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Výroční zpráva školy 2006-2007 
 

 
 
Č. j. GOA/723/An/2007 

 
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 13.2.2007 pod č. j. 5347/07-21 s účinností od 13.2.2007. 

 
 

1.2 Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon 
 

Ředitel 
PhDr. Ivan Antov, CSc., e-mail antov@goa.braillnet.cz, tel. 235 521 216 
 
Statutární zástupce ředitele 
Ing. Lenka Balejová, e-mail balejova@goa.braillnet.cz , tel. 251 610 892 

 
 
1.3 Výchovn ě vzdělávací program, inovace, nové metody a formy, rozvo jové programy 

 
Učební plán pro gymnázia se čtyřletým učebním cyklem, č. j. 20595/99-22, zahrnující Změnu  
učebních dokumentů č. j. 19671/2006-23 
Učební plán pro obchodní akademii, č. j. 23842/2000-23  
Učební plán pro obchodní školu, č. j. 10512/2001-23 (tříleté dobíhající studium)  
Učební plán pro obchodní školu, č. j. 13652/2005-23 (dvouleté studium počínající prvním 
ročníkem od 1. 9. 2005) 

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

materiáln ě technických podmínek pro činnost apod. – zm ěny oproti p ředchozímu 
školnímu roku) 

 
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/401 
Gymnázium – všeobecné, 63-41-M/004 Obchodní akademie a 63-51-J/001 Obchodní škola.  
 
Škola je situována v horních patrech budovy A5 v areálu spravovaném Střední školou 
technickou hlavního města Prahy. Vlastníkem areálu je zřizovatel školy hlavní město Praha. 
V dolních patrech budovy sídlí soukromé vzdělávací subjekty Institut digitálních médií 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 
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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 
je na standardní úrovni, vybavení učebny ekonomických předmětů (cvičná kancelář) je 
nadstandardní. Vybavenost školy  pomůckami je na dobré úrovni. Speciální pomůcky pro výuku 
žáků se zrakovým postižením jsou zajišťovány pro všechny, kdo je potřebují. Učebnice jsou 
zdarma zapůjčovány všem žákům, škola má audiotéku i učebnice v braillském písmu. 

 
V areálu škol je umístěn i internát školy. Jedná se o třípatrovou budovu, ubytování buňkového 
typu sestává ze dvou dvoulůžkových pokojů, společné předsíně a sociálního zařízení. 
K vybavení internátu patří tři klubovny, internetová studovna, tři kuchyňky a kuchyň s jídelním 
koutem, která je rovněž využívána pro nácvik sebeobsluhy. 
 

 
   Přístupové cesty od stanice metra Nové Butovice do školy 

 
 

1.4.1. Tělocvi čna, hřišt ě 
 
vlastní tělocvična   ne 
jinde (uveďte kde) škola využívá tělocvičny v areálu (spravuje STŠ HMP) 
 
školní hřiště:   ne  (škola využívá hřiště v areálu – spravuje STŠ HMP) 
vyhovující   ano  

 

     
 Goalballový turnaj o pohár ředitele školy 
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1.5 Údaje o pracovnících školy 

 
1.5.1. Personální zabezpe čení 

 

Pracovníci 
K 30.6. 2006 

fyzické osoby/ 
z toho externisté 

K 30.6. 2006 
přep. pracovníci 

K 30.6. 2007 
fyzické osoby /  

z toho externisté 

K 30.6. 2007 
přep. pracovníci 

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

30/1 25,966 31/1 28,146 

Ekonom ve škole a 
internátu* 

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

Administrativní pracovník* 1/0   0,5 0/0   0,0 
Sociální pracovník** 1/0   1,0 1/0   0,5 
Zdravotní sestra** 1/0   0,5 1/0   0,5 
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   0,5 1/0   0,5 
Celkem 34/1 30,966 34/1 32,146 

• vykonávala 1 pracovnice 
**  vykonává 1 pracovnice 
***  vykonává 1 pracovník 
   

 
 

