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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 Škola je zřízena Jihomoravským krajem jako 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: Ing. Kateřina Kalinová, 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 2015 / 2016 škola dosáhla těchto parametrů:

kód název počet tříd počet žáků poč. žáků 
na třídu

počet žáků 
na učitele

79-41-K/41    gymnázium 12 360 30 12,3
celkem 12 360 30 12,3

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. 

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 350 strávníků z řad žáků. Zaměstnanců se stravuje pravidelně 30.
Průměrný počet vydaných obědů denně je cca 220. 

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. – 3. ročník se vyučoval podle
ŠVP platného od 1. 9. 2013, 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 15 provozních pracovníků, z nichž někteří
pracovali na částečný úvazek, 7 žen bylo na mateřské nebo 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 26,874 30
celkem 29,874 33

nepedag.
pracovníci

ekonomka, PaM, admin. a
spisový pracovník

2,500 3

údržbář 1,000 1
úklizečky 2,375 4

pracovnice jídelny 1,250 2
pracovnice ŽK 0,225 1

vrátný 1,521 3
správce IT 0,400 1

celkem 9,271 15

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 7 4
35-50 let 5 6
nad 50 let 3 7
důchodci 1 0

celkem 16 17

Přehled dalšího vzdělávání zaměstnanců školy:
typ kurzu počet zúčastněných

pedagogické, krátkodobé, oborové 16
semináře a školení k maturitní zkoušce 14
pedagogické, nové metody, neoborové 4
zdravotník zotavovacích akcí, první 
pomoc, doškolovací sportovní kurz 2

Vyhláška 50 3
semináře pro vedení školy 5
semináře pro provozní pracovníky 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 2015 jsme vedli 357 správních řízení. 

Přehled rozhodnutí:
počet počet odvolání

přijetí / nepřijetí ke studiu 287 59
žádost o přestup na školu 10 0
přerušení studia 0 0
uvolnění z TEV 21 0
induviuální vzdělávací plán 8 0
ostatní 31 0

Celkem 357 59

5. PŘIJÍMACÍ  ŘÍZENÍ

V přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 jsme přijímali 84 uchazečů o čtyřleté studium oboru
79 – 41 – K / 41  gymnázium. 

Výsledky přijímacího řízení:

přihlášky
přijati 

(včetně autoremedury a odvolání)
odevzdalo 

zápisový lístek
vzalo zpět

zápis.lístek
celkem
přijato

79-41-K/41 287 133 90 6 84

V tomto školním roce jsme se zapojili do pokusného ověřování přijímacích zkoušek a hodnotili
testy  z  českého  jazyka  a  matematiky  zadávané  centrálně  Cermatem.  Kritéria  hodnocení  jsme
nastavili tak, abychom výsledky testů hodnotili 50 % (100 bodů) z celkového počtu 200 bodů a
nemuseli  získané body přepočítávat.  Známky ze ZŠ jsme hodnotili  maximálně 80 body a další
skutečností  (umístění  v  olympiádách  apod.)  20  body.  Pro  uchazeče  jsme  opět  uspořádali  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. 

6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  

Studijní výsledky ve školním roce 2015 / 2016:                                                                 

ročník počet
tříd

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

1. 3 27 61 0 0 0
2. 3 18 73 0 0 1
3. 3 25 69 0 0 0
4. 3 3 83 1 0 2 (1 žák)

celkem 12 73 286 1 0 3

Ve školním roce  2015/2016 došlo  k mírnému zlepšení  studijních  výsledků.  Z nižších  ročníků
konala  opravnou  zkoušku  pouze  jedna  žákyně  a  to  ze  základů  společenských  věd.  Žákyně
postoupila do dalšího ročníku. Během školního roku ukončil docházku (v pololetí) jeden žák ze
4. ročníku, kterému bylo povoleno opakování ročníku, ale jeho studijní výsledky se nezlepšily. Ve 
4. ročníku v řádném termínu neprospěli 2 žáci. Jedna žákyně z mnoha předmětů a školu opustila.
Jeden žák konal opravné zkoušky z matematiky a základů společenských věd a v obou případech
uspěl a vykonal v podzimním termínu úspěšně maturitní zkoušku.



