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Výroční zpráva školy 2012 - 2013 
   

 
 
Č. j. GOA/627/An/2013 
 
1. Obecná část 

 
1.1 Přesný název školy podle posledního rozhodnutí  o  za řazení  školy do sít ě a datum 

posledního vydání rozhodnutí  
 

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, 
Radlická 115 
Poslední rozhodnutí, kterým byl učiněn zápis změny v údajích vedených  v rejstříku škol             
a školských zařízení, bylo vydáno 6. 12. 2012 pod č. j. S-MHMP 1502696/2012.           . 

 
1.2 Základní údaje o škole 
 

IČ     61386901 
REDIZO    600171418 
IZO     110011066 
Telefon     235 521 214, 235 521 216 
Telefon/fax    235 521 214 
E-mail     goa@goa.braillnet.cz 
Webové stránky   http://goa.braillnet.cz 
 
Adresa sídla školy: 
Radlická 115/591 
158 00 Praha 5 
 
Zřizovatel: 
Hlavní město Praha 
Mariánské náměstí 2/2 
110 00 Praha 1 
  
Ředitel: 
PhDr. Ivan Antov, CSc. 
Statutární zástupce ředitele: 
Ing. Lenka Balejová 
Vedoucí vychovatelka internátu: 
Mgr. Magdaléna Pavlůsková 
 
Školská rada: 
Bc. František Adámek 
Jan Bošek 
Marie Fejtková 
Ing. Jakub Jelínek 
PhDr. Milan Pešák 
Ing. Martin Žďánský 
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1.3 Obory vzd ělání, učební dokumenty, školní vzd ělávací program 
 
79-41-K/41 Gymnázium - Školní vzdělávací program Na cestě poznání, č. j. GOA/539/An/2008  
63-41-M/02 Obchodní akademie - Školní vzdělávací program Na cestě poznání,                         
č. j. GOA/622/An/2009 
63-51-J/01 Obchodní škola, Školní vzdělávací program Na cestě poznání,                                  
č. j. GOA/418/An/2010  
75-41-M/01 Sociální činnost, Školní vzdělávací program Na cestě poznání,                                  
č. j. GOA/670/An/2011  
Školní vzdělávací program internátu Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy 
pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická115, Na cestě ke zkušenosti, č. j. GOA/909/Pa/2009  

 
1.4 Stručná charakteristika školy (v četně počtu budov a jejich rozmíst ění, hřišt ě, zahrada,     

materiáln ě technických podmínek pro činnost) 
 

Jedná se o právnickou osobu vykonávající činnost škol a školských zařízení, jejíž jednotlivá 
zařízení tvoří střední škola a internát. Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: 79-41-K/41 
Gymnázium, 63-41-M/02 Obchodní akademie 75-41-M/01 Sociální činnost a 63-51-J/001 
Obchodní škola. 

 
Škola je situována v horních patrech budovy A5 v areálu spravovaném Hotelovou školou 
Radlická. Vlastníkem areálu je zřizovatel školy hlavní město Praha. V dolních patrech budovy 
sídlí soukromé vzdělávací subjekty Syntea software group, a. s. a Institut informatiky, Vyšší 
odborná škola, s. r. o. Společně je sdíleno přízemí, kde má naše škola umístěny šatny, dílnu 
výtvarné výchovy a místnost s hrnčířským kruhem. Tělocvičny jsou v samostatné budově areálu               
a využíváme je společně s dalšími školami, stejně jako přilehlá hřiště. Školní budova je 
bezbariérová včetně přístupové cesty od stanice metra Nové Butovice. Umístění v areálu 
s běžnými  školami představuje významný integrační faktor s oboustranným pozitivním vlivem. 
 
Vybavení tříd a odborných učeben výpočetní techniky, učebny přírodních věd, učebny 
zeměpisu, učebny ekonomických předmětů (cvičná kancelář) a multifunkční učební místnosti je 
na velmi dobré úrovni, stejně jako vybavenost školy  pomůckami. Multifunkční učební místnost je 
situována při žákovské knihovně. Speciální pomůcky pro výuku žáků se zrakovým postižením 
jsou zajišťovány pro všechny, kdo je potřebují. Učebnice jsou žákům zapůjčovány, škola má               
i učebnice v Braillově písmu. 

 
V areálu škol je umístěn rovněž internát školy. Jedná se o třípatrovou budovu s ubytováním 
buňkového typu. Buňka sestává ze dvou dvoulůžkových pokojů, společné předsíně a sociálního 
zařízení. K vybavení internátu patří dvě klubovny, internetová studovna, posilovna, tři kuchyňky 
a kuchyň s jídelním koutem, která je rovněž využívána pro nácvik sebeobsluhy. Internát sousedí 
s cvičným hotelem MATURA Hotelové školy Radlická. 
 
Mezi budovou školy a budovou internátu se rozkládá park s uměleckou zahradní úpravou. 
V areálu je vymezeno místo pro venčení vodících psů nevidomých osob. 