1.5.2. Věková struktura pedagogických pracovník ů k 30. 6. 2007 

Věk 
Do 30 let 
včetně 

31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let nad 60 let 
Z toho 

důchodci 

počet 6 4 7 9 5 6* 
z toho žen 2 1 6 7 5 6 
*z toho 1 do 60 let a 5 nad 60 let 
 

• Průměrný v ěk pedagogických pracovník ů: 46,3 
 
• Z toho žen:  51,5 

 
 
 

1.5.3. Kvalifikace pedagogických pracovník ů k 30. 6. 2007 
 

Pedagogi čtí pracovníci ve škole (u čitelé, psycholog, asistent pedagoga, zástupce ředitele, 
ředitel) 

 

Vzdělání 

vysokoškolské 
pedagogické 

 vysokoškolské 
nepedagogické 

VOŠ 
nepedagogic
kého směru 

Typ školy 

Bc. Mgr. Dr. Bc. Ing . Dr. 

s DPS 
bez 
DPS 

VOŠ 
pedag
ogická s 

DPS 
bez 
DPS 

Univerzita 0 11 3 1* 1 2 1 3 0 0 0 

 Odborná VŠ 0   1 0 0 3 0 2 1 0 0 0 
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Vzdělání 

střední odborné 
s maturitou 

nepedagogického 
směru 

Typ školy střední odborné 
s maturitou 

pedagogického 
směru 

s DPS 
bez 
DPS 

Gymnázium 0 0 2* 

* asistenti pedagoga  
 
 
Pedagogi čtí pracovníci v internátu školy (vedoucí vychovatel , vychovatelé, pomocní (no ční) 
vychovatelé) 
 

Vzdělání 

vysokoškolské 
pedagogické 

vysokoškolské 
nepedagogické 

VOŠ 
nepedagogic
kého směru 

Typ školy 

Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. 

s DPS 
bez 
DPS 

VOŠ 
pedag
ogická s 

DPS 
bez 
DPS 

Univerzita 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Vzdělání 

střední odborné 
s maturitou 

nepedagogického 
směru 

Typ školy střední odborné 
s maturitou 

pedagogického 
směru 

s DPS 
bez 
DPS 

Gymnázium 0 4* 0 

Střední pedagogická 
škola 

1 0 0 

Střední odborné učiliště 0 1** 0 

• 3 pracovníci dokončené třísemestrové studium speciální pedagogiky (CŽV) na PedFUK 
** bez maturity – pomocná (noční) vychovatelka – dokončené třísemestrové studium speciální pedagogiky (CŽV) na PedFUK 

 
1.5.4. Aprobovanost výuky v %  

 

Počet Celkem % z celkového počtu pracovníků 

Aprobovaných 97* 

Neaprobovaných 3 
*Statistika a Právo pokryty příbuznými obory 
 

1.5.5. Odchody pedagogických pracovník ů v daném školním roce 
 

• počet:  3 důvody:  důchod, následování manžela 
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1.5.6. Nově přijatí absolventi u čitelského studia 
 

• počet:  0 obor: x 
 

1.5.7. Nově přijatí absolventi neu čitelského studia 
 

• počet:   0 obor:  x 
 

 
      Vystoupení studentů – Giovanni’s Café – skeč v anglickém jazyce 

 
1.5.8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 
 

Typy studia Počet akcí Zaměření akcí Počet účastníků Vzdělávací instituce 

Semináře: 
jednodenní 
dvou a vícedenní 

2 
1 
1 
 
1 
 
1 

Metodika výuky 
ICT 
Francouzský 
jazyk 
Programy 
integrace 
Matematika 

2 
3 
 
1 
 
2 
1 

NIDV 
MHMP 
 
NIDV 
 
MHMP 
JČM a F 

Kurzy: 
jednodenní 
dvou a vícedenní 

1 
12 
1 
1 

Ekonomika 
Nová maturita 
Tyflorehabilitace 
Český jazyk a 
literatura 

3 
15 
1 
 
3 

VS 
Zařízení DVPP 
U. J. A. Komenského 
 
FF UK  

DPS 2 
 
1 

Studium pedag. 
věd 
Vychovatelství 

 
2 
1 

PedF UK 
U. J. A. Komenského 
PedF UK 

Školský management 1 Projektový 
management 

1 NIDV 

Jazykové kurzy 1 Zdokonalování 
znalostí 

4 Jazyková škola 

SIPZV 1 P volitelný modul 
 

3 Pracoviště s 
akreditací 
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   Čteno a viděno hmatem – stálá výstavka dějin kultury lidstva ve 4. patře školy 
 
