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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

• Škola je zřízena Jihomoravským krajem jako příspěvková organizace. 
• Od  1. 7. 2015  došlo  ke  změně  názvu  školy  z Gymnázium,  Brno,  Elgartova 3

na Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace.
• Dne 30. dubna 2015 byla škole vystavena Jihomoravským krajem nová zřizovací listina

s účinností od 1. 7. 2015. 
• Forma studia je denní. 
• Zaměření studia je: gymnázium – KKOV: 79-41-K/41
• Škola má stanovenou cílovou kapacitu 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.
• Škola zveřejňuje požadované údaje a další informace o škole na internetových stránkách

www.gymelg.cz.
• V loňském školním roce proběhly volby do školské rady, která má nyní složení:

▫ za zřizovatele: Renata Kuklínková, Jarmila Sperátová, Mgr. Jiří Mihola
▫ za rodiče a zletilé žáky: Jana Smyslová, Iveta Valoušková, Jiří Mucha
▫ za učitele: Mgr. Hana Naništová (zvolena předsedkyní ŠR), PhDr. Dana Mikulková,  

Mgr. Petr Odstrčil
• Na škole panuje rodinná atmosféra a příjemné pracovní prostředí.
• Spolupráce žáků, učitelů i vedení školy je už delší dobu na výborné úrovni. 

Ve školním roce 2014 / 2015 škola dosáhla těchto parametrů:

kód název počet tříd počet žáků poč. žáků 
na třídu

počet žáků 
na učitele

79-41-K/41    gymnázium 12 358 29,8 12,1
celkem 12 358 29,8 12,1

Gymnázium působí v severovýchodní oblasti Brna. Bylo založeno v roce 1919, což znamená, že
jsme v minulém školním roce oslavili 95. výročí. Škola je umístěna v budově postavené v letech
1934 – 1936. Budovu školy  jsme  dostali  17. 2. 2005  do  správy  od  majitele  –  Jihomoravského
kraje.  Budova  školy  prošla  rekonstrukcemi  elektřiny,  kanalizace,  byla  zateplena  a  proběhla
výměna oken a dveří. Na rekonstrukci ještě čeká tělocvična, na jejíž opravu jsme žádali finance již
třikrát, ale zatím nedostali od zřizovatele potřebnou investiční dotaci.

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. 
Personálně byl chod výdejny obsazen 1,25 pracovníkem. Elektronický objednávkový a výdejový
systém  pracuje bez poruch a výpadků, žáci mohou též používat aplikaci pro mobilní telefony.
Ve školní jídelně bylo evidováno 348 strávníků. Zaměstnanců se stravuje pravidelně 31. Průměrný
počet vydaných obědů denně je cca 200. 

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Škola vyučuje jediný obor vzdělávání KKOV : 79 – 41 – K / 41 Gymnázium. Ve všech ročnících
pedagogové vyučovali podle školních vzdělávacích programů. 1. – 2. ročník se vyučoval podle
ŠVP platného od 1. 9. 2013, 3. – 4. ročník podle ŠVP platného od 1. 9. 2009.



3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ

Na škole působili 2 zástupci ředitelky, 30 pedagogů a 14 provozních pracovníků, z nichž někteří
pracovali na částečný úvazek, 6 žen bylo na rodičovské dovolené. 
Všichni  učitelé  jsou  kvalifikovaní  podle  zákona  563/2004  Sb.,  o pedagogických  pracovnících
v platném znění (rodilý mluvčí ANJ splňuje výjimku) a plně aprobovaní.
V minulém školním roce jsme zaměstnávali  6  důchodců jako provozní  pracovníky a 1 učitele
(bývalého ředitele školy) na částečný úvazek.

Celkový přehled zaměstnanců
Útvar kategorie funkce přepočítaný počet fyzické osoby

škola

ped.
pracovníci

ředitelka 1 1
zástupci ředitelky 2 2

učitel 25,478 30
celkem 28,478 33

nepedag.
pracovníci

ekonomka, PaM 2 2
údržbář 1 1

úklizečky 2,375 4
pracovnice jídelny 1,250 2

pracovnice ŽK 0,225 1
vrátný 1,501 3

správce IT 0,400 1
celkem 8,751 14

Na škole působí z řad učitelů výchovná poradkyně, preventista rizikového chování a koordinátorka
ICT. 

Poradenské služby ve škole:
počet dosažené vzdělání

výchovná poradkyně 1 VŠ
psycholog 0

preventista rizikového chování 1 kurzy a školení, specializační studium pro 
metodiky prevence

Věkové složení ped. pracovníků (fyzické osoby):
Věk Muži Ženy

do 35 let 6 4
35-50 let 5 8
nad 50 let 3 6
důchodci 1 0

celkem 15 18

Přehled dalšího vzdělávání zaměstnanců školy:
typ kurzu počet zúčastněných

pedagogické, krátkodobé, oborové 25
semináře a školení k maturitní zkoušce
pedagogické, nové metody, neoborové 3
zdravotník zot. akcí, první pomoc, 
doškolovací sportovní kurz 4

právní minimum pro učitele 1
semináře pro vedení školy 10
semináře pro provozní pravocníky 9

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 (akreditované
semináře). 



4. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Ředitelka vydává rozhodnutí ve správním řízení písemnou formou. Jedná se nejvíce o přijímací
řízení, přestupy ze školy na školu, povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
uvolnění  z tělesné  výchovy  a  další  rozhodnutí  týkající  se  především  vzdělávání  žáků.
Za kalendářní rok 2014 jsme vedli 365 správních řízení. 

Přehled rozhodnutí:
počet počet odvolání

přijetí / nepřijetí ke studiu 287 64
žádost o přestup na školu 15 0
přerušení studia 0 0
uvolnění z TEV 29 0
induviuální vzdělávací plán 5 0
ostatní 29 0

Celkem 365 64

5. PŘIJÍMACÍ  ŘÍZENÍ

V přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 jsme přijímali 87 uchazečů o čtyřleté studium oboru
79 – 41 – K / 41  gymnázium. 

Výsledky přijímacího řízení:

přihlášky přijati 
(včetně autoremedury a odvolání) odevzdalo ZL vzalo zpět

ZL
celkem
přijato

79-41-K/41 285 146 99 12 87

V tomto školním roce jsme se zapojili do pilotního ověřování přijímacích zkoušek a nahradili naše
testy z českého jazyka a matematiky testy zadávané centrálně Cermatem. Změnili  jsme kritéria
hodnocení tak, abychom výsledky testů hodnotili 50 % z celkového počtu bodu a nemuseli získané
body přepočítávat.  Změnilo se i  hodnocení prospěchu ze ZŠ. Vzhledem k tomu,  že testy byly
nového  typu,  rozhodli  jsme  se  pomoci  uchazečům,  kteří  podali  přihlášku  na  naši  školu,
s přípravou. Uspořádali jsme dvě přípravná odpoledne, na kterých si uchazeči mohli vyzkoušet test
z českého jazyka a matematiky, který byl s nimi následně rozebrán a bylo jim ukázáno správné
řešení. Testy podle vzorových zadání vydaných Cermatem vytvořili naši učitelé. V tomto školním
roce jsme  obdrželi o cca sto přihlášek více než v roce minulém.

6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  

Studijní výsledky ve školním roce 2014 / 2015:                                                                 

ročník počet
tříd

prosp.
s vyznamen. prospělo neprospělo nehodnoceno počet opr. zkoušek

1. 3 18 71 3 1 3
2. 3 22 71 0 0 0
3. 3 12 72 2 0 8
4. 3 3 80 1 1 0

celkem 12 55 294 6 2 10

Největší studijní problémy mají žáci tradičně s matematikou a fyzikou. Celkem deset žáků konalo
opravné zkoušky, jedna žákyně ze dvou předmětů. Opravné zkoušky nezvládli čtyři žáci. Dvěma
žákům z 3.  ročníku,  kteří  po opravné zkoušce nepostoupili  do dalšího ročníku, bylo  povoleno
opakování.  Dvěma  žákům  1.  ročníku  bylo  ukončeno  studium  pro  neprospěch.  Dva  žáci
nepostoupili do dalšího ročníků z důvodu více nedostatečných a ukončilo studium. Dále opakují
ročník jedna žákyně 1. ročníku a jeden žák 4. ročníku ze zdravotních důvodů. 



Hodnocení chování na konci školního roku
snížený stupeň z chování:

stupeň chování počet studentů kázeňská opatření ve školním roce

2 4
důtky třídního učitele 47

ředitelské důtky 11
3 0 pochvaly 1

Celkem  bylo  vydáno  11  ředitelských  a  47  třídních  důtek  převážně  za  pozdní  příchody
do vyučování a v daném termínu neomluvenou absenci.  Snížené známky z chování byly uděleny
za kombinaci pozdních příchodů, neomluvené absence a další soustavné porušování školního řádu.
Jednomu žáku bylo uděleno podmíněné vyloučení ze studia za opakované neomluvené hodiny,
pozdní příchody a soustavné porušování školního řádu (tento žák neprospěl z více předmětů a
ze školy odešel).

Výsledky maturitních zkoušek
třída počet studentů  s vyznam. prospělo neprospělo poznámka

4 leté
studium 84 + 3 (opravné) 19 53+3 10

1 žák neukončil 4. ročník, 
1 žákyně konala MZ
v podzimním termínu

V jarním a následně i v podzimním maturitním termínu neprospěla jedna žákyně z didaktického
testu státní maturity z matematiky. Dále v jarní části neprospěly tři žákyně z ústní zkoušky státní
maturity z českého jazyka a jedna žáky z anglického jazyka. V profilové části neuspělo šest žáků
po jednom předmětu ze základu společenských věd, zeměpisu, dějepisu nebo fyziky. Pouze jeden
žák neprospěl  i  v podzimním termínu (dějepis).  Jedna žákyně  ze zdravotních  důvodů uzavřela
4. ročník až k 31. 8. 2015 a následně u maturitní zkoušky uspěla. 

7. INFORMACE  O AKCÍCH  POŘÁDANÝCH  ŠKOLOU,  SOUTĚŽÍCH,   
OLYMPIÁDÁCH  A PREZENTACI ŠKOLY

• Dne  22.  listopadu  2014   se  v  prostorách  školy  odehrála  věc  nevídaná  a  jedinečná   –
studenti z dramatického kroužku pod vedením Mgr. Jana Křečka nacvičili pro potěchu oka
návštěvníka představení inspirované historií i současností školy. Neobvyklá byla forma. Šlo
o  jakousi  výstavu  živých  exponátů,  které  vám,  samozřejmě  pokud  jste  si  je  "pustili",
zahrály  scénku  z  daného  období  historie  školy.  Stíral  se  tedy  nejen  rozdíl  mezi  fikcí
a realitou,  ale i mezi divadlem a výstavou.  Vše se odehrálo v rámci  celorepublikového
festivalu Dne poezie.

• Další velkou akcí pořádanou pro veřejnost (J. Křečkem) byl literární víkend. Pozvání přijali
spisovatelé a umělci A. Goldflam, P. Váša, V. Slíva, F. Krajník a Divadlo Naboso.

• V internetovém hlasování „Gympl roku“, které pořádala Česká studentské unie, se naše
škola umístila na 3. místě v Jihomoravském kraji. 

• Zúčastnili jsme se jako každoročně charitativních akcí:
º v  rámci  12.  ročníku  „V září  světlušky  září“  jsme  vybrali  47 570,–  Kč  na  pomoc  

pro nevidomé
º v Srdíčkových dnech v prosinci 2014  jsme pro Občanské sdružení Život dětem vybrali 

v rámci školy 1470,- Kč.
º v rámci  charitativní  sbírky Fond Sidus,  která  se  zaměřuje na pomoc nemocným a  

potřebným dětem, jsme v rámci školy vybrali 875,- Kč.
• Ve škole se věnujeme třídění odpadu  – sběru PET, papíru, elektrozařízení, baterií. V rámci

projektu RECYKLOHRANÍ sbíráme použité baterie a  elektrozařízení.

