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1.1  Název školy
 Gymnázium Paměti národa, s. r. o.

1.2 Adresa školy
 Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1

1.3 Právní forma školy
  Gymnázium Paměti národa, s. r. o. je společnost s ručením omezeným. Zřizovatel školy 

Gymnázium Paměti národa, s.r.o. je dceřinou společností neziskové organizace  
Post Bellum,  z. ú.; www.postbellum.cz

1.4. Identifikační čísla školy
 IČ: 09552073
 IZO: 181 118 831

1.5 Obor vzdělávání a cílová kapacita školy
 79-41-K/41 Gymnázium podle § 18 školského zákona, cílová kapacita školy – 120 žáků

1.6. Bankovní účet školy
 Komerční banka, a. s., Štefánikova 22, 150 00 Praha 5; 123-2613050237/0100

1.7 Webová stránka školy
 https://gymnazium.pametnaroda.cz/

1.8 Vedení školy
  ředitel Gymnázia Paměti národa PhDr. Salim Murad, PhD.
 kontakt: salim.murad@gymnaziumpn.cz 
 zástupkyně ředitele Gymnázia Paměti národa Mgr. Et Mgr. Jana Ter-Akopow Čemusová
 kontakt: jana.cemusova@gymnaziumpn.cz
 
1.9 Školská rada
Na první třídní schůzce prvního ročníku gymnázia, která se uskutečnila dne 2. 9. 2021, byli zvoleni 
rodiči a zákonnými zástupci jako zástupci rodičů žáků ve školské radě Hana Staňková a Petr Vachek. 
Stejně tak se uskutečnila volba zástupců učitelského sboru a jako zástupkyně byly do školské rady 
zvoleny třídní profesorka Eva Marková a vyučující anglického jazyka Lucie Cupalová. Ustavující 
schůze školské rady proběhla dne 30. 9. Jako zástupkyně zřizovatele se jí zúčastnila též jednatelka 
gymnázia Magdalena Benešová a ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa, účasten byl též ředitel školy. 
Na ustavující schůzi byl schválen jednací řád školské rady gymnázia a také byla zvolena Magdalena 
Benešová předsedkyní školské rady. Ve školním roce 21/22 se uskutečnilo ještě jedno prezenční 
setkání školské rady, a to dne 24. 6. Z obou jednání byl vyhotoven zápis Evou Markovou. Zápis je 
k dispozici u vedení školy.

1.10 Vize a hodnoty školy
Magdalena Benešová, Hana Hniličková, Mikuláš Kroupa a Andrej Novik, tedy ti, kteří s vytvořením 
gymnázia přišli, mu dali do vínku humanitní zaměření, zaměření na celostní rozvoj studentů, důraz 
na rozvoj pisatelské gramotnosti a argumentačních a prezentačních kompetencí napříč předměty, 
mezigenerační spolupráci a pedagogickou efektivitu. To vše podpořené a inspirované poválečnou 
Kolejí Jiřího z Poděbrad, praxí vzdělávacího oddělení neziskové organizace Post Bellum a skautingem. 
Toto jsme se snažili naplnit a rozvinout v ŠVP, které jsme ve školním roce 21/22 naplňovali a kde si 
je možné přečíst celou vizi školy, stejně jako se dozvědět o profilu absolventa, metodách vzdělávání 
na gymnáziu a nepominutelné roli studentské samosprávy v životě školy. (Úvod k ŠVP je k dispozici 
na stránkách školy: gymnazium.pametnaroda.cz.) Vize a hodnoty školy se odrazily též v preambuli 
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a dikci celého školního řádu schváleného školskou radou gymnázia dne 30. 9. V preambuli školního 
řádu gymnázia čteme: „Žáci i pedagogové, kteří se ucházejí o to být součástí učící se pospolitosti 
Gymnázia Paměti národa, jsou si vědomi toho, že tak činí dobrovolně, na základě vlastního zájmu a při 
vědomí si spoluzodpovědnosti za takové klima školy, kde každý žák bude mít možnost učit se, rozvíjet 
se a přemýšlet v bezpečném a tvůrčím prostředí a každý pedagog bude mít radost v takové učící se 
komunitě respektujících žáků pracovat. To vše v souladu s hlavními principy ŠVP, tedy školy, která 
všemi svými členy rovným dílem usiluje o naplnění vize J. A. Komenského: Kterak učiniti, aby člověk 
dělal dobré, i když se nikdo nedívá?“

1.11. Stručná charakteristika materiálně–technického vybavení školy
Gymnázium sídlí na adrese Opatovická 160/18, Praha 1. Škola obývá patro společně s Vyšší odbornou 
školou publicistiky (VOŠP). S touto školou sdílí vrátnici, kde je v čase otevření budovy stálá služba. 
Samotné gymnázium je pak od VOŠP odděleno zabezpečeným vchodem, kam je vstup možný pouze 
na ISIC/ITIC karty vydané gymnáziem. Jinak je do gymnázia přístup pouze na zazvonění, kdy otevře 
stálá služba, která je na gymnáziu přítomna vždy od 8:00 do 17:00 každý pracovní den. Samotné 
prostory gymnázia pak tvoří tři učebny, společenská místnost a minikuchyňka pro žáky a žákyně, 
kuchyňka pro učitelský sbor a další odpovídající hygienické zázemí. Učebny jsou vybaveny tabulemi, 
flipchartem, dataprojektorem, počítačem připojeným na internet a vybaveným běžným softwarem, 
který pedagogové používají při své práci. Každá učebna je vybavena reproduktory, dvě z učeben lze 
zastínit, zbylou pak neprůsvitným závěsem rozdělit na polovinu. V učebnách jsou také úložné skříňky.
Sborovna školy je opět vybavena způsobem, který dává pedagogům možnost připravit si výuku 
odpovídající nárokům 21. století.
Vedení školy společně se zřizovatelem dbalo toho, aby se žáci ve škole cítili maximálně bezpečně 
a vzali si prostor školy za svůj. K tomu dopomohla série workshopů s umělci, pod vedením zástupkyně 
ředitele školy, kdy si žáci zvolili uspořádání odpočinkové a společenské části školy tak, aby byli 
spolutvůrci atmosféry školy. Veškerou výzdobu stěn namalovali a rozhodli o ní sami žáci.

1.12 Pracovníci, právnické osoby
Ve školním roce 2021/2022 působili na Gymnáziu Paměti národa tito pedagogové a pedagožky:

Mgr. Martin Bořkovec – dějepis
Bc. Ondřej Brém – informační a komunikační technologie (formgiving)
Mgr. Lucie Cupalová – anglický jazyk
Mgr. et Mgr. Jana Ter-Akopow Čemusová – základy společenských věd
Bc. Eliška Hornová – zeměpis
Mgr. Anežka Hošková – biologie (první pololetí)
Mgr. Petr Chára – matematika, fyzika
Ing. Dorota Konvalinková – chemie
Mgr. Anna Kozáková, MBA – francouzský jazyk, estetická výchova (formgiving)
Mgr. Eva Marková – český jazyk a literatura, německý jazyk
PhDr. Salim Murad, PhD. – základy společenských věd, Paměť národa, mediální výchova
Mgr. Kateřina Remišová – biologie (druhé pololetí)
Bc. Tomáš Samsely – tělesná výchova
Mgr. Andrej Novik – metodik Gymnázia Paměti národa
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Kvalifikovanost:

Vzdělávání zajišťoval převážně kvalifikovaný pedagogický sbor 12 učitelů. Pouze dva pedagogičtí 
pracovníci nesplňující potřebné kvalifikační předpoklady, přičemž jeden si doplňuje požadované 
vzdělání studiem, další je zaměstnán na dobu nezbytně nutnou a v nezbytném rozsahu.

Školní psycholog: Mgr. Zuzana Ouhrabková
kontakt:  zuzana.ouhrabkova@postbellum.cz 
Výchovným poradenství byla pověřena zástupkyně ředitele Jana Ter-Akopow Čemusová

Nepedagogičtí pracovníci školy – od září až do listopadu a následně od měsíce února na škole 
působila Bc. Anna Holemá (sociální sítě, pomoc s přijímacím řízením, administrativa, Škola online, 
kvalitativní šetření v rámci Akademie Gymnázia Paměti národa). Od května na škole působila Andrea 
Buchlová, která měla na starosti podporu adaptační třídy pro studenty z Ukrajiny, která byla na 
gymnáziu otevřena díky Metě, o.p.s. – Společnosti pro příležitosti mladých migrantů. Ekonomické 
otázky chodu školy, stejně jako sběr dat v dané oblasti a jejich hlášení koordinovala paní zástupkyně 
Jana Ter-Akopow Čemusová společně s finanční ředitelkou organizace Post Bellum Věrou 
Převrátilovou a jednatelkou Magdalenou Benešovou. Právní konzultace pro gymnázium zajišťovala 
Mgr. Hana Hniličková. Technický chod školy pak po celý školní rok zajišťoval Viktor Ter-Akopow 
s podporou produkce společnosti Post Bellum, zejména Jakuba Pánka. IT podporu, pokud bylo třeba, 
měl na starosti Jiří Lundák. Grafické materiály pro školu připravovala Tereza Tomášová.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Kurzy dalšího vzdělávání se zúčastnili vyučující:

Lucie Cupalová: Oxford University Press – konference: For the Love of Teaching, 26. 8. 2021; NPI: 
Hry v cizích jazycích, 29. 11. 2021; NPI: Práce se třídou aneb proč a jak vytvořit ze třídy fungující 
tým, 2. 2. 2022; Třídnické hodiny s hodnotovkou (Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney), 4. 5. 2022; 
Post Bellum a Salim: Workshop k integraci ukrajinských žáků, 24. 5. 2022

Eva Marková: Čtení a psaní poezie ve škole, 23. 10. 2021; Jak na Maraton psaní dopisů ve škole, 
4. 11. 2021; Proč jsme odešli aneb Příběhy našich sousedů ve světě, 24. 11. 2021; Třídnické hodiny 
s hodnotovkou: Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney, 4. 5. 2022

Anna Kozáková: Teorie a praxe hudební výchovy VII, 11. a 12. 11. 2021; Post Bellum Síť škol, seminář 
„Reklama a etnické stereotypy“, 18. 1. 2022 online

Lucie Cupalová, Eva Marková, Kateřina Remišová, Salim Murad, Jana Čemusová, Ondřej Brém se 
společně se studentkami a studenty zúčastnili konference Inovativní vzdělávání na středních školách 
(19. 2. 2022).

Salim Murad: CEDU Začínám ředitelovat, IKAP leadership program, Pražský inovativní institut (obé 
jaro 2022)

Výčet není úplný, další školení absolvovaná pedagogy se týkala studentů se speciálními potřebami.
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Pravidelná školení pedagogů

Třikrát se ve školním roce uskutečnila školení – setkání celého pedagogický sboru. První před 
začátkem školního roku, kde školení v rámci prevence šikany a dalších patologických jevů provedla 
školní psycholožka Zuzana Ouhrabková. Druhé setkání na obdobné téma proběhlo ve dnech 
25. a 26. 10. 2021 a třetí pak ve Veltrusech ve dnech 4.–6. 2. 2022. První část víkendového školení 
byla věnována vyprávění příběhů (lektor Martin Hak), druhá část tomu, proč a jak učíme (lektoři 
Magdalena Benešová a Andrej Novik) a komunikaci v rámci týmu (lektorka Jana Ter-Akopow 
Čemusová).

Pravidelně se na škole též konala supervize pro pedagogy. Supervizorkou byla Eva Weissová, 
organizovala Jana Ter-Akopow Čemusová.

Na gymnáziu se uskutečňují školení lektorů v rámci sítě škol Paměti národa a také vystoupení členů 
Expertní rady Gymnázia Paměti národa, koná se v něm Akademie Gymnázia Paměti národa a to 
vše jsou příležitosti otevřené jak žákům a vyučujícím, tak rodičům a prarodičům žáků a je to opět 
příležitost pro společný vědomostní růst celé pospolitosti gymnázia. Možnosti pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků se tak často odehrávají přímo na gymnáziu. Často se těchto školení 
účastnili i žáci gymnázia, jako tomu bylo v případě školení o médiích a etnických stereotypech, 
konzumní společnosti, jinakosti ve škole.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, 
spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Gymnázium bylo zřízeno jako dceřiná společnost nevládní organizace Post Bellum, jejímž 
nejvýznamnějším projektem je projekt Paměť národa. Paměť národa je provázána se školou nejen 
projektem Příběhy našich sousedů, který byl realizován v předmětu Paměť národa v prvním ročníku 
ve druhém pololetí, ale též celou řadou dalších aktivit. Ať již účastí studentek a studentů na aktivitách 
Paměti národa, nebo tím, že na gymnázium chodí mimo výuku přednášet osobnosti sdružené 
v Expertní radě Gymnázia Paměti národa (viz https://gymnazium.pametnaroda.cz/skola/rada/).
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Jazykové vzdělávání, podpora jazykového 
vzdělávání

Vyučující jazyků patřily na gymnáziu k těm, které se nejvíce účastnily dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků, viz údaje výše.
Škola též úzce spolupracovala s americkými vysokoškolskými programy CIEE, CET Academic 
Programs a s New York University. Díky tomu studenti mnohokrát absolvovali přednášky, debaty 
s rodilými mluvčími v anglickém jazyce. Měli společné projekty (např. Jana Čemusová – cultural 
partners), navštívili CIEE i NYU v Praze. V letním semestru pak na gymnázium v rámci odborné 
stáže docházela každý týden studentka Emily Trouba z University of Nebraska, Lincoln, která v Praze 
studovala v rámci pobytu zorganizovaného CET Academic Programs a vedla dobrovolné hodiny 
anglické konverzace. Ve školním roce se též uskutečnil projekt Human Library organizovaný NYU 
(Diversity an interactive experience, uskutečnil se 8. 12. 2021).

Všem pedagogům a pedagožkám gymnázia patří za jejich podíl na vzniku školy a jejich nasazení 
v prvním roce chodu gymnázia veliké poděkování.

Výsledky vzdělávání žáků

V prvním ročníku začalo na gymnáziu studovat k 1. září 2021 30 žáků a žaček. 27 bylo přijato 
a odevzdalo své zápisové lístky v rámci dvou kol přijímacího řízení, které se uskutečnilo na jaře roku 
2021. Do obou kol se celkem přihlásilo 150 uchazeček a uchazečů. Tři zájemci o studium na GPN do 
školy přestoupili v létě před zahájením školního roku. 
Po skončení prvního ročníku lze konstatovat, že 17 žáků a žaček prospělo, 13 prospělo 
s vyznamenáním, uzavřenou klasifikaci za školní rok 2021/2022 mají všichni. 
Absence celkem: 6045 omluvených hodin, 238 hodin jako nezapočítávaná absence. Průměrná 
absence na žáka je 201,5 hodiny. Absence je vysoká proto, že celý školní rok byl poznačen 
pandemií covidu-19, což znamenalo, že žáci opakovaně odcházeli do karantén nebo byli nemocni. 
Po konzultacích s hygienou dokonce došlo k doporučení, aby ve dnech od 17. do 31. ledna zůstali 
studenti doma. Škola i v těchto dnech nadále zůstala otevřena, ale výuka probíhala distančně 
a několik málo žáků, kteří do školy přišli, sedělo odděleně v různých učebnách a vzdělávali se 
distančně. 
V průběhu školního roku probíhalo povinné testování na covid-19 antigenními testy a v době vrcholu 
pandemie na přelomu roku 21/22 též za spolupráce s laboratoří AeskuLab dobrovolné preventivní 
testování PCR metodou.
Po skončení školního roku přestoupili čtyři žáci z Gymnázia Paměti národa na jiné gymnázium. Jeden 
student se následně na Gymnázium Paměti národa vrátil.
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Studenti se SPU, zabezpečení výuky žáků mi-
mořádně nadaných, sociální aspekt

Studenti s diagnostikovanými SPU byli vzděláváni v souladu s doporučeními   pedagogicko-
psychologické poradny. Vyučující věnují těmto žákům zvýšenou pozornost a postupují podle 
doporučení PPP či SPC. Každý týden v pondělí odpoledne byla ve škole přítomna školní psycholožka 
a byla k dispozici žákům i pedagogům ke konzultacím. Pokud jde o nadané žáky, škola v uplynulém 
školním roce nabízela velký počet projektových aktivit a možností zapojení se do široké škály aktivit ať 
už školních, nebo navázaných na další aktivity Post Bellum, zapojení do olympiád či soutěží. Zároveň 
škola aktivně podporovala vlastní aktivitu studentů. Učitelé byli vybízeni, aby učili diferenciovaně. 
Na škole jsou vítáni žáci a žačky z různého sociálního prostředí a na podporu těch z žáků, kteří jsou na 
gymnázium přijati, ale sociální situace jejich rodiny či zákonného zástupce neumožňuje, aby žák mohl 
na gymnáziu studovat, existovala již od začátky výuky prvního ročníku možnost žádat o stipendium. 
Získání prostředků do stipendijního fondu školy bylo prioritou jak zřizovatele, tak vedení školy. Patří 
velké poděkování všem dárcům, kteří do stipendijního programu přispěli. 
Pro nadcházející školní rok 2022/2023 se přihlásilo 35 zájemců o studium na gymnáziu, z toho 34 se 
přijímacího řízení zúčastnilo a 28 bylo přijato. Na odvolání byl následně přijat jeden student, který též 
odevzdal svůj zápisový lístek. Zápisový lístek odevzdalo celkem 24 studentek a studentů. 
 
Vzdělávání po celý školní rok probíhalo v souladu s ŠVP školy. 

Rozvrh prvního ročníku: 

 
Ve školním roce 2021/2022 byla udělena pochvala ředitele školy Marianně Kohoutové, 
Jonáši Vágnerovi, Dávidu Huljakovi a Evě Prokešové. Pochvala třídní učitelky byla udělena 
Natálii Kučerové a Rostislavu Ottomanskému.
Mnozí z kolektivu studentů gymnázia se zasazovali o zlepšení studijního prostředí, všestrannou 
pomoc svým spolužákům i vyučujícím, ale tito, ať již jde o reprezentaci školy, zájem a zasazování se 
o školní samosprávu, nebo každodenní pomoc a participaci na chodu školy, si zaslouží tuto výslovnou 
pochvalu i na vysvědčení, neboť jejich nasazení bylo mimořádné. Veliké poděkování však patří i 
ostatním žačkám a žákům školy. 

Gymnázium Paměti národa úprava 9.9.

