Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2019 / 2020

říjen 2020
Mgr. Petra Šperková
ředitelka gymnázia

(zpracováno dle požadavků §7 Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění)
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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.
Obor vzdělávání: KKOV: 79-41-K/41 Gymnázium.
Škola má stanovenou cílovou kapacitu 360 žáků.
IZO školy: 000 558 974.
Součástí školy je i výdejna stravy. IZO výdejny: 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 dubnu 2019 proběhly doplňující volby do školské rady, která má nyní složení:
za zřizovatele: Ing. Kateřina Kalinová, Mgr. Martin Maleček, David Aleš
za rodiče a zletilé žáky: Mgr. Simona Pokorná , PharmDr. Hana Adlerová, Petr Váňa
za učitele: Mgr. Hana Naništová (předsedkyně ŠR), Mgr. Ing. Alena Eliášová,
Mgr. Petr Odstrčil
Na škole panuje rodinná atmosféra a příjemné pracovní prostředí.
Spolupráce žáků, učitelů i vedení školy je na výborné úrovni.

Ve školním roce 2019 / 2020 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

12

360

30

12

celkem

Pozn. Během školního roku měla přerušené studium jedna žákyně z důvodu studia v zahraničí.

Gymnázium působí v severovýchodní oblasti Brna. Bylo založeno v roce 1919 a ve školním roce
2018/2019 oslavilo 100. výročí založení. 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, proběhla výměna
oken a dveří a rekonstrukce tělocvičny.
Součástí školy je školní výdejna stravy. Obědy nám dodavatelsky zajišťuje Odborné učiliště
a praktická škola Lomená. Máme výběr ze tří jídel.
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. Pravidelně se stravuje 34 zaměstnanců.
Průměrný počet denně vydaných obědů je cca 250.
Na základě Mimořádného opatření byla žákům od 12. 3. 2020 zakázána přítomnost ve škole.
Od prvního týdne uzavření škol jsme se zapojili do distanční výuky žáků. Postupně všichni
vyučující přešli do prostředí Google Classroom, sjednotili jsme výuku, používali Google kalendář
k plánování nejen online výuky. Výuka byla koordinovaná, učitelé vykazovali odučené učivo
v měsíčních výkazech, online porady všech učitelů a vedení probíhaly pravidelně 1x týdně. Vedení
zjišťovalo zpětnou vazbu od žáků, rodičů i učitelů, která byla velmi kladná.
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Škola vyučuje jediný obor vzdělávání KKOV: 79 – 41 – K / 41 Gymnázium.
Ve 4. ročníku pedagogové vyučovali podle školního vzdělávacího programu platného
od 1. 9. 2013.
V 1. až 3. ročníku se vyučovalo podle upraveného ŠVP platného od 1. 9. 2017 s větším počtem
hodin matematiky vzhledem k předpokládané povinné maturitě z matematiky.

3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ
Na škole působilo 35 pedagogů (z toho 1 ředitelka a 2 zástupci ředitelky) a 13 provozních pracovníků, z nichž někteří pracovali na částečný úvazek, 3 ženy byly na mateřské nebo rodičovské
dovolené.
Zrušili jsme pozici správce počítačové sítě a nahradili ji službou firmy K-NET.
Všichni učitelé jsou kvalifikovaní podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
v platném znění (rodilý mluvčí ANJ splňuje výjimku).
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

fyzické osoby

ředitelka

1

1

zástupci ředitelky

2

2

učitel

26,22

32

celkem

29,22

35

ekonomka, PaM, admin. a spis.

2

2

údržbář

1

1

úklizečky

2,375

4

pracovnice jídelny

1,250

2

pracovnice ŽK

0,225

1

vrátný

1,521

3

celkem

8,771

13

ped. pracovníci

škola
nepedag.
pracovníci

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):
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Věk

Muži

Ženy

do 35 let

1

2

35-50 let

7

13

nad 50 let

4

7

důchodci

1

0

celkem

13

22

Přehled dalšího vzdělávání zaměstnanců školy:
typ kurzu
pedagogické – oborové, konference
semináře v rámci Šablon
ostatní

počet zúčastněných
21
9
2

semináře pro vedení školy
semináře pro provozní pracovníky

0
3

Školení a semináře si vybírají pedagogové podle potřeb školy, svého zájmu a nabídky. Peníze
na školné je hrazeno z provozních prostředků školy, z přímých nákladů na vzdělání (akreditované
semináře) a v rámci evropského projektu Šablony pro SŠ.

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.
Přehled správních řízení za školní rok 2019/2020:
počet
352
14
1
9
0
3
297

přijetí / nepřijetí ke studiu
žádost o přestup na školu
přerušení studia
uvolnění z TEV
individuální vzdělávací plán
ostatní
celkem

počet odvolání
171
0
0
0
0
0
129

5. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
V přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 jsme přijímali 85 uchazečů o čtyřleté studium oboru
79 – 41 – K / 41 Gymnázium.
Výsledky přijímacího řízení:
79-41-K/41

přihlášky

přijati
(včetně autoremedury a odvolání)

odevzdalo
zápisový lístek

vzalo zpět
zápisový lístek

celkem
přijato

352

153

96

11

85

V letošním roce stejně jako v loňském roce byla povinnost konat státem zadávané přijímací testy
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z českého jazyka a matematiky, přičemž testy musely být hodnoceny nejméně 60 % z celkového
počtu bodů. Naše kritéria hodnocení jsme nastavili opět na celkových 166 bodů, které uchazeči
mohli získat. Za státem zadávané testy bylo možné získat maximálně 2× 50 bodů (60 %),
za známky ze ZŠ maximálně 56 bodů a za další skutečnosti (umístění v olympiádách apod.)
10 bodů. Pro uchazeče jsme vzhledem k situaci nemohli pořádat přípravná odpoledne. Testy, které
podle vzorových zadání vydaných Cermatem vytvořili naši učitelé, jsem zaslali uchazečům
emailem (ČJ, MAT) včetně vzorového řešení.
V přijímacím řízení bylo přijato v řádném termínu 85 uchazečů. Celkem škola obdržela
171 žádostí o vydání nového rozhodnutí. Kladně bylo vyřízeno 68 žádostí.

6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
Studijní výsledky ve školním roce 2019 / 2020:
ročník

počet tříd

prospělo
s vyznamen.

prospělo

neprospělo

nehodnoceno

1.
2.
3.
4.
celkem

3
3
3
3
12

36
31
46
21
134

56
58
47
64
225

0
0
0
1
1

0
0
0
0
0

počet opravných
zkoušek
0
0
0
0
0

Ve školním roce 2019 / 2020 činil celkový průměr známek 1,60. Jeden žák neprospěl z více
předmětů a nepostoupil do vyššího ročníku. Během školního roku přerušila studium 1 žákyně
z důvodu studia v zahraničí. Přerušení ukončila 10. 6. 2020 a ročník zdárně ukončila.
Hodnocení chování na konci školního roku – snížený stupeň z chování:
stupeň chování

počet studentů

2

0

3

0

kázeňská opatření ve školním roce
důtky třídního učitele
13
ředitelské důtky

1

pochvaly

0

Třídní důtky byly převážně udělovány za pozdní příchody a neomluvenou absenci.
Výsledky maturitních zkoušek:
třída

počet
studentů

s vyznamen.

prospělo

neprospělo

4 leté
studium

85

40

45

0

poznámka

V jarním období konalo prvotní maturitní zkoušku 85 žáků. Podzimní opravné maturity konaly
4 žákyně a všechny uspěly.
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7. INFORMACE O AKCÍCH POŘÁDANÝCH
OLYMPIÁDÁCH A PREZENTACI ŠKOLY















ŠKOLOU,

SOUTĚŽÍCH,

Pro veřejnost jsme pořádali v rámci celorepublikového festivalu Den poezie ní školy akci
s názvem – Elgartiana s očima dokořán.
Školní sbor zazpíval v rámci spolupráce s MČ Brno-sever na Husovickém adventu
1. 12. 2019.
Tradiční Novoroční koncert gymnázia v husovickém kostele proběhl 12. 1. 2020.
Školní ples se konal opět v sále Babylonu na Kounicově ulici, tentokrát 1. 2. 2020.
Stali jsme se partnery (bez finanční podpory) v projektu Khan Academy pro střední školy
česky.
Užíváme titul Světová škola v projektu, kterému byla udělena i záštita MŠMT a MZV.
Nadále spolupracujeme s gymnáziem GRG Ettenreichgasse ve Vídni.
Pokračujeme ve spolupráci s partnerskou školu BIL SCHULEN ve Stuttgartu. projekt Brno
– Stuttgart – Do hlubin dějin umění schválen Česko – německým fondem ….
Partnerskou školou je též maďarské gymnázium Fasori.
Zúčastnili jsme se jako každoročně charitativních akcí.
Systematicky se věnujeme třídění odpadu – sběru PET, papíru, elektrozařízení, baterií.
V rámci projektu RECYKLOHRANÍ sbíráme použité baterie a elektrozařízení.
Úspěšně pokračujeme v zařazování prvků programování do výuky informatiky. Studenti se
učí nejen sami pracovat s BBC Micro:bity a rozvíjejí tak algoritmické myšlení, ale též
s nimi seznamují mladší spolužáky i děti ze základní školy Gajdošova.
Skupina Peer pořádala opět Elgartkafest – vystoupení studentských kapel ve venkovních
prostorách areálu SVČ Lužánky.

