
Školská rada Gymnázia pro zrakově postižené  a Střední 

odborné školy pro zrakově postižené,  Radlická 115,  

Praha 5   

   

Zápis a usnesení ze zasedání školské rady dne 18. 3. 2021   

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené,    

Radlická 115, Praha 5   

   

Den, čas a místo konání:    

18. 3. 2021, 17:00, online konference na platformě Google Meet   

   

Přítomní:   

PhDr. Milan Pešák, Jana Nechvátalová, Ing. Daniela Chamoutová, Ing. Jakub Jelínek, Nela 

Franková, Zuzana Šochmanová   

   
   

Program:   

1) Projednání změn učebního plánu oboru Sociální činnost 

2) Projednání změn koncepce maturitní zkoušky dle nařízení Vlády ČR – 

gymnázium 

3) Projednání změn koncepce maturitní zkoušky dle nařízení Vlády ČR – 

odborné školy 

4) Různé  
  

 

  

Ad 1)   Projednání a schválení změn učebního plánu oboru Sociální činnost  

Dle předložené informace paní ředitelky (příloha 1) školská rada projednala 

navrhované změny a souhlasí s nimi.  

Je důležité reflektovat potřeby, požadavky, ale i představy studentů a pedagogů, 

vedoucí k lepší přípravě studentů pro budoucí trh práce. Navrhované změny 

k tomuto jistě směřují. 

Zároveň oceňujeme další projekty, které ještě více žákům přiblíží specifika práce 

v reálných podmínkách. 

Usnesení č.1/VIŠR/2021: Školská rada schvaluje změny v učebním plánu oboru 

Sociální činnost. 

Hlasování: pro: 6; proti:0; zdržel se: 0   

 

Ad 2)   Projednání změn koncepce maturitní zkoušky dle nařízení Vlády ČR – gymnázium 

Podle předložené informace paní ředitelky (příloha 2) školská rada projednala 

navrhované změny v koncepci maturitní zkoušky a souhlasí s nimi.  

Navrhované změny umožní zkvalitnění přípravy studentů k maturitní zkoušce. 

    



Usnesení č.2/VIŠR/2021: Školská rada schvaluje změny v koncepci maturitní zkoušky 

obor Gymnázium 

Hlasování: pro: 6; proti:0; zdržel se: 0   

 

 

Ad 3)   Projednání změn koncepce maturitní zkoušky dle nařízení Vlády ČR – 

odborné školy 

Podle předložené informace paní ředitelky (příloha 3) školská rada projednala 

navrhované změny v koncepci maturitní zkoušky a souhlasí s nimi.  

Navrhované změny umožněné změnou legislativy, zjednoduší koncepci maturitní 

zkoušky s cílem zvýšení úrovně připravenosti žáků k maturitní zkoušce. 

Usnesení č.3/VIŠR/2021: Školská rada schvaluje změny v koncepci maturitní zkoušky 

odborné školy. 

Hlasování: pro: 6; proti:0; zdržel se: 0   

 

 

Ad 4)  Různé 

Děkujeme paní ředitelce za informace k probíhajícím rekonstrukcím a havarijním 

opravám na internátu školy. 

Stejně tak dekujeme k informacím k 65. výročí založení školy. 

 

 

 

 

   
   

Zapsal: Ing. Jakub Jelínek   

V Praze dne 19. 3. 2021   
   

Zápis četli a souhlasí:  

    

  



Příloha 1  Učební plán SČ 
 

Škola 
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola 
pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 

Adresa Radlická 115/591, 158 00 Praha 5  

Zřizovatel Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 

Název ŠVP Na cestě poznání 

Kód a název oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost 

Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání Čtyři roky, denní forma 

Platnost ŠVP Od 1. 9. 2020 

 

Vyučovací předmět 
Počet hodin v ročníku Počet hodin 

celkem 1. 2. 3. 4. 

Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 

Anglický jazyk 3 3 4 4 14 

Německý jazyk 2 2 2 2 8 

Dějepis 2 1 - - 3 

Občanská nauka 1 1 1 1 4 

Matematika 3 2 3 - 8 

Fyzika 1,5 - - - 1,5 

Chemie 1,5 - - - 1,5 

Biologie a ekologie 2 - - - 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační technologie 2 2 2 2 8 

Ekonomika - - 1 2 3 

Administrativa v oboru 1 2 - - 3 

Právo - 1 2 - 3 

Sociální politika - - 2 2 4 

Sociální služby - 2 2 2 6 

Aktivizační činnosti - 2 2 2 6 

Zdravověda 2 - - - 2 

Pečovatelství - 2 2 2 6 

Pedagogika 2 - - - 2 

Speciální pedagogika - 1 1 1 3 

Psychologie 2 2 - - 4 

Osobnostní výchova 1 1 - - 2 

Estetická výchova 2 - - - 2 

Základní sociální práce - 2 2 2 6 

Učební praxe - 2 2 2 6 

Odborná praxe - 1 týden 2 týdny 1 týden 4 týdny 

Celkem povinný základ 33 33 33 29 128 

Volitelné předměty      

Maturitní seminář  - - - 2 2 

Celkem povinné předměty 33 33 33 31 130 

 
 



Poznámky k učebnímu plánu: 
1. Praktická výuka je obsažena v předmětech učební praxe a  odborná praxe. Učební praxe je 

součástí rozvrhu hodin. Souvislá odborná praxe probíhá ve 2., 3. a 4. ročníku, ve 2. ročníku a 4. 
ročníku po dobu 1 týdne a ve 3. ročníku vždy po dobu 2 týdnů. Odborná praxe se v přehledu 
využití týdnů nezapočítává do vyučovacích týdnů. Praxi žáci vykonávají ve smluvních zařízeních. 
Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe.  

2. Povinnými předměty společné části MZ jsou český jazyk a literatura a cizí jazyk nebo 
matematika. 

3. Povinnými předměty profilové části MZ jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk, pokud si ho žák 
zvolil jako povinný předmět ve společné části MZ, Soubor odborných předmětů (maturitní práce 
s obhajobou) a dvě souborné zkoušky, které si žák volí ze tří volitelných zkoušek profilové části 
MZ. 

4. V závislosti na provozních možnostech školy a zájmu žáků v daném školním roce jsou nabízeny 
tyto nepovinné předměty: 
- výtvarná dílna 
- dramatická výchova 
- výpočetní technika 
- goalball  

5. V souvislosti s provozními a dalšími závažnými potřebami školy lze počet hodin uvedený 
u jednotlivých předmětů navýšit tak, aby nebyly překročeny hranice dané platnými předpisy. 

 

Přehled využití týdnů v období září až červen školního roku 

Činnost  
Ročník 

1. 2. 3. 4. 

Vyučování podle rozpisu učiva 35 34 33 29 

Adaptační kurz 1    

Lyžařský výcvikový kurz  1   

Cykloturistický kurz   1  

Odborná praxe  1 2 1 

Maturitní zkouška    4 

Exkurze, výlety, soutěže, projektové dny, 
výchovně-vzdělávací akce, školní projekty*) 

2 2 2  

Časová rezerva 2 2 2 2 

Celkem 40 40 40 36 

*) O délce, termínech a náplni rozhoduje ředitel školy v souladu s platnými právními předpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 2 

Nová maturita na gymnáziu od školního roku 2021/2022 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou 
č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, v platném znění bylo přistoupeno k revizi stávajícího stavu 
realizace profilové maturitní zkoušky na Gymnáziu pro zrakově postižené a SOŠ pro 
zrakově postižené, Radlická 115, Praha 5, takto:  

Maturitní zkouška se skládá ze čtyř různých předmětů a ze dvou částí, tj. (a) společné 
a (b) profilové části. 

a) Společná část maturitní zkoušky obsahuje dvě povinné zkoušky  

1. český jazyk a literatura 

2. cizí jazyk (angličtina, němčina) nebo matematika 

Obě povinné zkoušky společné části se konají formou didaktického testu, který je 
jednotně centrálně zadáván a vyhodnocován. 

b) Profilová část maturitní zkoušky se skládá:  

- ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části 
maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z 
dalších 2 povinných zkoušek nebo  

- ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák zvolil ve společné 
části matematiku, tak z dalších 2 povinných zkoušek (s výjimkou předmětu 
matematika). 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu zvoleného z nabídky 
předmětů: 

• druhý cizí jazyk1 
• matematika  
• dějepis 
• zeměpis 

• základy společenských věd 
• fyzika 
• chemie 
• biologie 
• IVT 

 

 
1 žák vždy volí jiný cizí jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části maturitní  

zkoušky 

 



c) V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák dále konat nejvýše 2 
nepovinné zkoušky z nabídky předmětů. 

d) Jestliže žák zvolil matematiku ve společné části MZ, nemůže volit matematiku 
v profilové části MZ. 

e) Cizí jazyk, který si žák zvolí ve společné části MZ, nemůže zvolit v části profilové. 

Příloha 3 

 

Profilová část maturitní zkoušky, struktura a témata ústních zkoušek – 
jaro, podzim 2021 

 

Ředitelka Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově 
postižené, Praha 5, Radlická 115 v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č 
177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, v platném znění, a se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění, stanovuje strukturu profilové části maturitní zkoušky a obsah ústních zkoušek 
před zkušební maturitní komisí (dále též ZMK) pro období jaro a podzim 2021.  

Pro uzpůsobení podmínek všech zkoušek profilové části maturitní zkoušky u žáků 
s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky (dále jen PUP MZ) škola 
postupuje v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. Žákovi s PUP 
MZ se navyšuje časový limit v rozmezí 25–100 % podle vzdělávacích potřeb žáka, 
příslušné kategorie a skupiny, do kterých je žák s PUP MZ zařazen. 

Struktura a bližší podmínky konání písemných prací a zkoušek, praktické zkoušky 
a maturitní práce s obhajobou před ZMK jsou specifikovány v samostatném 
dokumentu. 

 

1. Povinné a nepovinné zkoušky - obor vzdělání 63-41-M/004 Obchodní 
akademie 

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny takto: 

a) Písemná práce z českého jazyka a literatury  

b) Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní 
komisí   

c) Písemná práce z cizího jazyka (anglického nebo německého), pokud 
si žák cizí jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky 

d) Ústní zkouška z cizího jazyka (anglického nebo německého) před 
zkušební maturitní komisí, pokud si žák cizí jazyk zvolil ve společné části 
maturitní zkoušky 

e) Praktická zkouška ze souboru odborných předmětů (SOP)  

f) Ústní zkouška z předmětu ekonomika podniku před zkušební maturitní 
komisí  

g) Zkouška z předmětu zvoleného z nabídky předmětů: 

• účetnictví – písemná zkouška 



• obchodní korespondence  –  ústní zkouška před ZMK 
• informační technologie – ústní zkouška před ZMK  
• anglický jazyk*) – ústní zkouška před ZMK 

• německý jazyk*) – ústní zkouška před ZMK 

• matematika – ústní zkouška před ZMK 

*) žák vždy volí jiný cizí jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku 
společné části 

Nabídka nepovinných zkoušek 

• účetnictví - ústní zkouška před ZMK 

• ekonomika podniku - písemná zkouška 

 

2. Povinné a nepovinné zkoušky - obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální 
činnost 

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny takto: 

a) Písemná práce z českého jazyka a literatury  

b) Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní 
komisí   

c) Písemná práce z cizího jazyka (anglického nebo německého), pokud 
si žák tento jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky 

d) Ústní zkouška z cizího jazyka (anglického nebo německého) před 
zkušební maturitní komisí, pokud si žák tento jazyk zvolil ve společné části 
maturitní zkoušky 

e) Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí ze 
souboru odborných předmětů (SOP)  

f) Ústní zkouška z předmětu sociální práce před zkušební maturitní komisí  

g) Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu zvoleného 
z nabídky předmětů: 

• sociální politika  
• sociální služby  
• informační technologie 

• ekonomika  
• anglický jazyk*)  

• německý jazyk*)  

*) žák vždy volí jiný cizí jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku 
společné části 

Nabídka nepovinných zkoušek 

• sociální politika - písemná zkouška  

• sociální služby - písemná zkouška 

  

 

 



 

 

Příloha 4 

 
Ing. Jakub Jelínek 
předseda školské rady G pro ZP a SOŠ pro ZP 
(zasláno prostřednictvím pracovního emailu) 
 
V Praze 10.2.2021 
Č.j. GOA/029/El/2021 
 
Vážený pane předsedo, 
 
Vaším prostřednictvím předkládám školské radě ke schválení skutečnosti související 
ze státní revizí maturitní zkoušky a děkuji Vám za jejich projednání a odsouhlasení 
aktualizovaných ŠVP školy. Zároveň využívám příležitosti k předání důležitých 
informací. 
 
Podklady pro jednání školské rady 
 

a) Informace o změně učebního plánu oboru Sociální činnost (viz příloha 
1) 

 
Vzhledem k potřebám vzdělávacího oboru Sociální činnost, který neprošel zásadnější 
revizní supervizí od vzniku oboru na škole, a vzhledem k aktuálním vzdělávacím 
potřebám školy a dlouhodobému složení žactva navrhla předmětová komise nový 
učební plán, který posléze projednala a schválila. Zásadní podstatou jeho změny je 
skutečnost, že se dříve (zejména ve vyšších ročnících) obor svým obsahem více blížil 
ekonomickému vzdělávání, zatímco jeho pojetí v RVP nabízí možnost zacílit obsah více 
k praktickým potřebám, k pečovatelství, k osobnostní výchově apod. Tento záměr 
poslední roky více rezonuje se studijními záměry přicházejících zájemců o studium, 
učivo vyšších ročníků bylo velmi teoretické, pro žáky studující sociální zaměření 
náročné a blížilo se učebnímu plánu obchodní akademie. Proto považovala škola za 
nutné na tyto podněty zareagovat a využila možnosti, které RVP nabízí. V učebním 
plánu došlo k přesunu disponibilních hodin a k zavedení nových předmětů – zejména 
Administrativa v oboru, Osobnostní výchova, Pečovatelství, Aktivizační činnosti, 
Speciální pedagogika – a k posílení předmětů sociální povahy – zejména Psychologie, 
Pedagogika, Základy sociální praxe apod.  
 
V součinnosti s nastíněným záměrem vedení školy usiluje o rekonstrukci stávající 
kuchyně internátu tak, aby měla charakter cvičné kuchyně a sloužila výukové činnosti. 
Tento projekt je zahájen, celková rekonstrukce zastaralé kuchyně je v běhu, jsou 
vytvořeny plány a uzavřena smlouva s truhlárnou, která po konzultaci s architektkou, 
jež projektovala cvičné kuchyně v regionálních Tyfloservisech. Truhlárna zahájila 
zakázkovou výrobu. Zároveň jsme v rámci zateplení internátu otevřeli jednání o zřízení 
nové interaktivní učebny v podobě cvičného bytu, kde budou mít studenti oboru 



Sociální činnost možnost praktického nácviku dovedností, které mají v rámci studia 
získat, tj. obsluha klientů v různých zařízeních sociální péče (tedy např. polohovací 
lůžko, bezbariérová úprava bytu, hygienický vozík pro práci s klientem, samostatnou 
sprchu se speciálními pomůckami, které se v zařízeních sociální péče používají apod.). 
Jak cvičná kuchyně, tak cvičný byt mají za cíl zkvalitnit vzdělávání žáků v oblasti 
sociálních služeb, které jsou hlavním profilem absolventa oboru Sociální činnost, 
přičemž nutný rámec ekonomické přípravy byl v učebním plánu dodržen (tj. profil 
absolventa směrem k práci na úřadu, nikoli jen v přímé péči). Učební plán přikládám 
v příloze 1 a žádám školskou radu o schválení a možnost zanesení do ŠVP školy. 
 

b) Informace o změně koncepce maturitní zkoušky dle nařízení Vlády ČR 
– gymnázium (viz příloha 2) 