Sekce českého jazyka a estetické výchovy

• V olympiádě z českého jazyka Amira Sakerová postoupila do krajského kola.
• V krajském kole recitační soutěže Memoriál R. Čtvrtlíka Čtvrtlístek získal Dan Tillinger

4. místo, Růžena Zilayová a Anna Baráková čestné uznání. 
• Členové dramatického kroužku se účastnili soutěže Špílberg - Wolkerův Prostějov.



• Žáci 1.C (Klára Konvalinová,  Jiří  Mucha, Kryštof  žáček a Jan Bílek) obsadili  2.  místo
v rámci  týdne  výtvarné  kultury  za  "Podivné  bytosti".  Odměnou  pro  ně  byla  exkurze
do Rakouska za památkami.

• V rámci soutěže "Máš umělecké střevo? Politické umění" postoupili naši žáci do finále,
které se konalo v Národní galerii v Praze.

• Školní  sbor   Musicomania  se  zúčastnil  Adventního  zpívání,  spolu  s dalšími  žáky  a
absolventy pořádal tradiční Novoroční koncert v husovickém kostele a v červnu vydal nové
CD s vánoční hudbou.

• Pro žáky jsme pořádali mnoho akcí na doplnění a zatraktivnění učiva:
◦ 4. ročníky tradičně navštívily Prahu, její památky, divadla a další zajímavosti.
◦ 1. ročníky zavítaly na exkurzi do Mahenovy knihovny. 
◦ Všichni žáci měli možnost zúčastnit se houslového koncertu J. Svěceného v brněnském

Sonocentru, divadelního představení Listování (L. Kábrtová - Koho vypijou lišky), žáci
2. a 3. ročníků představení Maryša v Hadivadle.

◦ Žáci,  kteří  měli  zájem,  navštívili  mnoho  večerních  divadelních  představení  (Indian
v ohrožení,  Korekce,  Vadí  nevadí,  Král  Oidipus,  Teď na  krk oprátku  ti  věší,  Mein
Švejk,  Moc  Art,  Dvojí  proměna,  Plešatá  zpěvačka,  Skleněný  zvěřinec,  O  myších
a lidech, Apartmán v hotelu Plaza).

Sekce anglického jazyka
• V  rámci  školy  se  žáci  zúčastnili  Placement  testu,  ve  kterém  srovnáváme  každoročně

výsledky všech žáků.
• Pořádali jsme školní kolo konverzační soutěže, postupující Jiří Beneš se v krajském kole

umístil na 7. - 8. místě.

• Zúčastnili jsme se soutěže Online Angličtinář roku, kde Dagmar Pelcová obsadila 78. místo
z necelých 7 tisíc studentů.

• V celostátní recitační soutěži „O bílého havrana E. A. Poea“ se Nikola Švarcová umístíla
na 2. místě a Dan Tillinger na 3. místě.

• Pro žáky jsme pořádali akce na doplnění a zatraktivnění učiva:
◦ návštěvu anglické části Moravské zemské knihovny (1. ročníky).

◦ celoškolní akci Den jazyků, ve kterém žáci plnili různé úkoly v jednotlivých jazycích.

Sekce cizích jazyků (NEJ, FRJ, RUJ, LAT)

• Pořádali  jsme školní kola konverzačních soutěží  v  německém,  francouzském a ruském
jazyce. Žákyně K. Malá postoupila v FRJ až do celostátního kola, kde obsadila 10. místo.

• Pokračujeme ve spolupráci s gymnáziem ve Vídni prostřednictvím programu moodle.
• Pro žáky jsme pořádali mnoho akcí na doplnění a zatraktivnění učiva:

◦ projektový týden v Bahratalu
◦ Den jazyků
◦ zájezd do adventní Vídně
◦ zájezd Francie, Belgie, Lucembursko
◦ návštěvu přednášky o Venezuele ve francouzském jazyce
◦ návštěvu festivalu Bonjour Brno - promítání dokumentů
◦ návštěvu divadelního představení Kníže Myškin v Hadivadle
◦ účastnili jsme se Dne ruského jazyka na Pedagogické fakultě MU



Sekce humanitních předmětů (DEJ, ZSV)

• V dějepisné soutěži gymnázií získali Nádeníčková, Maleček, Grabovski celkově 7. místo
v kraji (2. místo v Brně).

• Vybraní žáci se zúčastnili soutěží Aliante a Euroscola.
• Zúčastnili jsme se projektu v rámci ZSV - Amnesty International "Fair play", studenti za

rovnoprávnost.
• Žáci dějepisného semináře a semináře dějin umění vyjeli na zájezd do Toskánska.
• V rámci výuky dějepisu žáci navštívili:

◦ Znojemské podzemí (2.A)
◦ Výstavu a přednášku Po stopách Napoleona (v rámci sportovního kurzu na Elbě - 3.B,

3.C)
◦ Letohrádek Mitrovských, výstavu Hvězdy stříbrného plátna (3.A)
◦ Špilberk, výstavu Velká válka (2.A, 3.A, 3.C)
◦ Muzeum v Kralicích, zámek v Náměšti n. O. (2.A, 2.B)
◦ Veletržní palác v Praze, výstavy Umění 19. století + Moderní české dějiny v zrcadle

umění (3.C)
◦ Moravskou Galerii, výstavu Moravský Manchester (2.A, 2.C, 3.A, 3.C)
◦ Technické muzeum, výstavy Historie MHD v Brně a Historie železniční sítě v Brně

(DZ4)
◦ Malopolsko, exkurze Osvětim (3.C + výběr 3.B)

Sekce TEV

• Vybraní žáci se účastní mnoha sportovních soutěží pořádaných AŠSK. V loňském školním
roce jsme získali:
◦ 2. místo v přespolním běhu dívek (městské kolo)
◦ 2. místo ve stolním tenise dívek (městské kolo)
◦ 3. a 5. místo v Aerobiku dívek (městské kolo)
◦ 3. místo basketbal 3x3 dívky (krajské kolo)
◦ 3. místo basketbal dívky (městské kolo)
◦ 2. místo plavání (krajské kolo)
◦ 2. místo malá kopaná chlapci (městské kolo)
◦ dívky se zúčastnily městského kola v beach volejbalu 

• V rámci výuky tělesné výchovy jsme pořádali:

◦ sportovní (nejen cyklistický) kurz na Elbě (3.B, 3.C) 
◦ zdokonalovací lyžařský kurz v Rakousku (výběr 2. - 4. ročníky)
◦ lyžařský výcvikový kurz v Petříkově (1. ročníky)

 

Sekce přírodovědných předmětů (BIO, CHE, ZEM)

• Pořádali  jsme školní  kolo  biologické olympiády,  kterého se zúčastnilo  celkem 9 žáků.
Adéla Kočí postoupila do krajského kola.

• Náročného školního kola chemické olympiády se zúčastnily 2 žákyně.
• Školního kola zeměpisné olympiády se zúčastnilo 18 žáků. 

• V rámci výuky biologie jsme pořádali mnoho akcí na rozšíření učiva
º návštěvu Anthroposu (BS4)
º návštěvu výstavy BODIES (3. ročníky)
º návštěvu  přednášky  prof.  Říhové  (mikrobiologie)  a  prof.  Pačese  (vývoj  života)  

(BS4+BI4)
º návštěvu Noci vědců (BC3)
º kurz první pomoci (3. ročníky)



º návštěvu výstavy Čeští vědci a jejich vynálezy (BC3)
º návštěvy MZM , Mendelova muzea (BC3, BS4)
º exkurzi - Transfúzní stanice a anatomické muzeum LF MU (3. ročníky)
º exkurzi ZOO Brno (BC3)
º exkurzi ZOO Lešná (2. ročníky)
º návštěvy botanické zahrady v různých období

• V rámci výuky zeměpisu žáci navštívili:
º přednášku a dokument ISLAND (2. ročníky), CHILE (1. ročníky)
º přednášku o Indii (2. a 3. ročník), o Indonézii (1. a  2. ročníky)
º Hvězdárnu a planetárium (1. ročníky)