Sekce českého jazyka a estetické výchovy
Pořádané akce:
 Literární exkurze 4. ročníků do Prahy 2. – 4. 10. 2019
 Návštěva Mahenovy knihovny pro 1. ročníky
 Filmová noc v budově školy pro zájemce z řad žáků 8. 11. 2019
 Literární exkurze 3.A v Praze 10. – 11. 12. 2019
 Divadelní představení ve večerních hodinách pro žáky
◦ Maloměšťáci 10. 11. 2019
◦ Indián v ohrožení 23. 11. 2019
 Soustředění pěveckého sboru, Suchý u Boskovic 16.-18. 10. 2019
 Pro zájemce přednáška o japonské hudbě 30. 1. 2020
 V době uzavření škol
◦ Večerní chvilky poezie
◦ Série článků učitelů i žáků - „Jak se žije v koronténě“
Olympiády a soutěže:
 Olympiáda v českém jazyku – školní kolo 22. 11. 2019
 2. místo v okresním kole získal Martin Mlečka 2.C
 Recitační soutěž Huhla 28. 1. 2019
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Sekce anglického jazyka
Pořádané akce:
 Placement test (všichni žáci)
 Pro zájemce - přednáška o studiu v zahraničí (Alfa Agency), 18. 10. 2019
 Návštěva filmového představení v kině Lucerna The First Man (všichni žáci), 18. 12. 2019
Olympiády a soutěže:
 Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo 3. 2. 2020 (15 žáků 1. – 3. ročník)
 7. místo v městském kole získala Kateřina Plemmlová
 Recitační soutěž O bílého havrana – školní kolo 2. 3. 2020
Sekce cizích jazyků (NEJ, FRJ, RUJ, LAT)
Pořádané akce:
 Den jazyků 25. 9. 2019
◦ NEJ Jazykový workshop na pedagogické fakultě – 2. A
◦ FRJ Jazykový pelmel – Francouzská aliance – 2. A
◦ RUJ beseda s ruskou spisovatelkou Janou Vagner na FFMU – 4. A
 26. 9. 2019 – NEJ projekt v rámci Mezinárodního dne jazyků – 2. C
 10. 10. - návštěva Ruského centra – výukový program V restauraci – 2. B
 15. 10. 2019 – Německé divadlo – 2. C
 25. 11. 2019
◦ NEJ náslech posluchačky z pedagogické fakulty v 1. C
◦ Francouzské kino – 1. C
 18. 12. 2019 – adventní zájezd Vídeň
 10. 1. 2020 – návštěva Ruského centra – 4. A
Olympiády a soutěže:
 Konverzační soutěž v německém jazyce – školní kolo 12. 12. 2019
 3. 12. 2019 – konverzační soutěž RUJ – Ha+Po, vítězka školního kola Eliška Králíková ze
3. B se umístila v krajském kole na 2. místě
 RUJ – Eliška Králíková – 3. B – 2. místo v krajském kole olympiády RUJ
Sekce humanitních předmětů (DEJ, ZSV)
Pořádané akce:
 Vila Stiassni (dějiny železné dráhy v českých zemích), září, 2.A
 ve spolupráci s ČJL kulturně-historická exkurze 4. ročníků do Prahy, říjen
 Muzeum železné opony ve Valticích, říjen, DS4, DZ4
 Poklad Inků, listopad, DS3
 exkurze do Starého Města pražského a Veletržního paláce, prosinec, 3.C
 10-Z, prohlídka expozice do protiatomového krytu na Husově ul., únor, DS3
 Návštěva soudu – 2. ročníky
 SV4: návštěva židovského centra - dílna Badatel, návštěva pravoslavného kostela sv.
Václava, návštěva buddhistického centra Diamantové stezky
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Olympiády a soutěže:
 školní kolo SOČ, T. Pospíchal – Sedmidenní válka, únor, 4.C
 Krajské kolo SOČ, obor 16 – historie, T. Pospíchal (4.C),
Sekce TEV
Pořádané akce:
 sportovní kurz 3.A,B - cykloturistika, termín – 20.-29.9.2019 (Elba)
 sportovní kurz 3.A,B – turistika, míčové hry, termín – 20.-29. 9. 2019 – Brno
 zimní výběrový lyžařský kurz – carvingové lyžování, termín –15.-19. 12. 2019 – Fügen
 LVVK Petříkov 1. r. 5.1.-11. 1. 2020
Olympiády a soutěže:
 listopad 2019 – volejbal dívky (účast v okresním kole), florbal dívky, hoši (účast v
okresním kole)
 prosinec 2019 – aerobic Master class dívky (finálová účast v soutěži)
 únor 2020 – futsal hoši (účast v okresním kole)
Sekce přírodovědných předmětů (BIO, CHE, ZEM)
Pořádané akce:
 3.A, 3.B, 3.C – přírodovědná st. Kamenáčky, program Obojživelníci a plazi – 2. 10. a
11. 10. 2019
 3. ročníky – přednáška Mikrobiom lidského těla MU Recetox 9. 12. 2019
 Exkurze Transfúzní stanice 3.A 26. 2. 2020, 3.C 5. 3. 2020
 Biologická olympiáda, školní kolo 6. 2. 2020
 BS4 – Anatomické muzeum – prohlídka se studenty LF MU – 27. 11. 2019
 2. a 3. ročníky přednáška Irán 29. 11. 2019
 1. - 3. ročníky přednáška Kolumbie 18. 12. 2019
 2.A exkurze Technické muzeum 4. 3. 2020
 Muzeum MHD Brno Líšeň – 1. 10. 2019
 Technické muzeum, Brno – 11. 2. 2020
 Pivovar Starobrno, Brno – 3. 3. 2020
 Atomový kryt – 10. 3. 2020
 2. ročníky - Hodiny moderní chemie (chemie a energie) - 16. 10. 2019
 1.B a BC3 – Hodiny moderní chemie (Forenzní chemie) – 16. 10. 2019
 PC2 – Exkurze Recetox, Brno – 7. 11. 2019
 4. ročníky Pravý a levý svět – přednášky UTB – 13. 12. 2019
 1.A + 1.C Hodiny moderní chemie (forenzní chemie) – 17. 12. 2019
Olympiády a soutěže:
 6. 2. 2020 – proběhlo školní kolo biologické olympiády kategorie A i B, další kola již ne.
Téma: Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte! (Obranné mechanizmy a strategie
rostlin a živočichů.)
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kategorie A: 4 žáci 3. a 4. ročníků: 1. Ondřej Polách 3.C, 2. Zuzana Havlíčková 3.A,
3. Karolína Benešová 3.A
kategorie B: 11 žáků 1. a 2. ročníků:1. Adéla Přerovská 1.B, 2. Valentina Dorazilová
1.B,3. Eliška Dvořáková 1.C




Zeměpisná olympiáda: Ze školního kola postoupili do městského kola Martin Mlečka 2.C
a Daniel Krajíček 1.A. Martin Mlečka následně postoupil do krajského kola, které vyhrál a
zúčastnil se celostátního finále, kde nakonec o pouhých 0,25 bodu skončil na druhém místě.
Krajské kolo proběhlo online, celostátní finále částečně online a část terénním cvičením
v Jílovém u Prahy.
Chemická olympiáda: kat. B (2. a 3. ročníky), proběhla pouze domácí část – Ondřej Polách
3.C; kat. C (1. a 2. ročníky, únor 2020), proběhlo pouze školní kolo – Martin Mlečka 2.C,
Valentina Dorazilová 1.B, Karolína Šmerdová 1.A

Sekce přírodovědných předmětů (MAT, FYZ)
Pořádané akce:
 Přírodovědný klokan 16. 10. 2019 jen pro kategorii Junior (29 řešitelů z 1. a 2. r.)
 Internetová olympiáda 26. 11. 2019 (1 tým, 7 řešitelů)
 Matematický klokan soutěž zrušena
 Sudoku 21. 1. 2020 školní kolo tříčlenných družstev (27 řešitelů), 10. 2. 2020 regionální
kolo G tř. Kpt. Jaroše, (vybráno 1 družstvo), celostátní finále zrušeno
 Matematická olympiáda mohlo proběhnout jen školní kolo, krajské kolo zrušeno
 Fyzikální olympiáda, domácí kolo průběžně do 24. 4. 2020 kat. C, odevzdání online
formou, krajské kolo online 27. 5. 2020
Olympiády a soutěže:
 Přírodovědný klokan: průměrný počet bodů 44,62; celostátně 14052 řešitelů, průměr 44,81
(1. Martin Mlečka 2.C 93b., 2. Adéla Přerovská 1.B 63b., 3. Prokop Veselý 1.A 62b.)
 Internetová olympiáda: 46. místo z 203 týmů z celé České a Slovenské republiky (Martin
Grünwald 4.B, Richard Janík 4.B, Ondřej Kejval 4.B, Michal Adler 4.B, Ondřej Vystrčil
4.C, Martin Mlečka 2.C, Matyáš Makeš 2.B)
 Sudoku: 21. místo v regionálním kole (Zuzana Havlíčková, Veronika Srbová, Adéla
Pětivlasová) ze 40 týmů 20 brněnských škol
 Fyzikální olympiáda: Martin Mlečka 2.C, úspěšný v domácím kole, postup do krajského
kola, tam úspěšný řešitel, 3. místo kat. C
Sekce IVT
Pořádané akce:
 7. 10. 2019 – „Ozoboti na ulici“ → práce s ozoboty
 15.–17. 10. 2019 – „Stavíme ozoboty“ → jak pracovat s ozoboty
 listopad 2019 – ČŠI čtenářská gramotnost → testování 1. ročníků
 aktivní spolupodílení se studentů na kroužku programování pro ZŠ Gajdošova
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Výchovné poradenství
Pořádané akce:
 září – žáci 1. ročníků seznámeni s výchovným poradcem a jeho náplni práce, v 1. ročnících
vyhledání žáků se speciálními vzdělávacími problémy (SVP) a kontakt se zákonnými
zástupci těchto žáků, konzultace jejich problémů s třídními učiteli i ostatními vyučujícími,
zejména českého a cizích jazyků na základě zpráv a podpůrných opatření (PO), podle
doporučení z pedagogických poraden; obnovení seznamu žáků se SVP a seznámení
vyučujících se změnami; žáci se SVP 4. ročníků upozorněni na nutnost vyřízení
přizpůsobení podmínek k maturitě, vypracování dotazníků pro PPP; 1. ročníky - Styly
učení – usnadnění přechodu ze ZŠ na gymnázium
 říjen – 4. ročníky – účast na Veletrhu VŠ Gaudeamus
 listopad – pedagogická rada, třídní schůzky - řešení problémových žáků, žáků se SVP;
účast na třídních schůzkách ZŠ Novolíšeňská
 leden – beseda pro žáky 4. ročníků o studiu na MU (9. 1. 2020)
 únor – upozornění žáků 3. ročníků se SVP na možnost uzpůsobení podmínek u státní
maturity, musí se objednat na vyšetření v PPP Kohoutova (nebo jiné poradně);
ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími vypsány dotazníky k PUP pro poradny;
schůzka výchovných poradců (11. 2. 2020) – organizuje PPP Brno
 Jiné: sledování a vyhodnocování PO u žáků se SVP; průběžné pohovory se žáky se SVP
a vyučujícími těchto žáků, podle potřeby; kontakt se zákonnými zástupci, zjišťování jejich