 
1.4.1. Tělocvi čna, hřišt ě 

 
vlastní tělocvična   ne 
jinde (uveďte kde) škola využívá tělocvičny v areálu (spravuje HŠ Radlická) 
 
školní hřiště:   ne  (škola využívá hřiště v areálu – spravuje HŠ Radlická) 
vyhovující   ano  
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1.5 Údaje o pracovnících školy 
 

1.5.1. Personální zabezpe čení 
 

Pracovníci 
K 30. 6. 2012 
fyzické osoby/  

z toho externisté 

K 30. 6. 2012 
přep. pracovníci 

K 30. 6. 2013 
fyzické osoby/  

z toho externisté 

K 30. 6. 2013 
přep. pracovníci 

Pedagogičtí (vč. zástupce 
ředitele, vychovatelů a 
pomocných vychovatelů 
v internátu školy, 
psychologa, asistenta 
pedagoga a ředitele)**** 

        29/0    25,707         29/0    25,157 

Ekonom ve škole a 
internátu 

1/0   1,0 1/0   1,0 

Sociální pracovník**** 1/0   1,0 1/0   1,0 
Školník ve škole  
a v internátu* 

1/0   1,0 1/0   1,0 

Uklízeč* 1/0    0,5 1/0    0,5 
Skladník** 1/0      0,25 1/0      0,25 
Knihovník** 1/0     0,1 1/0     0,1 
Celkem***          35/0       29,557          35/0       29,007 
   

*  vykonává 1 pracovník 
**  vykonává pedagogický pracovník 
***  není započten 1 vrátný, jehož mzda je refundována správci areálu škol   
*****  1 pracovník vykonával práci sociálního pracovníka a na částečný úvazek učitele   

 
1.5.2. Věková struktura pedagogických pracovník ů  
 

V tom podle věkových kategorií 

 

Počet 
celkem ve 

fyz. 
osobách  k 

 31. 12.  
2012 

do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 
61 a více 

let 

Celkem      29        0       2       8       3       12        4 

 
 

Věk  
K 30.6.2013 

Do 30 let 
včetně 

31 až 40 let 
včetně 

41 až 50 let 
včetně 

51 až 60 let 
včetně 

 61 let a více 
Z toho 

důchodci 

Počet 2 8 2 12 5 5 
Z toho žen 2 3 2   9 5 5                                                                                                                                               
 
 

• Průměrný v ěk pedagogických pracovník ů k 30. 6. 2013:  49,31 
 
• Z toho žen:  52,41 

 
 
 

1.5.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
 

V tom  
Typ školy 

Počet ped. prac. 
celkem  

(ve fyz. osobách) 
k 31.12.2012 

Kvalifikovaní* Nekvalifikovaní 

SŠ 29 20 9 
* podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2012/2013 

 

 
Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 
Počet učitelů cizího jazyka (AJ a NJ)   5 
z toho s odbornou kvalifikací pro výuku daného cizího jazyka   3 
z toho rodilých mluvčích   0 
 
Škola podporuje další vzdělávání učitelů cizího jazyka – účast na metodologických kurzech, 
postgraduální studium,  získání certifikátů atd.  

 
  

1.5.4. Nově přijatí pedagogové 
 

• počet:  1 (asistent pedagoga)  
 
 

 
1.5.5. Odchody pedagogických pracovník ů v daném školním roce 

 
• počet: 1     důvody: odchod do d ůchodu  

 
 

Počet akcí Vzdělávací instituce 
Forma DVPP Upřesnění 

programu Konference Kurzy 
a semináře 

Zaměření akcí Počet 
pedagogů Neziskové Ziskové 

1 
1 
 

 
 
1 (3 dny) 

Speciální pedagogika 
Inkluze v praxi 
Pedagogika 

3 
1 
1 

Ped.F UP Olomouc 
CVIV Ostrava 
MHMP 

 
 

Pedagogické 
a speciálně 
pedagogické 
kompetence 
 

 1 (5 dní) Trasérský kurz 2 FTVS UK v Praze  

Nová 
maturita 
Jednotná ZZ 

 1 
1 
1 
1 

Konzultace ŠMK 
Konzultace předsedové 
Konzultace matem. 
Model JZZ 

1 
1 
1 
1 

Cermat 
 
 
NÚOV 

 

 2 
 
2 

Školská legislativa 
 
ŠM-BOZP 

1 
 
1 

 
 
MHMP 

Com Consult, 
Fakta 
 

 2 
 
1 
3 

Prevence 
 
Výchova ke zdraví-PP 
Moderní metody 

1 
4 
1 
2+2+1 

 Descartes 
Policie HMP 
Descartes 
Descartes 

 1 
1 
1 
1 

Fyzika 
Matematika 
Tělesná výchova 
Výtvarná výchova 

1 
2 
1 
1 

 
 
ČSZPS 

Descartes 
Descartes 
 
Descartes 

 1 
1 (3 dny) 
3 
 
1 
3 
1 

Právo 
Společenské vědy 
 
 
ČJL 
Anglický jazyk 
Německý jazyk 

2 
2 
2 
2+2 
2 
1 
2 

 
Památník Terezín 
Člověk v tísni 

Descartes 
 
 
Descartes 
Descartes 
OUP 
Descartes 

Prohlubování 
odborné 
kvalifikace 

Odborné 
kompetence 
Předmětové 
metodiky 

 
 
 

1 
1 (2 dny) 
1 (2 dny) 

Obchodní koresp. 
Ekonomie 
Ekonomické předměty 

1 
2 
2+1 

 
Člověk v tísni 
 

Inovace výuky 
 
VS P. Štohl 

Rozšiřující 
studium 

1 
2 

Anglický jazyk 
Speciální pedagogika 

1 
2 

Ped. F UK Praha 
 

 Splnění 
odborné 
kvalifikace Studium pro 

vedoucí PP 
1 Školský management 1 Ped. F UK CŠM 
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1.6 Dojíždějící žáci dle kraj ů (žáci s trvalým bydlištěm mimo území hl. m. Prahy) 

 

Kraj Počet žáků Z toho nově přijatých 

Středočeský 14 3 
Jihočeský   1 0 
Plzeňský   8 5 
Karlovarský   1 0 
Ústecký   1 0 
Liberecký   4 0 
Královehradecký   2 0 
Pardubický   1 0 
Zlínský   0 0 
Jihomoravský   0 0 
Vysočina   1 0 
Moravskoslezský   2 0 
  
 
1.7 Žáci se speciálními vzd ělávacími pot řebami 

 
 

Zdravotní postižení Počet žáků 

zrakové 30 
tělesné   2 
souběžné postižení více 
vadami 

16 

autismus   9 
vývojové poruchy učení   2 
mentální/psychické 
poruchy 

  1 

intaktní   5 
vady řeči                           1 
   
 
 
1.8 Žáci - cizí státní p říslušníci: 

 

Stát Počet žáků 

Čínská lidová republika 1 
 
 
 
 
1.9 Výuka cizích jazyk ů:  

 

Typ školy (součást) Jazyk Počet žáků 

Gymnázium anglický 28 
 německý 27* 
Obchodní akademie anglický 28 
 německý 27* 
Sociální činnost anglický   7 
 německý   7 
Obchodní škola anglický   9 
*2 žáci s IVP a s asistentem pedagoga – souběžné postižení více vadami – uvolněni z NJ 

 



 7 

 
Lyžařský výcvikový kurz – Duncan – březen 2013 

 
 
1.10 Kurzy na dopln ění základního vzd ělání, po čet účastník ů 
 
Škola neorganizuje  

 
 

1.11 Školní stravování    
 

Kapacita 
Počet 

stravovaných 
žáků/dětí 

 Z toho 
z jiných škol 

* cca 35 0 
*Stravovací zařízení pro celý areál škol provozuje samostatné školské zařízení 
* 
 

 
1.12 Školy v p řírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy 

        

Místo pobytu 
Počet 

dětí/žáků Hodnocení 

Adaptační kurz 
Mariadol 

10 Kurzu se účastnili žáci prvních ročníků, program kurzu žákům 
umožnil snadněji překonat bariéru přechodu mezi  ZŠ a SŠ 

Lyžařský výcvikový 
kurz Duncan  

19 Kurzu se účastnili žáci druhých ročníků, byl dobře připraven    
a přispěl k tělesnému rozvoji žáků s postižením 

Cyklokurz a turistický 
kurz - Mariadol 

  8 Kurzu se účastnili žáci předposledních ročníků, byl dobře 
připraven a přispěl k tělesnému rozvoji žáků s postižením 

 
 
1.13 Závěry a zjišt ění ČŠI, případně jiných kontrol (u zpráv ČŠI uveďte č. j. a signaturu) 
 

Ve dnech 28. května až 26. června 2013 uskutečnili pracovníci odboru kontrolních činností 
MHMP následnou veřejnoprávní finanční kontrolu za období roku 2012. V protokolu o výsledku 
následné veřejnoprávní finanční kontroly ze dne 8. července 2013 se konstatuje, že 
nehospodárné použití finančních prostředků nebylo zjištěno, svěřený majetek byl využíván 
hospodárně a byla zabezpečena jeho ochrana. Náprava nedostatků, které vyplynuly 
z kontrolních  zjištění (účetní evidence, inventarizace ad.), je součástí vnitřní směrnice školy a 
provádí se ve stanovených lhůtách. 
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1.14 Účast školy v sout ěžích 
 

• celostátní soutěž v psaní na klávesnici pro žáky ZŠ a SŠ se ZP – listopad 2012 
• literární soutěž Levočské múzy s mezinárodní účastí - březen 2013 
• goalballový turnaj s mezinárodní účastí – duben 2013 
• 11th INTERSTENO Internet keyboarding competition 2013 
• závody v přespolním běhu – Střední škola A. Klara – květen 2013  

  
1.15 ŠVP – účast v jejich napl ňování a tvorb ě 
 

Škola i internát průběžně naplňují školní vzdělávací programy jednotlivých oborů vzdělání           
i internátu. Jednotliví pedagogové vyhodnocují plnění ŠVP. Vyučující pověřená koordinací ŠVP 
absolvovala specializované studium pro školní koordinátory. Koordinátor ŠVP shromažďuje 
podněty od pedagogů, vyhodnocuje je a ve spolupráci s vedením školy iniciuje úpravy                
a doplňky. Pověření pedagogové vypracovali ŠVP pro zkrácené studium v oboru vzdělání       
63-41-M/02 Obchodní akademie. 

 
1.16 Zahrani ční kontakty 
 

Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu 

MDVI Euronet 
 

mezinárodní skupina 
 

člen; koordinace mezinárodní 
spolupráce v oblasti MDVI 

Spojená škola internátna v Levoče Slovenská republika dvoustranná spolupráce; projekt 
Janua linguarum reserata 

Mezinárodní projekt STEP UP  mezinárodní skupina projekt Comenius – schválen grant na 
2012 - 2014 

 
 

1.17 Výchovné a kariérní poradenství - činnost, spolupráce s SPC, PPP 
 

Škola úzce spolupracuje s jednotlivými SPC (v Praze i regionech), především pro ZP, ale rovněž 
se SPC, která se zaměřují na jiné formy postižení. Jde o oboustrannou vazbu, jejímž cílem je 
nalézt optimální vzdělávací prostor pro žáky se speciálními potřebami. V daném školním roce 
jako podklad pro nové maturity vypracovala příslušná SPC žákům posudky týkající se 
uzpůsobení podmínek společné části maturitní zkoušky a rovněž posudky – doporučení          
pro studium žáků ve škole poskytující vzdělávání žákům se speciálními potřebami. 
Již sedmým rokem škola realizuje projekt „Poskytování tyflopedických služeb a metodické 
pomoci na podporu integrace zrakově postižených žáků v oblasti středního školství“, finančně 
podporovaný grantem získaným od zřizovatele školy. Vznikly metodické materiály postihující 
specifiku výuky ZP ve vybraných předmětech, které jsou poskytovány běžným SŠ integrujícím 
ZP. Škola rovněž organizuje semináře pro učitele z těchto škol, pracovníky SPC a další zájemce 
z řad odborné veřejnosti.  
Pracovníci školy jsou rovněž žádáni o konzultace a poradenství, zejména pokud jde o žáky se 
ZP integrované v běžných středních školách. Řada pedagogů integrovaných žáků využívá 
možnost osobní návštěvy školy. Konzultace jsou rovněž telefonické, elektronickou poštou, 
poskytujeme výukové materiály vlastní provenience, pokud jsou k dispozici. 

 
1.18 Integrace   

 
Naše škola není v izolovaném prostředí, sídlí v areálu společně s běžnými školami. Lze říci, že 
je integrována v prostředí. Jde o každodenní kontakt nezbytný pro přípravu na nezávislý život. 
Ve škole jsou individuálně integrováni žáci se specifickými poruchami učení, se souběžným 
postižením více vadami, s jinými formami postižení než ZP. Třídy s malým počtem žáků, 
individuální a odborný přístup vyučujících jim umožňují vytvořit prostředí, kde mohou získat 
potřebné vzdělání a kde jsou vedeni k samostatnosti. Škola tak plní úlohu otevřené školy, jejíž 
limity jsou dány platnými předpisy. 
Škola úspěšně realizuje integrační projekt (viz 1.17). 
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1.19 Ekologická výchova 

 
Environmentální výchova není samostatným předmětem, je začleněna do struktury řady 
předmětů, především přírodovědných a odborných (např. jako průřezové téma se prolíná 
jednotlivými předměty ve školních vzdělávacích programech gymnázia a obchodní akademie Na 
cestě poznání). Vyučující pověřená koordinací ekologických aktivit absolvovala specializované 
studium pro školní koordinátory EVVO. 
Přírodovědní a ekologické poznatky  byly získávány při exkurzích ve spalovně Malešice a 
v pivovaru, rovněž i na výstavě minerálů, drahých kamenů a fosilií, kde žáci měli možnost  
hmatové prohlídky exponátů. K tradičním akcím patřila květnová návštěva Botanické zahrady 
v Praze – Tróji. Možnost aktivní účasti nabídl projekt třídy G3 Mobilní telefony, kde se propojily 
všechny přírodovědné disciplíny. 
Škola je situována blízko chráněné oblasti Prokopské údolí, kde byla zbudována naučná stezka, 
která vysvětluje rozvoj živé přírody, geologickou historii, ekosystémy a seznamuje s chráněnými 
rostlinami a živočichy. Žáci tak přímým kontaktem (dotykem) získávají informace o vlivu člověka 
na životní prostředí.  

 
 
1.20 Pedagogická a osobní asistence  

 
Ve školním roce 2012/2013 pracovali v naší škole dva asistenti pedagoga. Účinně pomáhali 
žákům, spolupracovali s jednotlivými vyučujícími. Vedli dva svěřené žáky k větší míře 
samostatnosti. Potřeba asistentské práce ve speciální škole odpovídá struktuře žáků 
jednotlivých ročníků i požadavkům kladeným na poskytování služeb v dané oblasti, a to 
především u žáků se souběžným postižením více vadami. 

 
 
1.21 Akreditované programy dalšího vzd ělávání dosp ělých v rámci celoživotního u čení 

 
Škola zatím nemá akreditované programy dalšího vzdělávání dospělých v rámci celoživotního 
učení. 

 
 
1.22 Multikulturní výchova a výchova k udržitelnému  rozvoji 
 

Obě témata se prolínají výchovnou a vzdělávací činností jak ve škole, tak i v internátních 
činnostech, při poznávacích výletech, exkurzích, školních zájezdech, kurzech a dalších 
aktivitách.  

 
 
1.23 Zabezpečení výuky žák ů mimo řádně nadaných 

 
Ve škole, kde je relativně malý počet žáků ve třídě ve srovnání s běžnými školami, se otevírá 
širší prostor pro podporu rozvoje mimořádně nadaných žáků. Jsou využívány formy a metody 
výuky, které umožňují individuální rozvoj, jsou poskytovány individuální konzultace,                   
je podporována účast v soutěžích, je stanovena nabídka volitelných a nepovinných předmětů, 
škola umožňuje přípravu a podporu ke složení mezinárodních jazykových zkoušek (FCE atd.). 

 
 
1.24 Prevence sociáln ě patologických jev ů 

Škola klade důraz na prevenci sociálně patologických jevů. Pro jednotlivé ročníky jsou 
organizovány psychologické semináře se školním psychologem, v nichž je začleněna tato 
tématika, žáci mají možnost rovněž individuálních setkání s psychologem. Problematika je  
součástí adaptačního kurzu organizovaného pro nově nastupující žáky prvních ročníků. 
Významnou úlohu v této oblasti plní školní psycholog a výchovný poradce, kteří vypracovali  
Minimální preventivní program. 
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1.25 Další akce školy, prezentace školy na ve řejnosti, projekty, zapojení školy do rozvojových 
program ů obce 
Škola se zúčastnila svou expozicí výstavy Schola Pragensis v Kongresovém centru, prezentace 
školy proběhla i na přehlídkách škol pořádaných úřady práce ve Středočeském kraji (Kolín, 
Rakovník, Zdice, Kladno). Byly uspořádány dva Dny otevřených dveří (listopad a leden). 
Dlouhodobá prezentace školy na veřejnosti je orientována především na získávání zájmu 
uchazečů o studium v naší škole, ale je i významným informačním zdrojem pro širokou 
veřejnost. 
Byl uspořádán šestý ročník celostátní soutěže v psaní na klávesnici pro žáky se zrakovým 
postižením ze ZŠ a SŠ ve spolupráci s Těsnopisným ústavem.  
Žáci dramatického kroužku se zúčastnili festivalu Irský máj pořádaného v divadle v Celené, kde 
vystoupili v komponovaném literárně dramatickém pořadu čtení z textů Jonathana Swifta. Před 
vánočními prázdninami se uskutečnily vánoční dílny a tradiční vystoupení žáků školy. 
V rámci projektu Byli bychom další na řadě… se konala exkurze do Terezína. 
V březnu proběhla literární soutěž žáků pod názvem Levočské múzy, letos konaná v Levoče 
jako součást česko – slovenského projektu Janua linguarum reserata. Na počátku dubna se 
konal 9. ročník goalballového turnaje O pohár ředitele školy, na němž rovněž participoval tým 
z partnerské školy v Levoče. 
Škola vytvořila prostor pro praxi studentů oboru speciální pedagogika i všeobecně vzdělávacích 
předmětů z několika fakult a studentům VŠCHT. Praxi ve škole rovněž konali studenti Vyšší 
sociálně pedagogické a teologické školy JABOK.  
Ve škole se realizovaly mezipředmětové projekty Janua linguarum reserata, Byli bychom další 
na řadě… a Mobilní telefony. 
Na přelomu května a června díky školnímu zájezdu navštívili Pobaltí a Petrohrad. 
 

     
       Exkurze žáků školy v Terezíně v rámci školního projektu Byli bychom další na řadě 
 

1.26 Spolupráce školy se sociálními partnery a nezi skovými organizacemi  
Jako fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty dlouhodobě spolupracujeme 
s touto vysokou školou - praxe studentů, studium speciální pedagogiky (učitelé školy                   
i absolventi), atd. 
Pokračovala dlouhodobá spolupráce s Lion´s Club Praha První. Tradiční kulturní večer v atriu 
Českého rozhlasu, kterého se zúčastnili i žáci školy, byl spojený s dražbou produktů výtvarné 
dílny. Lion’s Club rovněž zval školu na další akce, které pořádal ve prospěch zrakově 
postižených (např. lednové představení v Redutě). 
Velmi významnou a prospěšnou činnost pro žáky školy konalo občanské sdružení Viděno 
hmatem (soutěž v psaní na klávesnici, maturitní ples, vánoční dílna, goalballový turnaj, literární 
toulky, víkendové mimoškolní výlety atd.), ať již samostatně či ve spolupráci se školou. 
Těsné kontakty jsou rozvíjeny se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, 
Tyflocentrem a Tyfloservisem, knihovnou a tiskárnou v Krakovské, rehabilitačním střediskem pro 
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nevidomé Dědina, které jsou našimi dlouhodobými partnery. Podporu projektům školy                 
i jednotlivým žákům přímo či zprostředkovaně poskytují Nadační fond Českého rozhlasu, 
Nadace Leontinka, Konto Bariéry ad. Žáci školy se aktivně zapojili do sbírky Bílá pastelka. 
Spolupracovali jsme úzce s úřady sociálního zabezpečení i úřady práce v jednotlivých 
regionech. 
Naše poděkování patří  Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Tyflocentru Liberec, o. p. s., 
Jeans and More, s. r. o. a Pobytovému, rehabilitačnímu a rekvalifikačnímu centru pro nevidomé 
Dědina, o. p. s., v nichž se uskutečnila provozní praxe žáků obchodní akademie. 
 
 

         
          Ocenění žáků školy mezi nejlepšími dvojicemi  

   v rámci sbírky Bílá pastelka             
 
 
1.27 Školská rada - vznik, složení a hodnocení činnosti  

 
Školská rada napomáhala rozvoji školy. Rada pracuje ve stejném složení jako v předchozím 
školním roce. Viz bod 1.2 této zprávy.  

 
    

                
 Z vystoupení žáků dramatické výchovy na literárním čtení v divadle v Celené dne 5. května 2013 
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2.  Gymnázium pro zrakov ě postižené a St řední odborná škola pro zrakov ě postižené 
 
2.1 Počet tříd 

 
               
 

Počet tříd Počet žáků* 

2011-2012 10   72 
2012-2013 10  65   
*dle stavu  k datu vysvědčení při řádném zakončení ročníku 
 
 
 
2.2 Počet žáků a tříd podle obor ů vzdělání 

  
 

Obor vzdělání 
 

 
Kód oboru 

 

Délka 
studia Ročník 

Počet 
tříd 

Počet 
žáků* 

Forma 
studia 

Gymnázium 79-41-K/41 4 1. 1 7 denní 
  4 2. 1 7 denní 
  4 3. 1 7 denní 
  4 4. 1      5 denní 
Obchodní akademie 63-41-M/02 4 2. 1      7 denní 
  4 3. 1      4 denní 
  4 4. 1      4 denní 
Sociální činnost 75-41-M/01 4 1. 1    12 denní 
  4 2. 1 4 denní 
Obchodní škola 63-51-J/01 2 2. 1 8 denní 
*dle stavu  k datu vysvědčení při řádném zakončení ročníku 
 
 
 

2.3 Průměrný po čet žáků  
 

• na třídu: 6,5  
• na učitele: 3,241 

 
 
 
2.4 Obory vzd ělání ve srovnání s p ředchozím školním rokem (2011- 2012)  

 
• nové obory vzdělání:  ne 
 
• zrušené obory vzdělání: ne 

 
 

     
2.5 Údaje o p řijímacím řízení 
 
 

 
2.5.1 Na školní rok 2012 - 2013 
 
 

 
79-41-K/41 Gymnázium  
 

• počet přihlášených:    4  z toho dívek: 1 
 
• počet přijatých žáků:  4  z toho dívek: 1 
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63-41-M/02 Obchodní akademie 
 

• počet přihlášených:    9  z toho dívek:   3 
 
• počet přijatých žáků:  7  z toho dívek:   3 

 
 

 
75-41-M/01 Sociální činnost 
 
 

• počet přihlášených:  10  z toho dívek: 6 
 
• počet přijatých žáků:  6  z toho dívek: 6 
 

 
 
 

2.5.2 Na školní rok 2013 - 2014 
 
 
79-41-K/41 Gymnázium  

 
• počet přihlášených celkem:                 8  z toho dívek: 0  
 
• počet přijatých v prvním kole:     4 z toho dívek:  0 

 
• počet přijatých ve druhém kole:     0 z toho dívek:   0 

 
• počet přijatých ve třetím kole:     0 z toho dívek:   0 

 
• počet přijatých na odvolání:         0 z toho dívek:  0 

 
• počet přijatých celkem:      4 z toho dívek:   0 

 
• odevzdalo zápisový lístek      4 z toho dívek:   0 

 
 

 
63-41-M/02 Obchodní akademie 

 
• počet přihlášených celkem:    15 z toho dívek    2 
 
• počet přijatých v prvním kole:   11 z toho dívek: 2 

 
• počet přijatých ve druhém kole:     0 z toho dívek:   0 

 
• počet přijatých ve třetím kole:     0 z toho dívek:   0 

 
• počet přijatých na odvolání:         0 z toho dívek:  0 

 
• počet přijatých celkem:    11 z toho dívek: 2 

 
• odevzdalo zápisový lístek      8 z toho dívek:   1 
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75-41-M/01 Sociální činnost 
  

• počet přihlášených celkem:    13 z toho dívek: 4 
 
• počet přijatých v prvním kole:   11 z toho dívek: 2 

 
• počet přijatých v druhém kole:     0 z toho dívek: 0 

 
• počet přijatých ve třetím kole:     0 z toho dívek: 0 

 
• počet přijatých na odvolání:         0 z toho dívek:  0 

 
• počet přijatých celkem:    11 z toho dívek: 2 

 
• odevzdalo zápisový lístek      6 z toho dívek:   2 

  
     

 
 

63-51-J/01 Obchodní škola 
 

• počet přihlášených celkem:      7 z toho dívek: 1 
 
• počet přijatých v prvním kole:     5 z toho dívek: 0 

 
• počet přijatých v druhém kole:     0 z toho dívek: 0 

 
• počet přijatých ve třetím kole:     1 z toho dívek: 1 

 
• počet přijatých na odvolání:         0 z toho dívek:  0 

 
• počet přijatých celkem:      6 z toho dívek: 1 

 
• odevzdalo zápisový lístek      6 z toho dívek:   1 

 
 

 
 

  
            

 
Exkurze v Botanické zahradě 28. května 2013   
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2.6 Prosp ěch žáků a ukon čení  studia ve školním roce 2012/2013 
 

79-41-K/41 Gymnázium  
 

 Počet žáků 

Prospěli celkem 21 
Z toho s vyznamenáním   3 
Neprospěli   5 
Opakují ročník   3 
Klasifikovaných celkem  26 
Vyloučených z prospěchových důvodů   2 
Vyloučených z výchovných důvodů   0 
 

 

63-41-M/02 Obchodní akademie 
 

 Počet žáků 

Prospěli celkem 12 
Z toho s vyznamenáním   0 
Neprospěli   2 
Opakují ročník   0 
Změna oboru vzdělání   2 
Klasifikovaných celkem 14* 
Vyloučených z prospěchových důvodů   1 
Vyloučených z výchovných důvodů   0 
* 1 žák (souběžné. postižení více vadami) IVP – není započten 
 
 
 

75-41-M/01 Sociální činnost 
 

 Počet žáků 

Prospěli celkem 15 
Z toho s vyznamenáním   0 
Neprospěli   1 
Opakují ročník   0 
Klasifikovaných celkem 16 
Vyloučených z prospěchových důvodů   1 
Vyloučených z výchovných důvodů   0 

 
 
 
 
 
 

63-51-J/01 Obchodní škola 
 

 Počet žáků 

Prospěli celkem   8 
Z toho s vyznamenáním   1 
Neprospěli   0 
Opakují ročník   0 
Klasifikovaných celkem   8 
Vyloučených z prospěchových důvodů   0 
Vyloučených z výchovných důvodů   0 
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Maturitní ples „zlatý déšť“ - únor 2013 

 
 
 
2.7 Hodnocení chování žák ů ve školním roce 2012/2013 

 
79-41-K/41 Gymnázium  

 

Počet žáků Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

26 25 0 1 
 

• celkový počet zameškaných hodin: 5 273 
• z toho omluvených:   4 850 
• z toho neomluvených:     423 
 
 
63-41-M/02 Obchodní akademie 

 

Počet žáků Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

15 15 0 0 
 

• celkový počet zameškaných hodin: 2 274 
• z toho omluvených:   2 274        
• z toho neomluvených:         0  
 
 
 
75-41-M/01 Sociální činnost 

 

Počet žáků Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

16 16 0 0 
 

• celkový počet zameškaných hodin: 2 797 
• z toho omluvených:   2 797       
• z toho neomluvených:                   0 
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63-51-J/01 Obchodní škola 
 

Počet žáků Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

8 8 0 0 
 

• celkový počet zameškaných hodin: 1 728 
• z toho omluvených:   1 728 
• z toho neomluvených:                    0 
 

 
Recitační soutěž Levočské múzy v rámci projektu Janua linguarum reserata 

 
 

2.8 Výsledky maturitních a záv ěrečných zkoušek  
 

 
79-41-K/41 Gymnázium * 

 
 

Druh zkoušky 
Počet žáků 

Maturitní Závěrečná 

Celkem u zkoušky     5  
Z toho opakovaně u zkoušky     2  
Žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali     0  
Prospěli s vyznamenáním     0  
Prospěli     5  
Neprospěli     0  
*zahrnuty i výsledky maturitní zkoušky opravné konané 4. září 2013  
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63-41-M/02 Obchodní akademie* 
 
 

Druh zkoušky 
Počet žáků 

Maturitní Závěrečná 

Celkem u zkoušky   4  
Z toho opakovaně u zkoušky   2  
Žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali   0  
Prospěli s vyznamenáním   0  
Prospěli   3  
Neprospěli   1  
*zahrnuty i výsledky maturitní zkoušky opravné a v náhradním termínu konané  11. září 2013 
 
 
 

63-51-J/01 Obchodní škola 
 
 

Druh zkoušky 
Počet žáků 

Maturitní Závěrečná 

Celkem u zkoušky      8 
Z toho opakovaně u zkoušky      2 
Žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali      0 
Prospěli s vyznamenáním      0 
Prospěli      7 
Neprospěli                       1 
*zahrnuty i výsledky závěrečné zkoušky opravné konané 3. a 12. září 2013 
 

 
 
 

 
Maturitní zkouška z ČJL – ústní zkouška v rámci společné části – třída G4 
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2.9 Přijímací řízení na vyšší typ školy    
 
 

2.9.1 Zájem o absolventy v r ůzných typech zam ěstnání (uvést) a porovnat s p ředchozím 
školním rokem: 

 
Všichni absolventi gymnázia se hlásili ke studiu na vysoké škole. Oborové rozložení i úspěšnost   
při přijímacím řízení přibližně odpovídaly situaci v loňském roce. Jako absolventi VŠ nemají 
zpravidla problém nalézt uplatnění v oboru. Absolventi obchodní akademie nacházejí uplatnění 
především v administrativě, v telemarketingových firmách aj. Uplatnění v Praze je snazší, obtížně 
se získává první zaměstnání v regionech. Téměř všichni absolventi obchodní školy se hlásili a byli 
přijati ke studiu maturitních oborů, oborů s výučním listem či jiné formě studia. 