Sekce přírodovědných předmětů (MAT, FYZ, IVT) 

• 35 žáků (z 1. a 2. ročníků) se zúčastnilo soutěže Přírodovědný klokan
• 1 tým (7 řešitelů) se zúčastnil Internetové matematické olympiády - 15. místo ze 200 týmů

ČR a SR 
• 64 žáků se zúčastnilo soutěže Matematický klokan
• 30 žáků se zapojilo do soutěže SUDOKU, 6 postoupilo do dalšího kola
• Matematická olympiáda - Filip Svoboda obsadil 7. místo v kategorii C (krajské kolo)
• Fyzikální olympiáda - Filip Svoboda obsadil 2. místo v kategorii D (krajské kolo)
• skupina 6 žáků se 6 krát zúčastnila seminářů z fyziky na Přírodovědecké fakultě MU

Výchovné poradenství 

• Na škole aktivně pracuje výchovná poradkyně Mgr. Dagmar Sedláčková.
• 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.
• Poskytuje informace o možnostech studia na VŠ, organizuje besedy a prezentace. 

Prevence rizikového chování

• Řešením problémů a primární prevencí sociálně patologických jevů je pověřen Mgr. Petr
Odstrčil. 

• Poskytuje  žákům  i rodičům  základní  informace  v této  oblasti,  sleduje  rizika  vzniku  a
projevy sociálně patologických jevů a snaží se případné problémy řešit. 

• Pod  jeho  vedením  na  škole  funguje PeerTeam  z řad  žáků.  Peeři   se  vzdělávali
na seberozvojovém psychovíkendu a v odborném perr kurzu.

• Ve spolupráci s PeerTeamem proběhlo mnoho úspěšných akcí:

◦ adaptační kurzy 1. ročníků
◦ den zvířat
◦ turnaj v sudoku
◦ turnaj v piškvorkách
◦ filmová noc
◦ ples školy
◦ ElgartkaFest – přehlídka kapel v rámci programu „S hudbou proti drogám“



8. VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH KONTROL NA ŠKOLE

V roce 2014 byla na škole provedena pouze kontrola plateb pojistného na veřejném zdravotním
pojištění, které neshledala žádné nedostatky.

9. HOSPODAŘENÍ  ŠKOLY  V ROCE 2014

9.1. Oblast příjmů
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:
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 15 030 2 292 17 322
konečný rozpočet 2010 14 193 2 248 16 441
konečný rozpočet 2011 15 297 2 406 17 703
konečný rozpočet 2012 14 981 2 684 17 665
konečný rozpočet 2013 15 425 2 659 18 084
konečný rozpočet 2014 15 940 2 679 18 619

Výnosy  (v. Kč):
Výnosy - státní dotace - přímé náklady na výuku 15 792 000,00
Výnosy ostatní ( OZ – čerpání fondů, stravné ....) 3 320 356,68
Výnosy - dotace na provoz - Jm kraj 2 679 000,00
Výnosy - Inovace na dosah/tablety 295 035,88
Výnosy z doplňkové činnosti 251 169,34
Výnosy z navýšení tarifů – účel. dotace 93 625,00
Výnosy z OPVK – účel. dotace 91 821,00
Výnosy z odměn pro pedagogy – účel. dotace 29 754,00
Výnosy z Excelence SŠ – účel. dotace 24 305,00
Výnosy - Active Citizens 9 671,00
Výnosy celkem 22 586 737,90

9.2.  Oblast výdajů
Výdaje se odvíjely od disponibilních prostředků přidělených krajem.

Náklady na vzdělávací činnost   (v tis. Kč):
Náklady na platy ( bez OPPP) 11 494 000,00
Ostatní platby za prov. práci 35 000,00
Odvody zdrav., soc. pojištění a FKSP 4 042 058,44
Náklady na učebnice a neinv. uč. pomůcky,knihy UK, ... 108 339,29
Náklady na další vzdělávání zaměstnanců + služby + OPPP 56 222,56
Pojištění zákonné za zaměstnance (4,2 ppm) 49 164,71
DNP – dávky nemocenského pojištění (hrazeno organizací) 7 215,00
Náklady celkem 15 792 000,00

