I. Základní údaje o škole
1. Přesný název právnické osoby
Gymnázium Christiana Dopplera
2. Ředitel a statutární zástupce ředitele

Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz
Mgr. Milan Klouček, tel.:721 152 102, kloucek@gchd.cz
3. Webové stránky právnické osoby
www.gchd.cz
4. Školy, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku)
Gymnázium Christiana Dopplera

660 žáků

5. Obory vzdělání , které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku
poznámka
(uveďte, pokud obor
nebyl vyučován, je
dobíhající, atd.)

kód

název oboru

cílová
kapacita
oboru

79-41 –K/81

Gymnázium

600

79-41 –K/41

Gymnázium

170

79-41 –K/803

Gymnázium

300

dobíhající

79-41 –K/808

Gymnázium

300

dobíhající

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2012/2013:
a) nové obory - ne
b) zrušené obory - ne
7. Místa poskytovaného vzdělávání :

Zborovská 45/621, 150 00 Praha 5 - Smíchov ( MHMP )
8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby

Škola sídlí v budově z roku 1896. Během posledních let prošla budova několika
rekonstrukcemi (kompletní rekonstrukce elektroinstalace, výměna oken v celé budově,
stavba nové výdejny jídel a šaten, zmodernizování počítačového vybavení v jedné
odborné učebně informatiky, výměna sádrokartonů ve 4. patře, rekonstrukce záchodů).
Průběžně jsou opravovány jednotlivé učebny a kabinety. V deseti učebnách je k

dispozici audiovizuální technika tak, aby odpovídaly požadavkům současné výuky.
Nejvýznamnější investicí v poslední době byla kompletní výměna otopné soustavy
v celé budově a s ní související další práce (výmalba celé budovy, nové nátěry soklů na
chodbách a schodišti, rekonstrukce archivu a dalších místností). V současné době má
škola k dispozici 12 moderních odborných učeben (učebnu fyziky, fyzikální laboratoř,
biologicko-chemickou laboratoř, aulu, tři jazykové učebny, výtvarný atelier, dvě učebny
výpočetní techniky, tělocvičnu a fitcentrum). Materiální podmínky pro výuku všech
předmětů jsou na velmi dobré úrovni. Přesto stále dochází k doplňování sbírek,
rozšiřování knižního fondu. V současné době mají žáci k dispozici 42 počítačů s rychlým
připojením na internet.
9. Školská rada
datum ustanovení: 1. 3. 2004
seznam členů: Mgr. Albert Kubišta – za zřizovatele
Doc. RNDr. Milada Švecová, CSc. – za zřizovatele
Mgr. Vladimíra Semeráková – za pedagogické pracovníky
Mgr. Michal Prokopec – za pedagogické pracovníky
JUDr. Lenka Slováčková – za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky
Jan Koutný – za zletilé žáky zákonné zástupce nezletilých žáků
předseda: Mgr. Michal Prokopec, tel. 257 320 816, linka 127, prokopec@gchd.cz

II. Pracovníci právnické osoby
1. Pedagogičtí pracovníci

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané celkem

a) počty osob

3

3

48

40,9

2

0,4

50

41,3

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných

49
1

celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků

98
2

2

c) věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31.12.2012

v tom podle věkových kategorií
do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

0

12

9

13

13

3

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

semináře

51

různé

46

různé

kurzy

1

Zdravotník

1

doplňkové pedagogické studium
školský management

1

rozšiřování aprobace

1

Ped. fakulta UK

jiné (uvést jaké)

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků

celkem (fyzické osoby)

15

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

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

0

rodilý mluvčí

3

2. Nepedagogičtí pracovníci školy
a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

6

5,75

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků

semináře

počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

4

Školské zákony, personální, živ.
prostředí

2

různé

kurzy
jiné (uvést jaké)

3

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání

1. Počty tříd a počty žáků
počet tříd

počet žáků

21

524

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku:
-

přerušili vzdělávání: 4
nastoupili po přerušení vzdělávání: 4
sami ukončili vzdělávání: 4
vyloučeni ze školy: 0
nepostoupili do vyššího ročníku:
7
z toho nebylo povoleno opakování: 3
přestoupili z jiné školy: 9
přestoupili na jinou školu: 26
jiný důvod změny (uveďte jaký): 1 – přeložení na základní školu

