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razítko školy

Pro školní rok 2012/2013 dochází k několika drobným změnám, které jsou uvedeny v tomto
dodatku k ŠVP pro nižší 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.
str. 8

Organizace maturitní zkoušky
...
Maturitní zkouška se skládá z části společné (garantované MŠMT) a části profilové (garantované školou).
Společná část maturitní zkoušky se sestává z - komplexní zkoušky (3 části: ústní zkouška, písemná práce a
didaktický test) z českého jazyka a literatury - druhé zkoušky, kde si žáci mohou volit mezi didaktickým testem
z matematiky a komplexní zkouškou z cizího jazyka (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ).
Maturitní zkoušky společné části si mohou studenti volit v jedné (základní) úrovni obtížnosti.

str. 19
(„Projektové dny“)

Realizace projektových bloků:
Žáci všech čtyř ročníků nižšího stupně gymnázia zpracovávají projekty z oblasti
jednotlivých průřezových témat v rámci pravidelných projektových dnů
prima - kvarta:
1. část – zadání projektových témat (žáci je následně zpracovávají individuálně či v malých
skupinách), zadání vždy na začátku daného pololetí. Samostatná práce na přípravě
projektu.
2. část – prezentace (realizace) projektu. Projektové výstupy budou prezentovány v rámci
vlastní třídy, dle aktuální potřeby je možné zařadit je v rámci projektových prezentací i
v ostatních třídách nižšího stupně gymnázia.

