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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
 Gymnázium Zábřeh je střední škola poskytující střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. 
Všeobecně koncipovaný základ spolu s možností profilace žáků formou nepovinných předmětů a 
volitelných seminářů poskytuje absolventům dobrou přípravu především ke studiu na vysokých školách 
všech zaměření. Současně škola poskytuje vzdělání využitelné v těch profesích, jejichž výkon 
předpokládá široké všeobecné vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu nebo předpokládá 
pouze krátkodobé zaškolení. Maturant může také pokračovat ve studiu na některé vyšší odborné škole. 
Gymnázium Zábřeh pokrývá nabídkou středního všeobecného vzdělání spádovou oblast, do níž patří 
přibližně 15 úplných základních škol a další neúplné ZŠ. 

Od roku 1990 existuje tato škola jako víceleté gymnázium. V současné době nabízí vzdělávání ve 
čtyřletém i osmiletém oboru vzdělání. Vzdělávání probíhalo ve školním roce 2012/2013 v 1. až 4. ročníku 
nižšího stupně osmiletého gymnázia (obor 79-41-K/81) podle školního vzdělávacího programu 
vytvořeného v souladu s RVP pro základní vzdělávání a v 1. - 4. ročníku čtyřletého gymnázia a v 5. - 8. 
ročníku osmiletého gymnázia podle školního vzdělávacího programu vytvořeného v souladu s RVP pro 
gymnázia (obory 79-41-K/41 a 79-41-K/81). Výuka všech tříd čtyřletého i osmiletého gymnázia probíhala 
v budově školy na náměstí Osvobození 20, Zábřeh. Ve školním roce 2012/2013 se vzdělávalo na 
gymnáziu 344 žáků ve 12 třídách. Vzdělávání letos ukončili maturitní zkouškou žáci 2 tříd, přijímáni ke 
vzdělávání byli žáci ZŠ do 1 třídy osmiletého gymnázia a 1 třídy čtyřletého gymnázia. 

 
 
PROFIL ABSOLVENTA 
 

Gymnázium poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou a připravuje žáky pro 
další studium na vysokých školách a pro výkon povolání ve správě, kultuře, umění a v ostatních 
oblastech života společnosti. V průběhu vzdělávání žák gymnázia získává všeobecné znalosti a 
dovednosti, které je schopen dále rozvíjet v procesu celoživotního vzdělávání a získávání životních 
zkušeností. Absolvent má vytvořeny předpoklady pro vysokoškolské a další studium, je schopen 
adaptovat se v různých oborech a oblastech lidské činnosti a přizpůsobit se nově vznikajícím 
požadavkům na trhu práce u nás i v zahraničí. 
 
Absolvent gymnázia 

- umí bez stylistických a gramatických chyb ústně i písemně vyjádřit své myšlenky 
- ovládá dva světové jazyky na úrovni běžné hovorové komunikace  
- má základní přehled v české i světové literatuře i v dalších oblastech umění a uplatňuje kulturně 

estetická hlediska v osobním životě i v profesi 
- má základní znalosti společenských věd a filozofických směrů, chápe principy fungování demokratické 

společnosti  
- chápe základní pojmy středoškolské matematiky a umí je využít při řešení praktických úloh, má 

přiměřenou prostorovou představivost, osvojil si základy kombinatorického myšlení a alespoň intuitivně 
chápe základní abstraktní matematické pojmy 

- chápe vybrané důležité pojmy a zákonitosti přírodních věd a jejich praktických aplikací včetně 
ekologických důsledků 

- zvládá na běžné uživatelské úrovni práci s výpočetní technikou 
- dokáže samostatně aktivně získávat a zpracovávat informace a osvojovat si nové vědomosti a 

dovednosti 
- v oblasti svého zájmu a nadání vykazuje kvantitativně i kvalitativně vyšší vědomosti 
- přijímá pozitivní hodnotový systém založený na etickém přístupu k okolí, na vědomí sounáležitosti se 

společenstvím a toleranci k odlišnostem 
- je si vědom práv a povinností občana v demokratické společnosti, je schopen zákonnými prostředky 

svá práva prosazovat, při čemž respektuje osobní svobodu a práva druhých  
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 
 
 

OBORY VZDĚLÁNÍ VYUČOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 
 

kód obor vzdělání 
forma 

vzdělávání 

délka 
ukončení 

kapacita  
oboru r. m. 

79-41-K/41 Gymnázium denní 4 0 maturitní zkouška 130 

79-41-K/81 Gymnázium denní 8 0 maturitní zkouška 260 

 
Všechny obory, které škola vyučuje, jsou zařazeny v Rejstříku škol a školských zařízení. 
 
 

PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 
 
 

UČEBNÍ PLÁN VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 
 
- V 1. - 4. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia vychází z RVP ZV. 
- V 5. - 8. ročníku osmiletého gymnázia a v 1. - 4. ročníku čtyřletého gymnázia vychází z RVP G.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ročník

Počet hodin týdně 

Předmět 

Český jazyk a lit. 33

Anglický jazyk 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 29

Další cizí jazyk 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 20

Matematika 4 4 32

ICT 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 9

Dějepis 15

Občanská výchova 8

Základy spol. věd 9

Fyzika 15

Chemie 13

Biologie 15

Zeměpis 12

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 2 2 2 2

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Celkem hodin týdně 240

volitelný předmět 1 6

volitelný předmět 2 6

volitelný předmět 3 2

Celkem hodin týdně 254

Počet a hodinová dotace nepovinných předmětů se stanoví podle finančních možností školy a zájmu 

žáků. (Nabídka nepovinných předmětů je uvedena v příloze.)

2

34 34 34 30

- - - - - -

- - - - - - 2 4

Nepovinné předměty

Volitelné předměty
- - - - - - 2 4

14
1 1 - -

29 30 31 32 34 34 28 22

1 1 1 1 - -
2 2

2 2 2 1 3 2

2 2 2 2 3 2 2 -

- 2 2 2 2 3

2 2 2 2 2 2 3 -

- - - - 2 2

2 2 2 2 2 3
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NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 
 
Volitelný předmět 1 – 2 
Profilové maturitní semináře 
– dvouletý kurz – 3.- 4. ročník G4 / 7.- 8. ročník G8 
 
  1. Seminář z českého jazyka a literatury  
  2. Seminář z anglického jazyka  
  3. Seminář z německého jazyka 
  4. Seminář z francouzského jazyka 
  5. Seminář z matematiky 
  6. Seminář z informatiky 
  7. Seminář z dějepisu 
  8. Seminář ze základů společenských věd 
  9. Seminář z fyziky  
10. Seminář z chemie 
11. Seminář z biologie 
12. Seminář ze zeměpisu 
13. Seminář z výtvarné výchovy 
 
 
Volitelný předmět 3 
– jednoletý kurz – 3. ročník G4/ 7. ročník G8 
 
1. Deskriptivní geometrie  
2. Latinský jazyk 
3. Praktikum z chemie 
4. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů EU 
 
 
Komentář 
 
1. až 3. ročník G4, resp. 5. až 7. ročník G8 – „základní kurz“ – společný všeobecný základ 
3. a 4. ročník G4, resp. 7. a 8. ročník G8 – systém volitelných seminářů 
 
Profilové maturitní semináře 
– příprava k profilové maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ 
– zaměřeny na prohloubení teoretických vědomostí ve vybraných tematických celcích 
 
 

NABÍDKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE  2012/2013 
 
Nižší stupeň osmiletého gymnázia 
 
1. Cvičení z matematiky a fyziky – pro všechny ročníky 
2. Robotika – pro všechny ročníky 
 
Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 
 
1. Sportovní hry – pro všechny ročníky 
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ÚDAJE O ŽÁCÍCH ŠKOLY 
 

 
POČET TŘÍD V ROČNÍCÍCH 
ve školním roce 2012-2013 
 

1. 2. 3. 4. 5./I. 6./II. 7./III. 8./IV.

osmileté 1 1 1 1 1 1 1,19 1,18

čtyřleté 1 1 0,81 0,82

celkem 1 1 1 1 2 2 2 2 12

počet        

tříd

gymnázium
r o č n í k

 
 
 
POČTY ŽÁKŮ V ROČNÍCÍCH A OBORECH, INTEGROVANÍ ŽÁCI 
stav k 30.9. 2012 
 

TP ZP SP SVPU SVPCH celkem

79-41-K/41 1 33 0 0 0 0 0 0

79-41-K/41 2 25 0 0 0 0 0 0

79-41-K/41 3 25 0 1 0 0 0 1

79-41-K/41 4 23 0 0 0 0 0 0

79-41-K/41 Celkem 106 0 1 0 0 0 1

79-41-K/81 1 29 0 0 0 0 0 0

79-41-K/81 2 29 0 0 0 0 0 0

79-41-K/81 3 32 0 0 0 0 0 0

79-41-K/81 4 29 0 0 0 0 0 0

79-41-K/81 5 31 0 0 0 0 0 0

79-41-K/81 6 28 0 0 0 0 0 0

79-41-K/81 7 28 0 0 0 0 0 0

79-41-K/81 8 32 0 0 0 0 0 0

79-41-K/81 Celkem 238 0 0 0 0 0 0

344 0 1 0 0 0 1Gymnázium celkem

ročníkobor
integrovaní žáci

žákůgymnázium

čtyřleté

osmileté

 
 
Použité zkratky:  TP – tělesné postižení, ZP – zrakové postižení, SP – sluchové postižení,  
  SVPU – specifické vývojové poruchy učení, SVPCH - specifické vývojové poruchy chování 
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ZMĚNY VE STAVU ŽÁKŮ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 
 

žáků žáků

30.9.2012 přestup přerušení zanechání vyloučení absolventi přestup uk. přeruš. přijetí 31.8.2013

79-41-K/41 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33

79-41-K/41 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25

79-41-K/41 3 25 0 0 0 0 0 1 0 0 26

79-41-K/41 4 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0

79-41-K/41 Celkem 106 0 0 0 0 23 1 0 0 84

79-41-K/81 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29

79-41-K/81 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29

79-41-K/81 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32

79-41-K/81 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29

79-41-K/81 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31

79-41-K/81 6 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28

79-41-K/81 7 28 0 0 0 0 0 0 1 0 28

79-41-K/81 8 32 0 0 0 0 32 0 0 0 0

79-41-K/81 Celkem 238 0 0 0 0 32 0 1 0 206

344 0 0 0 0 55 1 1 0 290

přírůstek

Gymnázium celkem

úbytek žáků
obor ročník
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ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 
 

POČTY ŽÁKŮ PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKU 
 
1. kolo přijímacího řízení 
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79-41-K/41 64 32 20 18 0 13 0 12 32

79-41-K/81 41 32 32 5 0 0 0 0 32
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2. kolo přijímacího řízení 
 
Druhé kolo přijímacího řízení nebylo vyhlášeno. 
 
Přijímací řízení celkem 

79-41-K/41 64 20 32 0 0 0 64 20 32

79-41-K/81 41 32 32 0 0 0 41 32 32

Celkem 105 52 64 0 0 0 105 52 64
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POČTY ŽÁKŮ PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ 
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79-41-K/81 3 1 1 0 0 0 0 1

p
ři

ja
tý

c
h

 p
o

 

o
d

v
o

lá
n

í

Obor
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PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU 
 
Přijímací řízení probíhalo v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti  
o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, a § 59 – 61 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění.  
 
Obor 79-41-K/41 
 
Při hodnocení výsledků bylo postupováno v souladu s „Kritérii přijímacího řízení pro přijímání uchazečů 
do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole v oboru 79-41-K/41 pro školní rok 2013/2014“ vydanými 
ředitelem Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 dne 16. 1. 2013 pod č.j. GYZA 23/2013. 
 
Bylo deklarováno přijetí nejvýše 32 žáků (otevření 1 třídy). Přihlášku ke vzdělávání v 1. ročníku čtyřletého 
gymnázia v oboru 79-41-K/41 podalo v 1. kole 64 uchazečů. Dvanáct uchazečů splnilo podmínku 
stanovenou v kritériích pro přijetí bez přijímací zkoušky, 52 uchazečům byla zaslána pozvánka 
k vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky se uskutečnily ve dnech 22. - 23. 4. 2013. Tyto zkoušky 
obsahovaly test z obecných studijních předpokladů dodaný společností www.scio.cz, s.r.o.  Přijímacích 
zkoušek  se zúčastnilo 50 z 52 pozvaných uchazečů. Dva přihlášení uchazeči se nedostavili k přijímacím 
zkouškám. Jeden z uchazečů svoji nepřítomnost neomluvil v souladu s § 60 odst. 11 školského zákona  
a nebyl mu proto stanoven náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky. Druhý uchazeč omluvil svoji 
neúčast v souladu s § 60 odst. 11 školského zákona, byl mu proto stanoven náhradní termín  
pro vykonání přijímací zkoušky - 6. 5. 2013. V náhradním termínu se uchazeč k přijímací zkoušce opět 
nedostavil a svoji nepřítomnost neomluvil v souladu s § 60 odst. 11 školského zákona. Oba uchazeči tedy 
nebyli přijati ke vzdělávání ve střední škole. Podmínky pro přijetí stanovené v kritériích přijímacího řízení 
splnilo 62 uchazečů. Jelikož podmínky pro přijetí splnilo více uchazečů, než kolik bylo možné přijmout, 
bylo na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení vydáno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 
v gymnáziu 32 uchazečům, kteří se nejlépe umístili v pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. 
Z 32 přijatých 20 uchazečů  odevzdalo v zákonem stanovené lhůtě zápisový lístek a potvrdilo tak úmysl 
vzdělávat se v dané střední škole. Osmnáct nepřijatých uchazečů podalo odvolání proti rozhodnutí  
o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. V souladu s § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění a s § 183 odst. 3 školského zákona bylo vyhověno odvolání celkem 13 uchazečů z nichž 
12 odevzdalo v zákonem stanovené lhůtě zápisový lístek a potvrdilo tak úmysl vzdělávat se v dané 
střední škole. Zbylých 5 odvolání bylo předáno Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 
Olomouckého kraje. Odvolací orgán těmto odvolání nevyhověl. Další kola přijímacího řízení nebyla 
vyhlášena. 
 
Obor 79-41-K/81 
 
Při hodnocení výsledků bylo postupováno v souladu s „Kritérii přijímacího řízení pro přijímání uchazečů 
do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole v oboru 79-41-K/81 pro školní rok 2013/2014“ vydanými 
ředitelem Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 dne 16. 1. 2013 pod č.j. GYZA 24/2013. 
 
Bylo deklarováno přijetí nejvýše 32 žáků (otevření 1 třídy). Přihlášku ke vzdělávání v 1. ročníku nižšího 
stupně osmiletého gymnázia v oboru 79-41-K/81 podalo 41 uchazečů. Všem uchazečům byla zaslána 
pozvánka k vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky se uskutečnily ve dnech 22. - 23. 4. 2013. Tyto 
zkoušky obsahovaly test z obecných studijních předpokladů dodaný společností www.scio.cz, s.r.o. 
Přijímacích zkoušek  se zúčastnilo 40 ze 41 pozvaných uchazečů. Jeden přihlášený uchazeč  
se nedostavil k přijímacím zkouškám. Jelikož svoji nepřítomnost neomluvil v souladu s § 60 odst. 11 
školského zákona, nebyl mu stanoven náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky a tento uchazeč 
nebyl přijat ke vzdělávání ve střední škole. Podmínky pro přijetí stanovené v kritériích přijímacího řízení 
splnilo 40 uchazečů. Jelikož podmínky pro přijetí splnilo více uchazečů, než kolik bylo možné přijmout, 
bylo na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení vydáno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 
v gymnáziu 32 uchazečům, kteří se nejlépe umístili v pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. 
Všech 32 uchazečů odevzdalo v zákonem stanovené lhůtě zápisový lístek a potvrdilo tak úmysl vzdělávat 
se v dané střední škole. Pět nepřijatých uchazečů podalo odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke 
vzdělávání ve střední škole. Všechna odvolání byla předána Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolací orgán těmto odvolání nevyhověl. Další kola přijímacího 
řízení nebyla vyhlášena. 
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 
č.j.: GYZA 23/2013 
 
Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole 
v oboru 79-41-K/41 pro školní rok 2013/2014 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20, podle  

§ 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků, stanovuje tato kritéria pro přijímání 
uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu, v oboru vzdělání  
79-41-K/41 Gymnázium, v denní formě vzdělávání, pro školní rok 2013/2014. 

 
Článek 2 

Vymezení pojmů 
  
1) Číslem „P8/1“ se rozumí průměrný prospěch uchazeče ze všech povinných vyučovacích předmětů na 

vysvědčení za 1. pololetí 8. ročníku základní školy zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 
 
2) Číslem „P8/2“ se rozumí průměrný prospěch uchazeče ze všech povinných vyučovacích předmětů na 

vysvědčení za 2. pololetí 8. ročníku základní školy zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 
 
3) Číslem „P9/1“ se rozumí průměrný prospěch uchazeče ze všech povinných vyučovacích předmětů na 

vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku základní školy zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 
 
4) „Body za průměrný prospěch“ (BP) se rozumí bodové ohodnocení výsledků klasifikace uchazeče  

na vysvědčení za tři pololetí povinné školní docházky uvedená v odstavcích 1, 2 a 3 určené podle 

vzorce BP = (6 - P8/1 - P8/2  - P9/1)10. 
 
5) „Bonusem za prospěch“ (BO) se rozumí 60 bodů, které budou přiděleny uchazeči, jehož průměrný 

prospěch za tři pololetí povinné školní docházky uvedená v odstavcích 1, 2 a 3 je roven 1,00. 
 
6) „Body za přijímací zkoušku“ (BZ) se rozumí harmonizované skóre dosažené v testu obecných 

studijních předpokladů určené podle kritérií hodnocení testu stanovených dodavatelem testu - 
společností www.scio.cz, s.r.o. 

 
7) „Body za soutěže“ (BS) se rozumí body, které budou přiděleny uchazeči, který se umístil do třetího 

místa v okresním nebo vyšším kole některé ze soutěží uvedených ve Věstníku MŠMT sešit 8  
pro školní rok 2012/2013 pod č.j. MŠMT-21 243/2012-51 a označených A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 
A8, A10, A11, A13, nebo v odpovídajících soutěžích uvedených ve Věstníku MŠMT sešit 8  
pro školní rok 2011/2012 pod č.j. 16 034/2011-51, takto 
a) BS = 10 bodů za 1. místo v okresním nebo vyšším kole soutěže, 
b) BS =   7 bodů za 2. místo v okresním nebo vyšším kole soutěže, 
c) BS =   4 body za 3. místo v okresním nebo vyšším kole soutěže. 
Umístí-li se uchazeč ve více soutěžích nebo více kolech jedné soutěže, získává body pouze za tu 
soutěž nebo kolo soutěže, ve kterém dosáhl nejlepšího výsledku. Umístění v soutěži musí být 
doloženo diplomem nebo jeho úředně ověřenou kopií nejpozději v den konání přijímací zkoušky. 

 
10)  „Výsledným bodovým hodnocením“ (VH) uchazeče se rozumí počet bodů, který je součtem bodů za 

průměrný prospěch, bonusu za prospěch, bodů za přijímací zkoušku a bodů za soutěže. 
 

Článek 3 
Počet přijímaných uchazečů 

 
1) Do prvního ročníku vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu, v oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium,  

v denní formě vzdělávání, bude přijato nejvýše 32 uchazečů.  
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Článek 4 
Přijímací zkouška 

 
1) Součástí přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve čtyřletém 

gymnáziu, v oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, bude přijímací zkouška. 
 
2) Přijímací zkouška bude obsahovat test obecných studijních předpokladů pro žáky 9. ročníku základní 

školy, který dodá společnost www.scio.cz, s.r.o. 
 
3) Pro konání přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení stanoví ředitel školy dva termíny  

22. dubna a 23. dubna 2013. 
 
4) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči 

14 dnů před jejím konáním a pro náhradní termín nejpozději 7 dnů před jejím konáním. 
  

5) V případě vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se přijímací zkouška bude konat v termínech 
stanovených ředitelem školy, které budou uveřejněny při vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení 
na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy http://gyza.cz/. Pozvánku k 
přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 7 
pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky. 
 

6) Přijímací zkoušku jsou povinni vykonat všichni uchazeči s výjimkou uchazečů uvedených  
v odstavci 7. 
 

7) Přijímací zkoušku podle předchozích odstavců nekonají 
a) uchazeči, jejichž průměrný prospěch za tři pololetí povinné školní docházky uvedená v článku 2 v 

odstavcích 1, 2 a 3 bude roven 1,00, 
b) v dalších kolech přijímacího řízení uchazeči, kteří vykonali přijímací zkoušku formou testu 

obecných studijních předpokladů od společnosti www.scio.cz, s.r.o. v prvním kole přijímacího 
řízení v termínech uvedených v odstavci 3 a kteří k přihlášce ke vzdělávání doloží harmonizované 
skóre dosažené v tomto testu. 

 
Článek 5 

Podmínky pro přijetí 
 
1) Podmínkou přijetí uchazeče ke vzdělávání v prvním ročníku čtyřletého gymnázia je dosažení 

výsledného bodového hodnocení alespoň 20 bodů. 
 
2) Splní-li podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, bude pro přijetí  

či nepřijetí uchazeče rozhodující pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Toto 
pořadí bude určeno tak, že uchazeči budou seřazeni sestupně podle výsledného bodového 
hodnocení. V případě rovnosti výsledného bodového hodnocení více uchazečů budou tito vzájemně 
seřazeni sestupně podle bodů za přijímací zkoušku. 

 
Článek 6 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 
  
1) Výsledky každého kola přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 3 pracovních dnů  

po termínu stanoveném ředitelem školy pro konání přijímací zkoušky v daném kole přijímacího řízení 
na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy http://gyza.cz/. Nepřijatým 
uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí 
 

 
 
V Zábřehu 16. 1. 2013 
             
       Mgr. Martin Paclík 
           ředitel školy 
 

http://gyza.cz/
http://gyza.cz/
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č.j.: GYZA 24/2013 
 
Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole 
v oboru 79-41-K/81 pro školní rok 2013/2014 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
2) Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20, podle  

§ 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků, stanovuje tato kritéria pro 
přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání v nižším stupni osmiletého gymnázia,  
v oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, v denní formě vzdělávání, pro školní rok 2013/2014. 

  
Článek 2 

Vymezení pojmů 
 
8) Číslem „P4/1“ se rozumí průměrný prospěch uchazeče ze všech povinných vyučovacích předmětů na 

vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku základní školy zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 
 
9) Číslem „P4/2“ se rozumí průměrný prospěch uchazeče ze všech povinných vyučovacích předmětů na 

vysvědčení za 2. pololetí 4. ročníku základní školy zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 
 
10) Číslem „P5/1“ se rozumí průměrný prospěch uchazeče ze všech povinných vyučovacích předmětů na 

vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku základní školy zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 
 
11) „Body za průměrný prospěch“ (BP) se rozumí bodové ohodnocení výsledků klasifikace uchazeče  

na vysvědčení za tři pololetí povinné školní docházky uvedená v odstavcích 1, 2 a 3 určené podle 

vzorce BP = (6 - P4/1 - P4/2  - P5/1)10. 
 
12) „Body za přijímací zkoušku“ (BZ) se rozumí harmonizované skóre dosažené v testu obecných 

studijních předpokladů určené podle kritérií hodnocení testu stanovených dodavatelem testu - 
společností www.scio.cz, s.r.o. 

 
13) „Body za soutěže“ (BS) se rozumí body, které budou přiděleny uchazeči, který se umístil do třetího 

místa v okresním nebo vyšším kole některé ze soutěží uvedených ve Věstníku MŠMT sešit 8  
pro školní rok 2012/2013 pod č.j. MŠMT-21 243/2012-51 a označených A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 
A8, A10, A11, A13, nebo v odpovídajících soutěžích uvedených ve Věstníku MŠMT sešit 8  
pro školní rok 2011/2012 pod č.j. 16 034/2011-51, takto 
a) BS = 10 bodů za 1. místo v okresním nebo vyšším kole soutěže, 
b) BS =   7 bodů za 2. místo v okresním nebo vyšším kole soutěže, 
c) BS =   4 body za 3. místo v okresním nebo vyšším kole soutěže. 
Umístí-li se uchazeč ve více soutěžích nebo více kolech jedné soutěže, získává body pouze za tu 
soutěž nebo kolo soutěže, ve kterém dosáhl nejlepšího výsledku. Umístění v soutěži musí být 
doloženo diplomem nebo jeho úředně ověřenou kopií nejpozději v den konání přijímací zkoušky. 

 
9) „Výsledným bodovým hodnocením“ (VH) uchazeče se rozumí počet bodů, který je součtem bodů za 

průměrný prospěch, bodů za přijímací zkoušku a bodů za soutěže. 
 

Článek 3 
Počet přijímaných uchazečů 

 
2) Do prvního ročníku vzdělávání v nižším stupni osmiletého gymnázia, v oboru vzdělání 79-41-K/81 

Gymnázium, v denní formě vzdělávání, bude přijato nejvýše 32 uchazečů.  
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Článek 4 
Přijímací zkouška 

 
1) Součástí přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání v prvním ročníku nižšího stupně 

osmiletého gymnázia, v oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, bude přijímací zkouška. 
 
2) Přijímací zkouška bude obsahovat test obecných studijních předpokladů pro žáky 5. ročníku základní 

školy, který dodá společnost www.scio.cz, s.r.o. 
 
3) Pro konání přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení stanoví ředitel školy dva termíny  

22. dubna a 23. dubna 2013. 
 
4) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči 

14 dnů před jejím konáním a pro náhradní termín nejpozději 7 dnů před jejím konáním. 
 

5) V případě vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se přijímací zkouška bude konat v termínech 
stanovených ředitelem školy, které budou uveřejněny při vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení 
na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy http://gyza.cz/. Pozvánku k 
přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději  
7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky. 

 
Článek 5 

Podmínky pro přijetí 
 
3) Podmínkou přijetí uchazeče ke vzdělávání v prvním ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia je 

dosažení výsledného bodového hodnocení alespoň 30 bodů. 
 
4) Splní-li podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, bude pro přijetí  

či nepřijetí uchazeče rozhodující pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Toto 
pořadí bude určeno tak, že uchazeči budou seřazeni sestupně podle výsledného bodového 
hodnocení. V případě rovnosti výsledného bodového hodnocení více uchazečů budou tito vzájemně 
seřazeni sestupně podle bodů za přijímací zkoušku. 

 
Článek 6 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 
  
2) Výsledky každého kola přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 3 pracovních dnů  

po termínu stanoveném ředitelem školy pro konání přijímací zkoušky v daném kole přijímacího řízení 
na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy http://gyza.cz/. Nepřijatým 
uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. 
 

 
 
V Zábřehu 16. 1. 2013 
 
             
       Mgr. Martin Paclík 
           ředitel školy 
 

http://gyza.cz/
http://gyza.cz/
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ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 
 

počet

skutečný přepočtený třídních učitelů

ředitel školy 1 1,000

zástupce ředitele - ZSO 1 1,000

výchovný poradce 1 1,000

učitelé VVP 28 24,048 12

učitelé OP 0 0

externí učitelé 0 0

celkem za školu 31 27,048 12

počet žáků na ped. pracovníka 11,13 12,76

počet žáků školy 345

součást zařazení/funkce skutečný přepočtený

vedoucí TEÚ 1 1,000

správce budov 1 1,000

účetní 1 1,000

školník 1 0,250

uklízečky 3 3,000

vedoucí školní jídelny 1 1,000

kuchařky 2 2,000

celkem za školu 10 9,250

Údaje o nepedagogických pracovnících k 30.6.2013

Údaje o pedagogických pracovnících k 30.6.2013

počet zaměstnanců

počet zaměstnanců

teoretické 

vyučování

gymnázium

školní jídelna

vedení                   

školy
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PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ – APROBOVANOST 
 

Školní rok  2012/2013, stav k 30.6.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŘÍZENÍ ŠKOLY 
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Ředitelství

Vedení školy

viz. výše

Mgr. Zdeňka Kaňková 

Věra Zankelová

Komise vedoucích předmětových sekcí

Čj a Ev Mgr. Radka Strašilová

M a Dg RNDr. Jaroslav Hajtmar 

Nj PaedDr. Ivana Kezniklová 

Aj,Fj, Rj, ŠpJ a L Mgr. Irena Nenčevová

Z Mgr. Zdeněk Zimmermann

Ov a ZSV Mgr. Hana Mikušková 

F RNDr. Pavla Macháčková 

Ch PaedDr. Jana Drlíková 

Bi Mgr. Věra Švábová 

IVT RNDr. Lubomír Pek 

Tv Mgr. Věra Švábová 

Zbyněk Vlk

Mgr. Martin Paclík

v
e
d

o
u

c
í 
p

ře
d

m
ě

to
v

é
 s

e
k

c
e

ředitelství

výchovný poradce

vedoucí technicko-ekonomického úseku

zástupce statutárního orgánu

ředitel školy

zástupce ředitele
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŘÍZENÍ ŠKOLY 

 

Ředitel školy 
(3. stupeň řízení) 

PEDAGOGICKÝ ÚSEK 
TECHNICKO-EKONOMICKÝ 

ÚSEK 

Vedoucí technicko – 
ekonomického úseku 

(1. stupeň řízení) 

 

 
účetní 

vedoucí školní jídelny 
(příplatek podle § 124 odst. 4 

zákona 262/2006Sb.) 

 

 
kuchařka 

 

 
kuchařka 

 

správce budov  
(příplatek podle § 124 odst. 4 

zákona 262/2006Sb.) 

 

 
školník 

 

 
uklízečka 

 

 
uklízečka - 3 

ZŘ - ZSO 
Vedoucí pedagogického úseku  

(1. stupeň řízení) 

 
učitel 

 
učitel - 29 
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PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 
 
 

VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST 
 
Vzdělávací program školy 
 
VG – V uplynulém školním roce patřilo mezi hlavní úkoly úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek, které  
se konaly potřetí podle „nového“ modelu, opět se změnami oproti předchozímu roku. Bylo nutné se 
zaměřit na přípravu žáků ke společné části MZ, na přípravu zkušební dokumentace a na zvládnutí 
logistiky MZ. Čtvrtým rokem pokračovala výuka podle ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a 
čtyřleté gymnázium, který je zpracován v souladu s RVP G. Bylo tak dokončeno zavedení ŠVP, podle 
kterého se od školního roku 2012-2013 vzdělávají již všechny nižšího i vyššího gymnázia.  
Všechny úkoly byly v roce 2012/2013 splněny. Zejména maturitní zkoušky škola zvládla velmi dobře.  
V jarním termínu z 55 maturantů vykonalo maturitní zkoušku v jarním termínu úspěšně 54 žáků. Neuspěl 
pouze 1 maturant, což je přibližně 1,8%, a to v jedné ze zkoušek profilové části maturitní zkoušky. Tento 
žák vykonal opravnou zkoušku úspěšně v podzimním termínu. Společnou část maturitní zkoušky zvládli 
úspěšně již v jarním termínu všichni maturanti. Výsledky letošních "nových" maturit odpovídají výsledkům 
našich studentů, na které jsme byli u maturitních zkoušek zvyklí v minulých letech. Nový model maturit 
tedy školu nezaskočil. Rovněž po stránce logistické škola zvládla maturitní zkoušky úspěšně.  
Byla také provedena analýza stávajícího ŠVP pro vyšší gymnázium a potřebné změny byly do 
dokumentu zapracovány formou dodatku s platností od 1. září 2013.   
 
NG – Uplynulý rok byl šestým rokem realizace ŠVP pro třídy nižšího stupně osmiletého gymnázia. Podle 
ŠVP vypracovaného v souladu s RVP ZV tedy probíhala výuka již třetím rokem ve všech ročnících 
nižšího stupně osmiletého gymnázia. V průběhu roku byly schváleny rozsáhlejší úpravy RVP ZV, které 
bylo nutné promítnout do ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia. Současně byla provedena revize 
stávajícího školního vzdělávacího programu a všechny potřebné změny byly formou doplňku 
zapracovány do ŠVP Gymnázia Zábřeh s účinností od 1. září 2013. ŠVP bude i nadále upřesňován a 
upravován. 
  
Spolupráce s žáky a učiteli základních škol  
 
Gymnázium ve školním roce 2012/2013 pokračovalo v organizování již tradičních akcí pro učitele a žáky 
základních škol. V rámci dne otevřených dveří byly opět zorganizovány „přijímací zkoušky na nečisto“  
pro žáky z 5. a 9. tříd ZŠ. Žáci si vyzkoušeli testy z OSP v prakticky stejné podobě a atmosféře, jako  
u „ostrých PZ“. Výsledky žáků byly vyhodnoceny a zveřejněny pod anonymními identifikačními čísly  
na www stránkách školy, takže každý žák měl možnost porovnat své výsledky se svými vrstevníky  
a odhadnout tak své možnosti v budoucím přijímacím řízení. 
Již druhým rokem gymnázium pořádalo také přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro zájemce  
z 5. i 9. tříd ZŠ. Kurzy probíhaly pro každý ročník jedenkrát týdně od začátku února do poloviny dubna. 
V rámci týdne mateřského jazyka gymnázium připravilo soutěž pro žáky nižšího gymnázia, které se 
zúčastnili také žáci ZŠ Zábřeh, Školská 11. Podobnou akci pro žáky nižšího gymnázia a základních škol 
uspořádali naši učitelé a žáci VG také pro obohacení výuky anglického jazyka. 
 
Podpora zvyšování odborné a metodické vybavenosti vyučujících 
 
Vedení školy poskytovalo maximální možnou podporu dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, 
zejména v prioritních oblastech stanovených v plánu DVPP (více v kapitole Údaje o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků). Rozsah akcí, které bylo možné realizovat, však byl značně omezen, 
zejména v důsledku tradičně nízkého objemu prostředků přidělených na přímé ONIV, ze kterých je navíc 
organizace povinna hradit nemocenské v prvních 21 dnech pracovní neschopnosti. Většinou byly proto 
voleny bezplatné vzdělávací akce realizované v rámci projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. 
V roce 2013 dokončila koordinátorka EVVO vzdělávání ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
podle § 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. Probíhalo také vzdělávání školní 
metodičky prevence ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů podle § 9, odst. 1, písm. c) téže 
vyhlášky. 
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Péče o integrované žáky 
 
Ve školním roce 2012/2013 se v naší škole vzdělávali dva individuálně integrovaní žáci, kterým byl 
vypracován individuální vzdělávací plán. Jeden žák se zrakovým postižením se vzdělával ve čtyřletém 
gymnáziu a jeden žák se specifickou vývojovou poruchou učení se vzdělával v nižším stupni osmiletého 
gymnázia. Integrovaným žákům byla poskytována maximální možná péče podle jejich potřeb v souladu 
se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem. 
 
Zapojení do projektů 
 
Škola byla v roli partnera s finančním příspěvkem zapojena do projektu Cizí jazyky interaktivně  
v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do práce na projektu byli zapojeni 3 vyučující cizích jazyků.  
V rámci projektu tito učitelé vytvářeli interaktivní výukové materiály pro využití ve výuce anglického  
a ruského jazyka, které ověřovali v běžné výuce. Materiály byly následně posuzovány metodickými 
komisemi a po schválení umisťovány na webovém portálu projektu. Nositelem projektu byla Masarykova 
obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220. Škola pro realizaci projektu získala interaktivní tabuli s 
dataprojektorem a sadou hlasovacího zařízení. Po ukončení projektu a doby udržitelnosti má škola právo 
tuto vypůjčenou techniku od příjemce odkoupit za zůstatkovou cenu 100Kč/ 1 kus. 
Ve školním roce 2012-203 škola zahájila realizaci dvouletého projektu v rámci OPVK - IP oblast podpory 
1.5 (Šablony pro SŠ). Na základě analýzy potřeb školy byly pro realizaci projektu zvoleny šablony III/2 - 
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a VI/2 - Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, 
schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti. V průběhu dvou let bude vytvořeno celkem 480 
digitálních učebních materiálů pro využití ve všeobecně vzdělávacích předmětech vyučovaných na 
gymnáziu a 80 vzdělávacích materiálů pro výuku finanční gramotnosti integrované zejména do výuky 
občanské výchovy, základů společenských věd a matematiky. Současně bude pořízena potřebná 
prezentační a výpočetní technika. V uplynulém roce byly vytvořeny první sady vzdělávacích materiálů a 
bylo realizováno výběrové řízení, na jehož základě bylo pořízeno 30 osobních počítačů s LCD monitory 
za celkem 424.650,00 Kč. 
 
Mezinárodní partnerství 
 
Gymnázium Zábřeh udržuje již od roku 2001 partnerské vztahy s Gymnáziem Marktbreit. V této 
spolupráci škola pokračovala také ve školním roce 2012/2013. V průběhu roku byl připravován další 
společný projekt, který bude realizován ve školním roce 2013/2014. 
Škola také udržuje vztahy s americkou školou South Side Area School District, Hookstown, Pensylvánie, 
která započala návštěvou amerických žáků a učitelů v ČR již ve školním roce 2006/2007. Doposud se 
uskutečnily dva výměnné pobyty žáků a učitelů. Další společnou akci obou škol připravujeme na školní 
rok 2012/2013 nebo 2013/2014.  
 
Informační systém (vnější, vnitřní) 
 
Gymnázium Zábřeh má vlastní www stránky, na kterých zveřejňuje aktuální informace o dění ve škole  
a dokumenty, které je třeba zpřístupnit žákům, rodičům a veřejnosti (základní informace o škole, školní 
řád, rozvrh hodin, rozvrhy zastupování za nepřítomné ped. pracovníky, informace o přijímacím řízení, …). 
V průběhu roku byla již šestým rokem využívána internetová aplikace pro vedení školní matriky  
„i-Škola“, která umožňuje mimo jiné zadávání průběžné klasifikace a absence žáků a její zpřístupnění 
rodičům. Systém je také používán k exportu dat ze školní matriky do formátu, ve kterém jsou data 
předávána v elektronické podobě MŠMT. Pro vnitřní komunikaci se zaměstnanci školy je využívána 
elektronické pošta. Celý systém standardně funguje již několik let a plní potřebné informační funkce. 
 
Hospitační činnost 
 
Hospitační činnost byla zaměřena zejména na tyto oblasti  

 plánování, příprava a řízení vyučovací hodiny (stanovení jasných a vhodných výukových cílů, obsah, 
metody, forma a struktura vyučovací hodiny, využívání učebních pomůcek, motivace žáků)  

 používání výchovných a vzdělávacích strategií směřujících k vytváření klíčových kompetencí 

 sledování souladu s časově tematickými plány 

 sledování četnosti a úrovně kontrolních a laboratorních prací 
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 sledování dodržování zásad hodnocení žáků stanovených školním řádem 

 sledování dodržování Kodexu učitele Gymnázia Zábřeh 

 sledování časové kázně žáků a vyučujících 
 
Hospitační činností nebyly zjištěny závažnější nedostatky ve sledovaných oblastech. Úroveň výuky lze 
hodnotit jako dobrou nebo velmi dobrou. VV strategie k naplňování KK jsou využívány - míra uplatňování 
VV strategií směřujících k utváření KK je rozdílná, což zpravidla odpovídá povaze předmětů. Postupně se 
daří více využívat projektové vyučování (zejména Den mateřského jazyka, Den Země, Den Evropy, Den 
anglického jazyka ...). Stále ještě existují rozdíly ve stylu výuky jednotlivých vyučujících, v některých 
případech ještě převládá frontální styl výuky - je třeba využívat ve větší míře další metody (skupinová 
práce, projekty, …). Přetrvává malá míra provádění sebehodnocení žáků. Ke zlepšení stávajícího stavu 
je třeba zlepšit vzájemný přenos zkušeností a dobrých nápadů mezi vyučujícími. Za tímto účelem byly 
v roce 2012/2013 zavedeny vzájemné hospitace vyučujících. Realizace těchto hospitací v prvním roce 
nebyla ideální a nenaplnila všechna očekávání. Největším problémem při jejich zavádění byly 
pochybnosti a obavy vyučujících. Zkušenosti vyučujících s prvními vzájemnými hospitacemi však ukazují, 
že jejich průběh prvotní obavy většinou rozptýlil. Překonání prvotních obav je hlavním přínosem zavádění 
vzájemných hospitací v uplynulém roce a umožňuje tuto oblast dále rozvíjet v dalších letech.     
Slabší stránkou v pedagogické činnosti bylo v minulosti využívání didaktických pomůcek a prezentační 
techniky, což je dáno také nedostatečností příslušného vybavení. V průběhu prvního roku realizace 
projektu v rámci OPVK - IP oblast podpory 1.5 (Šablony pro SŠ) již bylo zaznamenáno zlepšení v této 
oblasti. Další pokrok očekáváme v roce 2013/2014, kdy bude projekt dokončen. 
 
Realizace plánovaných akcí 
 
Byly úspěšně realizovány akce plánované na školní rok 2012/2013 (seznam uskutečněných akcí je 
uveden v kapitole Údaje o aktivitách školy).  
 
Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 
 
Gymnázium Zábřeh si udržuje již dlouhou dobu vysokou kvalitu výchovně vzdělávací činnosti, kterou 
dokumentují dosahované výsledky žáků nejen ve škole, ale také v různých soutěžích a olympiádách  
a především při přijímacím řízení na vysoké nebo vyšší odborné školy. Výsledky žáků ve školním roce 
2012/2013 jsou pokračováním tohoto dlouhodobého trendu. Mezi největší úspěchy patří 3. místo 
v krajském kole ChO kategorie A a 9. místo v celostátním kole, 3. místo v krajském kole FO, 2. místo 
v krajském kole soutěže v NJ a dvě 1. místa a jedno 3. nísto v krajském kole soutěže Mladý 
Demosthenes. Úspěšnost našich absolventů v přijímacím řízení na VŠ a VOŠ dosáhla v tomto roce 
92,6%. Podrobné přehledy výsledků vzdělávání žáků, výsledků soutěží a úspěšnosti absolventů školy 
jsou uvedeny v dalších kapitolách. 
 
 

ÚDAJE O ČINNOSTI V OBLASTI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 
 
Činnost na úseku VP se řídila plánem VP a probíhala ve spolupráci výchovného poradce, školní 
metodičky prevence, ředitele školy a jeho zástupce a třídních učitelů. Všechny akce, které na tomto 
úseku proběhly, jsou součásti Minimálního preventivního programu školy. Spolupráce s vedením školy  
a s většinou třídních učitelů byla dobrá. Místy však TU nevyužívali v dostatečné míře možnosti konzultace 
o problémech ve své třídě s VP a ne vždy VP o případných problémech informují. Výborná byla vzájemná 
spolupráce a informovanost mezi VP a ŠMP Libuší Chudobovou. Velmi dobrá byla také spolupráce s 
novou výchovnou poradkyní (od školního roku 2013/2014), které se v průběhu celého školního roku 
seznamovala s činností na tomto úseku. 
 
Celkově lze kvalitu činnosti v oblasti výchovného poradenství za uplynulé období hodnotit jako velmi 
dobrou. Vzhledem k poklesu počtu žáků a tím i finančních prostředků však bylo nutné provést již  
v minulých letech některá úsporná opatření, z nichž jedním bylo také zrušení místa školního psychologa, 
což zajisté znamenalo krok zpět v rozsahu služeb poskytovaných školou v oblasti výchovného 
poradenství. V uplynulém školním roce škola za účelem zachování rozsahu poskytovaných služeb v této 
oblasti využívala externích pracovníků (nákup služeb). 
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Vzdělávání VP 
 
Na přelomu října a listopadu 2012 se výchovná poradkyně zúčastnila v Brně semináře pro výchovné 
poradce v rámci akce Gaudeamus 2012 (veletrh pomaturitního studia). V uplynulém školním roce se také 
na výkon činnosti výchovného poradce připravovala nová poradkyně paní Blanka Horvátová, která v roce 
2012 dokončila studium k výkonu činnosti výchovného poradce v souladu s §8 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
V průběhu celého roku se nová poradkyně seznamovala s prací stávající výchovné poradkyně  
a zapojovala se do přípravy akcí v oblasti výchovného poradenství. Dne 21. listopadu 2013 se  
B. Horvátová zúčastnila konference výchovných poradců na Univerzitě T. Bati ve Zlíně, která byla 
věnována povinnostem a činnosti výchovného poradce na ZŠ a SŠ. Od školního roku 2013/2014 paní 
Horvátová převezme v plném rozsahu funkci výchovné poradkyně.  
 
Činnost v oblasti kariérního poradenství 
 
Po celý školní rok probíhala systematická informační činnost pro volbu pomaturitního studia na VŠ, VOŠ 
a JŠ. Žáci – maturanti byli v rámci konzultací informováni o podmínkách studia a přijímacího řízení  
na těchto školách, o Dnech otevřených dveří a o přípravných kurzech k přijímacímu řízení. Rovněž byli 
seznamováni s možností studia na SŠ a VŠ v zahraničí. Průběžně probíhala kontrola vyplňování 
přihlášek a potvrzování a registrace přihlášek maturantů na vysoké školy (resp. VOŠ, JŠ). Ve dnech  
30. října – 2. listopadu 2012 se VP a zájemci z řad žáků 3. a 4. ročníků zúčastnili v Brně akce 
Gaudeamus 2012 (veletrh pomaturitního studia). Pro zájemce o studium pedagogických oborů bylo 
v lednu 2013 zajištěno foniatrické a logopedické vyšetření v Šumperku. S absolventy gymnázia – 
současnými studenty VŠ a se zástupci VŠ a VOŠ byly pořádány besedy o studiu na VŠ. Dne 9. 11. 2012 
to byla např. prezentace UTB ve Zlíně.  Pro žáky 4. ročníku byly zajímavé hlavně beseda s ředitelem 
Institutu vzdělávání Sokrates o studiu a přijímacím řízení na VŠ, která se uskutečnila 13. září 2012,  
a seminář k Národním srovnávacím zkouškám, který se konal 9. října. Pro žáky maturitního ročníku byla 
18. dubna 2013 uspořádána také beseda se zástupkyní Úřadu práce v Šumperku. 
Pro žáky 1. – 3. ročníku VG probíhaly během celého roku konzultace k výběru volitelných předmětů.  
Pro žáky 2. ročníku VG byly v únoru 2013 ve spolupráci s psycholožkou Mgr. V. Jarmarovou zajištěny 
psychodiagnostické testy profesního zaměření, které žákům pomohly při výběru volitelných předmětů.  
Na tomto úseku činnosti výchovného poradce mají všichni žáci maximální možnost informovanosti, které 
také v průběhu celého roku využívají.                                                                                             
 
Nábor žáků 
 
Pro získání žáků do obou oborů vzdělání nabízených naší školou se 6. listopadu 2012 uskutečnil Den 
otevřených dveří, v rámci něhož byli zájemci informování o podmínkách studia a přijímacího řízení  
na naší škole. Současně si návštěvníci mohli prohlédnout prostory školy a už tradičně si vyzkoušet také 
„přijímací zkoušky nanečisto“. Podmínky přijímacího řízení byly zveřejněny také na internetových 
stránkách školy. Zástupci školy se 13. listopadu 2012 zúčastnili prezentační výstavy středních škol 
Scholaris 2012 v Šumperku. V listopadu a prosinci jsme na informačních schůzkách informovali o studiu 
na naší škole a o podmínkách přijímacího řízení rodiče a žáky 5. a 9. tříd ZŠ v Zábřehu. Vedle toho 
proběhly také konzultace našeho výchovného poradce s VP základních škol v našem regionu (Jedlí, 
Štíty, Postřelmov, Bludov, Dubicko, …). V období od února do dubna také naše škola pořádala pro žáky 
základních škol přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. 
 
Činnost v oblasti prevence SPJ 
 
Pro žáky nastupující do prvních ročníků vyššího gymnázia (z devátých tříd i z NG) se ve dnech  
10. – 12. září 2012 uskutečnil v rekreačním zařízení Junior v Kunčicích pod vedením týmu instruktorů  
a pedagogů již čtrnáctý ročník adaptačního kurzu pod názvem START KEMP 2012. Adaptační pobyt byl 
ve spolupráci s PPP Šumperk zorganizován také pro žáky nastupující do 1. ročníku nižšího gymnázia  
– akce pro třídu G1.A se uskutečnila na Bušínově ve dnech 20. – 21. září 2012. V rámci prevence 
v oblasti SPJ se žáci třídy G2.A zúčastnili ve dnech 11. - 12. října 2012 soustředění pod názvem Jsme 
tady. Podobná akce pro třídu G3.A pod názvem Fit In se konala ve dnech 22. - 23. listopadu 2012 a pro 
třídu G4.A pod názvem Soužití ve dnech 4. - 5. prosince 2012. Všechna tato soustředění se konala na 
Bušínově a spolu se žáky se jich účastnili třídní učitelé, školní metodik prevence SPJ a pracovník PPP 
v Šumperku. 
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Součástí preventivního působení na žáky v oblasti SPJ byly také přednášky a besedy zahrnující široké 
spektrum témat. Pro žáky 1. ročníku vyššího gymnázia a třídy G4.A (kvarta NG) byla 12. listopadu 2012 
uspořádána beseda o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Mgr. V. Jarmarovou. Pro dívky 1. 
ročníku nižšího gymnázia byla 5. dubna 2013 uspořádána beseda v rámci výchovně vzdělávacího 
programu Čas proměn a pro dívky 1. ročníků vyššího gymnázia beseda o partnerských vztazích, 
antikoncepci, sexu a rodině s gynekoložkou MUDr. M. Potěšilovou. Dne 25. dubna 2013 proběhla také 
beseda s psycholožkou Mgr. V. Jarmarovou o zvládání stresu pro žáky 3. ročníku vyššího gymnázia. 
Žákům 2. ročníku VG byl určen výukový program Centra na podporu integrace cizinců pod názvem 
Žijeme spolu, který absolvovali 20. února 2013. Žáci kvarty NG a 1. a 2. ročníku VG se dne 6. května 
2013 zúčastnili besedy k problematice drogové závislosti.  
Výše uvedené akce, které jsou nejvýrazněji směrovány na prevenci SPJ, není možné vnímat izolovaně. 
Součástí celkového preventivního působení školy na žáky jsou i další aktivity – aktivní zapojování žáků 
do života školy a do organizace školních a mimoškolních akcí (Studentská rada, 1. jarní pochod, Vánoční 
show, …), zapojování žáků do soutěží, nabídka využití volného času (nepovinné předměty). 
 
 

MATERIÁLNĚ – TECHNICKÁ OBLAST 
 
Zateplení stropu ve 2. nadzemním podlaží 
 
Po provedení statického zajištění stropní konstrukce v předchozím roce bylo v roce 2012/2013 provedeno 
zateplení části stropu ve 2. NP. Oprava byla financována z investičního fondu organizace. 
 
Oprava stropu nad hlavním schodištěm 
 
Již v průběhu roku 2011/2012 se objevilo výrazné praskání omítky na stropě nad schodištěm, jehož 
příčinou byl havarijní stav střešní a stropní konstrukce. Tento havarijní stav byl odstraněn již 
v předchozím roce. Následně v roce 2012/2013 škola provedla opravu stropu nad hlavním schodištěm. 
Součástí opravy byla montáž protipožárního sádrokartonu, která má zajistit zvýšení požární bezpečnosti 
podle požadavků statika. Oprava byla financována z investičního fondu organizace. 
 
Oprava povrchu školního hřiště 
 
Byla provedena plánovaná oprava umělého povrchu školního hřiště – oprava trhliny, obnovení 
protiskluzového nástřiku a nástřik čar. Oprava byla financována z rezervního fondu organizace. 
 
Oprava chlapeckých WC 
 
Došlo k poruše (havárii) kanalizačního potrubí v podlaze. Po rozkrytí podlahy byla provedena výměna 
kanalizačního potrubí. Následně byla položena nová dlažba. Současně došlo k výměně již nevyhovujících 
kójí. Oprava byla financována z rozpočtu na provoz. 
 
Další opravy 
 
V průběhu školního roku byly dále prováděny opravy a údržba svěřeného majetku, který organizace 
využívá ke své činnosti. Byly realizovány tyto opravy: 
- výměny podlahové krytiny v učebnách č. 1 a 17, 
- výmalba chodeb školy, 
- oprava zábradlí na vedlejším schodišti, 
- oprava EZS, 
- opravy žaluzií a rolet, 
- oprava elektrorozvodů v učebně č. 17, 
- výměna rozvaděčů v laboratoři biologie, chemie a v kotelně, 
- opravy po revizích (TV nářadí, hasicí přístroje, …). 
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Doplňování fondu učebnic pro třídy nižšího stupně osmiletého gymnázia 
 
Fond učebnic NG byl doplněn o dosud chybějící učebnice již v minulých letech. Pro všechny vyučovací 
předměty jsou pro žáky nižšího stupně osmiletého gymnázia zajištěny učebnice, které jsou v souladu 
s platnou legislativou žákům bezplatně zapůjčovány. Pro některé předměty (Bi, F, ČJ) byly v minulých 
letech pořízeny nové učebnice, ke kterým jsou již k dispozici také interaktivní učebnice pro použití 
s interaktivní tabulí. V roce 2012 byl vzhledem k nedostatku finančních prostředků fond učebnic pouze 
v nezbytné míře obnovován - na nákupy učebnic bylo vynaloženo pouze 1 709,- Kč,-.  
 
Doplňování fondu školní knihovny odbornou literaturou a beletrií 
 
Školní knihovna byla v minulých letech doplňována odbornou literaturou podle požadavků pedagogických 
pracovníků. Výrazně byl knižní fond doplňován také beletrií vzhledem k nové podobě společné části 
maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury – byly doplňovány tituly ze „Školního seznamu literárních 
děl“. V tomto směru byl učiněn první krok již v závěru roku 2006 (knihy v celkové hodnotě 15 000,- Kč) a 
dále v letech 2007 (cca 17 000,- Kč), 2008 (cca 18 000,- Kč) a 2009 (cca 17 000,- Kč). V roce 2010 bylo 
vzhledem k výraznému snížení objemu prostředků přidělených na přímé ONIV na rozšíření fondu školní 
knihovny vynaloženo pouze 917,- Kč, v roce 2011 v důsledku dalšího snížení rozpočtu přímých ONIV 
pouze 249,- Kč a rovněž v roce 2012 pouze 250,- Kč.  
 
Zlepšování vybavení školy počítačovou a prezentační technikou 
 
Vybavení počítačovou a prezentační technikou ještě stále není optimální. V uplynulém školním roce však 
došlo k výraznému zlepšení stavu, když bylo pořízeno 30 ks nových výkonných PC z prostředků 
přidělených na realizaci projektu v rámci OPVK - IP oblast podpory 1.5 (Šablony pro SŠ). Všechny 
počítače jsou používány pro potřeby výuky. V dalším roce realizace projektu plánujeme nákup dalších PC 
a prezentační techniky.  
 
Hlavní přetrvávající problémy 
 
Hlavními problémy, které se doposud nepodařilo vyřešit, jsou absence kvalitně vybavených odborných 
učeben, nedostatek sociálních zařízení pro dívky, nedostatek kvalitních moderních učebních pomůcek, 
nevyhovující stav počítačové sítě (kabeláž). Řešení těchto problémů zůstává prioritou pro další období, je 
ovšem finančně značně náročné. Možnosti zajištění financování potřebných úprav jsou však vzhledem k 
současné ekonomické situaci velmi omezené.   
 
 

SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ 
 
Ve škole je založena základní organizace ČMOS PŠ. Spolupráce s odborovou organizací je na 
standardní úrovni v rámci vymezeném platnými právními předpisy a uzavřenou kolektivní smlouvou. 
Nejlepší spolupráce je v oblasti péče o zaměstnance a využívání prostředků FKSP. V této oblasti ZOOS 
pořádáním společných akcí přispívá ke zlepšování vztahů na pracovišti a podporuje týmovou práci 
pedagogických pracovníků. V uplynulém roce byla např. zorganizována společenská akce na závěr roku 
2012 spojená s turnajem v bowlingu a v červenci 2013 se uskutečnil společný poznávací zájezd  
do Slovinska.  
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
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I. 29 19 10 22 7 0 0 1,3 29 0 0

II. 29 19 10 16 13 0 0 1,36 29 0 0

I. 29 15 14 9 19 1 0 1,69 29 0 0

II. 29 15 14 13 16 0 0 1,66 29 0 0

I. 32 14 18 6 23 3 0 2,03 32 0 0

II. 32 14 18 7 25 0 0 1,97 32 0 0

I. 29 14 15 9 17 1 2 1,72 29 0 0

II. 29 14 15 9 20 0 0 1,64 29 0 0

I. 33 8 25 8 22 2 1 1,88 33 0 0

II. 33 8 25 5 27 1 0 1,95 33 0 0

I. 31 15 16 7 23 1 0 1,88 31 0 0
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II. 346 137 209 98 241 3 4 1,83 346 0 0
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V prvním pololetí z 344 žáků prospělo s vyznamenáním 99, tj. 28,8%, prospělo 225, tj. 65,4%,  
neprospělo 12, tj. 3,5%, a neklasifikováno bylo 8 žáků, tj. 2,3%. Průměrný prospěch za první pololetí byl 
1,84. Chování bylo klasifikováno jako velmi dobré (1) u všech 344 žáků. 
Ve druhém pololetí z 346 žáků prospělo s vyznamenáním 98 žáků, tj. 28,3%, prospělo 241 žáků,  
tj. 69,7%, a neprospělo 7 žáků, tj. 2,0%. Průměrný prospěch za druhé pololetí byl 1,83. Ke dni 30.6.2013 
bylo 6 žáků, tj. 1,7%, hodnoceno jako neprospívající (z toho 5 nejvýše ze dvou vyučovacích předmětů)  
a 8 žáků, tj. 2,3%, nebylo hodnoceno z důvodu nedostatku podkladů pro hodnocení. Tři neprospívající 
žáci vykonali úspěšně opravné zkoušky, čímž prospěli a postoupili do vyššího ročníku. Žákům, kteří ke 
dni 30. 6. 2013 nebyli hodnoceni, byl stanoven náhradní termín pro hodnocení. Do tohoto termínu byli 4 
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žáci hodnoceni. Celkem 7 žáků tedy neprospělo (3 žáci neprospěli po opravných zkouškách a 4 žáci 
neprospěli, neboť nebyli hodnoceni ani v náhradním termínu); z toho 3 žáci ve školním roce 2013/2014 
opakují ročník v naší škole, 3 žáci odešli na jinou školu a jeden žák zanechal vzdělávání. Chování bylo 
klasifikováno jako velmi dobré (1) u všech 346 žáků. 
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I. 29 1 0 1 0 1 675 0 23,28 0,00

II. 29 0 0 0 6 0 1119 0 38,59 0,00
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II. 27 0 0 0 0 0 1708 0 63,26 0,00

I. 117 2 0 0 19 1 7991 0 68,30 0,00

II. 118 1 0 0 9 11 8674 0 73,51 0,00

I. 227 3 2 4 15 57 12058 230 53,12 1,01

II. 228 2 0 2 49 41 14388 374 63,11 1,64

I. 344 5 2 4 34 58 20049 230 58,28 0,67

II. 346 3 0 2 58 52 23062 374 66,65 1,08
0 0
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2105

3657

3280

4228

5552

0 1986

0 149,8

CELÁ ŠKOLA

0

0 0

0 0

0 0

 
 
V průběhu školního roku 2012/2013 bylo za porušení školního řádu uděleno 8 napomenutí třídního 
učitele, 2 důtky třídního učitele a 6 důtek ředitele školy. Za výborné studijní výsledky, reprezentaci školy a 
práci v žákovské samosprávě bylo uděleno celkem 92 pochval třídního učitele a 110 pochval ředitele 
školy. Žádný žák nebyl vyloučen nebo podmíněně vyloučen ze školy ani nebylo zahájeno žádné správní 
řízení ve věci vyloučení či podmíněného vyloučení. Výrazná převaha počtu udělených pochval nad 
počtem udělených opatření k posílení kázně svědčí o celkovém dobrém stavu chování žáků gymnázia. 
Celková absence za školní rok činila v průměru 124,9 hodin na žáka, z toho 1,75 hodiny na žáka nebylo 
omluveno, většinou z důvodu nedodržení pravidel školního řádu pro omlouvání absencí. 
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VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK 
 
Celkový přehled za školu 
 

od: do:

celkem 1 2 3 4 5

Český jazyk 55 24 27 4 0 0

Anglický jazyk 28 17 9 2 0 0

Německý jazyk 0 0 0 0 0 0

Ruský jazyk 0 0 0 0 0 0

Matematika 27 14 8 4 1 0

od: do:

celkem 1 2 3 4 5

Český jazyk 0 0 0 0 0 0

Anglický jazyk 13 5 2 2 4 0

Německý jazyk 0 0 0 0 0 0

Francouzský jazyk 0 0 0 0 0 0

Ruský jazyk 0 0 0 0 0 0

Matematika 18 10 5 3 0 0

Fyzika 0 0 0 0 0 0

Chemie 12 2 3 3 4 0

Biologie 13 2 6 3 2 0

Dějepis 12 5 1 3 3 0

Základy společenských věd 29 14 5 6 3 1

Informatika a výpočetní technika 12 8 1 3 0 0

Výtvarná výchova 1 1 0 0 0 0

Hudební výchova 0 0 0 0 0 0

Zeměpis 0 0 0 0 0 0

v
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4.A 79-41-K/41 28 28 0 6 22 0 0

8.A 79-41-K/81 27 27 0 17 9 1 1

55 55 0 23 31 1 1

p o č e t   ž á k ů  s  p r o s p ě c h e m

zkouška

zkouška

obor vzdělání

počet žáků

Profilová část MZ

p o č e t   ž á k ů  s  p r o s p ě c h e m

Gymnázium celkem

2.5.2013 23.5.2013

20.5.2013 23.5.2013

prospěch

o
p
ra

v
n
á
 z

k
o
u
š
k
a
  
  
  
  
  
  
  

n
a
 p

o
d
z
im

 2
0
1
1

Souhrn - třídy, obory, celá škola:

třída

Společná část MZ
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Třída 4.A 
 

od: do:

celkem 1 2 3 4 5

Český jazyk 28 11 14 3 0 0

Anglický jazyk 15 7 7 1 0 0

Německý jazyk 0 0 0 0 0 0

Ruský jazyk 0 0 0 0 0 0

Francouzský jazyk 0 0 0 0 0 0

Matematika 13 2 6 4 1 0

od: do:

celkem 1 2 3 4 5

Český jazyk 0 0 0 0 0 0

Anglický jazyk 8 2 0 2 4 0

Německý jazyk 0 0 0 0 0 0

Francouzský jazyk 0 0 0 0 0 0

Ruský jazyk 0 0 0 0 0 0

Matematika 8 3 4 1 0 0

Fyzika 0 0 0 0 0 0

Chemie 4 0 1 1 2 0

Biologie 5 1 2 1 1 0

Dějepis 10 3 1 3 3 0

Základy společenských věd 16 5 2 6 3 0

Informatika a výpočetní technika 5 1 1 3 0 0

Výtvarná výchova 0 0 0 0 0 0

Hudební výchova 0 0 0 0 0 0

Zeměpis 0 0 0 0 0 0

Nepovinné MZ:

celkem 1 2 3 4 5

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

p o č e t   ž á k ů  s  p r o s p ě c h e m

Profilová část MZ 23.5.2013

Společná část MZ 2.5.2013 23.5.2013

p o č e t   ž á k ů  s  p r o s p ě c h e m

zkouška

20.5.2013

zkouška

zkouška

p o č e t   ž á k ů  s  p r o s p ě c h e m

-

-

-
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Třída 8.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od: do:

celkem 1 2 3 4 5

Český jazyk 27 13 13 1 0 0

Anglický jazyk 13 10 2 1 0 0

Německý jazyk 0 0 0 0 0 0

Ruský jazyk 0 0 0 0 0 0

Francouzský jazyk 0 0 0 0 0 0

Matematika 14 12 2 0 0 0

od: do:

celkem 1 2 3 4 5

Český jazyk 0 0 0 0 0 0

Anglický jazyk 5 3 2 0 0 0

Německý jazyk 0 0 0 0 0 0

Francouzský jazyk 0 0 0 0 0 0

Ruský jazyk 0 0 0 0 0 0

Matematika 10 7 1 2 0 0

Fyzika 0 0 0 0 0 0

Chemie 8 2 2 2 2 0

Biologie 8 1 4 2 1 0

Dějepis 2 2 0 0 0 0

Základy společenských věd 13 9 3 0 0 1

Informatika a výpočetní technika 7 7 0 0 0 0

Výtvarná výchova 1 1 0 0 0 0

Hudební výchova 0 0 0 0 0 0

Zeměpis 0 0 0 0 0 0

Nepovinné MZ:

celkem 1 2 3 4 5

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

p o č e t   ž á k ů  s  p r o s p ě c h e m

Profilová část MZ 24.5.2012

Společná část MZ 2.5.2013 23.5.2013

p o č e t   ž á k ů  s  p r o s p ě c h e m

zkouška

20.5.2013

zkouška

zkouška

p o č e t   ž á k ů  s  p r o s p ě c h e m

-

-

-
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ÚDAJE O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA  
 
Za velmi důležité měřítko kvality práce školy považujeme uplatnění našich absolventů.  
 