Hodnocení chování na konci školního roku
snížený stupeň z chování:

stupeň chování počet studentů kázeňská opatření ve školním roce

2 0
důtky třídního učitele 29

ředitelské důtky 8
3 0 pochvaly 0

Udělené třídní důtky byly převážně za pozdní příchody a neomluvenou absenci. 

Výsledky maturitních zkoušek

třída počet
studentů  s vyznam. prospělo neprospělo poznámka

4 leté
studium

84 + 2
(opravné) 16

63 + 6 po
opravných a
dodatečných
zkouškách

1

V jarním období konalo 83 žáků prvotní maturitní zkoušku a 2 žáci opravnou. U maturity neuspělo
5 žáků, kteří následně uspěli v podzimním termínu. U opravné zkoušky z matematiky neuspěla
jedna žákyně potřetí. V záři konal a uspěl u maturity jeden žák, který uzavřel 4. ročník až v srpnu.

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

 Pro veřejnost jsme pořádali  v rámci týdne poezie akci s názvem „Příběh pana Elgarta“.
Přichozí  se  mohli  zapojit  do  interaktivní  literární  hry,  jejiž  cílem  bylo  dostat  se
z uzavřených místností nalezením klíče.

 Spoluprácujeme  s gymnáziem  (GRG  –  Gymnasium  und  Realgymnasium)  ve Vídni
prostřednictvím programu moodle, proběhla 2 setkání (Brno, Vídeň).

 Přijali  jsme  návštěvu  partnerské  školy  BIL  SCHULEN  ze  Stuttgartu  v  rámci  projektu
Partnerství Brno – Stuttgart.

 Zúčastnili jsme se jako každoročně charitativních akcí:

 v  rámci  13.  ročníku  „V září  světlušky  září“  jsme  vybrali  44 557,–  Kč  na  pomoc  
pro nevidomé

 v Srdíčkových dnech v prosinci 2014  jsme pro Občanské sdružení Život dětem vybrali 
v rámci školy 1 314,- 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

 Proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka a recitační soutěž „Huhla“.

 V krajském kole  recitační  soutěže  Memoriál  Rosti  Čtvrtlíka  Čtvřlístek  získala  Růžena
Zilayová   2. místo a postoupila do celorepublikového finále.

 Školní sbor  Musicomania se zúčastnil Adventního zpívání v Husovicích a spolu s dalšími
žáky  a  absolventy  pořádal  tradiční  Novoroční  koncert  v  husovickém kostele.  V  rámci
přehlídky pěveckých  sborů  Gymnázia  Cantant  se  Musicomania  dostala  do  celostátního
kola.

 Proběhlo školní kolo prezentační soutěže a 2 žáci postoupili do dalšího kola.
 2 týmy se zúčastnili soutěže v rámci týdne výtvarné kultury.

 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
◦ vybrané třídy se zapojili do divadelního workshopu, shlédly představení Romeo a Julie,

Cikánský boxer, zúčastnili se Divadla Fórum
◦ pro  celou  školu  jsme  zorganizovali  filmové  představení  Kód  Enigmy  a  divadelní

představení Autista – Slovácké divadlo v Buranteatru
◦ žáci,  kteří  měli  zájem,  navštívili  mnoho  večerních  divadelních  představení  (Indián

v ohrožení, Paní Bovaryová, Černá labuť, I obešel já polí pět, Strýček Váňa)

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

výsledky všech žáků.
 Pořádali jsme školní kolo konverzační soutěže.

 Zúčastnili jsme se soutěže Online Angličtinář roku.
 V rámci evropského projektu jsme pořádali pro 40 vybraných žáků poznávací zájezd do

Anglie s výukou.

 Zapojili jsme se do projektu Blended learning – 20 žáků.
 Pro žáky jsme pořádali akce na doplnění a zatraktivnění učiva:

◦ návštěvu anglické části Moravské zemské knihovny (1. ročníky)
◦ navštěvu Anglického divadla – představení Forever Young pro 2. - 4. ročníky
◦ „English Week“ – týdenní výuka lektory z anglicky mluvících zemí pro 1. ročníky
◦ program s vybranými třídami s učiteli z Orlanda (Florida, USA)
◦ pro zájemce přípravu na zkoušky FCE a CAE (7 žáků zkoušky konalo, všichni úspěšně)
◦ promítaní anglického filmového klubu

Sekce cizích jazyků (NEJ, FRJ, RUJ, LAT)
 Zapojili jsme se do projektu Blended learning – 20 žáků NEJ, 20 žáků FRJ.