potřeb a zda jsou dostačující; používaná doporučení z pedagogických poraden, sledovat
platnost doporučení; ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími vyplňování dotazníků
pro žáky se SVP; spolupráce s třídními učiteli, preventistou, vedením školy i dalšími
vyučujícími při řešení výchovných a studijních problémů konkrétních žáků; poskytování
informací o možnostech dalšího studia na VŠ i SOŠ (nástěnka, webové stránky školy,
osobní konzultace)
Prevence rizikového chování
Pořádané akce:
 srpen 2019 – aktualizace MPP
 2.-4. 8. 2019 – letní seberozvojový kurz, setkání peerů a vybraných studentů v Naloučanech
 29.-30. 8. 2019 – „peerský výlet“do Jedovnic - setkání animátorů adapťáků i dalších peerů,
plán společných aktivit pro nový školní rok
 31. 8. 2019 – Den MHD – výpomoc v Lužánkách a propagace školy
 3.-5. 9. 2019 – společný adaptační kurz všech 1. ročníků v RS Meziříčko (třídní učitelé,
program připravili v červnu speciálně proškolení peeři)
 2.-4. 10. 2019 – Exkurze 4. roč. do Prahy, programy o národní identitě, multikulturismu,
zdravot. a sociál. znevýhodněních
 8. 10. 2019 – Suit up Day
 11. 10. 2019 – teambuilding peerů v Mariánském údolí, přijetí nových adeptů
 14. 10. 2019 – „Slučovák“ - neformální diskusní odpoledne studentů školy v parku M.
Restituty
 31. 10. 2019 – Halloween na GE
 31. 10.-2. 11. 2019 – Seberozvojový psychovíkend XII., peeři + vybraní studenti školy, ve
spolupráci s Flow effect, přípravná setkání a dílčí školení účastníků proběhly před
samotnou akcí už během října, tradiční akce se zúčastnilo 30 studentů.
 8./9. 11. 2019 – Filmová noc
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18. 11. 2019 – členská schůze Spolku rodičů a přátel školy, svou činností podporuje mj. i
preventistické aktivity a činnost peerů, konzultace s rodiči u příležitosti třídních schůzek
listopad – poradenské služby žákům a rodičům (krátké pohovory napříč třídami, zvl.
poruchy příjmu potravy, drogy, fóbie, sebepoškozování, deprese), schůzka s rodiči kvůli
anorexii.
6. 12. 2019 – Mikuláš na GE
10.-11. 12. 2019 – Exkurze do Prahy, ve Veletržním paláci projekt o hodnotách 2. pol.
20. stol., 3.A
18. 12. 2019 – „Živé knihovny“ – projekt 4. roč. se znevýhodněnými ve spolupráci
s Amnesty International
20. 12. 2019 – tradiční velké vánoční setkání všech současných i bývalých peerů školy
leden – vyúčtování dotace na Peerkurz 2019; prezentace peer programu na Dni otevřených
dveří; poradenské služby žákům (2 delší sezení, zvl. psych. a rodinné potíže)
1. 2. 2020 – studentský ples v KC Babylon připravený s peery a dalšími studenty školy
únor – příprava projektu Peerkurz 2020 pro dotační řízení JM kraje (viz výše)
14. 2. 2020 – „Valentínky“ aneb čeho si na ostatních cením
únor – jednání s Podanýma rukama o pravidelných návštěvách psychologa, jenž by byl
k dispozici studentům
březen – poradenské služby 1 rodiči kvůli vztahům v rodině
březen – červen – vládou nařízená karanténa, škola studentům zavřená, práce s peery byla
přesunuta do classroomu, prostřednictvím google meet probíhaly pravidelné schůzky;
zařízení bezplatné on-line konzultace s psychologem (Mgr. Kateřina Dvořáková)
z organizace Podané ruce
25. 6. 2020 – ElgartkaFest; přehlídka školních kapel v rámci programu S hudbou proti
drogám v Lužánkách, realizováno pod hlavičkou Spolku
31. 7. - 3. 8. 2020 – letní seberozvojový „dýchánek“, setkání peerů a vybraných studentů
v Naloučanech
22.-26. 8. 2020 – Peerkurz 2020, letos byl kvůli hygienic. opatřením realizován jako
soukromá akce podpořená Spolkem
31. 8. 2020 – seznámení rodičů budoucích prváků s preventivním programem školy

8. VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH KONTROL NA ŠKOLE
V říjnu 2019 proběhla plánovaná kontrola českou školní inspekcí. Předmětem inspekční činnosti
bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a kontrola vybraných usnesení
školského zákona. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. V inspekční zprávě byla
doporučení pro zlepšení činnosti školy v rámci slabých stránek školy.

11

9. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2019
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
konečný rozpočet 2016
konečný rozpočet 2017
konečný rozpočet 2018
konečný rozpočet 2019

přímé náklady
z MŠMT
( tis. Kč )
17 122
17 937
20 603
23 948

provozní náklady
Jm kraj
( tis. Kč)
2 763
2 757
3 004
3 080

celkem
( tis. Kč)
19 885
20 694
23 607
27 028

Výnosy (v Kč):
Výnosy - státní dotace - přímé náklady na výuku
Výnosy - ostatní ( OZ – čerpání fondů, stravné, OZ žáci tuz.a zahr. ....)
Výnosy - dotace na provoz – JMK vč. mimořádných vlivů
Výnosy – dotace OPVK – ŠABLONY NP i EU
Výnosy – účelová dotace mezikrajové vyrovnání
Výnosy – PEER – provozní dot. JMK
Výmosy – doplňková činnost
Výnosy – EXCELENCE – účel. dotace MŠMT
Výnosy – účelová dotace ÚMČ Brno-sever
VÝNOSY CELKEM

23 830 796,00
3 464 265,77
3 025 000,00
115 549,10
90 688,58
50 728,99
236 540,01
25 908,58
17 316,00
30 856 792,45

9.2. Oblast výdajů
Výdaje se odvíjely od disponibilních prostředků přidělených krajem.
Náklady na vzdělávací činnost ze SR (v Kč):
Náklady na platy PEDAGOGŮ
Náklady na platy NEPEDAGOGŮ
Odvody zdravotního a sociálního pojištění za organizaci
Základní příděl do FKSP (2%)
DNP – dávky nemocenského pojištění (hrazeno organizací)
Odměny předsedům maturitních komisí (ostatní služby)5 253,00
Předplatné, OEK (spotřeba materiálu)
DDHM UP vše (náklady z drobného dlouhodobého majetku)
Ochranné osobní pracovní pomůcky OOPP
Školení zaměstnanců AKREDITOVANÉ – dodavatelsky
KOOP povinné úrazové pojištění zaměstnanců (4,2 promile)
Náklady celkem

15 109 371,00
2 206 648,00
5 900 577,08
348 509,96
34 479,00
16 900,00
99 533,84
16 550,12
24 625,00
68 349,00
23 830 796,00

Náklady na provoz (v Kč):
Náklady na spotřebu materiálu
Náklady na spotřebu energií
Náklady na spotřebu vody
Náklady na opravy a udržování
Náklady na reprezentaci
Náklady na cestovné
Náklady na závodní stravování (aktivace, odvody, FKSP)

333 544,13
425 420,86
129 122,40
198 365,50
82 301,89
197 064,78
24 469,00
12

Náklady na ostatní služby
Náklady na příspěvek na stravování
Náklady na pořízení DDHaNM 3-40 tis., 0-60 tis.
Náklady jiné (školení NEAKREDIT, ostatní)
Náklady na odpisy
Náklady celkem

574 445,63
75 445,24
64 786,89
30 595,82
908 984,00
3 044 546,14

Náklady DČ, OZ, PROJEKT, ÚČEL. DOTACE (v Kč):
Náklady ostatní (OZ - čerpání fondů. stravné...)
Náklady z OPVK – ŠABLONY EU
Náklady z OPVK – ŠABLONY NP
Náklady účelová dotace ÚMČ Brno-sever na pronájem Konventu
Náklady PEER – provozní dotace JMK
Náklady z doplňkové činnosti90 688,58
Náklady účelová dotace – mezikrajové vyrovnání PED
Náklady EXCELENCE – účel. dotace
Náklady celkem

3 434 103,05
98 119,73
17 429,37
17 316,00
50 728,99
48 717,40
25 908,00
3 783 011,12

9.3. Oblast finančního majetku
Stavy na bankovních účtech k 31.12. (v Kč):
99632-621 běžný účet
107-99632-621 FKSP
107-8672700217 PROJEKTOVÝ ÚČET
123-99632-621 F. REZERV – ze zlepšeného HV
. z ostatních zdrojů

3 250 311,52
349 992,85
1 000,00
114 157,24
38 281,40
175 213,02
403 821,17

174-99632-621 IF
27-0473790217 stravování

9.4. Oblast dotací ze státního rozpočtu
Poskytnutá
Poskytovatel
dotace/ Účel dotace/příspěvku I/P částka
příspěvku
v Kč
MŠMT

Českoněmecký
fond budoucnosti

JMK

Hodnocení žáků a škol
podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 –
EXCELENCE středních
škol 2018

Partnerství Brno Stuttgart –Společně v Evropě

Preventivní programy
realizované školami a
školskými zařízeními
v roce 2018

P

25 908,00
Kč

Vyčerpaná částka
v Kč

25 908,00 Kč

60 000,00
Kč

59 345,78 Kč

P 55 000 Kč

50 728,99 Kč

P
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Komentář
Č. j. MŠMT 32716/2017-2,
rozhodnutí č. 518519,
účelový znak 33038.
Dotace 2018/Číslo projektu
6-18-8297, celkové náklady
činily 121 513,56 Kč. Z fondu hrazeno 59 345,78 Kč,
příspěvek SRPŠG ve výši
10 000 Kč, zbývající sumu
52 167,78 Kč uhradili žáci
zúčastnivší se projektu. Nevyčerpaná částka ve výši
654,22 Kč čeká na SU 374,
na pokyny na vratku.
Akce 16440 – PEER
Účelový znak 00083.
Nevyčerpaná částka ve výši
4 271,01 Kč byla dle pokynu
vrácena v lednu 2020.

MŠMT

MŠMT

MŠMT

Rozvojový program :
Částečné vyrovnání
mezikrajových rozdílů
v odměňování PED pracovníků

P

90 751,00
Kč

OPVVV – ŠABLONY /
EU
GE – Podpora vzdělávání
učitelů a rozvoj školy

P 98 119,73
Kč

OPVVV – ŠABLONY /
NP
GE – Podpora vzdělávání
učitelů a rozvoj školy

17 429,37
P
Kč

90 688,58 Kč

Č.j. MŠMT 33424/2018-1,
rozhodnutí č. 27-11/2019-25
Účelový znak 33076
Nedočerpaná částka ve výši
62,42 Kč byla dle pokynu
vrácena v lednu 2020.

98 119,73 Kč

Č. j. MŠMT – 30328/20174,
rozhodnutí č. 16_035/0008107-01
účelový znak 10353.

17 429,37 Kč

Č. j. MŠMT – 30328/20174,
rozhodnutí č. 16_035/0008107-01
účelový znak 10313.

Z výše uvedených zdrojů nemá přesah do dalšího roku žádná z dotací.
9.5. Oblast investic
V roce 2019 jsme z IF pořídili (v Kč) :
Oprava domácího telefonu

37 613

SMV nábytkové vybavení vrátnice školy
SMV nábytkové vybavení kabinetu TEV
Nerez stůl do ŠJ

40 853
130 131
41 268

TZ stravovacího systému

69 756,50

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 roce 2019 nedošlo k žádným škodám na majetku.
9.7. Přehled tvorby a čerpání fondů
Fond investic byl tvořen z odpisů (908 984 Kč) a posílen z F. REZERV (72 000 Kč).
Fond FKSP byl tvořen a čerpán na základě pravidel stanovených kolektivní smlouvou.
Základní příděl 2 % z objemu hrubých mezd (351 439,82 Kč).
Příspěvky na stravování zaměstnanců (139 200 Kč), příspěvky na penzijní připoj. (92 000 Kč),
nepeněžní dary k životním a pracovním jubilejím, 1. odchod do důchodu (13 988 Kč), oslavy 100
let založení GE (vstupenky na ples, občerstvení pro naše zaměstnance a důchodce oslavy a catering
Konvent) (38 303 Kč).
Rezervní fond byl tvořen zlepšeným HV 2018 (19 680,59 Kč). Čerpáno bylo na DPP pro pí
Karasovou – hudební doprovod na oslavách (10 000 Kč), pořízena skříň na nádobí (13 658 Kč) a
posílení IF (72 000 Kč).
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9.8. Kontrolní činnost
Kontrolní činnost probíhala v průběhu celého roku podle směrnice Plán kontrol a Příkazu ředitele
k zavedení a udržování systému řídící kontroly. Kontrolní činnost se týkala vzdělávání a výchovy,
účetnictví, bezpečnosti práce a dalších oblastí ve škole.
V únoru 2019 proběhla veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky zřizovatelem.
V organizaci byly zjištěny drobné účetní závady – majetek v cizí měně nebyl k rozvahovému dni
přepočítán na českou měnu kurzem ČNB, mycí centrum bylo zařazeno do užívání později, než byl
způsobilý k užívání, hospodaření se zásobami (čistícími prostředky) nebylo upraveno vnitřním
předpisem.
9.9. Péče o spravovaný majetek
Škola vede evidenci majetku v elektronické formě (počítačově).
V průběhu roku byly provedeny mimořádné inventarizace při změně pověřeného pracovníka.
Na konci roku 2019 byla provedena účetní a fyzická inventura majetku školy. Inventurní soupisy a
zápisy jsou uloženy v dokumentaci školy.
K 31. 12. došlo k inventarizačnímu rozdílu ve výši 2 982 Kč u majetku GE provoz, když byl
vyřazený majetek edimax swith 3116p odúčtován z majetku dvakrát.
Zásoby na SU 112 tvoří čistící prostředky, hygienické prostředky, studijní průkazy, stravovací čipy,
tonery, papíry na kopírování. Celková hodnota zásob k 31. 12. činila 115 532,77 Kč.
Ceniny na SU 263 tvoří stravenky. Celková hodnota cenin k 31. 12. činila 23 680,00 Kč.
Zboží pořízené v rámci oslav na SU 132 tvoří almanachy, bublinkové obálky, propisky, butony, CD
školního sboru. Celková hodnota zboží k 31. 12. činila 45 319,76 Kč.
Tiskopisy vysvědčení vedeme na podrozvahové evidenci.
9.10. Závěr zprávy o hospodaření:
K 31. 12. 2019 jsme neevidovali žádné prodlení úhrad, nemáme soudní spory ani nejednáme
o mimosoudním vyrovnání.
Nemáme žádný bankovní úvěr.
Hospodářský výsledek (v Kč.):
HV hlavní činnosti (provoz, SR, OZ… )
HV doplňkové činnosti (DČ)
HV CELKEM

10 616,58
187 822,61
198 439,19

Veškeré údaje za rok 2019 jsou k nahlédnutí v Účetních výkazech, které jsme předložili
Odboru školství JmK v únoru 2020.
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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 8. 10. 2020
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
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