 
MŠMT vydalo ke dni 8. září 2020 Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, 
kterým bylo oznámeno, že vyšly aktualizované rámcové vzdělávací plány pro 
gymnázia. Změna RVP souvisí se změnou státní maturitní zkoušky, kdy byly písemné 
a ústní části předmětů přesunuty do kompetence školy, centrálně se budou zadávat 
pouze didaktické testy. V součinnosti s tím bylo školám uloženo, aby zapracovaly tyto 
podmínky do ŠVP školy, a to do 1. října 2020. Vzhledem ke skutečnosti, že letos nemá 
naše škola maturitní ročník gymnázia, jsme využili možnosti celkové hloubkové revize 
maturitní zkoušky. Po jednáních v předmětových komisích a rešerši situace na jiných 
gymnáziích jsme přistoupili ke konceptu, kdy stávající počet tří profilových zkoušek 
snižujeme na dvě. Kdybychom totiž po stávající zákonné úpravě, kdy se dřívější 
centrální zkoušky přesunuly do kompetence školy, ponechali původní koncept, pak by 
naši žáci maturovali nikoli ze čtyř, ale z pěti předmětů. Proto jsme přistoupili, podobně 
jako jiná renomovaná (i například osmiletá) gymnázia předně k úpravě písemných a 
ústních zkoušek z českého jazyka a cizího jazyka, které jsou nyní zkouškami 
organizovanými ve škole, a poté ke snížení volby předmětů z nabídky, nově tedy 
namísto tří předmětů volí žáci jen dva. Celkově tedy maturují ze čtyř předmětů a mají 
samozřejmě možnost volby až dvou dalších nepovinných předmětů. Novou strukturu 
přikládám v příloze 2 a žádám o školskou radu o schválení, a tedy odsouhlasení 
aktualizované verze do ŠVP školy pro gymnázium. 
 

c) Informace o změně koncepce maturitní zkoušky dle nařízení Vlády ČR 
– odborné školy (viz příloha 3) 

 
Zároveň si dovoluji informovat školskou radu, že v důsledku popsané legislativní 
změny (viz bod b) došlo ke změně konceptu maturitní zkoušky i na odborných 
maturitních programech – tj. sociální činnost a obchodní akademie. Zde jsme strukturu 
řádně zveřejnili na webu, jak nám nařídil zákon. Strukturu nových profilových zkoušek 
(tj. písemnou a ústní zkoušku z ČJL a cizího jazyka) jsme nastavili nově dle rozhodnutí 
předmětových komisí a odbornou část maturitní zkoušky prozatím ponecháváme 
v původní podobě. Informace popisuji podrobně v příloze č. 3 a žádám školskou radu 
o schválení, a tedy odsouhlasení aktualizované verze do ŠVP školy pro obory sociální 
činnost a obchodní akademie. 
 

d) K různým bodům 
 



ŘŠ tímto informuje školskou radu o probíhajících rekonstrukčních úpravách na 
internátu, kde dochází k celkové rekonstrukci sprch, elektrických rozvodů a 
vodovodních rozvodů, které byly v havarijním stavu. Podařilo se díky vstřícnosti 
zřizovatele získat dostatečné finanční prostředky, které to umožňují. Proto ředitelka 
školy děkuje zřizovateli za pomoc. Dále uvnitř interántu probíhají současně další 
úpravy, zde škola spolupracuje s nadačním fondem Světluška a Kaufland. 
 
ŘŠ informuje školskou radu o skutečnosti, že letos slaví škola 65 let od založení školy. 
Dle pokynu zřizovatele se nedoporučuje organizovat slavnostní shromáždění, tedy 
prozatím škola využije webové stránky. Chystáme vydání almanachu. Pokud by pan 
doktor Pešák měl kontakty na absolventy nebo by sám rád přispěl do almanachu, 
který je připravován, předem mu velice děkujeme.  
 
ŘŠ vítá novou členku školské rady paní Janu Nechvátalovou a přeje jí hodně štěstí ve 
funkci. 
 
 
Srdečně všem členům školské rady. 
 
 
 
Mgr. Klára Eliášková, Ph.D. 
ředitelka školy 
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