 Pořádali jsme školní kola konverzačních soutěží v německém a ruském jazyce. 
 2 žákyně se zúčastnili 50. ročníku Puškinova památníku Ars poetica.

 Pro žáky jsme pořádali mnoho akcí na doplnění a zatraktivnění učiva:
◦ zájezd do adventní Vídně
◦ filmové představení pro žáky (FRJ), Filmest (NEJ)
◦ návštěvy Ruského centra Pdf MU
◦ divadelní představení Mrtvé duše 
◦ seminář pro 1. ročník – fonetika ruského jazyka
◦ návštěva ruské restaurace Samovar

Sekce humanitních předmětů (DEJ, ZSV)

 V dějepisné soutěži gymnázií 3 žáci postoupili do krajského kola.
 V rámci společenskovědního semináře se žáci zúčastnili soutěže „Jeden den hejtmanem“.

 Žáci dějepisného semináře a semináře dějin umění vyjeli na kulturně – historickou exkurzi
do Kampánie.

 V  rámci  společenskovědního  semináře  se  žáci  zapojili  opět  do  projektu  „Já,  občan“.
Zorganizovali již po několikáte v rámci dne dětí  koncert pro dětskou nemocnici, zábavný
den pro klienty domova pro seniory a  zajistili  opravu a následně natřeli  prolézačku na
náměstí SNP.

 Na doplnění učiva navštívili žáci 3. ročníků Městský soud v Brně. 



Sekce TEV

 Vybraní žáci se zúčastnili sportovních soutěží pořádaných AŠSK ve fotbale, futsalu, malé
kopané, plavání, volejbale, basketbale, beach-volejbale a přespolním běhu. 

 V rámci výuky tělesné výchovy jsme pořádali:

◦ sportovní (nejen cyklistický) kurz v Chorvatsku (3. B, 3. C) 
◦ zdokonalovací lyžařský kurz v Rakousku (výběr 2. - 4. ročníky)
◦ lyžařský výcvikový kurz v Petříkově (1. ročníky)
◦ výběrový letní sportovní kurz v Jeseníkách zaměřený na pěší turistiku a sjíždění řek

 

Sekce přírodovědných předmětů (BIO, CHE, ZEM)

 Pořádali jsme školní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 16 žáků ve
dvou kategoriích. 2 žákyně postoupily do krajského kola.

 Školního kola zeměpisné olympiády se zúčastnilo 15 žáků. 
 V rámci výuky biologie jsme pořádali mnoho akcí na rozšíření učiva

 exkurzi na Mohelskou hadcovou step (výběr žáků)
 návštěvu Anthroposu (BS4)
 besedu o poruchách příjmu potravy (2. C)
 základy první pomoci (3. ročníky)
 návštěvy MZM, Mendelova muzea (BC3, BS4)
 exkurzi - Transfúzní stanice a anatomické muzeum LF MU (3. ročníky)
 návštěvu přírodovědné stanice Kamenačky (2. A, BC3)
 exkurzi ZOO Lešná (2. ročníky)
 návštěvu botanické zahrady (1. ročníky)

 V rámci výuky zeměpisu žáci navštívili:

 přednášku a dokument Indie (1. a 2. ročníky), Peru (1. a 2. ročníky), Východní Afrika 
(1. a 3. ročníky), Island (2. ročníky)

Sekce přírodovědných předmětů (MAT, FYZ, IVT) 

 43 žáků (z 1. a 2. ročníků) se zúčastnilo soutěže Přírodovědný klokan.
 1 tým (7 řešitelů) se zúčastnil Internetové matematické olympiády – 31. místo ze 200 týmů

ČR a SR .

 92 žáků se zúčastnilo soutěže Matematický klokan. 
 V rámci brněnských škol získal náš tým 6. místo z třiceti účastníků.

