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1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

• Gymnázium, Brno, Elgartova 3 je školou zřízenou  Jihomoravským krajem. 
• Dne  16.  června  2005  byla  škole  vystavena  nová  zřizovací  listina  Jihomoravským 

krajem s účinností od 1. září 2005. 
• Gymnázium je příspěvkovou organizací.
• Forma studia je denní. 
• Zaměření studia je: gymnázium – KKOV: 79-41-K/41
• Škola má stanovenu cílovou kapacitou 360 studentů. 
• IZO školy : 000 558 974
• Součástí školy je i výdejna stravy. ( IZO 108 028 526)
• Ředitelkou školy je od 1. 8. 2012  Mgr. Petra Šperková, jmenovaná do funkce Radou 

Jihomoravského kraje 24. 4. 2012.

Ve školním roce 2012 – 2013 škola dosáhla těchto parametrů:

kód název počet tříd počet žáků poč. žáků 
na třídu

počet žáků 
na učitele

79-41-K/41 gymnázium 12 351 29,3 11,5
celkem 12 351 29,3 11,5

Gymnázium působí  v severovýchodní  oblasti  Brna.  ÚMČ Brno sever  školu podporuje,  protože 
v Brně Husovicích gymnázium působí již přes 90 let.   Gymnázium bylo založeno v roce 1919. 
Škola  je  umístěna  v budově  postavené  v letech  1934 – 1936. Budovu  školy  jsme  dostali 
17. 2. 2005  do  správy  od  majitele  –  Jihomoravského  kraje.  Tím  se  zjednodušilo  nakládání 
s budovou, její udržování a opravy. Budova od té doby prošla mnoha opravami a rekonstrukcemi. 
V minulém školním roce jsme provedli jednu z posledních nutných oprav a rekonstrukcí budovy – 
opravu ležaté  kanalizace  a  sanaci  zdiva.  I  Přes  ztížené  pracovní  a  vyučovací  podmínky,  jsme 
zajistili  potřebné učebny, aby nebylo stavbou omezeno vyučování. Stavba proběhla v realitivně 
krátkém termínu a bez větších komplikací.

Součástí  školy je školní výdejna stravy.  Obědy nám dodavatelsky zajišťuje  Odborné učiliště  a 
praktická škola Lomená. S dodávanou stravou jsme spokojeni, máme výběr ze tří jídel. 

2. PŘEHLED  UČEBNÍCH  PLÁNŮ

Ve všech  ročnících  pedagogové  vyučovali  podle  nového  školního  vzdělávací  programu 
(KKOV  : 79 – 41 – K / 41  –  gymnázium),  který  si  sami  připravili  na  základě  Rámcového 
vzdělávacího programu pro Gymnázia.
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3. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Vzhledem k malé  velikosti  školy zde  panuje  rodinná  atmosféra  a  příjemné  pracovní  prostředí. 
Vyučující jsou  plně aprobovaní. Většina učitelů se dále vzdělává, seznamuje s novými metodami 
výuky, které následně uplatňuje ve vzdělávacím procesu. Spolupráce žáků, učitelů i vedení školy je 
už delší dobu na výborné úrovni. 

Studijní výsledky ve šk. roce 2012 – 2013:                                                                 
 
  čtyřleté studium

ročník počet tříd prosp. s 
vyznamen. prospělo neprospělo počet opr. 

zkoušek pozn.

1. 3 12 70 5 4 1 žák neprospěl 
ze 4 předmětů

2. 3 11 75 0 0  

3. 3 9 83 1 0 žák neprospěl 
ze 3 předmětů

4. 3 8 81 0 0
celkem 12 40 309 2 4

Největší studijní problémy mají žáci tradičně s matematikou a fyzikou. Celkem neprospěli dva žáci 
z  fyziky,  dva   žáci  z matematiky  a  jeden  neprospěl  z  matematiky,  fyziky,  chemie  a  základu 
společenských věd,  jeden neprospěl  z  českého jazyka,  matematiky a  matematického semináře. 
Opravné zkoušky za 1. ročníky zvládli všichni žáci.  Dvoum žákům nebylo povoleno opakování 
ročníku.

