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1. Charakteristika školy  

Gymnázium Thomase Manna bylo založeno v r. 1995 německou menšinou v České republice s cílem navázat na výuku a výchovu na Základní škole německo-
českého porozumění a poskytnout tak jednotné základní a střední vzdělání s němčinou a částečně v němčině od první třídy po maturitu. Gymnázium bylo 
pojmenováno po T. Mannovi především pro humanistickou  kulturní tradici v jeho literárních dílech a také pro jeho pozitivní vztah k české kultuře a k 
předválečnému Československu. K této tradici se chceme přihlásit a nabízeným vzděláním  a výchovou ji  na našem gymnáziu dále rozvíjet. 

Kapacita školy: 208 žáků  

Počet tříd v jednotlivých ročnících: zpravidla 1 třída v každém ročníků, případně dle kapacitních možností paralelní třídy. Velikost školy umožňuje bezprostřední 
každodenní kontakt mezi žáky bez ohledu na věk a zařazení do nižší či vyšší třídy, mezi žáky a učitelským sborem i vedením školy. Přehlednost dění na škole, 
partnerský přístup k žákům a vědomě zacílená výchovná práce jednoznačně souvisejí s nízkým výskytem sociálně patologických jevů. 

Škola sídlí na adrese Střížkovská 32/27 v blízkosti metra C Střížkov. Výuka je realizována v objektu, který je ve vlastnictví o.p.s. a skládá se celkem z budovy A-
D, které jsou situovány blízko sebe v plně oploceném areálu školy a mezi kterými je prostorný dvůr a venkovní hřiště pro aktivní relaxaci žáků a studentů. V 
budově A sídlí převážně nižší stupeň gymnázia, vyšší stupeň sídlí v budově B, budova C slouží jako administrativní zázemí s hudebnou a budova D zahrnuje 
mediální centrum a jazykové učebny. V každé budově je odpovídající hygienické zázemí a úložné prostory pro věci žáků a studentů. Vybavení školy odpovídá 
platným hygienickým a bezpečnostním normám a umožňuje bez problémů realizovat vzdělávací program. Škola disponuje prostornými kmenovými třídami a 
dále využívá moderně zařízené jazykové učebny pro dělenou jazykovou výuku, počítačovou učebnu a prostor mediálního centra s interaktivní tabulí, které 
bylo v roce 2010 nově vybudováno a poskytuje prostor pro realizaci moderní výuky, mimoškolních aktivit i odpočinkovou zónu pro žáky a studenty s přístupem 
na internet a s možností zapůjčení různých publikací. Jazykové učebny jsou zpravidla vybavené interaktivními tabulemi a rovněž řada kmenových tříd disponuje 
buď interaktivní tabulí, datovým projektorem či počítačem. Vybavení školy je průběžně aktualizováno a modernizováno. Pro výuku přírodovědných předmětů 
využívá škola multimediální laboratoř PASCO, která umožňuje realizovat experimenty s využitím interaktivní tabule.  Pro výuku tělesné výchovy je využíváno 
venkovní hřiště nebo tělocvična v ZŠ Chabařovická. Škola nedisponuje vlastní jídelnou a stravování je smluvně zajištěno na gymnáziu Litoměřická. 
 

Charakteristika pedagogického sboru 

Gymnázium má stabilizovaný a věkově mladý plně kvalifikovaný učitelský sbor čítající celkem přibližně 25 osob. Učitelé, kteří  nesplňují odbornou kvalifikaci z 
hlediska zákona o pedagogických pracovnících, spadají pod schválenou výjimku (rodilí mluvčí nebo odborníci z praxe). Přehledně, viz tabulka: 

 

Věk do 30 31-40 41-50 51-60 nad 61 

Počet pedagogů 4 8 6 6 1 
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Učitelé si dále rozšiřují svou kvalifikaci účastí na akcích DVPP dle plánu DVPP vydávaného ředitelkou školy, či studují související obory dle svého profesního 
zájmu. Výuku cizích jazyků zajišťují jak kvalifikovaní čeští učitelé, tak i rodilí mluvčí. Škola je řízena na principu rozšířeného vedení, které reprezentuje ředitelka 
školy ve spolupráci s předsedy předmětových komisí, výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, metodičkou personálního řízení a vedoucí ekonomkou 
školy 

 

Zaměření školy a dlouhodobé projekty  
 

Škola si stanovila vysoké cíle ve výuce německého jazyka. Je zařazena mezi školy s oprávněním připravovat na jazykovou zkoušku k dosažení Německého 

jazykového diplomu  I a II KMK, DSD (Deutsches Sprachdiplom I, II der KMK). DSD I dokládá úroveň zvládnutí jazyka dle SERR A2/B1, DSD II úroveň B2/C1. 