Školní rok 2021/22

8:30-10:00 9:15-10:00 10:15 - 11:45 12:00-12:30 12:45- 14:15 14:30-16:00 16:05 - 17:35
8:30 - 9:15 9:15-9:55 10:15-11:00 11:00-11:40 (11:40-12:45) 12:45-13:30 13:30-14:10 14:30-15:15 15:15-15:55 16:05-16:50 16:50-17:30

Pondělí TH MV NJ EM oběd Fy M 15:30-17:30 konzultace 

EM SM FJ AK PCH PCH se školní psycholožkou

úterý ČJ EV 2                                       AK oběd EV 1                                AK NJ               EM
EM ICT 1 OB ICT 2 OB FJ                 AK

středa Bi AJ 1 LC oběd AJ 2 LC M
AH ZSV 2 SM ZSV 1 SM PCH

čtvrtek Z AJ 2 LC oběd AJ 1 LC D PN
EH A1 samostudium A2 samostudium MB SM

pátek Ch ČJ ČJ oběd lichý týden: TV-CH TV-D TS
DK EM sudý týden: TV-D TV-CH TS

Poznámka:  dopolední  AJ: začátek v 10:25, konec v 11:55
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Výsledky šetření České školní inspekce 
na Gymnáziu Paměti národa

Ve dnech 26. 5. 2022 až 30. 5. 2022 provedla Česká školní inspekce gymnáziem a jeho zřizovatelem 
vyžádanou inspekční činnost. Z provedené inspekce byla sepsána zpráva, která je součástí přílohy 
této výroční zprávy. Vedení školy se plně ztotožňuje se závěry inspekční zprávy, vítá ji a doporučení 
obsažená v inspekční zprávě jsou příležitostí, jak zlepšit chod školy. Na základě provedené inspekce 
škola obdrží nejvyšší možný příspěvek pro soukromé školy a i to povede k naplnění doporučení, 
která z inspekční činnosti ČŠI vzešla. Inspekční zprávu lze nalézt na stránkách gymnázia: https://
gymnazium.pametnaroda.cz/media/sites/6/GPN_Inspekcni_zprava-1.pdf 

 Akademie Gymnázia Paměti národa

Společně s výukou žáků a žaček prvního ročníku byla na gymnáziu spuštěna Akademie Gymnázia 
Paměti národa, která vznikla z iniciativy Magdaleny Benešové k naplnění jednoho z cílů vzniku 
gymnázia, a to podpořit mezigenerační učení. Nejprve byla akademie nazývána Seniorskou 
akademií Gymnázia Paměti národa a následně byla pro letní semestr přejmenována na Akademii 
Gymnázia Paměti národa. Vypsané a realizované kurzy prvního ročníku jsou společně se jménem 
přednášejícího a počtem účastníků poznamenány níže. Akademie se stala místem vytváření 
pospolitosti gymnázia, propojující žáky, kteří do akademie chodili, jejich rodiče či prarodiče 
a pedagogy gymnázia, stejně jako širší okruh zájemců kolem vzdělávacích aktivit Paměti národa.
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Zimní semestr

Úvod do antické filosofie, David Bartoň, 7 účastníků
Úvod do křesťanské tradice, David Bartoň, 13 účastníků
Demokracie – historické milníky, soudobé podoby, Salim Murad, 10 účastníků

Letní semestr

Úvod do antické filosofie, David Bartoň, 5 účastníků
Úvod do křesťanské tradice, David Bartoň, 15 účastníků
Historie médií ve světle česko-německého nacionalismu, Ivan Štern, 10 účastníků
Holocaust skrze tvorbu Arnošta Lustiga, Josef Pepi Lustig, 16 účastníků
Konzumerismus a migrace, Salim Murad, 15 účastníků

Školní samospráva – studentský parlament – 
rodiče, zákonní zástupci

Aby došlo k naplnění ideálů, které gymnázium chce zosobňovat, byl ve školním roce 21/22 nejprve 
studenty školy – tedy prvním ročníkem gymnázia – zvolen přípravný výbor, který následně sám 
zorganizoval volby do školní samosprávy. Ve volbách dostali důvěru spolužáků Emma Tomková jako 
předsedkyně školní samosprávy, Marianna Kohoutová jako místopředsedkyně a Jonáš Vágner jako 
místopředseda. Všichni tři zvolení zástupci se pustili do práce a za zastupování hlasu svých spolužáků 
a za práci pro celou školu zaslouží veliké poděkování. 
Intenzivní součástí života školy byli po celý první školní rok její existence i rodiče. Jejich zájem, účast 
na projednávaných záležitostech, mimoškolních aktivitách, výletech mimo Prahu, jejich nápady 
na zlepšování běhu školy nebo oprávněná kritika měly vždy své důležité místo a byly vedením školy 
brány jako důležitá zpětná vazba, jako důkaz partnerství. Za veškerou energii, kterou rodiče vložili 
do gymnaziálního společenství, jim opět patří velký dík. 
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Školní a mimoškolní aktivity