2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)

průměrný počet
žáků
na třídu

průměrný počet
žáků
na učitele

24,95

12,69

kraj

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

počet žáků
celkem

0

1

2

0

2

1

1

0

0

2

111

5

0

123

z toho
nově přijatí

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

13

0

0

15

4

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci)

z celkového počtu žáků:

prospělo s vyznamenáním

93

neprospělo

12
9

opakovalo ročník

498

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30. 6.
tj. % z celkového počtu žáků

95,8 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

60,277
0,119

z toho neomluvených

5. Výsledky maturitních zkoušek
počet žáků, kteří konali zkoušku

75

z toho konali zkoušku opakovaně

1

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

1

prospěl s vyznamenáním

25

prospěl

49

počet žáků, kteří byli hodnoceni

1

neprospěl

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015

přijímací řízení pro školní rok 2014/2015

délka vzdělávání

8 let

227

2

1

37

89

z toho v 1. kole

37

89

z toho ve 2. kole

0

-

z toho v dalších kolech

-

-

z toho na odvolání

0

0

9

138

počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru

5

6 let

46

počet přihlášek celkem

počet nepřijatých celkem

4 roky

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)

79-41 –K/41 Gymnázium

4

79-41 -K/81 Gymnázium

0

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Rusko
Ukrajina
Vietnam
Bělorusko
Srbsko
Gruzie
Kazachstán
Polsko
Slovensko
Chorvatsko
Kamerun
Slovinsko
Čína

10
10
7
4
3
1
1
3
2
1
1
1
2

Celkem na škole studovalo 8,8 % cizinců. Studijní výsledky cizinců jsou většinou srovnatelné
s výsledky ostatních žáků.
8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Ve škole nejsou zřízeny speciální třídy, žáci jsou integrováni individuálně. Výchovný poradce
a školní psycholožka pracují s žáky s VPU a metodicky vedou vyučující těchto žáků. Integrace je
bezproblémová, studijní výsledky těchto žáků jsou srovnatelné s výsledky ostatních. Nemáme
zkušenosti se žáky ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí.
Na škole pracuje asistent pedagoga ve třídě s žákem trpícím autismem.
9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Školu navštěvuje několik žáků diagnostikovaných pedagogicko-psychologickou poradnou jako
nadaní. Nevzdělávají se zvláštním způsobem. Jejich vzdělání je zabezpečeno v rámci integrace ve
třídách. Vzhledem k charakteru zaměření tříd je výuka pro nadané žáky přímou součástí náplní
jednotlivých předmětů. Součástí práce s nadanými žáky je jejich začleňování do mimoškolních
aktivit a podpora v jejich účasti v soutěžích a projektech.
Největším úspěchem z pohledu práce s nadanými žáky bylo ocenění Česká hlavička pro žákyni
Aranku Hruškovou za její práci o řetězových zlomcích.
10.Ověřování výsledků vzdělávání
K ověřování výsledků vzdělávání používají vyučující srovnávací testy, čímž se ověřuje úroveň žáků
napříč třídami a meziročně. V kvartách vyučující zařazují mezi testy naši verzi přijímacího řízení
(s ohledem na zjištění, zda je úroveň nově nastupujících žáků srovnatelná s našimi žáky a opačně).
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Škola se zúčastnila projektu MŠMT a ČŠI testování Matematika+.
11.Školní vzdělávací programy
Škola vyučuje podle 3 vzdělávacích programů. V současné době jsou vzdělávací programy
ustáleny a zoptimalizovány pro potřeby žáků i školy.
12.Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Ve škole jsou vyučovány anglický, německý, francouzský a ruský jazyk. Všichni žáci mají povinně
anglický jazyk, druhý jazyk se povinně učí žáci se zaměřením na živé jazyky a žáci vyššího
gymnázia. Druhý cizí jazyk byl naposledy nabízen na nižším stupni gymnázia v oboru „ Myslím,
tedy jsem“ jako volitelný, od školního roku 2013/2014 je povinně vyučován od tercie. Více než 80
% žáků se učí více než jeden jazyk. Počty hodin cizích jazyků jsou úměrné zaměření oboru.
Škola patří mezi střední školy s právem konání jazykové zkoušky DSD II. Ve školním roce 2013/14
tuto zkoušku úspěšně absolvovalo 5 žáků. Na základě této zkoušky jim byla uznána profilová
maturitní zkouška z německého jazyka se známkou výborně.
Zároveň probíhaly mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka FCE. Dále uvažujeme o
možnosti podpory žáků k přípravě na francouzskou obdobu zkoušek DELF.

IV. Aktivity právnické osoby
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1. Výchovné a kariérní poradenství
Ve škole pracuje výchovná poradkyně. Konzultační hodiny jsou pravidelně vypsány. Poradkyně se
zaměřuje především na tyto oblasti:







spolupráce s PPP Prahy 5 – 1x do měsíce dochází do školy psycholožka
spolupráce s preventistkou sociálně-patologických jevů
péče o studenty s SPU
individuální a skupinové konzultace pro maturitní ročníky – kariérní poradenství
spolupráce s charitativními organizacemi
spolupráce s vysokými školami

2. Prevence sociálně patologických jevů
Škola získala od MHMP grant v celkové výši 15 000 Kč na podporu zdravého kolektivu (adaptační
kurz – realizován byl ve spolupráci s agenturou Jules a Jim). Adaptační kurzy zároveň v rámci
programu řešily vzájemnou komunikaci a rizikové chování ve třídě.
V rámci prevence docházelo k pravidelným řešením aktuálních výchovných problémů ve třídách,
škola plnila minimální program primární prevence a program Zdravé město Praha.
Preventistka školy účinně spolupracovala s metodikem i koordinátorem pro Prahu 5.
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Proběhly také následující osvětové akce:


30/9 – 3/10 – zážitkový stmelovací kurz 5.J







13/11 – primární prevence ve třídách 2.J, 2.M, 3.J, 2.C
19/11 – přednáška Návykové látky kolem nás (třídy 4.M, 4.J)
9/12 – přednáška pro učitele Poruchy učení
9/1 – primární prevence ve třídách
25/2 – drogová prevence ve třídách

3. Ekologická výchova a environmentální výchova
Na škole pracuje koordinátor EVVO. Environmentální výchova na naší škole neprobíhá v rámci
samostatného předmětu, ale je začleněna do jednotlivých předmětů. Studenti jsou průběžně
seznamováni s aspekty vztahujícími se k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji v průběhu
hodin jednotlivých předmětů. Děje se tak zejména v hodinách chemie a biologie, ale i fyziky,
zeměpisu, základech společenských věd apod.
4. Multikulturní výchova
V souvislosti s relativně vysokým počtem cizinců ve škole je multikulturní výchova a výchova
k toleranci realizována přirozenou cestou v rámci běžné komunikace žáků. Znalosti žáků o cizím
prostředí jsou rovněž cíleně využívány ve výuce (občanská výchova, ZSV, zeměpis, český jazyk,
cizí jazyky apod.).
5. Výchova k udržitelnému rozvoji
Žáci se zúčastňují exkurzí např. spalovna, čistírna odpadních vod a dalších.
6. Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků.
23/10 – 27/10 – poznávací zájezd Paříž, 24 žáků
8/2 – 14/2 – lyžařský kurz kvint a prváku, Pec pod Sněžkou, 53 žáků
2/3 – 8/3 – lyžařský kurz sekund, Pec pod Sněžkou, 51 žáků
1/6 – 7/6 – sportovní kurz Šumava (třídy 3.C a 7.M), 29 žáků
7/6 – 13/6 – sportovní kurz Šumava (třída 7.J), 19 žáků
5/6 – 15/6 – poznávací zájezd Skotsko, 44 žáků
7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Adaptační kurzy prvních ročníků:



5/9 – 8/9: Adaptační kurz prim, 61 žáků
16/9 – 19/9: Adaptační kurz prváku, 21 žáků

V rámci spolupráce s neziskovými organizacemi a sbírkami proběhly akce:
 10/9 - Světluška (spolupráce s Nadačním fondem Českého rozhlasu)
 16/9 - Srdíčkový den (Život dětem)
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Mezi nezapomenutelné kulturní či mimoškolní akce je třeba zařadit:
 23/9 – 27/9 – Oslavy 60 let školy
 30/9 – 4/10 – Blatná – českoněmecký projekt (12 žáků kvarty)
 31/10 – Vernisáž ekoobrazů a prezentace ročních pobytů ve Francii
 5/12 – Mikulášská nadílka
 18/6 – Projektový den 60. léta
 19/6 – GChD kulturní
Za všechny soutěže a přehlídky sportovního charakteru je možné uvést školní akci ze dne 24/6 Sportovní den nižšího gymnázia.

8. Soutěže
Žák
Aranka Hrušková
Stanislav Gackowski
Marek Gawlik
Filip Jiroušek
Tomáš Paukner

Umístění Název soutěže
1.
České hlavičky - Cena Ingenium

Kolo soutěže
ústřední kolo

1.

ústřední kolo

Jiří Braný
Aneta K. Lesná
Rachel Sgallová
Daniel Pišťák
Kamila Kyzlíková
Stanislav Taborovets
Aneta K. Lesná
Barbora Rodová
Martin Rod
William Tatarko
Marek Honsnejman
Aranka Hrušková
Jakub Kukula
Aranka Hrušková
Vojtěch Lanz

1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
21.
3.
3.
3.

Julia Galantseva

3.

Julia Galantseva

3.

Anna Ferrando
Filip Matějka
Vojtěch Lanz
David Žáček
Kateřina Poláková
Stanislaw Gackowski

3.
4.
4.
4.
4.
4.

Evropský parlament mládeže
Středoškolská odborná činnost - obor strojírenství,
hutnictví, doprava a průmyslový design
Astronomická olympiáda kategorie CD
Fyzikální olympiáda - kategorie A
Matematická olympiáda - kategorie B
Matematická olympiáda kategorie Z9
Turnaj mladých fyziků
Turnaj mladých fyziků
Turnaj mladých fyziků
Turnaj mladých fyziků
Turnaj mladých fyziků
Zeměpisná olympiáda - kategorie A
Matematická olympiáda - kategorie A
České hlavičky - Cena Sanitas
Matematická olympiáda - kategorie A
Matematická olympiáda kategorie Z9
Soutěž v programování - pro aplikkovaný software
- office ZŠ
Soutěž v programování - pro aplikkovaný software
- office ZŠ
Soutěže v cizích jazycích - francouzský jazyk kategorie ZŠ A 2
Astronomická olympiáda kategorie EF
Astronomická olympiáda kategorie EF
Fyzikální olympiáda - kategorie D
Matematická olympiáda - kategorie C
Soutěž Náboj - kategorie Junior
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krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
krajské kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
ústřední kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
ústřední kolo

Michal Kunc
Daniel Pišťák
Ester Sgallová
Jakub Dvořák
Daniel Borák
Ester Sgallová
Jakub Mareš
Marek Tomčiak
Kateřina Lipavská
Aneta K. Lesná
Daniel Borák

4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
6.
6.
7.
7.

Markéta Stará
Matyáš Grof
Daniel Borák
Michal Kunc
Jakub Matějka
Daniel Borák

7.
7.
8.
8.
8.
8.

Sergej Kurbanov
Kateřina Lipavská
Daniel Pišťák
Ráchel Sgallová
Lukáš Rehberger
Aranka Hrušková
Jakub Matějka
David Černý

8.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

Aneta Králová Lesná

9.

Julia Galatseva

9.

Soutěž Náboj - kategorie Junior
Soutěž Náboj - kategorie Junior
Soutěž Náboj - kategorie Junior
Soutěž Náboj - kategorie Junior
Fyzikální olympiáda - kategorie B
Matematická olympiáda - kategorie B
Zeměpisná olympiáda - kategorie D
Astronomická olympiáda kategorie EF
Matematická olympiáda kategorie Z9
Astronomická olympiáda CD
Fyzikální olympiáda - kategorie A
Soutěže v cizích jazycích - francouzský jazyk kategorie ZŠ A 1
Středoškolská odborná činnost - obor fyzika
Matematická olympiáda - kategorie A
Matematická olympiáda - kategorie B
Matematická olympiáda - kategorie C
Matematický klokan - kategorie student
Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.
A
Fyzikální olympiáda - kategorie E
Matematická olympiáda - kategorie A
Soutěž Náboj - kategorie Senior
Soutěž Náboj - kategorie Senior
Soutěž Náboj - kategorie Senior
Soutěž Náboj - kategorie Senior
Soutěž Náboj - kategorie Senior
Soutěž v cizích jazycích - němčina - kategorie - SŠ
III.A
Soutěže v cizích jazycích - německý jazyk kategorie G. II.B

ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
ústřední kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
ústřední kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
ústřední kolo
krajské kolo
krajské kolo

Žáci třídy 6.M se navíc zúčastnili dlouhodobé soutěže Smart Life, kde obsadili celostátní 2. místo.
9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Škola není zapojena do mezinárodních programů.
10.Spolupráce právnické osoby s partnery
Škola spolupracuje jako fakultní škola s Pedagogickou fakultou a Matematicko-fyzikální fakultou
Univerzity Karlovy v Praze. Spolupráce se projevuje např. ve velkém počtu studentů těchto fakult,
kteří u nás konají praxe, v propagaci soutěží a přehlídek, které naši partneři pro žáky středních
škol připravují. V rámci spolupráce proběhlo předávání maturitních vysvědčení v aule UK MFF na
Malostranském náměstí a v Knihovně Akademie věd.
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Škola stále udržuje styky s dalšími institucemi v Praze, zejména s ČVUT a Akademií věd. Díky
těmto kontaktům je možné usnadňovat našim žákům přístup k vysokoškolskému studiu
(snadnější získávání informací o studiu, podpora návštěv dnů otevřených dveří aj.).

11.Další aktivity, prezentace
Škola se prezentovala během oslav 60 let a na dalších dvou dnech otevřených dveří. Pro žáky
základních škol zejména z Prahy jsme uspořádali přehlídku prezentací FYGYZ (26/9 – 27/9/2014),
matematickou soutěž Pražská střela (7/11/2014) a fyzikální soutěž Dopplerova vlna (14/11/2014).
12.Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
Škola nebyla v průběhu prázdnin využívána, v průběhu prázdnin probíhala výměna sádrokartonů
ve 4. patře.

V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Nebyla realizována
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení





Kontrola odvodů pojistného za zaměstnance, VZP, 9.12.2013, bez nálezu
Kontrola sociálních zařízení a šaten, Hygienická stanice HMP, 13.1.2014, některá sociální
zařízení bez toaletního papíru a jednorázových ručníků
Kontrola nakládání s chemickými látkami, Hygienická stanice HMP, 29.4.2014, bez nálezu
Náprava nedostatků zjištěných při tematické kontrole evidence majetku, MHMP, 3.6. –
25.6.2014, bez nálezu

VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013
1. Příjmy
a) celkové příjmy
z toho
přijaté dotace
poplatky od žáků a rodičů
příjmy z hospodářské činnosti
čerpání fondů na provoz
ostatní příjmy

32 807 112,92
30 025 865,00
1 541 563,00
506 645,30
515 771,64
217 267,98
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2. Výdaje
a) investiční výdaje celkem
b) neinvestiční výdaje celkem
z toho:
náklady na platy
ostatní osobní náklady
zákonné odvody ZP a SP
výdaje na učebnice a učební pomůcky
ostatní provozní náklady

442 900,64
32 490 385,73
15 527 337,00
391 800,00
5 339 084,00
137 976,00
11 094 188,73

V Praze 23. 10. 2014

Mgr. Renata Pauchová, v.r.
ředitelka školy

12

Přiloženy materiály o projednání na školské radě:
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