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razítko školy

Pro školní rok 2012/2013 dochází ke změně v kapitole „Charakteristika školy“, změna je
uvedena v tomto dodatku k ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia.
str 2. (Charakteristika školy)

Velikost školy
Škola má v současnosti 8 tříd s osmiletým studijním programem. Všechny třídy osmiletého
gymnázia jsou umístěny v hlavní budově školy na adrese Španielova 1111/19, Praha 6 –
Řepy. Škola sídlí v pronájmu v jednom z křídel budovy ZŠ Jana Wericha. Mimo kmenové
učebny škola disponuje odbornou učebnou výpočetní techniky, chemie a biologie,
výtvarnou dílnou a školní jídelnou – výdejnou (spolu s bufetem). V prostorách školy se dále
nachází 2 sborovny, 4 kabinety, klubovna, archiv, místnost pro údržbu a sklad. Tělocvična a
venkovní hřiště jsou ve vlastnictví ZŠ Jana Wericha a naše gymnázium si tyto prostory
pronajímá.
Dále dochází k úpravě textu v kapitole „Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce“.
str. 3: (upravené znění)

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskými školami v zahraničí, zejména se
ŠpMNDaG Bratislava.
Škola se zapojuje do projektů vyhlášených Evropskou unií, v minulých letech
spolupracovala např. realizaci projektu „Inklusivní škola“.
V rámci spolupráce se školami v zahraničí organizujeme výměnné pobyty studentů
(např. Španělsko, Velká Británie).
Škola v uplynulém období dokončila dlouhodobý projekt „Učíme se interaktivně“,
na nějž čerpá prostředky ze strukturálních fondů EU-OPPA, jehož cílem bylo
zavedení jednotného ICT prostředí a tvorba e-learningových výukových materiálů.
Projekt probíhal v období od 1. 3. 2010 do 31. 7. 2012. I po ukončení financování z
ESF budou výstupy z projektu využívány v rámci vyučování na MG, nadále se bude
jejich nabídka rozšiřovat a inovovat.
Škola zároveň zahájila práci na novém dlouhodobém projektu „Modernizace výuky
přírodovědných předmětů“, jehož náplní budou různorodé aktivity v oblasti
přírodovědných oborů (včetně tvorby výukových materiálů). Součástí projektu, na
který škola čerpá prostředky ze strukturálních fondů EU-OPPA, bude též vybudování
nové moderní učebny biologie a chemie a jejího zázemí. Projekt probíhá od 1. 7.
2012 a bude probíhat do 31. 7. 2014.
V současnosti i nadále usilujeme o přidělení podpory pro další projekty na základě
výzev vyhlášených Magistrátem Hl. m. Prahy a dalšími institucemi.