Hodnocení chování na konci školního roku

snížený stupeň z chování:
stupeň chování počet studentů kázeňská opatření

2 1 důtky třídního učitele
ředitelské důtky

48
3

3 1 pochvaly 28

Celkem  bylo  vydáno  51  ředitelských  nebo  třídních  důtek  převážně  za  pozdní  příchody 
do vyučování  a  v daném  termínu  neomluvenou  absenci.  Pochvaly  byly  vydány  za  vzornou 
reprezentaci školy, práci pro třídu a školu a  za výborný prospěch.

Výsledky maturitních zkoušek

třída počet studentů  s vyznam prospělo neprospělo poznámka
4 leté studium 90 21 69 0

V jarním maturitním termínu neprospěla jedna žákyně z ústní části státní maturity z anglického 
jazyka,  na  podzimním  termínu  uspěla.   V jarní  časti  úspěšně  vykonal  jeden  žák  maturitu 
na 2. opravný  termín  z profilového  předmětu  fyzika.  Tři  žákyně  maturovaly  ve  státní  části 
z německého jazyka,  41 žáků z anglického jazyka  a  počet  žáků z  matematiky se  zvýšil  na 46 
maturantů. Ti, kteří si zvolili ve státní části matematiku, maturovali z cizího jazyka (ANJ, NEJ, 
FRJ, RUJ)  v profilové části.
Ve školní části si žáci volili z široké nabídky dva profilové předměty, které se konaly ústní formou. 
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Plnění učebních osnov a učebních plánů

Pedagogům  se  daří  naplňovat  znění  osnov  a  vyučují  podle  schválených  tematických  plánů. 
Ve všech  ročnících  se  již  vyučovalo  podle  nového  Školního  vzdělávacího  programu,  který  se 
podle získaných zkušeností průběžně upravuje. 

4. PŘIJÍMACÍ  ŘÍZENÍ

V přijímacím řízení pro školní rok 2012 / 2013 jsme přijímali uchazeče o čtyřleté studium oboru 
79 – 41 – K / 41  gymnázium. 
Žáci ucházející se o studium na naší škole konali přijímací zkoušky, které připravovala škola. Tyto 
se skládaly z písemných testů z češtiny a matematiky. Součástí hodnocení byl i průměr známek 
ze ZŠ. Celkové pořadí jsme pak stanovili z výsledků testů (každý 38%), z průměru známek ze ZŠ 
(20%)  a  hodnocení  úspěchů  v  olympiádách  a  soutěžích  (4%).  Takto  nastavené  parametry 
přijímacího řízení máme již několik let a plně nám vyhovují.

Výsledky přijímacího řízení:
přihlášky přijatí 

(včetně autoremedury a odvolání) odevzdalo ZL vzalo zpět 
ZL

celkem
přijato

79-41-K/41 262 123 94 4 90

V tomto školním roce se přihlásilo o 100 uchazečů více než v loňském roce, což je potěšující, 
vzhledem k tomu, že stále klesá počet žáků v 9. ročnících.  Uchazeči měli  v přijímacích testech 
lepší  výsledky než  v minulých  letech.  Snížil  se  i  počet  žáků,  kteří  vzali  zpět  zápisový  lístek. 
Do 1. ročníků  nastoupili  všichni  přijatí  uchazeči.  V rámci  přestupu  jsme  od  3. září  přijali  do 
1. ročníků další dva žáky na doplnění kapacity školy. 

5. VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH KONTROL NA ŠKOLE

23. 5. 2013 proběhla státní kontrola Hasičského záchrané sboru podle § 27 odst. 1 a § 10 odst. 5 
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchraném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších  předpisů  a  v  souladu  s  ustanovením § 2  písm.  d)  zákona  č. 552/1991  Sb.,  o státní 
kontrole,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Závěrem  bylo  zhodnoceno,  že  „subjekt“  plní  své 
povinnosti uvedené v § 23 a 23 zákona o IZS. 

6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY

Na škole působilo 31 pedagogů, z nichž někteří pracovali na částečný úvazek, 2 zástupci ředitelky, 
13 provozních pracovníků, 6 žen bylo na rodičovské dovolené. 
Všichni učitelé jsou plně aprobovaní a své vědomosti  si dále rozšiřovali v kurzech a školeních 
v rámci dalšího vzdělávání pedagogů.
V minulém školním roce jsme zaměstnávali  5 důchodců jako provozní  pracovníky a 1 učitele 
(bývalého ředitele školy) na částečný úvazek..
Celkový přehled zaměstnanců

Útvar kategorie funkce přepočítaný počet
škola ped. pracovníci ředitel 1

                                                                                       zást. ředitele                                2
učitel 26,31

nepedag. pracovníci THP, vrátný, 
školník,úklid

7,16
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Kvalifikovanost, aprobovanost, důchodový věk
Učitelé

Kvalifikovanost % 96,5
Aprobovanost % 100
Důchodový věk % 0,31
Nekvalifikovaní pracovníci % 3,5 = rodilý mluvčí USA

Věkové složení ped. pracovníků (počet přepočítaný na celé úvazky):
Věk Muži Ženy

do 35 let 5,57 2,63
35-50 let 4,1 8,76
nad 50 let 3 5
důchodci 0,25 0,00

celkem 12,92 16,39

Přehled dalšího vzdělávání zaměstnanců školy:
typ kurzu počet zúčastněných

Jednotlivé předměty, krátkodobé 9
Příprava na novou maturitu 5
Tvorba DUMů 1
Sportovní instruktoři 0
Specializační studium 1

Školení a semináře si vybírají pedagogové podle potřeb školy, svého zájmu a nabídky. Peníze na 
školné je hrazeno z provozních prostředků školy a z přímých nákladů na vzdělání. 

7. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Ředitelka vydává rozhodnutí ve správním řízení písemnou formou. Jedná se nejvíce o přijímací 
řízení, přestupy ze školy na školu a další, která se týkají výuky a chodu školy.  Jen v přijímacím 
řízení jsme založili a vedli přes 260 správních spisů, z nichž každý měl několik listů. V ostatních 
oblastech jsme vedli 47 spisů. 

Přehled rozhodnutí:
počet počet odvolání

přijetí / nepřijetí ke studiu 262 48
žádost o přestup na školu 25 0
Přerušení studia 2 0
Podmínečné vyloučení 1 0
Vyloučení 0 0
Opakování ročníku 2 1
Ostatní 16 0

Celkem 155 46

5



8. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE

počet / přepoč. kvalifikace dosažené vzdělání
výchovný poradce 1 studium na VŠ VŠ
psycholog 0
prevence sociálně 
patologických jevů

1 kurzy a školení, specializační 
studium pro metodiky 
prevence

Na škole aktivně pracuje výchovná poradkyně Mgr. Dagmar Sedláčková, která absolvovala čtyř 
semestrální  specializační  studium  na  VŠ.  Poskytuje  informace  o  možnostech  studia  na  VŠ, 
organizuje  besedy  a  prezentace.  Sleduje  studenty  se  specifickými  poruchami  učení.  Pomáhá 
studentům s řešením studijních problémů, zaštiťuje spolupráci  s jednotlivými učiteli  i s   rodiči. 
Žáky  se SPU  seznamuje  s možností  přizpůsobení  podmínek  v rámci  státní  maturity.  Žáky 
1. ročníků seznamuje se styly učení a pomáhá překonávat adaptační potíže spojené s nástupem na 
novou,  pro  mnohé  náročnější,  školu.  Pro  žáky  vybírá  a  organizuje  besedy  o HIV  a  AIDS, 
o zdravém životním stylu apod. 
Řešením problémů s primární prevencí sociálně patologických jevů je pověřen Mgr. Petr Odstrčil, 
který v současné době dostudovává specializační studium pro metodiky prevence patologických 
jevů. Poskytuje žákům i rodičům základní informace v této oblasti, sleduje rizika vzniku a projevy 
sociálně patologických jevů a snaží se případné problémy řešit. Žádné větší problémy se ve škole 
nevyskytovaly, proto jeho hlavní náplní byla prevence. Pod jeho vedením na škole funguje skupina 
peer aktivistů z řad studentů.

9.  ŠKOLNÍ  JÍDELNA

Škola zajišťovala pro studenty obědy ve školní výdejně. Obědy jsme dováželi z Odborného učiliště 
a praktické školy Lomená. Personálně byl chod výdejny obsazen 1,25 pracovníkem. Elektronický 
objednávkový a výdejový systém  pracuje bez poruch a výpadků.
Průměrný počet vydaných obědů denně je cca 200. Ve školní jídelně se pravidelně stravuje 29 
zaměstnanců školy.