Z celkového přehledu všech školních a mimoškolních aktivit, které se odehrály první školní rok na 
Gymnáziu Paměti národa, zmiňme nejprve ty, které se odehrály mimo Prahu. 
První z nich byl adaptační kurz ve Slavonicích (6. až 9. 9.). Uskutečnil se ve spolupráci s místním 
Spolkovým domem, jenž byl centrem aktivit, které učitelé přijíždějící na adaptační týden společně 
s psycholožkou školy a dalšími hosty pro nastupující žáky připravili. Místem plánovaného vyvrcholení 
týdne, tedy místem zakončení vzdělávací hry, mělo být nedaleké rakouské Musem Humanum se svou 
synkretickou pokladnicí artefaktů kultur a náboženství ze všech koutů světa, ale pro podezření na 
covid-19 nakonec nebylo možné překonat hranici mezi ČR a Rakouskem, a tak byla místem zakončení 
kurzu Galerie Masna Jaroslava Abbé Libánského. 
Další cestou mimo Prahu byla jednodenní fotografická výprava, která se uskutečnila v rámci 
formgivingu (estetika a IT) a biologie. Výprava byla organizována jako integrovaná výuka 
Annou Kozákovou, Kateřinou Remišovou a Ondřejem Brémem a uskutečnila se dne 1. 3. 2022.
Následoval výjezd studentů gymnázia organizovaný třídní profesorkou Evou Markovou za přispění 
Elišky Hornové a dalších pedagogů do Oparenského mlýna na Lovosicku ve dnech 17–19. 3. Zde si 
mimo jiné studenti připravili celodenní orientační hru pro své rodiče, kteří za nimi v sobotu přijeli.
13. 4. sedm studentů a studentek gymnázia a jedna účastnice Akademie gymnázia prezentovali výuku 
Gymnázia Paměti národa v Českých Budějovicích v rámci Noci vzdělávání organizované organizací 
Otevřeno na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.
18. 6. se studenti a studentky gymnázia zúčastnili akce v Kutné Hoře v rámci literární soutěže Mladí 
HUMANisté, která byla na gymnáziu organizována Evou Markovou a kde studenti prvního ročníku byli 
porotci této mezinárodní soutěže, kterou organizovala Nadace Arnošta Lustiga. 
Ve dnech 27 až 29. 6. se pak uskutečnil mini projektový týden Svoboda a totalita, jedinec a masa 
a možnosti umění přispět k uchování svobody a demokracie. V rámci něj studenti navštívili místo 
bývalého koncentračního tábora v Mauthausenu, navštívili též Linec, pracovali s umělci Divadla 
Continuo na Švestkovém dvoře v Malovicích, debatovali s historikem Janem Urbanem a shlédli 
představení Say it quieter, if you can choreografky Niny Bulgakové, toho času v exilu v České 
republice. Nezapomenutelné bylo též setkání s panem farářem Josefem Prokešem.

Z aktivit, které se uskutečnily v Praze, zmiňme přednášku profesora Daniela Kroupy, který na 
gymnáziu vystoupil 23. 9. a uvedl žáky do světa řecké filosofie, dále zmiňme přednášku a debatu 
s ředitelem organizace Post Bellum Mikulášem Kroupou, který v rámci kurzu Paměť národa 
započal samostatnou týmovou práci studentů gymnázia na rozkrývání zajímavých historických 
otázek spojených s českou moderní historií, otázek, které studenti řešili svou badatelskou prací. 
Zaznamenané výsledky představili v programu, který sami vytvořili a veřejně prezentovali dne 
2. února v Národním památníku na Vítkově.
Dne 4. až 5. 11. zorganizovala profesorka anglického jazyka Lucie Cupalová Halloween party – den 
s přenocováním ve škole. Žáci měli možnost strávit výuku v kostýmech, uspořádali též bake sale 
charitativní sbírku a sami zvolili, kam půjde výtěžek ze sbírky, a to na základě představení projektů, 
které si zasloužily podpořit. Celý den byl velmi vydařenou událostí plnou nejen zábavy, ale též zájmu 
o druhé.
K dalším významným studentským počinům v Praze připočtěme studentské workshopy, které 
studenti gymnázia připravili pro žáky základních škol: ZŠ Janského, Praha 13, ZŠ Kladská, Praha 2 
a ZŠ Kutnohorská 36, Dolní Měcholupy. Na těchto třech základních školách studenti vystoupili se 
svými připravenými workshopy ve dnech 15 a 16. 11. 
11. 11. na Den veteránů se studenti školy aktivně zapojili do sbírky organizace Post Bellum (organizace 
na škole Jana Čemusová).
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Dne 17. 11. pak studenti gymnázia v rámci zapojení školy do „Sametu na školách“ uskutečnili následující 
program:
17. listopad, Písecká brána
14:10–14:55 – debata s Janem Urbanem (novinář, historik)
15:00–15:30 – debata s Otakarem Foltýnem (důstojník Generálního štábu Armády ČR)
15:30–16:00 – debata s Igorem Blahušiakem (ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech, 
Úřad vlády ČR)
16:00–16:45 – debata s Bohumilem Kartousem (ředitel Pražského inovačního institutu)
17:00 – promítání filmu KOUŘ (film z roku 1991, režie Tomáš Vorel)
cca 20:00 – konec setkání
(Festival připravily studentky Gymnázia Paměti národa Amálie Elbel, Linda Rettová, Alžběta Přikrylová 
a další.)

23. listopadu se na gymnáziu uskutečnil hudební jam organizovaný Annou Kozákovou ve spolupráci 
se studenty.

24. listopadu se pak uskutečnil v rámci festivalu Samet na školách Romský den na gymnáziu. Den 
pro nás připravily pracovnice Centra Romů a Sintů v Praze – Muzea romské kultury dr. Olga Vlčková 
a Mgr. Veronika Kolaříková a vystoupil na něm též Čeněk Růžička (online).

14. 12. na gymnázium zavítal vyšetřovatel OSN Vladimír Dzuro, který hovořil se studenty o potřebě 
hledat spravedlnost.

15. 12. na škole proběhl Maraton psaní dopisů, na poštovné byly využity prostředky získané během 
akce Charity Halloween.

Dne 17. 12. se uskutečnil Psychohygienický den, kde vystoupil se svou přednáškou o virech též prof. 
Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy.
(Psychohygienický den připravily Zuzana Ouhrabková, Jana Čemusová a Eva Marková.)

21. 12. přijala pozvání Anny Kozákové a Ondřeje Bréma paní Sara Polak a debatovala se studenty 
o umělé inteligenci.

2. února proběhlo online setkání pedagogického sboru se členy Expertní rady gymnázia.

10. února na gymnáziu vystoupil pan Martin Kroupa se svou přednáškou o tázání se pamětníků.

15. 2. jsme pak uvítali na přednášce dalšího člena expertní rady gymnázia dr. Stříbrného, který 
přednesl téma Perzekuce křesťanů-katolíků v čase obou totalit minulého století.

24. 2. jsme aktuálně zařadili debatu s Františkem Kadlecem, který se ve veřejnoprávním rozhlasu 
dlouhodobě věnuje tématu Ukrajina. František Kadlec se pak i díky svému ukrajinskému zázemí 
stal naším průvodcem po situaci v napadené zemi a pravidelně s námi přicházel debatovat na téma 
Putinovy agrese na Ukrajině.

25. 2. se na gymnáziu uskutečnila dlouho připravovaná konference, kterou v podobě projektů 
připravila profesorka chemie Dorota Konvalinková společně s týmy svých studentů.

12. 4. měla profesorka Kateřina Remišová svůj projektový den se studenty v Botanické zahradě 
v Praze.

Dne 13. 4. nás přijal na Ministerstvu obrany ČR náměstek ministryně obrany PhDr. Tomáš Kopečný. 
Následně jsme debatovali v Senátu s dalším členem expertní rady, místopředsedou Senátu PČR Jiřím 
Růžičkou. Odpoledne jsme pak zamířili do New York University, kde si pro nás studentky a studenti 
připravili program o rozmanitosti. 
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20. 4. studenti v rámci akce Den země: Voda navštívili Americké centrum (návštěva spojila výuku 
anglického jazyka a ZSV).

21. 4. nás na gymnáziu navštívila předsedkyně Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky 
Markéta Pekarová Adamová. Program setkání, stejně jako prohlídku školy organizovala samospráva 
gymnázia.

25. 4. na gymnáziu zasedla porota literární soutěže Mladí humanisté organizované 
Nadací Arnošta Lustiga.

16. 5. nás s tématem skautské vzdělávání přišel inspirovat další z členů expertní rady Jiří Edy Zajíc.
19. 5. jsme o sociálních sítích debatovali s profesorem NYU Tomášem Klvaňou.

21. 5. byl dnem velkého sportovního úspěchu žáků školy, když tým gymnázia vyhrál Běh pro Paměť 
národa v kategorii štafetový běh. Tým gymnázia byl ve složení Jonáš Vágner, Daniel Chráska, Matyáš 
Vachek a Vadym Aslanov.

24. 5. přijal pozvání profesorky Jany Čemusové a v hodině ZSV vystoupil pan Czeslaw Walek,

31. 5. studenti navštívili s paní profesorkou Čemusovou Neviditelnou výstavu (https://neviditelna.cz/).

22. 6. byl zakončen kurz Akademie Konzumerismus a migrace setkáním s paní Ninou Špitálníkovou, 
která pohovořila o situaci v Severní Koreji pohledem výpovědí uprchlíků i podle své vlastní zkušenosti.

23. 6. Školní rok měl své veřejné zakončení v přehlídce studentských prací, které vznikly ve druhém 
pololetí předmětu Paměť národa a uskutečnily se v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Večer 
proběhl v Biu Oko a stejně jako celý pololetní projekt jej na gymnáziu koordinovala Štěpánka 
Proučilová, které patří naše veliké poděkování.

Výše uvedený výčet hostů, kteří za námi přišli na gymnázium, není zdaleka úplný, těch, kteří za našimi 
studenty přišli, bylo daleko více a byly to právě okamžiky, kdy jsme mohli hovořit třeba s paní Evou 
Lustigovou z Nadace Arnošta Lustiga nebo panem Pavlem Kraemerem z Institutu pro podporu 
inovativního vzdělávání, které byly na gymnáziu těmi velmi obohacujícími. Byly to návštěvy, které měly 
upřímnou snahu nám pomoci zodpovědět naše dotazy, jak dále rozvíjet naši školu v duchu vytčených 
zásad gymnázia. 
Smutné události na Ukrajině také vedly k tomu, že díky podpoře neziskové organizace Meta na 
gymnáziu vznikla na jaře 2022 adaptační třída pro ukrajinské žáky, kde jsme měli možnost se setkávat 
se skvělými vyučujícími z Ukrajiny, stejně jako to byla příležitost pro naše žáky k další spolupráci, 
přátelstvím. Bylo velmi povzbudivé, jak se rodiče našich žáků zapojili a pomáhali při vytváření 
adaptační skupiny, stejně jako bylo velmi povzbuzující sledovat, jak se žáci gymnázia i jejich rodiče 
zapojili do dalších dobrovolnických aktivit Post Bellum na pomoc Ukrajině.
Mezi návštěvy, na které budeme dlouho vzpomínat, patří i setkání s panem Ing. Jiřím Waldem 
a paní Radanou Waldovou, kteří byli týmu gymnázia vždy nápomocni, ať již šlo o první slavnostní 
imatrikulaci studentů gymnázia, nebo po celý školní rok, kdy nás chodili navštěvovat a my se 
na oplátku těšili z možnosti účastnit se koncertů, které organizovali. V uplynulém školním roce 
vyberme ještě z celé řady dalších aktivit, které se uskutečnily na gymnáziu, SWAP knih a oblečení, 
akci, kterou zorganizovaly studentky gymnázia (zejména Marianna Kohoutová, Linda Rettová 
a Barbora Hroňková) v průchodu ze Spálené ulice do dvora, kde sídlí gymnázium. Za zmínku též 
stojí nezapomenutelná „moderní chemie“ studentů VŠCHT, kterou k nám na školu pozvala Dorota 
Konvalinková. A takto bychom mohli pokračovat… Přijďte nás na Gymnázium Paměti národa také 
navštívit a přesvědčte se sami!
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Dary

Gymnázium Paměti národa mohlo zřídit, díky štědrosti dárců, podpůrný fond Veronika, z nějž jsou 
vyplácena stipendia i hrazen běžný provoz školy. Ve školním roce 2021/22 na rozvoj školy přispěli tito 
finanční dárci: 

Jiří a Radana Waldovi 570 000 Kč
Nadace Blíž k sobě 100 000 Kč
další drobní dárci celkem: 72 000 Kč

V souvislosti s krizí na Ukrajině a otevření adaptační třídy pro ukrajinské studenty se na nákladech 
podíleli i rodiče našich studentů, kteří mezi sebou vybrali celkem částku 90 500 Kč.  
Jedná se o následující dárce: 
Bubák Daniel, Doubrava Martin, Frantík David, Havlíček Pavel, Nagaj Tomáš, PelGar, s. r. o., 
Sirovátka Jiří, Staněk Matouš, Tomková Klára. 

Gymnázium Paměti národa bylo podpořeno také nefinančně:
15 notebooků a 5 tabletů daroval Avast Software, s. r. o. 
2 ks notebooků a 1 ks fotoaparát v hodnotě 37 498 Kč darovala Alza.cz, a. s. 
děkujeme i dalším dárcům, kteří podpořili Gymnázium nefinančními dary, např. klavírem, nábytkem, 
stolními počítači a dalším drobným vybavením. 

Za školní rok 2021/22 jsme obdrželi dary v celkové hodnotě 869 998 Kč, z čehož jsme spotřebovali 
512 710 Kč. Zbylých 357 288 Kč jsme převedli do školního roku 2022/23.
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Základní údaje o hospodaření (v tisících Kč)

Výnosy 

Školné  2 131
Státní dotace  1 521
Ostatní výnosy  380
Dary 513
Celkové výnosy  4 545

Náklady 

Mzdové náklady včetně zákonných odvodů  2 932
Náklady na učebnice, učební texty a učební pomůcky  85
Náklady na vybavení tříd počítačovou technikou a nábytkem  260
Náklady na školní aktivity  170
Náklady na energie  226
Ostatní provozní náklady a služby  2 554
Celkové účetní náklady  6 228

Účetní výsledek hospodaření  -1 683

Za tým Gymnázia Paměti národa dne 14. 9. 2022

Salim Murad


