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Anotace
Příklad inspirativní praxe obsahuje popis aktivit Gymnázia L. Pika Plzeň, které škola pořádá
pro svoje žáky v rámci fyziky.
1. Strukturovaný popis organizace

Název organizace
Typ organizace

Specifika organizace

Cílová skupina - charakteristika
Sídlo organizace
Webová stránka

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21
Střední škola
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň je státní škola s právní
subjektivitou, zřizovatelem je Plzeňský kraj. Studium
je všeobecné a trvá čtyři, šest nebo osm let. Kapacita
školy je 680 studentů ve všech formách studia.
Učební plány jsou sestaveny pro všeobecné studium
bez
zaměření.
Koncepce
studia
vychází
z přesvědčení, že studenti si sestaví nejvhodnější
kombinaci volitelných předmětů sami s ohledem na
svoje budoucí studium. Široká paleta volitelných
předmětů, které naše škola nabízí, umožňuje
studentům vytvořit si individuální zaměření studia.

Žáci přírodovědných kroužků
Opavská 21, 312 00 Plzeň
www.glp.cz

2. Slovní popis organizace
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň je významným poskytovatelem gymnaziálního vzdělávání. Aby
byla zvýšena konkurenceschopnost současných i potenciálních žáků školy, využili jsme
příležitosti zapojit se do dvouletého projektu Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání v Plzeňském kraji s tříletou udržitelností. Projekt umožnil realizovat dosud
nepodpořené aktivity. Jednalo se především o praktické činnosti v oblasti přírodovědného a
technického vzdělávání. Zaměřili jsme se hlavně na žáky nižšího gymnázia, ale neopomíjeli
jsme ani ostatní studenty, neboť kvalitní gymnaziální příprava jim bude dobrým prostředkem
pro zvládnutí přírodovědných a technických vysokých škol i lékařských fakult. K tomu bylo
třeba zrekonstruovat stávající již nevyhovující laboratoř i učebnu fyziky, zajistit odpovídající
přístrojové vybavení, vhodné moderní učební pomůcky a měřicí systémy. Větší podíl praktické
a názorné výuky v souladu s pevným teoretickým základem umožňuje žákům získat potřebné
kompetence, které zúročí v dalším studiu i v praxi a bude pro ně motivačním prvkem
v celoživotním vzdělávání.
3. Popis příkladu inspirativní praxe
Kroužky - praktické činnosti v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Zaměřili jsme
se hlavně na žáky nižšího gymnázia, ale neopomíjeli jsme ani ostatní studenty, neboť kvalitní
gymnaziální příprava jim bude dobrým prostředkem pro zvládnutí přírodovědných a
technických vysokých škol i lékařských fakult. Kroužky považujeme za líheň talentů
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Odkazy na projekty školy:
https://www.glp.cz/podpora-vzdelavani,
https://www.glp.cz/pristavba,
https://www.glp.cz/vzdelavani40,

https://www.glp.cz/pr2021etw,
https://www.glp.cz/projektdigital

Projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání měl tyto hlavní cíle:
- modernizace učebny a laboratoře fyziky podle současných potřeb a nároků kladených
na výuku fyziky v základním a středoškolském vzdělávání
- díky novému vybavení zvětšit podíl praktické a názorné výuky oproti pouhé výuce
teoretické
- zvýšení kompetencí žáků školy prostřednictvím praktických cvičení ověřujících
teoreticky nabyté znalosti v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání
- získání praktických kompetencí při manipulaci s moderním přístrojovým vybavením
- zvýšení motivace ke studiu fyziky a techniky
Díky projektu již mohli zmodernizované učebny a nové vybavení využívat všichni studenti
našeho gymnázia v rámci povinné výuky a výběrového semináře. Další využití bylo pro
volnočasovou aktivitu „Zajímavá fyzika“ zřízenou díky projektu jak pro naše žáky, tak pro žáky
čtyř základních škol. GLP uzavřelo smlouvu o spolupráci na realizaci volnočasové aktivity se
14. ZŠ a 22. ZŠ v Plzni, dále se ZŠ Chrást a ZŠ Dýšina. Všechny tyto školy jsou pro GLP ve
spádové oblasti.
Fyzikální laboratoř prošla celkovou generální rekonstrukcí. Nacházely se zde víc než 20 let
staré žákovské stoly s elektrickými rozvody a demonstrační stůl s rozvaděčem. Rozvody
i rozvaděč už ovšem byly několik let nefunkční, proto bylo nutné je zrekonstruovat. Nové
žákovské stoly byly osazeny novými nízkonapěťovými rozvody a jednou zásuvkou pro PC a
nový demonstrační stůl byl osazen novým výkonným regulovatelným zdrojem stejnosměrného
i střídavého napětí. Tím bylo umožněno velké posílení a rozvinutí experimentální výuky, a to
zejména za použití nově zakoupených žákovských stavebnic. U demonstračního stolu bylo
zřízeno plně vybavené učitelské pracoviště s PC a dataprojektorem, který umožní operativně
a názorně zobrazovat potřebné postupy. Dále byla pořízena keramická tabule na pylonech.
Poté byla uvedena do původního stavu podlaha, neboť rozvody jsou v tunelu v podlaze. Do
zadní části laboratoře byly pořízeny nové skříně pro uložení drobnějších pomůcek a skříňka
s keramickým dřezem.
Vzhledem k tomu, že v laboratoři není příliš místa pro uložení objemnějších pomůcek, podařilo
se nám získat vedle laboratoře bývalou jazykovou učebnu a přebudovat ji na přípravnu –
depozitář. Do této místnosti jsme zakoupili pro uložení objemných pomůcek regály.
Učebna fyziky též prošla částečnou rekonstrukcí. Do této učebny byl pořízen nový
demonstrační stůl s PC pracovištěm a úložnými prostory, např. pro vizualizér. Též byla
zakoupena keramická tabule na pylonech.
Výuka ve zrekonstruovaných učebnách nyní odpovídá požadavkům moderního vyučovacího
procesu. Učitel má možnost běžné experimenty doplňovat demonstračními ukázkami
s využitím měřicího systému Vernier, žáci obvykle využívají pomůcky fyzicky při laboratorních
cvičeních či ve volnočasových aktivitách. Nová tabule umožňuje kromě promítání zároveň
i psaní na postranní křídla. Nové vybavení využívali všichni vyučující fyziky v souladu s ŠVP
téměř vždy, tak napůl se o využívání vybavení dělili s žáky. V učebně probíhala každodenní
výuka všech vyučovacích hodin fyziky, včetně bilingvy. Učebna (jakožto největší místnost
školy) byla využívána též na besedy či prezentace doprovodných akcí školy.
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4. Rizika a příležitosti zvoleného postupu
Přírodovědné nauky jsou založené na pozorování a popisu, na navození pozorovatelných jevů
v laboratorních podmínkách, tedy na experimentu. Prezentace jevu učitelem je jedna
z možností přiblížení jevu experimentem, ale podstatně vyšší bonus přinese studentům
možnost samostatné praktické činnosti. Žákovský experiment je nepopiratelným nástrojem
motivačním, ale i poznávacím. Experimentální výukou si tedy studenti ověří platnost nabytých
znalostí z převážně teoretických hodin. Dostatečné technicko-materiální zabezpečení pro
experimentální výuku v laboratoři a i mimo ni tak umožnilo žákům projevit kreativitu a zadané
experimentální úlohy modifikovat. Tím u studentů pochopitelně vznikl prostor pro rozvíjení
jejich znalostí a mohou tak ověřovat i své vlastní hypotézy. Díky praktickým (i manuálním)
činnostem se aktivizují i motorická centra mozku a rozvíjí se praktické dovednosti studentů
(např. při zapojování měřících přístrojů, sestavování pokusů podle návodu apod.)
Příprava projektového záměru byla pro nás v mnoha ohledech náročná. Zvládli jsme ji za
výrazné pomoci pracovníků KÚ Plzeňského kraje, kteří nás provedli řízením projektu,
výběrovými řízeními i celou realizací projektu. Žáci zapojení do kroužku „Zajímavá fyzika“ na
nižším gymnáziu měli s fyzikou na vyšším gymnáziu daleko méně potíží, než tomu bývalo
dříve. Častěji se zapojovali do soutěží jako je Fyzikální olympiáda, Technická olympiáda,
Technika má zlaté dno, Matematická olympiáda, Přírodovědný klokan, Matematický klokan,
Logická olympiáda, Středoškolská odborná činnost a další.
5. Závěry
Volnočasová aktivita „Zajímavá fyzika“ nás na pět let doslova pohltila, a tak jsme hledali cestu,
jak pokračovat a inovovat. Naskytla se příležitost dalšího projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském
kraji. Naše aktivita inspirovala i další kolegy školy a volnočasové aktivity se rozšířily – KRMOT
(Kroužek moderních technologií), 3D TECHNOLOGIE, ROBOTIKA SŠ, ROBOTIKA ZŠ,
ROBÍK (kroužek ve dvou připojených MŠ). Opět se zaměřujeme na konkurenceschopnost,
modernizaci, výukovou nadstavbu. Doplňujeme vybavení do laboratoře fyziky, vybavení pro
informatiku a programování. Vedeme žáky k soutěživosti, vzdělávání i mimo výuku. V době
covid-19 jsme realizovali některé volnočasové aktivity i online. Žáci se zapojovali aktivně,
realizovali i drobné domácí projekty.
6. Přílohy
Projekt Drak
Projekt Horkovzdušný balón
Projekt Rozsviť kalkulačku
Projekt Stínové divadlo
Projekt Školní fyzikální soutěž
Projekt Zajímavá fyzika
Projekt Techniky se nebojíme
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Projekt „Drak“

6/17

7/17

Projekt „Horkovzdušný balón“
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Projekt „Rozsviť kalkulačku“ aneb „Kyselý obvod“
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Projekt „Stínové divadlo“
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Projekt „Školní fyzikální soutěž“ (od roku 2005)
Žáci primy a sekundy řeší fyzikální test, přesmyčky a doplňovačky s fyzikální tématikou.
Studenti semináře z fyziky předvedou zajímavé experimenty, jejichž princip se soutěžící
snaží objasnit. Dílčí experiment si mohou též sami vyzkoušet. Na závěr je zařazen nějaký
atraktivní experiment. Soutěž má motivační charakter, cílíme na potenciální řešitele zejména
fyzikální olympiády.
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Práce v kroužku Zajímavá fyzika
Kroužek byl realizován ve dvouletém projektu Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání v Plzeňském kraji. Navazovala tříletá udržitelnost. V současné době jsme
zapojeni do projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji. Kroužek pokračuje s úpravami jako
kroužek KRMPOT (kroužek moderních technologií).
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Techniky se nebojíme
Zejména absolventi osmiletého studia často úspěšně reprezentují Gymnázium Luďka Pika,
Plzeň ve fyzikálních a matematických olympiádách i ostatních přírodovědných a technických
soutěžích. K úspěchu jim pomáhají volnočasové aktivity pořádané školou.
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