Stravování:
Kapacita Poč. strávníků Poč. strávníků Počet prac.

prům. počet 
jídel

Zapsaných 
vlastních

cizí ( přepočítaný )

výdejna stravy 182 359 2 1,25

Ve školním roce 2012 / 2013 bylo ve školní výdejně vydáno přes 30 000 obědů.
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10. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE
• V internetovém hlasování „Gympl roku“, kterou pořádala Česká studentské unie, se naše 

škola umístila na 2. místě v Jihomoraském kraji a na 1. místě v Brně. 
• Úspěšně jsme se prezentovali na SOČ. Tomáš Maleček (2. ročník) s prací z oblasti teorie 

kultury  "Fenomén  Cimrman"  postoupil  do  celostátního  kola.  Nejprve   do  městského  a 
následně i krajského kola postoupilo společné dílo třeťaček Kristýny Kalábové a Denisy 
Uherkové "Biologie původce nekrózy jasanů Chalara fraxinea (teleomorfa Hymenoscyphus 
pseudoalbidus)  na  vybrané  lokalitě  v  okolí  Brna",  v  krajském  kole  byla  úspěšně 
prezentována i práce maturanta Václava Vlčka "Když bylo Krásensku nejhůř". 

• Ke dni děti jsme zorganizovali v budově našeho gymnázia a prostorách školního dvora ZŠ 
Jana Ámose Komenského 2. ročník koncertu „Elgartkafest“, ve kterém se představili žáci 
gymnázia  prostřednictvím  svých  kapel.  Mimo  jiné  i  Adam  Kukačka,  který  v televizní 
soutěži Superstar skončil na krásném 3. místě.

• Již po několikáte jsme se zúčastnili charitativních akcí 
◌ v  rámci  10.  ročníku  „V  září  světlušky  září“  jsme  vybrali  32 514,–  Kč  na  pomoc 
pro nevidomé
◌  v Srdíčkovém dni v prosinci 2012 jsme pro Občanské sdružení Život dětem vybrali 
3 197,– Kč
◌ zapojili jsme se do Sbírky Na pomoc oblastem postiženým povodněmi

• Ve škole se věnujeme třídění odpadu – sběru PET, papíru, elektra, baterií. V rámci projektu 
RECYKLOHRANÍ jsme se zúčastnili mnoha soutěží a získali 1009 bodů, za které jsme si 
pořídili badmintovou sadu, Gym ball a florbalové míčky.

• Na škole aktivně funguje Peer klub pod vedením metodika prevence patologických jevů, 
který  se  zapojuje  do  dění  ve  škole  a  připravuje  pro  žáky  různé  akce.  Skupina  Peer 
zorganizovala program pro adaptační kurzy 1. ročníků, ples školy, 2. ročník megakoncertu 
školních kapel „Elgartkafest“, filmovou noc a studenstké prezidentské volby ve spolupráci 
s Člověk v tísni.

• 6 týmů z řad žáků se zúčastnilo mezioborové soutěže „N-Trophy“

Sekce českého jazyka a estetické výchovy
• Zúčastnili jsme se olympiády v českém jazyce (školní a krajské kolo).
• V  recitační  soutěži  Husovický  hlas  zvítězila  R.  Zilayová,  která  následně  získala 

v celorepublikové soutěži Memoriál Rostislava Čtvrtlíka 3. místo
• Pro žáky jsme zorganizovali mnoho exkurzí na doplnění a rozšíření učiva:

– 4. ročníky tradičně zavítaly na 3 dny do Prahy, kde kromě památek a dalších zajímavostí 
zhlédli dvě kvalitní divadelní představení

– 2. ročníky navštívily Památník moravského písemnictví v Rajhradě
– 1. ročníky navštívily  Mahenovu knihovnu v Brně

• Navštívili jsme s žáky řadu kulturních představení a akcí:
–  v Mahenově divadle představení Moliére – Scapinova šibalství
– výchovný koncert  pro 1. a 2. ročníky – Hudba XX. století v kostele v Husovicích
–  představení Apokrafy Karla Čapka v klubu Leitnerova
–  filmové předtsavení „Ve stínu“
– divadelní představení „Listování“, které proběhlo v tělocvičně školy

Sekce cizích jazyků 
• Zúčastnili jsme se mnoha soutěží v anglickém jazyce:

–  ze  školního  kola  City  and  Guilds  English  Language  Contest  postoupili  dva  žáci  do 
finálového kola.
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–  ze školního kola soutěže A School English Cup v kategoriích PET a FCE postoupili dva 
žáci. Pavel Faus se umístil na 2. místě

–  ze školního kola konverzační soutěže postoupil do městského kola opět Pavel Faus a 
obsadil tam 5. místo

–  tým složený z 10 vybraných žáků se zúčastnil celostátní online soutěže Angličtinář roku 
a umístil se na 16. místě z 91 přihlášených škol

• Další akce anglické sekce:
–  na škole funguje anglický filmový klub, který úspěšně zorganizoval 5 promítání
– ve všech třídách byl  napsán Placement  test  (srovnavací test  mezi  skupinami,  třídami, 

ročníky)
– stali jsme se partnerem zkouškového centra P.A.R.K.
–  na škole máme anglickou knihovnu, která se neustále rozšiřuje o další tituly
–  navštěvujeme pravidelně cizojazyčné knihovny a divadelní představení v cizích jazycích 

(nejen v angličtině)
• Akce a soutěže v ostatních jazycích – německý, francouzský a ruský jazyk:

–  účastnili jsme se akce „Na slovíčko s němčinou“ (pořádal Österreich – Institut Brno)
–  proběhla setkání s partnerským gymnáziem z Vídně (v Lednici a ve Vídni)
–  uskutečnily se besedy s rodilými mluvčími ze Švýcarska a Francie
– v radě Sdružení Brno – Stuttgart máme zástupkyni z řad učitelů
–  proběhl tradiční adventní zájezd do Vídně
–  proběhly školní kola konverzačních soutěží z NEJ, RUJ, FRJ
– u příležitosti  dne  otevřených dvěří  jsme uspořádali  výstavu o německých,  ruských a 

francouzských zvycích
–  v rámci výuky ruského jazyka žáci navštívili filmové představení Anna Karenina, besedu 

se zpěvy A. Kudrjavceva
–   v rámci  výuky  německého  jazyka  žáci  shlédli  interaktivní  představení  německého 

divadla z Norimberku
Sekce humanitních předmětů (DEJ, ZSV, TEV)

• Účast ve sportovních soutěžích:
– přespolní běh hoši i dívky (okresní kolo) 
– futsalová liga hoši i dívky: dívky 2. místo v krajském finále
– sálová kopaná dívky: 4. místo v městském kole
– středoškolské hry v plavání  hoši  i  dívky:  Vojtěch Bulhart  1.  místo (50 m prsa),  Jana 

Ansorgová 3. místo (50m kraul), celkově 7. místo
– středoškolské hry ve volejbalu
– středoškolské hry ve florbalu: dívky 2. místo v městském kole
– středoškolské hry v házené
– středoškolské hry ve futsalu
– středoškolské hry v basketbalu: hoši 4. místo v městském kole
– středoškolské hry v tenise
– turnaj ve frisbee „Ultimate frisbee“  5. místo
– aerobik  Master Klass dívky: Veronika Hunková 4. místo a Kateřina Hunková 5. místo  
– plážový volejbal: dívky 4. místo v krajském kole
Celkově jsme se v bodování brněnských středních škol umístili na 13. místě z 40 škol.