 
 
 
 

2.9.2 Počet přihlášených  k dalšímu studiu*  
 
79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné 
 

 
• celkem:              5 
 
• z toho VŠ:   5 

 
• z toho VOŠ:  0 

 
• z toho jiný typ školy: 0 

 
63-41-M/004 Obchodní akademie 

 
• celkem:              2 
 
• z toho VŠ:   1 

 
• z toho VOŠ:  1 
 
• z toho jiný typ školy: 0 

 
63-51-J/01 Obchodní škola 
 

• celkem:              7 
 

• z toho SŠ:   7 
 
 

* uveden vždy jen typ nejvyšší školy, na nějž se absolventi hlásili 
 
 
 
2.10 Ověřování výsledk ů vzdělávání (Maturita bez handicapu, …)  

 
Škola spolupracovala s CERMATem na přípravě uzpůsobení pro žáky se ZP v předmětu  společné 
části maturitní zkoušky Informatika a zúčastnila se testování úloh předmětu Informatika. 
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3. Internát 
 
3.1 kapacita (cílová) :  70  

kapacita (reálná):  62  
 
 
3.2 napln ěnost k 30. 6. 2012 :   19* 

* žáků školy (bez čerstvých absolventů) 
 

3.3 napln ěnost k 30. 6. 2013 :     18* 
* žáků školy (bez čerstvých absolventů)  

 
 
3.4 Využití o prázdninách 
 

O podzimních a velikonočních prázdninách ubytování pro zájezd EXOD (učitelé) v rámci VČ.  
O jarních a hlavních prázdninách – úpravy a opravy. 
 
 
 

 

 
Goalballový turnaj O pohár ředitele školy – IX. ročník – duben 2013 
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Výroční zpráva – ekonomická část 
(kalendářní rok 2012) 
 
                                                     Kč 
Příjmy celkem        19 041 067,12     
Poplatky od žáků             359 840,00      
Příjmy z hospodářské činnosti           487 637,00  
Ostatní příjmy        18 193 590,12    
 
 
Neinvestiční výdaje       18 913 762,25     
Platy         10 268 650,00     
OON              196.640,00   
Zdravotní pojišt ění a sociální pojištění      3 491 215,00   
Učebnice a učební pomůcky          152 457,60        
Ostatní provozní náklady        4 804 799,65        
 
 
Investiční výdaje                        0,00 
Dotace                                 0,00 
Vlastní                                                                               0,00           
 

 
 
 

 
Účastníci školního zájezdu do Pobaltí a Petrohradu – Petrodvorec – červen 2013  
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Seznam dar ů škole ve školním roce 2012-2013 
 
 
září 2012  Dárce si nepřál zveřejnit své jméno 

Peněžitý dar ve výši Kč 4.000,- pro potřeby goalballu (organizace turnajů, 
nákup materiálu atd.) 

 
duben 2013  Pan Ivo Rek 

Peněžitý dar ve výši Kč 2.000,- pro potřeby sportovních akcí pořádaných či 
spolupořádaných školou 

 
červen 2012  Lions Club Praha První 

Peněžitý dar ve výši Kč 43.200,- pro potřeby žáků školy a na realizaci 
projektů školy 

 
měsíčně  Pan Miroslav Jindra   

Celkem Kč 480,- pro potřeby žáků školy 
  

 
Vernisáž výstavy fotografií Terezy Skalické – 30. října 2012 

 

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na řádném chodu školy a přispěli k jejímu 
rozvoji. Vytvořili tak žákům se zrakovým postižením odpovídající prostředí a optimální podmínky pro 
získání středoškolského vzdělání a osvojení dovedností potřebných pro samostatný a plnohodnotný 
život. Velmi si vážím podpory, kterou škole poskytují náš zřizovatel hlavní město Praha a MŠMT ČR. 
Poděkování patří všem partnerským institucím i sponzorům, kteří podpořili školu a její žáky. Děkuji 
rovněž za podněty a připomínky při zpracování výroční zprávy svým kolegyním a kolegům. 
 
 
 
V Praze dne  15. října 2013     PhDr. Ivan Antov 
        ředitel školy 
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Seznam použitých zkratek ve Výro ční zpráv ě školy za školní rok 2010/2011 * 
* neuvádíme výklad zkratek akademických titulů 

 
AJ  Anglický jazyk 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zaměstnanců při práci 
ČŠI  Česká školní inspekce 
ČR  Česká republika 
ČVUT  České vysoké učení technické 
CŽV  Celoživotní vzdělávání 
DPS  Doplňující pedagogické studium 
DT  Didaktický test 
EU  Evropská unie 
EVVO  Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
FCE  First Certificate in English 
FTVS  Fakulta tělesné výchovy a sportu 
HMP  Hlavní město Praha 
HŠ  Hotelová škola 
ICC  International Computer Camp (Mezinárodní počítačový tábor) 
IVT  Informatika a výpočetní technika 
JPD  Jednotný programový dokument 
MAG’10 Maturitní generálka 2010 
MDVI  Multi Disabled Visually Impaired (Souběžně postižený více vadami včetně 

zrakového postižení) 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MU  Masarykova univerzita 
NIDV  Národní institut pro další vzdělávání 
NJ  Německý jazyk 
NÚOV Národní ústav odborného vzdělávání 
OA  Obchodní akademie 
OON  Ostatní osobní náklady 
OŠ  Obchodní škola 
PC  Personal Computer (Osobní počítač) 
PedF  Pedagogická fakulta 
PPP  Pedagogicko-psychologická poradna 
SPC  Speciální pedagogické centrum 
SŠ  Střední škola 
STÚ  Státní těsnopisný ústav 
ŠVP Školní vzdělávací program 
TP Tělesně postižený 
UK  Univerzita Karlova 
VOŠ  Vyšší odborná škola 
VŠ  Vysoká škola 
ZP  Zrakově postižený 