Náklady na provoz   (v tis. Kč):
Náklady na spotřebu materiálu 296 788,08
Náklady na spotřebu energií 469 902,21
Náklady na opravy a udržování 420 226,20
Náklady na cestovné 214 228,80
Náklady na reprezentaci 5 793,30
Náklady na závodní stravování (aktivace, HM, odvody, FKSP) 12 827,00
Náklady na ostatní služby 483 875,96



Náklady na příspěvek na stravování 75 881,12
Náklady ostatní z činnosti (TZ do 40 tis., hal. vyr.) 30 021,94
Náklady na odpisy 696 517,00
Náklady na pořízení DDHaNM 3-40 tis., 0-60 tis. 62 701,23
Náklady jiné 8 224,00
Náklady celkem 2 776 986,84

Náklady DČ, OZ, OPVK   (v Kč):
Náklady ostatní (OZ - čerpání fondů. stravné...) 3 309 962,00
Náklady – Inovace na dosah/tablety 295 035,88
Náklady z navýšení tarifů – účel. dotace 93 625,00
Náklady z OPVK – účel. dotace 91 821,00
Náklady z odměn pro pedagogy – účel. dotace 29 754,00
Náklady z Excelence SŠ – účel. dotace 24 305,00
Náklady z doplňkové činnosti 63 078,64
Náklady z Active Citizens 9 671,00
Náklady celkem 3 917 252,52

9.3. Oblast finančního majetku
Stavy na bankovních účtech k 31.12. ( v Kč)
       99632-621    běžný účet vč. FO  1 860 375,20
107-99632-621    FKSP 58 517,00
107-8672700217 PROJEKT - Inovace 18 080,00
123-99632-621    FR 82 495,86
174-99632-621    IF 67 135,72
  27-0473790217 stravování 261 484,36

9.4. Oblast dotací ze státního rozpočtu
V roce 2012 jsme obdrželi rozhodnutí o účelové dotaci z MŠMT ČR na projekt :
„GE – Vyšší kvalita výuky“, tzv. „ŠABLONY - OPVK“.
Celková částka činila 1 159 880 Kč. Částka byla poskytnuta ze dvou zdrojů:

• Strukturální fond (evropská unie EU) : 985 898 Kč
• Státní rozpočet (národní podíl NP)      : 173 982 Kč

Fyzicky jsme obdrželi 5. 11. 2012 částku 695 928 Kč a nedošlo v témže roce k jejímu čerpání.
Dne 10. 9. 2013 jsme obdrželi zbývající prostředky, a to 463 952 Kč. 1 068 059 Kč. Nevyčerpaná
výše  91 821 Kč byla přeúčtována na fond rezerv a plně vyčerpána v roce 2014.

V roce 2014 :
Jsme se zapojili do projektu „Inovace na dosah“ CZ.1.07/1.3.00/51.0025, tzv. „Tablety do škol“.
Dne  24. 11. 2014  byla  připsána  na  samostatný  účet  u banky  první  část  zálohy  ve výši
267 020,00 Kč.  Z té  jsme  uhradili  odměnu  na  DPČ za 10 – 12 / 2014  a  část  faktury  za nákup
tabletů. Celkem jsme v roce 2014 vyčerpali 266 020,00 Kč.

Naše škola dostala účelovou dotaci MŠMT určenou na Rozvojový program MŠMT  Hodnocení
žáků  a  škol  podle  výsledků  v  soutěžích  v  roce  2013  „Excelence  středních  škol  2013“,
č.j. MSMT – 47 909 / 2013 – 3 pod účelovým znakem 33038 v celkové výši 24 305,00 Kč. Dotace
byla plně vyčerpána na odměny pedagogům a na zákonné odvody, a to za měsíc květen 2014.
Komunitní projekt – ACTIVE CITIZENS „AMEN PHAGERAS E FALA – Bouráme zeď“.
Projekt je zaměřen na spolupráci mezi naší a romskou komunitou.  Peněžní prostředky  ve výši
9 671,00 Kč byly čerpány na materiál a reprezentaci na pořádaná  dvě projektová odpoledne.

Další obdrženou účelovou dotací byla realizace Rozvojového programu MŠMT na zvýšení platů
pedagogických  pracovníků  regionálního  školství  v roce  2014  s  č.j. MSMT – 24878 / 2014



a pod účelovým  znakem  33051  v celkové  výši  29 754,00 Kč.  Částka  byla  plně  vyčerpána
na odměny pedagogům a na zákonné odvody, a to za měsíc říjen 2014.    

Koncem  daného  roku  jsme  ještě  dostali  účelovou  dotaci  na  realizaci  Rozvojového  programu
MŠMT  „Zvýšení  platů  pracovníků  regionálního  školství“  s č.j. MSMT – 34125 / 2014  a  pod
účelovým znakem 33052 v celkové výši 93 625,00 Kč. Zcela  vyčerpána byla  na zvýšení tarifů
(rozdíl mezi původní a novou platovou tabulkou) všech zaměstnanců v rámci   pracovní smlouvy
a částečně na odměny, a to za měsíc listopad a prosinec 2014. 

9.5. Oblast investic
V období roku 2014 jsme použili prostředky z investičního fondu na akce: 

Investice ( v  Kč ):  čerpání
investiční fond školy povinný odvod zřizovateli 520 000,00

pořízení dlouhodobého majetku 109 275,00

oprava dlažby a obkladů WC, 
lavic, židlí, nátěr vrátnice, výměna
sanitárních příček WC chlapci

107 028,29

WC invalid 2. patro 50 881,71

celkem 787 185,00

9.6. 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. Ve výše uvedené příloze je   majetek
rozčleněný na jednotlivé kategorie, stav k počátku a konci sledovaného období, přírůstky a úbytky.

V rámci dlouhodobého hmotného majetku byl  zakoupen  nový server za 58 552 Kč a pořízeno
nábytkové vybavení ředitelny za 50 723 Kč.

9.7. Přehled tvorby a čerpání fondů
Fond odměn byl navýšen o 5 000 Kč z HV za 2013 a byl čerpán v celkové výši 25 880 Kč.
Fond FKSP byl tvořen a čerpán na základě pravidel stanovených kolektivní smlouvou.
Rezervní fond byl tvořen zlepšeným HV 2013 a neúčelovými dary. Čerpán byl k posílení IF – po
schválení zřizovatelem, k dalšímu rozvoji činnosti,  pro žáky na žákovskou mimoškolní činnost,
uplatnění úspory na dani z PPO.

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

9.9. Péče o spravovaný majetek
Škola vede evidenci majetku v elektronické formě (počítačově).
Na konci roku 2014 byla provedena účetní a fyzická inventura majetku školy. 
Zásoby škola vede ve skladu čistících prostředků, studentských průkazů, vysvědčení a ve skladu
čipů na stravování, tonerů a papíru na kopírování. 



9.10. Závěr zprávy o hospodaření

Hospodářský výsledek  (v Kč.):
HV hlavní činnosti (provoz, SR, OZ, OPVK) -87 574,65
HV doplňkové činnosti (DČ) 188 090,70
HV CELKEM 100 516,05

Veškeré údaje za rok 2014 jsou k nahlédnutí  v Účetních výkazech, které jsme předložili Odboru
školství JmK v únoru 2015.

10. ZÁVĚR

Škola se  prostřednictvím vedení  a  učitelů  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 tematické exkurze, přednášky apod.
Výsledky školy jsou na velmi dobré úrovni, 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 15. 10. 2015

Školská rada schválila Výroční zprávu.

za školskou radu:  Mgr. Hana Naništová

S výroční zprávou byli seznámeni všichni zaměstnanci školy elektronicky a na vývěsce ve sborovně. Je zveřejněna též
na www.gymelg.cz


	Ve školním roce 2014 / 2015 škola dosáhla těchto parametrů:

