
Výroční zpráva o činnosti školy 
za školní rok 2020/2021

říjen 2021

Mgr. Petra Šperková 
ředitelka gymnázia
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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 květnu 2021 proběhly volby do školské rady, která má nyní složení:

za zřizovatele: Ing. Kateřina Kalinová, Mgr. Martin Maleček, David Aleš
za rodiče a zletilé žáky:  Ing. Tomáš Pyšný,  MUDr. Jitka Kočvarová, Ing. Arch. Radovan
Smejkal
za učitele: Mgr. Hana Naništová, 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 2020/2021 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

celkem 12 360 30 12

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 5.  10.  2020 do 25.  6.  2021,  kromě 14 dnů
v prosinci, zakázána přítomnost ve škole. Z předcházejícího školního roku jsme již měli zavedenou
organizaci distanční výuky v prostředí Google Classroom. Sestavili jsme speciální online rozvrh
v časech 8 – 13, který jsme po měsíci na základě zpětné vazby žáků a učitelů ještě upravili. Ostatní
výuka  probíhala  offline  formou.  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. 
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Škola vyučuje jediný obor vzdělávání KKOV: 79 – 41 – K/41 Gymnázium.
Ve všech ročnících jsme vyučovali podle upraveného GE 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  14  provozních
pracovníků, z nichž někteří pracovali na částečný úvazek, 4 ženy byly na mateřské nebo rodičovské
dovolené. 
Museli jsme přijmout studentku VŠ na dlouhodobý zástup za učitelku německého jazyka.
Dalším pracovníkem navíc byla uklizečka, též dlouhodobý zástup za nemocnou zaměstnankyni.
Správu počítačové sítě nám zajišťuje firma 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  4  starobní  důchodce  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 26,43 32

celkem 29,43 35

nepedag.
pracovníci

ekonomka, PaM, admin. a spis. 2,500 3

údržbář 1,000 1

úklizečky 2,250 4

pracovnice jídelny 1,250 2

pracovnice ŽK 0,225 1

vrátný 1,500 3

celkem 8, 725 14

Na  škole  působí  z  řad  učitelů  výchovná  poradkyně,  preventista  rizikového  chování  a  dvě
koordinátorky 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
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Věkové složení ped. pracovníků (fyzické osoby):
Věk Muži Ženy

do 35 let 0 1

35-50 let 8 14

nad 50 let 4 6

důchodci 2 0

celkem 14 21

Přehled dalšího vzdělávání zaměstnanců školy:
typ kurzu počet zúčastněných

pedagogické – oborové, konference 3

semináře v rámci Šablon 14

ostatní 0

semináře pro vedení školy 3

semináře pro provozní pracovníky 4

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 2020/2021:
počet počet odvolání

přijetí / nepřijetí ke studiu 309 164

žádost o přestup na školu 12 0

přerušení studia 1 0

uvolnění z TEV 8 0

individuální vzdělávací plán 0 0

ostatní 5 0

celkem 297 129

5. PŘIJÍMACÍ  ŘÍZENÍ

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 jsme přijímali 90 uchazečů o čtyřleté studium oboru
79 – 41 – K/41  Gymnázium. 

Výsledky přijímacího řízení:

přihlášky přijati
(včetně autoremedury a odvolání)

odevzdalo
zápisový lístek

vzalo zpět
zápisový lístek

celkem
přijato

79-41-K/
41 309 148 98 8 90
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6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  