 Matematická olympiáda - Filip Svoboda obsadil 1. místo v kategorii B (krajské kolo)
 Fyzikální olympiáda - Filip Svoboda obsadil 7. místo v kategorii C (krajské kolo)

Výchovné poradenství 

 Na škole aktivně pracuje výchovná poradkyně Mgr. Dagmar Sedláčková. Sleduje žáky se
specifickými  poruchami  učení.  Pomáhá  žákům s řešením studijních  problémů,  zajišťuje
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. 

 V rámci MPP (minimálního preventivního programu) zapojuje preventista aktivity, diskuse
a jiné do dalších školních akcí:

◦ Sportovní kurz – řízení diskuze o životních hodnotách a závislostech, hry zaměřené na
prevenci rizikových jevů

◦ Exkurze do Prahy pro 4. ročníky – program s bezdomovci

◦ Přednáška o životě na ulici (1. a 2. ročníky)

 Pod  jeho  vedením  na  škole  funguje PeerTeam  z řad  žáků.  Peeři   se  vzdělávali
na seberozvojových psychovíkendech a v odborném kurzu.

 Ve spolupráci s PeerTeamem proběhlo mnoho úspěšných akcí:

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

8. VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH KONTROL NA ŠKOLE

V lednu 2015 proběhla kontrola  plateb  pojistného na veřejné zdravotní  pojištění  a  dodržování
povinností  plátce  pojistného,  které  provedla  Všeobecná  zdravotní  pojišťovna  České  republiky.
V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

V září 2015 proběhla na škole veřejnosprávní kontrola zřizovatelem, která byla zaměřena na 
 dodržování zásad nakládání s veřejnými prostředky v oblasti majetku
 hospodaření s prostředky veřejné finanční podpory 
 schvalovací postupy při předběžné řídící kontrole.

V organizaci byly zjištěny nedostatky v nastavení a realizaci schvalovacích postupů při předběžné
řídící  kontrole  (mzdová  účetní  schvalovala  nákupy coby příkazce  operace,  byť  není  vedoucím
pracovníkem). V rámci přijatých opatření byla přepracována pasáž kontrolního řádu.
Porušení rozpočtové kázně bylo uděleno za úhradu školních potřeb, které dle zákona do školních
potřeb  nespadají,  z prostředků  tzv.  přímých  nákladů  státního  rozpočtu  a  za  proúčtování
předplatného  časopisů  pro  pedagogy  na  přímé  náklady  státního  rozpočtu,  kdy  úhrada  byla
provedena v předchozím kalendářním roce a správně časově rozlišena. Byla přijata opatření, aby se
tyto chyby neopakovaly.
V rámci dokladové inventarizace nebyly součástí dokumentace k inventarizaci doloženy skutečné
stavy přijatých záloh na stravné. Při kontrole byly následně doloženy.



9. HOSPODAŘENÍ   ŠKOLY   V   ROCE   2015

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:
Rozpočtový rok 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
konečný rozpočet 2015     16 935 2 922 19 857

                                                                                             

Výnosy  (v. Kč):
Výnosy - státní dotace - přímé náklady na výuku 15 679 000,00
Výnosy - ostatní ( OZ – čerpání fondů, stravné ....) 2 884 245,88
Výnosy - dotace na provoz - Jm kraj (vč. mimořádných vlivů 100 tis.) 2 655 007,44
Výnosy - čerpání dovolené mezi MD a RD - účel. provozní dotace 203 851,00
Výnosy - doplňková činnost 218 777,95
Výnosy - navýšení tarifů 1 – účel. dotace 472 733,73
Výnosy - navýšení tarifů 2 – účel. dotace 79 803,00
Výnosy - odměny „Haškovné“ - účel. provozní dotace 62 293,00
Výnosy - projekt Výzva 56 – Anglie EU i SR 553 720,00
Výnosy - projekt Výzva 57 – Blended e-learning EU i SR  149 580,00
Výnosy – Inovace na dosah/tablety 113 364,00
Výnosy - celkem 23 072 376.00

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

Náklady na vzdělávací činnost   (v tis. Kč):
Náklady na platy ( bez OPPP) 11 413 000,00
Ostatní platby za prov. práci 10 000,00
Odvody zdrav., soc. pojištění a FKSP 4 003 447,24
Náklady na učebnice a neinv. uč. pomůcky, knihy UK, ... 128 059,01
Náklady na další vzdělávání zaměstnanců + služby + OPPP 54 896,38
Pojištění zákonné za zaměstnance (4,2 ppm) 50 795,37
DNP – dávky nemocenského pojištění (hrazeno organizací) 18 802,00
Náklady celkem 15 679 000,00

Náklady na provoz   (v tis. Kč):
Náklady na spotřebu materiálu 374 350,77 
Náklady na spotřebu energií 386 909,61
Náklady na opravy a udržování 286 337,00
Náklady na cestovné 177 994,43
Náklady na reprezentaci 16 897,60



Náklady na závodní stravování (aktivace, HM, odvody, FKSP) 12 827,00
Náklady na ostatní služby 458 192,01
Náklady na příspěvek na stravování 77 678,80
Náklady ostatní z činnosti (TZ do 40 tis., hal. vyr.) 3 321,00
Náklady na odpisy 721 676,80
Náklady na pořízení DDHaNM 3-40 tis., 0-60 tis. 202 463,15
Náklady jiné (OOPP, škol. NEAKR., hal.vyr. …) 36 828,86
Náklady celkem 2 755 477,03

Náklady DČ, OZ, OPVK   (v Kč):
Náklady - ostatní (OZ - čerpání fondů. stravné...) 2 883 716,21
Náklady - čerpání dovolené mezi MD a RD - účel. provozní dotace 203 851,00
Náklady - navýšení tarifů 1 – účel. dotace 472 733,73
Náklady - navýšení tarifů 2 – účel. dotace 79 803,00
Náklady - odměny „Haškovné“ - účel. provozní dotace 62 293,00
Náklady - projekt Výzva 56 – Anglie EU i SR 553 720,00
Náklady - projekt Výzva 57 – Blended e-learning EU i SR  149 580,00
Náklady - doplňková činnost 30 779,55
Náklady - projekt Inovace na dosah / tablety 113 364,00
Náklady celkem 4 549 840,49
                                                                                                                                              
9.3. Oblast finančního majetku
Stavy na bankovních účtech k 31.12. ( v Kč)
       99632621    běžný účet vč. FO 1 900 400,10
107-99632621    FKSP 118 692,46
107-8672700217 PROJEKTY 84 618,00
123-99632621    FR 68 826,41
174-99632621    IF 60 628,52
  27-0473790217 stravování 265 962,02

9.4. Oblast dotací ze státního rozpočtu

PROJEKT 

VÝZVA  č.  56  –  ANGLIE  –  Zahraniční  pobyt  pro  žáky (reg.  č.  projektu
CZ.1.07/1.1.00/56.2671) 
v celkové výši 553 720 Kč.
Částka byla poskytnuta ze dvou zdrojů : 

 Strukturální fond (85% evropská unie EU) : 470 662 Kč
 Státní rozpočet    (15% národní podíl NP)   :  83 058 Kč

PROJEKT

VÝZVA č. 57 – BLENDED – Blended learning GE (reg. č. projektu CZ.1.07/0.0.00/57.1366) 
v celkové výši 149 580 Kč
Částka byla poskytnuta ze dvou zdrojů : 

 Strukturální fond (85% evropská unie EU) : 127 143 Kč
 Státní rozpočet     (15% národní podíl NP)  :  22 437 Kč

PROJEKT

INOVACE NA DOSAH – TABLETY 
V roce  2014  jsme  se  zapojili  do projektu  „Inovace  na dosah“  CZ.1.07/1.3.00/51.0025,  tzv.
„Tablety do škol“. V roce 2015 byl dočerpán a ukončen.



ÚČELOVÁ DOTACE

TARIFY 1 – Zvýšení platů pracovníků regionálního školství

Začátkem daného roku jsme obdrželi účelovou dotaci na realizaci Rozvojového programu MŠMT
„Zvýšení  platů  pracovníků  regionálního  školství“  s č.j. MSMT – 43910/2014  a  pod  účelovým
znakem 33052, v celkové výši 472 733,73 Kč. Zcela vyčerpána byla na zvýšení tarifů (rozdíl mezi
platovou tabulkou říjen 2014 a listopad 2014) všech zaměstnanců v rámci  pracovní smlouvy a to
za měsíc  leden až prosinec 2015. 

ÚČELOVÁ DOTACE

TARIFY 2 – Zvýšení platů pracovníků regionálního školství

Koncem daného roku jsme obdrželi účelovou dotaci na realizaci Rozvojového programu MŠMT
„Zvýšení  odměňování  pracovníků  regionálního  školství“  s č.j. MSMT – 34352/2015  a  pod
účelovým znakem 33061, v celkové výši 79 803 Kč. Zcela vyčerpána byla na zvýšení tarifů (rozdíl
mezi platovou tabulkou říjen 2015 a listopad 2015) všech zaměstnanců v rámci  pracovní smlouvy
a to za měsíc  listopad až prosinec 2015. 

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ S ÚČELOVÝM URČENÍM Z ROZPOČTU JMK

ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO UKONČENÍ MD

Na základě dohodovacího řízení jsme dostali „Příspěvek na provoz s účelovým určením z rozpočtu
JMK“ pod účelovým znakem 00083 v celkové výši 205 000 Kč.
Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet je zaokrouhlován na celé tisíce, ale zákonné odvody jsou bez
zaokrouhlení, vyčerpali jsme pouze 203 851 Kč. Rozdíl ve výši 1 149 Kč byl vrácen zřizovateli
v dubnu 2016.

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ BEZ ÚČELOVÉHO URČENÍ Z ROZPOČTU JMK

HAŠKOVNÉ

Odměny  pana  hejtmana  JMK  zaměstnancům  příspěvkových  organizací  ve  výši  1 000  Kč  na
jednoho zaměstnance v evidenčním stavu k 30. 11. 2015 v celkové výši 62 300 Kč, z nichž nám po
zákonných odvodech zbylo 7 Kč. Tato částka je součástí HV 2015.  

9.5. Oblast investic
V období roku 2015 jsme použili prostředky z investičního fondu na akce: 

Investice ( v  Kč ):  čerpání
investiční fond školy povinný odvod zřizovateli 536 000,00

pořízení DHM kuch. linka ŠJ 67651

oprava obkladů WC v přízemí 52 410,00

výměna WC příček v přízemí 72 123,00

celkem 728 184,00

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. 
V rámci  dlouhodobého  hmotného  majetku  byla  zakoupena  kuchyňská  linka  do  školní  výdejny
stravy za 67 651 Kč.   



9.7. Přehled tvorby a čerpání fondů
Fond odměn byl navýšen o 20 000 Kč z HV za 2014 a byl čerpán v celkové výši 25 000 Kč.
Fond FKSP byl tvořen a čerpán na základě pravidel stanovených kolektivní smlouvou.
Rezervní fond byl tvořen zlepšeným HV 2014 ve výši 80 498,54 Kč a neúčel. dary 5 800 Kč
nebyl čerpán.
Fond investic byl tvořen z odpisů ve výši 721 676,80 Kč a čerpán viz bod 9.5 Oblast investic. 

9.8. Kontrolní činnost
Kontrolní činnost probíhala v průběhu celého roku. Týkala se  vzdělávání a výchovy, účetnictví,
bezpečnosti práce a dalších oblastí ve škole dle plánu kontrolní činnosti stanovém v kontrolním
řádu.

9.9. Péče o spravovaný majetek
Škola vede evidenci majetku v elektronické formě (počítačově).
Na konci roku 2015 byla provedena účetní a fyzická inventura majetku školy. 
Zásoby  škola  vede  ve  skladu  čistících  prostředků,  studentských  průkazů,  CD  školního  sboru,
vysvědčení, 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) -99 939,92
HV doplňkové činnosti (DČ) 187 998,40
HV CELKEM 88 058,48

Veškeré údaje za rok 2015 jsou k nahlédnutí  v Účetních výkazech, které jsme předložili Odboru
školství JmK v únoru 2016.

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 schválena Školskou radou  dne 17. 10. 2016

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 2015 / 2016 škola dosáhla těchto parametrů:

