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PO ROCE PRÁCE …
Po čtyřiadvaceti letech jsme zavřeli, s trochou nostalgie, dveře Základní školy Nad
Vodovodem, kde jsme prožívali úspěchy, zklamání i neúspěchy – ale byl to náš PRVNÍ
ŠKOLNÍ DOMOV …
S pokorou a odhodláním jsme otevřeli masivnější, mohutnější a pevnější dveře našeho
DRUHÉHO ŠKOLNÍHO DOMOVA ve Svatoslavově ulici 333/4 v Praze 4.
Zřizovatel PHG servis s.r.o. pronajal budovu od Městské části Praha 4 na 15 let a mění ji k
nepoznání. V zanedbané budově proběhla rekonstrukce a tak se škola každý den mění
v moderní a příjemnou, kde se cítí dobře vedení školy, značně obměněný učitelský sbor a
žáci.
Toto jsou některé výsledky našeho společného snažení ve školním roce 2017/2018.

RNDr. Hana Pokorná, ředitelka školy

STUDENTI, KTEŘÍ SE NEJVÍCE ZASLOUŽILI O REPREZENTACI
ŠKOLY:
Bořivoj Čermák, Bar Dahanová, kvarta
Štěpán Mikula, 1. ročník
Adéla Janouchová, Šárka Soukupová, Kateřina Padevětová, 2. ročník
Adéla Tuhá, Tomáš Mráz, David Přichystal, David Landa, Lucie Láňová,
3. ročník

Blahopřejeme a děkujeme !
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ČÍM ŠKOLA ŽILA ...
Slavnostní a tradiční akce
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
Maturitní zkoušky (písemné a ústní) – podzimní termín, opravné zkoušky
Primy a 1. ročník – seznamovací kurz, Nová Živohošť, Juniorcamp Tobogán
Setkání škol UNESCO, Kroměříž – RNDr. H. Pokorná, Ing. Mgr. H. Kadlecová
Setkání studentského parlamentu s vedením školy.
Ředitelské volno.
Studentské volby – organizátor studenti 3. ročníku
Schůzky rodičů.
Rada školy
Návštěva studentů ze střední školy Willem de Zwijger College z města Bussum,
Nizozemí – zabezpečili studenti 3 ročníku a Mgr. Alexandra Paulů
24. 10.
Projektový podvečer pro rodiče a přátele školy – prezentace studentů všech tříd
26. – 27. 10. Podzimní prázdniny
1. 11.
Setkání vedení školy se Studentským parlamentem
14. 11.
Den otevřených dveří
14. 11.
Účast studentů PHM v pořadu FOKUS Václava Moravce na téma Budoucnost
kapitalismu
15. 11.
Pedagogická rada, schůzky rodičů
20. 11.
Plenární zasedání České komise pro UNESCO – RNDr. Hana Pokorná
22. 11.
Finské reformy všeobecného středního vzdělávání, SSŠČMS, MŠMT ČR –
přednáška finských zástupců škol a ministerstva - Alexis Katakalidis, MSc.,
RNDr. Hana Pokorná
23. 11.
Zasedání Koordinační výboru ASPnet UNESCO - RNDr. Hana Pokorná
25. – 26. 11. Adventní zájezd do Salzburku a na Krampulslauf ve Schladmingu
30. 11.
Účast studentů v soutěži Best in English – Mgr. Alexandra Paulů, Ing. Jan Němec
6. 12.
Setkání vedení školy se Studentským parlamentem
7. 12.
Valná hromada SSŠČMS, Hradec Králové – Alexis Katakalidis, MSc.,
RNDr. Hana Pokorná
12. 12.
Studentské prezidentské volby – organizátor studenti 1. ročníku,
Mgr. Lenka Volfová
14. 12.
Den otevřených dveří
19. 12.
„Hravé odpoledne“ – vánoční promítání, League of Legends, výtvarné tvoření,
basketbal, přehazovaná, deskové hry – všechny třídy
21. 12.
Vánoční besídky tříd
22. 12.
Ředitelské volno
23. 12.-2. 1. Vánoční prázdniny
8. 1.
Setkání vedení školy se Studentským parlamentem
11. 1.
Den otevřených dveří
24. 1.
Pedagogická rada
31. 1.
Předání pololetního vysvědčení školního roku 2017/2018
Tradiční ples školy, hotel Belvedere, Praha 7
1. 2.
Ředitelské volno
2. 2.
Pololetní prázdniny
5.2. - 11.2. Jarní prázdniny
4. 9.
1.- 14. 9.
6. – 8. 9.
25.- 26. 9.
27. 9.
29. 9.
3. 10.
5. 10.
9. 10.
18. 10.
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21. 2.
28. 2.
7. 3.
19. 3.
26. 3.
29. 3.- 2. 4.
5. 4.
9. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.
16. 4.

17. 4.
30. 4.
2. – 4. 5.

7. 5.
9. 5.
10. 5.
16. 5.

23. 5.
24. 5.
25. 5.
30. 5.
6. 6.
16. – 24. 6.
21. 6.
25. 6.
26. – 28. 6.
29. 6.

Den otevřených dveří
Setkání vedení školy se Studentským parlamentem
Projektový večer pro rodiče a přátele školy v Paláci Akropolis
Kvarta a 3. ročník – návštěva Poslanecké sněmovny PČR, poslanec D. Feri
2. ročník – návštěva Poslanecké sněmovny PČR, poslanec D. Feri
Velikonoční prázdniny
Zasedání Koordinační výboru ASPnet UNESCO - RNDr. Hana Pokorná
1. ročník – návštěva Poslanecké sněmovny PČR, poslanec D. Feri
Písemná maturitní práce z českého jazyka
1. kolo přijímacích zkoušek
1. kolo přijímacích zkoušek
1. kolo přijímacích zkoušek
Pedagogická rada
Schůzky rodičů
1. kolo přijímacích zkoušek
Ředitelské volno
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky – zadavatelé:
Mgr. Jiří Bruna, Ing. Jan Němec, Mgr. Monika Součková, Mgr. Lenka Volfová
Mgr. Jiří A. Čepelák – ŠMK na SOŠ v Říčanech
Ředitelské volno
Setkání vedení školy se Studentským parlamentem
1. kolo přijímacích zkoušek – náhradní termín
2. kolo přijímacích zkoušek – 1. termín
Kvarta – účast na charitativní akci Květinkový den
3. ročník (D. Landa, T. Mráz, P. Molnár, K. Kubálek, A. Tuhá, T. Ravera)
- účast na soutěži Republika v otázkách, PedF UK Praha – RNDr. Hana Pokorná
2. kolo přijímacích zkoušek – 2. termín
Maturitní zkoušky
Všechny třídy – prezentace projektů finanční gramotnosti před porotou
Fotografování tříd
Zahradní slavnost pro rodiče a přátele školy „Mluvme spolu“
Výjezd …. studentů (tercie až 3. ročník) do Španělska – Mgr. Jindřiška Čížková,
Mgr. Alexandra Paulů, Mgr. Lenka Volfová
Pedagogická rada
Shromáždění všech studentů v aule
Úklid tříd
Program jednotlivých tříd s třídními
Předání vysvědčení za školní rok 2017/2018

V listopadu 2017 proběhlo výběrové šetření ČŠI: testování 2. ročníku v oblasti čtenářské
gramotnosti. V tomto srovnání studenti 2. ročníku obstáli.
V květnu 2018 proběhlo národní testování 3. ročníku (český jazyk, matematika, anglický
jazyk, německý jazyk, obecné studijní předpoklady).
Český jazyk – výsledky našich žáků jsou lepší než u poloviny zúčastněných škol.
Matematika – výsledky našich žáků jsou lepší než u 80% zúčastněných škol.
Členem České středoškolské unie byl Štěpán Mikula z 1. ročníku, který zde zastupoval zájmy
studentů školy.
V červnu se uskutečnila pedagogická praxe Dorothei Schöffeld z Friedrich-SchillerGymnasium v Pirně, kterou vedla Mgr. Lenka Volfová.
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Rádi jsme u nás přivítali italskou studentku Alessii Vadaccu, která obohatila život ve škole.
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Ekologické aktivity, exkurze, praxe
Sekunda až kvarta – program ORNITY „Krkavcovití“
Pracovní porada k projektu ENERSOL 2018 „Úspory energií, obnovitelné zdroje
energií, snižování emisí v dopravě“ – Ing. Mgr. Hana Kadlecová
10. 11.
Půda – bez ní to na Zemi nepůjde, přednáška v rámci Týdne vědy AV ČR,
zájemci z jednotlivých tříd, Ing. Mgr. Hana Kadlecová
14.11.
Bez půdy ztrácíme půdu pod nohama – rozprava vědců se studenty PHG,
Mramorový sál Clam-Gallasova paláce – Ing. Mgr. Hana Kadlecová,
RNDr. Hana Pokorná
30. 11.
Křest knihy Ptačí zahrada, ORNITA (škola se podílela na projektu)
- RNDr. Hana Pokorná
4. 4.
VI. setkání koordinátorů environmentální výchovy hlavního města Prahy –
Bc. Petra Sobotková
12. – 13.4. 2. ročník – exkurze do Českého ráje, Mgr. Alexandra Paulů
13. 4.
Sekunda, 1. ročník – „Ukliďme si svět“ – Bc. Petra Sobotková, Mgr. Tomáš Švik
Primy, tercie, kvarta – návštěva filmu Planeta Česko – Mgr. Jiří Bruna,
Mgr. Jindřiška Čížková, Mgr. Lenka Volfová, Mgr. Monika Součková,
Mgr. Hana Březinová
17. 4.
1. ročník – exkurze na Karlštejn a okolí – Mgr. Martin Bořkovec
26. 4.
2. a 3. ročník – přednáška na téma Energetická gramotnost – Bez energie to
nejde“, Mgr. Monika Součková
4. – 6. 6.
Sekunda – exkurze, Březová, okres Třebíč – Bc. Petra Sobotková,
Mgr. Lenka Volfová
26.– 28. 6. Kvarta – exkurze do Českého ráje, Prachovské skály – Mgr. Monika Součková
Prima B – exkurze Vlašim – Mgr. Jiří Bruna, Mgr. Jiří A. Čepelák
Prima A – Brno – Mgr. Jindřiška Čížková, Mgr. Tomáš Śvik
4. 9.
12. 10.
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Program ORNITA - Krkavcovití (4. 9. 2017)
Už posedmé začínáme školní rok ve spolupráci s občanským sdružením ORNITA. Za tu dobu
se žáci mohli seznámit nejen s ptáky, kteří žijí v našich zahradách, ale také s vodními ptáky,
dravci nebo sovami. Dozvěděli se, kam odlétají ptáci na zimu nebo jaká jsou tajemství lesa.
Poutavý výklad lektorky je vždy doprovázen ukázkami živých ochočených ptáků, které mají
mezi dětmi již tradičně největší úspěch.
Letošní přednáška byla zaměřena na zajímavou skupinu ptáků krkavcovitých, kteří vynikají
svou inteligencí, hravostí, schopnostmi používat nástroje i napodobovat různé zvuky.
Text: RNDr. Hana Pokorná

Foto: Jan Kubovčiak, Ornita
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Adaptační kurz Nová Živohošť (6. - 8. 9. 2017)
Adaptační a seznamovací kurz je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit
nový kolektiv. Program slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou a
také se svými vyučujícími. Získali rovněž přehled o fungování školy a nastavili si pravidla
fungování své třídy. Je mnohem snadnější a příjemnější poznat nové kamarády v přírodě a při
hře, než se seznamovat ve třídě. I proto pravidelně pořádáme adaptační kurzy. V tomto
školním roce jsme již podruhé zavítali na Slapskou přehradu.

Text a foto: Ing. Mgr. Hana Kadlecová
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Studentské volby (3. 10. 2017)
3. října 2017 se u nás uskutečnily Studentské volby, které pořádá Člověk v tísni v rámci
vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Naši studenti by nejraději viděli ve Sněmovně
Českou pirátskou stranu a TOP 09. Tak začíná článek ke studentským volbám na iDNES.cz a
u nás na škole se většina žáků přiklonila ke stejné volbě.
Cílem projektu Studentské volby je přiblížit mladým lidem základní principy zastupitelské
demokracie, seznámit je s volebním systémem, vést je k aktivnímu, zodpovědnému a
sebevědomému občanství.
Studenti 3. ročníku, kteří volby organizovali, se postarali nejen o vysokou účast při volbách,
ale též o výbornou přípravu volební místnosti i další záležitosti s volbami spojenými. Komisi
děkujeme, jsme rádi, že volby sklidily úspěch a věříme, že ti, co již volit mohou, si podobný
proces zopakují zanedlouho i naostro.
Text a foto: Mgr. Lenka Volfová
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Návštěva studentů z Holandska
střední škola Willem de Zwijger College z města Bussum
(18. 10. 2017)
Síť škol UNESCO, jejímž jsme členem, nám umožnila spojit se se střední školou, která sídlí
nedaleko Amsterdamu, v městečku Bussum, v Holandsku. Jejich studenti nás navštívili třetí
říjnový týden. Studenti 3. ročníku a holandští studenti si připravili prezentace, ve kterých
představili svou zemi, její historii, slavné osobnosti a památky UNESCO.
Zároveň studenti PHG připravili pohoštění ve formě chlebíčků, bábovky, čaje a kávy. Poté
návštěvu provedli po škole, naobědvali se společně ve školní jídelně a vydali se na prohlídku
Prahy. Celý den byl završený společnou večeří v restauraci s typicky českým jídlem.
Návštěva měla u studentů obou zemí velký úspěch, proto věříme, že spolupráce bude
pokračovat a v následujících letech na PHG přivítáme další studenty.
Text a foto: studenti 3. ročníku
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Projektový den 24. října 2017
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Bez půdy ztrácíme půdu pod nohama (14. 11. 2017)
Rozprava vědců se studenty Pražského humanitního gymnázia se dotkla velmi aktuálního
problému ohrožení a eroze půdy na našem území.
Text a foto: Ing. Mgr. Hana Kadlecová
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Uplatňovali jsme cíle UNESCO
(23. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR)
Ve dnech 25. a 26. září 2017 se v Kroměříži setkali zástupci 54 škol, sdružených v Síti
přidružených škol UNESCO. Jednání se uskutečnilo v konferenčním sále v Květné zahradě.
Národní koordinátorka Sítě přidružených škol UNESCO v ČR Eva Anna Kafková ocenila
činnost všech škol, které ve své každodenní činnosti naplňují cíle UNESCO – učit se,
poznávat se, vědět, konat a umět žít spolu ve 21. století. Kromě prezentace 12 škol, mezi
kterými byla také naše škola - Pražské humanitní gymnázium š.p.o., se účastníci setkání
seznámili s pojetím občanského vzdělávání z pohledu MŠMT ČR, projektem protidrogové
prevence „Revolution train“ i činností škol UNESCO na Slovensku. Nechyběla ani
komentovaná prohlídka města, kroměřížského zámku a Květné zahrady. Za úspěch našeho
snažení v loňském roce pokládáme např. projekt Světová škola, exkurzi do Osvětimi a
Krakova, charitativní akce či vystoupení našich studentů na konferenci „Můžu ti pomoct“.
Druhý den zavítal mezi účastníky valného shromáždění ministr školství, mládeže a
tělovýchovy a předseda České komise pro UNESCO prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Označil Síť přidružených škol za unikátní vzhledem k tomu, že propojuje školy od
základních, zájmových uměleckých, středních, středních odborných až po vyšší odborné.
Ocenil, že tyto školy dokážou propojit velká témata UNESCO, která jsou stále aktuálnější,
se svou konkrétní činností.
Na setkání byl zvolen nový koordinační výbor na léta 2017 až 2020, jehož členkou mám tu
čest být. Schválený plán činnosti na příští rok stanovil témata týdne škol UNESCO. Jsou jimi
„Osudové osmičky v našich dějinách“ a „Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví,
rozvoje a míru“.
Uplatňovali jsme a stále chceme, aby zdravé, syté a šťastné děti se mohly učit v míru ve svých
svobodných zemích.
RNDr. Hana Pokorná,
místopředsedkyně koordinačního týmu přidružených škol UNESCO
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Týden škol UNESCO

Každý týden jsme naši práci společně probírali a hodnotili…
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Osvědčení o zapojení do sítě škol, zabývajících se ekologickou výchovou
Naše škola usiluje o to, aby z ní odcházeli absolventi, kteří si odnášejí nejen dostatek
vědomostí, ale také poznání a pochopení, že slušnost a odpovědnost člověka vůči sobě,
přírodě, výsledkům lidské práce a vůči ostatním lidem, je základním předpokladem života.
Proto jsme již mnoho let zapojeni v síti škol MRKEV.
Cílem programu MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je rozvíjet a
podporovat regionální sítě škol, pedagogických kolektivů a dalších organizací zabývajících se
ekologickou výchovou, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a
zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností.
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Kulturní aktivity
Členy Klubu mladého diváka je 17 studentů 1. ročníku až 3. ročníku.
Činnost organizačně zabezpečuje RNDr. Hana Pokorná.

14. 12.
14. 12.
17. 1.
29. 1.
19. 2.
6. 3.
8.3.
13. 3.
15. 3.
16. 4.
23. 4.
11. 6.

1. a 2. ročník, hudební výchova – koncert orchestru Berg „Avantgardní filmy
s živou hudbou a průvodcem“, Studio hrdinů – Ing. Jan Němec
Členové KMD – Divadlo Ypsilonka „Plejtvák“
Členové KMD – Divadlo Na Fidlovačce: Larry Shue: Magor
Prima A – návštěva Národního filmového muzea – Mgr. Tomáš Urbánek
Členové KMD – Švandovo divadlo „Slušný člověk“, volná adaptace novely
K. Čapka Obyčejný život
1. až 3. ročník návštěva představení The British – chat are Theky like?, Divadlo
Kampa – Mgr. Alexandra Paulů, Mgr. Jindřiška Čížková
Primy až kvarta přednáška „Vývoj hudebních nástrojů od starověku po
současnost“ – Ing. Jan Němec
Setkání zájemců o kroužek anglického divadla (tercie až 3. ročník)
Členové KMD – Divadlo na Vinohradech: F. Langer „Periferie“
Členové KMD – Divadlo v Dlouhé: 407 gramů z Bohumila Hrabala
Sekunda až kvarta – španělský jazyk „Flamengo“ – Mgr. Alexandra Paulů,
Mgr. Jindřiška Čížková
Členové KMD – Stavovské divadlo „Spalovač mrtvol“
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Sportovní aktivity
Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem
školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 15.