Žáci, kteří úspěšně ukončí maturitní zkouškou vzdělávání v naší škole, jsou velmi dobře připraveni 
pro další studium zejména na vysokých školách, což dokumentuje již tradičně vysoká úspěšnost 
absolventů Gymnázia Zábřeh v přijímacím řízení na VŠ a VOŠ. Menší část našich absolventů pokračuje 
v dalším studiu na jazykových školách nebo na uměleckých středních školách (konzervatoře apod.) nebo 
nachází uplatnění v praxi. Pouze zanedbatelné procento našich žáků bývá po ukončení studia evidováno 
na úřadu práce. 
 
Ve školním roce 2012/2013 ukončilo vzdělávání na Gymnáziu v Zábřehu 55 žáků. Všichni úspěšně 
odmaturovali. Přihlášku k dalšímu studiu podalo 54 maturantů. Z toho nastupuje na VŠ 49 absolventů  
a na VOŠ 1 absolvent. Na jazykové školy nastoupí 2 absolventi a 1 absolvent nastupuje do praxe.  
 

ÚSPĚŠNOST V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VŠ A VOŠ 
 
 

s
tu

d
e

n
tů

% V
Š

V
O

Š

V
Š

+
V

O
Š

V
Š

V
Š

+
V

O
Š

V
Š

V
Š

+
V

O
Š

1981-1982 69 68 58 84,1 46 46 66,7 66,7 67,6 67,6 23

1982-1983 118 116 87 73,7 65 65 55,1 55,1 56,0 56,0 53

1983-1984 103 103 68 66,0 47 47 45,6 45,6 45,6 45,6 56

1984-1985 76 75 58 76,3 30 30 40,0 40,0 51,7 51,7 46

1985-1986 108 108 76 70,4 51 51 47,2 47,2 67,1 67,1 57

1986-1987 87 86 60 69,0 41 41 47,7 47,7 68,3 68,3 46

1987-1988 92 91 73 79,3 52 52 57,1 57,1 71,2 71,2 40

1988-1989 93 93 66 71,0 45 45 48,4 48,4 68,2 68,2 48

1989-1990 87 87 63 72,4 44 44 50,6 50,6 69,8 69,8 43

1990-1991 100 100 81 81,0 52 52 52,0 52,0 64,2 64,2 48

1991-1992 101 96 83 82,2 35 35 36,5 36,5 42,2 42,2 66

1992-1993 97 92 75 77,3 47 47 51,1 51,1 62,7 62,7 50

1993-1994 104 103 91 87,5 66 66 64,1 64,1 72,5 72,5 22 2 4 14

1994-1995 87 86 76 87,4 59 1 60 68,6 69,8 77,6 78,9 15 3 6 9

1995-1996 90 87 84 93,3 58 17 75 66,7 86,2 69,0 89,3 9 6 6

1996-1997 87 81 85 97,7 62 13 75 76,5 92,6 72,9 88,2 5 2 5 5

1997-1998 87 87 80 92,0 59 11 70 67,8 80,5 73,8 87,5 7 9 10

1998-1999 87 83 87 100,0 53 12 65 63,9 78,3 60,9 74,7 14 8 8

1999-2000 82 80 80 97,6 59 10 69 73,8 86,3 73,8 86,3 3 10 10

2000-2001 82 82 80 97,6 61 10 71 74,4 86,6 76,3 88,8 7 3 4

2001-2002 32 29 30 93,8 24 2 26 82,8 89,7 80,0 86,7 2 4 4

2002-2003 95 94 92 96,8 79 3 82 84,0 87,2 85,9 89,1 7 1 5 5

2003-2004 108 107 106 98,1 92 0 92 86,0 86,0 86,8 86,8 7 5 2 7

2004-2005 82 81 81 100,0 68 1 69 84,0 85,2 84,0 85,2 6 7 0 0

2005-2006 81 81 79 97,5 69 0 69 85,2 85,2 87,3 87,3 5 2 4 1 4

2006-2007 82 82 80 97,6 75 2 77 91,5 93,9 93,8 96,3 3 2 0 2

2007-2008 94 93 93 98,9 82 3 85 88,2 91,4 88,2 91,4 4 3 5

2008-2009 86 85 85 98,8 79 0 79 92,9 92,9 92,9 92,9 4 3 3

2009-2010 78 75 75 96,2 69 2 71 92,0 94,7 92,0 94,7 3 1 3

2010-2011 72 72 70 97,2 65 3 68 90,3 94,4 92,9 97,1 3 1 0

2011-2012 79 78 78 98,7 72 5 77 92,3 98,7 92,3 98,7 1 1 0

2012-2013 55 55 54 98,2 49 1 50 89,1 90,9 90,7 92,6 2 1 2 0
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY 
 
ŽÁKOVSKÉ SOUTĚŽE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

místo příprava

konání doprovod

21.9.2012 Corny - SŠ pohár v atletice, okres Šumperk družstvo VG 5. Zimmermann

3.10.2012 Přespolní běh, okres Ruda n. M. družstvo NG 2.

družstvo VG 2.

5.10.2012 Pohár J. Masopusta, kopaná, okres Šumperk družstvo VG 2. Zimmermann

17.10.2012 Přírodovědný klokan, kat. Junior, okres Bucha Michael, 6.A 1.

31.10.2012 Mistrovství škol - piškvorky, okres Mohelnice družstva G 1., 2., 3. Horáčková

2.11.2012 Logická olympiáda, kraj Prostějov Marek Jan, 6.A, kat. C 7.

Horvát Petr, 7.A, kat. C 8.-9.

Hamala Matěj, G4.A, kat. B 9.

3.11.2012 First Lego League 2013, regionální kolo Olomouc družstva G 2., 2., 3., 4. Horáčková

7.11.2012 košíková, okres Šumperk družstvo hochů VG 3. Zimmermann

13.11.2012 košíková, okres Šumperk družstvo dívek VG 3. Poulíček

20.11.2012 Mistrovství škol - piškvorky, kraj Olomouc družstvo VG 3. Horáčková

23.11.2012 florbal, okres Šumperk družstvo dívek VG 4. Poulíček

27.11.2012 Školní časopis roku 2012 Prostějov 5.A, 6.A 2. Paclíková

28.11.2012 volejbal, okres Šumperk družstvo hochů VG 4. Poulíček

7.12.2012 ChO, kat. A, kraj Olomouc Horvát Petr, 7.A 3. Drlíková

13.12.2012 Turnaj ZMOK - f lorbal, kraj Olomouc smíšené družstvo VG 1. Šípová

14.12.2012 Turnaj ZMOK - volejbal, kraj Olomouc smíšené družstvo VG 3. Šípová

15.1.2013 MO, kat. A, kraj Olomouc Horvát Petr, 7.A 5.

23.1.2013 Mladý Demosthenes, regionální kolo Olomouc Matěj Josef, G2.A 1. Strašilová

Peková Anna, 6.A 1. Paclíková

Zimová Anna, G4.A 3. Kratochvíl

23.1.2013 MO, kat. Z9, okres Šumperk Hamala Matěj, G4.A 3.

Pchálek Jiří, G4.A 10.

24.1.2013 MO, okres Šumperk Marek Jan, 6.A 1. Hajtmar

Papoušek Filip, 5.A 1. Špůrková

28.- 31.1.2013 ChO, kat. A, celostátní kolo Brno Horvát Petr, 7.A 9. Drlíková

29.1.2013 DO, kat. I/A, okres Šumperk Pchálek Jiří, G4.A 3. Chudobová

8.2.2013 OČJ, okres Šumperk Marek Jan, 6.A 1. Paclíková

Horák Radoslav, 7.A 3. Brožová

12.2.2013 soutěž v NJ, okres Šumperk Balcárek Tomáš, 3.A 1.

Marek Jan, 6.A 3.

13.2.2013 soutěž v AJ, okres Šumperk Kašparová Lenka, 7.A 4. Nenčevová

Papoušek Filip, 5.A 6.

19.2.2013 konverzační soutěž v AJ, okres Šumperk Grulich Marek G4.A 5. Kezniklová L.

Ziková Natálie, G2.A 6.

25.2.2013 soutěž v NJ, kraj Olomouc Balcárek Tomáš, 3.A 2.

27.2.2013 Wolkerův Prostějov, okres Šumperk Košárková Iveta, 2.A 1.-3.

(přehlídka uměleckého přednesu) Šalková Anežka, 2.A 1.-3.

Schönová Michaela, 5.A 1.-3.

Papoušek Filip, 5.A 1.-3.

27.2.2013 konverzační soutěž v RJ, kraj Mohelnice Zemánková Dominika, 2.A 5. Hošková

1.3.2013 ChO, kat. D, okres Šumperk Hamala Matěj, G4.A 1.

Pchálek Jiří, G4.A 3.

Kunertová Kateřina, G4.A 4.

1.3.2013 ZO, kat. D, okres Šumperk Horvát Petr, 7.A 2. Zimmermann

Papoušek Filip, 5.A 3. Zimmermann

Marek Jan, 6.A 4. Zimmermann

1.3.2013 ZO, kat. C, okres Šumperk Nguyen Hong Long, G3.A 1. Zimmermann

5.3.2013 halová kopaná, okres Mohelnice družstvo NG - hoši 3. Zimmermann

Vlk

Špůrková

Mikušková

Chudobová

Šípová

datum název soutěže účastníci umístění
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EXKURZE A KURZY 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.3.2013 silový čtyřboj, okres Šumperk družstvo VG - dívky 4. Zimmermann

21.- 22.3.2013 astronomická olympiáda, celostátní kolo Ostrava Horvát Petr, 7.A 10.

21.3.2013 MO - Z9, kraj Olomouc Hamala Matěj, G4.A 6.- 9. Mádrová

22.3.2013 Wolkerův Prostějov, okres Šumperk Šalková Anežka, 2.A 1.-3.

(přehlídka uměleckého přednesu)

26.3.2013 DO, kraj Olomouc Pchálek Jiří, G4.A 5. Chudobová

4.4.2013 Dětská scéna, recitační soutěž, okrsek Šumperk Balcárková Tereza, G2.A 1. Strašilová

10.4.2013 BiO, kat. D, okres Šumperk Matěj Josef, G2.A 4.

Bodanský Milan, G2.A 6.

10.4.2013 O Pohár CMG  (plavání) Prostějov družstvo VG 2. Šípová

12.4.2013 ChO, kat. D, kraj Olomouc Hamala Matěj, G4.A 6. Vlk

16.4.2013 O Slovanskó flórbalku (f lorbal) Olomouc družstvo VG 2. Šípová

16.4.2013 O pohár Josefa Masopusta, kraj Hranice družstvo VG 2. Zimmermann

17.4.2013 MO - Z6 Šumperk Březina Filip, G1.A 1.

Maňka Daniel, G1.A 6.

17.4.2013 MO - Z7 Paclík Ondřej, G2.A 10.

17.4.2013 MO - Z8 Hojgrová Anna, G3.A 5.- 8.

Jedelský Jan, G3.A 5.- 8.

Nguyen Hong Long, G3.A 9.- 10.

17.4.2013 Orientační běh, okres Šumperk družstvo VG 1. Zimmermann

18.4.2013 FO - E, kraj Olomouc Hamala Matěj, G4.A 7.-8. Mádrová

2.5.2013 Zelená Stezka, okres Šumperk družstva NG 1., 3. Osladilová

3.5.2013 FO - B, kraj Olomouc Horvát Petr, 7.A 3. Macháčková

3.5.2013 FO - C, kraj Olomouc Bucha Michael, 6.A 10. Paclík

10.5.2013 Pythagoriáda - P8, okres Šumperk Chládek Ivo, G3.A 2.

Nguyen Hong Long, G3.A 3.- 6.

Jedelský Jan, G3.A 3.- 6.

14.5.2013 Ústy  básníka (celostátní rec. soutěž v e ŠpJ) Praha Grulich Marek G4.A 1.- 10. Kadlecová

16.5.2013 Orientační běh, kraj Bělecký  mlý n družstvo VG 1. Zimmermann

18.5.2013 Zelená Stezka, kraj Olomouc družstvo NG 3. Osladilová

5.6.2013 Orientační běh, celostátní kolo Planá n. L. družstvo VG 7. Zimmermann

Mádrová

Mádrová

Mikušková

Osladilová

datum třída

místo pedagogický dohled

10. - 12.9.2012 STARTkemp 1.A, 5.A

Kunčice úvodní adaptační soustředění studentů Chudobová, Kratochvíl, Horvátová

10. - 14.9.2012 sportovní kurz 3.A,7.A

Ramzová topografie,střelecký a zdravotní výcvik,turistika,sport Zimmermann (VK), Poulíček, Šípová, Švábová

20. - 21.9.2012 adaptační pobyt G1.A

Dolní Bušínov prevence SPJ Chudobová, Špůrková

11. - 12.10.2012 Jsme tady?! G2.A

Dolní Bušínov prevence SPJ Chudobová, Strašilová

14.11.2012 exkurze F G4.A, 7.A

Vilémov obnovitelné zdroje energie - Vilémov, Protivanov Horáčková, Macháčková

20.11.2012 exkurze F 5.A, SF 7/2

Vilémov obnovitelné zdroje energie - Vilémov, Protivanov Macháčková, Mádrová

22. - 23.11.2012 FIT IN G3.A

Dolní Bušínov prevence SPJ Chudobová, Osladilová

4. - 5.12.2012 Soužití G4.A

Dolní Bušínov prevence SPJ Chudobová, Zimmermann

19.12.2012 exkurze ČJ, VV 2.A

Olomouc Dům umění Olomouc Mikušková

zaměření exkurze/kurzu
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BESEDY, PŘEDNÁŠKY, KULTURNÍ AKCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.2013 exkurze F G4.A, SF 7/2

Olomouc Fyzikální kaleidoskop Mádrová, Macháčková

21. - 27.1.2013 lyžařský výcvikový kurz G2.A

Kunčice Švábová (VK), Šípová

6.2.2013 exkurze ČJ, VV 6.A

Olomouc Český rozhlas, Muzeum moderního umění Paclíková

17. - 23.2.2013 lyžařský výcvikový kurz 1.A, 5.A

Čenkovice Šípová (VK). Zimmermann, instruktoři

20.2.2013 exkurze EV 2.A, 6.A

Šumperk Vlastivědné muzeum Šumperk Paclíková, Brožová

5.3.2013 exkurze EV 1.A, 5.A

Šumperk Vlastivědné muzeum Šumperk Paclíková, Brožová

20.3.2013 exkurze ČJ, VV 2.A

Olomouc Český rozhlas, Muzeum moderního umění Mikušková

22.3.2013 exkurze ČJ, VV 3.A

Olomouc Český rozhlas, Muzeum moderního umění Kadlecová, Drlíková

27.5.2013 Lesní pedagogika G2.A

Zábřeh Osladilová

27.5. - 1.6.2013 Londýn 2013 Horvátová, Matějová

Londýn zahraniční exkurze vybraní studenti

3.6.2013 exkurze Bi G4.A

Vitošov Vápenka Vitošov Osladilová

4.6.2013 Lesní pedagogika 1.A

Zábřeh Švábová

7.6.2013 exkurze F, Z G4.A

Dukovany JE Dukovany Zimmermann, Šípová

12. - 14.6.2013 biologická exkurze 5.A

Štědrákova Lhota Šípová, Osladilová

12.6.2013 exkurze EV G3.A

Olomouc Muzeum moderního umění, Vlastivědné muzeum Paclíková, Brožová

17. - 21.6.2013 vodácký kurz vybraní studenti

Otava Zimmermann (VK), Šípová

19.6.2013 exkurze EV G2.A

Olomouc Arcidiecézní muzeum, Vlastivědné muzeum Paclíková, Strašilová

20.6.2013 exkurze EV 6.A

Olomouc Muzeum moderního umění, Vlastivědné muzeum Paclíková

datum název akce třída

pořadatel náplň zajišťoval (dohled)

13.9.2012 studium na VŠ 4.A, 8.A

Gymnázium Zábřeh beseda se zástupci agentury Sokrates Kaňková

20.9.2012 beseda o bibli 1.A, 4.A, 5.A, 8.A

Gymnázium Zábřeh Chudobová

26.9.2012 Literární toulky 7.A, 1.A

MK Zábřeh beseda s Janem Burianem Brožová, Mikušková

9.10.2012 Základy grafologie 2.A

MK Zábřeh přednáška Mikušková

9.10.2012 seminář k NSZ 4.A, 8.A

Gymnázium Zábřeh Kaňková

11.10.2012 Trénink paměti 7.A

MK Zábřeh přednáška Brožová

23.10.2012 Rakovina děložního čípku 1.A, 5.A

Gymnázium Zábřeh beseda Chudobová
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23.10.2012 Dárcovství krve 3.A, 4.A, 7.A, 8.A

Gymnázium Zábřeh beseda

24.10.2012 Tajemství kufru Arnošta Valenty všechny třídy

Kino Retro filmové představení a beseda Kratochvíl

9.11.2012 Prezentace UTB Zlín 4.A, 8.A

Gymnázium Zábřeh Kaňková

12.11.2012 Poruchy v příjmu potravy G 4.A, 1.A

Gymnázium Zábřeh přednáška - Mgr. V. Jarmarová Kaňková

14.11.2012 Den GIS (GIS day) 1.A, 5.A, SZ 7/1

Město Zábřeh přednáška s tematikou využití technologií GIS Zimmermann, Kratochvíl

19.11.2012 Dental Alarm třídy NG

Gymnázium Zábřeh přednáška o ústní hygieně

22.11.2012 Dental Alarm 1.A, 2.A, 5.A, 6.A

Gymnázium Zábřeh přednáška o ústní hygieně

11.11.2012 Burundi - Krajina na břehu Tanganiky třídy VG, G3.A, G4.A

Gymnázium Zábřeh prezentace  a beseda s MUDr. Eliškou Maradovou

12.12.2012 Když se řekne jazz třídy NG, 1.A, 2.A, 5.A, 6.A

ZUŠ Zábřeh výchovný koncert ZUŠ Zábřeh

20.12.2012 XMAS Party všechny třídy

Gymnázium Zábřeh Studentská rada

8.2.2013 Dental Alarm 3.A, 4.A, 7.A, 8.A

Gymnázium Zábřeh přednáška o ústní hygieně

15.2.2013 Zmizelí sousedé G2.A, 5.A

Židovské muzeum Praha seminář Chudobová, Strašilová

18.2.2013 Z popelnice do lednice 2.A

DDM Zábřeh filmové představení v rámci festivalu Promítej i ty! Mikušková

20.2.2013 Žijeme spolu 2.A, 6.A

CPIC Olomouc výukový program Osladilová

22.2.2013 Z popelnice do lednice 8.A

DDM Zábřeh filmové představení v rámci festivalu Promítej i ty! Mikušková

28.2.2013 Novodobé otroctví 2.A, 6.A, 3.A, 7.A

MSKA Zábřeh přednáška

4.3.2013 Národní festival studentského divadla ve španělštině G4.A - ŠJ

G Čajkovského Olomouc Kadlecová

6.3.2013 ARPOK ke Dni pro Tibet G3.A, G4.A

ARPOK Olomouc výukový program Osladilová

7.3.2013 ARPOK ke Dni pro Tibet G1.A, G2.A

ARPOK Olomouc výukový program Strašilová

8.3.2013 Z nomáda nikým všechny třídy

ZK Zábřeh Festival tibetských filmů a filmů o Tibetu Mikušková

27.3.2013 Velká Morava - civilizovaná nebo barbarská? 1.A, 2.A, 5.A, 6.A

Gymnázium Zábřeh přednáška Paclíková

5.4.2013 Sexualita, antikoncepce, partnerství, rodičovství dívky 1.A, 5.A

Gymnázium Zábřeh přednáška MUDr. Potěšilové Kaňková

5.4.2013 Čas proměn dívky G1.A

Gymnázium Zábřeh přednáška MUDr. Potěšilové Kaňková

17.4.2013 Audience, vernisáž … dvě aktovky od Havla třídy VG

ZK Zábřeh divadelní představení Strašilová, Hošková

18.4.2013 beseda s pracovnicí ÚP Šumperk 4.A, 8.A

Gymnázium Zábřeh Kaňková

25.4.2013 Zvládání stresu 3.A, 7.A

Gymnázium Zábřeh beseda Kaňková

25.4.2013 koncert Adamusova tria 1.A, 2.A, 5.A, 6.A

Gymnázium Zábřeh Brožová
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DALŠÍ AKCE 
 
Kromě akcí bezprostředně souvisejících s výukou, jako jsou uvedené žákovské soutěže, exkurze, kurzy, 
přednášky, … apod., pořádají učitelé a žáci Gymnázia Zábřeh každoročně další kulturní, společenské  
a sportovní akce. Některé jsou určeny pouze pro studenty gymnázia, jiné nabízeny široké veřejnosti.  
Při organizování těchto akcí škola spolupracuje s dalšími organizacemi nejen z našeho města – Sdružení 
Gyza, Zábřežská kulturní, s.r.o., zábřežské SŠ, ZŠ a MŠ … atd. Do práce na přípravě těchto akcí se již 
tradičně výrazně zapojuje také Studentská rada Gymnázia Zábřeh. Některé z těchto akcí vykazují 
pravidelně velmi vysokou návštěvnost a staly se již neodmyslitelnou součástí života města Zábřeh.   
V letošním roce proběhl již 19. ročník „1. jarního pochodu – memoriálu Arnošta Valenty“. Této sportovní 
akce pořádané ve spolupráci se sdružením GYZA vždy první jarní pátek se každoročně účastní stovky 
turistů ze Zábřehu a okolí i ze vzdálenějších míst republiky. 
Tradiční Stužkovací ples gymnázia organizovaný studenty maturitního ročníku ve spolupráci se 
sdružením Gyza  patří již několik let mezi nejnavštěvovanější plesy v Zábřehu. 
Žáci gymnázia se pravidelně zapojují také do organizace některých humanitárních akcí. 
V letošním roce se bohužel neuskutečnil tradiční Majáles a to díky nezájmu ostatních středních škol  
o účast na této akci..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.2013 Požární ochrana a ochrana obyvatelstva G1.A

HZS Šumperk beseda s pracovníky HZS

6.5.2013 Drogová závislost G4.A, 1.A, 2.A, 5.A, 6.A

Gymnázium Zábřeh beseda Chudobová

13.5.2013 autorské čtení - Jaroslav Žváček 3.A, 7.A

Gymnázium Zábřeh Brožová

17.5.2013 GYZA Party (Majáles) všechny třídy

Gymnázium Zábřeh Studentská rada

30.5.2013 Když se řekne jazz třídy NG, 1.A, 2.A, 5.A, 6.A

ZUŠ Zábřeh výchovný koncert ZUŠ Zábřeh

11.6.2013 Cyrilometodějská doba 2.A, 3.A, 6.A, 7.A

Gymnázium Zábřeh přednáška

datum název akce třída

pořadatel náplň zajišťoval (ped. dohled)

25.9.2012 Den zasukovaných tkaniček 5.A

Trend vozíčkářů Olomouc veřejná sbírka Horáčková, Hajtmar

23.10.2012 Den s fyzikou G3.A, G4.A, 1.A, 5.A

Gymnázium Zábřeh hodiny fyziky ve spolupráci s PřF UP Olomouc Mádrová

16.11.2012 Den studentů všechny třídy

Gymnázium Zábřeh projektový den pracovní skupiny

6.12.2012 Den otevřených dveří pracovní skupiny

Gymnázium Zábřeh

11.12.2012 Studentské prezidentské volby třídy VG

Gymnázium Zábřeh akce v rámci VP Jeden svět na školách Mikušková, studenti 2.A

14.12.2012 O tlustém pradědečkovi G3.A

Gymnázium Zábřeh divadelní představení pro MŠ Brožová

20.3.2013 Sluníčkový den G4.A

NF Rozum a cit charitativní sbírka Mádrová

22.3.2013 1 .jarní pochod - memoriál Arnošta Valenty veřejnost

OS GYZA sportovní, turistická akce (dálkový pochod) pracovní skupina (učitelé a studenti)

18.4.2013 Svátek s Emilem 1.A

Nadační fond Emil veřejná sbírka Kratochvíl

22.- 26.4.2013 Týden mateřského jazyka pracovní skupiny

Gymnázium Zábřeh
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24.4.2013 Den Země 2013 třídy NG

Gymnázium Zábřeh akce v rámci enviromentální výchovy Mikušková + určený ped. dohled

26.4.2013 Vítejte v Bradavicích třídy NG

Gymnázium Zábřeh akce pro NG v rámci Týdne mateřského jazyka prac. skupiny ze tříd 3.A, 5.A a 6.A

14.5.2013 Den Evropy třídy NG, 1.A, 2.A

Gymnázium Zábřeh projektový den Mikušková

15.5.2013 Český den proti rakovině 2.A, 5.A

Liga proti rakovině Praha veřejná sbírka Horáčková

15.5.2013 Mateřinková olympiáda 6.A

MŠ Severáček akce pro MŠ Zábřeh Šípová

20.6.2013 Den zasukovaných tkaniček 1.A

Trend vozíčkářů Olomouc veřejná sbírka Hajtmar

21.6.2013 Železniční skanzen Nemile - slavnostní otevření G3.A, G4.A

Město Zábřeh akce pro žáky zábřežských ZŠ a SŠ Osladilová, Kratochvíl

24.6.2013 Praktické cvičení v přírodě všechny třídy

Gymnázium Zábřeh třídní učitelé (učitelky)
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ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
Další vzdělávání ped. pracovníků se uskutečňovalo v souladu s plánem DVPP na školní rok 2012/2013. 
 
Formy 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňovalo 
1. absolvováním vzdělávacích akcí (kurzů, seminářů, přednášek, …) akreditovaných MŠMT, 
2. samostudiem (dny pro samostudium byly čerpány v období, kdy neprobíhá výuka žáků, v rozsahu 

stanoveném ustanovením § 24 odst. 7 zákona 563/2004 Sb.) 
 
Vzdělávací instituce 
Pedagogičtí pracovníci se účastnili vzdělávacích akcí pořádaných VŠ a zařízeními pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků – přednost byla dávána zařízením, s jejichž akcemi již mají naši pedagogičtí 
pracovníci pozitivní zkušenosti – NIDV, UP Olomouc, KÚ OK, Sluňákov, SŠ Olomouckého kraje… 
 
Naplňování plánu DVPP v prioritních oblastech 
Vzdělávací akce byly voleny s ohledem na priority stanovené v plánu DVPP a na zájmy a potřeby 
pedagogických pracovníků.  
Ve školním roce 2012/2013 absolvovala školní koordinátorka EVVO studium ke splnění dalších 
kvalifikačních předpokladů podle § 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Probíhalo také vzdělávání školní metodičky prevence  
ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů podle § 9, odst. 1, písm. c) téže vyhlášky. 
Rozsah dalších akcí, které bylo možné realizovat, však byl velmi omezen v důsledku nízkého objemu 
prostředků přidělených na přímé ONIV a rovněž z důvodu nutnosti hradit z prostředků ONIV nemocenské 
v prvních 21 dnech nemoci a některé náklady souvisejících s novým modelem maturitních zkoušek. 
Většinou byly proto voleny bezplatné vzdělávací akce realizované v rámci projektů financovaných  
ze strukturálních fondů EU.  
 
 

PŘEHLED SEMINÁŘŮ A ŠKOLENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum název akce účastníci pořadatel

4.9.2012 seminář First Lego League 2012 Horáčková ZŠ Nedvědova, Olomouc

18.9.2012 EU peníze školám - seminář pro příjemce podpory Paclík NIVD, Olomouc

16.10.2012 Projekt Nautilus - Učíme žáky učit se Horáčková, Pek SCIO Praha

19.- 21.10.2012 Matematika: jak motivovat žáky SŠ ke studiu na VŠ tech. směru Hajtmar VÚT Brno

5.11.2012 Matematika: jak motivovat žáky SŠ ke studiu na VŠ tech. směru Hajtmar VÚT Brno

20.11.2012 Konzultační seminář k písemné práci z NJ (MZ 2013) Kezniklová, Hošková NIVD, Olomouc

21.11.2012 Konzultační seminář pro management škol (MZ 2013) Paclík NIVD, Olomouc

21.11.2012 Konference pro výchovné poradce Horvátová UTB, Zlín

22. - 23.11.2012
Zvyšování kompetencí vyučujících tělesné výchovy v OK 

(projekt EU)
Šípová, Zimmermann Sport a věda, Prostějov

23.11.2012 Projekt Nautilus - Učíme žáky učit se Horáčková, Pek SCIO Praha

23.11.2012 Matematika: jak motivovat žáky SŠ ke studiu na VŠ tech. směru Hajtmar VÚT Brno

26.11.2012 Matematika: jak motivovat žáky SŠ ke studiu na VŠ tech. směru Hajtmar VÚT Brno

26.11.2012 Multipolis - výuka multikulturní výchovy Osladilová SCIO Praha

30.11.2012 Matematika: jak motivovat žáky SŠ ke studiu na VŠ tech. směru Hajtmar VÚT Brno
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12.12.2012 Projekt Nautilus - Učíme žáky učit se Horáčková, Pek SCIO Praha

14. - 15.12.2012 Ekonomické kompetence v občanském životě pro učitele Pek, Strašilová OA Mohelnice

17. - 18.1.2013
Zvyšování kompetencí vyučujících tělesné výchovy v OK 

(projekt EU)
Šípová, Zimmermann Sport a věda, Prostějov

25.1.2013 Příprava hodnotitelů písemné práce a ústní zkoušky MZ Horvátová NIDV, Ostrava

14.2.2013 Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí Brožová, Mádrová NIDV, Olomouc

22.2.2013 Příprava hodnotitelů písemné práce a ústní zkoušky MZ Horvátová NIDV, Ostrava

8.4.2013
Inovace výuky čsl. a českých dějin 20. století na SŠ v OK a 

MSK
Chudobová, Kadlecová OŠMT KÚ OK

14.5.2013 Moderní československé dějiny - období normalizace Osladilová Člověk v tísni, Praha

14. - 15.6.2013 Ekonomické kompetence v občanském životě pro učitele Pek, Strašilová OA Mohelnice

26.6.2013
Inovace výuky čsl. a českých dějin 20. století na SŠ v OK a 

MSK
Chudobová, Kadlecová OŠMT KÚ OK
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ A KONTROL  
 
 
Ve školním roce 2012/2013 neproběhla žádná veřejnosprávní kontrola. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 
 
 

NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI 
 

Účelový  znak 00020                    
 
účet 501 – Spotřeba materiálu       rok 2011    rok 2012    rozdíl 
                             
§ 3121 – škola 
Brožury – provoz                                      639,00 Kč          420,00 Kč 
Materiál na opravy                                   8.237,00 Kč             8.685,00 Kč 
Předplatné časopisů                              14.814,90 Kč          15.892,00 Kč 
Čistící prostředky                                 19.962,90 Kč          19.762,50 Kč 
D D H M do 3.000,- Kč     157.296,76 Kč     12.130,40 Kč 
Drobný spotř. materiál          168.874,92 Kč   135.583,34 Kč 
Vybavení lékárniček                                1.720,00 Kč              1.092,00 Kč 
Studentské testy SCIO                         46.660,00 Kč           38.490,00 Kč  
Tiskopisy SEVT                                       6.604,20 Kč                     0,00 Kč       
                                                                                               
§ 3142 – jídelna 
Brožury provozní                                      1.395,00 Kč                    0,00 Kč 
Materiál na opravy                              0,00 Kč           0,00 Kč 
Předplatné časopisů                             534,00 Kč               534,00 Kč 
Čistící prostředky                                      4.863,80 Kč             3.108,50 Kč 
D D H M do 3.000,- Kč                        26.270,60 Kč          60.814,20 Kč 
Ostatní spotřeba jídelny                        10.639,00 Kč          29.331,00 Kč 
 
Schválený rozpočet:                                                     551.000,00 Kč     - 225.157,06 Kč   
Celkem vyčerpáno:                         468.512,08 Kč       325.842,94 Kč               - 142.669,14 Kč    
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz. 
Zahrnuje materiál na opravy, čistící prostředky, drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3.000,- Kč, 
předplatné časopisů a ostatní spotřební materiál. 
V roce 2012 se oproti roku 2011 náklady na spotřební materiál snížily o 142.669,14 Kč. Důvodem bylo 
zejména zřízení nového účtu 558 DDHM  (v roce 2012) pro pořízení majetku od 3.000,- Kč.  Účet 501 na 
DDHM do 3.000,- Kč zůstal ve spotřebě materiálu. Z téhož důvodu jsme také v návrhu rozpočtu na rok 
2012 předpokládali finanční prostředky ve výši 224.000,- Kč a v důsledku změny účtu bylo použito pouze 
72.944,60 Kč. Podařilo se také snížit náklady na spotřební materiál na maturitní zkoušky (papír a tonery). 
Čerpání bylo oproti schválenému rozpočtu nižší o 225.157,06 Kč, rovněž z důvodu změny účtu 501 na 
účet 558. 
 
účet 502 – Spotřeba energie    rok 2011    rok 2012    rozdíl 

§ 3121 – škola 
Spotřeba el. energie                           289.605,00 Kč   322.600,00 Kč 
Vodné, stočné                      96.903,60 Kč     94.094,70 Kč 
Spotřeba tepla                   346.094,00 Kč   296.326,50 Kč 
Spotřeba plynu v lab. chemie         716,40 Kč     861,00 Kč 
 
§ 3142 – jídelna 
Spotřeba el. energie            116.474,00 Kč   119.978,00 Kč 
Vodné, stočné                      62.022,40 Kč     40.604,30 Kč 
Spotřeba tepla                         49.278,00 Kč     42.137,00 Kč 
Spotřeba plynu                   816,43 Kč       1.110,00 Kč 
 
Schválený rozpočet:              1,056.000,00 Kč                - 138.288,50 Kč   
Celkem:                       961.909,83 Kč   917.711,50 Kč                 - 44.198,33 Kč     
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Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz. 
V roce 2012 se oproti roku 2011 náklady na energie snížily o 44.198,33 Kč.  
Důvod: V roce 2012 byla nižší roční spotřeba vody jak ve škole, tak v jídelně. Výrazně byla spotřeba 
snížena v jídelně díky tomu, že byl nainstalován konvektomat. Dále v důsledku nižších venkovních teplot 
byly nižší náklady na teplo. 
 
Čerpání bylo oproti schválenému rozpočtu nižší o 138.288,50 Kč. 
Důvod: V důsledku nižších teplot v roce 2012 (denostupňové hodnoty) oproti roku 2011 byla nižší 
spotřeba plynu než předpoklad a byly tedy nižší náklady na teplo. Úspor bylo dosaženo rovněž díky 
nižší spotřebě vody a oproti předpokladu byla také větší část nákladů uhrazena z doplňkové činnosti. 
 
účet 511 – Opravy a udržování   rok 2011    rok 2012    rozdíl    

§ 3121 – škola 
Oprava a údržba po revizi      17.997,40 Kč     20.315,92 Kč 
Oprava učebních pomůcek        2.132,00 Kč        5.142,00 Kč 
Oprava strojů a zařízení        321.974,60 Kč   399.054,36 Kč  
Stavební údržba                         9.600,00 Kč        7.360,00 Kč 
Ostatní opravy             520.755,90 Kč   386.513,00 Kč  (179.118,- Kč z IF) 
 
§ 3142 – jídelna 
Opravy strojů a zařízení      48.754,60 Kč     53.749,20 Kč 
Stavební údržba                    0,00 Kč      10.578,00 Kč 
Ostatní opravy          53.483,00 Kč        6.772,00 Kč 
 
Schválený rozpočet:                                       805.000,00 Kč                 + 84.484,48 Kč 
Celkem:                                            974.697,50 Kč        889.484,48 Kč                 -  85.213,02 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz a rezervního fondu. 
V roce 2012 se oproti roku 2011 snížily náklady na opravy a udržování o 85.213,02 Kč. 
Schválený rozpočet byl překročen o 304.484,48 Kč, což bylo způsobeno realizací neplánovaných 
nutných oprav. Nezbytnost těchto oprav vyvstala v průběhu roku. 
Ve schváleném rozpočtu jsou také finanční prostředky 220.000,00 Kč na plánovanou opravu venkovního 
hřiště. Oprava se však neuskutečnila, protože se nepodařilo realizovat výběrové řízení na dodavatele 
prací. Realizace opravy byla přeložena na rok 2013. 
Investiční fond byl použit ve výši 179.118,00 Kč.  
V prostoru nad hlavním schodištěm ve 2.N.P. došlo k praskání stropu. Statikem bylo zjištěno, že došlo k 
poklesu několika dřevěných trámů střešní konstrukce a v důsledku jejich tlaku na stropní konstrukci došlo 
k praskání stropu. Podle pokynů statika bylo nutné rozkrýt podlahu v prostoru půdy nad postiženým 
místem a zpracovat statický posudek. Bylo mimo jiné zjištěno, že   trámy stropu jsou nedostatečně 
zavěšeny na ocelovém průvlaku. Na základě zhodnocení statika, který stav označil za havarijní, bylo 
provedeno nezbytné statické zajištění konstrukce stropu a střechy. Uvedená částka byla vynaložena na 
odstranění cihlového záklopu, vyklizení stavební suti, vypracování statického posudku a projektu a 
provedení nezbytných opatření navržených statikem - oprava a fixace trámů střešní a stropní konstrukce. 
 
Provedené opravy:  
Škola:  
Oprava žaluzií a rolet – 158.880,00 Kč  
Regulace denního osvětlení neodpovídá § 16 odstavec 1, vyhl.č.410/2005 SB., ve znění vyhlášky č. 
343/2009 Sb. (ČSN 730580-1,2,3) 
Oprava systému EZS (zabezpečovací systém) – 26.833,00 Kč 
EZS vlivem stáří neodpovídá současným požadavkům na zabezpečení přenosu signálu na pult policie, 
proto došlo k výměně zabezpečovacího zařízení. 
Oprava kójí na WC v 1.patře – 52.789,00 Kč 
Kabinky vzhledem k stáří (cca 30 let) byly značně poničeny a neodpovídaly současným hygienickým 
předpisům. 
Oprava elektrorozvodů na uč. 17 – 41.827,00 Kč 
Výměna elektrorozvodů  (počítačová učebna č. 17) neodpovídala současným požadavkům z hlediska 
bezpečnosti práce.  
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Oprava rozvaděčů – 66.564,00 Kč 
Výměna rozvaděčů byla provedena v laboratoři biologie, chemie a v kotelně. Vybavení rozvaděčů 
neodpovídalo současné normě ČSN EN 60 439-1, ČSN EN 60 439-3. 
Výmalba šaten a WC – 31.023,00 Kč 
Dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.- o hygienických požadavcích na 
prostory škol. 
Oprava lina na uč.1 a učebně č. 17 – 79.612,00 Kč  
Lino bylo vlivem stáří značně poškozené a neodpovídalo § 4 odst.4 vyhl.č. 410/2005 SB., ve znění 
vyhlášky 343/2009 Sb. 
Oprava kanalizace a podlahy na WC chlapci 1. poschodí – 35.899,00 Kč 
Došlo k poruše (havárii) kanalizačního potrubí v podlaze. Po rozkrytí podlahy byla provedena výměna 
kanalizačního potrubí. 
Oprava schodiště (zábradlí) – 29.500,00 Kč 
Zábradlí v horní části schodiště bylo značně poškozené a hrozilo úrazem žáků. 
Ostatní opravy – 144.120,68 Kč 
Opravy po revizích (HP, TV nářadí), opravy učebních pomůcek, opravy zámků, vodoinstalace, oprava 
zárubní, opravy obložení na chodbách, oprava průtokového ohřívače, oprava počítačové sítě a jiné 
drobné opravy. 
 
Všechny větší opravy byly rozpočtovány a zdůvodnění jejich nutnosti bylo komentováno v návrhu 
rozpočtu na rok 2012. 
 
Jídelna:  
Oprava parního konvektomatu – 32.740,80 Kč 
Vzhledem k opotřebení součástí parního konvektomatu (rok výroby 1998) došlo k poruše několika dílů, 
které musely být vyměněny za nové. 
Oprava zárubní v přípravně – 10.578,- Kč 
V hrubé přípravně zeleniny pro pracovní činnost nebyla dodržena průměrná výsledná teplota místnosti 
dle ČSN 73 0540-2, proto došlo k výměně radiátoru  a opravě zárubní a dveří, které zajišťují tepelné 
oddělení místnosti od skladu brambor. 
Ostatní opravy  
Oprava elektroinstalace, oprava myčky, oprava vzduchotechniky, oprava vodoinstalace, oprava robotu a 
sporáku, el. stoličky. 
 
účet 512 – Cestovné       rok 2011    rok 2012      rozdíl 

§ 3121 – škola 
Cestovné                            21.689,00 Kč     75.114,00 Kč  
 
§ 3142 – jídelna 
Cestovné                    241,00 Kč      248,00 Kč 
 
Schválený rozpočet :               47.000,00 Kč                + 28.362,00 Kč                             
Celkem:                                               21.930,00 Kč          75.362,00 Kč                + 53.432,00 Kč 
 
Cestovné, které bylo hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz, zahrnuje jízdné, stravné a ostatní 
výdaje. Rozpočtovaná částka byla vyšší o 28.362,00 Kč z důvodu nedostatku finančních prostředků na 
přímé náklady ONIV – tyto cestovní náhrady byly hrazeny z účtu 549, kde jsme měli rozpočtován odvod 
za nedodržení ZPS, který nebylo třeba hradit. 
Oproti roku 2011 se zvýšily náklady na cestovné o 53.432,- Kč z již zmíněného důvodu  – nedostatek 
finančních prostředků na přímé náklady. 
 
účet 518 – Ostatní služby    rok 2011    rok 2012    rozdíl                     

§ 3121 – škola 
Poštovné, balné                    10.543,00 Kč           10.543,00 Kč 
Bankovní poplatky                                           0,00 Kč           20.517,00 Kč 
Telefony                                                  33.667,15 Kč           32.940,36 Kč 
Školení provozních prac., porady řed.     5.290,00 Kč       4.220,00 Kč 
Kopírování                                  1.060,00 Kč        1.100,00 Kč  
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D D N M                    0,00 Kč            0,00 Kč 
Inzerce                                33.136,00 Kč         42.833,00 Kč 
Úprava zeleně                             5.812,20 Kč      21.340,60 Kč 
Zpracování testů SCIO              4.580,00 Kč       5.452,00 Kč 
Revize hořáků, kotlů, elektroniky       7.900,00 Kč        8.145,00 Kč 
Revize signalizace          8.244,00 Kč        3.420,00 Kč 
Aktualizace programů, licenční popl.   39.592,00 Kč      42.726,00 Kč 
Likvidace odpadů                                    16.680,60 Kč      31.191,00 Kč 
Zpracování mezd                  58.300,00 Kč     57.100,00 Kč 
Ostatní služby neuvedené       396,00 Kč         0,00 Kč 
Servis klimatizace v IVT        1.600,00 Kč        1.584,00 Kč 
Zámečnické služby – Omasta, Langer   280,00 Kč        2.266,00 Kč 
Střežení objektu         13.680,00 Kč          13.680,00 Kč 
Čištění oken a WC          1.749,00 Kč      10.500,00 Kč 
Ověření podpisů, zhotovení razítek   636,00 Kč        1.188,00 Kč                                                                                                                                                                   
Praní prádla           7.923,00 Kč          7.695,00 Kč 
Přihrádečné na poště         2.640,00 Kč        3.168,00 Kč 
Popl. internet, web. stránky, Globe    77.222,00 Kč      82.386,00 Kč 
Služby poradenské            7.200,00 Kč       7.200,00 Kč 
Deratizace                             4.816,00 Kč        5.316,00 Kč 
Vazba třídních knih                   1.513,00 Kč        1.152,00 Kč 
Kalibrace detektoru plynu-Kobza       6.960,00 Kč        2.045,00 Kč 
Servis klimatizace – WC a šatny       2.640,00 Kč       2.640,00 Kč 
Vzdělávání výchovného poradce     17.697,00 Kč        4.531,00 Kč 
Servis kopírovacího stroje + kopie    76.320,00 Kč     54.322,00 Kč  
Pronájem  DDM Zábřeh, Šumperk    40.600,00 Kč     43.300,00 Kč 
 
§ 3142 – jídelna 
Licenční poplatky - program stravné     8.821,00 Kč             8.821,00 Kč 
Školení prov. pracovníků          1.580,00 Kč        3.500,00 Kč 
Likvidace odpadů + lapol        10.107,00 Kč     10.034,50 Kč 
Telefony            3.375,45 Kč       5.512,98 Kč 
Praní prádla                          5.193,00 Kč       3.168,00 Kč 
Ostatní služby          36.682,00 Kč     15.195,00 Kč 
 
Schválený rozpočet:                   639.000,00 Kč               - 71.441,56 Kč 
Celkem:                                             554.435,40 Kč       567.558,44 Kč             + 13.123,04 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz.  
Zahrnuje poštovné, telefonní hovory, nákup programů, deratizaci, úpravu zeleně, revize plynových kotlů a 
signalizace, zpracování mezd, zpracování testů SCIO, likvidaci odpadů, tisk studijních průkazů, servis 
klimatizace, zámečnické služby, střežení objektu, servis kopírovacího stroje, poplatky za internet, služby 
pro software, praní prádla. 
 
V roce 2012 se zvýšily náklady na služby oproti roku 2011 o 13.123,04 Kč. 
Důvod: Bankovní poplatky se v roce 2011 hradily z účtu 549 a v roce 2012 se změnil účet na 518. V 
návrhu a schváleném rozpočtu byly bankovní poplatky na účtu 549. 
 
Skutečné náklady na služby byly nižší než schválený rozpočet o 71.441,56 Kč z toho důvodu, že se 
předpokládaly vyšší náklady na telefony, nákup programů do 7.000,- Kč, zámečnické práce a bylo 
ukončeno vzdělávání výchovného poradce, kterému se ze služeb hradilo cestovné a školení. 
 
účet 524 – Zákonné sociální pojištění rok 2011    rok 2012    rozdíl 

§ 3121 – škola 
Zdravotní pojištění          1.845,00 Kč       2.402,00 Kč                              
Sociální pojištění           5.125,00 Kč       6.674,00 Kč   
 
Schválený rozpočet:                          11.000,00 Kč                 - 1.924,00 Kč 
Celkem:             6.970,00 Kč           9.076,00 Kč                  + 2.106,00 Kč                   
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Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz.   
V roce 2012 došlo ke zvýšení odvodů ZP a SP z důvodu většího počtu vyplacených odměn za pracovní a 
životní výročí z Fondu kulturních a sociálních potřeb. Odměny z FKSP ve výši 21.694,- Kč byly vyplaceny 
z pokladny a dále byla vyplacena odměna 5.000,- Kč z FO. 
 
účet 527 – Zákonné sociální náklady rok 2011    rok 2012    rozdíl                 

§ 3121 – škola 
Příděl do FKSP                    50,00 Kč       50,00 Kč 
 
Celkem:            50,00 Kč       50,00 Kč             0,00 Kč                            
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz. Byla vyplacena odměna 5000,- Kč z fondu odměn. 
 
účet 549 – Jiné ostatní náklady  
                              
§ 3121 – škola        rok 2011    rok 2012    rozdíl   
Ošatné, vleky – ped. pracovníci    11.200,00 Kč     12.640,00 Kč 
Technické zhodnocení           0,00 Kč        17.959,00 Kč 
Odvod za kopie – DILIA             4.205,50 Kč       3.821,80 Kč 
 
§ 3142 – jídelna 
Technické zhodnocení         31.636,00 Kč          0,00 Kč 
 
Schválený rozpočet:                                                        99.000,00 Kč                 - 64.579,20 Kč 
Celkem:                                64.986,50 Kč     34.420,80 Kč                 - 30.565,70 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz. 
 
V roce 2012 došlo ke snížení nákladů o 30.565,70 Kč oproti roku 2011. 
Důvod: V jídelně bylo v roce 2011 provedeno technické zhodnocení budovy z důvodu nainstalování 
elektronického systému evidence stravy – terminál na výdej obědů na identifikační čipy. 
  
Čerpání bylo oproti schválenému rozpočtu nižší o 64.579,20 Kč. 
Důvod: Předpokládali jsme, že organizace odvede v roce 2012 50.000,- Kč  Úřadu práce za nedodržení 
počtu osob se zdravotním postižením. Počet osob se zdravotním postižením byl dodržen, a proto částka 
nebyla odvedena. Dále byly v rozpočtu vyčleněny prostředky na bankovní poplatky ve výši 20.000,- Kč. 
Z účtu 549 však byly bankovní poplatky převedeny na účet 518 (změna účtu). 
 
účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku 
 
§ 3121 – škola         rok 2011    rok 2012    rozdíl  
Nákup DKP nad 3.000,- Kč          0,00 Kč   231.916,60 Kč  
 
§3142 – jídelna 
Nákup DKP nad 3.000,- Kč         0,00 Kč     61.692,00 Kč 
 
Schválený rozpočet:                  0,00 Kč    + 293.608,60 Kč 
Celkem:                                                          0,00 Kč        293.608,60 Kč              + 293.608,60 Kč 
 
Nový účet v účtové osnově. 
 

CELKEM účty 501 – 558 UZ 00020                                                  3,113114,76 Kč 
                      (v tom 179.118,-Kč – IF) 
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Účelový znak             00006 
 
účet 551 – Odpisy D N H M     rok 2011    rok 2012    rozdíl    
 
§ 3121 - škola 
Odpisy DH a NM      268.000,00 Kč         267.000,00 Kč 
 
Schválený rozpočet:                                                267.000,00 Kč                           0,00 Kč 
Celkem:                        268.000,00 Kč    267.000,00 Kč                 - 1.000,00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz – odpisy. 
Finanční prostředky byly plně vyčerpány. 
Odpisy byly sníženy z důvodu úplného odepsání některého investičního majetku. 
Olomouckému kraji organizace odváděla z investičního fondu 200.000,- Kč. 
 

CELKEM účet 551 UZ 00006                 267.000,00 Kč 
 
 

Účelový znak 00113 - kofinancování evrop. vzděl. programů 
 
účet 518 – Ostatní služby 
 
§ 3121 – škola        rok 2011    rok 2012    rozdíl  
Ostatní služby                  0,00 Kč      10.000,00 Kč 
 
Celkem:                 0,00 Kč     10.000,00 Kč 
 
Provozní prostředky byly určeny na kofinancování evropských vzdělávacích programů pro školské PO 
Olomouckého kraje. Naše organizace tyto finanční prostředky využila na ubytování 15 studentů a 2 
pedagogů v Německu ve dnech 15. – 21.4.2012, kde se realizoval Projekt s názvem „Dobrou chuť aneb 
vaříme po česku a po německu“. 
 
 

Účelový znak 33019 – individuální projekt – Cizí jazyky 
 
účet 512 – Cestovné                                     
 
§ 3121 – škola        rok 2011    rok 2012    rozdíl                                                                                
Cestovné                  2.265,00 Kč     289,00 Kč          
 
Celkem:             2.265,00 Kč     289,00 Kč                     
 
účet 521 – Mzdové náklady  
 
§ 3121 – škola 
Mzdové náklady OON       86.400,00 Kč   106.280,00 Kč 
 
Celkem:                           86.400,00 Kč   106.280,00 Kč                  
                 
účet 524 – Zákonné a soc.pojištění                                 
 
§ 3121 – škola 
Zákonné a soc. pojištění      12.240,00 Kč      12.240,00 Kč    
 
Celkem:          12.240,00 Kč     12.240,00 Kč           
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účet 525 – Jiné sociální pojištění   
 
§ 3121 - škola   
Jiné sociální pojištění                                  152,00 Kč               152,00 Kč  
 
Celkem:                                                       152,00 Kč              152,00 Kč                 
 
Naše škola se účastní projektu „Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Příjemcem dotací na tento projekt je Masarykova obchodní akademie, Jičín. Gymnázium, Zábřeh je 
partnerem v projektu. Toto partnerství potrvá 3 roky. Smlouva byla uzavřena v listopadu 2009, ale projekt 
byl zahájen až v březnu 2010 a ukončen bude v únoru 2013. 
 

Celkem účty 512, 521, 524, 525 UZ 33019             118.961,00 Kč 
 
 

Účelový znak 33031 – projekt v rámci OP VK 
 
§ 3121 - škola 
 
účet 521 – Mzdové náklady    rok 2011    rok 2012    rozdíl 
Mzdové náklady               0,00 Kč       9.000,00 Kč   
 
účet 558 – Náklady drobného dlouh. majetku 
Náklady D D M              0,00 Kč   424.650,00 Kč 
 
Celkem:                               0,00 Kč   433.650,00 Kč               
 
Finanční prostředky byly použity na realizaci projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurence schopnost – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. 
V účetní evidenci jsou sledovány pod dvěma kódy (účelovými znaky), a to podle zdroje financování. 
Prostředky ze státního rozpočtu (15%) kód 321 33031. Prostředky z EU (85%) kód 325 33031. 
Tento dlouhodobý projekt poběží od roku 2012 do roku 2014. 

 

Celkem účty 521, 558 UZ 33031                433.650,00 Kč 
 
 

Účelový znak 33038 - Rozvojový program Excelence SŠ 
 
§ 3121 – škola 
 
účet 521 – Mzdové náklady    rok 2011    rok 2012    rozdíl 
Mzdové náklady            0,00 Kč     63.185,00 Kč 
 
Celkem:                                0,00 Kč     63.185,00 Kč 
 
účet 524 – Zákonné soc. pojištění 
Zákonné soc poj.- ZP, SP          0,00 Kč     21.483,00 Kč 
 
Celkem:              0,00 Kč     21.483,00 Kč 
 
účet 527 – Zákonné soc. náklady 
Zákonné soc. náklady - FKSP         0,00 Kč     632,00 Kč 
 
Celkem:              0,00 Kč     632,00 Kč 
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Finanční prostředky byly poskytnuty na základě rozhodnutí MŠMT v rámci rozvojového programu 
„Excelence středních škol“ na platy pedagogických a pracovníků, kteří se podíleli na vzdělávání 
talentovaných žáků. Tyto prostředky byly účelově určeny. Byly vyčerpány bezezbytku. 
 

Celkem účty 521, 524, 527 UZ 33038                85.300,- Kč 
 
 

Účelový znak 33353 
 
účet 501 – Spotřeba materiálu                                 
 
§ 3121 – škola        rok 2011    rok 2012    rozdíl 
Nákup učebnic              54.739,00 Kč       1.709,00 Kč 
Učební pomůcky         19.411,00 Kč           0,00 Kč 
Brožury pro učitele        25.850,00 Kč        2.312,00 Kč 
Učitelská a žákovská knihovna          249,00 Kč       250,00 Kč 
 
Celkem:                           100.249,00 Kč       4.271,00 Kč       - 95.978,00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2012 bylo použito na nákup učebních pomůcek, učebnic atd. o 95.978,00 Kč méně, než v roce 
2011, z důvodu nedostatku přidělených finančních prostředků.  
 
účet 512 – Cestovné     
 
§ 3121 – škola        rok 2011    rok 2012    rozdíl 
Cestovné LVK – pedagogičtí prac.    12.340,00 Kč      16.457,00 Kč 
Cestovné – DVPP          12.619,00 Kč          0,00 Kč 
Cestovné – maturitní komise          4.150,00 Kč            0,00 Kč 
Cestovné – exkurze               5.915,00 Kč          0,00 Kč 
Cestovné – doprovod, ost. ped.    10.457,00 Kč          0,00 Kč    
Cestovné – zahraniční              3.048,00 Kč          0,00 Kč    
Cestovné – sportovní kurzy          6.676,00 Kč         0,00 Kč                                     
Cestovné – Startkemp, Bušínov      8.003,00 Kč         0,00 Kč 
 
Celkem:           63.208,00 Kč     16.457,00 Kč       - 46.751,00 Kč       
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2012 se cestovní výdaje snížily oproti roku 2011 o 46.751,00 Kč.  
Důvodem snížení cestovních výdajů byl nedostatek přidělených finančních prostředků. Ostatní cestovné 
hradila organizace z provozních prostředků. 
 
účet 518 – Ostatní služby 
 
§ 3121 – škola        rok 2011    rok 2012    rozdíl 
Odměny-předseda mat.komise    14.690,00 Kč     13.910,00 Kč 
Odměny - hodnotitel mat. prací       3.040,00 Kč          0,00 Kč 
Školení DVPP             0,00 Kč       6.890,00 Kč 
LVK – doprava ped. dozoru       6.930,00 Kč       1.664,00 Kč   
 
Celkem:              24.660,00 Kč     22.464,00 Kč    - 2.196,00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2012 bylo vynaloženo na ostatní služby o 2.196,00 Kč méně než v roce 2011.  
Snížily se náklady na dopravu pedagogického dozoru na LVK (podle počtu ujetých km). Dále nebyly 
financovány odměny hodnotitelů maturitních prací – v roce 2012 byli hodnotitelé hodnoceni firmou 
CERMAT. 
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účet 521 – Mzdové náklady 
 
§ 3121 – škola        rok 2011    rok 2012    rozdíl 
Mzdové náklady        11,111.000,00 Kč   10,961.678,00 Kč 
v tom:  pedagogové               9,624.000,00 Kč 
            nepedagogové                     1,163.000,00 Kč 
            OON                                     15.735,00 Kč  
            odstupné pedagogové            84.783,00 Kč  
            odstupné nepedagogové          14.265,00 Kč 
            nemocenské dávky                59.895,00 Kč 
                            
§ 3142,3141 – jídelna 
Mzdové náklady      510.000,00 Kč  465.020,00 Kč 
v tom:  nižší gymnázium                                    178.000,00 Kč 
            vyšší gymnázium                              282.000,00 Kč 
            nemocenské dávky                  5.020,00 Kč       
 
Celkem:        11,621.000,00 Kč  11,426.698,00 Kč           - 194.302,00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
Do státního rozpočtu se odvádělo 217,00 Kč za OON pedagogických pracovníků. 
V roce 2012 se mzdové náklady snížily oproti roku 2011 asi o 300.000,- Kč.   
Vyplácelo se odstupné u ped. a neped. pracovníků z důvodu snižování počtu zaměstnanců. 
V roce 2012 se poprvé účtovala nemocenská na účet 521 - v roce 2011se účtovala na účet 528. 
 
účet 524 – Zákonné a sociální pojištění 
 
§ 3121 – škola        rok 2011    rok 2012    rozdíl                               
Zákonné sociální pojištění       3,775.010,00 Kč     3,668.270,00 Kč   
z toho:  zdravotní pojištění      1,001.007,00 Kč   971.951,00 Kč    
             sociální pojištění              2,774.003,00 Kč     2,696.319,00 Kč   
 
§ 3142,3141 – jídelna 
Zákonné sociální pojištění    173.399,00 Kč   156.369,00 Kč 
z toho:  zdravotní pojištění       45.899,00 Kč      41.368,00 Kč 
             sociální pojištění      127.500,00 Kč   115.001,00 Kč      
  
Celkem:          3,948.409,00 Kč     3,824.639,00 Kč        123.770,00 Kč    
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2012 se odvody snížily oproti roku 2011 o 123.770,00 Kč, z důvodu snížení objemu mzdových 
prostředků. 
 
účet 525 – Jiné sociální pojištění 
 
§ 3121 – škola        rok 2011    rok 2012    rozdíl 
4,2 promile pojištění       17.799,00 Kč      45.628,00 Kč 
 
§ 3141,3142 – jídelna 
4,2 promile pojištění           2.143,00 Kč        1.931,00 Kč  
 
Celkem:          19.942,00 Kč     47.559,00 Kč      + 27.617,00 Kč   
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2012 se sociální pojištění zvýšilo oproti roku 2011 o 27.617,00 Kč, protože v roce 2011 bylo 
pojištění hrazeno z větší míry z provozních prostředků - z důvodu z nedostatku finančních prostředků na 
přímé výdaje. V roce 2012 bylo SP hrazeno celé z přímých ONIV.  
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účet 527 – Zákonné soc. náklady   rok 2011    rok 2012    rozdíl 
 
§ 3121 – škola 
Příděl do FKSP 1% z HM    111.329,00 Kč   108.553,00 Kč 
 
3142,3141 – jídelna 
Příděl do FKSP 1% z HM        5.099,00 Kč        4.653,00 Kč 
 
Celkem:        116.428,00 Kč   113.206,00 Kč               + 3.222,00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2012 byl odvod do FKSP nižší než v roce 2011 o 3.222,00 Kč. Důvodem bylo snížení objemu 
mzdových prostředků.  
 
účet 528 – Ostatní sociální náklady 
 
§ 3121 – škola        rok 2011    rok 2012    rozdíl 
Náhrada mezd v době nemoci     35.380,00 Kč         0,00 Kč 
Ochranné pracovní pomůcky       6.896,00 Kč         6.107,84 Kč 
 
 
§3142,3141 – jídelna 
Ochranné pracovní pomůcky        5.128,00 Kč        5.081,16 Kč 
 
Celkem:             47.404,00 Kč     11.189,00 Kč       - 36.215,00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2012 se oproti roku 2011 snížil objem finančních prostředků použitých na ostatní sociální náklady 
o 36.215,00 Kč z toho důvodu, že náhrady mzdy se v roce 2012 účtují na novém účtu 521.   
  

Celkem účty 501, 512, 518, 521, 524, 525, 527, 528 UZ 33353           15,466.483,00 Kč 

 
 

Použití fondu odměn 
 
účet 521 – Mzdové náklady 
 
§ 3121 – škola 
Mzdové náklady                 5.000,00 Kč 
 
Fond odměn byl použit na odměnu řediteli školy přiznanou zřizovatelem. 
 
 

Náklady vlastní zdroje 
 
účet 501 – Spotřeba materiálu 
 
§ 3121 – škola 
spotřeba – Startkemp, Bušínov            3.587,00 Kč 
nákup učebnic                   1.706,00 Kč 
šatní skříňky – zámky                    975,12 Kč 
kopírovací karty                     4.272,00 Kč 
identifikační čipy                          5.734,00 Kč 
žákovské knížky                          1.251,80 Kč 
 
§ 3142 – jídelna 
nákup potravin               798.894,04 Kč 
mléčné výrobky                                          11.977,00 Kč 
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Celkem:              828.396,96 Kč 
 
Náklady vlastních zdrojů jsou hrazeny z tržeb studentů a zaměstnanců. 
 
účet 518 – Ostatní služby 
 
§ 3121 – škola 
kulturní představení             26.610,00 Kč 
studentské průkazy                    4.026,00 Kč 
LVK, sport. kurzy, Startkemp, Bušínov       319.161,00 Kč 
servis kopírovacího stroje            23.006,00 Kč 
školní exkurze             197.704,00 Kč 
 
Celkem:              570.507,00 Kč 
 
Ostatní služby jsou hrazeny z tržeb od studentů. 
 
účet 547 – Manka a škody 
 
§ 3121 – škola 
manka a škody – stravovací čipy          200,00 Kč 
 
Celkem:                           200,00 Kč 
 
Při nákupu stravovacích čipů byly některé nefunkční a vzhledem k tomu, že je to spotřební materiál, nelze 
je reklamovat. 
 

Celkem účty 501, 518, 547 – vlastní zdroje          1,399.103,96 Kč 
 
 

Náklady grantu K.R.A.P. 
 
účet 501 – Spotřeba materiálu 
 
§ 3121 – škola 
nákup potravin                             3.010,00 Kč 
nákup spotřebního materiálu                6.490,00 Kč 
 
Celkem:                       9.500,00 Kč 
 
Účet 518 – Ostatní služby 
 
§ 3121 – škola 
pronájem prostor              500,00 Kč 
 
Celkem:                  500,00 Kč 
 
Předmětem smlouvy bylo poskytnutí finančního příspěvku – grantu na realizaci projektu „Zábřežská 
Olympiáda 2012“, který byl realizován v rámci grantového programu mikroprojekty K.R.A.P. o.s., Klub pro 
rozvoj aktivního Pomoraví. Finanční prostředky byly použity na uhrazení cukrovinek, kopacích míčů, 
pohárů, medailí a pronájmu kuželny. 
 

Celkem účty 501,518 grant K.R.A.P.                                        10.000,00 Kč 
 

 

Náklady celkem za rok 2012                          20,908.612,72 Kč 
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VÝNOSY V HLAVNÍ ČINNOSTI 
 

Dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele - účet 672 dotace  
 
provozní transfery – odpisy       UZ 00006                            267.000,00 Kč 
 
Skutečné odpisy byly ve výši 356.033,10 Kč. Z hlavní činnosti bylo použito na odpisy 267.000,- Kč. 
Z doplňkové činnosti bylo použito na odpisy 89.033,10 Kč.                                                     
Olomouckému kraji bylo odvedeno z investičního fondu 200.000,00 Kč.  
V roce 2012 se odpisy snížili oproti roku 2011 o 1.000,00 Kč, protože některý majetek byl během roku 
2012 plně odepsán a žádný majetek jsme nepořizovali. 
 
provozní transfery – provoz        UZ 00020                     2,988.000,00  Kč   
z toho: škola                                                     3121                               2,501.000,00 Kč   
  jídelna                                                  3142                                       487.000,00 Kč 
 
Škola:  
V roce 2012 jsme obdrželi příspěvek na provoz nižší o 14.000,- Kč oproti roku 2011. 
Přidělené dotace byly dostačující. 
Z provozních prostředků nebylo vyčerpáno 54.003,24 Kč. Důvodem byly nižší náklady na energie (teplo), 
než bylo předpokládáno – po vyúčtování tepla za rok 2012 bylo organizaci vráceno v lednu 2013 
59.343,00 Kč. Tato částka má vliv na výsledek hospodaření. 
 Finanční prostředky byly použity na spotřební materiál, spotřebu energií, na opravy a údržbu, ostatní 
služby a jiné ostatní náklady. 
             
Jídelna:  
V roce 2012 jsme obdrželi příspěvek na provoz ve stejné výši jako v roce 2011.        
Přidělené dotace byly dostačující. 
Z provozních prostředků nebylo vyčerpáno 10.112,32 Kč. Důvodem byly nižší náklady na  energie (teplo), 
než bylo předpokládáno – po vyúčtování tepla za rok 2012  bylo organizaci vráceno v lednu 2013 
8.417,00 Kč. Tato částka má vliv na výsledek hospodaření. 
Finanční prostředky byly použity na spotřební materiál, spotřebu energií, na opravy a údržbu a ostatní 
služby. 
 
transfery – přímé náklady        UZ 33353                                 15,466.700,00 Kč 
z toho: platy škola                                            3121                               10,787.000,00 Kč 
  platy jídelna Nižší G.                       3141                                        178.000,00 Kč     
  platy jídelna Vyšší G                      3142                                        282.000,00 Kč  
 
Škola:     
Finanční prostředky na platy se snížily oproti roku 2011 o 309.000,- Kč z důvodu vázání mzdových 
prostředků a snížení počtu žáků. 
 
Jídelna:   
Finanční prostředky na platy se snížily oproti roku 2011 o 50.000,- Kč z důvodu vázání mzdových 
prostředků. 
 
Finanční prostředky na platy byly vyčerpány a do státního rozpočtu se nic neodvádělo.  
 
    O O N                                                                                                115.000,00 Kč 
 z toho:  pedagogické                                                                           85.000,00 Kč 
    nepedagogické                                                                       30.000,00 Kč 
 
Škola:     
Finanční prostředky na OON se zvýšily oproti roku 2011 o 100.000,- Kč. Důvodem zvýšení bylo, že se 
vyplácelo odstupné z důvodu snižování počtu zaměstnanců. 
Finanční prostředky nebyly vyčerpány u odstupného na pedagogické pracovníky ve výši 217,00 Kč a tato 
částka byla odvedena do státního rozpočtu.     
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    pojistné, FKSP škola      3121                                   3,781.000,00 Kč   
    pojistné,FKSP jídelna NG                  3141                                     62.000,00 Kč 
    pojistné,FKSP jídelna VG         3142                                     98.000,00 Kč 
 
Finanční prostředky na pojistné + odvod 1% do FKSP se snížily o oproti roku 2011 o 126.000,- Kč 
z důvodu snížení dotace na platy.  
Finanční prostředky na odvody  nebyly vyčerpány. Nevyčerpaná částka 3.155,- Kč byla převedena do 
přímých nákladů na vzdělávání – ONIV, které byly použity na cestovné.       
      
    přímé O N I V škola                           3121                                        157.200,00 Kč 
    přímé O N I V jídelna NG                  3141                                       3.200,00 Kč 
    přímé O N I V jídelna VG                  3142                                       3.300,00 Kč 
                           
V roce 2012 jsme obdrželi na přímé ONIV o 89.600,00 Kč méně než v roce 2011. Proto se převážně 
cestovní příkazy hradily z provozních prostředků. 
Celkem bylo vyčerpáno na ONIV 166.855,00 Kč. 
Finanční prostředky byly vyčerpány a do státního rozpočtu se nic neodvádělo. 
 
Ve škole byly finanční prostředky  použity na učebnice pro Nižší Gymnázium, brožury, knihy do žákovské 
a učitelské knihovny, cestovné, školení pedagogických pracovníků, odměny pro předsedy maturitních 
komisí, pojištění 4,2 promile a na nemocenské dávky v době pracovní neschopnosti. 
Za školu bylo celkem vyčerpáno 154.822,84 Kč. 
 
V jídelně byly finanční prostředky použity na odvod sociálního pojištění 4,2 promile a nemocenské dávky 
v době pracovní neschopnosti.  
Za jídelnu bylo celkem vyčerpáno 12.032,16 Kč. 
Finanční prostředky byly vyčerpány a do státního rozpočtu se nic neodvádělo. 
 
transfery – Kofinancování evrop. vzděl. prog. UZ 00113                   10.000,00 Kč                           
 
Finanční prostředky byly použity na ubytování 15 studentů a 2 pedagogických pracovníků v Německu. 
Obsáhlejší výklad je uveden v nákladech. 
Finanční prostředky byly vyčerpány bezezbytku. 
 
transfery – Rozvojový program      UZ 33 038                                             85.300,00 Kč 
z toho: platy                                                                                                     63.185,00 Kč 
  pojistné – ZP, SP                                                                                 21.483,00 Kč 
  F K S P                                                                                                          632,00 Kč 
 
Tyto finanční prostředky byly použity v rámci rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle 
výsledků v soutěžích v roce 2011 – Excelence středních škol 2011“, na platy ped. pracovníků, kteří se 
podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnocených oblastech. 
 
transfery – OP VK – peníze středním školám  UZ 33 031                           433.650,00 Kč   
  prostředky ze státního rozpočtu 15%                                                              111.979,08 Kč 
  prostředky z EU 85%                                                                                      634.548,12 Kč 
 
Finanční prostředky byly použity v rámci OP VK – ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních 
školách. Nevyčerpaná částka 312.877,20 Kč byla převedena na rezervní fond ostatních titulů. Projekt 
bude pokračovat v následujícím roce. 
 

Celkem účet 672 (výnosy z nároků ÚSC a státního rozpočtu)         19,250.433,00 Kč   
 
 

Dotace od jiných poskytovatelů nebo z jiných zdrojů 
 
Dne 12.11.2009 byla uzavřena Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem mezi Masarykovou 
obchodní akademií, Jičín a Gymnáziem, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 na Projekt „Cizí jazyky 
interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ v rámci Operačního 
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programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt potrvá po dobu 3 let  
a bude ukončen v únoru roku 2013. Do projektu se zapojili 4 pedagogičtí pracovníci od měsíce března 
2010. Z finančních prostředků je propláceno cestovné, stravné a OON (dohody o pracovní činnosti  
a dohody o provedení práce). 
Díky zapojení školy do projektu nám byla zapůjčena technika (1 ks soubor interaktivní tabule  
s dataprojektorem a 1 sada hlasovacího zařízení). Po ukončení projektu a doby udržitelnosti má partner 
právo tuto vypůjčenou techniku od příjemce odkoupit za zůstatkovou cenu 100,-Kč/1 kus.  
 
účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti                                                                   
příjem – Projekt CJ MOA Jičín                                                                                 118.961,00 Kč 
příjem – Pojistná událost                                                                                             3.454,00 Kč 
příjem – K.R.A.P. mikroprojekty                                                                            10.000,00 Kč 
Použití finančních prostředků je komentováno v nákladech. 
 

 Celkem účet 649 (ostatní výnosy z činnosti)                132.415,00 Kč 
 
 

Výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy 
 
účet 602 – tržby z prodeje   
- tržby za mléčné výrobky                                                                                        11.977,00 Kč   
- tržba  za identifikační čipy                                                                                         2.593,00 Kč    
- tržby za obědy - žáci                                                                                               637.080,00 Kč  
- tržby za obědy - zaměstnanci                                                                                  164.877,00 Kč 
- tržby za kulturní představení – žáci                                                                       26.610,00 Kč 
- tržby za studijní průkazy - žáci                                                                                  1.540,00 Kč 
- tržby za žákovské knížky – žáci                                                                                1.309,00 Kč 
- tržby za kopírovací karty                                                                                       27.298,00 Kč 
- tržby za školní výlety a exkurze                                                                             197.704,00 Kč 
- tržby za šatní zámek + klíče                                                                                           970,00 Kč 
- tržby za poškozené učebnice                                                                                    1.706,00 Kč 
- tržby za opisy vysvědčení                                                                                          1.120,00 Kč 
- tržby za LVK, sport.kurzy, STARTKEMP, Bušínov                                              322.759,00 Kč 
 
Celkem účet 602 (výnosy z prodeje služeb)                             1,397.543,00 Kč 
 
V roce 2012 se tržby z prodeje zvýšily o 217.250,00 Kč. Zvýšily se tržby za obědy a exkurze. 
Z účtu tržby z prodeje jsou kryty v hlavní činnosti potraviny, mléčné výrobky, identifikační čipy, kulturní 
představení pro žáky, lyžařské výcviky, sportovní kurzy, nákup studijních průkazů a žákovských knížek, 
nákup kopírovacích karet a servisní služby kopírovacího stroje, nákup učebnic atd. 
 
účet 648 – čerpání fondů     
- zúčtování fondů (mzdové prostředky z FO)                                                               5.000,00 Kč  
- zúčtování fondů (oprava krovů na půdě)                                                                  179.118,00 Kč 
 
Celkem účet 648 (zúčtování fondů)                                               184.118,00 Kč                                                                                
                   
Použití fondů je komentováno v nákladech a fondech. 
 
účet 662 – úroky  
- úroky z BÚ školy                                                                                                             718,70 Kč 
 
Celkem účet 662 (úroky)                                                                  718,70 Kč   
 
 

Výnosy celkem za rok 2012 (hlavní činnost)            20,965.227,70 Kč   
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V HLAVNÍ ČINNOSTI 
 
Výsledek hospodaření k 31.12.2012 je kladný  + 56.614,98 Kč. 
 
Výnosy celkem za rok 2012                                                                                   20,965.227,70 Kč 
Náklady celkem za rok 2012                                                                                 20,908.612,72 Kč 
 

VH v hlavní činnosti 2012                           + 56.614,98 Kč 
 
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl vytvořen úsporou nákladů na nergie (teplo). Vzhledem  
k nižším teplotám v roce 2012 a šetrnému nakládání s energiemi bylo dosaženo nižší spotřeby. 
 
 

HOSPODAŘENÍ S FONDY 
 

Investiční fond - 416 
 
Investiční fond je v naší organizaci tvořen odpisy. Od Olomouckého kraje jsme obdrželi v roce 2012 na 
odpisy celkem 267.000,- Kč a odvod zřizovateli byl 200.000,- Kč.  
Skutečné odpisy činily 356.033,10 Kč.   
 
Počáteční stav k 1.1.2012    účetně: 457.107,25 Kč       finančně: 281.202,83 Kč   
Tvorba: odpisy DHNM                                   356.033,10 Kč                        356.033,10 Kč 
               a) hlavní činnost                                267.000,00 Kč                        267.000,00 Kč 
               b) doplňková činnost                             89.033,10 Kč                            89.033,10 Kč  
Celkem tvorba                                                356.033,10 Kč                        356.033,10 Kč 
Celkem PS + tvorba                                       813.140,35 Kč                        637.235,93 Kč 
 
Čerpání: odvod zřizovateli (odpisy)                 200.000,00 Kč                        200.000,00 Kč 
               oprava stropních trámů                      179.118,00 Kč                        179.118,00 Kč 
               záloha na TH r.2013                                                                             80.000,00 Kč 
Celkem čerpání                                               379.118,00 Kč                        459.118,00 Kč 
Zůstatek k 31.12.2012                                    434.022,35 Kč                         178.117,93 Kč 
Finanční nekrytí                                                                                               - 175.904,42 Kč 
Záloha na r.2013                                                                                             - 80.000,00 Kč 
Rozdíl                                                                                                                - 255.904,42 Kč 
 
Investiční fond je nekrytý z důvodu pohledávky za UNION bankou částkou 175.904,42 Kč. 
Rozdíl mezi finančním a účetním stavem – 80.000,00 Kč je způsoben tím, že jsme uhradili zálohu na rok 
2013 na TH budovy - zateplení stropu. 
 
 

Rezervní fond – 413 
 
Počáteční stav k 1.1.2012                   účetně: 506.975,15 Kč      finančně: 297.898,09 Kč 
Tvorba: příděl ze zlepšeného VH                         69.522,39 Kč                          69.522,39 Kč 
Celkem tvorba                                                     69.522,39 Kč                         69.522,39 Kč 
Celkem PS + tvorba                                         576.497,54 Kč                      367.420,48 Kč       
 
Čerpání:                                                                           0,00 Kč                                    0,00 Kč 
Celkem čerpání                                                               0,00 Kč                                    0,00 Kč         
 
Zůstatek k 31.12.2012                                      576.497,54 Kč                       367.420,48 Kč    
Finanční nekrytí                                                                                            - 209.077,06 Kč    
 
Rezervní fond je nekrytý z důvodu pohledávky za UNION bankou od roku 2003. 
V roce 2012 naše organizace rezervní fond nečerpala. 
V roce 2013 předpokládáme, že rezervní fond použijeme opravu venkovního hřiště. 
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Fond rezervní z ostatních titulů – 414 
 
Počáteční stav k 1.1.2012               účetně:       0,00 Kč  finančně:       0,00 Kč 
Tvorba:  nespotřebované dotace z EU               312.877,20 Kč                         312.877,20 Kč 
Celkem tvorba                                                  312.877,20 Kč                         312.877,20 Kč 
Celkem PS + tvorba                                          312.877,20 Kč                         312.877,20 Kč 
 
Čerpání:                                                                        0,00 Kč                                   0,00 Kč 
Celkem čerpání                                                            0,00 Kč               0,00 Kč 
 
Zůstatek k 31.12.2012                                   312.877,20 Kč                     312.877,20 Kč 
 
Nevyčerpané dotace z EU na OP VK – peníze SŠ, které zůstaly na dlouhodobé záloze, byly přeúčtovány 
na RF z ostatních titulů. V roce 2012 nečerpala organizace rezervní fond z ostatních titulů. 
 
 

Fond odměn - 411                           
 
Počáteční stav k 1.1.2012    účetně:     7.000,00 Kč  finančně:     7.000,00 Kč 
Tvorba:  příděl ze zlepšeného VH                      1.000,00 Kč                              1.000,00 Kč 
Celkem tvorba                                                       1.000,00 Kč                          1.000,00 Kč 
Celkem PS + tvorba                                              8.000,00 Kč                   8.000,00 Kč 
  
Čerpání:   na odměny                                             5.000,00 Kč                     5.000,00 Kč 
Celkem čerpání                                                     5.000,00 Kč                     5.000,00 Kč 
 
Zůstatek k 31.12.2012                            3.000,00 Kč           3.000,00 Kč 
 
V roce 2012 čerpala organizace fond odměn na odměnu řediteli školy přiznanou zřizovatelem. 
 
 

Fond kulturních a sociálních potřeb – 412 
 
Počáteční stav k 1.1.2012    účetně: 457.138,64 Kč  finančně:  338.586,15 Kč  
Tvorba:  základní příděl                                 113.888,00 Kč                         104.657,00 Kč 
                splátky půjček                                                                                    167.899,00 Kč 
                úroky z roku 2012 (prosinec)                                                                             3,27 Kč 
 Celkem tvorba                                     113.888,00 Kč                272.559,27 Kč 
Celkem PS + tvorba                                      571.026,64 Kč                 611.145,42 Kč 
 
Čerpání:  provoz. zař. k rozvoji zaměst      16.800,00 Kč                  16.800,00 Kč 
                 půjčky na bytové účely                                                                     133.441,00 Kč 
                 příspěvek na stravování                     37.710,00 Kč                 37.710,00 Kč 
                 rekreace                                                         0,00 Kč                      0,00 Kč 
                 kultura, tělovýchova a sport          9.081,00 Kč                   9.081,00 Kč 
                 sociální výpomoci                          0,00 Kč                 0,00 Kč 
                 dary při výročích                                 21.694,00 Kč                   21.694,00 Kč 
                 úroky 2011 /prosinec/                                                                                      5,51 Kč 
Celkem čerpání                                                85.285,00 Kč           218.731,51 Kč 
Zůstatek k 31.12.2012                                  485.741,64 Kč                392.413,91 Kč 
Rozdíl                                                                                                             - 93.327,73 Kč 
 
Rozdíl mezi účtem 412 a 243 (finanční)                                                       - 93.327,73 Kč 
- půjčky zaměstnanců                                                                                     + 72.641,00 Kč 
- 1% z HM za prosinec 2012                                                                          + 20.690,00 Kč 
- úroky                                                                                                                  - 3,27 Kč 
 
Finanční prostředky z FKSP byly čerpány v souladu s § 4 až § 14 vyhlášky 114/2002 Sb. a se zásadami 
pro poskytování příspěvků z FKSP Gymnázia Zábřeh. 
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STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 
 

Celkový stav pohledávek za Gymnázium Zábřeh:                1,569.662,01 Kč 
 
Tato pohledávka je z roku 2003, kdy zkrachovala UNION banka, u které měla škola vedený účet. 
 
Provozní prostředky – BÚ školy                       1,184.680,53 Kč 
 
v tom:    nerozdělený zisk z roku 2010                     1,111.233,00 Kč  
             
Tyto finanční prostředky bychom měli vracet KÚ Olomouckého kraje, který nám je poskytl na platy, 
odvody a ONIV v době krachu UNION banky. 
 

 ztráta provozních prostředků                      73.447,53 Kč 
 
Investiční fond – účet 916                                                                                           175.904,42 Kč 
Z tohoto důvodu je investiční fond nekrytý o uvedenou částku. 
 
Rezervní fond – 914                                                                                                     209.077,06 Kč 
Z tohoto důvodu je rezervní fond nekrytý o uvedenou částku. 
 
Pohledávka za UNION bankou je vymáhána soudně u Krajského soudu v Ostravě přes odbor 
ekonomický KÚ Olomouckého kraje. 
Dne 20.3.2006 obdrželo Gymnázium Zábřeh od advokáta Mgr. Mariána Šťastného dopis,  
ve kterém nám nabízel odkoupení naší pohledávky v UNION bance ve výši 9%. Kopie tohoto dopisu byla 
odeslána na ekonomický odbor KÚ Olomouckého kraje k posouzení možnosti prodeje pohledávky. 
Z ekonomického odboru nám přišla odpověď, abychom kontaktovali příslušného konkurzního správce  
a vyžádali si od něj písemné vyjádření. Dne 4. 5. 2006 nám konkurzní správce Ing. Jiří Pala telefonicky 
sdělil, že pohledávka by mohla být uhrazena v měsíci listopadu nebo prosinci 2006 ve výši 10% a 
v následujícím období roku 2007 bude poslední platba do výše 5% (konečná). To vše schválil věřitelský 
výbor na své schůzi. 
Slíbené vykrytí pohledávek se však dosud neuskutečnilo. K rozhodnutí, jak naložit s touto pohledávkou 
čekáme na stanovisko ekonomického odboru KÚ Olomouckého kraje. 
 
 

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM 
 
Gymnázium Zábřeh má hlavní budovu na ulici náměstí Osvobození 20, kterou využívá k poskytování 
výchovy a vzdělávání. Druhá budova na ulici 28. října 1, ve které je pět bytových jednotek  a jídelna 
s kuchyní, je spojena s hlavní budovou. Movitý majetek svěřený Olomouckým krajem nepronajímáme. 
V pronájmu máme pouze nebytové prostory a služební byty. 
 

K 31.12.2012 byl pořízen majetek v hodnotě                              790.936,00 Kč 
 
účet 021 – budovy                                                                                                            0,00 Kč 
vstupní cena nad 40.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok                                                                                            
 
účet 022 – sam. mov. věci a soubory mov. věcí                                                             0,00 Kč 
vstupní cena nad 40.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok 
 
účet 013 – software                                                                                                           0,00 Kč 
vstupní cena nad 60.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok 
 
účet 018 – programy                                                                                                         0,00 Kč 
vstupní cena od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok  
 
účet 028 – DDHM (učební pomůcky a provozní majetek)                                     718.258,60 Kč 
vstupní cena od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok 
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z toho učební pomůcky:  PC Athlon FX + monitory – projekt OPVK - 24 ks        339.720,00 Kč  
 
Celkem:                                                                                                                    339.720,00 Kč 
 
z toho provoz. majetek:    nábytek do kabinetu VV                                                56.378,60 Kč 
                                        skartovací stroj                                                               16.788,00 Kč 
                                         nábytek do učebny č.17                                                 39.600,00 Kč    
                                        keramické tabule  3 ks                                                    98.376,00 Kč   
                                        PC Athlon FX – projekt OPVK     6 ks                          84.930,00 Kč   
                                        vysavač + televizor                                                        17.702,00 Kč  
                                        mlýnek na maso                                                              30.456,00 Kč 
                                        elektrická stolička                                                           26.160,00 Kč 
                                        příborník nerez                                                                   5.076,00 Kč 
                                        karta PCI wifi k internetu                                                    3.072,00 Kč 
 
Celkem:                                                                                                                    378.538,60 Kč 
 
účet 902 – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                            72.677,40 Kč 
vstupní cena od 1,- Kč do 3.000,- Kč /učební pomůcky, provozní majetek/                                                         
 
z toho učební pomůcky:  míče – volejbal   2 ks                                                             220,00 Kč  
                                        
Celkem:                                                                                                                          220,00 Kč 
 
z toho provoz. majetek: rychlovarná konvice 3 ks                                                        1.320,00 Kč 
                                        telef. přístroje do kabinetů a kanceláří 12 ks                           7.890,00 Kč 
                                        tiskárna Samsung 2 ks                                                            5.456,00 Kč 
                                        příruční pokladna                                                                    469,00 Kč 
                                       děrované nádoby do kuchyně                                                  2.571,60 Kč 
                                       konferenční židle – ředitelna 8 ks                                        14.995,00 Kč 
                                        sešívačka Sax                                                                           509,00 Kč 
                                       gastronádoby do konvektomatu /plechy, rošty/                   14.514,40 Kč 
 
Celkem:                                                                                                                       47.725,00 Kč 
 
Přehled věcných darů 
V roce 2012 naše organizace žádné věcné dary neobdržela. 
 
Pojistné události na majetku 
V roce 2012 jsme měli 2 pojistné události - krádež měděných okapů. Vše bylo nahlášeno Policii ČR  
a České pojišťovně, od které jsme obdrželi pojistné plnění po odečtu spoluúčasti ve výši 1.000,- Kč. 
 
Výpočetní technika a software 
V naší škole se nachází 78 PC, které mají stáří od roku 2003 – 2012. 
                                        

Zapůjčený majetek – celkem:                                                                619.618,00 Kč      
                                                                                                   
Datový digitalizační terminál                                                                                     41.600,00 Kč 
Zapůjčený majetek je od firmy CERMAT na maturitní zkoušky. 
Soubor interaktivní tabule Promethean                                                                      70.920,00 Kč 
Hlasovací zařízení Promethean                                                                                  32.760,00 Kč 
Majetek je zapůjčen od Masarykovy obchodní akademie Jičín, se kterou máme uzavřenou partnerskou 
smlouvu na realizaci projektu „Cizí jazyky interaktivně ...“. 
Prodejní automat Bianchi                                                                                            106.638,00 Kč 
Automat patří firmě A.G.S. Marek Juttner, Ostrava 9. 
Potravinový automat + mincovník Damian                                                                144.800,00 Kč 
Nápojový automat + mincovník LUCE H/6                                                               134.900,00 Kč 
Automaty patří firmě Delikomat s.r.o., Modřice. 
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Nápojový automat-studené nápoje                                                                             88.000,00 Kč 
Automat patří firmě COCA-COLA HBC ČR, Praha 9. 
 
 

K 31. 12. 2012 byl vyřazen majetek v hodnotě                              328.068,78 Kč  
 
účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                              11.141,00 Kč     
vstupní cena od 7.000,-Kč do 60.000,- Kč 
- program ZONER  1 ks                                                                                        11.141,00 Kč 
 
účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                    127.709,68 Kč      
vstupní cena od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč 
z toho provozní majetek:  tiskárny, skříňky, kuchyňský robot s příslušenstvím, mixer, gril. 
 
z toho učební pomůcky:  meotary, didaktické obrazy, magnetofony, radiomagnetofony,        
       videopřehrávače.  
 
Všechen majetek, který byl vyřazen, byl nefunkční a neopravitelný nebo by jeho opravy byly nerentabilní. 
 
účet 901 – jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                         8.463,00 Kč  
vstupní cena od 1,- Kč do 7.000,- Kč 
antivirový program AVG, software Turbo CD-deskript., program encyklopedie vesmíru. 
 
účet 902 – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                           20.210,95 Kč 
vstupní cena od 1, Kč do 3.000,- Kč 
videokazety, tiskárna EPSON, rychlovarné konvice, skříňky, chemické pomůcky, magnetická tabule, 
dalekohled. 
  
Svěřený majetek, který Gymnázium Zábřeh plně využívá pro plnění hlavního účelu (výchově a vzdělávání 
žáků) je během roku opravován, případně vyřazován z důvodu jeho neopravitelnosti nebo zastaralosti. 
Nepotřebný a dlouhodobě nevyužívaný majetek, který má organizace ve správě, byl nabídnut v roce 
2013 k bezúplatnému převodu. Jedná se o stoly a židle z jídelny a elektronické piano. 
Neopravitelný majetek je posuzován odbornými firmami, které v případě neopravitelnosti vystaví 
potvrzení, a poté je tento majetek likvidován firmou EKO servis Zábřeh. 
 
Inventura majetku byla provedena k 31. 12. 2012. Majetek byl zkontrolován dílčími komisemi a hlavní 
inventarizační komisí, které neshledaly žádné přebytky ani manka.  
Inventura se shoduje s účetní závěrkou k 31. 12. 2012 – kontrola hlavní knihy. 
 
 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
 

Náklady v doplňkové činnosti                     
             rok 2011     rok 2012   rozdíl 
 
účet 501 – spotřeba materiálu          0,00 Kč          3.390,00 Kč  + 3.390,00 Kč 
               materiál na opravy           0,00 Kč                 3.390,00 Kč   
 
Materiál na opravy – byly zakoupeny parapetní desky do bytu p. Vlka, které se vyměnily ve třech 
místnostech. 
 
účet 502 – spotřeba energie                         55.585,00 Kč              50.480,50 Kč      -  5.104,50 Kč 
               elektrická energie                        27.042,00 Kč              22.650,00 Kč       -  4.392,00 Kč 
                 vodné, stočné                               27.709,00 Kč             27.494,00 Kč         -  215,00 Kč 
              teplo                                                   834,00 Kč                336,50 Kč        -  497,50 Kč 
 
Náklady na energie ve služebních bytech jsou přibližně stejné jako v roce 2011. 
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účet 511 – opravy a udržování     106.567,70 Kč      44.456,28 Kč    -  62.111,42 Kč 
                oprava ve služebních bytech     106.567,70 Kč             44.456,28 Kč     -  62.111,42 Kč 
                   
z toho:   oprava plynového kotle v bytě p. Kroula                          2.996,00 Kč 
              výměna parapetů v bytě p. Vlka                                         5.850,00 Kč 
             oprava plastového okna v bytě p. Macháčkové                 3.192,00 Kč 
           oprav plastového okna v bytě p. Strašilové                       3.192,00 Kč   
              oprava elektroinstalace ve sl. bytech                                 3.491,88 Kč 
              malba schodiště sl. bytů                                                  25.734,40 Kč 
                 
Snížily se náklady na opravy, protože v roce 2011 se měnily plynové kotle ve dvou bytech. 
 
účet 518 – ostatní služby                    6.876,00 Kč           9.174,00 Kč  + 2.298,00 Kč 
           ostatní služby                                   6.876,00 Kč                  9.174,00 Kč   + 2.298,00 Kč 
 
z toho:   členský poplatek Jednota ČMF                                                 850,00 Kč 
                  revize sporáků a hořáků                                                      6.824,00 Kč 
                  revize spalinových cest                                                       1.500,00 Kč 
 
Ve služebních bytech jsou prováděny pravidelné kontroly a provozní revize plynových kotlů, sporáků a 
plynovodů. V případě zjištěných závad zajišťujeme odstranění odbornou firmou. Náklady na ostatní 
služby se zvýšily, protože od roku 2012 je povinnost provádět revize spalinových cest. 
                                   
účet 551 – odpisy D N H M                           88.829,00 Kč             89.033,10 Kč      + 204,10 Kč   
            odpisy D N H M                            88.829,00 Kč              89.033,10 Kč       + 204,10 Kč 
 
Služební byty jsou součástí budovy s jídelnou. Celková plocha budovy jídelny s nástavbou služebních 
bytů je 789,14 m2. Celková plocha služebních bytů je 435,39 m2 (tj. 55% plochy budovy). Celková plocha 
jídelny je 353,75 m2. Měsíční odpis na budově je 13.262,- Kč. Odpisy ze služebních bytů tvoří 55%  
z celkových odpisů. 
 

Celkem náklady v doplňkové činnosti za rok 2012                196.533,88 Kč 
 
 

Výnosy v doplňkové činnosti 
             rok 2011     rok 2012   rozdíl 
 
účet 603 – výnosy z pronájmů    321.444,00 Kč          312.069,00 Kč   -  9.375,00 Kč 
- nájem za služební byty      249.312,00 Kč    249.312,00 Kč           0,00 Kč 
- energie z nájmů                   27.042,00 Kč       22.650,00 Kč   -  4.392,00 Kč  
- voda z nájmů               27.709,00 Kč       27.494,00 Kč      -  215,00 Kč   
- nájem za nebyt. pr. Juttner        580,00 Kč     730,00 Kč    +  150,00 Kč 
- nájem za nebyt. pr. Coca-cola            630,00 Kč      730,00 Kč      +  100,00 Kč 
- teplo z nájmů           834,00 Kč     336,50 Kč       -  497,50 Kč 
- nájem za nebyt. pr. Delikomat        3.312,00 Kč       3.276,00 Kč        -  36,00 Kč 
- nájem za nebyt. pr. TV            0,00 Kč     412,00 Kč      +  412,00 Kč 
- nájem za nebyt. pr. kotelna                           1.000,00 Kč       1.000,00 Kč       0,00 Kč            
- nájem za nebyt. pr. Hřiště         2.430,00 Kč       1.890,00 Kč       -  540,00 Kč 
- nájem za nebyt. pr. Učebny         7.155,00 Kč       3.362,50 Kč    -  3.792,50 Kč 
- nájem kamerový systém             0,00 Kč     876,00 Kč      +  876,00 Kč 
- nájem aula             1.440,00 Kč         0,00 Kč  -  1.440,00 Kč 
 
Výnosy jsou tvořeny především z nájmů služebních bytů a pronájmů nebytových prostor. V roce 2012 se 
snížily o 9.375,00 Kč, protože se snížil odběr el. energie, pronájem za učebny a aulu. Výnosy za energie 
(el. energie, voda a teplo) jsou v celé výši použity ke krytí nákladů na energie v hlavní činnosti. 
V roce 2013 předpokládáme, že výnosy a náklady zůstanou na stejné úrovni jak v roce 2012. 
 

Celkem výnosy v doplňkové činnosti za rok 2012                 312.069,00 Kč 
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Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti 
 
Výnosy celkem za DČ                                                                                                 312.069,00 Kč 
Náklady celkem za DČ                                                                                               196.533,88 Kč 
 
Výsledek hospodaření je vyšší než v roce 2011 (+51.948,82 Kč). V roce 2012 nebyly nutné tak nákladné 
opravy jako v  roce 2011. Příspěvková organizace používá finanční prostředky pouze na opravy a ostatní 
služby, které jsou nutné, neodkladné a povinné ze zákona. 
 
 

Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti za rok 2012           + 115.535,12 Kč                                 
 
 

OSTATNÍ 
 
Počet účetních operací - leden až prosinec 2012      
 
účetnictví:  počet obratů v HK škola        4.786 
         počet obratů v HK FKSP                       226    
                          
       Celkem:                        5.012 
 
    počet dokladů v HK škola           1.231 
                         počet dokladů v HK FKSP             192 
 
                         Celkem:           1.423                                                                                      
 
Naše organizace vede účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Pro zpracování účetnictví 
používáme program FENIX od firmy ASSECO Solution, a.s., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99. 
 
Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha) zpracováváme taktéž v programu FENIX.  
 
 
Způsob zajišťování stravování  
 
Gymnázium Zábřeh má vlastní školní jídelnu, ve které se připravuje cca 200 obědů měsíčně. Stravují se 
zde žáci, zaměstnanci a důchodci, kteří v organizaci pracovali před prvním odchodem do důchodu. 
Strava se konzumuje v samostatné jídelně. 
 
Cena hlavního jídla:  
26,- Kč  Spotřeba potravin dle finanční normy – zaměstnanec, důchodce 
26,- Kč  Spotřeba potravin dle finanční normy – žák Vyššího Gymnázia 
23,- Kč  Spotřeba potravin dle finanční normy – žák Nižšího Gymnázia 
  6,- Kč  Příspěvek z FKSP                               – zaměstnanec, důchodce 
 
Zaměstnanec má nárok na stravování za sníženou úhradu, pokud jeho přítomnost v práci během 
pracovní směny trvá alespoň 3 hodiny. Pokud zaměstnanec nesplnil uvedené kritérium, zaplatil oběd 
v plné výši 65,- Kč. Cena je vypočítána z věcných nákladů a osobních nákladů za rok 2011 – provoz 
jídelny. 
 
 
Skutečné náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
- na školení DVPP bylo vynaloženo     6.890,00 Kč 
  Z důvodu nedostatku finančních prostředků na ONIV bylo převážně využíváno bezplatných akcí 
 DVPP. 
-  na cestovné DVPP bylo vynaloženo    6.967,00 Kč 
 V roce 2012 se cestovné na DVPP hradilo z provozních prostředků z důvodu nedostatku 
 přidělených prostředků na přímé náklady. 
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Použití účtu časového rozlišení 384 – Výnosy příštích období 
 
Časové rozlišení bylo použito na zálohu 50.000,00 Kč přijatou v prosinci na lyžařský výcvik studentů, 
který proběhne v únoru 2013. 
 
                                                 
Závěr 
 
Největším problémem pro Gymnázium Zábřeh zůstává pohledávka za UNION bankou v celkové výši 
1,569.662,10 Kč         
- provozní prostředky       1,184.680,53 Kč 
- Investiční fond            175.904,42 Kč 
- Rezervní fond            209.077,06 Kč       
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č.j.: GYZA 60/2013 
 

Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti 
poskytování informací za rok 2012 

 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších změn a dodatků, zveřejňuje Gymnázium, Zábřeh, 
náměstí Osvobození 20 výroční zprávu za rok 2012 o své činnosti v oblasti poskytování 
informací. 

 

počet podaných žádostí o informace 0 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání 
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace 
 Se školou nebyl v roce 2011 veden žádný soudní spor o poskytnutí informací. 

0 

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti 
poskytnutí výhradní licence 
 V roce 2011 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

0 

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis 
způsobu jejich vyřízení 
 V roce 2011 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a tohoto zákona. 

0 

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 
 
V Zábřehu 14. 2. 2013 
 

Mgr. Martin Paclík 
ředitel gymnázia 

 

 

Mgr. Martin Paclík 
ředitel školy 
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 
náměstí Osvobození 20 
789 01 Zábřeh 
 
tel.: 583/411 138 
fax: 583/416 380 
e-mail: reditel@gyza.cz 
www: http://www.gyza.cz 

mailto:reditel@gyza.cz
http://www.gyza.cz/
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