Tento diplom je garancí pro univerzitní studium v SRN a Rakousku, že jazykové a studijní schopnosti uchazeče jsou pro studium vyhovující. Uchazeči s diplomem 

jsou přijímáni v SRN a Rakousku ke studiu za stejných podmínek jako uchazeči domácí. Aby škola své cíle naplnila, zapojuje se pravidelně do dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti jazykové, metodické, konstrukce a hodnocení testů, dovedností vedoucích k úspěšnému složení DSD. Partnery jí jsou 

pověřenci německé Spolkové centrály pro zahraniční školství pro výuku německého jazyka v České republice, Goethův institut v Praze, Stálá konference 

ředitelů škol připravujících na DSD. Škola je pracovištěm koordinujícím a organizujícím krajské kolo mezinárodní soutěže v umění debaty a argumentace Jugend 

debattiert international. Škola se pravidelně zapojuje do soutěží Jugend musiziert international, Reziatationswettbewerb a sama organizuje 

celorepublikovou soutěž v kreativním psaní Jugend schreibt. 

Škola navázala spolupráci s větším počtem škol v SRN pro výměnu mládeže a realizaci společných projektů. Pro žáky VI/VII organizuje dvoutýdenní praktikum 

u firem v Hamburku. Financování těchto aktivit je realizován ve spolupráci s Českoněmeckým fondem budoucnosti. 

Druhým cizím jazykem je od primy angličtina. V případě zájmu jsou žáci připravováni na úspěšné složení zkoušek k dosažení mezinárodně uznávaných 

certifikátů KET, PET a FCE. 

Výuka další cizí jazyků je nabízena formou školního klubu, zájmového kroužku, případně nepovinného či volitelného předmětu. 

Žáci se pravidelně zapojují do olympiád a dalších soutěží v německém jazyce, anglickém jazyce,  českém jazyce, dějepise, biologii, chemii, 

zeměpise a matematice 

Realizované projekty za posledních pět let 
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Program, grantový program, dotační titul Výše schválené podpory Rok 

Fond Budoucnosti 140 000 Kč 2014 

Erasmus+1 comenius - KA2 - Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal 52 325 EUR 2014 

Erasmus+1 Comenius - KA1 - Vzděláváme se pro budoucnost GTM 32 065 EUR 2014 

Comenius-Program celoživotního učení 61 021 Kč 2014 

      

Fond Budoucnosti 437 320 Kč 2015 

      

Fond Budoucnosti 453 250 Kč 2016 

Cyrrus Advisory, a.s. - zřízení Dětského klubu a příměstského tábora 1 805 686 Kč 2016 

Hlavní město Praha - Jugend Schreibt 50 000 Kč 2016 

Hlavní město Praha - Moje rozhodnutí 31 000 Kč 2016 

Hlavní město Praha - Krok za krokem 16 000 Kč 2016 
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Erasmus+1 - KA219 - Die Welt ist bunt -Die Kunst zusammen zu leben 31 650 EUR 2016 

      

Fond Budoucnosti 780 493 Kč 2017 

Erasmus+1 - KA101-Cesta je cíl - metoda CLIL ve výuce 33 890 EUR 2017 

Hlavní město Praha - Jugend Schreibt 50 000 Kč 2017 

Hlavní město Praha - Moje rozhodnutí 37 500 Kč 2017 

Hlavní město Praha - Komplexní výcvik prevence 12 000 Kč 2017 

MŠMT - Podpora inkluzivního vzdělávání 684 897 Kč 2017 

      

Fond Budoucnosti 560 900 Kč 2018 

Hlavní město Praha - Jugend Schreibt 50 000 Kč 2018 

Hlavní město Praha - Moje rozhodnutí 57 100 Kč 2018 

Hlavní město Praha - KVP výcvik 7 500 Kč 2018 
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MŠMT- Šablony SŠ 583 305 Kč 2018 

 

 

 

2. Analýza stavu a potřeb  
 

Škola vychází z dotazníku Podpora krajského akčního plánování a z pravidelného vlastního hodnocení školy, které je popsané v koncepčním dokumentu 

Koncepce vlastního hodnocení školy a dále z facilitovaného setkání realizovaného ve spolupráci s naší základní školou a členy správní rady (zápis ze schůzky 

viz příloha). Na základě těchto dokumentů a v souladu se strategickými dokumenty ČR (např. Strategie 2020) vytyčujeme následující úkoly cíle pro Školní 

akční plán 

Povinné oblasti intervence 

2.1 Rozvoj kariérového poradenství 

● Vytvořit ve škole koncepční systém pro poskytování služeb kariérového poradenství, do kterého budou zapojeni nejen vyučující a další 
pracovníci školy, ale i externí odborníci 

● Zajistit funkční spolupráci s vysokými školami v ČR i zahraničí 
● Zajistit funkční spolupráci s firmami pro realizaci pracovních stáží  

Kariérové poradenství potřebujeme zaměřit především na oblast dalšího studia na vysokých školách v ČR i zahraničí. Cílíme na to, abychom se otevřeli pro 
spolupráci s vysokými školami (i technického zaměření) v německy mluvících zemích, konkrétně v oblasti blízko ČR. Cítíme nutnost vybudovat koncepční 
systém kariérového poradenství, který bude prostupovat celým osmiletým gymnáziem. S tímto koncepčním systémem souvisí i zařazení jednoho pracovního 
praktika jako  pevné součásti vzdělávání na GTM. Toto praktikum umožní studentům snadněji volit svou pracovní orientaci a vhodnou vysokou školu.  

2.2 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

● Rozšíření studentského fóra 
● Zvýšení znalostí pedagogů v této oblasti 
● Rozvoj transverzálních kompetencí  
● Rozvoj gramotností  
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Uvědomujeme si, že nevíme, do jakého prostředí připravujeme naše žáky, proto považujeme za zásadní rozvoj transverzálních kompetencí a gramotností. 
Cílíme především na finanční a mediální gramotnost, která je pro současnou dobu zásadní. Chceme studenty více zapojit do chodu školy, proto se 
zaměřujeme na rozšiřování studentského fóra a jeho zapojení do řízení školy 

2.3 Podpora polytechnického vzdělání 

● Zvýšení kvalifikovanosti učitelského sboru pro tuto oblast 
● Úprava ŠVP pro výuku v souvislostech 

Polytechnické vzdělávání chápeme jako oblast, která by se měla vyučovat v tematických celcích a nikoliv izolovaně. Cílíme na propojování 
mezipředmětových vztahů a spolupráci napříč jednotlivými předměty. To je oblast, kterou potřebujeme skutečně rozvinout a zapracovat na ní. S 
propojováním do tematických celků souvisí i smysluplná úprava školního vzdělávacího programu  

2.4 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

● Podporovat úspěšnost na trhu práce a u přijímacího řízení na VŠ 
● Navázat spolupráci se zaměstnavateli z německé jazykové oblasti 

Odborné vzdělávání není prioritou školy. Cílíme především na přechod na vysoké školy. Proto považujeme tuto oblast za propojenou s kariérovým 
poradenstvím a je pro nás zásadní motivace žáků k dalšímu studiu. Chceme navázat spolupráci s firmami z německého jazykového prostředí, čímž chceme 
namotivovat žáky ke studiu takových oborů, ve kterých se mohou uplatnit i v zahraničí  

2.5 Rozvoj škol jako center celoživotního učení 

● Zabezpečit dostatek finančních prostředků pro pracovníka, který by zaštiťoval oblast dalšího vzdělávání na škole 
● Podporovat rodiče žáků v zapojení se do procesu celoživotního učení ve škole 

V naší škole narážíme často na nedostatečnou znalost německého jazyka u rodičů našich studentů, proto cílíme na umožnění jim zvládnou základy němčiny 
přímo v naší škole. Dále v rámci spolupráce s rodiči a veřejností budeme nabízet i další vzdělávací aktivity tak, aby se škola stala centrem CŽV v dané lokalitě 
a ve své cílové skupině.  

