
Vážení rodiče,  

dovolte mi sdělit Vám na začátku školního roku 2018/19 několik informací. 

Vyučování v prvním pololetí bude přerušeno státním svátkem v pátek 28. 9. Podzimní prázdniny připadnou 
na pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. 12. a skončí ve středu 2. 1. 
2019. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. 2. O týden později začínají jarní prázdniny, které 
budou od 11. 2. do 17. 2. Velikonoční prázdniny proběhnou od čtvrtka 18. 4. do pondělí 22. 4.  

Třídní informační schůzky rodičů uspořádáme ve středu 14. 11. a 24. 4. od 17:30. Pro rodiče studentů 
prvního ročníku připravíme ještě další rodičovské schůzky a to již 3. 10. Maturitní ples pořádáme tradičně 
poslední pondělí v lednu, tentokrát tedy 28. 1. 2019. Informace o plánovaných akcích včetně sportovních kurzů 
samozřejmě naleznete kdykoli na našich webových stránkách na adrese www.gvp.cz. 

V loňském školním roce jsme oslavili 50 let existence naší školy. Vyvrcholením oslav bylo setkání 
bývalých učitelů a absolventů ve škole v pátek 22. 6. Akce to byla skvělá, sešlo se nás opravdu mnoho a setkání 
to bylo velmi příjemné. Na základě této zkušenosti plánujeme, že toto setkání za 5 či 10 let zopakujeme. 

V pedagogickém sboru školy došlo k několika změnám. V loňském školním roce nečekaně nenastoupila do 
práce lektorka německého jazyka, paní Ilka Hübner. Přes veškerou naši snahu a spolupráci se Spolkem 
germanistů a s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo se bohužel nepodařilo zajistit jiného rodilého 
mluvčího. Výuku jsme zvládli zajistit jen díky velkému úsilí našich ostatních vyučujících německého jazyka, za 
které jim ještě jednou děkuji, a příchodu nové kolegyně Mgr. Marty Urbanové. Na konci školního roku ze školy 
odešli Mgr. Onřej Bis, Mgr. Ilona Vlachová a naše dlouholetá kolegyně a bývalá absolventka Mgr. Helena 
Šilhánková. Od září nově posílí naše řady nový lektor německého jazyka rodilý mluvčí Karl Vogt a na částečný 
úvazek Mgr. Ondřej Kohout (základy společenských věd) a Mgr. Olga Kratinová (němčina). Po mateřské 
dovolené se do školy vrací Mgr. Zdeňka Nedvědová (tělesná výchova) a na dvě hodiny týdně i Mgr. Tamara 
Čučková (jazykový seminář). Během prázdnin se vdala Mgr. Zuzana Maroušková, která na škole bude dále 
působit pod novým jménem Zuzana Hlavičková. V průběhu podzimu odejde na mateřskou dovolenou vyučující 
anglického jazyka Mgr. Sára Balonová. Náhradu za ni v této chvíli hledáme a případně přivítáme i vaše tipy 
a spolupráci.    

Rád bych Vás také seznámil s některými klasifikačními údaji. V jarním termínu 2018 maturovalo 111 
studentů. 99 z nich složilo tuto zkoušku úspěšně, 1 nedokončil ze zdravotních důvodů a 11 studentů u zkoušky 
neuspělo. Neúspěšní studenti budou skládat opravnou maturitní zkoušku v září. Průměrný prospěch studentů naší 
školy byl v 2. pololetí 1,734. V tabulce najdete údaje o výsledcích jednotlivých tříd: 

 
Třída Studentů Vyzn. Prosp. Nepr. Průměr Třídní učitel 

1.A 30 17 13 - 1,460 Mgr. Hlavičková Zuzana 

1.B 30 13 17 - 1,557 Mgr. Fišerová Veronika 

1.E 30 8 22 - 1,684 Mgr. Kinclová Petra 

1.F 31 3 27 1 2,026 Mgr. Šmíd Martin 

2.A 30 17 13 - 1,451 Podzimková Eva 

2.B 30 11 19 - 1,574 Mgr. Bártová Irena 

2.E 30 6 23 1 1,808 Mgr. Laušmanová Marie 

2.F 28 3 24 - 1,929 Mgr. Římalová Hana 

3.A 30 22 7 1 1,318 Mgr. Hašková Michaela 

3.B 30 9 21 - 1,767 Mgr. Jásková Dagmar 

3.C 31 10 21 - 1,588 Mgr. et Mgr. Věšínová Jana 

3.E 25 2 20 3 2,203 RNDr. Staněk František, CSc. 