 
 
 
 
1.6 Dojíždějící děti dle kraj ů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl. m. Prahy), z toho počet nově 

přijatých 
 

Kraj Počet žáků Z toho nově přijatých 

Středočeský 22   8 
Jihočeský   4   1 
Plzeňský   4   2 
Karlovarský   3   1 
Ústecký   5   1 
Liberecký   3   0 
Královehradecký   4   1 
Pardubický   3   0 
Zlínský   2   0 
Ostravský   0   0 
Jihomoravský   2   0 
Vysočina   2   1 
Moraqvskoslezský   1   0 
Olomoucký   0   0 
 
 
 
  
1.7 Žáci - cizí státní p říslušníci: 

 

Stát Počet žáků 

Ázerbajdžán 1 
Mongolsko 1 
Slovenská republika 1 
Vietnam 1 
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1.8 Výuka cizích jazyk ů:  

 

Typ školy (součást) Jazyk Počet žáků 

Gymnázium anglický 36 
 německý 34 
 francouzský*   2 
 latina   7 
Obchodní akademie anglický 42 
 německý 23 
 francouzský 18 
 ruský*   1 
Obchodní škola německý   5 
 anglický 22 

* 2 žáci IVP - FJ 
** 1 žák IVP - RJ 
 
 
 
 
 
1.9 Kurzy na dopln ění základního vzd ělání, po čet účastník ů 
 
Škola neorganizuje  

 
 
 
 

1.10 Školní stravování    
 

Kapacita 
Počet 

stravovaných 
žáků/dětí 

 Z toho 
z jiných škol 

* 51 0 
*Stravovací zařízení pro celý areál škol provozuje společnost MADE 2, s.r.o. 
 

 
 
 
 
 
1.11 Školy v p řírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy 

        

Místo pobytu 
Počet 

dětí/žáků 
Hodnocení 

Adaptační kurz 
Boží Dar 

13 Kurzu se účastnili žáci prvního ročníku, škola jej uskutečnila 
poprvé, náročný program kurzu žákům umožnil snadněji překonat 
bariéru přechodu mezi  ZŠ a SŠ 

Lyžařský kurz 
Janské Lázně 

13 Kurzu se účastnili žáci prvního ročníku, byl dobře připraven    
a přispěl k tělesnému rozvoji žáků s postižením 

Turistický kurz 
Zadov 

13 Kurzu se účastnili žáci třetího ročníku, byl dobře připraven 
a přispěl k tělesnému rozvoji žáků s postižením 
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Lyžařský výcvikový kurz – Krkonoše březen 2007 

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

Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém  pojištění 
provedené Pražskou správou sociálního zabezpečení 18. až  21.5.2007. Protokol č. 1363/07 ze 
dne 22.5.2007. Opatření k nápravě nebyla uložena. Nebyly zjištěny závady v plnění povinností 
v důsledku pojištění. 
Finanční kontrola OFK MHMP za rok 2005 a první pololetí 2006. Opatření k nápravě realizována 
na základě příkazu ředitele školy č. j. 6/06. Zpráva o kontrole plnění předána OFK MHMP. 
V červnu 2007 následná kontrola OFK MHMP ke kontrole plnění opatření k odstranění 
nedostatků. Konstatováno splnění opatření, ve dvou bodech, kde plnění probíhalo do konce 
června 2007, podána informace o jejich splnění OFK MHMP. 

 
1.13 Účast školy v sout ěžích 

 
 
• sportovní: goalballový turnaj – březen 2007 

8. ročník turnaje domovů mládeže v nohejbalu 
 
 

• umělecké: VI. ročník Studentského a humoristického kabaretu Jsem lepší než Švejk 
literární soutěž Řekni mi, co vidíš 
literární soutěž Jána Kollára 

 
 
1.14 Zahrani ční kontakty 
 

Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu 

Royal Blind School Skotsko Projekt Comenius + dlouhodobé 
partnerství 

MDVI Euronet 
 

mezinárodní skupina 
 

člen; koordinace mezinárodní 
spolupráce v oblasti MDVI 

Škola K.K.Grota pro nevidomé 
a slabozraké 

Rusko navázání spolupráce, příprava 
společného projektu 
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Škola participovala na tříletém projektu ImPAct MDVI, který byl zaměřen na práci se žáky se 
souběžným postižením s primárním ZP a jenž byl součástí aktivity Comenius 2. Projekt byl 
ukončen v září 2006, hlavním výstupem byla práce „Zkvalitnění účasti a činností žáků se 
souběžným postižením více vadami včetně zrakového postižení. Přístup k práci se žáky se 
souběžným postižením více vadami včetně zrakového postižení založený na činnosti.“  Škola je 
rovněž zastoupena v mezinárodní skupině MDVI (Multi Disabled Visually Impaired) Euronet, jejíž 
výroční zasedání se konalo v červnu 2007 v Edinburghu. 
V listopadu 2006 navštívily pí Kubátová a pí Balejová školu pro ZP v Petrohradě při příležitosti 
oslav jejího 125. výročí založení, byly prodiskutovány možnosti budoucí spolupráce. 
 

 
Jednání o spolupráci v petrohradské škole – návštěva při příležitosti  
150. výročí instituce 

 
1.15 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 pro jiné formy postižení (zejména TP). Jde o oboustrannou vazbu, jejímž cílem je nalézt 
optimální vzdělávací prostor pro žáky se speciálními potřebami. 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 i telefonické, elektronickou poštou, poskytujeme výukové materiály vlastní 
provenience, pokud jsou k dispozici. 

 
1.16 Integrace   

 
Naše škola není v izolovaném prostředí, ale 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. Speciální škola tak plní úlohu otevřené 
školy. 
Ve škole studují i žáci se ZP ze znevýhodněného sociálně kulturního prostředí, škola se jim 
snaží vytvářet rovné podmínky. Lze konstatovat, že prostředí speciální školy umožňuje překonat 
do určité míry problémy, s nimiž se tato společenská skupina potýká.  
Škola se úspěšně ucházela o finanční prostředky z rozpočtu MHMP projektem Tyflopedické 
služby a metodická pomoc na podporu integrace zrakově postižených žáků v oblasti středního 
školství. Realizace projektu se předpokládá v časovém horizontu tří let. 
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   Školní výlet G1 - Slapy 
 
1.17 Ekologická výchova 

 
Environmentální vzdělávání není samostatným předmětem, je začleněno do struktury řady 
předmětů, především přírodovědných a odborných. 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. Studenti tak 
přímým kontaktem (dotykem) získávají informace o vlivu člověka na životní prostředí. Exkurze 
do výrobních závodů i školní výlety jsou úzce spojeny se získáním ekologických poznatků. 
Tématika životního prostředí je přítomna i ve výuce jazyků. 

 
1.18 Pedagogická a osobní asistence  

 
Ve  školním roce 2006/2007  pracovali v naší škole tři asistenti pedagoga (jeden s žákem 
s Aspergerovým syndromem, dva s žáky se souběžným postižením více vadami včetně ZP). 
Velmi účinně pomáhali žákům, úzce spolupracovali s jednotlivými vyučujícími. Vedli žáky k větší 
míře samostatnosti. Potřeba asistentské práce ve speciální škole odpovídá struktuře žáků 
nových ročníků (zejména pokud jde o obor vzdělání 63-51-J/001 Obchodní škola) i požadavkům 
kladeným na poskytování služeb v dané oblasti, a to především u žáků se souběžným 
postižením více vadami. 

 
1.19 Akreditované programy dalšího vzd ělávání, pop ř. existence st řediska dalšího vzd ělávání  
 

Škola zatím nemá akreditované programy dalšího vzdělávání. 
 

 
    Na zájezdu v jarní Paříži 
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1.20 Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvo jových program ů obce, …  
Škola se zúčastnila svou expozicí výstavy Schola Pragensis v Kongresovém centru, prezentace 
školy proběhla i na akcích pořádaných úřady práce ve Středočeském kraji (Kolín, Rakovník, 
Beroun, Benešov, Kladno). Byly uspořádány dva Dny otevřených dveří (říjen a leden). Lze 
konstatovat, že úsilí o propagaci školy se promítlo i ve zvýšení zájmu uchazečů o studium v naší 
škole. 
V říjnu proběhly důstojné oslavy 50. výročí školy. 
Kalendářní rok ve škole ukončilo tradičně studentské vánoční představení. 
V březnu 2007 škola zorganizovala 3. ročník goalballového turnaje o pohár ředitele školy. 
Škola je partnerem ve dvou projektech JPD 3. Jednak v projektu Práce bez bariér vedeném 
TyfloCentrem Praha, o. p. s., a také v projektu Ověření a zdokonalení transferu technologií 
v podmínkách ČR vedeném TEIN, o. s. Účast v obou projektech je zaměřena na získání 
potřebných praktických dovedností a znalostí žáků školy pro lepší možnost uplatnění na trhu 
práce. V rámci projektu s firmou TEIN proběhl akreditovaný telemarketingový kurz financovaný 
z prostředků projektu, který úspěšně  absolvovalo osm žáků školy, a získalo tak kvalifikaci pro 
daný obor. 
Realizovala se spolupráce s firmami při zajišťování odborné praxe pro žáky OŠ (pí Sobotková)  
a OA (pí Wagnerová). 
Škola vytvořila prostor pro praxi studentů oboru speciální pedagogika i všeobecně vzdělávacích 
předmětů z několika fakult. Praxi ve škole rovněž konali studenti Vyšší sociálně pedagogické a 
teologické školy JABOK. Obdobně jako v předchozích letech se američtí studenti na studijním 
pobytu na PedF UK účastnili výuky konverzace v anglickém jazyce. 
O prázdninách 2007 využili vybraní žáci školy příležitosti k pobytu v mezinárodním táboře 
informačních a komunikačních technologií pro ZP. Tentokrát se ICC uskutečnil ve Finsku. 
 

 
Schola Pragensis 2006 – naše expozice 
 

1.21 Spolupráce školy se sociálními partnery a nezi skovými organizacemi  
Škola díky dlouhodobé spolupráci s PedF UK Praha získala k 1. 9. 2006 souhlas k užívání 
názvu Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty. 
Pokračovala dlouhodobá spolupráce s Lion´s Club Praha První. Kulturní večer, během něhož 
vystoupili s vlastním dramatickým pořadem i žáci školy pod vedením pí Kláry Eliáškové, byl 
spojený s dražbou produktů umělecké dílny (výtěžek akce věnoval Lion´s Club na další rozvoj 
umělecké činnosti žáků školy). Potřebná pomoc pro žáky přicházela z Konta Bariéry a Nadace 
Českého rozhlasu. Těsná spolupráce pokračovala se Sjednocenou organizací nevidomých a 
slabozrakých, Tyflocentrem a Tyfloservisem. 
Úspěšně se rozvíjela spolupráce s firmou KOSTAL, s. r. o. – organizace praxe žáků, exkurze do 
výroby, příprava pracovního místa pro ZP. 
Spolupracovali jsme úzce s úřady sociálního zabezpečení i úřady práce v jednotlivých 
regionech. 
Prospěšnou činnost pro žáky školy konalo občanské sdružení Viděno hmatem (vyhlášení, 
realizace a vyhodnocení celostátní literární soutěže Řekni mi, co vidíš pro běžné i speciální 
školy, třetí ročník goalballového turnaje, literární vycházky atd.) 
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   Žáci školy na nohejbalovém turnaji ve St řední škole Aloyse  

Klara v Kr či  
 
1.22 Školská rada - vznik, složení a hodnocení činnosti  

 
16. 6. 2005 proběhly ve škole volby do nově ustavované školské rady v souladu s novým 
školským zákonem. Na základě pokynů zřizovatele byli zvoleni 2 členové školské rady 
pedagogickými pracovníky a 2 členové zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků, 2 
zbývající členy školské rady jmenoval zřizovatel. Školská rada projednala a schválila základní 
dokumenty školy, k projednání a schválení je jí předkládána i tato výroční zpráva. Školská rada 
byla informována o záměrech školy, scházela se řádně v souladu se svým jednacím řádem. 
Všichni členové rady zodpovědně přistupovali k plnění svých povinností. 

    
 
2. Speciální st řední škola 
 
 
2.1 Počet tříd 

 
 Počet tříd Počet žáků 

K 30.6. 2006 10 97* 
K 30.6. 2007 11 105* 
*včetně závěrečných ročníků 
 

2.2 Počet žáků a tříd podle studijních obor ů 
  

 
Studijní obor 

 

 
Kód oboru 

 

Délka 
studia 

Ročník 
Počet 
tříd 

Počet 
žáků 

Forma 
studia 

Gymnázium - všeobecné 79-41-K/401 4 1. 1 12 denní 
  4 2. 1   7 denní 
  4 3. 1   6 denní 
  4 4. 1 11 denní 
Obchodní akademie 63-41-M/004 4 1. 1 11 denní 
  4 2. 1 13 denní 
  4 3. 1   7 denní 
  4 4. 1 11 denní 
Obchodní škola 63-51-J/001 2 1. 1 11 denní 
  2 2. 1 11 denní 
  3 3. 1   5 denní 
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2.3 Průměrný po čet žáků k 30. 6. 2006 
 

• na třídu: 9,55 
 
• na učitele: 5,25 

 
 
2.4 Obory ve srovnání se školním rokem 2005/2006 (uvést kód oboru a název) 

 
• nové obory:  ne 
 
• zrušené obory: ne 

 
• dobíhající obory: 63-51-J/001 Obchodní škola (tříleté studium) 

 
• důvody změn:  63-51-J/001 Obchodní škola (dvouleté studium počínající prvním ročníkem 
                                             od 1. 9. 2005) 

 
 
2.5 Údaje o p řijímacím řízení 

 
2.5.1 Na školní rok 2006/2007 

 
79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné 
 

• počet přihlášených: 12  z toho dívek: 5 
 
• počet přijatých žáků: 12  z toho dívek: 5 

 
63-41-M/004 Obchodní akademie 
 

• počet přihlášených: 17  z toho dívek: 5 
 
• počet přijatých žáků: 12  z toho dívek: 3 

 
63-51-J/001 Obchodní škola 
 

• počet přihlášených: 10  z toho dívek: 4  
 
• počet přijatých žáků:   9  z toho dívek: 4 
 

 
2.5.2 Na školní rok 2007/2008 
 
79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné  

 
• počet přihlášených celkem:               6  z toho dívek: 3 
 
• počet přijatých po prvním kole:   5 z toho dívek: 2 

 
• počet přijatých po druhém kole   6 z toho dívek  3 

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

 
• počet přijatých celkem:    6* z toho dívek: 3*                                                 * 

z tohoto počtu 1 dívka ke 3.9.2007 přestup na jiné gymnázium 

 
• volná místa (počet, obor):    3 
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63-41-M/004 Obchodní akademie 

 
• počet přihlášených celkem:  24 z toho dívek 10 
 
• počet přijatých po prvním kole:   5 z toho dívek: 2 

 
• počet přijatých po druhém kole   6 z toho dívek  2 

 
• počet přijatých po třetím kole   6 z toho dívek  2 

 
• počet přijatých po čtvrtém kole   8 z toho dívek  2 

 
• počet přijatých po pátém kole   8 z toho dívek  2 

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

 
• počet přijatých celkem:    8 z toho dívek: 2  

 
• volná místa (počet, obor):        1 
 
      

 
63-51-J/001 Obchodní škola 

 
• počet přihlášených celkem:      9 z toho dívek: 1 
 
• počet přijatých po prvním kole:     7 z toho dívek: 0 

 
• počet přijatých po druhém kole:       8 z toho dívek: 1 

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

 
• počet přijatých celkem:      8 z toho dívek: 1 

 
• volná místa (počet, obor):          1 

 
  