2.6 Podpora inkluze 

● Rozvoj potenciálu každého žáka v bezpečném prostředí 
● Spolupracovat s MŠMT na změně přístupu k žákům s OMJ a podporovat jejich zařazení do vzdělávacího procesu i bez znalosti českého jazyka 
● Podporovat německou jazykovou menšinu  

Inkluzí je pro naši školu především respekt individuality a rozvoj potenciálu všech žáků. Zařazujeme především žáky s OMJ a příslušníky menšiny. Cílíme na 
hlubší spolupráci s MŠMT, která by umožnila snazší zařazování těchto žáků do naší školy. Inkluzivní přístup chceme aplikovat i v běžném rozdělování na 
předměty - tj. umožnit žákům volbu podle jejich nadání.  
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Nepovinné priority 

2.7 Rozvoj výuky cizích jazyků 

● navýšení komunikativních kompetencí  
● navýšení hodin vedených metodou CLIL 
● zařazení třetího cizího jazyka do učebního plánu 

Německý jazyk je základem naší školy. Přestože už teď máme dosažené vysoké výsledky v této oblasti cílíme na jejich další rozvoj. Cítíme potřebu navýšit 
předměty vedené metodou CLIL a rozvíjet komunikativní kompetence našich učitelů. Rovněž považujeme za důležité zařazení třetího cizího jazyka do našeho 
učebního plánu  

2.8 Digitální kompetence  

● aktivní využívání BYOD  
● rozvoj digitálních kompetencí při výuce všech předmětů  
● využívání digitálních zařízení jako běžné součásti práce a studia 

Rozvíjení digitálních kompetencí v době, kdy se hovoří o vzdělávání 4.0 je stěžejní. Považujeme za důležité smysluplně pracovat s tzv. BYOD - tedy s vlastními 
zařízeními žáků a vést je k jejich smysluplnému využívání. Rovněž si uvědomujeme, že zařazení rozvoje digitálních kompetencí do každodenní výuky vyžaduje 
velký další rozvoj pedagogických pracovníků, což také považujeme za jednu z priorit pro další období.  

3. Stanovení strategických oblastí  

− SMYSLUPLNÉ KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ JAKO ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO VSTUPU NA TRH PRÁCE 

− ROZVOJ GRAMOTNOSTÍ TRANSVERZÁLNÍCH KOMPETENCÍ JAKO ZÁKLAD PRO PODNIKAVOST, INICIATIVU A KREATIVITU 

− ROZVOJ POLYTECHNICKÉHO, PRAKTICKÉHO PŘÍRODOVĚDNÉHO A POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY 

− POSÍLIT UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE 

− DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO BĚŽNÁ SOUČÁST ŽIVOTA ŠKOLY 

− ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO STUDENTA V PROSTŘEDÍ RESPEKTU A DŮVĚRY 

− ZVÝŠENÍ KOMUNIKATIVNÍCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ 

− DIGITÁLNÍ KOMPETENCE JAKO BĚŽNÁ SOUČÁST STUDIA NA GTM 
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4. Návrh řešení - školní akční plán  

4.1 Rozvoj kariérového poradenství 

PRIORITA A: SMYSLUPLNÉ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ JAKO ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO VSTUPU NA TRH PRÁCE 

Kariérovým poradenstvím rozumíme především práci s žáky školy v oblasti jejich budoucího uplatnění, ať již v rámci směřování ke studiu na vysokých školách 
(což preferujeme), vyšších odborných školách nebo jejich případného uplatnění na trhu práce. Kariérové poradenství je součástí práce školního 
poradenského pracoviště a prolíná se vzdělávacím programem jako tzv. průřezové téma. Ve škole působí 1 výchovné poradkyně a jedna školní psycholožka. 
Prioritou školy je připravovat žáky na studium na vysokých školách v ČR a v zahraničí  

