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P edm t inspek ní innosti:

Hodnocení podmínek, pr b hu a výsledk vzd lávání poskytovaného Gymnáziem, Praha
9, eskolipská 373, podle § 174 odst. 2 písmo b) a c) zákona . 561/2004 Sb., o
p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
Cíle inspek ní innosti:

·

Zhodnotit, zda vzd lávání je realizováno v souladu se školním vzd lávacím
programem školy a podporuje rozvoj žáka

·

Zhodnotit podmínky, pr b h a výsledky vzd lávání ke dni inspekce se zam ením na
oblasti: tená ská gramotnost
rozvoj výuky cizích jazyk

• P ehled vývoje rozpo tu školy ke dni inspekce

Inspek ní zjišt ní:
I. Základní údaje
Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373 je p ísp vkovou organizací, jejímž z izovatelem je Hlavní
m sto Praha, Mariánské nám stí 2, Praha 1.
Na základ platné z izovací listiny a rozhodnutí MŠMT R o zápisu do rejst íku škol a školských
za ízení škola sdružuje:
St ední školu
Školní jídelnu
a realizuje obory vzd lání:
· 79-41- K/ 401 Gymnázium - všeobecné, studium denní, délka studia: 4 r.,
· 79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné, studium denní, délka studia: 8 r.,
· 79-41-K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 r.,

Výuka ve škole probíhá podle schválených u ebních dokument (sekunda - oktáva a 1. - 4.
ro ník). V prim za ala výuka od 1. 9. 2007 podle Školního vzd lávacího programu pro základní
vzd lávání, jehož mottem je: Strom poznání se skládá z malých lístk .
Škola se vyzna uje stabilizovaným po tem žák jak osmiletého, tak ty letého gymnázia.
Nejvyšší povolené po ty žák uvedené v Rozhodnutí MŠMT R byly dodrženy. V dob inspekce
se ve škole vzd lávalo celkem 615 žák v 21 t íd (z toho v osmiletém oboru 506 žák , ve
ty letém oboru 109 žák ). Napln nost školy inila k termínu inspekce v osmiletém gymnáziu
83 % a ve ty letém gymnáziu 89 %. Z analýzy po tu uchaze o studium v letech 2005 až 2007
vyplývá stabilní zájem o studium.
Složení pedagogického sboru z hlediska odbornosti umož uje realizaci vzd lávacího programu.
Materiální podmínky jsou na nadstandardní úrovni. Od poslední inspekce v roce 2002 škola
prošla rozsáhlou rekonstrukcí, ímž došlo k výraznému zlepšení materiáln technického zázemí
budovy.
II. Ekonomické údaje
Hodnocení finan ních podmínek bylo zam eno na analýzu celkových finan ních náklad školy v
asovém horizontu t í let, a to od roku 2005 do roku 2007. Z ú etní dokumentace školy bylo
zjišt no, že v pr b hu sledovaného období docházelo k mírnému navýšení náklad . Finan ní
prost edky p id lené škole ze státního rozpo tu na p ímé náklady na vzd lání se v pr b hu t í let
podílely na celkových nákladech školy v rozp tí od 65,32 % (v roce 2004) do 67,24 % (v roce
2007). Nejv tší objem finan ních prost edk státního rozpo tu škola použila na úhradu osobních
náklad , tedy na platy zam stnanc školy a související zákonné odvody sociálního a zdravotního
pojišt ní. Dále na dohody uzav ené mimo pracovní pom r, na p íd ly do fondu kulturních a
sociálních pot eb a na zákonné úrazové pojišt ní. Ostatní neinvesti ní finan ní prost edky škola
použila p edevším na nákup u ebnic, odborných publikací, u ebních pom cek a na školení a
vzd lávání zam stnanc školy. Financování gymnázia z prost edk státního rozpo tu odpovídalo
normativnímu financování v návaznosti na vykazovaný po et žák . Nejnižší
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po et žák navšt vujících gymnázium byl zaznamenán v roce 2005 (586), v dalších dvou letech se
zvýšil (cca 620). Ve všech sledovaných letech škola obdržela ze státního rozpo tu ú elov vázané
finan ní prost edky na SIPVZ a v roce 2005 navíc na program sociální prevence a prevence
kriminality. Veškeré p id lené finan ní prost edky sledovaného období škola použila v souladu s
ú elem p id lení a prost ednictvím poskytovatele je ádn zú tovala se státním rozpo tem.
Použití finan ních prost edk státního rozpo tu spl ovalo kritéria ú elnosti, efektivnosti a
hospodárnosti a bylo v souladu s úkoly, cíli a programy školy.

III. Hodnocení školy
Vedení školy
Školní vzd lávací program (dále jen ŠVP) zohled uje pot eby a možnosti žák p i dosahování
cíl vzd lávání a odpovídá profilaci školy, maximáln zachovává ráz gymnaziálního vzd lávání.
Je zpracován v souladu s požadavky školského zákona a podle zásad Rámcového vzd lávacího
programu pro základní vzd lávání (dále jen RVP ZV). Mimo ádná pozornost byla v nována
metodice rozvoje klí ových kompetencí a vytvá ení mezip edm tových vazeb. Pr ezová témata
jsou ú eln integrována do jednotlivých p edm t . V p íprav ŠVP byl proškolen celý
pedagogický sbor, na jeho tvorb se podílela v tšina pedagogických pracovník školy vedených
dv ma koordinátorkami, zkušenými pedagožkami. ŠVP je p ístupný na webových stránkách
školy a v kancelá i vedení školy.
Koncepce rozvoje školy je v souladu se strategií vzd lávací politiky R (Bílá kniha), je
srozumitelná, stanovuje reálné priority a cíle ke zlepšování kvality vzd lávání. Vedení školy se je
da í postupn realizovat ú elným plánováním. Jedním z hlavních cíl dlouhodobé koncepce je
mimo jiné kvalitní výuka cizích jazyk . Cílem st edn dobé koncepce jsou t i oblasti: tvorba ŠVP
pro vyšší stupe gymnázia, zapojení školy do p ípravy státní maturity a zlepšování materiálních
podmínek školy. Konkrétní cíle jsou rozpracovány v ro ním plánu, áste n vycházejí i z analýzy
výsledk vlastního hodnocení školy. S koncep ními zám ry je rovn ž seznamována rodi ovská
ve ejnost, z izovatel školy i žáci, jejich podn ty a p ipomínky jsou zohled ovány p i ízení školy.
Z vyjád ení všech dotazovaných u itel vyplývá, že mají možnost ovlivnit vzd lávací strategii
školy a jejich podn ty jsou realizovány (nap . zp sob d lení žák do skupin p i výuce cizích
jazyk , nabídka volitelných a nepovinných p edm t pro žáky, zam ení dalšího vzd lávání
pedagogických pracovník ).
ízení školy ú inn napomáhá promyšlený systém vnit ních sm rnic. Nap íklad podrobn
vypracovaný organiza ní ád školy jasn stanovuje pracovní nápl , pravomoci a zodpov dnost
jednotlivých pracovník školy, kte í se podílejí na systému vedení pedagogického procesu.
D ležitým poradním orgánem pro editelku školy je krom pedagogické rady jedenácti lenná
metodická rada (rozší ené vedení školy), která jedenkrát m sí n hodnotí výchovn -vzd lávací
proces a zajiš uje tak vedení školy zp tnou vazbu. Ve škole je ustanoveno 8 p edm tových
komisí, na které je áste n p enesena metodická, kontrolní a hodnotící innost. Informace o
podmínkách, pr b hu a výsledcích vzd lávání jsou vyhodnocovány pravideln standardními
zp soby, ale i formou tzv. konzulta ního dne. Na za átku ledna mají zákonní zástupci možnost
dozv d t se podrobn jší informace, týkající se výsledk vzd lávání žák , pop . konzultovat
možnost postupu i pomoci žákovi v p ípad nezvládnutí u iva v ur itém p edm tu p ed
ukon ením klasifikace. Hospita ní innost vedení školy je plánována a pravideln uskute ována,
zápisy z hospitací obsahují doporu ení ke zlepšení práce u itel . Rozbory hodin editelky školy
byly ve shod s hodnocením pracovnic ŠI.
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Struktura vlastního hodnocení školy i realizované vlastní hodnocení obsahují všechny oblasti
uvád né v p íslušné provád cí vyhlášce, byly projednány na pedagogické rad v zákonném
termínu. Ve struktu e jsou jasn vymezeny cíle ve výše zmín ných oblastech, nástroje ke
zjiš ování aktuálního stavu, delegovány kompetence na konkrétní osoby a je zde zakomponován i
asový harmonogram pln ní stanovených cíl . Pojetí vlastního hodnocení vychází z jeho
struktury. Rekapituluje úsp chy, kterých škola dosáhla, uvádí i oblasti, v nichž je t eba zlepšit
úrove vzd lávání. Pestrá škála autoevalua ních nástroj p isp la k objektivnímu zjišt ní. Z
rozhovor s editelkou školy a ze studia p íslušné dokumentace (zápisy z p edm tových komisí)
vyplynulo, že výsledky vlastního hodnocení pro školu p edstavují ú innou zp tnou vazbu a na
jejich základ jsou p ijímána konkrétní opat ení. A však tato skute nost není zapracována do textu
hodnocení.
P edpoklady školy pro napln ní ŠVP
Ve škole p sobí 46 u itel , z toho 34 žen. Pedagogický sbor je stabilizovaný, s ohledem na
výjimku ze zákona spl ují všichni vyu ující kvalifika ní p edpoklady. Odborná kvalifikace
vyu ujících je ú eln využívána. Za ínajícím u itel m jsou p id lováni uvád jící u itelé, kte í jim
poskytují odbornou i metodickou pomoc. Personální politiku chápe vedení školy jako st žejní
oblast, proto klade velký d raz na pe livý výb r nových u itel , ímž garantuje kvalitu výuky.
editelka školy vytvá í vhodné podmínky pro profesní r st u itel . Další vzd lávání
pedagogických pracovník koresponduje s cíli stanovenými v koncep ních dokumentech školy.
Vychází z pot eb školy (vzd lávací akce zam ené na tvorbu školního vzd lávacího programu,
zavád ní pom cek ICT do výuky), kurikulární reformy (nové pojetí maturitní zkoušky, akce
zam ené na metodickou podporu výuky jazyk ), rovn ž respektuje studijní zájem vyu ujících.
Pozitivem pro vyu ující je v tomto školním roce možnost navšt vovat ve škole kurzy anglického
jazyka, vzd lávání je z poloviny hrazeno z finan ních prost edk získaných dopl kovou inností a
zapojilo se do n j 25 % u itel . editelka školy se snaží motivovat u itele svým osobním
p ístupem a vytvá ením neformální p átelské atmosféry.
Vedení školy v nuje velkou pozornost materiáln technickému stavu budovy a uskute uje jeho
pravidelnou analýzu. Prvo adým úkolem je p edevším dopl ovat a modernizovat didaktické
pom cky a i nadále zkvalit ovat prost edí pro zam stnance a žáky školy. Škola prošla celou adou
rekonstrukcí (nap . vým na oken, zateplení budovy, nová fasáda, áste ná rekonstrukce kancelá í,
rekonstrukce atria u t locvi en a školní jídelny, vymalování tém všech místností školy), které
výrazn zkvalitnily podmínky pro výuku, volno asové aktivity a zázemí pro žáky a zam stnance
školy. Škola disponuje odbornými u ebnami (u ebna chemie, fyziky, biologie, 2 u ebny výtvarné
výchovy), u ebnou výpo etní techniky, laborato emi pro p írodov dné p edm ty, jazykovými
u ebnami. Sou ástí školy je knihovna a studovna s p ipojením na internet, v dopoledních
hodinách slouží jako druhá po íta ová u ebna, odpoledne je využívána žáky. ást budovy školy
tvo í areál se t emi t locvi nami (velká, malá a tane ní sál). Škola využívá dv venkovní
víceú elová h išt s um lým povrchem. U itelé používají ve výuce nové postupy a moderní
prezenta ní techniku, k emuž p isp lo vybudování multimediální u ebny zem pisu a chemie v
minulém školním roce.
Škola vytvá í prost edí vhodné pro psychický a fyzický rozvoj žák . Vedení školy sleduje
podmínky pro všestranné aktivity žák , vyhodnocuje možná rizika bezpe nostní, zdravotní a
sociální. Rizik m se snaží p edcházet konkrétními ustanoveními školního ádu a místních ád
jednotlivých pracoven, s nimiž jsou žáci pravideln seznamováni. Mírný nár st po tu úraz v
posledních t ech letech zejména v t lesné výchov vyu ující vnímají jako podn t k d sledn jší
pozornosti a ke zvyšování t lesné obratnosti. Pitný a stravovací
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režim pln odpovídá pot ebám žák . Na vysoké úrovni je prevence sociáln patologických jev
zpracovaná v Minimálním preventivním programu, který je zam en na osobnostn sociální
rozvoj žák a vychází ze spolupráce s ob anským sdružením Projekt Odyssea. Pro všechny žáky
prvních ro ník organizuje adapta ní soust ed ní zam ené na budování vzájemné d v ry a
spolupráci kolektivu. Metodi ka prevence formou dalšího vzd lávání pedagogických pracovník
(DVPP) získává nové poznatky zam ené p edevším na zapojování celé školy do dané
problematiky.
Z rozhovoru s výchovnou poradkyní vyplývá, že škola má pouze 13 žák se speciálními
vzd lávacími pot ebami, které pln integruje. V p ípad specifických poruch u ení jsou žáci
zohled ováni p i p ijímacích zkouškách (delší asový limit) i p i maturitách (možnost psát
písemnou maturitní práci z eského jazyka a literatury na po íta i). Škola poskytuje vzd lání
podle individuálního vzd lávacího plánu t em žák m v souladu s právním p edpisem. Výchovná
poradkyn využívá spolupráce s p íslušnou pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími
institucemi, které pomáhají žák m i nad rámec školních problém , poradkyn se dále v nuje
profesionální orientaci žák , ú astní se pravidelných adapta ních soust ed ní prvních ro ník a
ú elným zp sobem spolupracuje s ostatními pedagogy.
Škola informuje ve ejnost o své vzd lávací nabídce a zp sobu p ijímání prost ednictvím
webových stránek, dn otev ených dve í a tradi n na výstav Schola Pragensis. P ijímací ízení
na školní rok 2007/2008 pro ob formy studia bylo jednokolové a prob hlo v souladu se
zákonnými ustanoveními. P ijímací zkoušky se konají z eského jazyka a literatury, matematiky a
z obecných studijních p edpoklad . Škola využívá test spole nosti SCIO. Zájem uchaze o
studium na osmiletém gymnáziu dvojnásobn p evyšuje nabídku školy.
P ínos partnerství pro rozhodování vedení školy
Z p edložené dokumentace vyplývá, že škola spolupracuje se Školskou radou a zákonnými
zástupci žák standardním zp sobem a v souladu s platnou legislativou. Rodi ovská ve ejnost se
sdružuje v tradi ním Sdružení rodi a p átel školy, které škole poskytuje finan ní podporu na
maturitní plesy a odm ny žák m. Studentská rada gymnázia je rovn ž vedením školy vnímána
jako d ležitý partner, jehož nám ty k práci školy jsou o ekávány a respektovány. Pozitivem je
spolupráce školy s r znými organizacemi regionu a charitativní akce po ádané ve prosp ch
Domova svaté Rodiny, žáci jsou takto vedeni k vnímání sociálních pot eb druhých. Partnerství se
zahrani ními školami (N mecko a Francie) obohacuje možnost vým nných výjezd žák a jejich
jazykové praxe. Vysoko nad b žným standardem je spolupráce se sponzory, díky jejichž finan ní
podpo e se významn zlepšují podmínky pro r zné aktivity žák . Kvalitní je i vzájemn se
obohacující forma spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.

Pr b h vzd lávání
Na sledování vnit ního klimatu školy klade vedení velký d raz, zabývá se i motivací pracovník .
Z dotazníkového šet ení mezi u iteli je z ejmé, že celková atmosféra ve škole podporuje
otev enost, pocit jistoty a d v ry. Vztahy mezi žáky a u iteli školy nejsou založeny na
direktivním p ístupu, nýbrž jsou pracovn p átelské a v duchu otev ené komunikace. Žáci školy
jsou vedeni ke vzájemnému respektu, spolupráci a k ú inné pomoci p i momentálním neúsp chu
i problému. Prost edí školy navozuje p íznivou atmosféru, istota a hygiena jsou na velmi dobré
úrovni.
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V navštívených hodinách ( eský jazyk, anglický jazyk, n mecký jazyk, francouzský jazyk,
ob anská nauka, výtvarná výchova a hudební výchova) byly využívány tradi ní i moderní formy
výuky, odpovídající v ku a studijním p edpoklad m žák .
Výuka cizích jazyk byla po metodické stránce na výši, vyu ující velmi efektivn využívali asu
vyu ovací jednotky. Zapojováním aktivizujících prvk do výuky motivovali žáky, vycházeli
p itom z jejich konkrétních znalostí. B hem hodiny ú eln st ídali r zné metody práce, vedli žáky
k rozvíjení jazykových dovedností, p íkladná byla ú elná práce s textem, zejména v n meckém
jazyce. asto je využívána efektivní práce s využitím poslechových nahrávek, žáci jsou vedeni k
práci s materiálními zdroji. U itel m se da ilo probudit zájem žák o studium cizího jazyka a
konkrétní probíraná témata asto souvisela s praxí. V rámci projektového týdne na konci školního
roku jsou vypisována i témata v p edm tech anglický, n mecký a francouzský jazyk. Ve
sledovaných hodinách byla patrná snaha o pochopení širších souvislostí a o za len ní
pr ezových témat. Motivaci a aktivitu žák podpo ilo v tšinou zd vodn né hodnocení
pedagog . Významnou motivací ke studiu cizích jazyk je pravidelná možnost jazykové praxe v
rámci vým nných pobyt v N mecku a ve Francii.
Vedení školy vytvá í vhodné podmínky pro rozvoj tená ských dovedností žák . Podpora
tená ských dovedností je zakomponována do školního vzd lávacího programu do literární
výchovy, avšak podpora klí ových kompetencí sm ujících k rozvoji tená ské gramotnosti pro
líná celým výchovn -vzd lávacím procesem. Žáci jsou od po átku studia vedeni k porozum ní
r zným jazykovým sd lením, práci s rozli nými informa ními zdroji, ke kritickému tení,
autentickému tená skému prožitku, "radosti ze tení". Snahou u itel je také vychovat z žák
trp livé tená e a podpo it jejich zájem o literaturu. Již od prvního ro níku si vedou tená ské a
kulturní deníky. Vyu ující p i volb etby vycházejí z probírané látky, avšak respektují v k žák a
jejich tená ský zájem. Cílenými otázkami vedou žáky k porozum ní literárnímu dílu a k jeho
interpretaci v širších souvislostech. Žáci maturitního ro níku ty letého studia vytvá ejí v týmech
vlastní studijní materiály k maturitní zkoušce z eského jazyka. Vyu ující je nenásilnou formou
sm uje k práci s r znými typy text (beletrie, odborná literatura apod.) a k vyhledávání
seriózních zdroj informací. Od t etího ro níku ty letého studia nebo septimy mohou žáci
navšt vovat kurzy tv r ího psaní, kde se podrobn ji zabývají literární teorií a vytvá ejí vlastní
texty. Úsp šn se zapojují do celé ady sout ží (olympiáda z eského jazyka, recita ní sout že,
literární sout že - Sv t kolem nás 2006) na obvodní a krajské úrovni. V rámci projektu Pozor!
Tady se te! žáci navštíví knižní veletrh, M stskou knihovnu a Národní knihovnu Smyslem tohoto
projektu je vytvo it p ínosné pracovní podklady pro studium. Na rozvoji tená ské gramotnosti se
v neposlední ad pozitivn podílí materiální zázemí školy a možnost využívat školní knihovnu,
která disponuje cca 5000 svazky beletrie a odborné literatury.

Úsp šnost žák ve vzd lávacím programu
Studijní úsp šnosti žák je na gymnáziu v nována velká pozornost. Vedení školy ve spolupráci s
t ídními u iteli a výchovnou poradkyní dbá na to, aby p ed p ed asným ukon ením studia byly
vždy vy erpány všechny možnosti nápravy neprosp chu jednotlivých žák . Pro gymnázium je
typický b žný srovnatelný po et uložených výchovných opat ení (k datu inspekce 99). V
uplynulém školním roce byl vylou en ze studia 1 žák, uloženo bylo 1 podmíne né vylou ení ze
školy. Z celkového po tu 621 klasifikovaný žák k 30. 6. 2007 neprosp li pouze ty i.
U maturitních zkoušek neprosp lo 12 žák . Po et zameškaných hodin na žáka a školní rok (66,55)
odpovídá pr m ru
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pražských st edních škol. Ve srovnání se školami obdobného typu dosahuje gymnázium v testech
SClO a v programu CERMAT Maturita nane isto velmi dobrých výsledk (percentil 80 - 93).
Úsp šnost absolvent gymnázia p i p ijímání na vysoké školy všech typ je vysoká (93 % - 98
%).
Žáci jsou úsp šní v obvodních kolech olympiády konverzace v cizích jazycích a umís ují se na
p edních místech (1. - 5. místo) mezi žáky pražských gymnázií ve všech kategoriích. Motivace
žák k výuce cizích jazyk a prohlubování jazykových kompetencí je podpo ena organizováním
zahrani ních zájezd (SRN, Belgie, Anglie, Itálie) v rámci mimoškolních aktivit, o které je
stabilní zájem.
Žáci gymnázia se ú astní krom jazykových sout ží i nejr zn jších zájmov vzd lávacích aktivit
v p edm tech: matematika, fyzika, biologie a chemie. V sout ži SO 2007 se umístili na 1. míst
v krajském kole. Velkou aktivitu projevují žáci školy i v sout žích sportovních, v nichž obsazují
místa nejvyšší (nap . lehkoatletický víceboj, badminton, p espolní b h). Vedení školy podporuje
veškeré aktivity vedoucí k formování všestrann vzd laného žáka.

Záv re né hodnocení:
Školní vzd lávací program je zpracován v souladu s Rámcovým vzd lávacím programem pro
základní vzd lávání a s požadavky školského zákona. Zcela zohled uje reálné podmínky a
možnosti školy.
Koncep ní a ídící práce vedení školy je p íkladem dobré praxe. Zavedené kontrolní
mechanizmy, vst ícnost managementu a tv r í klima školy jsou dobrými p edpoklady pro
napl ování vzd lávacího programu.
Materiální a personální podmínky jsou na nadstandardní úrovni, umož ují realizaci školního
vzd lávacího programu a moderní pojetí výuky. Ob ma oblastem v nuje vedení školy zna nou
pozornost, promyšlený a efektivní systém p ijímání nových pedagogických pracovník
p ispívá ke kvalit výuky.
Vedení školy vytvá í vhodné personální i materiální podmínky pro rozvoj tená ských a
jazykových dovedností žák . Ve školním vzd lávacím programu je zakomponována
podpora klí ových kompetencí sm ujících k rozvoji tená ství. Ve vzd lávací oblasti jazyk a
jazyková komunikace se da í vybavit žáka znalostmi a dovednostmi, které umož ují správn
vnímat r zná jazyková sd lení, rozum t jim a uplat ovat výsledky svého poznávání v reálném
život . Úrove tená ské gramotnosti a rozvoj výuky cizích jazyk jsou hodnoceny jako
p íklad dobré praxe.
Studijní výsledky žák jsou celkov na velmi dobré úrovni, vysoká je i úsp šnost absolvent
p i p ijímání na vysoké školy.
Použití finan ních prost edk státního rozpo tu spl ovalo kritéria ú elnosti, efektivnosti a
hospodárnosti a bylo v souladu s úkoly, cíli a programy školy.
Škola je hodnocena dle hodnotící stupnice jako nadpr m rná.
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Hodnotící stupnice
Podpr m r

Pr m r

Nadpr m r

Seznam doklad a materiál , o které se inspek ní zjišt ní opírá:
1. Úplné zn ní z izovací listiny p ísp vkové organizace Gymnázium, Praha 9, eskolipská
373, vydané Radou hlavního m sta Prahy usnesením . 550 ze dne 3. 4. 2001 ve zn ní
usnesení Zastupitelstva hlavního m sta Prahy . 34/11 ze dne 26. 1. 2006
2. Rozhodnutí MŠMT ze dne 31. 8. 2007 ve v ci zápisu zm ny v údajích o právnické osob
Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373 v souvislosti se zápisem oboru vzd lání
(79-41-K/81 Gymnázium) pod j. 20800/07-21 s ú inností od 1. 9. 2007
3. Rozhodnutí o MHMP j. SKU6016/2005 o stanovení po tu žák v jednotlivých
povolených oborech vzd lání ze dne 21. 11. 2005 s ú inností od 1. 9. 2006
4. Jmenování MŠMT R do funkce editelky organizace Gymnázium, Praha 9, eskolipská
373 pod j. 31 235/99-26 ze dne 21. 10. 1999 s ú inností od 1. listopadu 1999
5. Usnesení Rady hlavního m sta Prahy . 1303 ze dne 20. 7. 2004 k návrhu na potvrzení
editelky Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373, ve funkci
6. Ud lení statutu fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne
20. 5. 1998
7. Plán innosti školy ze dne 1. 9. 2007 (koncepce editelky školy)
8. Portfolia p edm tových komisí vedených ve školním roce 2007/2008 k datu inspekce
9. Výro ní zpráva o innosti školy za školní roky 2004/2005,2005/2006 a 2006/2007
10. Výkazy o st ední škole S 7-01 podle stavu k 30. 9. 2005, S 8-01 k 30.9.2006 a S 8-01 k
30.9.2007
11. Personální dokumentace pedagogických pracovník školy
12. Plán dalšího vzd láváni pedagogických pracovník ve školním roce 2006/2007 a školním
roce 2007/2008
13. Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373 - Školní vzd lávací program pro základní
vzd lávání na nižším stupni víceletého gymnázia
14. T ídní knihy ve školním roce 2006/2007 a vybrané t ídní knihy ve školním roce
2007/2008
15. Vnit ní p edpisy Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373
16. Školní ád školy ze dne 31. 8. 2005 platný k datu inspekce
17. Klasifika ní ád ze dne 1. 9. 2007 platný k datu inspekce
18. Rozvrhy t íd a rozvrhy u itel platné ve školním roce 2007/2008
19. Záznamy z jednání pedagogické rady školy za období školního roku 2007/2008 ke dni
inspekce
20. Portfolio k p ijímacím zkouškám na školní rok 2007/2008
21. Portfolio protokol o maturitní zkoušce za školní rok 2006/2007
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Portfolio organiza ních porad ve školním roce 2007/2008
Portfolio Metodické rady vedené ve školním roce 2007/2008
Minimální preventivní program Gymnázia eskolipská - školní rok 2007/2008
Portfolio výchovného poradenství ve školním roce 2007/2008
Portfolio sponzorských dar vedené od roku 2000 k datu inspekce
Struktura vlastního hodnocení školy období školních rok 2005/2006 a 2006/2007 ze dne
29. 8. 2006
Vlastní hodnocení školy období školní rok 2005/2006 a 2006/2007 ze dne 31. 8. 2007
Hospita ní záznamy vedení školy za období od 1. 9.2007 k datu konání inspekce
Zápisy z jednáních p edm tových komisí ve školním roce 2006/2007 a 2007/2008
Portfolio BOZP ve školním roce 2007/2008
Lh tník periodických inností BOZP - aktualizováno 5. 12.2007
Výkaz o úrazovosti d tí a mládeže ve školách a školských za ízení V 36-01 za školní
2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007
Záznamy o školních úrazech ve školním roce 2004/2005,2005/2006 a 2006/2007
Kniha úraz vedená od 23. 9. 1997
tvrtletní výkazy o zam stnancích a mzdových prost edcích v regionálním školství za
1. - 4. tvrtletí 2004, 2005, 2006 a 2007
Výkazy zisku a ztráty za období 13/2004, 13/2005, 13/2006 a 13/2007
Kniha rozbor nákladovosti za období 13/2005, 13/2006 a 13/2007
Úpravy závazných ukazatel rozpo tu (poslední rozpo tová opat ení) za roky 2005, 2006
a 2007
Finan ní vypo ádání dotací MŠMT v roce 2005, 2006 a 2007

Složení inspek ního týmu:
Praha 27. b ezna 2008
Titul, jméno a p íjmení
Mgr. So a Samková
Mgr. Jarmila Neumannová
Mgr. Jana Holá
Bc. Marie Kiliesová
Anna Kuruczová
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Pou ení:

Dle § 174 odst. 13 školského zákona m že editel školy podat p ipomínky k obsahu inspek ní
zprávy eské školní inspekci do 14 dn po jejím p evzetí na adresu: Mgr. So a Samková,
eská školní inspekce, Arabská 683, 160 66 Praha 6.
Inspek ní zprávu spole n s p ipomínkami a stanoviskem eské školní inspekce k jejich
obsahu zasílá eská školní inspekce z izovateli a školské rad . Inspek ní zpráva v etn
p ipomínek je ve ejná.

Podpis editele školy stvrzující projednání a p evzetí inspek ní zprávy

V Praze 11. dubna 2008

Titul, jméno a p íjmení
PaedDr. V ra Ježková - editelka školy

Podpis