Lyžařský kurz Albrechtice v Jizerských horách
(21. – 27. 1. 2018)
Čtvrtý lednový týden absolvovala více než třicítka studentů ze všech ročníků tradiční lyžařský
kurz, který naše škola připravuje. I letos probíhalo lyžování na svazích areálu Tanvaldský
Špičák v Jizerských horách, který nabízí ideální zázemí pro sportovní vyžití a výhodou byl
opět i fakt, že během týdne byla ve středisku minimální návštěvnost.
Během šesti dnů jsme najezdili mnoho kilometrů na různých typech sjezdovek. Vzhledem
k blízkosti lyžařských tratí jsme měli možnost lyžovat vždy dopoledne i odpoledne, což byla
výhoda pro zdokonalení lyžařské techniky všech účastníků. Díky příznivým klimatickým
podmínkám jsme se dopravovali ze sjezdovek až přímo k chatě na lyžích a snowboardech a
malým bonusem byl pro nás i krásný výhled z vrcholu střediska na nejvyšší partie Jizerských
hor a nedalekých Krkonoš.
Studenti také poznali rozmanitost horské přírody a prostředí horské obce během zimní
lyžařské sezóny a navázali také na své všeobecné znalosti a sportovní dovednosti z minulých
úspěšných ročníků.
Tradičně kvalitní zázemí nám poskytla i chata U lesa, kde jsme měli prostor pro odpočinek a
další aktivity. Můžeme tak pokládat tento ročník za úspěšný. Těšíme se opět již nyní na další
ročník!
Mgr. Šimon Lánský, Mgr. Stanislav Šuléř
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Pomoc potřebným
Vánoční sbírka oblečení pro Dětský domov ve Zruči nad Sázavou
Jeden pátek jsme se všichni „hodili do gala“. Nejen, že jsme tím oslavili Suit up day, ale
zároveň jsme tento den odstartovali sbírku oblečení.
Nasbíralo se hned několik krabic krásného oblečení, které teď zamířily do dětského domova
ve Zruči nad Sázavou. Nejspíš se vše opravdu líbilo. Na oplátku jsme dostali děkovný dopis a
navíc nám děti vyrobily překrásné vánoční ozdoby.
Moc děkujeme a věříme, že oblečení bude ještě dlouho sloužit.
Text: studenti PHG
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Květinový den
16. května 2018 se již tradičně zúčastnili studenti a studentky kvarty 22. ročníku celonárodní
sbírky Českého dne proti rakovině. Čtyři skupiny vybraly celkem 10.424,- korun a 2 eura.
Nejúspěšnější byla v prodeji kytiček skupina B. Kopfová, P. Pashková, P. Suchánek a A.
Raykhman, kterým se podařilo vybrat 3437,- Kč a 2 eura.
B. Dahanová a A. Mikčová vybraly 3070,- Kč, B. Čermák, K. Krásová a N.J. Barnhartová
2080,- Kč, R. Grünwaldová, M. Marešová a N. Pochopová 1837,- Kč.
Všichni měli dobrý pocit, že přispěli na správnou věc.
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Jarní Srdíčkové dny 2018
Studenti Pražského humanitního gymnázia se třetí březnový týden zapojili do charitativní
sbírky „Jarní Srdíčkové dny“, kterou pořádá veřejně prospěšná společnost Život dětem.
Výtěžek z prodeje je určen na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány
na domácí péči svých rodičů a je použit zejména na zakoupení různých rehabilitačních a
zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, zdravotnického materiálu,
speciální výživy či rehabilitačních pobytů. Tentokrát jde pomoc malé Elišce, která potřebuje
rehabilitace.
Děkujeme všem zúčastněným studentům z kvarty, 1. a 2. ročníku. Nejúspěšnější byly
studentky kvarty – Bar Dahanová a Anna Mikčová, které na pomoc nemocným dětem vybraly
1 251,- Kč.
Celkově přispěli na dobrou věc studentky a studenti školy částkou 4 533,- Kč.
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Účast na odborných seminářích, besedách
Seminář „Využití datových schránek“ – Ing. Mgr. Hana Kadlecová
Projekt Světová škola, agentura APROG, Štrasburk – Mgr. Lenka Volfová
Úvodní setkání k projektu Kdo jiný? – A. Janouchová, Š. Soukupová,
K. Stanová, 2. ročník, Mgr. Lenka Volfová
9. 11.
3. ročník – Týden vědy, Fyzikální ústav AV ČR – Mgr. Monika Součková
9. 11.
Setkání k projektu Kdo jiný? - A. Janouchová, Š. Soukupová, K. Stanová,
2. ročník, Mgr. Lenka Volfová
14. 11.
1. až 3. ročník, španělský jazyk – workshop španělské kultury, Studio Itaka –
Mgr. Jindřiška Čížková, Mgr. Hana Březinová
23. 11.
Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy, ČŠI –
Alexis Katakalidis, MSc.
28.- 29.11. Kurz Základy první pomoci, ČČK - Mgr. Monika Součková
29. 11.
Kulatý stůl učitelů ZŠ a SŠ k podpoře nadání, Gymnázium Na Zatlance, Praha 5
– Mgr. Jiří Bruna
4. 12.
Konzultační seminář k maturitní zkoušce, NIDV Praha - RNDr. Hana Pokorná
18. 12.
Prima A – exkurze „Vánoce v ČT“ – Mgr. Jindřiška Čížková, Mgr. Tomáš Švik
3. 1.
Seminář Rozvoj jazykových dovedností pomocí digitálních technologií, NIDV
Praha – Mgr. Jindřiška Čížková
16. 1.
Konzultační seminář pro Školní maturitní komisaře, NIDV
– Mgr. Jiří A. Čepelák
19. 1.
Setkání fakultních škol Přírodovědecké fakulty UK Praha
– RNDr. Hana Pokorná
29. 1.
1. až 3. ročník - beseda s tibetským mnichem panem Gashe Yeshe Gawou, uvedl
výstavu o Dalajlámově životě ve škole
30. 1.
Školní kolo Zeměpisné olympiády – Mgr. Tomáš Švik
14. 2.
Primy až kvarta – přednáška o úrazech páteře, Banal Fatal
16. 2.
Kvarta, 1. až 3. ročník – beseda s panem Ivanem Bartošem, předsedou České
pirátské strany, poslancem Poslanecké sněmovny PČR
26. 2.
1. až 3. ročník – beseda s panem R. Prahlem ze Správy uprchlických zařízení
2. 3.
Prezentace týmů všech tříd (příprava na projektový večer 7.3.2018)
13. 3.
1. až 3. ročník – workshop „Projektové řízení“, pan Holub
13. 3.
3. ročník – účast na akci v rámci Týdne mozku AV ČR – Bc. Petra Sobotková
21. 3.
Seminář k projektu Kdo jiný? v rámci Jednoho světa na školách, Člověk v tísni,
o.p.s. – A. Janouchová, Š. Soukupová, K. Stanová, 2. ročník,
Mgr. Lenka Volfová
21. 3.
Seminář ke GDPR na školách, SSŠČMS, Jihlava – RNDr. Hana Pokorná
21. 3.
Seminář „Respektující komunikace“, pan Dubec – všichni vyučující školy
4. 4.
1. až 3. ročník – španělský jazyk – návštěva Institutu Cervantes de Praga –
Mgr. Jindřiška Čížková, Mgr. Tomáš Śvik
10. 4.
Seminář ČŠI „Využití šetření PISA ke zkvalitnění výuka přírodovědných
předmětů a matematiky“ – Mgr. Hana Březinová
11. 4.
Seminář ČŠI „Využití šetření PISA ke zkvalitnění výuka přírodovědných
předmětů a matematiky“ – Mgr. Jiří Bruna
11. 4.
2. ročník – návštěva Veletrhu neziskových organizací NGO Market 2018:
Příběhu občanské společnosti, Fórum Karlín – Mgr. Lenka Volfová
12. 4.
Seminář ČŠI „Využití šetření PISA ke zkvalitnění výuka přírodovědných
předmětů a matematiky“ – Bc. Petra Sobotková
12. 4.
Seminář „Práce s žáky s odlišným mateřským jazykem“, META – všichni uč.
16. 4.
Prima B, kvarta – návštěva výstavy Leonardium – Mgr. Jiří Bruna,
13. 9.
3.- 5.10.
11. 10.
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Mgr. Monika Součková
2. a 3. ročník – návštěva výstavy Mumie světa – Mgr. Alexandra Paulů,
Ing. Jan Němec
17. 4.
Prima A, sekunda, tercie – návštěva výstavy Mumie světa –
Mgr. Lenka Volfová, Mgr. Jindřiška Čížková, Mgr. Hana Březinová
25. 4.
Seminář Time management – Alexis Katakalidis, MSc.
14. 5.
Seminář ke změně financování regionálního školství, MŠMT ČR, SOŠ Jarov,
Praha 9 – RNDr. Hana Pokorná
18. 5.
Všechny třídy - Úvodní seminář k projektu Finanční gramotnost –
Ing. Marcela Hrubošová
28. 5.
Výzkumné šetření MKC Praha, role-play, ved. výzkumník Jan Dítko, garant
výzkumná skupina 2. ročníku
5. – 6. 6.
Setkání týmů projektu „Kdo jiný?“, Kostelec nad Černými Lesy – Adéla
Janouchová, Kateřina Stanová, 2. ročník
14. - 15. 6. Zeměpisná exkurze 2. ročníku do Olomouce – Mgr. Tomáš Švik,
Mgr. Jiří A. Čepelák
14. - 16. 6 Celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) – RNDr. Hana Pokorná
RNDr. Hana Pokorná členka hodnotící komise 40. ročníku Celostátní přehlídky SOČ v oboru
ochrana a tvorba životního prostředí ve dnech 14. – 16. 6. 2018, Olomouc.
Mgr. Jiří Augustin Čepelák byl hodnotitelem zemského kola olympiády v latinském jazyce
a školním maturitním komisařem na SOŠ v Říčanech.