 

 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 
hodnocení  

Úkoly Předpoklady realizace 
(jsou-li) 

Finanční 
zdroje 

Termín  Zodpovíd
á 

Koncepce 
kariérového 
poradenství 
a jeho 
systematiza
ce v rámci 
GTM 

A1: Vytvořená 
koncepce 
kariérového 
poradenství  

koncepce je 
vytvořena, úkoly 
splněny a školy ji 
využívá 

A 1.1 Vytvořit koncepci kariérového poradenství  rozpočet do 6/2020 Sm 

A 1.2 Zařadit KP do plánu práce  rozpočet do 6/2020 Dv 

A2: Nastavení 
spolupráce s 
firmami pro 
praktikum v sextě 

Minimálně 5 
spolupracujících 
firem z různých 
oborů pro 
možnost praktika 
v sextě 

A 2.1 
Vytvoření databáze firem  rozpočet do 

12/2019 
Sv 

A 2.2 
Zařazení praktika do ŠVP  rozpočet do 6/2020 Sv 

A3: Nastavení 
vhodné spolupráce 
s odborníky  

Minimálně 3 
přednášky z 
česko-
německého 
prostředí 

A 3.1 Zajistit tři přednášky z prestižních oborů a 
německých firem 

spolupráce se 
zřizovatelem 

rozpočet do 6/2020 Sp 
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A4: Nastavení 
vhodné spolupráce 
s VŠ v ČR i zahraničí  

Spolupráce s UK  

Spolupráce s VŠ v 
SRN (min. 1) 

 

A 4.1 Účast v JUK zájem studentů rozpočet do 6/2020 Sv 

A 4.2 Zajištění spolupráce s VŠ v SRN zájem studentů rozpočet, 
Fond 
Budoucno
sti 

do 6/2021 Sv 
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4.2 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

PRIORITA B: ROZVOJ GRAMOTNOSTÍ TRANSVERZÁLNÍCH KOMPETENCÍ JAKO ZÁKLAD PRO PODNIKAVOST, INICIATIVU A KREATIVITU 

Škola má zařazenu podporu kompetencí k podnikavosti, inicitivě a kreativitě ve svém ŠVP dle požadavků RVP. Nicméně oblast tzv. gramotností považujeme 

za oblast, kde je možné se dále rozvíjet a posouvat - především s ohledem na vzdělávání 4.0. a rozvoj transverzálních kompetencí. Konkrétně bychom chtěli 

rozvíjet finanční gramotnost a schopnost řešit problémy, což považujeme za stěžejní transverzální kompetenci. Dále považujeme za zásadní rozvoj mediální 

gramotnosti a kritické zhodnocování informací.  

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 
hodnocení  

Úkoly Předpoklady realizace 
(jsou-li) 

Finanční 
zdroje 

Termín  Zodpovídá 

Zapojení 
žáků do 
chodu školy 
a zvyšování 
jejich 
kompetencí 
a 
gramotnost
í 

B1: Rozšíření 
studentského fóra 

navýšení 
spolupracujících 
členů fóra o 
minimálně 10 

Realizace 
minimálně 2 akcí 
studentského 
fóra 

 

B 1.1 nábor do studentského fóra zájem žáků rozpočet do 
6/2020 

Sm 

B2: Zvýšení znalostí 
pedagogů v této 
oblasti  

Proškolený 
učitelský sbor 

Dostatek 
materiálů pro 
průřezová témata 
a kompetence 

 

B 2.1 
školení pro učitelský sbor v rámci PT zaměření šablon šablona 

2.III/7 
do 
8/2020 

Sv 

B 2.2 

zajištění materiálů pro výuku zaměření šablon šablona 

2.III/13 

do 
12/2020 

Dv 

úprava ŠVP B 3.1 přepracovaný švp s ohledem na zařazení 
finanční gramotnosti  

 rozpočet do 
8/2021 

Dv 
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B3: Finanční 
gramotnost jako 
pevná součást ŠVP 

zapojení 
odborníků z 
praxe 

 

B 3.2 Zajištění externích odborníků pro besedy a 
projekty 

zájem ze strany učitelů rozpočet, 
zřizovatel 

do 
8/2021 

Sv 

B4: Mediální 
gramotnost a práce 
s informacemi 

práce s fake news 
jako součást švp 

mediální 
gramotnost 
realizovaná 
externím 
dodavatelem 

 

B 4.1 organizace pravidelných workshopů pro 
studenty - minimálně 2x ročně 

zájem ze strany 
studentů 

rozpočet, 
Fond 
budoucno
sti 

do 
6/2020 

Tl 

B 4.2 zakoupení materiálů pro mediální výuku nalezení vhodných 
materiálů 

šablony 

2.III/13 

do 
8/2021 

Še 

B 4.3 minimálně jeden workshop na rozvoj 
mediální gramotnosti 

zájem ze strany 
studentů 

šablony 

2.III/7 

do 
6/2022 

Še 

 
 

4.3 Podpora polytechnického vzdělávání 

PRIORITA C: : ROZVOJ POLYTECHNICKÉHO, PRAKTICKÉHO PŘÍRODOVĚDNÉHO A POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY 

 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 
hodnocení  

Úkoly Předpoklady realizace 
(jsou-li) 

Finanční 
zdroje 

Termín  Zodpovídá 

Rozvoj 
polytechnic
kého 
vzdělávání 
v 

C1: DVPP zaměřené 
na polytechnické 
vzdělání  

Absolvované 
DVPP v rozsahu 
min 8h u min 5 
PP 

 

C 1.1 Zajistit vhodné DVPP zájem PP šablony 

2.III/7 

do 
6/2020 

Dv 
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přírodověd
ných 
předmětec
h  

 

C2: Výuka v 
souvislostech 

Úprava Švp a 
zařazení PLT 
vzdělání do 
smysluplných 
vzájemně 
provázaných 
celků 

C 2.1 
Vytvoření návrhu nově provázaného  Švp 
zahrnujícího PLT vzdělání ve smysluplných 
celcích 

zájem PP rozpočet do 
6/2021 

Sv 

C 2.2 
Tvorba nového Švp zájem PP rozpočet do 

8/2021 
Sv 

C 2.3 zařazení mezipředmětové spolupráce PP zájem PP 
rozpočet do 

12/2021 
Sv/Dv 

C 2.4 
Vyhodnocení upraveného Švp, 
monitorování kvality 

zájem PP rozpočet do 
6/2022 

Xxxx 

 
 
 

4.4 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

PRIORITA D: POSÍLIT UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE 

Tuto prioritu chápeme tak, že úzce souvisí s kariérovým poradenstvím. Pro naši školu je stěžejní podporovat žáky v dalším studiu na tuzemských i 

zahraničních vysokých školách   

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 
hodnocení  

Úkoly Předpoklady realizace 
(jsou-li) 

Finanční 
zdroje 

Termín  Zodpovídá 

Naši 
absolventi 
jsou 
úspěšní na 
trhu práce 

D1: motivace a 
nabídka vhodných 
studijních 
programů pro 
absolventy GTM 

Studenti jsou 
úspěšní u 
přijímacího řízení 
na VŠ 

D 1.1 vytvoření databáze VŠ  rozpočet do 
8/2020 

Sm 

D 1.2 Umožnění stáží na VŠ různého typu zájem studentů rozpočet do 
8/2020 

Sv 
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Studenti se hlásí 
na VŠ různého 
typu 

Realizujeme 
setkávání s 
absolventy jako 
motivační faktor 
a kontrola jejich 
uplatnitelnosti na 
TP 

D 1.5 realizace setkání s absolventy 1x3roky zájem ze strany 
absolventů a studentů 

rozpočet do 
6/2022 

Dv 

D2: 
Spolupracujeme s 
konkrétními 
firmami 
navázanými na 
německy mluvící 
trh práce 

Navázaná 
spolupráce s 
německým TP 
(minimálně 2 
firmy) 

D 2.1 
Oslovení rodičů a zřizovatele  rozpočet do 

6/2020 
Sv 

D 2.2 

Pozvání zástupců firem do školy zájem firem rozpočet do 
6/2021 

Sv 

 
 

4.5 Rozvoj škol jako center celoživotního učení 

PRIORITA E: DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO BĚŽNÁ SOUČÁST ŽIVOTA ŠKOLY 

 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 
hodnocení  

Úkoly Předpoklady realizace 
(jsou-li) 

Finanční 
zdroje 

Termín  Zodpovídá 

Rozvinout 
školu jako 

E1: Kvalitní nabídka 
kurzů pro dospělé 

Realizace 
minimálně 

E 1.1 Definovat kontaktní osobu a koordinátora 
CŽV 

zájem ze strany rodičů VČ do 
8/2020 

Sv 



 

17 
 

centrum 
celoživotní
ho 
vzdělávání 

jednoho kurzu 
němčiny pro 
rodiče 

Realizace 
minimálně 1 
vzdělávacího 
workshopu pro 
veřejnost 

E 1.2 Vytvořit nabídku kurzů Nj zájem ze strany rodičů VČ do 
9/2020 

Sv 

E 1.3 Vytvořit nabídku workshopu pro veřejnost zájem ze strany rodičů VČ do 
9/2021 

Sv 
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4.6 Podpora inkluze 

PRIORITA F: ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO STUDENTA V PROSTŘEDÍ RESPEKTU A DŮVĚRY 

 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 
hodnocení  

Úkoly Předpoklady realizace 
(jsou-li) 

Finanční 
zdroje 

Termín  Zodpovídá 

Umožnit 
rozvoj 
potenciálu 
každého 
studenta s 
ohledem na 
jeho 
vzdělávací 
potřeby  a 
vytvořit 
prostředí 
plné 
respektu a 
důvěry  

F1: Rozšířit 
tandemovou výuku 

Zvýšit počet 
hodin 
vyučovaných 
tandemově o 10 
% 

 

F 1.1 Zajistit tandemového učitele nalezení kvalitního 
učitele 

šablony 

2.III/11 

do 
8/2021 

Sv 

F 1.2 Zajistit školení pro tandemovou výuku a 
zohledňování individuálních potřeb  

nalezení vhodného 
kurzu 

šablony 

2.III/7 

do 
8/2021 

Sv 

F 1.3 Návštěva školy v zahraničí a hospitace na 
tandemové výuce 

nalezení vhodné 
zahraniční školy, zájem 
ze strany učitelů  

šablony 

2.III/9 

do 
8/2022 

Sv 

F2: Kvalitní výuka 
pro žáky cizince 

Nabídka 
vzdělávání v 
němčině jako 
podpora rodilých 
mluvčích  

 

F 2.1 

Navýšení seminářů pro rodilé mluvčí nalezení vhodného 
učitele 

šablony 

2.III/12 

do 
8/2021 

Sv 

F3: Navýšení počtu 
volitelných 
předmětů jako 
nástroje pro 
individualizaci a 
rozvoj potenciálu 

Volitelné 
předměty 
zařazené v 
učebním plánu 
od sexty 

F 3.1 úprava učebního plánu  rozpočet do 
6/2021 

Sv 

F 3.2 zajištění pedagogických pracovníků pro 
volitelné předměty 

dostatek PP šablony do 
8/2021 

Sv 
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F4: Posílení 
preventivních 
aktivit a zařazení 
osobnostně sociální 
výchovy do 
vzdělávacího 
programu 

osobnostně 
sociální rozvoj je 
součástí 
vzdělávacího 
programu školy 

 

F 4.1 Zajištění školního psychologa - zajištění 
školního psychologa je prioritou v této 
oblasti  

získání finančních 
prostředků 

šablony 

2.III/3 

do 
12/2019 

Sv 

F 4.2 Vytvoření nové koncepce prevence  rozpočet do 
12/2019 

Uh 

 F5: Podpora 

německé jazykové 

menšiny  

Německou 

jazykovou 

menšinu a expaty 

můžeme bez 

problémů 

zařazovat do naší 

školy 

F 5.1 Získání výjimky od MŠMT pro zařazování 
žáků s OMJ do výuky bez znalosti čj 

zamítnutí ze strany 
MŠMT 

rozpočet do 
6/2020 

Sv, 
zřizovatel 

 
 

 

4.7 Rozvoj výuky cizích jazyků 

PRIORITA G: ZVÝŠENÍ KOMUNIKATIVNÍCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ  

 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 
hodnocení  

Úkoly Předpoklady realizace 
(jsou-li) 

Finanční 
zdroje 

Termín  Zodpovídá 

Rozvinuté 
komunikati

G1: Navýšení 
předmětů 

Navýšení 
předmětů 

G 1.1 Školení DVPP zájem ze strany PP šablony 

2.III/7 

do 
6/2020 

Sv 
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vní 
kompetenc
e ve třech 
světových 
jazycích u 
žáků na 
konci studia 
GTM  

vyučovaných 
metodou CLIL 

vedených 
metodou CLIL o 
10 % 

 

G 1.2 Exkurze v zahraničí zájem ze strany PP a 
zahraničí  

šablony do 
6/2021 

Sv 

G2: Rozvíjení 
jazykových 
kompetencí 
pedagogů v 
německém a 
anglickém jazyce  

Navýšení počtu 
německy 
mluvících 
pedagogů o 10 % 

 

G 2.1 
zařízení kurzů zájem ze strany PP šablony do 

6/2020 
Sv 

G 2.2 
zařízení pobytů v zahraničí  zájem ze strany PP šablony do 

6/2020 
Sv 

G3: Zařazení třetího 
jazyka do učebního 
plánu 

Zařazený třetí 
jazyk v UP 

G 3.1 Nalézt prostor pro třetí jazyk v UP zájem ze strany žáků 

možnosti disponibilních 
hodin 

rozpočet do 
6/2022 

Sv 

 
 

4.8 Digitální kompetence 

PRIORITA H: DIGITÁLNÍ KOMPETENCE JAKO BĚŽNÁ SOUČÁST STUDIA NA GTM 

 

 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 
hodnocení  

Úkoly Předpoklady realizace 
(jsou-li) 

Finanční 
zdroje 

Termín  Zodpovídá 

Rozvíjení 
digitálních 

H1: BYOD H 1.1 Vhodné DVPP zájem učitelů šablony do 
6/2021 

Sv 
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kompetencí 
se prolíná 
celým 
studiem na 
GTM  

BYOD se využívá 
běžně pro výukové 

potřeby 

 

H 1.2 Zařazení BYOD do výuky zájem učitelů rozpočet do 
9/2021 

Sv 

H2: rozvoj 
digitálních 
kompetencí při 
výuce všech 
předmětů 

využívání 
digitálních 
zařízení je běžnou 
součástí výuky 

 

H 2.1 
Vhodné DVPP zájem učitelů šablony 

2.IIUI/7 

do 
6/2020 

Sv 

H 2.2 
Kvalitní vybavení, obnova  dostatek finančních 

prostředků 
rozpočet, 
zřizovatel 

do 
8/2022 

Sv 

H3: využívání DT 
jako běžné součásti 
studia, práce a 
života 

Studenti jsou 
schopni bezpečně 
využívat DT pro 
studium 

 

H 3.1 Zařazení preventivních aktivit do 
programu školy 

nalezení času  rozpočet do 
6/2020 

Sv 

 
 

Shrnutí:  

Školní akční plán Gymnázia Thomase Manna  pro období 2019 – 2022 zpracovalo vedení školy (užší tým) po konzultaci se správní radou a s předsedy 

předmětových komisí (širší tým, po diskuzi v rámci jednotlivých PK). V elektronické podobě byl ŠAP poskytnut všem PP k připomínkování a následnému 

zapracování pozměňovacích návrhů. 
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5. Stanovisko odborného garanta projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)  
 

„Stanovisko odborného garanta projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)“ je vyjádřeno tzv. doložkou, která je generována 

automaticky poté, co odborný garant P-KAP tento ŠAP/PA schválí a uloží do systému is.pkap.cz, kde bude následně k dispozici ke stažení ve 

„Školních dokumentech“. Doložka obsahuje unikátní kód, který nahrazuje podpis odborného garanta P-KAP. 

 

 

 

 

http://is.pkap.cz/