• Sportovní akce organizované školou:
 – mezitřídní futsalový turnaj 
– na škole probíhala atletická příprava,  zapojili jsme se do Frisbee ligy
– žáci 3. ročníků absolvovali jeden ze sportovních kurzů v Chorvatsku nebo v Brně
– žáci 1. ročníků se zúčastnili LVVK v Petříkově
– pro pokročilé lyžaře byl zorganizován výběrový lyžařský kurz v Rakousku
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– žáci měli možnost v rámci sportovního dne si zaplavat nebo zabruslit
– 2 učitelé a 5 žáků se zúčastnilo akce „La Manche ve slavkovském bazénu“

• Akce v rámci výuky základů společenských věd:
–  naši  žáci  se  účastnili  Středoškolského  parlamentu  mládeže,  Sára  Metelková  se  stala 

členkou krajského a následně i národního parlamentu
– žáci navštívili jednání brněnských soudů (městský + krajský)
– proběhly návštěvy židovského centra, brněnské synagogy, brněnské mešity, 

Budhistického centra: „Diamantové cesty“, přednáška KB Bankovnictví a produkty
–  zapojili  jsme  se  do  tříletého  projektu  „Active  Citizens“,  který  organizují  organizace 

British Council a Člověk v tísni 
–  dva žáci 3. ročníků úspěšně postoupili so mezinárodního kola v soutěži Aliante 
–  tři žáci postoupili do celostátního kola soutěže Europanostra 
–  v rámci celostátní soutěže "Já občan" jsme vytvořili několik úspěšných projektů:

Žáci  zorganizovali  pro  Dětskou  nemocnici  a  následně  na  požádání  i  pro  Fakultní 
nemocnici Bohunice Brno „Dětský den“.

Vypracovali projekty „Osvětlení v Čertově rokli“, „Renovace školního hřiště“.
S projektem „Terasa studentům“ se zúčastnili celostátní přehlídky.

• V rámci rozšíření znalostí z historie žáci navštívili:
–  Kostnici pod Sv. Jakubem
–  v rámci projektu „Jeden svět na školách“ přednášku „Naše normalizace“
–  Diecézní muzeum
–  Mincminstrovský sklep na Dominikánském nám.
–  vojenský hřbitov na Ústředním hřbitově
–  labyrint pod Zelným trhem
–  výstavy:  Signály  z  neznáma,  Baťova  města  (Dům  umění),  Cyril  a  Metoděj  (Palác 

šlechtičen), Středověké město (MZM)

Sekce přírodovědných předmětů (BIO, CHE, ZEM)
• Zorganizovali  jsme  školní  kolo  biologické  olympiády  „Láska,  sex  a  něžnosti  v říši 

živočichů a rostlin“, kterého se zúčastnilo 20 žáků. Dvě žákyně postoupili do Krajského 
kola.

• Spolupracovali jsme s MENDELU na SOČ. 
• V rámci hodin a seminářu z biologie jsme navštívili výstavy a zajímavá místa:

– Noc vědců
– Arboretum MENDELU
– Mendelovo muzeum
– Expozicic nerostů a hornic
– Antropos
– výstavu mechorostů v Biskupském dvoře
– Zologickou expozici MZM

– botanickou zahradu MU
– transfuzní stanici FN Bohunice
– ZOO Lešná, ZOO Brno
– EKO centrum Babice, program „Mysli svými mysli“
–  biologickou exkurzi na Kralický Sněžník

• Pořádali jsme školní kolo zeměpisné olympiády.
• V rámci výuky zeměpisu a zeměpisného semináře žáci zhlédli:

–  přednášky: Island, Baltské moře a jeho ostrovy, Pobaltské státy včera a dnes, Dánsko, 
Galapágy 

–  depo Maloměřice
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–  Znojemské podzemí
–  Velké Meziříčí v rámci železniční exkurze
–  výstavu Beatles v MZM
–  petrifikaci sídelní zástavby
–  vzdělávací pořady Hvězdárny a planetária Kraví Hora (Hvězdy pod mikroskopem, Živá 

planeta)
• V rámci spolupráce s MU naši žáci navštívili 

–  Demonstrační pokusy na MU
–  Den experimentů na MU
–  přednášky: „Jak může organický chemik pomoci při vývoji léčiv?“, „Zkoumání života    
     nástroji amalytické chemie“

• VŠCHT Praha pro nás připravila motivační pořad „Hodiny moderní chemie“
• Na škole proběhla přednáška s pokusy „Chemiluminiscence“
• Zájemci  z  řad  žáků  se  zúčastnili  školního  kola  (teoretické  a  praktické  části)  chemické 

olympiády
• Tým  žáků  se  zúčastnil  velice  soutěže  „Chain  Reaction“,  v rámci  které  sestavil  velice 

zajímavý řetězový stroj 
• 3 týmy vytvořily videa experimentů do soutěže „Zažij chemii“

Sekce přírodovědných předmětů (MAT, FYZ, IVT)

• Naši studenti se zúčastňují seminářů na přírodovědecké fakultě MU Brno.
• V internetové matematické olympiádě se náš 7 členný tým  celkově se umístil z více než 

200 týmů v první třetině v rámci celé ČR a Slovenska.
• Veronika  Dočkalová  se  umístila  na  1. místě  krajského  kola  fyzikální  olympiády  a 

posotupila do celostátního kola.
• Soutěže Matematický klokan se dobrovolně zúčastnilo 97 žáků školy.
• Soutěže Přírodovědný klokan, která je určena jen pro žáky 1. a 2. ročníků, se zúčastnilo 34 

žáků.
• V přeboru brněnských škol v sudoku získal náš 3 členný tým 1. místo .
• Veronika Dočkalová zvítězila v kategorii A na turnaji Junior SUDOKU.
• V  on – line  internetové  soutěži  „Finanční  Gramotnost“   naše  žákyně  postoupily 

do okresního kola, kde získaly 13 z 15 bodů a skončily na 15. místě z mnoha dalších týmů. 
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11. HOSPODAŘENÍ  ŠKOLY  V ROCE 2012

11.1. Oblast příjmů

Škola byla  zřízena rozhodnutím Jihomoravského kraje a  navazuje na příspěvkovou organizaci 
Gymnázium  zřízenou  MŠMT.  Příspěvek  na  činnost  škola  získává  ze  dvou  zdrojů.  Na  přímé 
náklady z ministerstva školství prostřednictvím kraje a na provoz od Jihomoravského kraje.
Při hospodaření školy vycházíme z přidělených prostředků a stanovených limitů pro daný rok. 

Přehled rozpočtů  školy v posledních letech a v roce 2011:
datum přímé náklady

z MŠMT
( tis. Kč )

provozní náklady
Jm kraj
( tis. Kč)

celkem

( tis. Kč)
konečný rozpočet 2007 13 496 2 321 15 817
konečný rozpočet 2008 13 669 2 598 16 267
konečný rozpočet 2009 15030 2292 17322
konečný rozpočet 2010 14193 2248 16441
konečný rozpočet 2011 15297 2406 17703
konečný rozpočet 2012 14981 2684 17665

Výnosy  (v tis. Kč):
Výnosy - státní dotace - přímé náklady na výuku 14981
Výnosy - dotace na provoz - Jm kraj 2684
Výnosy z hospodářské činnosti 156
Ostatní výnosy  ( fond rezerv, stravné ....) 4300
Výnosy celkem 22121

Údaje za rok 2012 jsou k nahlédnutí  v Účetních výkazech, které jsme předložili Odboru školství 
JmK v únoru 2013.

11.2.  Oblast výdajů

Výdaje se odvíjely od disponibilních prostředků přidělených krajem.
Údaje za rok 2012 jsou k nahlédnutí  v Účetních výkazech, které jsme odeslali Odboru školství 
v únoru 2013.

Náklady na vzdělávací činnost   (v tis. Kč):
Náklady na platy ( bez OPPP) 10917
Ostatní platby za prov. práci + odstupné 75
Odvody zdrav., soc. pojištění a FKSP 3823
Náklady na učebnice a neinv. uč. pomůcky,knihy UK, ... 65
Náklady na další vzdělávání zaměstnanců + služby + OPPP 35
Pojištění zákonné za zaměstnance (4,2 ppm) 46
Ostatní soc. náklady ½ náhrad PN 20
Náklady celkem 14981

Náklady na provoz   (v tis. Kč):
Náklady na spotřebu materiálu 213
Náklady na spotřebu energií 613
Náklady na opravy a udržování 206
Náklady na ostatní služby 856
Odpisy majetku 672
Ostatní náklady a cestovné (školní akce,...) 164
Náklady celkem 2724
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11.3. Oblast finančního majetku

Stavy na bankovních účtech k 31.12. ( v Kč)

       99632-621    běžný účet 2327307
107-99632-621    FKSP 53894
174-99632-621    IF 4874724
123-99632-621    FR 75106
  27-0473790217 stravování 152716

11.4. Oblast dotací ze státního rozpočtu

V roce 2012 jsme rozhodnutí o účelové dotaci z MŠMT ČR na projekt „GE – Vyšší kvalita 
výuky“. Celková částka činí 1 159 880,– Kč. Částka je poskytnuta ze dvou zdrojů:

• Strukturální fond: 985 898,– Kč
• Státní rozpočet: 173 982,– Kč

Fyzicky jsme obdrželi 5. 11. 2012 částku 695 928,– Kč.