 
Turistický kurz – Zadov 
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2.6 Prosp ěch žáků a ukon čení  studia ve školním roce 2006/2007 
 

79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné 
 

 Počet žáků 

Prospěli celkem 35 
Z toho s vyznamenáním   5 
Neprospěli   1 
Opakují ročník   1 
Klasifikovaných celkem 36 
Vyloučených z prospěchových důvodů   0 
Vyloučených z výchovných důvodů   0 
Studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů   4* 
* ukončení studia, přerušení studia 
 

63-41-M/004 Obchodní akademie 
 

 Počet žáků 

Prospěli celkem 33 
Z toho s vyznamenáním   1 
Neprospěli   9 
Opakují ročník   6 
Klasifikovaných celkem 42 
Vyloučených z prospěchových důvodů   2 
Vyloučených z výchovných důvodů   0 
Studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů   2* 
* přestup, p řerušení studia 

 
63-51-J/001 Obchodní škola 

 
 Počet žáků 

Prospěli celkem 26 
Z toho s vyznamenáním   1 
Neprospěli   0 
Opakují ročník   0 
Klasifikovaných celkem 26* 
Vyloučených z prospěchových důvodů   0 
Vyloučených z výchovných důvodů   0 
Studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů   0 

• 1 žák  O1 (MDVI s asistentem pedagoga) v rámci IVP  rozloženo učivo HV a M na delší časové období, pokračuje s kmenovou 
třídou, bude celkově hodnocen po zvládnutí učiva 

 

 
2.7 Hodnocení chování žák ů ve školním roce 2006/2007 

 
79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné 

 

Počet žáků Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

36  34 2 0 
 
 

• celkový počet zameškaných hodin: 8.815 
 
• z toho omluvených:   8.547 

 
• z toho neomluvených:     268 
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63-41-M/004 Obchodní akademie 
 

Počet žáků Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

42 36 2 4 
 

• celkový počet zameškaných hodin: 8.260 
. 
• z toho omluvených:   7.562   

 
• z toho neomluvených:     698 
 

 
63-51-J/001 Obchodní škola 

 

Počet žáků Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

27 26 1 0 
 

• celkový počet zameškaných hodin: 4.984 
 
• z toho omluvených:   4.949 

 
• z toho neomluvených:                 35 

 
 
2.8 Výsledky maturitních a záv ěrečných zkoušek*  

*včetně opravné konané 18.12.2006 a opravné a v náhradním termínu konané 12.9.2007 
 

 
79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné 

 
 

Druh zkoušky 
Počet žáků 

maturitní závěrečná 

Celkem u zkoušky 12  
Z toho opakovaně u zkoušky   1  
Žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali   0  
Prospěli s vyznamenáním   2  
Prospěli 10  
Neprospěli   0  
 
 
 
 

63-41-M/004 Obchodní akademie 
 
 

Druh zkoušky 
Počet žáků 

maturitní závěrečná 

Celkem u zkoušky 11  
Z toho opakovaně u zkoušky   2  
Žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali   2  
Prospěli s vyznamenáním   0  
Prospěli   8  
Neprospěli   1  
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63-51-J/001 Obchodní škola* 
*třídy O2 (dvouleté studium) a O3 (poslední ro čník dobíhajícího t říletého studia) 
 

 

Druh zkoušky 
Počet žáků 

maturitní závěrečná 

Celkem u zkoušky  16 
Z toho opakovaně u zkoušky      0 
Žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali      0 
Prospěli s vyznamenáním      1 
Prospěli    15 
Neprospěli      0 

 
 
 

 
Maturitní a absolventský ples v KC Novodvorská 

 
 
 
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: 

 
Absolventi gymnázia se podobně jako v předchozích letech hlásili především ke studiu na vysoké 
škole. Oborové rozložení i úspěšnost při přijímacím řízení přibližně odpovídaly situaci v loňském 
roce. Jako absolventi VŠ zpravidla nemají problém nalézt uplatnění v oboru. Oproti loňskému roku 
poněkud méně absolventů usilovalo o přijetí na VŠ. 
Absolventi obchodní akademie nacházejí uplatnění především v telemarketingových firmách a 
administrativě. Uplatnění v Praze je snazší, obtížně se získává první zaměstnání v regionech. Část 
absolventů OA a OŠ usiluje o rozšíření své kvalifikace dalším studiem. Oproti loňskému roku 
poněkud méně absolventů usilovalo o přijetí na VŠ a podstatně více na VOŠ. 
V OŠ se většina absolventů hlásila ke studiu oboru s maturitou. 
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2.9.2 Počet přihlášených  k dalšímu studiu  
 
79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné 
 

 
• celkem:   9 
 
• z toho VŠ:   6 

 
• z toho VOŠ:  3 

 
• z toho jiný typ školy: 0 

 
63-41-M/004 Obchodní akademie 

 
• celkem:            11 
 
• z toho VŠ:   2 

 
• z toho VOŠ:  9 
 
• z toho jiný typ školy: 0 

 
63-51-J/001 Obchodní škola 
 

• celkem:            14 
 
• z toho VŠ:   0 

 
• z toho VOŠ:  0 
 
• z toho jiný typ školy:       14 

 
•  

 
2.10 Ověřování výsledk ů vzdělávání (Maturita bez handicapu, …)  

 
Stejně jako v předchozích letech ve spolupráci s CERMATem došlo k ověřování a přípravě na státní 
část maturitní zkoušky. Pedagogičtí pracovníci školy se podíleli na posuzování testových materiálů 
z hlediska potřeb zrakově postižených žáků.  Žáci čtvrtého ročníku gymnázia a obchodní akademie 
vyplňovali testové úlohy z občanského základu, přírodovědně technického základu a informačně 
technologického základu a psali strukturované písemné práce z českého, anglického a německého 
jazyka. 

 
 
3. Internát 
 
3.1 kapacita :    70 

 
 
3.2 napln ěnost k 30. 6. 2005 : 37* 

 
 

3.3 napln ěnost k 30. 6. 2006 :  36* 
 

• žáků školy 
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Budova internátu školy 

 
 
Výroční zpráva – ekonomická část (k 31. 12. 2006) 
 
 
Příjmy celkem    16.645.127,73 
Poplatky od žáků         530.460,76 
Příjmy z hospodářské činnosti       259.070,00 
Ostatní příjmy    15.855.596,97 
 
 
 
Neinvestiční výdaje    16.645.127,73 
Platy        8.766.295,00 
OON             99.200,00 
Zdravotní pojišt ění a sociální pojištění   3.075.785,00 
Učebnice a učební pomůcky       223.469,59 
Ostatní provozní náklady     4.480.378,14 
 
 
 
 
 
 
Investiční výdaje                    0,00 
Dotace                      0,00 
Vlastní                      0,00 
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Kulturní program k 50. výročí školy – David Berenreiter s manželkou  

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
V Praze dne  18. října 2007     PhDr. Ivan Antov 
        ředitel školy 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s § 168, odst. 1, zákona    
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění. Přílohou této výroční zprávy je kopie zápisu z tohoto jednání školské rady ze 
dne 24. 10. 2007. 
 
 
 
 
V Praze dne 24. října 2007     PhDr. Ivan Antov 

ředitel školy 
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Seznam použitých zkratek ve Výroční zprávě školy za školní rok 2006/2007 * 
* neuvádíme výklad zkratek akademických titulů 

 
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 
EU  Evropská unie 
FTVS  Fakulta tělesné výchovy a sportu 
HMP  Hlavní město Praha 
ICC  International Computer Camp (Mezinárodní počítačový tábor) 
IVT  Informatika a výpočetní technika 
JPD  Jednotný programový dokument 
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 
STŠ  Střední škola technická (ponechala si starou zkratku) 
STÚ  Státní těsnopisný ústav 
TP Tělesně postižený 
UK  Univerzita Karlova 
VOŠ  Vyšší odborná škola 
VŠ  Vysoká škola 
ZP  Zrakově postižený 
 
 


