
Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o. je společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedená Městským obchodním soudem v Praze oddíl C, 
vložka 133840, sídlo: Washingtonova 25, 110 00  Praha 1, IČ 28228235 

TISKOVÁ ZPRÁVA - LEDEN 2009 
 
Události m ěsíce ledna na gymnáziu AMAZON 
 
 
Vánoční prázdniny a s nimi spojený čas relaxace a klidu uběhl jako voda a máme tu opět nový rok, ve 

kterém nás všechny čeká spousta dalších pracovních i studijních povinností a úkolů, které je nutno 

zdárně překonat, vyřešit a splnit tak, abychom v pořádku dostáli cílům našeho školního vzdělávacího 

programu nesoucího název „Worldwide Education“. Považujme proto za  naše „novoroční 

předsevzetí“ tento celoroční záměr dodržet! 

 

V harmonogramu gymnázia AMAZON je ovšem připraveno také místo na čas vymezený aktivitám 

podporujícím a rozvíjejícím ostatní složky osobnosti, jakými jsou například schopnost zdvořilé, 

přiměřené a náležité komunikace  s druhými, nácvik kultivovaného vystupování , chování a jednání  

ve společnosti, podpora vnímavosti , citlivosti a tolerance  k odlišným kulturám, národům a rasám, 

ale nebudou zde například chybět ani programy stimulující pohyb a správnou orientaci v terénu , 

nebo poznávání místního okolí školy a regionu. 

 

První měsíc nového kalendářního roku se nesl na našem jazykovém gymnáziu, tak jako na jiných 

školách, ve znamení uzavírání klasifikace  za první pololetí školního roku 2008/2009. Ani studenti 

gymnázia AMAZON nebyli v lednu ušetřeni tradiční 

náročné domácí přípravy na školní opakování, 

zkoušení a testování získaných znalostí a vědomostí, 

jež nabyli svým půlročním studiem a působením na, 

pro ně zcela nové, středoškolské půdě. Poctivá 

příprava se mnohým vyplatila, a tak jsme mohli na 

tvářích některých studentů v závěru hodnocení vídat 

spokojené tvá ře z dob ře vykonané práce . 

 

V úterý 20. ledna proběhla pololetní pedagogická rada , na které byla klasifikace oficiálně uzavřena, 

diskutována pozitiva a negativa uplynulého období, probrány závěry ze školní inspekce, navržena 

zlepšení vycházející z kontroly a začalo se plánovat a hovořit o strategii dalších změn a zlepšení, na 

nichž bychom rádi do budoucna pracovali. 

Důležitým bodem programu bylo udílení získaných ocenění, od studentů gymnázia AMAZON, našim 

pánům profesorům a paní profesorkám. Nebylo překvapením, že například cenu za 

nejcharismatičtějšího pana profesora si odnesl, všemi studenty obdivovaný, náš pan profesor dějepisu 

a společenských věd.  

Na oplátku volili i členové pedagogického sboru své studenty a studentky, které by rádi ocenili za 

jejich půlroční snahu, píli a aktivitu v hodinách. Jmenovaných kategorií bylo mnoho, za všechny 

jmenujme kupříkladu cenu za schopnost pomáhat druhým , být úsp ěšný v budoucnosti , nebo 

ocen ění za slušné chování a vystupování . 
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Po skončení pedagogické rady byl dán prostor pro konzultaci a komunikaci s rodi či žáků.  

Velký zájem setkat se s profesory projevili sami rodiče a vedení školy jim rádo tímto vyšlo vstříc. 

Setkání profesorů gymnázia s rodičovskou veřejností probíhalo v poklidné a velmi přátelské 

atmosféře, za které byly rodičům poskytnuty veškeré informace ohledně prospěchu a chování jejich 

dětí, akcí v budoucnu plánovaných i navrhovaných. Řešily se jak případy problematičtější, tak 

bezproblémové. Účast byla nadprůměrná, což všichni zaměstnanci školy velice ocenili, rádi rodiče 

svých studentů osobně poznali a s každým z nich si individuálně popovídali. 

 

29. lednem 2009  bylo na gymnáziu AMAZON slavnostně završeno první pololetí.  

Dopolední program měl netradi ční koncepci , což se setkalo s velkým ohlasem. Studenti byli 

rozděleni do dvou pracovních skupin, ve kterých nabírali znalosti a zkušenosti využitelné nejen ve 

výuce, ale zejména v praktickém každodenním životě. 

V rámci hodin geografie se ve školní IT učebně seznámili 

s možnostmi využití geografie na PC a poté pro ně byla 

připravena přednáška na téma „LÁSKA A P ŘÁTELSTVÍ“ vedená 

zkušeným lektorem panem Nadrchalem. 

V pravé poledne bylo za slavnostní atmosféry z rukou třídních 

profesorů a paní ředitelky předáno našim studentům  první 

pololetní vysvědčení, kterému předcházelo promítnutí 

poutavé prezentace ze života školy. 

 

Do dalšího pololetí popřejme všem studentům ještě lepší výsledky a hodně zdaru a úspěchů při jejich 

studiu! 

 

 

V Praze dne 7. 2. 2009  
 
 
 
 


