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sTRuKTURA vÝRočNí zpnÁvy o črNNosrr šxoly za šror,Ní nor 2020l202t
- pro střední školy a vyšší odborné školy

Strukturavycháziz§ l0odst.3a§ 1l zákonač.56112004 Sb.,opředškolním,základnim.středním
a vyšším odborrrém a jiném vzďěláváni (školský zákon),ve znéni pozdějších předpisů, a § 7 vyhlášky
rraŠVtr č, I5l20O5 Sb,, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměŇ a výročních zpráv, ve
zněni pozděj ších předpisů,

Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejicího školního roku, základní
údaje o hospodaření školy seuvádějí zakalendáíní r,ok. Výročnizpráva je do 15. říjnaprojednánave
školské radě a po schválení školskou radou do 14 dnů zaslána ř,editelem školy zřizovateli a zveŤejněna
na přístupném místě ve škole.

1. základní údaie o škole

1.1 Název školy, adresa
Dvořákovo gymnázitm a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou,
Dvořákovo náměstí 800, 278 01

identifikátor školv:600 00'7 332
právní forma : příspěvkov á or ganizace
zŤizovatel: Středočeský kraj se sídlem Praha 5, Zborovská 1 1

tČo: +g 5I8 925
IZO: 000 068 845

1.2 Kontakty
telefon: 3I5 721 3II
e-mail : info @dgkr alupy . cz
internetová adresa: http : //www. dgkralupy, cz
r'editel školy: RNDr. Andrej Plecháček
statutární zástupk]lně: Mgr, Eva Popová
zástupkvně: Mgr. Zora Knoppová
školská rada:

předseda: Hana Hurtíková - zastupuje nezleíilé a z|etilé žálq
místopředseda: Ing, Šárka Hrušovská - zastupuje pedagogické pracovníky
členové: Antonín Seidel - zastupuje zíizovatele

Doc. RNDr, Jan Malínský, PhD - zastupuje zřizovatele
Marie Nováková - zastupuje nezletilé a zletllé žáky
Mgr. Zora Knoppová - zastupuje pedagogické pracovníky

1.3 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol
26. listopadu 2018, s účinností od I. záíi2019

2



2. charakteristika školv

Dvořákovo gymnázillmje čtyřletá a osmiletá všeobecně vzděIávací škola.

Obecné cíle studia naší školy jsou:

. Motivovatžáky k aktivnímu, samostatnému a zodpovědnému studiu a přístupu k Životu.

. Naučit je důležitým životním dovednostem,

. Pomoci jim získat všeobecný vědomostni základnutný k dalšímu studiu na vysokých
školách.

. pomoci žakům prožitpři studiu na naší škole hezké mládl na které budou vzpomínat v
dobrém po celý život,

Naše poslání: Rozvíjíme talenty našich žáků

Zaméíení gymnázia nebylo předem dáno, Vyučováni přírodovědným a humanitním předmětŮm a
jazyktm bylo vyvážené.

Oď záíi školního roktt 20t9l2020 byly otevřeny dvě třídy čtyřletého gymnázia - přírodovědně-
technická a společenskovědní. Činnost obchodní akademie bude v roce202112022lt\umena,

Obchodní akademie má podobné cíle jako gymnázium. Navíc je odbornou školou, která připraví
své absolventy na rizné činnosti spojené s podnikáním a administrativou. Většina jejích absolventu
odcházi studovat na ekonomické fakulty Ňzných vysokých škol. Někteíi oďcházi do praxe.

Pedagogický sbor je společný pro oba typy škol.

Škota.le umístěna v klidné vilové zástavbé města Kralupy nad Vltavou (asi 18 000 obyvatel). Působí
v regionu tohoto města a okolí, má dobrou pověst, dobré vztahy s vedením města, mnoha firmami a

ostatními organizacemi ve městě.

Škola jako celek dosahuje dobrých výstedků ve všech oborech vzdé|ávací činnosti. Úspěšnost
př,ijímání našich absolventu gymnáziana vysoké školy je výjimečná - vesměs přesahuje 95%. Zájem
o další studium se neustále zvyšuje i na obchodní akademii. Naši žáci se umíst'ují velmi dobře v
olympiádách, v celostátním testování vědomostí a dovedností, ve sportovních soutěžích i kulturních
prenúatacn. Tradičně dobře připraveni jsou žáci odcházejicistudovat technické obory VŠ, ale i obory
ostatní.

Naše škola vykazuje řadu mimoškolních aktivit, rozviji zájmovou ěinnost po vyučováni,vycházi
vstříc požadavkům diferenciace a diverzifikace žráků. Škola je známa svým systémem projektové
vYuky a mnoha poznávacimi, kulturními, sportovnimivýjezdy v rámci republiky i do zahraničí.



2.1 Charakteristika výuky

Na gymnáziu je prioritou všeobecné vzděIáni apíipravana další studium. Starší žáci sivolíz velkého
množství volitelných předmětů podle svých zájmů a orientace na další studium.
Máme zavedenu dvouúrovňovou výuku matematiky v posledním ročníku studia. Chceme, aby žáci
pochopili metodu a způsob uvažováni v daném oboru (tedy to, co by mělo žákům zůstat), spíše než
rozsáhlou sumu poznatků (tedy to, co zapomenou).

Ve výuce jazyků je na prvním místě samozřejmě angličtina. Je vyučována od primy, V tercii, resp.
v prvním ročníku žácipřlbirají další jazyk. Mohou volit mezi němčinou, francouzštinou, španělštinou
a ruštinou. Na hodiny jazyki dělíme žáky do menších skupin. Anglický jazyk vyučují nejen naši
učitelé, ale i rodilí mluvčí,

Praktická cvičení v přírodovědných předmětech považujeme za klič k pochopení přírodních
zákonitostí.

V posledním roce studia žáci voli v matematice dvě úrovně: nižší - jako součást všeobecného
rozhledu - a vyšší - pro ty, kteří budou dál matematiku ve studiu potřebovat.

Součástí estetické výchovy je nejen výchova hudební, výtvarná ale i dramatická. Její výuka
zajišťuje lepší schopnost žáků komunikovat, lépe si porozumět anavzájem spolupracovat.

V souvislosti s cíli školy se snažíme omezovat počty hodin, v nichž učitelé stojí před katedrou a
vykládají látku. Dáváme přednost takovým postupům, při nichž žácipracují co nejvíce samostatně
nebo ve skupinách a učitel spíš plní roli rádce a organizátora.

Domácí práce a zatiženi žáků se s přibývajícím věkem mění. Od krátkodobých a procvičovacích
úkolů k úlohám spíše úvahovým a problémovým, ve vyšších ročnících k delším a náročnějším
seminárním pracím,

Součástí vjuky jsou i projekfy a projektové školy v přírodě, při kter.ých žáci řeší v týmech
projektové úkoly.

Na obchodní akademii je prioritou příprava k samostatné obchodně podnikatelské, ekonomické,
administrativní a organizační činnosti v ruzných typech organizací. Chceme, aby absolventi dovedli
založit a provozovat íirmu, vést jednoduché a podvojné účetnictví, orientovali se v oblasti daňové,
včetně daňových píiznáni.

V pruběhu studia si žáci osvojí práci s počítačem a psaní všemi deseti prsty. Všechny dovednosti si
procvičí prakticky ve volitelných předmětech - např. v aplikované ekonomii, cestovním ruchu,
marketingu a marla3ementu a zejména ve fiktivní íirmě a reáIné firmě, V těchto předmětech
požadujeme, aby si žáci sami založili žákovskou firmu a provozovali ji od doby vzniku až po zánlk.

Za dtiežitou aktivitu považujeme souvislou odbornou praxi, která je minimálně dvoutýdenni. Žaci
ji absolvují ve 2, a 3. ročníku - v době, kdyuž získali určité teoretické poznatky, amaji tak příležitost
ověřit si je a vylžít v praxi. Dáváme přednost tomu, aby si žáci zajistili praxi ve firmě nebo instituci,
která je pro ně svou činnostizajímavá.
StěŽejními předměty jsou ekonomika a účetnictví, dále pak informační technologie, písemná a
elektronická komunikace a právo, V ekonomice podnikáme na základě živnostenského zákona a
obchodního zákonilg, řídíme se daňovými zákony i etikou podnikání. V účetnictví účtujeme v
soustavě jednoduchého i podvojného účetnictlti, a to ručně i na počítači,



Všeobecné vzdéláváníje tvořeno především jazykovým (český jazyk, dva cizi jazyky - angličtina,

němčina, francouzština), společenskovědním (občanská nauka, dějepis a hospodářský zeměpis) a

matematickým vzděláváním (matematika, statistika). Naši absolventi obchodní akademie jsou
dobře připraveni i pro studium na vysokých škotách.

Maturitní zkoušky na obchodní akademii se skládají z ěeského jazyka a literatury, ciziho jazyka,

ekonomiky, účetnictví, praktické zkoušky (účetnictví, obchodní korespondence s využitím výpočetní
techniky).

Obchodní akademie bude součástí naší školy jlž jen tento školní rok, během něhož žáci posledního
ročníku dokončí své studium.

V tomto školním roce byla výuka silně ovlivněna pandemií koronaviru. Byla zaveďena distanČní
výuka oď začátkuíijna až do konce května (s krátkou předvánoční přestávkou).

V minulých letech byly zrekonstruovány a zmodernizovány interiéry školy a opraveny zásadni
technické nedostatky ve školní budově, Na jaře tohoto školního roku byla ukončena rozsáhlá
rekonstrukce školy, Tento projekt - Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia
a SOŠE Kralupy nad Vltavou - byl započat asi před čtyřmi lety přípravou projektu, poté
vypracováním žádosti, výběrovýmiíizenimt atd. a stavebně ukončen v květnu tohoto roku.

2.2 IÝIateriálně technické podmínky pro výuku prostorové zabezpečení výuky, materiální
vybavení

Budova školy má dvacet čtyři učeben, z toho tři počítačové učebny, navíc jednu vybavenou
notebooky, tíi jazykové učebny, navíc laboratoře chemie, fyziky, biologie, knihovnu, čitámu,
hudebnu, jídelnu a kuchyň, tělocvičnu, sál pro aerobik, venkovní sportovní areál.

Budova je z menší ěásti bezbariérová. Případný pohyb tělesně postižených žáŇ - vozíčkářů po
schodišti je řešen schodolezem.

Školu podporuje Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s., která velmi pozitivně ovlivňuje
naši činnost.

2,3Yymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Hlavní činností příspěvkové organizace je vzdělávací činnost.

Příspěvkov á organizace má vedle hlavní činnosti ještě doplňkovou hospodářskou činnost. Škola na
základě zíizovací listiny má následující doplňkovou činnost:

o provozování tělovýchovných a sportovnich zaíizeni a zaŤízení sloužících regeneraci a

rekondici
o pořádání kurzů, školení a jiných vzdélávacích akcí,
. výchova a mimoškolnivzděláváni,
o hostinská činnost,
o kopírovacipráce



2.4Yzdé|ávací programy školy, příprava a ověřování školních vzdělávacích programů, inovace,
nové metody a formy práce

Dvořákovo gymnázium nrá v současné době dva dobíhající vzdělávaci programy pro čtyřleté
gymnázium a pro obchodní akadetnii,

Zárovei má školní vzdělávaci program pro osmileté studium a rrový program pro dvě třícly čtyřletého
gymnázia - přírodovědrrě-techrrickou a společensl<ověclní, který je pruběžně upravován a ověř,ován
na základě nových zkušeností s výukou. Běží teprve tt*etím roketn.

chcenre v něm:
o nabizet moderní vzděIáni, což znamená, že naši absolventi rnusí být konkurenceschopní vůči

svým vtstevníkůnr ve všech zeních světa studrrjícíclr podobrrý druh středrrích ško1, zejména
pak v kompetencích nutných pro život a další vysokoškolská strrdia

. aby žáci šl<oly, jeji zamčstnanci i rodičc tvořili l<omttnitu, ve l<teré bude panovat dobrá
pracovní a přátelská atmosféra

. spolupracovat s městem kralupy rrad vltavou a spoluvytvářet společensl<ý, kulturní a
sportovní život rcgiontr

o podporovat a rozvíjet všechny pozitivní žákovské aktivity
o neustále se inspilovat k tvťrrčírnu přístuprr ke vzděláváni ak sebevzdělávání
. zlepšovatvztab žáků ke škole, zvyšovat prestiž školy i zíIem na ní studovat

Škohí vzdělávacípťogram Dvořákova gymnázia je otevt*ený, stále živý dokument, se kterým budeme
průběžně pracovat a upl,avovat ho dle požadavkťr doby, našich nových zkušeností, nově vyvinutých
technologií i rozvoje našich pedagogicl<ých a didal<tických dovedností. Tento dol<ument vychází z
Národního pfogfalnu rozvoje vzděláváni v České republice, Rámcového vzdělávacího pfogramu pl,o
zál<ladní vzděIáváni a navazuje na dobré zkušenosti a práci našelro pcclagogickóho sboru v rr, inulýclr
1eteclr.

Dvořákovo gymnázirrm je školou poskytující všeobecné vzdělání. Žákrrm se ocl školního roku
201912020 nabizi možnost vzdělávat se v jeclrié třídě osmiletého gymnázia a ve dvort tř,ídách
čtyrletého gynnázla.

ZaměŤeni osmiletélro studia gymnázia není předem dáno. Vyučování př,írodovědným a humanitním
př,edmětťrm a jazykům je vyvážene. Žact posledních dvou ročníkťr si vybír,ají z mnolra nabizených
volitelných předmětů podle svých zétln:lů a orientace na další studium,

Ve čtyřletérn studiu gymnáziaje možné vzděLávat se ve dvou třídáclr, Každá ztěchto dvou tříd má
své zaměření: jeclna je př,írodovědně-technicl<á a druhá společenskovědní, Jejich učební plán je
odlišný - viz rrčební plárry.

Chceme co nejvíce vyhovět individuálním potřebám každého žáka. Proto lro neclráme vybrat si ze
clvou odlišných zaměření a později (ve třetím a ve čtvrtém ročníku) i z mnoha volitelných př,edmětů.
Záleži nám na vytvář,ení korektních, vstřícných i přátelských vztahů - vědomě budované vztahy mezi
učiteli, žáky a učiteli, mezi žáky napříč ročníky i otevřené vztahy nrezi vedením školy, učiteli i žáky.

Budeme rozvijeí obecné a oborové kompetence. V souvislosti s cíli školy budeme uplatňovat při
výuce takové postupy, l<teré rczvíjejí životní a studijní dovednosti, tj, p"i nichž žáci praclji co rlejvíce
samostatnč nebo ve sl<upinách a r,lčitel spíš plní roli rádce a organizátora.



Usilujeme o příjernné estetické prostř,edí a kvalitní vybavení. Chcetne, aby vztah žák:ů a vyučujících
k prostř,edí, kter,é je obklopuje, byl zodpovědný a pečující, podporujeme jejich zájem o co

rrejkvalitnější technické, materiálni a jiné vybavení.

Podponrjen^le zájmovou mimoškolní činnost, l<terá bude stálou součástí našeho Írsilí o podporu

kvalitních žál<ovsl<ých aktivit, zejménapal< činnostzájmových klubů zaštit'ovaných Společností pro

rozvoj Dvořákova gynnázta.

Ve v}irce jazyl<it zůstane na prvním místě angličtirra, Bude vyLrčována od primy, v tercii, resp. v
prvním ročníku začnou žáci studovat další jazyl<. Mohou volit mezi němčinou, francouzŠtinou,

španělštinou a ruštinou. Na hodiny jazyki buderne dělit třídy do menších skupin podle vyspělosti,
pokud to bude možné, budeme využivat pro výuku rodilé mluvčí. Usilujeme o výměnné cesty do

zahraliči.

V pi,írodovědných předmětech budou oborová praktika v učebním plántr hodinově posílena, nebot' je

považtrjenr e zaklič k pochopení přírodníclr zákorritostí.

V hunlanitních pr"edmětech zavádíme rovněž obot,ová pral<tika, neboť chceme, aby se staly
prostřednictvím interaktivních metod a diskuze poctobným klíčern k poclropení společenskovědních
zákonitostí.

Estetická výchova se st<ládá nejen z výchovy hrrdební a výtvarné, ale i drarnatické. Její výuka
zajišťuje lepší schopnost žáků komurrikovat, lépe si polozumět anavzálem spolupracovat.

Součástí výuky jsou iprojekty aprojektové školyvpi,írodě, při nichž žáci ř,eší v týmech projektové

úkoly. Mezj zvlášť důležité projekty jsme zař,adili Humanitní a Přírodovědný výjezd žáků dluhého
ročlríku (sexty).

Součástí výuky jsou i sportovní kurzy - zimnícb i letních sportu - které jsou důležité pro motivaci i

zážitkov otl p e d a g o g ikrr.

V rámci autoevaluace školy škola vytváří vlastní systérn hodnocerrí úspěšnosti záméŇ a cílů ŠVP.
Jedná se o hodnocení kvality a úrovně vzdé|áváni ze strany vedení školy, žákn í rodičů, ale i o

sledování výs 1 edků o sobno stního r ozv oj e žáka.

2.5 Učební plány pro gymnázium pro školní rok 20201202l

Nižší gymnázium

Třída 1.G 2.G 3.G 4.G
délka studia 8Jeté 8-1eté 8-1eté 8-Ieté

Ceský iazyk 2 2 2 2

Literatura 2 2 2 2

Anglický jazyk 3+3 3+3 3+3 3+3

Německý jazyk 0 0 3+0 3+0

Ruský iazyk 0 0 0 0

Španělský iazyk 0 0 0+3 0

Francouzský jazyk 0 0 0 0+3

Občanská výchova 1 1 1 1



Dějepis 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2
Matematika 4 4 4 4
Fyzika 2(0,5+0,5) 2(0,5+0,5) 2(0,5+0,5) 2
Chemie 0 0 2(0,5+0,5) 2(0,5+0,5)
Biologie 2(0,5+0,5) 2(0,5+0,5) 2 2(0,5+0,5)
Informatika a výpočetní technika 2+2 1+l 1+1 1+1

Estetická výchova - vytvarná 1+l 1+1 1+1 1+1

Estetická výchova - hudební 1 1 1 1

Dramatická výchova 1+l 1+] 0 0

Tělesná výchova J|J 1laJ-rJ 2+2 2+2

Volitelný předmět 0 1+l 1+1 1+1

Týdenní hodinová dotace 29 29 32 32

Volitelné přeclměty: 2.G,3.G - Písemná elektronicl<á l<omunil<ace,4.G - Dramatická výchova

Vyšší gymnázium

Třída 1.S 1.P 5.G 2.s 2.P 6.G 3.A 7.G
délka studia 4-Leté 4-\eté 8Jeté 4-\eté 4-|eté 8Jeté 4-[eté 8Jeté
Ceský jazyk a literatura 4 4 4 3

aJ 4 4 4
Anglický jazyk 1laJ-l-J 3+3 3+3 4+4 3+3 4+4 J-l-J 3+3

NěmeckÝ iazyk 4+0 4+0 3+0 3+0 3+0 3+0 3+0 3+0
Francouzský iazyk 0 0 0 0 0 0+3 0 0
Ruský jazyk 0+4 0+4 0 0+3 0+3 0 0+3 0+3

Spanělskýiazyk 0+4 0+4 0+3 0+3 0+3 0 0+3 0

Základy společenských
věd

2 2 2 2 l 1 2 2

Děiepis 2 2 2 2 1 2 2 2
Děiiny umění 0 0 0 l 0 0 0 0
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2 2
Matematika 3(1+l) 3(1+1) 2(I+D a

J 3(1+1) aJ 1J J

Fyzll<a 1(1+1) 1(1+1) 2(1+I) 1 2(1+1) 2(I+I) 2 2

Chemie 1(1+l) 1(1+l) 2(I+D l 2(1+l) z(I+D 2 2
Biologie 1(1+1) 1(l+1) 2(1+D 1 2(1+1) 2(I+I) 2 2
Inforrnatika a výpočetrlí
techn il<a

1+l l+l 2+2 l+l l+l 2+2 l+l l+l

písern 
l rá elektronická

komunikace
1+l 1+1 0 0 0 0 0 0

Multimédia 0 0 0 1+1 1+1 0 0 0
Mediální výchova 1 0 0 1 1 0 0 0
Robotika 0 1+1 0 0 0 0 0 0
komunikační dovednosti l+1 1+1 0 0 0 0 0 0

Clověk a svět práce 0 0 0 1 1 0 0 0

Estetická výchova -

lrudebrrí
1+0 1+0 2+0 2+0 2+0 2+0 0 0

Estetická výchova -
výtvarná

0+l 0+1 0+2 0+2 0+2 0+2 0 0



Estetická výchova -

dramatická
0+1 0+1 0 0+2 0+2 0 0 0

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

praktika oborová 0 0 0 J 0 0 0 0

Volitelné předměty 0 0 0 0 0 0 6 6

Týdenní hodinová
dotace

34 34 34 34 34 34 34 34

Třída 4.A 8.G
ilélka studia 4-1eté 8Jeté
Český jazyk a literatura 4 4

Anglickýiazyk 4+4 4+4

Německý jazyk 3+0 3+0

španělský iazyk 0+3 0

Ruský iazyk 0+3 0+3

Děiepis 2 2

Základy spo lečenských věd 2 2

Matematika J 3

Zeměpis 2 2

Fyzika 0 0

Chemie 0 0

Biologie 0 0

Informatika a výpočetní technika 0 0

Estetická výchova - hudební 0 0

Estetická výchova - výtvamá 0 0

Tělesná výchova 2 2

Volitelné předměty 10 10

Týdenní hodinová dotace 32 JZ
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volitelné předměty: 3.A 7.G 8.G 4.A
Seminář anglického iazyka 2 2 0 0
Ruská konverzace 2 2 2 2
Německá konverzace 2 2 2 2
Děiepisný seminář 2 2 2 2
zeměpisnÝ sem naT 2 2 2 2
Matematika vol telná 2 2 2 2
Fyzlka volitelná 2 2 2 2
Ohemická laboratorní cvičení 2 2 0 0
Bioloeický seminář 2 2 2 2
Seminář z informatiky 2 2 2 2
psychologie 2 2 2 2
Marketins a management 0 0 2 2
Společenskovědní semin ář 2 2 2 2
seminář filosofie 0 0 2 2

BiochemickÝ seminář

0 0 2 2

]hemický serninář 0 0 2 2
Literárni seminář 2 2 2 2
5em nář českého iazyka 0 0 2 2
Jem nář z anglického iazyka - maturitní 0 0 2 2
,atina 0 0 2 2

Učební plán obchodní akademii školní rok20201202l
Třída 3.B 4.B
délka studia 4-leté 4-Ieté
Ceský iazyk a literafura 4 4
Anelický iazyk J 4+4
Business English 1 0
Německý iazyk 3+0 3+0
Ruský iazyk 0+3 0+3
Spanělský iazyk 0+3 0+3
Matematika J J

Děiepis 0 0
občanská nauka 0 0
HospodářskÝ zeměpis 0 0
Základy fyziky a chemie 0 0
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Základy chemie, biologie a ekologie 0 0

Tělesná výchova 2+2 2

lnformační technologie 2 0
písemná a elektronická komunikace 2 2+2

Daně a poiištění 2 0

Ekonomika 2 4

účetnictví na pc 0 2+2

účetnictví 4 4

statistika 0 0

volitelné předměty 4 4

Celkem 32 32

Volitelné předměty 3.B 4.B

Seminář anelického iazyka - maturitní 0 2+2

cestovní ruch 2 2+2

Reálná firma 2 0

Matematika volitelná 0 2

3. Školv a školská zařízení - členění

1 všechny form1, vzdělávání
2 DFV - denníforma vzdělávání

il. Školská zaíízení - nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a

I. e žáků a naplněnost (k 30. 7

Druh/typ školy lZo
Nejvyšší
povolený

počet
žákůl
stud.

Počet
žáknl
stud.

v DFV2

Přepočtený
počet ped.

prac.

Počet
žákůlstud.
na přep.

počet ped.
prac. v

DFv

Dvořákovo
gymnázhlm a
střední odborná
škola ekonomická

000 068 845 510 443 443 34,3 12,92

naplněnost (k 30. 9. 20,

št<olsté zařízení IZo

Nejvyšší
povolený

počet
žákůlstud.

(ubyt./
stráv./klientů)

Skutečný počet
žáků/stud.

(ubyt.
/stráv./klientů)

Z
toho
cizích

škohí jídelna II0 035 747 500 47I 0 6
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Doplňková činnost:

. Přípravné klrzy na přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázirrm z českého jazyka a matematiky.
Účastnilo se jich 39 žák:ů ze základnich škol. Ved|y je dvě učitelky.

4. oborv vzdělání a údaie o žácích v nich

Ve školním roce 2020121 se neotvirala třida oboru vzděIáváni 63-4I-Ml02 Obchodní akademie, ale
2třídy oboru 79-4I-K/4I Gymnázium (všeobecné) - 41eté. Poslední ročník obchodní akademie bude
koněit ve školním roce 202Il22, Změna oboru dle rozhodnutí čj. I2770I|20I8/KUSK ze dne
26.I1.2018.

I. Počet tříd a žáků SŠ @ez VOŠ) v denní formě vzdélávání- podle oborů vzdělání (k 30. 9.

Žáctprtiativ pruběhu školního roku2020l202l do denní formy vzděIáváni:

o V měsíci červnu 202I se vrátila ze zahraniěního studia I žačka (třída 7.G) - přerušení studia
od 1,9. 2020.

Cizi státni příslušn í ci :

. Ve škole v uplynulém školním roce studovali3 žácize Slovenska,3 zYietnamu, 3 zlJkrajiny.

Počet žáklů dojiždějících do školy z jiných krajů:

. I žák dojiždi do školy z Ústeckého kraje (denní forma vzděIáváni).

2020

kód a název oboru počet žáků
Počet
Tříd

Průměrný
počet

žákůl.í.
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

79-4I-KJ4I Gymnázium (všeobecné) - 41eté I65 6 ),7 5

79-41-Kl81 Gymnázium (všeobecné) - 81eté 239 8 29,88
63-4I-Ml02 Obchodní akademie 39 2 19,5

Celkem 443 I6 27,69
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žáci se zdravotním le druhu postižení (k 30. 9.

Druh postižení
počet žáků

sŠ voŠ
Mentální postižení 0

Sluchové postižení 0

Zrakové postižení 0

Závažné vady řeči 0

Tělesné postižení 1

Souběžné postižení více vadami 1

Závažné vývojové poruchy učení 11

Závažné vývojové poruchy chování 2

Poruchy autistického spektra 1

5.1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Yzdělávání žák.ů se speciálnírni vzdělávacími potřebami probíhá na naší Škole výhradně formou

individuální irrtegrace do běžrrých tl'íd. Pi,i jejich vzdéláváni se uplatňují metody pouŽÍvané př,i

vzdéláváni žákiabez těchto potř,eb, mohou být však podle poti,eby individuálně modifikovány. Skola
disponuje kvalifikovanou výclrovnou poradkyní a v případě potř,eby doporučuje rodičům obracet se

rra pedagogicko-psychologickou poradnu.

Škola zabezpečuje pro úspěšné vzděláváni žál<i se zdravotním postiženírn a zdl'avotnim

znevýhodněním následuj ící podmínl<y:

o uplatrrěrrí principu difererrciace a irldividlalízace vzdělávacího procesu jak při organizacl
činností souvisejících s výLrkou, tak při stanovení obsahu, foretn a metod výchovně vzdélávací
práce i lrodnotících kritérií

. spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, ATD.

. intenzivní kontakt s rodiči žáka

5.2 Y zdéláv ání žáků mi mořádn ě n adaných

Při vzdčláváni žáků mimoř-ádně nadanýclr se uplatňují metody potržívanó při vzdčláváni žá|<Ůběžné

populace, molrou bý však podle potř,eby irrdividrrá]ně modifikovány.

Škola zabezpečuje plo úspěšné vzdě|áváni žák.ů rnimoř,ádrrě rradaných rrásledujicí podmírrky:

o uplatnění prirrcipu diferenciace a individlta7izace vzdélávaciho procesu jak př'i organizaci
činností souvisejících s výukou, tak př,i stanovení obsahu, fot,em a metod výchovně vzdělávací
práce i hodnotícíclr kritérií

. konzu|tace podle potř,eb azájmllžáktl
o podpora ťrčasti v soutěžích a olympiádách
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Žak:ům s mimořádným uměleckým nadáním doporučuj eme:

o vystupovatna akcích školy, moderovat společenské akce školy

Žakům s mimořádným sportovním nadáním umožňujeme:

o výuku podle individuálního studijního plánu

P o č et žáktl, kteř i s e vzděl ával i p o dl e individuáln ích v zdělávací ch pl ánů :

. podle individuálnichvzdělávacích plánů se vzdělávali celkem 3 žáci,

6.1 Přijímacířízení do 1. ročníku víceletého gymnázia

Skladba přij ímacích zkoušek:

o test z českého jazyka
r test zmatematiky

Pořadí uclrazečů bylo stanoveno na základé výsledku testu a pruměrného prospěchu na ZŠ podle
součtu bodů za:

. výsledky jednotné přryímací zkoušky, tj, výsledků didaktického tesflt z předmětů český jazyk
a literatura a matematika

o prospěchzezákladní školy
. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti azájmylchazeče,např. účast

v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.

V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů pomocné subkriterirrm - vyšší ťrspěšnost
votevřených Úlohách (úlolrách bez nabídky odpovědí) vtestu zmatematiky, vpřípadě shody dále
v otevřených úlohách v testu z českého jazyka.

pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

Didaktický test z českého jazyka a litelafltry bude ohodnocen 0-50 body,
Didaktický test z maternatiky bude olrodnocen 0 50 body.
Testy budou pt'ipraveny a zptacovány Centrem pro zjišt'ování výsledk:ů vzdělávání (Cermat)
- www.cermat.cz (viz odl<az,,Jedrrotná pr'ijímací zkouška 202l"). Na uvedených stránkách
zís\<áte veškeré potř,ebné informace. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem
nebo emailem.
Prospěch ze zál<ladni šl<oly bude oltodnocen 0-20 body,
Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ brrde pr"ihlódnuto k prťrrněrnému prospěchu z pololetí 4.
ročníku a pololetí 5. ročníku, Uchazeč za prurrrěr 1,00 získá 20 bodťr, za pruměr 1,05 získá
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19 bodů, za pruměr 1,10 získá 18 bodů atd. (d. zakažďý o 0,05 horší pruměr o jeden bod

méně), za pruměr 2,00 a horší žádný bod.

Za tspéchy ve školních soutěžích ve 4, a 5. třídě mohou uchazeČi získat body navíc:

vokresnímavyššímkole:za 1.místo 10bodů, za2.místo 7bodů,za3.místo 5boďŮ,za4.
místo, 3 body, za 5. místo 2 body, za 6. misto 1 bod. Body ziskané v rizných soutěŽÍch se

sčítají, nejvíce však mohou uchazeči ziskat za soutěže 20 bodů.

Škohími soutěžemi pro uchazeče z pátych tříd ronlmíme tyto soutěŽe:

Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Pohár
vědy, Bobřík informatiky, soutěž Pangea.

6.2 Přijímacííízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia

Skl adba přij ímacích zkoušek :

o test z českého jazyka
o test z matematiky

O přijetí uchazeče se rozhodne podle součtu bodů za:

. výsledky jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledků didaktického testu z předmětů český jazyk
a literatura a matematika

. plospěch ze zák|adní školy

. další skutečnost, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, napi'. účast
v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.

V případě rovnosti bodů rozlrodne o pořadí uchazečů pomocné subkriterium - vyšší Úspěšnost

v otevřených úlohách (úlohách bez rrabídky odpovědí) v testu z matematlky, v případě shody dále

v otevřených úlohách v tesfu z českého jazyka.

Pořadí uchazečů pro přírodovědně-technické zaměření (PT) bude stanoveno takto:

. Didaktický test z českého jazykabude ohodnocen 0-40 body.

. Didaktický test zmatematlky bude ohodnocen 0-60 body.

Pořadí rrchazečů pto společenskovědní zaměí,eni (SV) bude stanoveno takto:

. Didaktický test z českého jazyka bude ohodnocen 0-60 body,

. Didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0-40 body.

Testy jsou připraveny a zpracovány Centrem plo zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)

- www.cermat,cz (viz odkaz,,Jednotná přijímací zkouška 202I").

Dále bude mít na obě pořadí uchazečů o studium pro obě zarněření ŠVP vliv prospěch ze základní
školy, úspěchy ve školních soutěžích a umělecká, sportovní a zájmová činnost:

. Prospěchzezákladní školybrrde ohodnocen 0-50 body,
Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k pruměrnému prospěchu z pololetí 8,

ročníku a pololetí 9. roěníku. Uchazeč ziská za pruměr 1,00 - 50 bodů, za pruměr I,02 , 49
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bodů, za pruměr I,04 - 48 bodů atd. (d. zakaždý o 0,02 horší pruměr o jeden bod méně), za
pruměr 2,00 a horší žádný bod.
Za úspěchy veškolníchsoutěžíchv 8. a 9, tříděmohouuchazeči ziskat body navíc:
v okresním a vyšším ko|e: za 1. místo 10 bodů, za 2. misto 7 bodů, za 3. místo 5 bodů, za
4. místo 3 body, za 5. místo 2body, za 6. misto 1 bod. Body ziskané v rizných soutěžích se
sčítají, nejvíce však mohou uchazeči ziskat za soutěže 20 bodů.
Škohími soutěžemi pro uchazeče z ďevátých tříd rozumíme tyto soutěže:
Matematická olympiáda,Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda,
soutěže v cizích jazycích (zaíazených MŠMT do soutěží typu A), Olympiáda v českém jazyce,
Dějepisná olynpiáda, Zeměpisnáolympiáda, Astronomická olympiáda, Matematickýklokan,
Pythagoriáda, Přírodovědný klokan, Mladý Demosthenes, Logická olympiáda, Mladý
programátor,
Za uměleckou, sportovní či jinou zájmovou činnost, které se uchazeě věnuje pod hlavičkou
nějaké organizace (ZUŠ, sportovní oddíl, skautský oddíl apod.) může tento uchaz eč ziskat až
10 bodů. Podmínkou je razitkované a podepsané potvrzení této organizace (od učitele, trenéra,
vedoucího apod.), že dotyčný uchazeč v době podání přihlášky minimálně 2 roky - 5 bodů
(popř. minimálně 3 roky - 7 bodů, popř. minimálně 4 avice roků - 10 bodů) aktivně zmíněnou
činnost vyl<onává.
Body ziskané za uměleckou, sportovní či jinou zájmovorr činnost se sčítají, rrejvíce však
tnohorr rrchazeči ziskat za ítto činnost 20 bodťr.

Počet žák:ů přijatých vrámci přijímacího Ťizeni přijato k 1. 9. 2020 a k 1. 9. 202I zjiných krajů
(celkemlz toho denní forma vzdéláváni):

o K I.9.2020 nebyl přijat žádný žák z jiných krajů, kI.9.2021 také nebyl přljat žádný žák
z jiných krajů v rámci příjímacího íizení.

I. Úaale o přijímacímíízenído denní formy vzdé|ávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro
školní rok202112022 - podle oborů vzdělání (k 1.9.202

kód a název oboru
1. kolo
- počet

Další kola
- počet

Odvolání
- počet Počet

třídl
přihl. pru. přihl. přij.

poda-
ných

kladně
vyříz.

Obory v zdélání poskytující
střední vzděIání s maturitní zkouškou

7 9 -41-Kl 41 4leté gymn ázium 83 52 0 0 0 0 2

79-81-K/81 8leté gymn ázium 126 30 0 0 0 0 l
Celkem 209 82 0 0 0 0 3

l yíceoborové třídy u jednotliuých oborů vzdělání označte vómi zvoleným ,slm$6lBrn
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Prospěch a docházkažákůvšech ročníků celkem (včetně závérečných ročníků)-k 30.6.202

Prospěch a docházk a žákůt všech ročníků počet žáků

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

žáci celkem 444

Prospěli s vyznamenáním 241^

Prospěli 193

Neprospěli 10

- z toho opakující ročník 1

Pruměrný prospěch žáků 1,39

Pruměrný počet zameškaných hodin nažákalz toho neomluvených I8,33l0,002

7. Údaie o vÝsledcích ve vzdělávání

Opravnou zkoušku konal I žák 2. ročníku čtyřlctého gynnázia z předrnětu Chemie s výsledkem
nedostatečná. Zák opakuje 2. ročník.

ostatních 9 žáku, kteří neprospěli, bud' ukončili strrdium na naší škole, nebo se jednalo o Žáky

rnaturitního ročnílcu, kteř,í mohli bln v 2. pololetí šl<olnílro roku 2020121 hodnoceni nedostateČnou

z rrěktelélro předmětu, a přesto mohli vykorrat maturitní zkoušku. Z téchto důvodů opravné zkoušky
nekonali.

3 žá ci obchotlní alcaclentie nettspěli v 1lísem né čtisti společné MZ, l žák čfilř|p167ro gymnázia neuspěl v pro.filové čás ti MZ.

Žáci obchodní akademie úspěšně vykonali opravnou zkoušku v mimořádném termínu společnó části
MZ, Žák čtyřletého gymnáziaúspěšně vykonal opravnou zkoušku profilové částiMZ.

8. Autoevaluace školv

Během minulého roku, kdy probíhala distanční výuka, byly provedeny dvě zásadni ankety mezi vŠemi
žáky naši školy. První na podzim 2O2O a druhá na jat'e 202I. Obě dvě zkoumaly Ňznými zpŮsoby
spokojenost žáků s výukou,

První znich mapovala spokojenost s konkrétní online prací na distančních schůzkách, přiměřenost

samostatné práce a kvalitu zpětné vazby od učitelů.
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I. VÝsledky maturitních zkoušek, abt;olutorií. závěrečnÝch zkoušek (bez opravnÝch zkoušek

kód a název oboru

žáci
konající
zkoušky
celkem

Prospěli s

vyznamenání
m

Prospěli
Neprospěl

i

Maturitní zkouška:
7 9 -41-Kl 41 Gymn ázium čtyřleté 31 13 17 1

79-81-K/81 Gymnázium osmileté 27 20 7 0

63-41-M/02 Obchodní akademie 23 9 11 3

Celkem 8l 42 35 4



Z grafu lze vyčíst celkovou spokojenost 366 respondentťr (1 nejvyšší spokojenost, 5 nejmenší
spokojenost), Ntrtno poznamenat, že se v tomto glafir projevila trespokojenost i vlivem jiných
skutečností , než jen santotnou kvalitou výtrky (např,íklad osalnělostí doma).

Jak jste byli celkové spokojeni s výukou v d distancrriho vzdě]aváni?

3óó od i

200

Respondenti ocenili 34 učitelů z celkového počtu 46 více než nadpoloviční absolutrrí spokojeností.
Další významné procento bylo pak obsaženo v odpověclíclr spokojenos1; s menšími výhradami.
Spol<ojenost s většími výhradami byla spíše výjimečná.

V druhé anketě bylo použito rrezvyklé podobenství - př,irovnání výuky k jízdě. Chtěli jsrne vědět,
'Jak jede ten jejich třídní atrtobus" s tnnoha střídajícími se i,idiči,

Pr'idat plyn přibližně znamená:
. tempo vyuky je příliš pomalé, úkoly příliš jednodrrché
o často se nuclím a nemám co dělat ani při meetu, ani při sarnostatné pr:áci

Pohodovájízda:
o citim se bezpečně, máme čas zastavit, porozhlédnout se, zeptat se, jízda je opravdu poznávaci
o něco se naučím, v noci nejezdim

Přibrzdi t přibližně znamená,.
. požadavky tohoto př,edmětu plním s velkým vypětím sil
. velkou část přípravy do školy zabftá tento př,edmět
o požadavl<y z tohoto předmětu vysoce převyšrrjí požadavkyjiných předmětťr

Níže uvedená ukázka výstuprr této ankety, kterou vyplnilo cca 300 žák.ů, ukazLtje, že výuka byla
př,iměřená a respektuje vážnou situaci, ve které se žáci i učitelé při distanční výuce ocitli:

L!

J

l8

]] ri ] '.

lLr



an9licl(ý jezyk sk1 anglichý iazyk sk2 némecký jazyk

ííancouz9ký jazyk španélský jazyk občan9ká náUka / ZsV

yýtvarná výchova

hudební yichova díamatická 9ýchďa lél€sná uýchove PEK / PEc komunikaéni dovednostt

lo 5amostatné práce) I Jedu mimo (tenio předmét nemám)
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Druh/fyp školy
počet žáků - hodnocení

Dvořákovo gymnázhJm a
střední odborná škola
ekonomická

9. Hodnocení chov ání žáků

chování žáků k 30. 6. 2021

uspokojivé

Škola nemá vážnější problémy s chováním žáků.

10. Absolventi a ieiich další uplatnění

Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu - absolventi SŠ s dosažen;ím středním vzděláním
s maturitní zkouškou a absolventi voš

Pozn,: Je zřejmé, že nebudou podchyceny všecluty podané přihlášlql (např, přihlášlql podané na VOŠ po nepřijetí na VŠ
y době po ukončení studic). Pro vlastní hodnocení školy je vllodné získat od etbsolventů inJbrmace o lispěšnosíi přijetí do
terciálního (příp, jiného) vzdělávóní, Pokud tyto informace ntáte k dispozici, uved'teje,

10.1 Odchody žáků ze školy během školního roku - počet žáků, důvody

I(e konci školního roku odešlo celkem 9 žáků:

o 4 žáci - přestup najinou střední školu

o 1 žák- přestup do 9, třídy zš z důvodu neprospěchu

. 3 žáci - přestup najinou střední školu z důvodu neplospěchu na naší škole

. 7 žák - ukončení studia z důvodu studia v zahranlči (po přerušení sttrdia na naší škole)

Druh/typ školy
Počet

absolventů
celkem

Podali
přihlášku na

VŠ

Podali
přihlášku na

voŠ

Podali
přihlášlku na
jiný typ školy

Nepodali
přihlášku
na žádnou

školu
8-1eté
gynrnázium

27
24 0 0 J

4-1etó
gymnáziuln

31
3l 0 0 0

Obchodní
akademie

23
I7 1 0 5

20

velmi dobré neuspokojivé

444 0 0



Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů ptlpp@}!:!.ZOZ

tr(ód a název oboru
počet absolventů

- škol. rok201912020

Z nich počet
nezaměstnaných

- duben 202l

] 9 -41 -Kl 4 1 gynlrrázitrnl čtyřlctó l9 l

79-41 -Kl81 gymnázitrm osnrileté 30 0

63 -4 I -M l 02 obchodní akadenrie ll 2

Celkem 60 J

11. Údaie o nezaměstnanosti absolventů škol

pozn.; Zclroi infonnací , intetlletové sfi,ánlql MPSV: https://www.ntpsv.cz/web/cz/absolventi-skol-a-mladistvi --,+

pololetní ,stattistilg, absolventů (l . pololetí - tj. 30. duben) + tabulka; Absolventi podle škol a oborŮ,lcde je moŽné vyhledal

počty nezantěsrnaných absolvenjů jechtotlívých šlcol ve všech lcrajích a okresech České republilql, ve kterých jsou

absálventi poclle místa rnlalého pobytu na úř,ctdech práce eu_idou_áni, Nezaměstnaní absolventi zct posledttí Školní rok jsott

lnlecJeni v posleclním slottpku (Počet absolventů,t, evidenci ÚP Čn, kteří ukončili šlcolu v období l, 5. 2020 - 30. 4. 2021).

sledování tlezaměslnanosti. ctb.soll,entů je dťiležité pro naslallení oborové stntktury školy i pro její autoevaluaci.

12. Úroveň iazvkového vzdělávaní na škole

žaci

Pozn.; Možné rozdělit podle dl,ultLt/tvpu ,školy.

I. Učitelé cizích iazyků - ,ozložení kvalifikace 30.9.2020

Jaz;yk
počet učitelů

celkem

Kvalifi kace vyučujících
Rodilí rn|uvčí

odborná částečná žádná

Anglický jazyk 9 6 J 0 0

Francouzský jazyk 1 1 0 0 0

Německý jazyk 5 4 1 0 0

Ruský jazyk 2 2 0 0 0

Španělský jazyk 2 l 0 1 0

Úroveň jazykového vzdé!áváníve školním roca20201202Ibylavysoká. Ve všech jazycich byli naŠi

maturanti v porovnání s vrstevníky nadpruměrní (např. pruměrné procentní skóre u osmiletého studia

byl95,6, u ětyřletého 93,1, u OA 83,2),

l Žaciv denní formě vzdé|ávání učící se ciz 30.9.2020

Jazyk
počet žáků Počet skupin

Počty žáků ve skupině

Minimálně maximálně průměr

Anglický jazyk 443 31 l0 1,7 l4,8

Francouzský
iazvk

212 2
ll 16 l 3,5

Německý jazyk 194 14 9 l6 1z,6

Ruský jazyk 74
,7 9 lf) l0,6

Španělský jazyk 86 6 11 18 11,3
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U mezinár,odní zkoušky z anglíckého jazyka Carnbridge English všech 26 prr'ihlášených žák:ů ti,etího
roČníktt a septimy obdlželo certifikát o úspěšném absolvování zkoušky CAE nebo FCE (obě zkoušky,
které svými nároky překlačují požadavky státrrích matltrit, prověr'r.rjí znalosti arrgličtiny v oblastech
čterrí s porozuměním, psaní, konvelzace, poslechu a gramatiky). Sedm ž:ákťr dosáhlo nejvyššího
stupně jazykových znalostí na ťtrovni C2, 14 jich ov|ádlo ťtroveň C1 a zbytek zdolal hranici 82.
Nejírspěšnější septimán navíc získal 201 z 210 možných bodťr.

Všichrri vyrrčující jazykťr ovládají vyrrčovaný jazyk velrni dobře. Jedr.omu vyrrčujícím chybí
pedagogick é v zděIáni, které si doplňuj e.

Vyučující j azykise v rámci Šablon II účastnili jazykovýchkursů, dále pak ve: vysokém počtu ruzných
jazykových a metodických webinář,ů týkajících se programu Erasmus aj.

13. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole

Škola má l< dispozici t1i učebny pro výLrl<u informatil<y, progl,amování, ťliletnictví a psaní textů v
povinných a volitelnýclr př,ednrětech na gynnázi:rl a stř,ední odborné škole ekonomické. V rrčebnách
je rrainstalován volně distribuovaný software pro potřeby výuky (např. grafický software GIMP.
Inkscape, kancelářský balík LibreOfílce) v jedrré učebně pak i Microsoft t)íŤice. Všechny učebny
výpočetní teclirriky jsou dostupné žákůn během vyučování i po vprčování.

Každý žák i vyučujícímázíizen účet na Google Apps, který obsahuje emaila datové irložiště, které
se využívají pro komunikaci a potřeby výuky,

Škola je připojena na intertret opticl<ým l<abelem o rychlosti 200Mb/s, l<ter,i využívaji pedagogové,
žáci a kroužky žákt:, v rárnci zálmových klrrbů. Intcrnet je dostupný pro vše,;lrny počítače v budově.
Ve škole je vrritř,ní Wi-Fi sít', l<terá umožřruje žákťrm a učitelťrm př,ipoje:ní na intertret, dále pak
rnezinárodní sít' Eduroam pro návštěvníky z jiných škol,

Ve sborovně av každérn kabinetu mají rrčitelé dispozici počítač. V hodinách mohou používat učitelé
PC a dataprojektory ve tr'ídách, Projektory ale rnají malort svítivost, rozlišení i velikost plátna,
Celkový počet počítačů na škole je 168, z toho 60 notebooků. Žákůrn je pro práci v hodinách
k dispozici 50 počítačů a 30 notebooků.

V prŮběhu DV se konalo několik irrterníclr š|<olení l< vylžití různých ap|ikací při distančním
vzděláváni. Všichni učitelé šl<oly potržívaní cloudové prostředí a nástroje (ioogle Suits, pro výul<tr
Classroom a Jamboard/Wlriteboard, pro komunikaci s žáky a rodiči Meety, plánování sclrůzek přes
Kalendář. Počítačová gramotnost trčitelů je vysoká, př,esnou útroveň digitálních kompetencí budeme
zjišťovat v dalšírrr školnírn roce přes portál https://ucitel2l.rtp.czl
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14. Údaie o pracovnících školv

,t,e sntysl.u zákona č.563/2004 Sb., o pedagogicljich pl,ctt:ovníc:ích a o znňně některých zá.lconů, ve zněttí pozděj,ších

pt\edpisťt

zák|adní údaie o pracovnících k 30. 9. 2020
Počet pracovníků počet žáků

v DFV na
přepočtený

počet
pedagog.

Drac.

celkem
fyzický/ptYepočtelrý

nepedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických
interních/externích

pedagogických
- s odbornou
kvalifikací,

55l47,88 15/13,38 40l34,50 40l6 5/ 12,84

I. Věková stru (tura h pracovníků (k 30.9.2020
Počet pedag.
nracovníků

Do 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 |et Nad 60let Ztoho
důchodci

Průměrný
věk

Celkem 2 6 ll l5 6 6 48,33

z toho žen 0 4 9 l2 5 5 49,68

II. Pedasoeičtí pracovníci - podle ne vvššího dosaženého vzdělání (k 30. 9
počet ped. pracovníků - dosažené vzdělání

vysokoškolské
- masisterské a vvšší

vysokoškolské
- bakalářské

vyšší odborné střední základní

36 aJ 0 1 0

IV. Pedaeoeičtí pracovníci - Dodle délkv praxe (k 30. 9. 2020
Počet ped. pracovníků s praxí

do 5 let do 10 let do 20 let do 30let více než 30 let

J 0 13 8 16

V. Zaiištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdé|áníl (k 30. 9. 2020

Předmět
Celkový počet hodin

odučených týdně

Z toho odučených učiteli
s odbornou kvaliíikací

v příslušném oboru vzděl.

Český jazyk 8 8

Český jazyk a literatura 46 46

Literatura 8 8

Anglický jazyk 103 103

Něrnecký jazyk 4I 4I

Francouzský jazyk 6 6

Šparrělsl<ý jazyk 19 19

Ruský jazyk I9 19

Občanský výchova 4 4

Základy spo lečenských věd 18 18

Dějepis 27 27

Zeměpis 28 28

Matematika 60 60
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Fyzll<a 34 34

Chemie 29 29
Biologie 34 34
Informatika a výpočetní technika 20 l3
Robotika 2 2

Mediální výchova J J

komunikační dovednosti 4 4

Estetická výchova - hudební výchova 11 11

Estetická výchova - vytv arrrá výchova 15 15

Dramatická výchova 9 9

Multimédia 4 4

Ekonomika 6 6

učetnictví 8 8
písemná a elektronická komunikace l0 10

Darrě a pojištění 2 2

učetnictví na pc 4 4

Informační technologie l2 8

Svět práce 2 2

seminář z filosofie 2 2

Dějinyumění 1 1

Tělesná výchova 56 56
Biochemický seminář 2 2

Zerněpisný selnitlát' 4 4
Latina 2 2

Seminář z českého jazyka 2 2

Sem rrář z informatiky 2 2

Ruskýjazyk konverzace 2 2

Seminář z anglického jazyka 8 8

Psychologie 4 4
práce v reáIné firmě 4 4
Společenskovědní seminář 6 6

Písemná a elektronická korespondence 4 4

Maturitní seminář z anglického jazyka 2 2

Německá konverzace 2 2

Marketing a management 2 2

Matematika volitelná 4 4
Dějepisný seminář 4 4

Fyzika volitelná 2 2

FyzlkáIni semirrář, 2 2

Litorární seminář 4 4

Biologický seminář 4 4
cestovní ruch 4 4

Chcrnický sernirrář 2 2

chemická laboratorní cvičení 4 4
24



Business English 1 1

Oborová praktika 9 9

Celkem 74I 730
l,e stny,slu zákona č, 563/2004 Sb., o pedagogiclcých pracol,n.ících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů
Pozn,: Při velkém počtu oborů vzdělání, kdy je výčet všech předlnětů rozsáhlý a obtížtlě zpl,acovatelný, je moŽno

nevypisovat jednotlivé předměty, ale údaje ullést pouze za skupiny př,edmětů: l. cizí jazylgl, 2. vŠeobecné předměty, 3,

odborné přednňty, 4, odborná praxe/odbonlý výcvik.

14.1 Personální změny ve školním roce

Během školního roku2020121 nastoupilo 6 učitelů:

o Bc. Batka Ondřej - Český jazyk
. Bc. Duspivová Jiřina - Matematika
. HolkováPetraCastillo Batista - Španělský jazyk
o Ing. Horyna Jiři -Fyzika
o PhDr. Majerová Pavla - Psychologie
o vochomůrka Jan - Informační technologie
o DokoupilI(ryštof - Český jazyk

V průběhu nebo na konci školního roku2020l21 odešlo 6 učitelů:

. Hollkovápetracastillo Batista - Španělský jazyk
o PhDt. Lulková Marie - Český jazyk, Dějepis
. Vochomůrka Jan - Informační technologie
o Wolák Radim- Mediální výchova
o Dokoupil kryštof - Český jazyk

pracovníků

(ve smyslu vyhlášlq, č. 3l7/2005 Só., o dalším vzděláváni pedagogiclqlch pracovniků, alo,editační
komisi a lcariérnínl. systánu pedagogiclqlch pracovníkti, ve znění pozdějších předpisů)

Studium ke splrrění kvalifikačních předpokladů:

. dva učitelé ukorrčili doplňující pedagogickévzděláni.

Shrdium l< prohlubování odborné kvalifikace (pruběžné vzdéIáváni kllrzy, seminář'e)

a samostudium:

o počet jedrlodenních a dvoudentlích akcí
7 učitelťr - Německý jazyl<, Anglický jazyl<, Ekonomika, Písemná a e lektronicl<á komunikace

o počet vícedenních akcí
1 učitel- Matematika - H-Mat, o, p, s., Pralra, Škola Hejného metody rra 3. stuptli
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l učitel- Robotika - Edutime, s. r. o., Letní škola robotiky
l učitel - Anglický jazyk- Digitální lektoři, Growth Mindset
1 uěitel - Český jazyk - Nakladatelství Fraus, Učíme jazyky online
2 učitelé (vedení školy) - ťormativní hodnocení
12 učitelů - ťormativní hodnocení

Dále se naši učitelé účastnili workshopů pořádaných projektem SYPO (NPI, název projektu):

. systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, registrační číslo projektu
CZ:02.3 .68 l 0,0 l 0.0 l 17_052/000 83 63 )
11 učitelů - Oblastní wolkshop ČJL
3 uěitelé - Oblastní workshop IT
1 uěitel- Matematika
l učitel - osobnostni rozvoj

Finanční náklady vynaložené na DVP školní rok2020l202l:

o Finanční prostředky vynaložené na školení v loňském školním roce činily 55 260 Kč. Náklady
na v zdéIávání byly hr azeny :

finančními prostředky z projektu EU Šablony 35 690,-- Kč
finančním prostředky z VtŠVtt 19 570,-- Kč

to. Údaie o dalších aktivitách a prezentaci školv na veřeinosti

16.1Zájmové kluby a kroužky

Také clevatenáctý školní rol< ve svém ťtvoclu zahájil činnost klrrbťr. Ty nabídly žákťrm rozmarité a
zajímavé alternativy, jak smyslrrplně strávit volný čas. Cílem těclrto klrrbťr je rozvíjet všeobecný
přehled mladých lidí, jejich tvťrrčí schopnosti, sociální, polrybové a další dovednosti v rámci úzce
specializovaných skrrpin vedených íundovanýrni odborrríl<y. Dalším cílern je podpora samostatnosti
a irriciativy žáků v rámci programové náplně klubů, Př,ínosem této zájmové činnosti je maxirnálrrí
podporováni zajimavého využití volného časrr žákťr a podpora neformálrrílro vzdělávání. Zároveňlze
tyto obohacující volnočasové aktivity pokládat i za prevenci sociálrrě patologických jevů mládeže
(konzumace alkoholu a drog, kriminalita). Na základě těchto ,,ninoškolních" klubových aktivit je u
žákovsl<é vet'ejnosti patrné vytvoření pocitu sounáležitosti a kladného vztahu ke šl<ole. Některé l<luby
byly otevřeny tal<é pro pedagogy a rodiče žálcťr.

Větširra kltrbů rněla probílrat praviclelně (např. 1x týclně, 1x měsíčně apod,), některé aktivity byly
naplánovány jen několikrát běhern školního rokrr (rrapř. cestopisné besecly, výtvarrié workshopy aj,).
Ovšem již v říjrru píecháze7a škola do distančního zpťrsobu výLrky. Kluby tak rněly možnost
uskutečnit rnaximálně 3 setkání, některé bolrrržel ani to. Volno časové aktivity byly naíizerrírn vlády
omezeny po celý školní rok, napříl<lad nemožností mísení skupin, Ariglicl<á konverzace se přesunula
do on line prostředí a plobíhala po celý školní rok.

Vedorrcími klubťr jsou většinotr pedagogové - zaměstnanci školy nebo extetnisté, často absolverrti
DG. Zájmové kluby fungují pod záštitou Společnosti plo lozvoj Dvot*ákova gymnázia, o.p,s.
V současné době je poněl<ud obtížnější fillanční sitltace alespoň částečně řešena díky
podpoře Společnosti pro rozvoj DG, o.p.s.,která zajišt'lrje otganizaci a financovátrí uveclenýclr
aktivit.
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Přehled klubů a kroužků otevřených ve školním roce 20201202l

Název klubu Vedoucí

Robotika a 3D tisk Jan vochomůrka

Keramika klára vondrová

Pěvecký sbor DG Markéta Hrdinová

Francouzština kateřina vitochová

Paličkování a ruční práce Gabriela Junášková

Výlvarný ateliér Gabriela Junášková

Sachy Adam Basl

Anglická konverzace A - on-line klára sikorová

Anglická konverzace B - on-line klára sikorová

16.2 Mimoškolní aktivity (exkurze, ...)

Počet a forma mimoškolních aktivit ve školním roce 2020l2I byla ovlivněna protipandemickými
opatřeními, většina akcí proběhla online formou:

o Piknik l,9.2020
o Seznamka 1,G a7.G,3.-5,9,2020
o Projektový den Skotsko pro VG, škola 8.- 9.9,2020
o Legiovlak. exkurze 10,-1L9,2020
o Paměť národa v Českém rozhlase, třída 5.G 16.9.202l
o Revolution Train, l7 .9,202I
o Adaptační kurz 1S a lP, 16.-18. 9.2020
. Yýjezdstudentského parlamenhJ,24. 9. 2020
o Minikonference (online), 2I. I0.2020
o Noc vědců (online), 21,II.2020
. Psychohygiena, 1 S, 5.G, 1.P l 0 a 11. 12.2020, 17 .I2.2020
o Biologická olympiáda, školni a krajské kolo (onlin e) - 25. 3, 202l, krajské kolo - květen

202I
. DG Point (on line), 5.G, 2.G,75, 1P, 26.-30.3.2O2I
o Matematickáolympiáda (online), 3L 3. 202I
o Setkání 6.G se šansoniérkou E. Sýkorovou v rámci vYuky FJ (online), 8.4.202I
. Online exkurze do elektrárny Dukovany, 3.G, 4.G,12,4.202I
o Tř,ídní výlety, čewen202l
o vítání prázdnin
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16.3 Programy a projekty (nové i pokračující)

a) zapojení ško|y do projektů naclregionálního či celostátního významu s íinanční podporou
z fondů EU

Projekt šablony
DG Šablon y 20 l 9, CZ.O2.3 .68 l 0.0 l 0.0 l 1 8 _065 l O0l 497 5

Během školního roku pokračoval projekt Šablony 2019. Projekt je zaměř,en na personální podpolrr,
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu
extt,al<uril<ulámichltozvojových aktivjt, aktivity l,ozvijejici ICT, spolrrpráci s rodiči žál<ťr, spolupráci
s veř,ej ností, Přcstože j iž rlár le se šablonanli zl<ušenosti a dovedcme ocen it přínosy tandemové v jrul<y,

vzájemné spolupráce pedagogů v rámci naší školy i sclílení zl<ušeností s peclagogy z jirlých škol, jsou
pro rrás Šablony 2019 v mnolrém trovinkort a velkou výzvorr. Díky zakorrpeným 30 notebookům pro
šablonu Využití ICT ve vzdělávánijsme tak získali možnost zapojeni počítačů do výrrky pro celou
třídu. Tato aktivita rovněž cílí na větší irrdividualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a
kreativity žáků. Pr'ínos trotebooků jsme opět ocenili zejména během distanční vYrrky, kdy jsrne rnohli
nabídnorrt zapťrjčení počítačů učitelťrrn i žákrrm.

Pl,o učitele je př-ipravena podpora jejich vzděláváni formou absolvováni vzděIávacího ptogramtt
akleditovarlého v systému DVPP. Již díky Šab|onám 2017 můženre fitrancovat šl<olrrí kariérovou
porad|<ynr Ing. Šárl<r.r Hrušovsl<ou. Projel<t jí umožňr.rje věltovat se profesnímu zamět"ení rrašich žál<ťr,

posl<ytovat jim infornlace o nložnostech dalšího vzdělávání po ul<ončení naší šl<oly. Spolupracujc s

orgatrizacemi, kteró pomáhají nladým llderrr pt'i vstuptt na trh práce. Šablony 2019 ;l.nožňuJí i
t-rrranční |<ryti a pťrsobení školrrího psychologa. Tuto pozict lradále od záíí 2019 zastává PhDr. Pavla
Majerová. Pornálrá řešit naširn žákťrm školní i rodinné problérny, vede krizové intervence,
spolrrpracuje s tř,ídnírniučiteli př,i práci s třídrrím kolektivern. Radí i učitelůnr či rodičům našich žákrr.

ill|l a proiekty ve školntm ,oce 202012021

Vyhlašovatel
programu
(projektu)

Název a stručná
charakteristika

podaného (schváleného)
projektu

schválená finanční
podpora, finanční
spoluúčast kraje,

vlastní či jiné finanční
zdroje

Průběh realizace,
čerpané finanční

prostředky

zhodnocení
přínosu projektu a

jeho výsledky
(pokud byl
ukončen)

Min. ZP

Stř. kraj

Snížení energetické
náročnosti budovy
Dvořákova gymnázia

31042719,16Kč

36 497743,31 Kč

31042]79,16 Kč

36 479 887,90 Kč

Snížení
energetické
náročnosti se bude
vyhodnocovat

MSMT Sablonv II 1 535 533 950550,30 Není ukončen
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b) předloženílrea|izace vlastních projektů v rámci programů EU, partnerství v projektech
s íinanční podporou z fondů EU

V minulých letech byly zrekonstruovány a zmodemizovány interiéry školy a opraveny zásadni
technické nedostatky ve školní budově. Na jaře tohoto školního roku byla ukončena rozsáhlá
rekonstrukce školy. Tento projekt - Sniženi energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a

SoŠE Italupy nad Vltavou -byl zapoěat asi před čtyřmi lety přípravou projektu, poté vypracováním
žádosti,výběrovýmiíízenimi apod. a stavebně ukončen v květnu tohoto roku.

Byly v něm řešeny tyto stavební úpravy: zatepleni obvodových stěn a střechy objektu Školy vČetně

výměny otvorových výplní (okna, dveře, prosklené fasády), Dále bude instalován systém nuceného

vétrání - rekuperace.

Celkové náklady na projekt činily cca 66 mil. Kě s DPH. Yice než polovinu financí poskytl
Středočeský kraj jako zíizovatel školy a druhou část pak Ministerstvo ZP, které poskytlo dotaci ze

zdrojů Evropské'unie, Fondu Soudržnosti v rámci 100. Výzvy Operačního programl Životni
prostředí pro obdobi 2014-2020, Prioritni osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1: SníŽit
energetickou náročnost veřejných budov azvýšitvyužiti obnovitelných zdrojŮ.

Stavební práce projektovalapani Ing. arch, Květa Berková, do projektu zasahovaly a posuzovaly jej
pracovnice Národního památkového ústavu a dbaly společně s projektantkou na to, aby si naŠe

architektonicky cenná budova zachovala své funkcionalistické rysy a nepochybnou eleganci a krásu.

Stavební práce byly zahájeny předáním staveniště 23. 4, 2020, nejvíce jich bylo provedeno o

prándninách tak, aby se v novém školním roce nenarušila výuka. Stavba byla odevzdánav souladu

s uzavřenou smlouvou 1,5,2021.

c) zapojení školy do mezinárodních programů

eTwinning je od roku 2014 nedílnou součástí Erasmusf, programu Evropské komise pro vzděláváni,
odbornou přípravu, mládež a sport. Naše škola opět do programu zapojlla a to hned v několika
projektech v anglickém, španělském, francouzském a německém jazyce se školami ze Španělska,
Itálie, Polska, Německa, Rakouska.

16.4 Spolupráce se zahraničními školami - obsah, přínos, qýsledky apod.

Pokračujeme ve spolupráci s Leíbnitz Gymnasiem v Rottweilu. Výměnný pobyt v druhém pololetí
školního roku nebyl realizován z důvodu protipandemických opatření na obou stranách,

Projekt Goethe - Institutu Ohne Grenzen, Perspektiwvechsel - korespondence v němčině se žál<y z
Polska, Indonésie, E gypta, Alžírska.
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16.5 Účast žáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a
středoškolská odborná činnost, olympiády apod. (okresní, krajská,
kola) - zhodnocení akce, výsledky žáků školy

dalších soutěžích, např.
celostátní, mezinárodní

Předmět
Název soutěže Kategorie Úroveň Umístění Příjmení l rlda

matematika

Logická
olympiáda

B krajské kolo 34. Jaitnerová 3.G

24. Houdková 3.G

krajské kolo

32. čizet< 4.G

59 Fra iteu r 1.G

C 9. Matoušková 5,G

Pangea 7š krajské kolo 69. Mojžiš 5.G

Matematická
olympiáda

B školní kolo
1,

Baslová

6.G

76

okresní kolo

1,, Krejza 1.G

5. Klokov 1.G

78

1,. winkelhófer 3,G

3 Krejza 3.G

8 Pokorná 3.G

z9
3 štropová 4.G

4 Jůzová 4.G

německý jazyk

Olympiáda v
německém

jazyce

SŠ okresní kolo
3. Hynková 7.G

4 Pavlů ]G

nlzsl G okresní kolo

1, Jůzová 4.G

2 vodičková 4.G

3. Lafková 4.G

Olympiáda v
německém

jazyce

ll.B (tercie+kvarta) krajské kolo 6. Jůzová 4,G

E, A. Poe -

Havran recitace v NJ do 15

let

1,. Sáblová 2,G

anglický jazyk

Soutěž E. A.
Poe's Raven
Soutěž v
sólovém zpěvu,
recitaci a

krátkém
dramatickém
výstupu v
anglickém
iazvce

2. místo -
kategorie sólový
zpěv do 15 let 2. Jurková 2.G

1. místo -

kategorie sólový
zpěv nad 15 let procházková 2.s

Women and
Climate Essay
Competition

pořadatel

Slezská

celostátní
kolo

1,

Flenderová 7.G

Mašková 7.G
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univerzita žambůrková 7:G

chemie chemická ol, kategorie D okresní kolo I Karnet 4,G

ruský jazyk olympiáda v RJ ll,sš kra iské 2. Mašková 7.G

informatika

Scratch Cup zš školní kolo 1,. Louša 4,G

lnformatický
Bobr

Benjamin

národní
kolo 1, Jakeschová

procházka

2.G

Benjamin
národní
kolo 1, 2G

Beniamin
národní
kolo 1,. Maňásek 2.G

Benjamin
národn í

kolo t Amaseder 2,G

Beniamin
národní
kolo 1, vraspírová 1.G

Kadet
národní
kolo 1, Topor 4,G

Junior
národní
kolo 1, Moižiš 5,G

Senior školníkolo 7. Mašková 7,G

Zeměpis
Zeměpisná
olympiáda

kategorie A okresníkolo 3 Krejza 1G

kategorie A okresní kolo 8 opluštil 1G

kategorie B okresní kolo 2. Sakalová 2.G

kategorie B okresníkolo 3 Sakalová 2.G

kategorie c okresní kolo 1, Turnbull 3G

kategorie C okresní kolo 10 Hošek 4,G

kategorie C okresní kolo t1,, Mára 4,G

kategorie D okresní kolo 1, Sitař 7G

kategorie D okresní kolo 4. Novák 7.G

kategorie D okresní kolo 9 Klouček ]G
kraiské kolo 18 S tař ]G
kraiské kolo 21, Krejza 1.G

krajské kolo 23 Sakalová 2G

krajské kolo 26. Sakalová z,G

krajské kolo 27 Turnbull 3.G

Český jazyk
olvmpiáda v čJ Zš kraiské kolo 2].. místo Jůzová 4.G

SŠ kraiské kolo 3. místo Malínská 5,G

SŠ krajské kolo 5. místo pavlíková 1.P

Biologie

Olympiáda kat,
A sš kraiské kolo 8. místo Solarová 8.G

kraiské kolo 19. místo schusterová 8G
Olympiáda kat,
B SŠ kraiské kolo 8. místo Točíková 2.P

kraiské kolo 23. místo Kreičová 1P

Odborné
ekonomické

soutěže

Ekonomická
olympiáda

SŠ krajské kolo 46.-55, Bas 8.G

67,-18. Solarová 8G
56, - 66. Mareš 8G
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B.G

15. - 20. štros 4.^

2t, - 27. Phuong 4.^

16.6 Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů, další způsoby jejich
předcházení (stručný komentář doplňte údaji o případném výskytu projevů diskriminace,
Šikany a násilí, výskytu užíváninávykových látek apod. včetŇ způsobu řešení těchto problémů)

o Revolution Train - protidrogová prevence - záři 202)

o workshop na téma sexuální násilí - proběhl online v březnu a květnu 202l pro třídy 4. G
a l,P

16.7 Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentální qfchovu, akce směřující
k výchově k humanismu apod.

16.8 Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, zaměstnarnateli, úřady práce, odborovými
organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů, sociálními partnery, a dalšími subjekty při plnění
úkolů ve vzdělávání

Ve školním roce 2020121 proběhly odborné praxe ve třídě 3.B obchodní akademi e. Žáci absolvovali
praxi v délce 14 dnů. Praxe proběhlyjak v soukromých, tak státních organizacich. Zaměstnavatelem,
se kterym máme dlouhodobě navázáru spolupráci, je Městský úřad v Kralupech nad Vltavou.

16.9 Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, žáky jiných škol apod.

r Minikonference o vzděláváni

. Noc vědců

o Den otevřených dveří

. přípravné ktlrzy pro uchazeče o 41eté studium

16.10 Další akce nebo činnosti školy

- viz Mimoškolní aktivity (exkurze, ...)
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17. Další vzdé|ávání ve škole v rámci celoživotního učení

ostatní činnosti v rámci dalšího vzdéIáváni:

o přípravnéklrzy pro uchazeče o 4leté studium - 38 žáků ZŠ,2vedoucí kurzu

18. VÝchovné a kariérní poradenství

Činnost výchovného a kariélového poradenství probíhá na základě harmonogramťt obou
poradenství.

l8.1 Harmonogram práce výchovného poradce pro školní rok202012021

záŤi
. vyhodnocení zdravotních dotazníků celé školy a následrrý kontakt s ppp v pr'ípadě

zj ištěnýclr studijních znevýhodrrění
r'í_ierr

. sledování strrdijních výsledkťr a polrovory s neitspěšrrýml žáky

listopad
. na základě l<lasifll<ace l , čtvrtletí pohovory Tu a vp s neprospívajícími žáky a následně

s jejich rodiči, ř,ešení zjištěných studijních a výclrovných ptoblémťr
proSlnec

o Den otevřenýclr dveří na DG a oA - ťrčast na besedáclr s rodiči a žáky
únor

. na základě pololetrrí klasifikace polrovory s neprospívajícírni žáky a následrrě s jejich rocliči,
řešení studijních a výchovných problémťr

o účast na schůzce se zástupci zš o přrlírnacímřizeni na DG a oA
duben

. l7azákladě klasiíikace 3. čtvrtletí pohovoly s neprospívajícími žáky a následně
s jejich rodiči, řešení studijních a výchovných problémů

červen
. schůzka s rodiči budorrcí ptimy

průbčžně
o pohovory s problémovýrni žáky ajejich rodiči, zajištěrrí kontaktu s odbornými

pracovišti
. l<onzultační hodiny výchovného poradce jsou ve stř,edrr 6. vyučovací hodinu a

pruběžně kdykoliv dle potř,eby
. studium odborné literaflrry
. účast na seminářích plo vp pořádaných okresrrí ppp Mělrrík a jinými organizacerni
. infot,mace pro kolegy v učitelském sbotu o odborriých poznatcích z oblasti výchovného

poradenství
. podíl na zajištění prevence sociálrrě-patologickýclr jevťr ve škole
. spolupráce s l<ariér,ovýnl poradcem šl<oly
. spolllpráce se školní psycholožkou
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Vlpracovala: Mgr. Marcela Kaňková
Pedagogický sbol byl seznámen s hatmonogramem VP na pracovní poladě dne: 3 I. 8. 2020

l8.2 Harmonogram práce kariérového poradce pro školní rok202012021

záíí
. vyhodnocení přijím aciho íizení na VŠ maturantů školního roku 2020127
o pohovory s maturitními třídami o studiu na VŠ, o přijímacímřizeni na VŠ, dnech

otevřených dveří na VŠ
o navázání spolupráce se základními školami
o příprava besed absolventů školy o studiu na VŠ
. skupinové a individuální setkání s žáky1. ročníků - profe sní orientace
o příprava exkurzi
o workshop pro 3, ročník oA - tvorba business plánu reálné fir-y

říj§g
o pohovory nebo konzultace s žáky IV. a III. roč. - informace o studiu rra VŠ, přijímacím

íízeni na VŠ, dnech otevřených dveří
o seznámerrí s úspěšností loňských maturantů při zkouškách na vš
o příprava besedy absolverrtů školy o studiu na VŠ
. výstava Yzdělávání2020 - Mělník
. individuální poladenství - plofesní orientace

listopad
. besedy s absolventy naší školy o pr'ijímacím íízení a studiu na vš
. spolupráce se zš - besedy nebo ukázkové hodiny pro žáky 9. ročníků
o skupinové a individuálni práce - profesní onentace

proslnec
o Den otevřených dveří na DG a oA - ťrčast na besedách s rodiči a žáky
. individuálníporadenství

leden
o přihlášky na VŠ - maturanti
o pohovory s žáky III. ročníků o možnostech studia na VŠ kvůli výběru volitelných pr"edmětů

v příštím školním roce
. individuální konzultace -profesní orientace, volba vš
r prYíprava odborných plaxí na OA

únor
. individuální konzultace - profesní orientace, volba vš
o příprava odborných praxí na OA

bíezert
o dokončení příprav odborných praxí na oA
. individuální konzultace - profesní orientace, volba vš

duben
o evidence přihlášek na vš a další typy pomaturitního stuďia
. individuálnípoladenství

květen
. odborné praxe na OA
. individuá|ní poradenství

červen
. vyhodnocení odborných praxí
. vyhodnocení realizovaných exkurzí, besed, přednášek
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. vyhodnocerrí kariét,ovélro poradenství ve školnim roce
o individuálníporadenství

pruběžně
. individuálrrí pohovoly s žáky, pr'ípadně rodiči - profesní orientace, r'ešení předčasných

odclrodťr ze vzdělávání, volba vš, hledání prvního zaměstnállí
. konzultační hodiny kariérového poradce írterý 6. vyLrčovací hodina a průběžně dle potřeby

r stuclium odborné litcrahrry
r účast na seminářích pro I(p
. informace pro kolegy v protěsorském sbonr o oclborných poznatcích z oblasti kariérového

poradenství
. spolupráce s vysokýrni školarni
. spolupráce s kaliérovými poradci spolupracujících stř'edních škol

Vypracovala: Ing. Šárka Hrušovsl<á
Pedagogický sbor byl seznámen s hannollogramem KP na pracovní poradě dne: 31.8.2020

18.3 Minimální preventivní program pro školní rok2020-2021

Cíl:
Ochrana žáků př,ed sociálrrě negativrrími jevy, rozvijeni schopnosti komunikace, samostatného

rozhodování a posilování zdravého sebevědomi,rczvoj zdravého životního stylu, maximálně zvýšit
informovanost našich žák:ů o nebezpečí, které ze závislosti vyp|ývá, a motivovat je pro zájmovou
činnost, ke sportu, k profesnírn znalostem a jejich zdokonalovárrí. Působit hlavrrě na žáky I. roČníkŮ

a nižšího gymnázia a pomoci jim při přechodu do jiného prosti,edí a zač|enění se do kolektivu.
Pl'edejít tak šikaně a dalším sociálně-patologickýnr jevům.

Metody:
. metody založerlé nabázi aktivrrího sociálnílro učetrí
r metody zatněřené na rozvíjení sebekontroly, klaclných postojů
. besedy, cliskuse a skupitrové poradenství
o podpora volnočasových aktivit
. plopagace zdtavého životnílro stylu
. pozornost rizil<ovPn skupinám
. školní poradenství
. spolupl,áce s rodiči

Prevence prostuprrje celým výchovně vzdělávacím procesefn, vzdělávání v této oblasti se týká vŠech
pedagogických pracovníkťr. Preventivní aktivity školy se opírají o spolupráci s rodiči.

Během celélro šl<olního roku podporovat mimoškolní aktivity, zejména v sportovních Činnostech,

aktivně se zapojovat do akcí pořádaných městem v r,ámci prevence, účastnit se ruzrrých odborných a

zájmových soutěží. Při tř,ídrrickýclr lrodinách učit žáky otevř,eně hovoř,it o problérnech, nauČit je

fonnrtlovat svůj rrázor a umět jej obhájit. Učit je toleranci a demoklatickému jednáni.

práce tr*ídního učitele je rozhodrrjící činitel, kteý ovlivňuje nejvíc e, zdave třídě vzniktre zdravé jádro

kolektivu.
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18.4 Připravované akce na školní rok202012021
(podpora estetické a sociální výchovy, zájmu o kulturu azájmu o zvolený obor, )

1. ročníky:

. akce studentského parlamentu, seznámení prváků se školou

. Anabel - poruchy příjmu potravy
o adaptační pobyty primy a prvních ročníků/zodpovídají tňdní/
. beseda ,,Jak se učit"- zoďpovidá výchovný poradce škol-1
o protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN - zodpovídá metodik prevence
. sociální dovednosti - pokraěování základního sociálniho výcviku - zodpovídá vyučující

spol ečenskovědních předm ětu

l. - 4. ročníky:

o Divadelní představení - Klub mladého diváka - Mgr. Hclnický
o problematika kyberšikany a znelžiti internetu - Mgr. IGeblík a ostatní vyučující IT
o Chemismus návykových látek, jejich působení - Mgr. Ilroppová, ing. Nováková
o Psychohygiena, diraz na rodinnou péči - Mgr. Láchová
. Zdravý životni styl - Mgr. Kaňková. Ing. Vomáčková
. Policie ČR, přednáška prevence drog a kriminality - Mg. Sakalová
. Poruchy pr'íjmu potravy - Mgr. Czechmanová, ing. Bryslvá, Mgr. Sakalová, Mgr. Tur,ýnská
o projektová škola v přírodě - Mgr. knoppová
o Vánoční trhy - Mgr, Czeclrmannová
o vánoční besídka - Hrdinová
o soutěže a olympiády - příslušná předmětová komise
. Třídní výlety - třídní učitel
. Dny za školou - příslušný učitel
. Vítání prázdnin - Mgr, Vomáčková

18.5 Další aktivity v průběhu školního roku a působení na žLky v rámci výuky

o dotazniky směrované ke klimatu školy, šikany, pozice ve třídě, připomínky a návrhy na
další školní rok - listopad - prosinec, květen - červen (zldpovídají TU)

o práce s kolektivem třídy - vytváření klimatu třídy, podpc,rujícího vzájemný respekt a
partnerské vztahy rnezi učitelem a žákem" týmovou spolupráci, sebeúctu, komunikační
dovednost (zodpovídá TU)

o právní vědomí, rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné rárodnosti, náboženské příslušnosti
(Listina základnichpráv a svobod, Ustava CR), (zodpoviJají učitelé ON a ZSV)

. otganizace sportovních akcí a vysvětlení škodlivosti ruzného dopinku ve spottu
(zodpovídá učitel TV)

. škodlivost extremismu v jakékoliv formě (zodpovídají uč,itelé dějepisu, českého jazyka a
literatrrry)

o škodlivost drog pro lidský organizmus a psyclriku (zodpc,vídají učitelé biologie, chemie)
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. poučení o chování a bezpečnosti žáků v době prázdnin, nebezpečí narkomanie a rrásledných

chorob (zodpovídají TU)
. poučení o chování v sexuální oblasti - nebezpečí AIDS, HIV (zodpovídá metodik plevence

školy, tlčitelé biologie)

Materiály l< sociálnímu výcviktr, kazety s ternatikou ,,drogy", odborná litel,atura l< šil<aně, odborné

časopisy, dotazniky a metodické pokyny VŠVr jsorr k dispozici u metodičky prevence Školy,

Zpracova|a školní metodička prevence rizikového chování Ing. Iva Brysová.

18.6 Informace o odborných pracovnících

Na škole ptacuje výchovná poradkyně Mgr,. Marcela Kaňková, kariérní poradkyně Ing. Šátka
Hrušovská a šl<olní psycholožka PhDr, Pavla Majerová. Výchovná a l<ariórrlí poradkyně mají
předepsané vzděIáni pro výkon danó činnosti.

18.7 Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje a speciálně
pedagogickými centry

S Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje a speciálně pedagogickými centry

spolupracuje školní psycholožka a výchovná poradkyně. Pravidelná akce s psycholožkou PhDr.
Cimlerovou zaméíená na problematiku metod učení a přípravy na výuku při přechodu gymnázium
pro primu a první ročníky čtyřletého gymnázia se neuskutečnila z důvodu pandemických opatřenÍ.

18.8 Spolupráce s rodiči,lékaři, sociálními pracovníky, policií apod.

Spolupráce s rodiči probíhá formou třídních schůzek i individuálních setkání. Třídní schůzky se
uskutečnily v online formě. Zásttlpcí rodičů zkaždé třídy tvoří Radu rodičů, která se online setkala
v květnu 202L Předmětem jednání bylo zhodnocení distanční výuky na škole. Zpétnávazba od rodiČŮ
byla pozitivní,

Spolupráce s lékaři, sociálním pracovníky a policií probíhá ojediněle.

o dalších kontrolách neuvedenÝch v bodě 21)

Při poslední komplexní inspekci v lednu 2018 bylo konstatováno,ževevšech kritériích splňuje škola
očekávanou úroveň, v kritériích 2.5 a 4.4 výbornou úroveň.
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1. Koncepce a rámec školy
1.1 Škola má jasně fonnulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které pedagogové sclílejí a
naplriují.
1 .2 Škola má vzd,ělávací program 1ŠVr;, který vychá zi z vize a stlategie rozvoje školy a je v
souladu s l<uri|<ulárními dokrrmenty (RVP); jeho cíle jsou srozumitelné pro pedagogy i rodiče,
1.3 Škola firnguje podle jasných pravidel umožňujících l<onstruktivní l<omunikaci všech al<térů
(vedení, pedagogové, rodiče) a jejich participaci na chodu školy
1.4 Skola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky,jejich rodiče i pedagogy,
1.S Škola spolupracuje s vnějšími parlnery.

2. Pedagogické vedení školy
2.1 Vedení školy aktivně ř,ídí, pravidelně rnonitoruje a vyhodnocuje práci školy a př,rlímá účinná
opatřerrí.
2.2Yedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima - pečtr_e o vztahy mezi pedagogy, žáky i
vzájemné vztally lnezi pedagogy a žáky a jejlclr rodiči a o vzájemnou spolupráci všech al<télů,
2.3 Vedení šl<oly usiluje o zajištění optimálních personálních pocmínek pro vzdělávání, cíleně pečuje
o naplnění relevantních potřeb každého pedagoga a jeho profesní rozvoj, vytvář,í podmínky plo
výměnu pedagogickýclr zkušerrostí s clalšími školami a účinně p ldporujc začinajicí pedagogy.
2.4 Yedení školy usilrrje o optimálrrí materiální podmírrky vzdéláváni a pečuje o jejich ťrčelné
využiváni.
2.5 Vedení školy klade dťrraz na vlastní plofesní rozvoj.

3. Kvalita pedagogického sboru
3.1 Pedagogové jsou pro svoll práci kvalifikovaní a odbolnj zdatní a ke své práci přistrrpují
profesionálně.
3.2 Pedagogové důsledně rrplatriují při komunil<aci s žáky a rcdiči a l<olegy vstř,ícný, respel<tující
přísttrp.
3,3 Pedagogové aktivrrě spolupracují a poskytují si vzájemně poJporu a zpětnolsvazbu,
3.4 Pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občznské angažovanosti.
3.5 Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním lozvoji.

4. Výuka
4.1 Pedagogové systematicky prornýšlejí a př,ipravují výuku v souladu s vědomostními,
dovednostními i postojovými cíli definovanými v kurikulárníclr lokumentech školy a
potř,ebami žáků.
4.2Pedagogovévyužívají širol<é spektrum výchovně-vzdélávacich strategií pro naplnělrí stanovených
cí]ů,
4.3 Pedagogové systematicl<y slcdLrjí vzdělávaci pokrok každélo žáka a při plánování a rcallzaci
výuky zolr ledňuj í individrrální potřeby žákťr.
4.4 Pedagogové se ve své práci zaměřují rra sociální a osobnostni rozvoj žáků.

5. Vzdělávací r,ýsledky žáků
5.1 Skola soustavně ziskává informace o posunech výsledků každého žákave všech vzděIávacich
oblastech a reaguje rra ně vhodnými pedagogickýrni opatř,eními.
5.2 Výsledky vzděláváni žák:ů odpovídají očekávanýrn výsledkůn podle vzdélávacich programťt.
S.l Žáci školy jsou motivovaní k dosahování dobrých výsledků a clemonstrují sociální a osobnostní
kompeterrce a občanské hodnoty.
5,4 Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost žáků v průběhu, př,i ul<ončovát,ti vzdělávání av dalším
vzděláváni či profesní dráze a al<tivnč s výslecll<y pracr,rje v zájm; zl<valitněni vzdělávát,li.
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6. Podpora žákům při vzdělávání (rovné příležitosti)
6.1 Škola vyíváŤikaždómu žákovi fieho lodině) rovné příležitosti ke vzdělávánibez ohledu na jeho

pohlaví, věk, etnickou př,íslušnost, kultutu, r,odný jazyk, náboženství, rodinné zázemi, ekonomický
status nebo speciální vzdělávací potřeby,
6,z Ško|a poskytuje účinnou podporrr všem žákťrm s potřebou podpťrrných opatřenÍ.

O.g Škola věntrje patřičnorr pozornost osobnostnímu rozvoji žál<ů a dbá na to, aby žádný žák nebyl
vyčleňován z kolektivu.

V měsíci červnu 202l byila naše škola zapojena do tematického šetření České Školní inspekce
zaměř,eného na problematiku návratu žál<u k prezenčnínu vzdélávání,

V oblastech, které byly zkoumány, bylo konstatováno:

soltlad postupu vedení školy s metodiclq.,tn dopot,učením Návrat žálat do škol (pedagogická část).

Poshrpuje v sorrladu.
Reflelctování distanční výuky s učiteli; Ano, opakovaně v pruběhu např. on-line porad během

minulýclr týdnů.
Útroty třídního učitele v době po náw"atu žálců: Tíídní učitelé koordinují / budou koordinovat postrrp

jednotlivých vyučujících při snižovárri vzdělávaciclr rozdílů ve třídě.

Způsob organizace rozvržení yzdělávacího obsahu na zbývající část školního roku: Ye spolrrpráci s

vedením školy rozvrženi naplánrrj í vyučuj ící.
Kritéria uplatřtovaná při hodnocení výsledků vzděIávání
Účast na distanční výuce
Aktivita při distanční výuce (aktivní zapojeni se do učení v synchronní i asynchronrrí distanční výuce)

Osvojení nových dovedností v oblasti komunikace v prostř,edí platforem s učiteli i spolužáky
Řešení ptoblémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod,

Osvojení nových digitálních kompetetlcí souvisejících s distanční výukou synchronní i asynchronní
formou
Podpora spolužáku př,i vzdělávárrí
Plnění zadaný ch úkolťr (včasno st, kvalita, tvořivo st ap o d. )
Participace na skupinových ťrkolech
Plnění dalších cloplňkových irkolů
Schopnosti udržet znalosti a dovednosti nabyté pr'i výuce a schopnost dříve osvojené znalosti a

dovednosti
používat pr'i dalšírn procesu učení
Osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě)
Podpora pro zajištětlí doučováti v pt\íštínl šlcolttín,L 1,oce., Skola je schopna zajistit vše samostatně,

Jalry.le podll sqlígvých žáků, kteří se problentaticlry zapojovali? Okolo 5%.

Jalql je podíl takov.ých žálců, kteří nebudou schopni vše doplnit? Menší než 50Á,

Opatření vedení školy;Kontrola prubělrrr vy,Lrčování během začátkl novélro školnílro roku, kontrola
rrároků na žáky rr j ednotlivýclr vyrr čuj í cích.

20. Další činnost školv

Na naší škole pracuje studentský parlament, který se pravidelně schází a komunikuje s vedením
školy, setkává se se studentskými parlamenty jiných škol z celé republiky (např, Gymnázium Na
Zat\ance, G JKT Hradec Králové, G Třeboň, G Evolutiofl , G BH Nymburk, G OP Radotín),
připravuje řešení svých projektů pomocí studentských grantů, obohacuje život školy kulturními,
společenskými a sportovními akcemi.
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Činnost studentského parlamentu částečně souvisí i s činností zájmových klubů na Dvot'ákově
gymnázfu, a StrYední odborné škole ekonomické.

Činnost studentského parlamentu byla ve ško|ním roce 2020121 ovlivněna protipandemickými
opatřeními.

Pod vedením předsedy Radima Sitaře ze 7 .G a místopředsedů F-ateřině Maškové z 7 .G a Kamily
Procházkové z2. S parlament fungoval i v době distanční vFrky, Koordinátorkou parlamentu z
učitelského sboru byla Mgr. Vanda Láchová.

Přehled aktivit, projektu a akci porYádaných Studentským pallam:ntem v roce 2020l2I:

. Brožurka,,Průvodceprváka"

. Beseda pro prváky

. Yýjezd parlamentu 2. - 3. I0.2019
o Soutěž DG RACE

Škotst<á rad,a zahájila čirrnost IL 4. 2006. V minulém školním roce se z dťrvodu koronavirové
pandemie nekonala žádná schůzka. Dne 29. I0. 2020 byly sďrváleny školní dokumenty (vnitřní
klasifikační řád, školní r'ád, v}ročnizpráva, ŠVr; distančně prostřednictvím mailové korespondence.

Ve škole ještě pracuje velmi dobře Rada rodičů Dvořákova gymnáziaa SOŠE:

o dobrovolné, nefolmální sdružení rodičťr,
. má fllnkci poradní, nabizi škole pornoc, zpětnou vazbu,
o je platformou dobrých nápadťl, inspirací,
o zkaždé třídy jsorr do Rady rodičů ostatními rodiči vybláni zpravidla dva zástupci,
o Rada rodičů se schází alespoň dvakrát ročně. v případě potřeby častěji,

21. Ekonomická část výroční zpráw o činnosti školr,

. základní údaie o hospodaření škol

Základní údaje o hospodař,ení školy
v tis. Kč

Zarok2020 (k31.12.) Zal.pol. roku 2021 (k30.
6.)

činnost činnost

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková

1. Náklady celkem 40 l04,50 76 9) 19 888.09 28,86

) Výnosy celkem 40 301,10 94,39 20 228,37 12,45

z
toho

příspěvky a dotace na provoz 38 306,14 0 l9 656.10
0

ostatlil výnosy 1994,96 94,39 512,2,7 12,45

3.
HOSPODARSKY VYSLEDEK před
zdaněním 196,60 5],47 340,28 43,59
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il. até a dotace

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
Zarok
2020

(k 31. 12.)

l. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) 25 994,91

1 Přijaté dotace zrozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) ce|kem (INV) 34 845,7,7

3.
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet
zřizovate|e $nŠiUr apod.) celkem (NIY)

34 475,46

z
toho

pr'imé vzdělávací výdaje celketn (UZ33353) 34 403.38

z toho trrzdové výdaje (platy a OPPP) 24 999,59

ostatní celketrr, (vypsat všeclrny - rapí. UZ 33163,33005) 442,39

z toho

33038 Excelence středních škol 72,08

33063 PO WV Šablony TI 359,81

33 l 66 Soutěže l0,50

4. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) 3 205,84

z
toho

běžné provozní výdaje celkern (UZ 000) 3 1 15,84

ostatr-rí účelové výdaje celketn, (vypsat všeclrny - napí.UZ 001, 002, 003) 90,00

z toho

ÚZ Olt vrácelró příjmy z prorrájmu - loni

5. Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHPAIorsko atd.) 7

Doplňte clo tabullql y.liši ve,škeD)ch využitých ítčelových dolocí, ntízev označte odpovída.lícím uz (např pt,otidrogovti

politilca UZ 3 3 l 63 , Sportol,ní alctivity UZ 00 } ).

Př,íspěvková organizace v foce 2020 provozova7a mimo hlavní vzdě|ávaci činnost i doplňkovou
činnost - přípravné kurzy rrratematiky a českého jazykapro budoucí uchazeče o studium na stř,edrrích

školách, zkoušky na nečisto.

V roce 2020 dosáhla škola kladného hospodářského výsledku jak zhlavni činnosti tak z doplňkové
činnosti. Velký podíl na vykázaném kladrrém výsledku přirresla nestandardní situace zapřičiněná
parrdemií COVID - 19, kdy došlo úplnému uzavř,ení škol a výuka probíhala distančně. Vlivem této

situace došlo k úspolám provozních nákladů. V oblasti doplňkové činnosti zapŤíčinlla pandemie
dosažení nižšího výsledku hospodař,ení oproti př,edešlému období (zlušení několika lekcí jarrrích
pi,ípravnýclr kulzů matematiky a českého jazyka, zrušen sportovní tábor, pro který školní jídelna
zaj i šťrrj e stlavování).
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V roce 2020 zisk + 254 069,66 Kč tvoří:
. Výsledek hospodat"eni zhlavní činnosti zisk + 196 595,56Kč
. Výsledek hospodar'ení z doplňkové činnosti zisk + 5] 471,00Kč

V investičlrí oblasti došlo l< nákupu 2 ks konve|<tomatťt do ško|ní jídelny. Pťrvodní stávající
l<onvel<tomat byl z dťrvodu neopravitelnosti vyřazen, Na nákup investic byly použity vlastní zdroje
invcstičnílro fondu, Porržití investičního fondu bylo schváleno Raclorr SK.

V květnrr roku 2020 byla zahájena rozsáhlá investiční al<ce pod názvem ,,Snížení energetické
nál,očnosti brrdovy Dvot'ákova gynnázia a SOŠE Klaltrpy nad \rltavou". Projekt zalrrrroval výměnu
oken, zavedeni relcuperace v budově školy, zateplení bucovy a novotl fasádu. Investiční
pl,ostr'edky na tuto akci poskytl Stř,edočeský kraj a Ministerstvo životního prostředí. Ukončení akce
a kolaudace stavby proběhla v červnu toku 2021.

V l,oce 2020 se usl<utečnila l<ontrola pracovníl<y Ol<resní správy sociálního zabezpečertí Mělník,
Kontrola byla zaměřena na plnění povinností v nemoccnském pojištění, v dťrchodovém pojištění a př,i

odvodu pojistného na sociální zabezpečení a př,íspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to za období
od1.8.2017do31.8,2020. Kontroloubylazjištčnachybavev,išivymět'ovacíhozál<ladulrjednoho
pracovníka a z tollo clůvoclu oclhalerr nedoplatek na pojistném ve výši 44l Kč. Na záklaclě platcbního
výměru od OSSZ Mělník byl starroven doplatek na pojistrrém ve výši 44I Kč a cllužrré penále z
nedoplatl<u ve výši 144 Kč. Uhrazením obou částek byla sjedrána náprava. Penále bylo hrazeno
z plostř,edku rezetvního fondu.

Vnitřní kontrolní systérn veřejných pr'íjrnů a výdajťr placuje dle ,,Směnrice - vnitřní kontrolní systém"
vydané dne 5. I.2009, kteý je novelizován dodatky této směnrice, Vnitřní kontrolou bylo vroce
2020 zjištěno nevyčerpárrí poskytnutých finančních prostr'edků rra podpůrrré opatření pro žáka na
nál<up pracovních sešitťl s výraztlott l<ollturou. Nevyužité firranění prostr"edl<y ve výši 2000 Kč po
dohodě s pracovníky SK byly v únoru r.2021 vráceny.

Firma Bidtbod Czech Republic s.r.o. darova|a škole tjnančn dar ve výši 7000,- Kč. Firrarrční
prostředky byly poskytnuty k účelu ,, zajištění akce Olympiáda z anglickéh o jazyka".

22. Závér

22.1 Oblast vyučování

1. výsleclky přijímání na VŠ

Počet přijatých žák:ů naVŠ dosáhl v t].G 89 Yo, ve 4.A 96,8 oÁ, rra obchodní akademii ve 4.B 66,7 oÁ

z celkového počtu žákťr. To můžeme považovat zavýborný výsledek ve všech třídách - viz také bod
9.

2. výsledky maturitních zkoušek

Maturitní zkoušky měly v tomto roce velmi dobrou úroveň ve třídě 8.G (osmileté gymnázium) a
dobrou úroveň ve třídách 4.A (čtyřleté gymnázium) i 4.B (obchodní akademie) - viz podrobněji bod
7. Yice než polovina žák.ů maturovala s vyznamenáním, Tíi žáci obchodní akademie neuspěli
v písemné části společnéMZ,I žák čtýletého gymnázia neuspěl v profilové částiMZ. Žáci obchodni
akademie úspěšně vykonali opravnou zkoušku v mimořádnérrr termínu společné části MZ. Žák
čtyrletého gymnázia úspěšně vykonal opravnou zkoušku profilové části MZ.
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3. Přijímací zkoušky

Podle výsledků testů pr'ijímací zkoušky zČj,M dle Cermatu byli rraši uchazeči o studium na

osnriletém gymttáziu zV mírně nadpnrměrní (pruměnrý percentil 54,3, oproti 50 ČR) z ČJ rovněž
(55,6 oproti 50), na čtyřletém oboru rovněž mínrě nadprťrnlěrní v M (72,2 optoti 69,7) i v Cj (78,85

oproti 7I,4). Tyto výsledky zpr*ijírtacích zkotršek jsor,r lepší ncž v minulých letech na osmiletém
gymnáziu i čtyřletém gymnázitl,, (Nadpruměrných výsledků dosahovali i rraši maturanti ve

společných částech rnafi"rrity. )

4. Hodnocení výuky

V IL pololetí školního roku dominovala distanční výuka. Probíhala od začátku října až do konce
května. Všichni vyučující na ni byli již z minliého l,ol<u velmi dobř,e připtaverri. Neustá|e zlepŠovali
své digitální dovednosti, irčastni]i se teclinických meetů, které pro ně připtavovali kolegové -
vyučující ICT. Rovněž si i al<tivně vyhlcdávali webináře ariznájiná šl<oleni,kterárczvijelajcjiclr
dovedrrosti.

Drtivá většina učite]ského sboru prokázala značnou míru flexibility, zodpovědnosti, snalry a ulnll,
Distarrční studiunr se podle všelro plo mnohé ukázalo i jako dobrou formou přípravy na maturitu.
Žáci mohli vyttžívat společných videosetkání, mohli konzultovat jednotlivé maturitní okruhy, mohli
bý př,ezkoušeni, pravidelně zpracovávali úkoly, které byly zpětrrě pomocí prostř,edí Classroom
kontrolovány, komentovány i hodrroceny.

Toto období samozt'ejmě více pr'álo žákům samostattrým, motivovaným, zodpovědným. Těm, pokud
neprožívali nějakou těžkou rodinnou či osobní situaci, nic nebránilo v tom, aby si zopakovali, utr'ídili
a protnysleli térnata, ze l<terých budou maturovat. Učitelé a učitelky jirn k tomu poskytovali l<valitní

ponloc. Maturanti byli na zjednodušenou formrt maturity velmi dobře př'ipraveni.

Dle anket - viz podrobněji bod 8. Autoevaluace školy - bylo vyrrčování v době distanční vpky velmi
klaclně hodnoceno žáky, jejich rodiči i veřejností.

5. Výuka a projektová činnost

Př,ed dvěma lety ve školním roce 201 9120 jsme realizovali zásadni změny v životě školy. Ta největší
spočívá v postuprrém rušení Str'ední odborné školy ekonomické a otevření další třídy čtyřletého
gymnázia. Zájemcim o studiunl se ta|< nabízi možnost vzdělávat se v jedné třídě osmi|etého gymnázia
a ve dvou tř,ídách čtyřletého gymnázia.

Kažďá z tříd čtyřletého gymnázia má své zarněření, jedna je přírodovědně-technická a drulrá

společensl<ovědní. Žáci čtyítetého gymnáziav tomto škohrírn roce ukončili dva roky svého studia.

Pedagogický kolektiv se stále pruběžrrě zamýš|í nacl itpravami jejich ŠVP. Mezi nové předměty patří
v těchto třídách: kornrrnikativní dovednosti, mediálrrí výchova, robotika či rnultimediální tvorba,

Změni se i systém volitelných předmětťr, Důrazklademe na malýpočetžákive tř,ídě, exkuLze, besedy,
individuální konzultace, výrrku cizich jazyki, přír,odovědné a společenskovědní výjezdy, spottovní
ktttzy, samozř,ejmě i na kvalitní přípravu na vysokou školrr. Sorrčástí studia i předmaturitní odevzdání
kvalitní seminární práce v obot,tt, o který se dotyčný žákzajimá. Zárovei s tírn pedagogický sbor stále
pruběžrrě pracrrje na itpravách nového školrrího vzděIávaciho programu i pro osmileté gymnaziáIní
studium.

Stále platí to, že chceme v souladrt s cíli školy akcentovat strategie a metody, které vychovávaji žáky
k odpovědtrosti, k modernímu informačnímu chování, zavádéji systém efektivního předávání
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zkušeností a zpétné vazby a zvyštrjí atraktivitrr vyučování, posilrrjí činnostní pojetí vyučování, rnění
roli učitele z poulrého předavatele vědomostí na otganizátora, rádce a kouče, zavádi nové formy
vyučování s dŮrazem na samostatnost žáků, zavádi projektové vyučování v rámci škol v přír,odě jako
významný nástroj k posílení čirrnostního pojetí vyučoválrí, zároveň posilují u žáků schopnost
vyhledávat informace, zpracoval je, vyhodnotit a prezentovat ostatním spolužákům. Budeme ve
vyr,rčování podporovat zejména aktivity podponrjící rozvoj dowdností a znalostí žákťr, akcentující
volitelnost a srnyslrrplnost. Věnujeme v současnó době velkou pczornost i probleniatice formativního
hodnocení.

Na konci června 2019 jsme podali žádost o dotaci z ESF v rám,:i Šablon 19 (po Šablonách l7) pro
střední školy (výzvaMŠMT). Tyto prostředky čerpárne.

Škola získala od zřizovatele (Středočeského kraje) a na základé úspěšné žádosti od MŽP finanční
prostr*edky na projekt Snížení energetické rráročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy
nad Vltavou, kter,ý zahrnuje zatepleni budovy, novoll fasádu, rekr_tperaci a výměrru oken. Zároveli má
šl<ola př,islíbeno na základě hotového projektrr od zíizoyatele iStr'edočeského l<raje) na rok 2022
částl<u vice než 9 milionťr Kč na projekt, úpravlt a rekonstrukci l enkovního ateálrt školy - sportovní
areál, hřiště a zahrada, Realizace by měla probílrat v roce 2022.

Našimi nejdůležitějšími úkoly v tomto roce a v příštích letecL bude:

o pracovat na projekfu Šablony l9 plo střeclní školy
. zaháiit rekonsttukci sportovního a venkovního areálu š,<oly na základé jlž vypracovaného

projektu
o získat podklady plo závěrečrré vyhodnocení akce projektu snížení energetické náročnosti

budovy Dvoř,ákova gymnázta a SOŠE Kralupy nad Vltavou
o stále doplňovat šl<olní vzdělávací program tak, aby akcentoval větší spolupráci mezi učiteli,

smysluplnost vzdělávání na naší škole, aby posílil životrí kompetence (dovednosti) našich
žáků,, dal všeobecný základ všem (s důrazem na souvislosti) a oclbornost zájemcům (důraz na
volitelnost)

o zajistit konečnou podobu systému seminárních prací, a primárních a sekurrdárrrích předměnr,
o kterých vedenre dlouhodobě diskuzi

o zajistit zpětnou vazbl z výuky nových tříd 1.P, 2.P, 3P (přírodovědně-technická) a I.S, 2,S,
3.S (společenskovědní)

. zajistit humarritní a přírodovědné výjezdy pro třída 2.p a 2.s

. realizovat školení učitelů v oblasti for:rnativrrího hodnocení a na jeho zák|adě vypracovat nová
pravidla hodnocení žáků, sebehodnocení žák:ůi učitelťr a zpětné žákovské vazby

. dále spolupracovat s nově trstanovenou Radou rodičů při DG a sošE

. využívat moderních technologií ve vyučování a v komun kaci se žáky a s rodiči
o věnovat se nadanýtn žákům
. zajistit fungování studerrtské reálné firmy v gymnaziálních třídách
. vwžit aktivity studentského parlamentu a zvýšit odpověůlost žáků zakva]rifi jejich života na

naší škole
o získat í-rnanční prostředky na vybavení školy novo,r výpočetní technikou (učitelské

notebooky, kamely ve třídách pro zajištění distančrrí vYuky
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22.2 Ob|ast personální a organizační

Pelsonální změny ve školním roce:

Během š|<olního rcku 2O20l2l nastoupilo 6 učite|ťr: Batka Ondřej - Český jazyk, Duspivová Jiřina -
Matematika, Holková Petra Castillo Batista - Španělský jazyk,Ing. Horyna JiŤÍ -Fyzika, PhDr,

Majerová Pavla - Psychologie, Voclromůrka Jan - Informační tcclrnologie, Dokoupil Kryštof -
Český jazyk.

V pruběhu nebo na konci školního rol<u 2O2Ol21 odešlo 6 učitelů: Holková Petra Castillo Batista -
Španělský jazyk, PhDr. Lulková Marie - Český jazyk, Dějepis, Vochomůrka Jan - lnformaČní

tecnnologie, Wolák Radim- Mediální výchova, Dokoupil Kryštof - Český jazyk.

Ve sboru stá|e panuje vcelku pracovní, pr'átelská a tolerantrrí atmosféra.

Po stránce adrninistrativní škola fungujc bez větších problémů. 1. srpna 2021 došlo l<e jmenování

nové zástupkyně ředitele, nebot' paní Zorka Knoppová ukorrčila svou práci v této funkci. Byla
jmenována paní ing. Šárka Hrušovská,

Úkolem pro př,íští léta je i nadále udržet pozitivní attnosfént, posílit vyučování předmětŮ rrovými

učiteli, zajistit generační výměrru vyučujících, nebot'se řa<la znich posunula do věku, kdybudou
př,errrýšlet o ukotrčení kariéry. Věkový pruměr učitelskélro sboru se však podařilo snížit, neboť jsme

přr1 ali několik mladých vyučujících.

Úkol, který platí ve stále nár,očnějším školním životě i nadále, je stále zefektivňovat přenos informací
mezi vedenírri školy a zaměsínanci, ještě více zautom atjzoval a zefektivnit adnrinistrativni píocesy.

Velice dťr|ežitýrn úkolenr je zlepšovat metodiktr evaluace školy.

Závěrem\ze íici, že pedagogický sbor spolu se všerni zaměstnanci je vcelku ustáleným kolektivern.
Větširra jeho členů dovede pracovat tvůrčím způsobem a je ochotna nechat se inspirovat dobrými a

nosrrýnri nápady.

22.3 Oblast školního a mimoškolního života

V uplynutém školním ťoce se množství naplánovaných akcí neuskutečnilo vinou pandemie.

Tradičlrí a povedené akce: seznarnovací škola v přírodě pro primu a septimu, Noc vědcťr, Potta Vitae,
školní výlety, Sl<vělou al<tivitou v době distanční výuky byla akce DG Race připravená studentským
parlametttem, která doslova rczllýbala celou školrr. Zdaíilre fungovala část roku reálná firma,

Škola velrni clobře spolupracuje se Společností pro rozvoj Dvořákova gymlázia, o.p,s. (podpora a

finarrční podpora rnirnoškolní činnosti). Škola má ve Společnosti pro lozvoj Dvořákova gymnázía,

o,p.s. stálélro podporovatele a spol1zoťa, Společnost například financuje zájmovou rnirnoškolní
činnost a další aktivity, Stále probíhá pod záštitou obecně prospěšné společnosti činnost zájmových
kroužků prožáky,vizbod 15.3, jejichžčinnost jepodchycenaaíizena, Vminulémškolrrínrocevšak
byla utlumetra vitrou pandemie.

Škola byla aktivní ve sportovních soutěžíclr a olynrpiádách, pokud se minulý rok uskutečnily.
Celková bilance úspěchťr je za minulý školrrí rok mnohcrn chudší - viz bod l 6, a ročenka. Dťlvod je

prostý: většinou se konalajen okresni kola soutěží,
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Ve škole v prvním pololetí opět působil novým a velmi aktivnjm způsobern studentský par,lament.
Podílel se významně na mimoškolních akcích, naplánoval soutčž o studentské grarrty, zotganízova|
DG Race, meziškolní soutěž v počítačových hrách, pokračo,zal ve spoltrpráci se studentskými
parlamenty z jiných gymnázíi,je aktivní i v celor-epublikovém měřítku,

Jedním z hlavních úkolůr pro příští léta je znovll organizovat a ucržet zajirnavé al<ce, vysol<ou útt,oveň
organizacc i kvalitu těchto akci, Zájmovou činnost chcemc i nadále rozšiřovat, zvýšit počct zájemcťr
a přilákat i mládež, která nenavštěluje naši školu. Vedení školy chce pokračovat ve spolupráci se
studentským parlanrentem např. při plánování a hodnocení výuky a poskytnrrtí jiné zpětné vazby,
podpoře zájmové činnosti.

Stále je naším cílem více vtáhnout rodiče žáků do života a akci školy i do akcí rnimoškolních, podílet
se na společenském, kultumím a sportovním životě ve městě, prldílet se na společných projektech s
gymnázierlr v l(utné Hoře (volejbalový tumaj Zlatá l<Ťída), Gyn"lnáziem - Přírodní šl<olou v Praze
(vzájemné prezentace), gymnázli v Hradci Králové, v Nymbu:ce, v Praze (G Na Zatlance, GOP
Radotín, Sunny Canadian School, G JanaPa|acha v Praze, G v Tieboni, PORG Pralra (výměna l<now-
how v pedagogice i v Ťizení školy, spolupráce studentských parlamentťr).

Doplňková činnost školy zvyšuje prestiž školy v regionu (spor1o.1ní vyžití vcřejnosti, kursy) a příjmy
z rrí pomáhají škole při financování oprav a modernizaci. V příítích letech ji zachováme a buderne
nově podporovat jazykové, přípravné na přijímací zkoušky a jiné krrrsy a sarnozřejnrě i pronajímat
školní prostory pro spottovní kulturní i vzdélávací potř,eby.

Datum zpracováni zprávy: 14,10.2021 Datum projednaní v školské radě:Ií,I0.202l

Podpis ředitele aruzitko školy:

Digitálně podepsal

RNDr. Andlgi RNDr. Andrej

Plecháček' l:.'ff:;[r,,..,o.r,
16:16:54 +02'00'

Dvořákovo gymnázium
a střední odborná škola ekonomická,

278 53 Kralupy nad Vltavou
DvoráKovo nám, E00
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