Zapojení školy do projektů
ASPnet UNESCO – koordinátorka RNDr. Hana Pokorná
Kdo jiný?, projekt Člověka v tísni, o.p.s. – koordinátorka Mgr. Lenka Volfová
Světová škola ve světě i doma – koordinátorka Mgr. Lenka Volfová
Projekt MKC Praha Žákovský výzkum o postojích pražských středoškoláků
k menšinám a ke zdrojům informací – Adéla Janouchová, Nguyen Houng Nhat Anh,
Šárka Soukupová, Vojtěch Pauš, Anna Pospíšilová, Kateřina Padevětová, 2. ročník
o Jeden svět na školách, projekt společnosti při ČT "Člověk v tísni"
- koordinátorka Mgr. Lenka Volfová
o Školní recyklační program Recyklohraní, pořádaný pod záštitou MŠMT ČR koordinátorka Ing. Mgr. H. Kadlecová
o Sdružení TEREZA „Les ve škole – škola v lese“ – koordinátorka Bc. Petra
Sobotková
o
o
o
o
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Projekt MIGRACE
Proč: Příliš často se na školách stává, že studenti dost dobře nechápou, k čemu jim budou
znalosti, které se musí učit. Je také časté, že se školy místo kvality informací znalostí zaměřují
na kvantitu. Na PHG jsme proto připravili projekt o migraci, který snoubí osvojování
praktických dovedností, relevantní znalosti jdoucí do hloubky a netradiční pedagogické
postupy. Migrace stále hýbe společností a byla jedním z hlavních témat posledních
parlamentních i prezidentských voleb. Studenti chtějí vědět, jestli migranti představují hrozbu
či ne, jestli mají bohatší státy morální povinnost jim pomáhat nebo jak vypadá soužití
s nimi… Proto na jeden týden ve škole zrušíme rozvrh a budeme se migraci věnovat.
Jak: Studenti si vyberou z nabídky přednášek, které se dotýkají 6 aspektů migrace:
- problémy výchozích zemí
- cesta
- přicházející (etnické, sociální, kulturní charakteristika)
- obraz přicházejících
- problémy integrace
- politické důsledky migrace.
Přednášky zpracují učitelé PHG a pozvaní experti. Studenti si vyberou jeden z aspektů
migrace a ten zpracují do posterů, prezentací či krátkých filmů, které představí na 7.3. na
projektovém večeru před veřejností. Projektový večer je velkým finále projektu a celý ho
organizují studenti – v týmech obstarávají marketing akce na sociálních sítích, přípravu
cateringu, management akce na místě, zvaní hostů do panelové diskuze, obstarání hudební
produkce či moderování celého večera. Řekněte – nebude to pro ně škola?
PROGRAM PROJEKTU „MIGRACE“ 26. 1. – 7. 3.
Po 26. 1. Otevření výstavy o životě jeho svatosti Dalajlamy
Beseda s tibetským lamou Geshe Yeshe Gawou o tibetských uprchlících.
Po 12. 2. – Pá 16. 2. Přípravný týden
Studenti si vybírají témata a formují skupiny, v nichž budou pracovat.
Po 19. 2. – Pá 23. 2. Tematický týden
Ve škole není rozvrh, s učiteli spolupracují vybraní externisté, studenti pracují ve skupinách
na svých prezentacích. Projektový týden ve škole bude probíhat každý den od 8:45 do 15:00.
DOPROVODNÝ PROGRAM TEMATICKÉHO TÝDNE:
St 21. 2. od 16:00
Návštěva výstavy Ai Wei Wei v NG
Čt 22. 2. od 16:00 do 17:00
Návštěva výstavy Vlajky pro Tibet , představení studentského filmu Tibetan kids Make film
(10 min) a fungování tibetských uprchlických škol - videoprezentace (2 krát 10 min)
Pá 23. 2. od 16:00
Promítání filmu Bring Tibet Home, diskuze s režisérem Tenzinem Tseklayem
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St 7. 3. - Projektový večer 17:00 – 22:00 – Palác Akropolis
- představení studentských prezentací, posterů a filmů – pro žáky, rodiče a přátele školy
- panelová diskuze 19:00
Jan Farský, poslanec (STAN)
Karel Schwarzenberg, poslanec (TOP 09)
- catering ze zemí odkud pochází někteří čeští imigranti (střední Asie, blízký východ)
- projekce filmů s uprchlickou tematikou
- studentská hudební produkce (DJ)
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Zahradní slavnost: MLUVME SPOLU
Zahradní slavnost Mluvme spolu se velmi vydařila. Počasí nám přálo, studenti si připravili
různě hodnotná vystoupení, multikulturní umělci nás v mnohém překvapili a nadchli,
vlastnoručně vyrobené tortilly byly výborné.
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