3.F 31 4 26 1 2,059 PaedDr. Drahotová Jindřiška 

4.A 31 19 12 - 1,367 Mgr. Krejčí Barbora 

4.B 31 13 18 - 1,712 RNDr. Šulcová Věra 

4.E 26 2 23 1 1,979 Mgr. Erlebach Petr 

4.F 30 5 24 1 1,762 Mgr. Vinkler Martin 



5.A 27 6 21 - 1,954 PaedDr. Knappová Ivana 

5.B 28 8 19 1 1,676 Mgr. Svoboda Petr 

5.C 28 3 24 1 1,953 Mgr. Derka Vítězslav 

6.A 29 0 28 1 1,760 Mgr. Ordoš Jan 

6.B 29 5 24 - 1,785 RNDr. Vondráčková Helena 

 

V průběhu loňského školního roku došlo k rekonstrukci vstupního vestibulu, s jehož novou podobou jsme 
docela spokojeni. V roce 2019 by naše škola měla dostat novou fasádu. Součástí plánu je zlepšení tepelné izolace 
budovy a instalace vnějších žaluzií oken na jižní straně. Tím by se mělo výrazně snížit přehřívání učeben, ke 
kterému v mnoha červnových dnech v poslední době docházelo. Zda rekonstrukce fasády začne v prvním 
pololetí kalendářního roku 2019 nebo až v druhém však v tuto chvíli nevím. Plánovaná rekonstrukce stoupaček 
a odpadů, o které jsem se zmiňoval v loňském dopisu, je v tuto chvíli odsunuta na neurčito.    

Stále také zlepšujeme vnitřní vybavení školy a to jak z peněz školy pocházejících z veřejných rozpočtů, tak 
i díky darům od sponzorů. Velmi dobrá je spolupráce se Spolkem rodičů a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni, 
který je tvořen zástupci rodičů z jednotlivých tříd a svoji činnosti financuje z darů drtivé většiny (cca 90%) Vás, 
rodičů. Podle mých informací proběhne schůzka zástupců rodičů ve středu 26. 9. a po ní Vás budu společně 
s předsedou spolku panem Ing. Jiřím Padevětem informovat o hospodaření spolku v loňském školním roce, 
plánech na letošní rok a požádáme Vás, abyste tuto aktivitu podpořili svým příspěvkem.  

Pokud chcete a je-li to ve vaší moci, můžete naši školu či nějakou konkrétní akci podpořit větším či menším 
příspěvkem i prostřednictvím Nadačního fondu Gymnázia Na Vítězné pláni. Nadační fond jsme zřídili 
v souvislosti s oslavami 50. výročí školy, ale rozhodli jsme se ho pro rozvoj školy využívat i nadále. Podrobnější 
informace najdete na stránce http://www.gvp.cz/skola/nadace/.  

Jak jsem ve svém dopise uvedl již v předchozích letech, nejdůležitější částí práce školy je samozřejmě 
kvalitní vzdělávání a výchova našich studentů. Jsem přesvědčen, že učitelé naší školy jsou připraveni tuto práci 
řádně vykonávat. Při dobré spolupráci s rodiči je naděje na úspěch jistě vyšší. Prosím Vás proto, abyste své děti, 
přestože se většinou jedná o dospívající děti, měli z hlediska plnění školní docházky a školních povinností pod 
odpovídajícím dohledem a pokud se vyskytnou problémy, tak ve spolupráci s třídním učitelem a ostatními 
vyučujícími podpořte své dítě v jejich řešení.  

Pokud budete mít pocit, že v práci vyučujících, třídního učitele nebo školy obecně není něco v pořádku, 
budu velmi rád, pokud mi své pochybnosti sdělíte, a budeme tak mít možnost danou věc vyjasnit a napravit. 
Příslušné kontakty samozřejmě naleznete na webu školy. 

Do nového školního roku Vám přeji pohodu, pevné zdraví i hodně rodičovských sil a těším se na další 
spolupráci. 

 

 

 
V Praze dne 31. 8. 2018    PhDr. Jaroslav Mervínský,  

ředitel školy  