11.5. Oblast investic

1. V období roku 2012 jsme použili prostředky z investičního fondu na akce:  
◦ veřejná zakázky – „Výměna ležaté kanalizace a sanace vlhkosti“
◦ odvod zřizovateli

Investice ( tis. Kč ): Náklady
investiční fond školy odvod zřizovateli 800
dotace JmK na investice Výměna ležaté kanalizace a sanace 

vlhkosti
4122

celkem 4922

11.6. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Škola má ve správě  nemovitý majetek - budovu a pozemek školy od  17. února 2005. 
Veškerý movitý majetek  nadále spravuje jako majetek kraje. 

11.7. Přehled tvorby a čerpání fondů

Fond investic byl tvořen z odpisů a dotace JmK   ve výši 5 473 711 Kč.                           
V roce 2012  jsme čerpali z investičního fondu  4 921 686 Kč      
Tato částka byla použita na veřejnou zakázku  „Výměna ležaté kanalizace a sanace vlhkosti“ a 
odvod zřizovateli. 
Fond odměn byl navýšen o 20 000 Kč a čerpán nebyl.
Fond FKSP byl tvořen a čerpán na základě pravidel stanovených kolektivní smlouvou.
Rezervní fond byl navýšen o HV, nespotřebovanou dotaci a neúčelovými dary. Čerpán byl pro 
žáky na žákovskou mimoškolní činnost a na posílení investičního fondu.
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11.8. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost probíhala v průběhu celého roku. Týkala se  vzdělávání a výchovy, účetnictví, 
bezpečnosti práce a dalších oblastí ve škole. 

11.9. Péče o spravovaný majetek

Škola vede evidenci majetku v elektronické formě (počítačově).
Na konci roku 2012 byla provedena účetní a fyzická inventura majetku školy. 

Zásoby škola vede ve skladu čistících prostředků, almanachů, studentských průkazů a ve skladu 
čipů na stravování, tonerů a papíru na kopírování. 

11.10. Závěr zprávy o hospodaření

Celkové výsledky hospodaření školy jsou uvedeny v materiálech odevzdaných na OŠ Jm kraje.
Hospodářský výsledek  (v Kč.):

Hospodářský výsledek v hl. činnosti -54309
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti 155732
Hospodářský výsledek  celkem: 101423

Požadované výkazy, statistiky a hlášení jsme předávali včas na ekonomický úsek školského odboru 
Jm kraje. 

12. ZÁVĚR

Škola  prostřednictvím vedení  a  učitelů  se  neustále  snaží  o další  vylepšení  ve všech  oblastech. 
V rámci  finančních  možností  zlepšujeme  prostředí  školy,  pořizujeme  a  modernizujeme  učební 
pomůcky a celkové vybavení školy. V rámci výuky zařazujeme nové trendy výuky, snažíme se 
více pracovat s audiovizuální technikou, výuku doplňujeme o tématické exkurze, přednášky apod.
Výsledky školy jsou na velmi dobré úrovni, zájem o studium stoupá a tak škola plní svoji hlavní 
úlohu,  zprostředkovává  žákům  kvalitní  středoškolské  studium  a  připravuje  je  pro  studium 
na vysokých školách. 

 Mgr. Petra Šperková
  ředitelka gymnázia

Výroční zpráva byla předložena Školské radě ke schválení dne 24. 10. 2013

Školská rada schválila Výroční zprávu.

za školskou radu: _______________________________

S  výroční  zprávou  byli  seznámeni  všichni  zaměstnanci  školy  elektronicky  a  na  vývěsce.  Je  zveřejněna  též  na  
www.gymelg.cz
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	zapojili jsme se do Sbírky Na pomoc oblastem postiženým povodněmi

