl křest jeho prvního CD 
Podzimní melancholie s velkým ohlasem pub
lika a za přítomnosti herce Jana Budaře. V sou
časné době se sbor chystá k nahrávání dalšího 
autorského CD.

čajový klub
Cyklus neformálních přednášek o kultuře pití 
čaje a o reáliích „čajových“ zemí. Zahrnuje také 

Cvakat umí kdekdo, ale dobrá fotka už je otázka 
řemesla, citu pro kompozici a barvy.  
Foto: Markéta Košťálová (z tradiční školní fotosoutěže).



77

ŠKOlní a mimOŠKOlní aKtiVity

ovládané šipkami, narážející na různé nástrahy 
na trase (mastné fleky, měnící směr jízdy, bonu-
sy ve formě přidaného paliva apod.) 
Potom jsme pracovali na 3D animacích ve Story 
Factory. Seznámili jsme se s principem anima-
ce filmů, nainstalovali potřebné programy a po-
kusili se vytvořit animovaný příběh. Nejdále do-
šel Vítek Valdhans. Bohužel, program ještě není 
dost propracovaný a práce v něm je časově ná-
ročná. Filmy jsme chtěli poslat do soutěže, ale 
nestihli jsme termín uzávěrky. 
Svou zručnost si můžete vyzkoušet na adresách:
http://beznazvu.wz.cz/zavody/ 
http://zebra11.borec.cz/zavody/

Kroužek matematiky
studenti se seznámili s různými typy ma te ma
tic kých úloh, různými typy matematických i ne 
ma  tematických testů – jejich řešením a hod
no cením. Kroužek navštěvovali zájemci ze 
4. roč níků, kteří takto získané znalosti a doved
nosti využili u přijímacích zkoušek na vysokou 
školu a při řešení úloh státní maturity.

Kroužek programování 
Pátým rokem se ve čtvrtek ráno od 7.07 scházela 
„partička“ programátorů. Letos se sešli pokročilí 
se začátečníky. První půlrok jsme společně tvo-
řili autodráhu v programu Flash, závodní auto 

Název klubu Vedoucí klubu
Kdy probíhá 
(den a hodina)

Jak často a kde probíhá 
(pro koho je určen) Cena (návrh)*

klub florbalu 
a míčových her Mgr. M. Mára středa, 14–15 hod.

1x týdně, tělocvična 
(pro všechny) zdarma

klub keramiky Mgr. N. Bartáková středa, 14–16 hod.
1x týdně, keramická 
dílna

200 Kč/pololetí (naši stud.); 
400 Kč externí zájemci

výtvarná dílna 
Ing. Arch. 
K. Vondrová podle dohody

1x týdně, den dle do
hody, ateliér v 1. patře

200 Kč/pololetí (naši stud.); 
400 Kč externí zájemci

pěvecký sbor dG M. Hrdinová středa, 14–15 hod. 1x týdně, hudebna zdarma

hry s logikou/nový Mgr. E. Popová středa, 14–15 hod. 1x týdně, učebna VT zdarma

filmový klub V. Vagenknecht podle dohody (čt) cca 1x měs., uč. fyziky zdarma

čajový klub Mgr. F. Volák
zprav. čtvrtek  
15.30–17h

1–2x za měsíc, 
klubovna symbolický přísp. na čaj

divadelní klub PhDr. V. Honická podle dohody (zejména pro 7.g a 8.g) zdarma

kroužek  
něm.jazyka/nový Mgr. L. Janderová út nebo čt odpol. 1x týdně, učebna Nj

dle počtu zájemců  
(cca 400 Kč/pol.)

kroužek 
matematiky/nový

Mgr. 
J. Krhounková podle dohody

1x týdně (60 min), 
zejm. pro 3.B (3.A a 7.g)

dle počtu zájemců  
(cca 400 Kč/pol.)

fyzikální kroužek 
/nový Ing. J. Vomáčková pondělí od 15 hod.

1x týdně, laboratoř 
fyziky a chemie zdarma

taneční lekce/nové Mgr. P. Klozová čtvrtek 14.30–15.30 malá/velká tělocvična zdarma

šachový Mgr. B. Kubíček podle dohody podle dohody zdarma

*  Cena souvisí s aktuální situací ohledně grantové podpory (tam je obtížné zahrnout např. „doučovací“ kroužky apod.) 
a s náklady na vedení klubu či kroužku (materiálové i osobní náklady).

ZájmOVé Kluby na dG a sOŠe, ŠKOlní rOK 2011/2012 – 1. pololetí 
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dalŠí VOlnOčasOVé aKtiVity 

Nepravidelně se budou stejně jako loni usku
tečňovat cestopisné přednášky, besedy 
s umělci a jednorázové Výtvarné dílny (např. 
pletení z Pedigu AJ.). 

Dotazy a náměty posílejte na: 
volak@dgkralupy.cz (Filip Volák)

lednový underground –  
hudba napříč žánry
Jednou z nejvýraznějších akcí obecně prospěš
né společnosti je hudební festival Lednový 
Underground, který se stal výrazným oboha
cením kulturního života v kralupském regionu. 
Dramaturgie festivalu je tradičně multižánro
vá a svou originalitou si získává velkou pozor
nost veřejnosti a médií (včetně České televize 
a Českého rozhlasu). jubilejní 10. ročník fes-
tivalu proběhne – za příznivých okolností – ve 
dvoudenní verzi 13. a 14.  ledna 2012 v Kass 
Vltava.

Kralupský festiválek důstojně zaskočil  
za tradiční lednový underground
V sobotu 15. ledna 2011 rozezněly KD Vltava roz-
manité hudební žánry – zpočátku šlo spíše o tiš-
ší, oduševnělejší melodie v podání omlazeného 
Sboru DG, kantorského Revivalu JS (zhudeb-
ňujícího poezii Jaroslava Seiferta a jiných básní-
ků) a pražské Çavy (s Borisem Kubíčkem), hrají-
cí pohodové „akustické mezijazzí“. Více než 200 
ná vštěv níků rozhoupala soulová show forma-
ce 3nity (s absolventkou DG Marií Novákovou), 
aby ve svižném tempu pokračoval nezvykle říz-
ný Neo če kávaný dýchánek, který rozpohybova-
né publi kum předhodil pražskému Milu. Punk-
rockovou tečku na závěr obstaral nečekaný 
objev letošního festiválku – The Oxx – trio klu-
ků z Vysočiny (věkově mezi jedenácti a čtrnácti 
lety!), ze kterých i po půlnoci sálaly mladistvá 
energie a netušený muzikální potenciál. 
Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia, 
o. p. s., by tímto ráda poděkovala – s optimis-
tickou vyhlídkou na 10.  jubilejní ročník tohoto 
multižánrového projektu – městu Kralupy nad 
Vltavou a všem dalším partnerům za podporu, 
bez které by tato akce nemohla proběhnout.
Navštivte stránky festivalu www.kralupy.cz/lu – 
naleznete zde fotogalerie, partnery akce, ohlasy 
z tisku, fórum a další informace.

1  Kapela Neočekávaný dýchánek

2  3nity při vystoupení



poděkování
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POděKOVání sPOnZOrům

dvořákovo gymnázium, střední odborná ško-
la ekonomická a  společnost pro rozvoj dG, 
o. p. s. děkuje za finanční a věcnou podporu 
ve školním roce 2010/2011:

městu Kralupy nad Vlavou
a společnostem: 

synthos, a. s., 
Optaglio, s. r. o. 
česká rafinérská, a. s. 
egida cZ, s. r. o. 
nowaco čr, s. r. o. 
al-namura, s. r. o. 
montako, s. r. o. 
heckl, s. r. o. 
elektro – viola, s. r. o. 
auto Kralupy, s. r. o.
matouši hurtíkovi a všem rodičům našich 
studentů a studentek za jejich příspěvek 
na účet o. p. s. (bývalé příspěvky na sRPš)

Za pomoc různého charakteru patří dík také:
Panu martinu Odvodymu 
Kass Vltava
Pavlu Keilovi  
liboru tomsovi  
mudr. dušanu randákovi  
romanu žičařovi  
divadelnímu souboru scéna
městu Veltrusy

Za řízení a činnost ve správní a dozorčí radě 
společnosti pro rozvoj Dg, o. p. s.: 

judr. ivaně Šlehoferové
ing. Ottu Pacholíkovi
ing. luboši černému
ing. tomáši hurtíkovi
ing. Petrovi Závodskému
mgr. Zdeňku Klozovi
ing. Petře cingrové
mgr. rené Kellerovi 
mgr. Filipu Volákovi za řízení společnosti

Členkám a  členům školské rady Dg a  sošE, 
jmenovitě: 

mudr. janu Flídrovi,  
paní martině Kučerové 
mgr. slávce czechmanové,  
mgr. Zorce Knoppové  
tomáši auerovi

Také bychom rádi poděkovali všem firmám 
a pracovníkům, kteří se našim studentům sošE 
ochotně věnovali v souvislosti s jejich praxemi. 
Měli jsme s nimi velmi dobré zku šenosti.

Za všechny studenty, pedagogy a za měst nance
Andrej Plecháček, ředitel školy

Filip Volák, ředitel Společnosti pro rozvoj 
Dvořákova gymnázia, o. p. s. 
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Dvořákovo gymnázium a Soše. Ročenka 2010/2011

vydalo Dvořákovo gymnázium a SOŠE v Kralupech nad Vltavou  
a Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o. p. s.

fotografie studenti a pedagogové Dvořákova gymnázia a SOŠE

grafická úprava MgA. Jana Štěpánová, studio RedGreenBlue

tisk TISKÁRNA PROTISK, s. r. o. České Budějovice 


