
Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573 

ALBATROS 2 
Školní vzdělávací program 
pro vyšší stupeň víceletého gymnázia  
pro čtyřleté studium 

verze 2009/2010 platnost od 1. 9. 2009 



Školní vzdělávací program ALBATROS 2  Gymnázium Kladno, Edvarda Beneše 1573 

Obsah 
I. Identifikační údaje ........................................................................3 

II. Charakteristika školy ...................................................................4 
III. Charakteristika ŠVP.....................................................................6 
IV. Učební plán ..................................................................................10 
V. Učební osnovy..............................................................................12 

VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy.......................................13 

   



Školní vzdělávací program ALBATROS 2  Gymnázium Kladno, Edvarda Beneše 1573 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název školního vzdělávacího programu 

ALBATROS 2 
(Aktivita, Laskavost, Bezpečí A Tvořivost, Racionalita, Obětavost, Samostatnost) 

Vzdělávací program: osmiletý vzdělávací program- vyšší  studium 
čtyřletý vzdělávací program 

Studijní forma: denní studium 

Předkladatel a zřizovatel 

Škola:  Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, 272 01 Kladno 

Ředitelka školy: RNDr. Milena Minaříková 

Kontakty: číslo telefonu: 312 247 253, 312 247 149 (kancelář) 
 číslo faxu: 312 247 253 
 e-mailová adresa: reditel@gymnasiumkladno.cz 
 www stránky: www.gymnasiumkladno.cz 

IČO: 61894435 

IZO 000068772 

RED-IZO: 600006972 

Koordinátor ŠVP: RNDr. Milena Minaříková 

Zřizovatel školy: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Kontakty: číslo telefonu: 257 280 111 

Platnost dokumentu od: 1. 9. 2009 
 č.j. 743/2009 
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II. Charakteristika školy 

Velikost školy a její umístění 

Gymnázium je umístěno v centru města, nedaleko od autobusového nádraží. Přímo u školy je 
zastávka MHD a stanice linkových autobusů autobusu z Prahy. Vzhledem k tomu je snadná 
dostupnost školy pro žáky z Kladna, okolních obcí i z Prahy.  
Budova je secesní, postavená dle návrhu A. Dryáka. Od roku 1900 funguje jako škola – ať již 
jako reálné gymnázium, jedenáctiletka, střední všeobecně vzdělávací škola nebo v současné 
době jako gymnázium. Kolem školy se rozkládá park Vzhledem k tomu, že budova patří mezi 
památkově chráněné budovy, není zde vybudován bezbariérový přístup. Maximální kapacita 
školy pro čtyřleté studium je 12 tříd po maximálně 32 studentů ve třídě, pro vyšší osmileté 
studium 4 třídy, s maximálním počtem 32 studentů ve třídě. 
Žáci jsou přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek a dle pořadí jejich umístění. 
Podle koncepce vývoje školy pro studium osmileté má škola povolenu jednu třídu v ročníku, 
ve čtyřletém studiu tři třídy v ročníku. 
Maximální počet tříd je 20, kapacita školy je stanovena na 640 žáků. Vnitřní diferenciace 
žáků je dána jejich zájmem (volba jazyků a volitelných předmětů). Studium je zakončeno 
maturitní zkouškou dle platných právních předpisů. Gymnázium je fakultní školou 
Přírodovědecké fakulty UK Praha a je zařazeno do programu UNESCA. 

Materiálně technické podmínky pro výuku 

V současné době budova plně vyhovuje provozu školy. Jsou zde dvě tělocvičny, chemická a 
biologická laboratoř, učebna výpočetní techniky s internetem, specializované učebny fyziky, 
chemie, biologie, zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy a učebna jazyková. V dolní 
tělocvičně se buduje posilovna. Na dvoře je malý sportovní areál. Učitelská knihovna školy 
obsahuje více než 9 500 svazků, žákovská 6 500 svazků beletrie a odborné literatury. Dvě 
počítačové učebny jsou velmi dobře vybaveny, studenti mají neomezený přístup k internetu, 
který dotuje firma Beránek. Volný čas mohou trávit žáci ve studovně, kde jsou instalovány 
počítače s možností připojení na internet. Ve škole je moderní audiovizuální přednášková 
místnost pro 69 studentů. 
Velká pozornost je věnována zkvalitňování prostředí školy. Učebna biologie je vybavena 
projektovým plátnem, dataprojektorem, stereoskopickou lampou s možností mikrofotografie a 
prezentace, počítačem se síťovým připojením, DVD přehrávačem a ozvučením. Učebny 
anglického jazyka a matematiky jsou vybaveny v rámci zavádění nových forem výuky 
interaktivními tabulemi, dataprojektory a ozvučením. Další učebna s interaktivní tabulí se 
používá pro výuku přírodovědných předmětů. Dataprojektorem, ozvučením a multimediální 
technikou jsou vybaveny i další 3 odborné učebny (zeměpis, chemie a fyzika) 

Charakteristika pedagogického sboru. 

Ve škole pracuje 48 interních učitelů, 6–8 externích, ve sboru převládají ženy. Věkový 
průměr je přibližně 44 let. Všichni pedagogové jsou plně aprobovaní. Na škole působí jeden 
výchovný poradce, který spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou, metodik 
prevence a metodik ICT a metodik EVVO. 
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Charakteristika žáků: 

Většina žáků bydlí v Kladně nebo v blízkém okolí. Škola není bezbariérová. 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

Partnerskými školami je gymnázium v Günzburgu v Německu, a střední škola College Royal 
Marie-Thérese ve městě Herve v Belgii. 
Projekt Globe 
Projekt AWAY2U (mezinárodní dvouletý projekt) 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: 

Jedním z nejvýznamnějších sociálních partnerů jsou rodiče organizovaní v Radě rodičů, která 
je ustavena jako občanské sdružení. Ta aktivně spolupracuje s vedením školy, diskutuje a 
předkládá k jednání připomínky z řad rodičů a studentů. Finančně podporuje vzdělávací 
aktivity žáků (sportovní kurzy, zahraniční exkurze, soutěže). Každoročně také organizuje 
maturitní ples školy a podílí se na jeho financování. 
Ve škole je ustanovena Školská rada Gymnázia Kladno 
Na škole působí i odborová organizace. 
Dále spolupracujeme se zřizovatelem, Úřadem práce, Městem Kladno, Francouzským 
klubem, ECKG a Dobrovolnickým centrem Kladno. 
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III. Charakteristika ŠVP 
Vzdělávací program školy je zaměřen na přípravu studentů ke studiu především na vysokých 
školách. Cílem je vychovat žáka s pevnými studijními návyky a všeobecným přehledem a 
aktivní znalostí dvou cizích jazyků. 

Zaměření školy 

Zaměření školy je všeobecné. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech žáci získávají hluboké 
znalosti a dovednosti. Škola rozvíjí spoluúčast žáků ve vzdělávání a v životě. Škola je 
postavenou na demokratickém principu.  

Profil absolventa vyššího stupně osmiletého a čtyřletého studia 
− Umí se učit, má ctižádost se vzdělávat po celý život a vytvoří si pevné studijní 

návyky. 
− Dovede se dorozumět na vyšší úrovni v anglickém jazyce a v dalším cizím jazyce 

(FJ, RJ nebo NJ). 
− Umí získávat informace za použití moderní techniky a poznatky využívá v praktickém 

životě. 
− Uvědomuje si zásady zdravého životného stylu. 
− Je schopen logického uvažování, komunikuje smysluplně, kultivovaně, věcně, 

naslouchá druhým a spolupracuje s nimi. 
− Respektuje a snaží se dodržovat pravidla vzájemného soužití, chová se slušně a 

morálně. 
− Uplatňuje svá práva a plní své povinnosti. 

Organizace přijímacího řízení 

V přijímací řízení se postupuje dle zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 671/2004 Sb.  v platném 
znění. Přijímací zkoušky se konají formou testů firmy SCIO z matematiky, českého jazyka a 
obecných studijních předpokladů. 

Organizace maturitní zkoušky 

Maturitní zkouška se řídí zákonem 561/2004 Sb. v platném znění. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

− strategie vycházejí z následujících principů uplatňovaných v práci školy 
− otevřenost ve vztahu k žákům 
− neformální klina školy 
− kosmopolitní a multikulturní atmosféra posilovaná přijímáním zahraničních žáků 
− vysoká úroveň výuky 
− možnost účasti na řadě projektů 
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Uplatněné postupy ve vzdělávacím programu 

− Individuální přístup 
− Týmová práce 
− Aktivizační metody 
− Členění do skupin dle náročnosti (především při výuce cizích jazyků) 
− Projektová výuka. 
− Účast na projektech 

Rozvíjení klíčových kompetencí žáků následujícími strategiemi 

Kompetence k učení 
Žáci jsou vedeni tradičními i netradičními formami výuky a organizací hodiny k různým 
formám práce (projekty, laboratorní cvičení, skupinové vyučování, obhajování získaných 
výsledků atd.). K posílení vnitřní motivace žáků se žáci zapojují do projektů. K získávání a 
k zefektivnění přenosu informací žáci samostatně pracují s literaturou, s informacemi 
získanými pomocí internetu, plní samostatně úlohy v rámci projektů. K posílení autoevaluační 
schopnosti žáci prezentují své projekty v rámci školy, při soutěžích apod. Hrají aktivní roli při 
použití klasifikačních pravidel školy. 

Kompetence k řešení problémů 
Kompetence k řešení problémů prostupují celou výukou. Žáci se s problémovými úkoly 
setkávají ve vyučovacích hodinách, při laboratorních cvičení, při zadávání projektů, při 
soutěžích školního rozsahu. Jsou vedeni k tomu, aby získané poznatky dovedli tvořivým 
způsobem aplikovat. Frontální výuka je potlačována aktivizujícími metodami. 

Kompetence komunikativní 
Komunikativní kompetence rovněž prostupují celou výukou. Žákům se umožňuje přístup 
k internetu, k tvorbě webových stránek školy, prezentují komunikační schopnosti nejen 
v hodinách ale i na veřejnosti (vánoční koncert, SOČ, olympiády), je jim umožněno 
komunikovat v cizím jazyce např. při zahraničních výměnách, výstupech v kurzech, 
spoluprácí s AEF – studium zahraničních studentů na škole apod. 

Kompetence sociální a personální 
V rámci výuky, kurzů, skupinové práce a mimoškolních akcích získávají žáci uvědomění 
hodnocení vlastních reálných možností. Jsou vedeni ke schopnosti přijmout zodpovědnost. 
Zapojením do humanitárních akcí jsou posilovány mezilidské vztahy. Žáci se podílí na tvorbě 
vnitřních školních norem. V rámci sportovních aktivit, kurzů, peer programu a spolupráce 
s dobrovolnickým centrem jsou vedeni k pozitivnímu vztahu ke zdraví a zdravému životnímu 
stylu. 

Kompetence občanská 
Na škole funguje Rada studentů, ve které se žáci učí komunikovat, respektovat jeden druhého. 
Uvědomují si zodpovědnost, učí se i toleranci, stanovují si perspektivní cíle. 
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Kompetence k podnikavosti 
V rámci volby volitelných předmětů je umožněno rozhodovat o dalším vzdělávání 
a budoucím profesním zaměření – cílevědomě, zodpovědně. Ve všech hodinách a speciálně 
v seminářích je veden k uplatňování vlastní iniciativy a tvořivosti. 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním 
postižením a žáci se zdravotním nebo se sociálním znevýhodněním, žáci se specifickými 
poruchy učení. 

1. Žáci se specifickými poruchami učení 
K žákům se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, …) je přistupováno 
individuálně na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny (přizpůsobení délky 
zkoušení, druh zkoušky apod.) 

Rodiče a zákonní zástupci žáků jsou včas informování o výsledcích studia o případných 
výukových problémech, ve vzájemné spolupráci je hledáno řešení. 

2. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 
Žákům, kterým zdravotní stav neumožňuje studovat běžným způsobem, mohou studovat 
podle individuálního vzdělávacího plánu. Ředitel školy může na základě písemného 
doporučení školského poradenského zařízení, na žádost zákonného zástupce, nebo na základě 
doporučení lékaře povolit nezletilému žákovi se speciálními potřebami vzdělávání podle 
individuálního vzdělávacího plánu. Důležitá je spolupráce s rodinou, individuální přístup 
pedagogů a pomoc z řad žáků.  

3. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 
Skupinu tvoří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením. Pokud by 
tito žáci na škole byli, bude se k nim přistupovat opět individuálně a s možností finančního 
přispění na pomůcky z Rady rodičů. 

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 
Škola vytváří svým profilem podmínky pro rozvoj talentovaných žáků. K rozvoji jejich 
nadání může ředitel školy odlišně upravit organizaci vzdělávání. Může mimořádně nadaného 
nezletilého žáka na žádost zákonného zástupce či samotného mimořádně nadaného žáka 
přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je 
vykonání zkoušek ze vzdělávacího obsahu ročníku nebo jeho části. Obsah a rozsah zkoušek 
stanoví ředitel školy. Žáci mimořádně nadaní se podporují k účasti na okresních, krajských a 
mezinárodních soutěžích – finanční podpora od Rady rodičů, umožnění využívání laboratoří 
v době mimo výuku (za přítomnosti vyučujícího), možnost zapůjčení speciálních pomůcek 
pro rozvoj žáka. 

Protože naprostá většina žáků je diagnostikována v pásmu nadprůměrné inteligence, což 
odpovídá výběrovému charakteru školy, žáci projevují vyšší motivaci a zájem o studium. 
Škola poskytuje těmto mimořádně nadaným žákům: 

− individuální přístup 
− podporu nadání a rozvoje silných stránek 
− zapojení do soutěží, olympiád 
− respektování osobnosti mimořádně nadaného žáka 
− motivaci k co nejlepšímu výkonu při skupinové práci 
− vytvoření individuálního vzdělávacího plánu 
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Začlenění průřezových témat ve vyšším stupni gymnázia 
a čtyřletého studia 

Průřezová témata jsou realizována převážně formou integrace do vyučovacích předmětů a do 
práce třídních učitelů. Zapracování průřezových témat a forma jejich realizace je uvedena 
podrobně u daného předmětu. 

V následující tabulce jsou uvedeny průřezová témata a jejich zkratky, které jsou používány 
v učebních osnovách jednotlivých předmětů. 

Seznam průřezových témat a jejich zkratek 

Průřezové téma Tématický okruh Zkratka 
 OSV 
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti PR 
Seberegulace, organizační dovednosti a 
efektivní řešení problémů 

SD 

Sociální komunikace SK 
Morálka všedního dne MD 

Osobnostní a sociální výchova 

Spolupráce a soutěž SS 
 VME 
Globalizační a rozvojové procesy GP 
Globální problémy, jejich příčiny a důsledky GD 
Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová 
spolupráce 

HP 

Žijeme v Evropě ŽE 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 

Vzdělávání v Evropě a ve světě VE 
 MKV 
Základní problémy sociokulturních rozdílů ZP 
Psychosociální aspekty interkulturality PA 

Multikulturní výchova 

Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci 
mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

MS 

 EVO 
Problematika vztahů organismů a prostředí PV 
Člověk a životní prostředí ČP 

Environmentální výchova 

Životní prostředí regionu a české republiky ŽP 
 MEV 
Média a mediální produkce MM 
Mediální produkty a jejich významy MP 
Uživatelé UŽ 
Účinky mediální produkce a vliv médií UP 

Mediální výchova 

Role médií v moderních dějinách RM 
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IV. Učební plán 

Vzdělávací oblast 
Vzdělávací obor Předmět 

1.
 r
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ní
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kv

in
ta

  

2.
 r

oč
ní

k
se

xt
a 

3.
 r

oč
ní

k
se

pt
im
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4.
 r

oč
ní

k
ok

tá
va

 

ce
lk

em
 

Jazyk a jazyková komunikace       

 Český jazyka literatura Český jazyk a 
literatura 3 3 3 4 13 

 Cizí jazyk I Anglický jazyk 3 3 4 4 14 

 Další cizí jazyk NEJ nebo FRJ 
nebo RUJ 4 4 3 3 14 

Matematika a její aplikace Matematika 3+1 3+1 4 3 15 
Člověk a příroda       
 Fyzika Fyzika 2+1 2+1 2 0 8 

 Chemie Chemie 2+1 2+1 2 0 8 

 Biologie Biologie 2+1 2+1 2 0 8 

 Geografie Zeměpis 2 2 1 0 5 

 Geologie  INT INT INT INT 0 
Člověk a společnost       
 Občanský a 
 společenskovědní základ 

Základy 
společenských věd 2 2 2 2 8 

 Dějepis Dějepis 2 3 3 0 8 
Člověk a svět práce  INT INT INT INT 0 
Umění a kultura       

 Hudební nebo 
 výtvarný obor 

Estetická výchova 
hudební nebo 
výtvarná 

2 2 0 0 4 

Člověk a zdraví       
 Výchova ke zdraví  INT INT INT INT 0 

 Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
Informatika a informační a 
komunikační technologie 

Informatika a 
výpočetní technika 2 1 1 0 4 

Volitelné vzdělávací aktivity Volitelné předměty 
dle nabídky 0 0 2+2+2 3+3+3 15 

Průřezová témata  INT INT INT INT 0 
 35 35 35 27 132 
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Poznámky k učebnímu plánu vyššího stupně osmiletého gymnázia 
a čtyřletého studia 
Obsah a výstupy všech předmětů v učebním plánu vycházejí ze vzdělávacích oblastí a oborů RVP GV. 

1. Začlenění průřezových témat (výčet všech PT a jejich ročník) je v rámci každého předmětu. 

2. Anglický jazyk je pro všechny povinný. 

3. Další cizí jazyk – volitelný předmět – je možnost vybrat z nabídky předmětů Německý jazyk, Francouzský 
jazyk, Ruský jazyk. Předmět je dotován 14 hodinami, z toho 2 hodiny disponibilní dotace. 

4. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je integrována ve vyučovacích předmětech Fyzika, Chemie, Biologie 

5. Vzdělávací obor Geologie je integrován do vyučovacích předmětů Zeměpis a Biologie. 

6. Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Tělesná výchova a Výchova ke 
zdraví. 

7. Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti člověka společnost. 

8. Vyučovací předměty Estetická výchova hudební a výtvarná pokrývají oblast umění a kultura. 

9. Vzdělávací obor výchova ke zdraví je integrován do vzdělávacího předmětu Tělesná výchova a Biologie. 

Volitelné předměty: 
Volitelné předměty jsou realizovány formou výběrových seminářů ve třetím a čtvrtém 
(sedmém a osmém) ročníku studia. Jsou určeny k odborné profilaci žáků. Žáci si volí dle 
svých preferencí 2 dvouleté a 2 jednoleté semináře. 

3. ročník: 1 x jednoletý 2 hod + 2x dvouletý 2+2 hod 
4. ročník. 2 x dvouletý (pokračuje) 3+3 hod. a 1 x jednoletý 3 hodiny 

V rámci seminářů žáci zpracovávají seminární práce na zvolené téma. 

  Úvod 11 
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V. Učební osnovy 
Učební osnovy jsou natolik rozsáhlé, že kvůli velikosti souboru je nezveřejňujeme přímo na 
webových stránkách. 
Konkrétní předmět Vám bude na požádání (e-mail: Lucie.Pelikanova@gymnasiumkladno.cz) 
poslán elektronicky. 
Učební osnovy jsou také k nahlédnutí v kanceláři školy. 

  Český jazyk 1 

mailto:Lucie.Pelikanova@gymnasiumkladno.cz
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VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 

Východiska 

Hodnocení žáků směřuje k tomu, aby žáci i jejich rodiče získali dostatečné informace o tom, 
jak jsou zvládány požadavky na ně kladené ŠVP, a také k tomu, aby vedení školy, učitelé 
i laická veřejnost byla seznámena s tím, jak jsou naplňovány cíle stanovené ŠVP. Hlavní 
důraz je kladen na zjišťování souvislostí a okolností, které výsledný stav ovlivňují. 
Výsledkem propojení informaci je zpětná vazba, důležitá pro žáky i další práci vedení školy 
a učitelů. 

Vlastní hodnocení školy je v souladu s § 8 vyhlášky 15/2005 Sb.zaměřeno na: 

a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ŠVP, 
a jejich reálnost a stupeň důležitosti  

b) posouzení, jakým způsobem plní škola cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším 
cílům uvedených zejména v RVP a odpovídajících právních předpisech, 

c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, v nichž je třeba úroveň 
vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, 

d) účinnost opatření  obsažených ve vlastním hodnocení. 

e) Dle plánu kontrolní činnosti pravidelně sledujeme: 

f) podmínky vzdělávání 

g) řízení školy ( podmínky ke vzdělávání, personální práce, naplňování cílů ŠVP) 

h) úroveň podpory žáků (mimořádně nadaní žáci, problémoví žáci) 

i) úroveň výsledků práce školy 

j) průběh vzdělávání 

Oblast Cíl Kritérium Nástroj 

Podmínky ke vzdělávání Kvalitní vybavení, 
příjemné prostředí, 
moderní technika 

Spokojenost žáků a 
rodičů 

Dotazník pro žáky, rada rodičů, 
SWOT analýza 

Řízení školy Bezproblémový a efektivní 
chod školy, dodržování 
zásad ŠRP 

Převažující pozitivní 
hodnocení 

SWOT analýza, dotazník pro 
rodiče 

Podpora žáků  Kvalita výsledků Výsledky soutěží, srovnávací 
testy,  

Výsledky vzdělávání Zvládnutí výstupů ŠVP, 
rozvoj kompetencí ŠVP 

Kvalita výsledků Klasifikace, výstupní 
hodnocení v kvartě, srovnávací 
testy 

Výsledky práce školy Splnění koncepčních 
záměrů 

Převaha spokojených 
respondentů 

Dotazník pro rodiče 

Průběh vzdělávání Naplňování záměrů ŠVP, 
kvalitní práce učitelů 

Spokojenost učitelů i 
žáků,kvalita výsledků 

Sebehodnocení učiteli, 
srovnávací testy, dotazník pro 
žáky 
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Hodnocení žáka 

Žák je pravidelně hodnocen během školního roku dle zásad stanoveným klasifikačním řádem 
školy ( příloha č.1). 

Hodnocení klíčových kompetencí 
K sledování cílů ŠVP a kvality jejich naplnění slouží pravidelné hodnocení úrovně 
kompetencí a kvality jednotlivých výstupů (kriteria hodnocení výstupů u daného předmětu). 
Žák získává pravidelnou informaci a zpětnou vazbu pro svoji práci. 

Výstupní hodnocení 
Pro žáky kvarty se sestavuje výstupní hodnocení a navazující na hodnocení klíčových 
kompetencí. Předpokládáme zavedení státního testování žáků v kvartě. 

Hodnocení činnosti školy 

Hodnocení žáky a rodiči 
Směřuje ke sledování průběhu vzdělávání a podmínek vzdělávání, koncepčních záměrů 

− hodnocení výuky jednotlivých předmětů – hodnocení žáky školy pomocí dotazníku 
− hodnocení podmínek a koncepčních záměrů (jedenkrát za 4 roky) žáky 

Hodnocení učiteli 
Učitelé provádějí průběžně sebehodnocení výuky a zároveň jsou hodnoceni předsedy PK 
a vedením školy z náslechů a hospitací. Učitelé a předsedové PK provádějí každoročně 
hodnocení podmínek výuky a jedenkrát za čtyři roky naplňování koncepčních zásad pomocí 
SWOT analýzy. 

Nedílnou součástí autoevaluace školy jsou i průzkumy. Každoročně probíhá průzkum 
úspěšnosti absolventů při přijímacím řízení na VŠ, nepravidelně probíhají průzkumy jiného 
charakteru – např. s diplomanty VŠ, dobrovolnickým centrem, protidrogový průzkum. Škola 
je zapojena do projektu VEKTOR firmy SCIO, jehož prostřednictvím se pravidelně druhé a 
třetí ročníky studia testují. Výsledky testování jsou zveřejňovány ve výroční zprávě. 

Interval hodnocení činností školy 

 1.r. 
(kvinta) 

2.r 
(sexta) 

3.r 
(septima) 

4.r. 
(oktáva) 

Výuka-sebehodnocení učiteli Průběžně podle potřeb učitelů a vedení školy 
Výroční zpráva Každoročně 
Drogový průzkum   X  
Dotazník žákům X    
Dotazník rodičům  X   
SWOT analýza učitelů    X 
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Výroční zpráva o činnosti školy 

Osnova výroční zprávy je dána Školským zákonem a její struktura je upravena dle zásad 
směrnice Krajského úřadu Středočeského kraje č.40, č.j. 60998/2006/KUSK a vyhlášky 
15/2005 Sb. 
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