Studijní výsledky ve školním roce 2020/2021:                                                                 

ročník počet tříd prospělo
s vyznamen. prospělo neprospělo nehodnoceno počet opravných

zkoušek

1. 3 40 46 0 0 0

2. 3 23 69 0 0 0

3. 3 28 59 2 0 1

4. 3 25 66 2 0 0

celkem 12 116 240 4 0 0

Ve školním roce 2020/2021 činil  celkový průměr známek 1,66.  Jeden žák 3. ročníku neprospěl
ze tří předmětů (MAT, FYZ, CHE) a přestoupil na jiné gymnázium. Další žák 3. ročníku neprospěl
ze dvou předmětů (FYZ, CHE) a následně neuspěl ani u opravné zkoušky a také přestoupil na jinou
školu. Ve 4. ročníku byly připuštěny k maturitě vzhledem k mimořádným opatřením MŠMT dvě
žákyně,  které  neprospěly  v  2. pololetí  4. ročníku.  Jedna  žákyně  byla  hodnocena  nedostatečně
z matematiky a na opravnou zkoušku se nedostavila,   druhá žákyně nebyla na konci 2. pololetí
hodnocena  z  devíti  předmětů  a  známky  následně  neuzavřela  v  daném termínu  –  celkově  tedy
neprospěla.

Hodnocení chování na konci školního roku – snížený stupeň z chování:
stupeň chování počet studentů kázeňská opatření ve školním roce

2 0
důtky třídního učitele 1

ředitelské důtky 0

3 0 pochvaly 1

Výsledky maturitních zkoušek:

třída počet
studentů  s vyznamen. prospělo neprospělo poznámka

4 leté
studium 93 44 49 0

V jarním období konalo prvotní maturitní  zkoušku 93 žáků. Jedna  maturantka konala opravnou
zkoušku státní  části MZ – didaktický test  z  matematiky  v mimořádném termínu a uspěla.  Dvě
maturantky neuspěly v jarním termínu v profilové zkoušce ze základu společenských věd a konaly
zkoušku v podzimním termínu, ve kterém obě uspěly. 
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7. INFORMACE  O AKCÍCH  POŘÁDANÝCH  ŠKOLOU,  SOUTĚŽÍCH,   
OLYMPIÁDÁCH  A PREZENTACI ŠKOLY

Vzhledem k uzavření škol, zákazu přítomnosti žáků ve výuce a k mimořádným opatřením vydaným
vládou proběhlo ve školním roce jen omezené množství akcí.

 Jako  partneři (bez  finanční  podpory)  jsme  byli  zapojeni  do  projektu  Khan  Academy
pro střední školy česky. Ověřujeme digitální vzdělávací zdroje ve výuce matematiky, fyziky,
chemie a informatiky.

 Jsme členy Digikoalice, účastníme se příkladů dobré praxe ve výuce informatiky.

 Zapojení  do Šablon II.  nám umožňují  podpořit  spolupráci  – tandemová výuka, projekty,
návštěvy na jiné škole, zapojení odborníků ve výuce – i rozšířit obzory díky dvpp.

 Udržujeme partnerství

– s gymnáziem GRG Ettenreichgasse ve Vídni

– s  Ferdinand-Porsche-Gymnasium ve Stuttgartu
– s gymnáziem Fasori v Budapešti.

Bohužel společné návštěvy a výměnné pobyty musely být odloženy.

 Na  škole  velmi  úspěšně  (i  online)  probíhal  Peer  program  pod  vedením  preventisty
rizikového  chování.  Gymelg  PeerTeam  zajišťoval  Suit  up  Day,  Vánoční  den,  online
prezentaci programu na DOD, ElgartkaFest (přehlídka školních kapel), Sportovní den. Peeři
se  pravidelně  vzdělávali  na  odborných  kurzech.   Spolupracujeme  s  PPP  Sládkova
a s psychologem ze ZŠ na Horáckém náměstí.  Získali  jsme krajskou dotaci na Peer kurz
v rámci prevence rizikového chování ve výši 86 000 Kč.

 Pro uchazeče jsme pořádali týden online „otevřených dveří“ a nabídli mnoho aktivit.

– Na webu školy jsme prezentovali základní informace o studiu, jednotlivých předmětech
a aktivitách  školy,  včetně   informací  o  přijímacím  řízení  (kritériích  přijetí,  přípravných
odpolední apod.), natočili a zveřejnili dvě videa o škole.

– Uchazeči a jejich rodiče mohli podávat dotazy přes google formulář.
– Bylo možné volat přímo ředitelce školy.

–  Organizovali  jsme  pro  rodiče  a  uchazeče  setkání  prostřednictvím  Google  Meet
se současnými žáky a s vedením školy.
– Připravili jsme kvíz pro uchazeče.

 Pořádali jsme dvě online přípravná odpoledne k přijímacím zkouškách, kterých se zúčastnila
většina uchazečů.

Sekce českého jazyka a estetické výchovy

Pořádané akce:

 Červen 2021 – 1.A Památník písemnictví na Moravě

Olympiády a soutěže:

 Olympiáda v českém jazyku – školní kolo prosinec 2020

 3. místo v krajském kole získal Martin Mlečka 3.C

 Školní recitační soutěž Huhla – únor 2021

 Lucie  Rožcová  školu  reprezentovala  na  Memorialu  Rosti  Čtvrtlíčka  a  získala  1.  místo
v celostátním kole, sekce dramatizace
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Sekce anglického jazyka

Pořádané akce:

 Placement test (všichni žáci) 

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

Pořádané akce:

 online festival francouzského filmu – studenti shlédli film a napsali recenze

Olympiády a soutěže:

 Le Velký Quiz březen 2021 – kvíz online , zúčastnila se Jitka Homolová z 1. A a umístila
se na 7. místě z 43 soutěžících

 Prezentační  soutěž v německém jazyce – školní kolo březen – duben 2021

 Ruský diktát online – leden 2021 – účast studentů 3. B

 Puškinův památník – recitační soutěž online – březen 2021

Sekce humanitních předmětů (DEJ, ZSV)

Pořádané akce:

 dílna Badatel - Židovská obec Brno, SV4, září

Olympiády a soutěže:

 online  Dějepisné  olympiády  se  zúčastnilo  cca  12  studentů,  do  okresního kola  postoupil
D. Krajíček (2.A), prosinec 2020

 online školní kolo SOČ, J. Rataj (3.C) – Působení Bohumila Moravce v Československé
domobraně, březen 2021

Sekce TEV

Pořádané akce:

 červen  2021 –  sportovní  dopoledne v areálu  Nové Zbrojovky:  turnaje  v beachvolejbalu
a malé kopané

Sekce přírodovědných předmětů (BIO, CHE, ZEM)

Pořádané akce:

 září  2020  –  Projektová  výuka  (bio  –  che)  –  Rychta  Krásensko  –  výběr  studentů
z 2. - 4. ročníků

 červen 2021 1. C – prohlídka Arboreta MZLU

 červen 2021 PC2 – Kamenáčky – program o obojživelnících a plazech

 červen  2021  BCH3 – Terénní cvičení – botanika a zoologie

 Lovy beze zbraní

V době distanční výuky (2. pololetí) plnili v rámci biologie žáci 1.A a 1.C dobrovolnou
práci. Jejich úkolem bylo vytvořit prezentaci z fotografií rostlin a živočichů, které "potkali"
na vycházkách. Jejich práce jsou na stránkách školy v aktualitách.
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Olympiády a soutěže:

 Biologická olympiáda, březen 2021  –  online školní kola 

Téma: Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte! 

kategorie A: 2 žáci 3. a 4. ročníků : 1. Karolína Benešová 4.A

kategorie B: 8 žáků 1. a 2. ročníků:1. Martina Pirochtová 1.C,  2. Eliška Dvořáková 2.C,

3. Valentýna Dorazilová 2.B

M. Pirochtová i E, Dvořáková postoupily do krajského kola – Pirochtová obsadila 14. místo

 Zeměpisná olympiáda, leden 2021 – online školní kolo

Ze  školního  kola  postoupili  do  krajského  kola  Martin  Mlečka  3.C  ,  Erik  Valenta  1.A
a Štěpánka Horká 1.A.

Martin Mlečka v krajském kole zvítězil a a zúčastnil se celostátního finále, kde skončil na 2.
místě.

 Chemická olympiáda, únor – březen 2021  –  online školní kola 

kat. B (2. a 3. ročníky) – vítěz: Martin Mlečka 3.C, v krajském kole obsadil 4. místo

kat.  C  (1.  a  2.  ročníky)  –  vítěz:  Valentina  Dorazilová  2.B,  v  krajském  kole  obsadila
59. místo

Sekce přírodovědných předmětů (MAT, FYZ) 

Olympiády a soutěže:

 Fyzikální olympiáda, domácí kolo průběžně do dubna 2021, kat. B  online formou

Martin Mlečka 3.C, úspěšný v domácím kole, postup do krajského kola, tam úspěšný řešitel,
4. místo kat. B

Sekce IVT

Pořádané akce:

 Online přednáška FIS VŠE: Business Intelligence a datová věda kolem nás

Výchovné poradenství 

 Žáci 1. ročníků byli seznámeni s výchovnou poradkyní a její náplní práce (září 2020).

 Byli  kontaktováni  žáci  se  speciálními  vzdělávacími  problémy  (SVP)  a  jejich  zákonní
zástupci.  Byly  konzultovány  problémy  těchto  žáků  s  třídními  učiteli  i  s  ostatními
vyučujícími, zejména českého a cizích jazyků na základě zpráv a podpůrných opatření (PO),
podle doporučení z pedagogických poraden

 pro zájemce ze 4. ročníků bylo zorganizována přednáška o TSP – září 2020

 žáci 4. ročníků byli průběžně informováni emailem:

• o možnosti účastnit se online Veletrhu VŠ Gaudeamus – od ledna 2021

• o nabídkách studia na VŠ, jazykových školách, pomaturitních oborech SOŠ
• o dnech otevřených dveří (virtuálních) na VŠ
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Prevence rizikového chování

 Metodik  prevence  evauloval   a  aktuálně  modifikoval  Minimální  preventivní  program
(MPP). Potřebu nových změn a s tím souvisejících činností vyvolala mimořádná opatření
a zavřené školy.

 V rámci  prevence je úspěšný především peer  program, který se na GE rozběhl  již  před
14 lety  a  o  nějž  je  mezi  studenty  stále  velký  zájem,  v  každé  třídě  působí  několik
proškolených „vrstevníků“. Ve školním klubu probíhají v době prezenční výuky schůzky
peerů s metodikem prevence, jsou pravidelné (nejméně třikrát měsíčně), koordinaci aktivit
ulehčuje i FB stránka Gymelg PeerTeam, peerská platforma v classroomu a google meet.
V době distanční výuky se práce přesunula do online prostoru.
Peer program, resp. školení peerů je podporováno dotačním programem JM kraje,  podle
vyjádření  krajské  koordinátorky  L.  Skácelové  je  náš  program  hodnocen  jako  vysoce
efektivní  a  podle  evaluace  vybraných  kritérií  dokonce  jako  jeden  z  nejlepších  v  kraji.
V tomto školním roce peerkurz také proběhl,  na rozdíl  od loňska už byl opět významně
podpořen JM krajem, a byl proto realizován v Křižanově a trval déle než obvykle, neboť
proškolit  nové  peery  a  zvědomit  podstatné  skutečnosti  starším peerům se  i  přes  online
setkávání  (google  meet)  nejefektivněji  dělá  při  osobním  kontaktu.  Aby  Peerkurz  2021
neovlivnil prezenční závěr školního roku a studenti se mohli zaměřit na vzdělávání, proběhl
závěrem srpna.

Na  preventistických  projektech  s  námi  spolupracují  nejen  někteří  učitelé  školy  a PPP
Sládkova,  ale  i  psycholog (gymnázium Slovanské nám.,  Flow effect,  biosyntéza)  Martin
Hofman, jenž se i podílí na školení nových peerů, bývalý preventista D. Vašíček a někdejší
peeři – absolventi GE (např. P. Davídek, P. Tůma, L. Pelant, G. Štěpánek a další).

Přehled významnějších aktivit
srpen  2020 Aktualizace MPP.

31.7. - 3. 8. Letní seberozvojový kurz, setkání peerů a vybraných studentů v Naloučanech.
22. - 26. 8. Peerkurz 2020 byl kvůli hyg. opatřením a zrušení dotací realizován ve skromných

podmínkách v Naloučanech a byl finančně podpořen Spolkem.

31. 8. Prevent.  program  školy  byl  představen  zákonným  zástupcům  nastupujících
prváků.

1. 9. Představení MPP studentům 1. ročníků

2. - 4. 9. Společný adaptační kurz všech 1. ročníků v RS Meziříčko (třídní učitelé, program
připravili a vedli v srpnu speciálně proškolení peeři)

16. 9. Setkání metodiků prevence, PPP Sládkova

25. 9. „Vítání  nových  peerů“,  teambuilding  v  Medlánkách  (cca  20  studentů  prvních
ročníků + starší peeři)

od 14. 10. Setkání peerů, pravidelně každou středu

od listopadu Obnova Klubu pro ohrožené neúspěchem (šablony).
prosinec Suit up Day, Vánoční den 

leden Online prezentace peer programu na Dni otevřených dveří
únor Příprava projektu Peerkurz 2021 pro dotační řízení JM kraje

průběžně Online poradenské služby žákům a rodičům (cca 20 pohovorů, 4 z toho s rodiči),
2 osobní setkání ve škole

24. 6. ElgartkaFest; přehlídka školních kapel v rámci programu S hudbou proti drogám 
v areálu Semilasso v Králově Poli

28. 6. Sportovní den, peeři jako organizační podpora Wm a Sl.
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28. 6. Setkání s rodiči budoucích prváků, info o MPP, adapťácích a Spolku

28. - 30. 6. Teambuildingy prvních ročníků
25. 7. - 31. 7. Letní  seberozvojový  „dýchánek“,  setkání  peerů  a  vybraných  studentů

v Naloučanech

21. - 26. 8. Peerkurz 2021 v Křižanově, dotace JM kraje, 35 studentů (včetně čerstvých 
absolventů)

 Kromě  výše  zmíněných  akcí  probíhá  samozřejmě  spolupráce  s  výchovnou  poradkyní
a vyučujícími jednotlivých předmětů (zvl. BIO, TEV, ZSV, DEJ, ČJL, výchovy), v jejichž
rámci  jsou  studenti  informování  o  rizikovém  chování  a věnují  se  vybraným  projektům
či akcím. 

 O primární prevenci ve třídách se starají třídní učitelé, atmosféra ve třídě a případné potíže
byly příležitostně diskutovány s metodikem, během distanční výuky pravidelně díky četným
poradám. Svou nezanedbatelnou roli sehrávají v rámci třídního a školního kolektivu i peeři.

 Během září probíhá monitoring rizikových jevů v jednotlivých třídách, jeho výsledky jsou
s třídními konzultovány a postupně jsou hledány cesty k účinnější prevenci.

 Školní  rok byl  zásadně poznamenán opatřeními  vlády kvůli  šíření  infekce,  systematická
práce s peery však zcela zmařena nebyla (přesunula se do virtuálního prostoru), naopak řadu
aktivit pro ostatní studenty nebylo možné realizovat.

8. VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH KONTROL NA ŠKOLE

V říjnu 2020  proběhl na škole energetický dozorový audit  za účelem zjištění,  zda příspěvkové
organizace  JMK postupují  v  oblasti  energetiky  v  souladu  s  „Příručkou  systému  managementu
hospodaření s energií 77/INA-VOK“. Nebylo shledáno žádné pochybení.

9.  HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2020
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 2016 17 122 2 763 19 885

konečný rozpočet 2017 17 937 2 757 20 694

konečný rozpočet 2018 20 603 3 004 23 607

konečný rozpočet 2019 23 948 3 080 27 028

Konečný rozpočet 2020 28 786 2 860 31 646
                                                                                           
Výnosy (v Kč):

Výnosy - státní dotace - přímé náklady na výuku 27 928 071,00

Výnosy - ostatní (OZ – stravné, OZ žáci tuzemsko ....) 1 082 880,98

Výnosy - dotace na provoz – JMK 2 795 000,00

Výnosy – dotace OPVK – ŠABLONY EU 78 575,90

Výnosy – dotace OPVK – ŠABLONY NP 13 860,10

Výnosy – Podpora odborného a celoživotního vzdělávání 16 500,00

Výnosy – Podpora vynikajících výsledků talentovaných žáků 30 000,00
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Výnosy - doplňková činnost 151 123,69

Výnosy – EXCELENCE – účel. dotace MŠMT 51 000,00

VÝNOSY CELKEM 32 147 011,67
                                                                                                                                                       
9.2.  Oblast výdajů
Výdaje byly realizovány podle požadavků zabezpečení  provozu školy a mzdových nákladů tak,
abychom plně využili disponibilních prostředků.

Náklady na vzdělávací činnost ze SR  (v Kč):
Náklady na platy PEDAGOGŮ 17 776 421,00
Náklady na platy NEPEDAGOGŮ 2 567 590,00
Odvody zdravotního a sociálního pojištění za organizaci 6 882 638,00
Základní příděl do FKSP (2%) 408 002,14
DNP – dávky nemocenského pojištění (hrazeno organizací) 35 000,00
Odměny předsedům maturitních komisí (ostatní služby) 15 470,00
OEK, předplatné (spotřeba materiálu) 12 961,50
DDHM UP vše (náklady z drobného dlouhodobého majetku) 80 263,36
Ochranné osobní pracovní pomůcky OOPP 12 795,00
Školení zaměstnanců AKREDITOVANÉ – dodavatelsky 5 180,00
KOOP povinné úrazové pojištění zaměstnanců (4,2 promile) 80 750,00
Náklady celkem ze SR 27 877 071,00

Náklady na provoz   (v Kč):
Náklady na spotřebu materiálu 397 971,72
Náklady na spotřebu energií 356 286,04
Náklady na spotřebu vody 87 070,00
Náklady na opravy a udržování 18 829,12
Náklady na reprezentaci 2 406,17
Náklady na cestovné 33 600,40
Náklady na závodní stravování (aktivace, odvody, FKSP) -13 309,00
Náklady na ostatní služby 1 422 914,99
Mzdové náklady + Zákonné sociální pojištění 36 160,00
Zákonné sociální náklady 68 290,44
Náklady na pořízení DDHaNM 3-40 tis., 0-60 tis. 349 761,46
Náklady prodané zboží a materiál 73 836,90
Náklady na odpisy 854 933,00
MOSKVA - nevratný poplatek za rezervaci letenek 71 280,00
Náklady celkem 3 760 031,24

Náklady DČ, OZ, PROJEKT, ÚČEL. DOTACE  (v Kč):
Náklady – Podpora vynikajících výsledků talentovaných žáků 30 000,00
Náklady – Podpora odborného a celoživotního vzdělávání 16 500,00
Výnosy – EXCELENCE – účel. dotace MŠMT 51 000,00
Náklady z OPVK – ŠABLONY EU 78 575,90
Náklady z OPVK – ŠABLONY NP 13 860,10
Náklady celkem 189 936,00
                                                                                                                                      

9.3.  Oblast finančního majetku

Stavy na bankovních účtech k 31.12. (v Kč):
       99632-621    běžný účet 4 462 316,58

107-99632-621    FKSP 457 774,77
107-8672700217 PROJEKTOVÝ ÚČET 1 000,00

123-99632-621    F. REZERV – ze zlepšeného HV
 z ostatních zdrojů

312 596,43
38 281,40

174-99632-621    IF 159 332,21

27-0473790217   stravování 473 545,81
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9.4.  Oblast dotací ze státního rozpočtu

Poskytova-
tel dotace/
příspěvku

Účel dotace/příspěvku I/P
Poskytnutá

částka
v Kč

Vyčerpaná částka
v Kč

Komentář

MŠMT

Hodnocení žáků a škol 
podle výsledků v soutě-
žích v roce 2018/2019 – 
EXCELENCE středních 
škol

P 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč

č. j. MSMT-
28 304/2018-65, roz-
hodnutí č. 518520,
účelový znak 33038.

JMK

1213 - Podpora vynikají-
cích výsledků talen-
tovaných žáků P 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

RZ č. 101,
  TALENTI

účelový znak 83

JMK
1178 - Podpora odborného 
a celoživotního vzdělávání P 35 000,00 Kč 16 500,00 Kč

RZ č. 355,
Festival vzdělávání 2020
Účelový znak 83

JMK
Obnova IT - síťové řešení 
hraniční prvek (webfilter)
+UPS

I 162 000,00 Kč 162 000,00 Kč   z IF JMK, Kerio Control 
(síťový firewall)

MŠMT

OP VVV – ŠABLONY / 
EU
GE – Podpora vzdělávání 
učitelů a rozvoj školy 2

P 729 071,33 Kč 78 575,90 Kč
CZ.02.3.X/
0.0/0.0/18_065/0016735,
účelový znak 10353.

MŠMT

OP VVV – ŠABLONY / 
NP
GE – Podpora vzdělávání 
učitelů a rozvoj školy 2

 P 128 659,67 Kč 13 860,10 Kč

CZ.02.3.X/
0.0/0.0/18_065/0016735,

účelový znak 10313.

9.5. Oblast investic

V roce 2020 jsme z IF pořídili (v Kč):
 server Lenovo
 zálohovací zařízení NAS Synology
 Kerio Control síťový firewall (dotace JMK 162 000 Kč)

119 258,81
51 948,93

184 606,07

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 2020 nedošlo k žádným škodám na majetku.

9.7. Přehled tvorby a čerpání fondů

Fond investic byl tvořen z odpisů (854 933,00 Kč). Odvody JMK činily (677 000,00 Kč). Fond byl 
čerpán na pořízení DHM (193 813,81 Kč).

Fond FKSP byl tvořen a čerpán na základě pravidel stanovených kolektivní smlouvou.
Základní příděl 2 % z objemu hrubých mezd (409 697,34 Kč).
Příspěvky na stravování zaměstnanců (111 317,00 Kč).
Příspěvky na penzijní připojištění (144 000,00 Kč) .
Nepeněžní dary k životním a pracovním jubileím (18 000,00 Kč).

Rezervní fond byl tvořen zlepšeným HV 2019 (198 439,19 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. 

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 2020 byla provedena účetní a fyzická inventura majetku školy. Inventurní soupisy
a zápisy jsou uloženy v dokumentaci školy.

Zásoby na SU 112 tvoří čistící prostředky, hygienické prostředky, studijní průkazy, stravovací čipy,
tonery, papíry na kopírování. Celková hodnota zásob k 31. 12. činila 97 902,64  Kč.
Ceniny na SU 263 tvoří stravenky. Celková hodnota cenin k 31. 12. činila 14 000,00  Kč.

Tiskopisy vysvědčení vedeme na podrozvahové evidenci.

9.10.  Závěr zprávy o hospodaření:

K 31.  12.  2020  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… ) 160 485,05
HV doplňkové činnosti (DČ) 138 774,99
HV CELKEM 299 260,04

Veškeré  údaje  za  rok  2020  jsou k  nahlédnutí  v  Účetních  výkazech,  které  jsme předložili
Odboru školství JmK v únoru 2021.

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 26. 10. 2021
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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	Ve školním roce 2020/2021 škola dosáhla těchto parametrů:

