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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 2017/2018 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 2017/2018 se vzdělávalo na 
gymnáziu 335 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 2016/2017 
 

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 2017/2018 
- 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, kroužky

Volitelné předměty
- - - - - - 2 4

141 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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Povinné předměty
1 2 3 4 5/I 6/II 7/III 8/IV

4 4 4 5 4 4 3

5 4
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NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
 
Volitelný předmět 1 – 2 
Profilové maturitní semináře 
– dvouletý kurz – 3.- 4. ročník G4 resp. 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 resp. 7. ročník G8 
 
1. Deskriptivní geometrie  
2. Latinský jazyk 
3. Praktikum z biologie 
4. Praktikum z fyziky 
5. Praktikum z chemie 
6. 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 
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ÚDAJE O ŽÁCÍCH ŠKOLY 
 

 
POČET TŘÍD V ROČNÍCÍCH 
ve školním roce 2017-2018 
 

1. 2. 3. 4. 5./I. 6./II. 7./III. 8./IV.
osmileté 1 1 1 1 1 1 1 1
čtyřleté 1 1 1 1
celkem 1 1 1 1 2 2 2 2 12

počet        
tříd

gymnázium
r o č n í k

 
 
 
STAV ŽÁKŮ A JEHO ZMĚNY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 
 

žáků žáků
30.9.2017 přestup přerušení zanechání vyloučení absolventi přestup uk. přeruš. přijetí 31.8.2018

79-41-K/41 1 30 1 0 0 0 0 0 0 0 29
79-41-K/41 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
79-41-K/41 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
79-41-K/41 4 29 0 0 0 0 29 0 0 0 0
79-41-K/41 Celkem 117 1 0 0 0 29 0 0 0 87
79-41-K/81 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
79-41-K/81 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
79-41-K/81 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
79-41-K/81 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
79-41-K/81 5 27 2 0 0 0 0 0 0 0 25
79-41-K/81 6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
79-41-K/81 7 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
79-41-K/81 8 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0
79-41-K/81 Celkem 218 2 0 0 0 20 0 0 0 196

335 3 0 0 0 49 0 0 0 283

přírůstek

Gymnázium celkem

úbytek žáků
obor ročník
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ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI  
A ŽÁCI MIMOŘÁDNĚ NADANÍ 
 

TP ZP SP VŘ VPU VPCh A LMP SZ VV MN celkem
79-41-K/41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79-41-K/41 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
79-41-K/41 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
79-41-K/41 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
79-41-K/41 Celkem 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
79-41-K/81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79-41-K/81 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
79-41-K/81 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
79-41-K/81 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
79-41-K/81 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
79-41-K/81 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
79-41-K/81 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
79-41-K/81 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79-41-K/81 Celkem 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 11

0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 2 15Gymnázium celkem

ročníkobor
SVP a mimořádné nadání

 
 
Použité zkratky:  TP – tělesné postižení, ZP – zrakové postižení, SP – sluchové postižení, VŘ - vady řeči,  

VPU – vývojové poruchy učení, VPCh - vývojové poruchy chování, A – autismus,  
LMP – lehké mentální postižení, SZ – sociální znevýhodnění, VV - více vad, MN – mimořádné nadání 
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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 71 30 12 17 0 17 0 16 28
79-41-K/81 80 30 19 13 0 11 0 11 30
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2. kolo přijímacího řízení 
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79-41-K/41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79-41-K/81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Přijímací řízení celkem 

79-41-K/41 71 12 28 0 0 0 71 12 28
79-41-K/81 80 19 30 0 0 0 80 19 30

Celkem 151 31 58 0 0 0 151 31 58
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POČTY ŽÁKŮ PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ 
 
Do vyššího ročníku nebyl ve školním roce 2017/2018 přijat žádný žák. 
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PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU 
 
Přijímací řízení probíhalo v souladu s § 59 a následujícími zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.  
 
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 2018/2019“ vydanými 
ředitelem Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 dne 22. 1. 2018 pod č.j. GYZA 19/2018. 
 
Bylo deklarováno přijetí nejvýše 30 žáků (otevření 1 třídy). Přihlášku ke vzdělávání v 1. ročníku čtyřletého 
gymnázia v oboru 79-41-K/41 podalo v 1. kole 71 uchazečů. V souladu se stanovenými kritérii byly 
uchazeči hodnoceni podle: 
a) hodnocení uchazečů na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 
b) výsledků dosažených uchazeči v testech, které byly součástí jednotné přijímací zkoušky dle § 60 

odst. 5 a § 60b odst. 2 školského zákona,  
c) výsledků dosažených uchazeči ve vybraných soutěžích vyhlašovaných MŠMT. 
Testy jednotné přijímací zkoušky se konaly v termínech stanovených MŠMT - 12. 4. a 16. 4. 2018. 
Realizací jednotných přijímacích zkoušek bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.  
 
Ve stanovených termínech vykonalo jednotné přijímací zkoušky všech 71 přihlášených uchazečů.  
Při splnění podmínek přijetí stanovených v kritériích přijímacího řízení (viz níže) bylo pro přijetí či nepřijetí 
uchazeče ke vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání rozhodující pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení, které bylo stanoveno způsobem popsaným v kritériích přijímacího řízení. 
 
Na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení bylo dne 27. 4. 2018 oznámeno rozhodnutí o přijetí 
ke vzdělávání v gymnáziu 30 uchazečům, kteří splnili podmínky přijetí a kteří se nejlépe umístili v pořadí 
podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Z 30 přijatých odevzdalo 12 uchazečů v zákonem 
stanovené lhůtě zápisový lístek a potvrdilo tak úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Dvacet šest 
nepřijatých uchazečů podalo odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Z toho 9 
uchazečů později vzalo podané odvolání zpět. V souladu s § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  
ve znění pozdějších předpisů a s § 183 odst. 3 školského zákona bylo vyhověno odvolání 17 uchazečů. 
Z toho 16 uchazečů odevzdalo v zákonem stanovené lhůtě zápisový lístek a potvrdilo tak úmysl vzdělávat 
se v dané střední škole. 
Dne 23. 5. 2018 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení. Ve druhém kole přijímacího řízení nebyla 
podána žádná přihláška ke vzdělávání. 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 2018/2019“ vydanými 
ředitelem Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 dne 22. 1. 2018 pod č.j. GYZA 20/2018. 
 
Bylo deklarováno přijetí nejvýše 30 žáků (otevření 1 třídy). Přihlášku ke vzdělávání v 1. ročníku nižšího 
stupně osmiletého gymnázia v oboru 79-41-K/81 podalo v 1. kole 80 uchazečů. V souladu se 
stanovenými kritérii byly uchazeči hodnoceni podle: 
a) hodnocení uchazečů na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 
b) výsledků dosažených uchazeči v testech, které byly součástí jednotné přijímací zkoušky dle § 60 

odst. 5 a § 60b odst. 2 školského zákona,  
c) výsledků dosažených uchazeči ve vybraných soutěžích vyhlašovaných MŠMT. 
 
Testy jednotné přijímací zkoušky se konaly v termínech stanovených MŠMT - 13. 4. a 17. 4. 2018.  
Realizací jednotných přijímacích zkoušek bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.  
 
Ve stanovených termínech vykonalo jednotné přijímací zkoušky 63 přihlášených uchazečů. Jeden 
přihlášený uchazeč se zkoušek v jednom ze stanovených termínů nezúčastnil. Jelikož tento uchazeč svoji 
nepřítomnost neomluvil v souladu s § 60c odst. 3 školského zákona, nebyl mu stanoven náhradní termín 
pro vykonání přijímací zkoušky. 2017. Při splnění podmínek přijetí stanovených v kritériích přijímacího 
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řízení (viz níže) bylo pro přijetí či nepřijetí uchazeče ke vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání 
rozhodující pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení, které bylo stanoveno 
způsobem popsaným v kritériích přijímacího řízení. 
 
Na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení bylo dne 27. 4. 2018 oznámeno rozhodnutí o přijetí 
ke vzdělávání v gymnáziu 30 uchazečům, kteří splnili podmínky přijetí a kteří se nejlépe umístili v pořadí 
podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Z 30 přijatých odevzdalo 20 uchazečů v zákonem 
stanovené lhůtě zápisový lístek a potvrdilo tak úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Jeden uchazeč 
později vzal zápisový lístek zpět. Osmnáct nepřijatých uchazečů podalo odvolání proti rozhodnutí  
o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Z toho 5 uchazečů později vzalo podané odvolání zpět. 
V souladu s § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a s § 183 odst. 3 
školského zákona bylo vyhověno odvolání 11 uchazečů. Všichni tito uchazeči odevzdali v zákonem 
stanovené lhůtě zápisový lístek a potvrdili tak úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Zbývající 2 
odvolání byla předána Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolací orgán 
těmto odvoláním nevyhověl. Další kola přijímacího řízení nebyla vyhlášena. 
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 
č.j.: GYZA 19/2018 
 
Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole 
v oboru 79-41-K/41 pro školní rok 2018/2019 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1) Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20, podle  
§ 60 odst. 2 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 2018/2019. 

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 hodnocení výsledků klasifikace uchazeče  
na vysvědčeních 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) „Body za test z českého jazyka" (BC) se rozumí bodové hodnocení výsledku testu ze vzdělávacího 
oboru Český jazyk a literatura, který bude součástí jednotné přijímací zkoušky dle  
§ 60 odst. 5 a § 60b odst. 2 školského zákona. 

6) „Body za test z matematiky" (BM) se rozumí bodové hodnocení výsledku testu ze vzdělávacího oboru 
Matematika a její aplikace, který bude součástí jednotné přijímací zkoušky dle § 60 odst. 5  
a § 60b odst. 2 školského zákona. 

7) „Body za testy" (BT) se rozumí součet bodů za test z českého jazyka a bodů za test z matematiky. 

8) „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 vyhlášených ve Věstníku MŠMT sešit  
6-7/2017 pro školní rok 2017/2018 a označených A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A10, A11, A13, 
nebo v odpovídajících soutěžích vyhlášených ve Věstníku MŠMT sešit 7-8/2016 pro školní rok 
2016/2017, 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 (resp. více kolech jedné soutěže), získává body pouze za tu 
soutěž (resp. kolo soutěže), ve které dosáhl nejlepšího výsledku. Umístění v soutěži musí být 
doloženo diplomem nebo jeho úředně ověřenou kopií nejpozději do 25. dubna 2018. 

9)  „Výsledným bodovým hodnocením“ (VH) uchazeče se rozumí počet bodů, který je součtem bodů za 
průměrný prospěch, bodů za testy a bodů za soutěže. 

10) „Redukovaným bodovým hodnocením“ (RH) uchazeče se rozumí počet bodů, který je součtem bodů 
za průměrný prospěch, bodů za test z matematiky 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 30 uchazečů.  
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Článek 4 
Hodnocení uchazečů 

1) V 1. kole přijímacího řízení budou uchazeči hodnoceni podle 
a) hodnocení uchazečů na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 
b) výsledků dosažených uchazeči v testech, které budou součástí jednotné přijímací zkoušky dle § 

60 odst. 5 a § 60b odst. 2 školského zákona,  
c) výsledků dosažených uchazeči ve vybraných soutěžích vyhlašovaných MŠMT. 

2) Podíl jednotlivých složek hodnocení uchazeče na jeho výsledném bodovém hodnocení bude 
následující: 
a) body za průměrný prospěch dle článku 2 odstavce 4 - maximálně 30 bodů, 
b) body za test z českého jazyka dle článku 2 odstavce 5 - maximálně 50 bodů, 
c) body za test z matematiky dle článku 2 odstavce 6 - maximálně 50 bodů, 
d) body za soutěže dle článku 2 odstavce 8 - maximálně 10 bodů. 

3) Nelze-li výsledky uchazeče z předchozího vzdělávání hodnotit body podle článku 2 odstavce 4, 
protože mu v některém z pololetí uvedených v článku 2 v odstavcích 1, 2, 3 nebylo vydáno 
vysvědčení spádovou školou nebo jinou školou zapsanou v České republice do rejstříku škol  
a školských zařízení, budou výsledky tohoto uchazeče z předchozího vzdělávání hodnoceny 
tříčlennou komisí ve složení ředitel školy, zástupce ředitele školy a výchovný poradce na základě 
předložených dokladů o předchozím vzdělávání a pohovoru s uchazečem. Komise výsledky 
uchazeče z předchozího vzdělání ohodnotí počtem bodů (BP) tak, aby hodnocení bylo porovnatelné s 
bodovým hodnocením ostatních uchazečů dle článku 2 odstavců 1, 2, 3 a 4.   

4) Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání  
v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost vykonání testu ze vzdělávacího oboru 
Český jazyk a literatura podle článku 2 odstavce 5. Znalost českého jazyka, která je nezbytná  
pro vzdělávání v uvedeném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem před 
komisí ve složení ředitel školy, výchovný poradce a pedagogický pracovník s odbornou kvalifikací pro 
výuku českého jazyka a literatury. Komise znalost českého jazyka, která je nezbytná  
pro vzdělávání v uvedeném oboru vzdělání, ohodnotí jedním z výroků „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. 

5) Podmínkou přijetí uchazeče ke vzdělávání v prvním ročníku čtyřletého gymnázia je splnění obou 
následujících podmínek, s výjimkou uvedenou v odstavci 6: 
a) zisk alespoň 30 bodů za testy (BT) dle článku 2 odstavce 7, 
b) dosažení výsledného bodového hodnocení (VH) dle článku 2 odstavce 9 alespoň 40 bodů. 

6) V případě uchazeče uvedeného v odstavci 4 je podmínkou jeho přijetí ke vzdělávání v prvním ročníku 
čtyřletého gymnázia splnění všech následujících podmínek: 
a) zisk alespoň 15 bodů za test z matematiky (BM) dle článku 2 odstavce 6, 
b) dosažení redukovaného bodového hodnocení (RH) dle článku 2 odstavce 10 alespoň 25 bodů, 
c) hodnocení znalosti českého jazyka dle odstavce 6 výrokem „vyhověl“.  

7) 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 testy a v případě rovnosti bodů za testy více uchazečů budou tito 
vzájemně seřazeni sestupně podle bodů za test z matematiky. 

8) Pro zařazení uchazečů uvedených v odstavci 4 do výsledného pořadí podle odstavce 7 bude 
vytvořeno pořadí uchazečů podle redukovaného hodnocení přijímacího řízení. Toto pořadí bude 
vytvořeno tak, že uchazeči budou seřazeni sestupně podle redukovaného bodového hodnocení. 
V případě rovnosti redukovaného bodového hodnocení více uchazečů budou tito vzájemně seřazeni 
sestupně podle bodů za test z matematiky. Pořadí uchazečů uvedených v odstavci 4 podle 
redukovaného hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů podle 
výsledků hodnocení přijímacího řízení stanoveného podle odstavce 7.  
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č.j.: GYZA 20/2018 
 
Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole 
v oboru 79-41-K/81 pro školní rok 2018/2019 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1) Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20, podle  
§ 60 odst. 2 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 2018/2019. 

Článek 2 
Vymezení pojmů 

1) 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. 

2) 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. 

3) 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. 

4) „Body za průměrný prospěch“ (BP) se rozumí bodové hodnocení výsledků klasifikace uchazeče  
na vysvědčeních 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. 

5)  „Body za test z českého jazyka" (BC) se rozumí bodové hodnocení výsledku testu ze vzdělávacího 
oboru Český jazyk a literatura, který bude součástí jednotné přijímací zkoušky dle  
§ 60 odst. 5 a § 60b odst. 2 školského zákona. 

6) „Body za test z matematiky" (BM) se rozumí bodové hodnocení výsledku testu ze vzdělávacího oboru 
Matematika a její aplikace, který bude součástí jednotné přijímací zkoušky dle § 60 odst. 5  
a § 60b odst. 2 školského zákona. 

7) „Body za testy" (BT) se rozumí součet bodů za test z českého jazyka a bodů za test z matematiky. 

8) „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 vyhlášených ve Věstníku MŠMT sešit  
6-7/2017 pro školní rok 2017/2018 a označených A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A10, A11, A13, 
nebo v odpovídajících soutěžích vyhlášených ve Věstníku MŠMT sešit 7-8/2016 pro školní rok 
2016/2017, 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 (resp. více kolech jedné soutěže), získává body pouze za tu 
soutěž (resp. kolo soutěže), ve které dosáhl nejlepšího výsledku. Umístění v soutěži musí být 
doloženo diplomem nebo jeho úředně ověřenou kopií nejpozději do 25. dubna 2018. 

9) „Výsledným bodovým hodnocením“ (VH) uchazeče se rozumí počet bodů, který je součtem bodů za 
průměrný prospěch, bodů za testy a bodů za soutěže. 

10) „Redukovaným bodovým hodnocením“ (RH) uchazeče se rozumí počet bodů, který je součtem bodů 
za průměrný prospěch, bodů za test z matematiky a bodů za soutěže. 

Článek 3 
Počet přijímaných uchazečů 

1) Do prvního ročníku vzdělávání v nižším stupni osmiletého gymnázia, v oboru vzdělání 79-41-K/81 
Gymnázium, v denní formě vzdělávání, bude přijato nejvýše 30 uchazečů.  
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Článek 4 
Hodnocení uchazečů 

1) V 1. kole přijímacího řízení budou uchazeči hodnoceni podle 
a) hodnocení uchazečů na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 
b) výsledků dosažených uchazeči v testech, které budou součástí jednotné přijímací zkoušky dle § 

60 odst. 5 a § 60b odst. 2 školského zákona,  
c) výsledků dosažených uchazeči ve vybraných soutěžích vyhlašovaných MŠMT. 

2) Podíl jednotlivých složek hodnocení uchazeče na jeho výsledném bodovém hodnocení bude 
následující: 
a) body za průměrný prospěch dle článku 2 odstavce 4 - maximálně 30 bodů, 
b) body za test z českého jazyka dle článku 2 odstavce 5 - maximálně 50 bodů, 
c) body za test z matematiky dle článku 2 odstavce 6 - maximálně 50 bodů, 
d) body za soutěže dle článku 2 odstavce 8 - maximálně 10 bodů. 

3) Nelze-li výsledky uchazeče z předchozího vzdělávání hodnotit body podle článku 2 odstavce 4, 
protože mu v některém z pololetí uvedených v článku 2 v odstavcích 1, 2, 3 nebylo vydáno 
vysvědčení spádovou školou nebo jinou školou zapsanou v České republice do rejstříku škol a 
školských zařízení, budou výsledky tohoto uchazeče z předchozího vzdělávání hodnoceny tříčlennou 
komisí ve složení ředitel školy, zástupce ředitele školy a výchovný poradce na základě předložených 
dokladů o předchozím vzdělávání a pohovoru s uchazečem. Komise výsledky uchazeče 
z předchozího vzdělání ohodnotí počtem bodů (BP) tak, aby hodnocení bylo porovnatelné s bodovým 
hodnocením ostatních uchazečů dle článku 2 odstavců 1, 2, 3 a 4.   

4) Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání  
v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost vykonání testu ze vzdělávacího oboru 
Český jazyk a literatura podle článku 2 odstavce 5. Znalost českého jazyka, která je nezbytná  
pro vzdělávání v uvedeném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem před 
komisí ve složení ředitel školy, výchovný poradce a pedagogický pracovník s odbornou kvalifikací pro 
výuku českého jazyka a literatury. Komise znalost českého jazyka, která je nezbytná  
pro vzdělávání v uvedeném oboru vzdělání, ohodnotí jedním z výroků „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. 

5) Podmínkou přijetí uchazeče ke vzdělávání v prvním ročníku osmiletého gymnázia je splnění obou 
následujících podmínek, s výjimkou uvedenou v odstavci 6: 
a) zisk alespoň 30 bodů za testy (BT) dle článku 2 odstavce 7, 
b) dosažení výsledného bodového hodnocení (VH) dle článku 2 odstavce 9 alespoň 45 bodů. 

6) V případě uchazeče uvedeného v odstavci 4 je podmínkou jeho přijetí ke vzdělávání v prvním ročníku 
osmiletého gymnázia splnění všech následujících podmínek: 
a) zisk alespoň 15 bodů za test z matematiky (BM) dle článku 2 odstavce 6, 
b) dosažení redukovaného bodového hodnocení (RH) dle článku 2 odstavce 10 alespoň 30 bodů, 
c) hodnocení znalosti českého jazyka dle odstavce 6 výrokem „vyhověl“.  

7) 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 testy a v případě rovnosti bodů za testy více uchazečů budou tito 
vzájemně seřazeni sestupně podle bodů za test z matematiky. 

8) Pro zařazení uchazečů uvedených v odstavci 4 do výsledného pořadí podle odstavce 7 bude 
vytvořeno pořadí uchazečů podle redukovaného hodnocení přijímacího řízení. Toto pořadí bude 
vytvořeno tak, že uchazeči budou seřazeni sestupně podle redukovaného bodového hodnocení. 
V případě rovnosti redukovaného bodového hodnocení více uchazečů budou tito vzájemně seřazeni 
sestupně podle bodů za test z matematiky. Pořadí uchazečů uvedených v odstavci 4 podle 
redukovaného hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů podle 
výsledků hodnocení přijímacího řízení stanoveného podle odstavce 7.   
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ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 
 

počet
skutečný přepočtený třídních učitelů

ředitel školy 1 1,000
ZŘ pro TV - ZSO 1 1,000
výchovný poradce 1 0,944
učitelé VVP 26 23,713 12
učitelé OP 0 0
externí učitelé 0 0
celkem za školu 29 26,657 12

počet žáků na ped. pracovníka 11,45 12,45

počet žáků školy 332

součást zařazení/funkce skutečný přepočtený
vedoucí TEÚ 1 1,000
správce budov 1 1,000
účetní 1 1,000
uklízečky 3 3,000
vedoucí školní jídelny 1 1,000
kuchařky 3 3,000
celkem za školu 10 10,000

počet zaměstnanců

gymnázium

školní jídelna

Údaje o pedagogických pracovnících k 30.6.2018

počet zaměstnanců

vedení                   
školy

teoretické 
vyučování

Údaje o nepedagogických pracovnících k 30.6.2018
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PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ – APROBOVANOST 
 

      Školní rok  2017/2018, stav k 30. 6. 2018 
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ŘÍZENÍ ŠKOLY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ředitelství

Vedení školy

viz. výše

Mgr. Blanka Horvátová

Věra Zankelová

Komise vedoucích předmětových sekcí

Čj a Ev Mgr. Radka Strašilová

M a Dg RNDr. Jaroslav Hajtmar 

Cizích jazyky                       
(AJ, NJ, FrJ, RJ, ŠpJ, L)

Mgr. Irena Nenčevová

Společenské vědy                                               
(OV a ZSV, D, Z)

Mgr. Hana Mikušková 

Přírodní vědy                                         
(F, Ch, Bi)

PaedDr. Jana Drlíková 

ICT RNDr. Lubomír Pek 

TV Mgr. Zdeněk Zimmermann

výchovný poradce

vedoucí technicko-ekonomického úseku

vedoucí 
předmětové 

sekce

ředitel školy Mgr. Martin Paclík

zástupce ředitele
Zbyněk Vlk

zástupce statutárního orgánu

ředitelství
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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 - 3 

 

správce budov  
(příplatek podle § 124 odst. 

4 zákona 262/2006Sb.) 
 

 
uklízečka 

 

 
uklízečka - 3 

ZŘ - ZSO 
Vedoucí pedagogického 

úseku  
(1. stupeň řízení) 

 
učitel 

 
učitel - 27 
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PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
 
 
VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST 
 
Vzdělávací program školy 
NG – Výuka probíhala již jedenáctým rokem podle ŠVP vypracovaného v souladu s RVP ZV (osmým 
rokem ve všech ročnících). Plnění ŠVP je pravidelně vyhodnocováno a v případě nutnosti je ŠVP 
upravován formou dodatků. Ve výuce je největší důraz kladen na vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 
komunikace a Matematika a její aplikace, které považujeme za hlavní pilíře jak základního, tak středního 
vzdělávání. Opomíjeny však nejsou ani další vzdělávací oblasti. Vedle získávání základní orientace ve 
společenských a přírodních vědách, která je nezbytná pro úspěšné pokračování ve vzdělávání na vyšším 
stupni gymnázia nebo na jiné střední škole, je kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Škola 
pravidelně sleduje a vyhodnocuje výsledky své činnosti. Ve stěžejních oblastech škola pravidelně využívá 
i externích srovnávacích testování.  
Všechny úkoly byly v roce 2017/2018 splněny. Výsledky vzdělávání žáků ve všech vzdělávacích 
oblastech byly na stejné (velmi dobré) úrovni jako v předchozích letech.  
 
VG – Devátým rokem pokračovala výuka podle ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté 
gymnázium, který je zpracován v souladu s RVP G a podle kterého se od školního roku 2012/2013 
vzdělávají již všechny třídy vyššího gymnázia. Plnění ŠVP je pravidelně vyhodnocováno a v případě 
nutnosti je ŠVP upravován formou dodatků. Také v uplynulém školním roce patřilo mezi hlavní úkoly 
úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek, které se konaly poosmé podle „nového“ modelu, a příprava žáků 
k dalšímu studiu na VŠ a VOŠ.  
Všechny úkoly byly v roce 2017/2018 splněny. Zejména maturitní zkoušky škola zvládla opět dobře  
(viz Výsledky výchovně vzdělávací činnosti).  
  
Spolupráce se žáky a učiteli ZŠ a MŠ 
Gymnázium ve školním roce 2017/2018 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 českého jazyka a z matematiky ve stejné podobě  
a atmosféře, jako u „ostrých PZ“. Výsledky žáků byly vyhodnoceny a zveřejněny pod anonymními 
identifikačními čísly na internetových stránkách školy, takže každý žák měl možnost porovnat své 
výsledky se svými vrstevníky a odhadnout tak své možnosti v budoucím přijímacím řízení. 
Již sedmým rokem gymnázium pořádalo také přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro zájemce  
z 5. a z 9. tříd ZŠ. Kurzy probíhaly pro každý ročník jedenkrát týdně od konce ledna do dubna. 
V rámci týdne mateřského jazyka (19. – 23. 2. 2018) gymnázium připravilo soutěžní dopoledne pro žáky 
nižšího gymnázia zaměřené na znalosti a dovednosti v českém jazyce (22. 2.). Stejnou soutěž naše škola 
uspořádala 23. 2. také pro žáky zábřežských ZŠ. Aktivity připravené žáky vyššího gymnázia se setkaly  
s velmi kladným hodnocením ze strany žáků i učitelů ZŠ.  
Divadelní kroužek gymnázia nacvičil v uplynulém roce divadelní hru „Charleyho teta“ a po úspěšných 
představeních pro žáky naší školy uspořádal v květnu 2018 představení také pro žáky ZŠ Zábřeh, 
Boženy Němcové 1503/15. V květnu žáci vyššího gymnázia také pomáhali organizovat Zábřežské hry – 
sportovní akci pro ZŠ organizovanou Základní školou, Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15. Několikaletou 
tradici má již také spolupráce se zábřežskými mateřskými školami. Žáci kvarty osmiletého gymnázia, 
stejně jako v několika předchozích letech, nacvičili v rámci výuky českého jazyka divadelní představení 
„Jirka s kozů“, které v červnu hráli pro děti zábřežských mateřských škol. Žáci vyššího gymnázia v květnu 
letošního roku opět pomáhali organizačně zajišťovat Mateřinkový den (olympiáda zábřežských MŠ).  
 
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, byl omezen, zejména v důsledku 
tradičně nízkého objemu prostředků přidělených na přímé ONIV, ze kterých je navíc organizace povinna 
hradit nemocenské v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti. V maximální možné míře jsme se snažili 
využívat bezplatné vzdělávací akce. Jako jedna z aktivit projektu „Šablony pro Gymnázium Zábřeh“ 
realizovaného v rámci výzvy č. 02_16_035 OP VVV (Šablony pro SŠ a VOŠ) se uskutečnila společná 
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vzdělávací akce pro pedagogický sbor – seminář „Osobnostně sociální rozvoj pedagogů“ v rozsahu 24 
hodin. V září příštího roku plánujeme rovněž v rámci projektu další společnou vzdělávací akci – seminář 
„Práce pedagoga s heterogenní skupinou žáků“ v rozsahu 8 hodin.  
 
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané žáky 
Ve školním roce 2017/2018 se v naší škole vzdělávalo 13 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
a 2 mimořádně nadaní žáci. Ve všech případech žáků se SVP se jednalo o vývojové poruchy učení. 
Celkem 3 žáci se v uplynulém roce vzdělávali podle individuálního vzdělávacího plánu – 1 žák se SVP a 
2 mimořádně nadaní žáci. Všem žákům byla poskytována standardní podpora podle doporučení 
školského poradenského zařízení.  
Žákům s potřebou podpůrných opatření 1. stupně byla poskytována individualizovaná pomoc učitele 
(etapa přímé podpory žáka ve výuce učitelem) na základě vlastní pedagogické diagnostiky. Pro 1 žáka 
škola vypracovala plán pedagogické podpory. Spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a 
koordinaci poskytování podpůrných opatření žákům zajišťovala výchovná poradkyně.  
 
Mezinárodní partnerství 
Gymnázium Zábřeh udržuje již od roku 2001 partnerské vztahy s Gymnáziem Marktbreit. Obě školy 
pravidelně realizují společné česko-německé projekty. Ve školním roce 2017/2018 probíhala příprava 
dalšího společného projektu, který bude realizován ve školním roce 2018/2019. Projekt bude opět 
realizován ve spolupráci se spolkem Sdružení Gyza a škola bude žádat o finanční podporu Česko-
německý fond budoucnosti a Olomoucký kraj.  

Škola také udržuje vztahy se školou South Side Area School District, Hookstown, Pennsylvania, USA. 
Spolupráce započala návštěvou amerických žáků a učitelů v ČR již ve školním roce 2006/2007. Odsud se 
uskutečnily 3 výměnné pobyty žáků a učitelů v ČR a v USA. Zatím poslední návštěvu z USA jsme hostili 
v červnu 2016 a v dubnu 2017 skupina našich žáků a učitelů navštívila partnerskou školu v USA. 
V uplynulém roce začala příprava další společné akce. Přípravy budou pokračovat v následujícím roce a 
ve školním roce 2019-2020 plánujeme další návštěvu žáků a pedagogů partnerské školy v CŘ. 
 
Informační systém (vnější, vnitřní) 
Gymnázium Zábřeh má vlastní internetové 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, informace o přijímacím řízení, …). 
V průběhu roku byla již jedenáctým 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. V uplynulém roce jsme začali využívat také elektronické třídní 
knihy, které jsou součástí systému.  
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  
 
· zjišťovat úroveň výchovně vzdělávacího procesu  
· sledování využívání výchovně vzdělávacích strategií vedoucích k vytváření klíčových kompetencí  
· sledování poskytování podpůrných opatření žákům se SVP 
· sledování adaptace žáků 1. ročníků na gymnaziální vzdělávání 
· sledovat přípravu žáků maturitních ročníků na povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky 
· sledování úrovně výuky v seminářích – kvalita přípravy na VŠ 
· sledování dodržování zásad hodnocení žáků stanovených školním řádem 
· sledování „časové“ kázně žáků a vyučujících (nástupy do hodin…) 

Hospitační činností nebyly zjištěny závažnější nedostatky ve sledovaných oblastech. Úroveň výuky lze 
hodnotit jako dobrou nebo velmi dobrou. VV strategie k naplňování KK jsou vhodně využívány. Míra 
uplatňování VV strategií směřujících k utváření KK je rozdílná, což většinou odpovídá povaze předmětů. 
Již několik let se daří využívat projektové vyučování, zejména zapojováním projektových dnů do plánu 
činnosti školy (Den mateřského jazyka, Den Země, Den s německým jazykem, atd.). Ve stylu výuky 
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jednotlivých vyučujících existují rozdíly, místy ještě převládá frontální styl výuky. Ke zlepšení stávajícího 
stavu je zapotřebí zlepšit vzájemný přenos zkušeností a dobrých příkladů mezi vyučujícími. Mezi hlavní 
priority školy proto patří trvale zlepšovat spolupráci učitelů. Za tímto účelem byly již v minulosti zavedeny 
vzájemné hospitace vyučujících. V jejich realizaci, která trvá již od roku 2012/2013, jsme pokračovali také 
v uplynulém roce. Vzájemné hospitace zatím ještě nenaplnily všechna očekávání, podařilo se však 
překonat prvotní pochybnosti a obavy. Realizace vzájemných hospitací ukazuje, že mohou být přínosem 
pro rozvoj vzájemné spolupráce učitelů, pro zvyšování kvality výuky i pro zlepšení vzájemných vazeb 
mezi různými vyučovacími předměty. Plánujeme proto tuto myšlenku i v dalších letech. Je třeba 
dosáhnout stavu, kdy se vzájemné hospitace stanou samozřejmou součástí práce učitelů.       
 
Realizace plánovaných akcí 
Byly úspěšně realizovány akce plánované na školní rok 2017/2018 (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 externích srovnávacích testováních,  
v různých soutěžích a olympiádách a při přijímacím řízení na vysoké nebo vyšší odborné školy. Výsledky 
žáků ve školním roce 2017/2018 jsou pokračováním tohoto dlouhodobého trendu. 

Ve 4. ročníku nižšího gymnázia proběhlo v uplynulém roce již tradičně testování z českého jazyka, 
matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů, V těchto testech dosáhli žáci naší 
školy ve srovnání se všemi svými vrstevníky zúčastněnými v testování výrazně nadprůměrných výsledků.  

O kvalitě vzdělávací činnosti školy na vyšším stupni gymnázia vypovídají zejména výsledky maturitních 
zkoušek, které škola zvládla v uplynulém roce opět dobře. V jarním termínu konalo maturitní zkoušky 
všech 49 žáků maturitního ročníku. Z toho uspělo ve společné části MZ 48 maturantů, neuspěl tedy  
1 žák. Celkem ve společné i profilové části maturitní zkoušky neuspěli 2 maturanti. Oba tito žáci vykonali 
úspěšně opravné maturitní zkoušky v podzimním termínu. Maturitní zkoušky tedy v uplynulém roce 
vykonalo úspěšně všech 49 žáků maturitního ročníku, z toho 22 maturantů prospělo s vyznamenáním.  

Mezi největší úspěchy žáků školy v soutěžích patří 1. místo v krajském kole soutěže v šachu, 1. místo 
v krajském kole Bobříka informatiky a 1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády.  

Úspěšnost našich absolventů v přijímacím řízení na VŠ a VOŠ dosáhla v tomto školním roce 92%. 
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 se školní metodičkou prevence, 
ředitelem školy a jeho zástupcem a třídními učiteli. Všechny akce, které na tomto úseku proběhly, jsou 
součásti Minimálního preventivního programu školy. Spolupráce s vedením školy a s většinou třídních 
učitelů byla dobrá. Výborná je vzájemná spolupráce a informovanost mezi VP a ŠMP. Stejně jako  
v minulých letech i letos pokračovala úspěšná spolupráce školy s externí psycholožkou p. Mgr. Veronikou 
Jarmarovou. Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, zejména v oblasti péče o žáky 
se SVP a žáky mimořádně nadané.  
 
Vzdělávání VP  
Dne 31. října 2017 se výchovná poradkyně zúčastnila veletrhu vysokých škol Gaudeamus 2017  
v Brně. Dne 8. prosince 2017 se zúčastnila školení „Motivace a syndrom vyhoření“ paní dr. Věry Facové, 
dne 14. března 2018 pracovního setkání k tématu „Kariérové poradenství“ konaného v rámci projektu 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na SOŠ v Šumperku, dne 7. dubna 2018 
potom školení dr. Facové „Práce s heterogenní skupinou“ na základní škole v Rohli, 9. a 10. května 2018 
školení k tvorbě adaptačních programů pořádaného PPP Přerov. Ve dnech 27. a 28. června 2018 se VP 
zúčastnila školení p. dr. Věry Facové „Osobnostně sociální rozvoj“ pořádaného pro pedagogický sbor 
Gymnázia Zábřeh v rámci Šablon pro SŠ.  
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Činnost v oblasti kariérního poradenství  
V oblasti kariérového poradenství probíhala informační činnost ohledně možností pomaturitního studia 
systematicky v průběhu celého školního roku. Formou informační schůzky v září 2017 a v říjnu 2017  
a následujícími individuálními, či příležitostnými krátkými informačními schůzkami byli žáci maturitního 
ročníku průběžně seznamováni se systémem přijímacího řízení a studiem na VŠ, způsobem vyplňování 
přihlášek ke studiu na VŠ, VOŠ atd. Výchovná poradkyně žáky informovala o možnosti navštívit veletrh 
pomaturitního studia Gaudeamus, o Dnech otevřených dveří na jednotlivých VŠ, o přípravných kurzech  
k přijímacímu řízení. Žáci byli rovněž seznamováni s možnostmi studia v zahraničí.  

Dne 15. září 2017 se uskutečnila beseda pro maturitní ročník s p. profesorem I. Kotlánem z Národní 
vzdělávací agentury Sokrates o vysokoškolském systému a možnostech přípravy ke studiu na VŠ. Dne 
13. října 2017 následovala přednáška zástupců agentury Scio o  Národních srovnávací zkouškách, také 
pro studenty  posldního ročníku.  Dne 14. října 2017 proběhla v prostorách školy prezentace VUT v Brně 
pro žáky 3. a 4. ročníků vyššího gymnázia. V týdnu od 31. října do 3. listopadu 2017 se měli žáci 3. a 4. 
ročníku VG možnost zúčastnit veletrhu vysokých škol Gaudeamus 2017 v Brně. Dne 5. února 2018  
se konal 3. ročník akce pro žáky 2., 3. a 4. ročníků vyššího gymnázia „Školní Gaudeamus“. Během této 
akce absolventi Gymnázia Zábřeh, dnes studenti VŠ prezentovali žákům školy možnosti 
vysokoškolského studia na svých VŠ a předávali jim své cenné zkušenosti a rady. Dne 18. dubna 2018 
byla pro žáky maturitního ročníku uspořádána beseda se zástupkyní Úřadu práce v Šumperku. Pro žáky 
1. – 3. ročníku VG probíhaly během celého roku konzultace k výběru volitelných předmětů. Ve spolupráci 
s psycholožkou Mgr. V. Jarmarovou byly 31. ledna 2018 zajištěny psychodiagnostické testy profesního 
zaměření, které žákům 2. ročníku a sexty pomohly při výběru volitelných předmětů. Jejich individuální 
vyhodnocení proběhlo 26. února 2018.   

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 VP zúčastnila 7. listopadu 2017 
prezentace středních škol Scholaris v Šumperku, a 14. listopadu 2017 Burzy středních škol v Mohelnici. 
7. prosince 2017 proběhl na gymnáziu Den otevřených dveří, v rámci něhož byli zájemci informování   
o podmínkách studia a přijímacího řízení a současně měli možnost prohlédnout si prostory školy a již 
tradičně si vyzkoušet také „přijímací zkoušky nanečisto“. Podmínky přijímacího řízení byly zveřejněny 
také na internetových stránkách školy. V listopadu a prosinci také VP (případně ŠMP) navštívila základní 
školy v Zábřehu a na informačních schůzkách poskytovala informace o studiu v naší škole  
a o podmínkách přijímacího řízení - týkalo se zejména rodičů žáků 5. a 9. tříd ZŠ. Vedle toho proběhly 
také konzultace s VP základních škol v našem regionu (Štíty, Loštice, Postřelmov, Bludov …). V období 
od února do dubna 2018 naše škola také pořádala pro žáky 5. a 9. tříd základních škol přípravné kurzy  
k přijímacím zkouškám.  
 
Činnost v oblasti prevence negativních jevů  
Pro žáky nastupující do prvních ročníků vyššího gymnázia (z devátých tříd i z NG) se ve dnech 12. – 15. 
září 2017 uskutečnil v rekreačním zařízení Junior v Kunčicích u Starého Města p. Sněžníkem  
pod vedením týmu instruktorů  a pedagogů již devatenáctý ročník adaptačního kurzu pod názvem 
STARTCAMP 2017. 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 ve dnech 6. – 7. září 
2017. V rámci prevence rizikových jevů se žáci třídy G2.A zúčastnili ve dnech 25. - 26. září 2017 
soustředění s názvem Jsme tady. Podobná akce pro třídu G3.A s názvem Fit In se konala ve dnech 16. - 
17. října 2017 a pro třídu G4.A s názvem Soužití ve dnech 23. – 24. října 2017. Všechna tato soustředění 
se konala na Bušínově a spolu se žáky se jich účastnili třídní učitelé, školní metodik prevence nebo 
výchovný poradce a pracovník PPP v Šumperku. 

Součástí preventivního působení na žáky v oblasti negativních jevů byly také přednášky a besedy 
zahrnující široké spektrum témat. Dne 26. září 2017 proběhla interaktivní beseda s paní I. Kafkovou  
pro žáky 2. ročníku VG „Drogová prevence, gambling“ zaměřená na prevenci závislostí. Téhož dne 
proběhla i beseda s p. Kafkovou pro žáky kvarty na téma „Trestní odpovědnost mladistvých“. Pro žáky  
1. ročníku VG byla ve dnech 10. a 18. října 2017 uspořádána beseda „Jak se učit“ s Mgr. Petrem 
Halamou z PPP Šumperk, jejímž cílem bylo usnadnit žákům přechod ze základní na střední školu.  
Dne 16. října se uskutečnila beseda T. Řeháka pro žáky 2. a 3. ročníku VG „O nemoci AIDS, sexu, lásce 
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a věrnosti“. Ve dnech 21. – 22. listopadu 2017 se konaly besedy s D. Stehlíkovou „Jak přežít s rodiči“ pro 
žáky G1.A, „Kouření, slepá ulička“ pro žáky G2.A a „Pít či nepít“ pro žáky G3.A. Dne 30. listopadu 2017 
se žáci 1. ročníku VG zúčastnili přednášky psycholožky Mgr. V. Jarmarové „Poruchy příjmu potravy”  
a 5. prosince 2017 besedy s D. Stehlíkovou „Tvůj život, tvá volba“. Dvě besedy s D. Stehlíkovou 
absolvovali 19. prosince 2017 také žáci tříd G3.A („Rizika internetu“) a G4.A („AIDS“). Žáci 3. ročníku VG 
se dne 27. února 2018 zúčastnili besedy s. I. Kafkovou „Domácí násilí“.  Dne 5. června 2018 proběhla 
beseda s MUDr. Potěšilovou „Čas proměn” pro dívky G1.A. Dne 12. června 2018 se konala beseda  
s MUDr. Potěšilovou pro žáky 4. ročníku NG na téma „Antikoncepce a sexuální násilí” a pro dívky  
1. ročníku VG byla ve dnech 5. a 12. června 2018 uspořádána beseda s MUDr. Potěšilovou „S Tebou  
o Tobě”. Dne 4. června 2018 proběhla beseda s MUDr. Dušanem Fűgnerem pro hochy z 1. ročníku VG 
na téma „Sexualita, hygiena”. Dne 11. června 2018 se zúčastnili žáci 3. ročníku VG besedy “Jak zvládat 
stress” s psycholožkou Mgr. V. Jarmarovou.  

Výše uvedené akce, které jsou nejvýrazněji směrovány na prevenci negativních jevů, nelze 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, …) nebo zapojování žáků do soutěží. K prevenci rizikových jevů patří i pravidelné 
třídní schůzky (24. listopadu 2017, 20. dubna 2018), poskytování informací žákům a jejich zákonným 
zástupcům na webových stránkách školy a v sytému i-škola i stálá možnost konzultací s poradenskými 
pracovníky školy (VP, ŠMP). 
 
 
MATERIÁLNĚ – TECHNICKÁ OBLAST 
 
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 byly v minulých letech 
pořízeny nové učebnice, ke kterým jsou již k dispozici také interaktivní učebnice. V roce 2017/2018 
pokračovala podle potřeby jednotlivých vyučovacích předmětů obnova fondu učebnic. Některé již 
nevyhovující učebnice byly nahrazeny novými tituly (např. nové učebnice a sbírky úloh do matematiky, 
učebnice pro výuku FrJ) a byly nahrazovány nadměrně poškozené učebnice. Celkem bylo na obnovu a 
aktualizaci fondu učebnic v roce 2017 vynaloženo 14 133,- 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 a za období 2006 – 2016 bylo na obnovu 
fondu školní knihovny vynaloženo cca 90 000,- Kč. V roce 2017 byly do školní knihovny pořízeny knihy 
v hodnotě 6 900,- Kč. 
 
Zřízení odborných učeben 
V rámci realizace projektu „Zřízení jazykové laboratoře, laboratoře fyziky a odborné učebny fyziky“ 
financovaného z prostředků IROP (viz. Realizace projektů) byly ve škole zřízeny 3 odborné učebny. 
Učebna fyziky, laboratoř fyziky a jazyková laboratoř.  
V učebně fyziky a v laboratoři fyziky byly zřízeny rozvody nízkého napětí na žákovská pracoviště, které 
umožní provádění žákovských experimentů při výuce o elektřině. Napětí přivedené na žákovská 
pracoviště je centrálně nastavitelné z učitelského pracoviště. Dále byly zřízeny nové rozvody 230 V a 
datové rozvody ukončené v laboratoři fyziky na žákovských pracovištích a na učitelském pracovišti a 
v učebně fyziky na učitelském pracovišti. V učebně fyziky bylo vybudováno nové stupňovité pódium. Také 
v jazykové laboratoři byly zřízeny rozvody 230 V a datové rozvody. Ve všech učebnách byly položeny 
nové podlahové krytiny, byla provedena výmalba a učebny byly vybaveny novým nábytkem.  
Jazyková laboratoř byla vybavena HW a SW firmy Robotel (SmartClass+ Live) pro efektivní řízení výuky 
cizích jazyků. Systém umožňuje také vzdálený přístup učitelů a žáků k jazykové učebně. 
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Dostavba zdvižné plošiny pro imobilní 
V rámci projektu financovaného z prostředků IROP byla provedena také opatření k zajištění 
bezbariérovosti učeben. Zdvižná plošina pro imobilní, která dosud sahala pouze do 2. NP, byla 
prodloužena do 3. NP, ve kterém se nacházejí odborné učebny. Všechna NP budovy školy jsou tak nyní 
bezbariérově přístupná. 
 
Pořízení mobiliáře na školní hřiště 
Součástí projektu financovaného z prostředků IROP bylo také provedení úprav venkovního prostranství. 
Byl zakoupen venkovní mobiliář, který byl instalován v prostorách školního hřiště – 9 ks laviček a 
odpadkový koš. Zlepšily se tak podmínky pro využívání školního hřiště jak pro výuku, tak pro trávení 
volného času žáků.  
 
Pořízení vybavení pro provádění fyzikálních měření 
Pro provádění přírodovědných (zejména fyzikálních) experimentů ve výuce byl rámci projektu 
financovaného z prostředků IROP pořízen systém Vernier. Byla zakoupena čidla pro měření fyzikálních 
veličin (teploměry, čidla tlaku, siloměry, voltmetry, ampérmetry, čidla polohy a pohybu, teslametr, čidlo 
zrychlení, luxmetr, senzory UVA a UVB záření, detektor alfa, beta a gama záření, optická závora, digitální 
mikroskop), periferie pro záznam naměřených hodnot umožňující provádět měření i v terénu, ochranné 
obaly a nabíjecí stanice pro periferie.  
 
Pořízení mikroskopů pro výuku biologie 
Z provozních prostředků školy byly pořízeny nové mikroskopy pro provádění pozorování v biologii. Bylo 
zakoupeno celkem 12 ks mikroskopů -  8 ks binokulárních optických mikroskopů a 4 ks elektronických 
LCD mikroskopů.   
 
Zlepšování vybavení školy počítačovou a prezentační technikou 
K výraznému zlepšení stavu v této oblasti došlo v předchozích letech díky využití prostředků přidělených 
na realizaci projektu v rámci OPVK - IP oblast podpory 1.5 (Šablony pro SŠ). V roce 2017/2018 byla 
pořízena další prezentační a výpočetní technika. V závěru roku 2017 byly z provozních prostředků 
zakoupeny 2 notebooky pro vyučující cizích jazyků, 2 stolní PC do kanceláře správce budov a do 
kabinetu ICT a dataprojektor, plátno a držák projektoru do auly. V rámci realizace projektu financovaného 
z prostředků IROP bylo v roce 2018 pořízeno dalších 9 ks stolních PC do laboratoře fyziky a  2 
dataprojektory, držáky projektorů a plátna do laboratoře fyziky a jazykové laboratoře. Současně byl 
pořízen HW jazykové laboratoře (stolní PC učitele, media úložiště s pracovní stanicí a UPS). Během roku 
byly prováděny nezbytné opravy techniky - opravy a čištění dataprojektorů, výměna lamp dataprojektorů, 
opravy PC.  
 
Výměna prosklené stěny ve školní jídelně 
Stěna ve školní jídelně směrem ke školnímu hřišti, která je z převážné části prosklená, je tvořena 
soustavou na sebe navazujících oken v délce cca 5,5 m a jedněmi dveřmi. Stávající okna i dveře byly 
tvořeny ocelovým rámem (ošetřeným nátěrem) s jednoduchou skleněnou výplní. Ocelový rám byl i přes 
opakované opravy nátěru vlivem stáří a povětrnostních vlivů již značně poškozen korozí. Skleněné výplně 
měly nevyhovující tepelně-izolační vlastnosti. Kromě tepelných ztrát docházelo také k velkému srážení 
vlhkosti na vnitřní straně výplní a ke stékání kondenzátu na rámy, což dále podporovalo korozi rámů. Byla 
proto provedena výměna prosklené stěny. Nově je tvořena plastovými rámy a izolačními dvojskly. 
 
Výměna prosklené stěny na chodbě ve 2. NP 
V minulosti byla část chodby ve 2. NP uzavřena pomocí prosklené stěny tvořené ocelovým rámem 
s jednoduchou skleněnou výplní. V takto vzniklém prostoru byl v posledních letech umístěn jeden  
z učitelských kabinetů. Jednoduchá skleněná stěna měla velmi špatné tepelně i zvukově izolační 
vlastnosti. Kabinet tak nezajišťoval učitelům zcela vyhovující pracovní podmínky. Současně v souvislosti 
s výsledkem kontroly Okresního archivu vznikla potřeba nalézt ve škole vhodný prostor pro zřízení nové 
spisovny. Jelikož škola nemá k dispozici žádné nevyužité prostory, byly provedeny přesuny učitelů 
v rámci kabinetů a zmíněný „kabinet“ byl uvolněn pro zřízení nové spisovny, která bude současně sloužit 
jako podatelna. V průběhu července a srpna byla odstraněna nevyhovující prosklená stěna a byla 
nahrazena novou stěnou tvořenou plastovými rámy s izolačními dvojskly. Současně byly provedeny další 
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nutné úpravy tohoto prostoru. Novou spisovnu je nyní nutné vybavit nábytkem – pracovní stůl pro 
zaměstnance podatelny a úložné prostory pro ukládání dokumentů. Dokončení spisovny s podatelnou 
plánujeme průběhu října – prosince 2018.  
 
Další opravy 
Vzhledem ke stáří budovy školy je v průběhu roku nutné provádět množství oprav svěřeného majetku, 
který organizace využívá ke své činnosti. V průběhu školního roku 2017/2018 byly realizovány tyto 
opravy (financované z provozních prostředků školy): 
- výměna podlahové krytiny na chodbě v 1. NP, 
- výměna podlahové krytiny v učebně č. 4, 
- oprava WIFI sítě, 
- elektromontážní práce v učebnách č. 11 a 21 
- opravy po revizích (elektro, TV nářadí, hasicí přístroje, …) 
- další drobné opravy (učební pomůcky, výmalby, přístroje ve školní kuchyni, zednické a instalatérské 

práce, elektroinstalační práce, ...). 
 
Hlavní problémy 
Jeden z hlavních problémů školy, absenci kvalitně vybavených odborných učeben a nedostatek kvalitních 
moderních učebních pomůcek, se v uplynulém roce podařilo částečně vyřešit realizací projektu „Zřízení 
jazykové laboratoře, laboratoře fyziky a odborné učebny fyziky“ financovaného z prostředků IROP. Nyní 
je třeba dále pokračovat ve vybavování školy dalšími učebními pomůckami. 
Dlouhodobým problémem je stáří budovy školy, které přináší potřebu provádět velké množství oprav. 
Zejména je nutné stále sledovat stav dřevěných konstrukcí a provádět opravy střešní konstrukce, 
konstrukce stropů ve 3. nadzemním podlaží a podlahy v půdním prostoru.  
Dalším problémem je absence vhodných prostor pro trávení volného času a odpočinek žáků.  
Novým problémem, který vyplynul v průběhu roku z kontroly Okresního archivu, je absence centrální 
spisovny. Tento problém jsme začali řešit již v průběhu uplynulého roku (viz. odstavec „Výměna 
prosklené stěny na chodbě ve 2. NP“).  
 
 
REALIZACE PROJEKTŮ 
 
Šablony pro SŠ 
V lednu 2018 škola zahájila realizaci projektu „Šablony pro Gymnázium Zábřeh“ financovaného 
z prostředků OP VVV, výzva č. 02_16_035 (Šablony pro SŠ a VOŠ). Na základě analýzy potřeb školy 
byly pro realizaci projektu zvoleny šablony: 

- III/2.1 Vzdělávání ped. pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - Inkluze – 20x, 
- III/2.3 Vzdělávání ped. pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin - Osobnostně sociální rozvoj – 20x, 
- III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ – 28x, 
- III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ – 2x, 
- III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem – 10x. 

Celková přidělená dotace na realizaci projektu činí 815.650,00 Kč. V období od ledna do června 2018 
byly realizovány následující aktivity: 

- III/2.3 - DVPP v rozsahu 24 hodin - Osobnostně sociální rozvoj 
Proškoleno bylo 24 pedagogických pracovníků. 
- III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ 
Bylo realizováno 7 šablon se zapojením rodilých mluvčích do výuky cizích jazyků – 3 šablony v NJ,  
3 šablony ve francouzském jazyce a jedna šablona v anglickém jazyce.  
- III/4.1 - Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 
Bylo realizováno 5 doučovacích kroužků – 3 x matematika, 1 x chemie a 1x španělský jazyk. 

V následujícím roce plánujeme realizovat DVPP v rozsahu 8 hodin zaměřené na inkluzi, 2 šablony III/2.11 
CLIL ve výuce na SŠ, další doučovací kroužky v rámci šablon III/4.1 a další šablony III/2.10 se zapojením 
rodilých mluvčí do výuky cizích jazyků – zejména do anglického jazyka a dále do německého a 
španělského jazyka.  
 



Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 

 

- 25 - 

IROP 
Ve školním roce 2016/2017 škola podala žádost o dotaci na projekt „Zřízení jazykové laboratoře, 
laboratoře fyziky a odborné učebny fyziky“ v rámci výzvy č. 33 IROP. Celkový rozpočet projektu byl 3 954 
347,20 Kč, z toho 3 558 912,48 Kč činila dotace a 395 434,72 Kč byla spoluúčast, kterou nám poskytl 
zřizovatel (Olomoucký kraj). Dotace byla schválena na podzim 2017 a byla zahájena realizace projektu. 
Administraci projektu a veřejných zakázek prováděla firma RPSC ideas s.r.o. vybraná zřizovatelem. 
V průběhu realizace projektu proběhla výběrová řízení na veřejné zakázky a byly uzavřeny smlouvy na 
dodávky a stavební práce. V rámci projektu byly ve stávajících učebnách ve 3. NP zřízeny 3 odborné 
učebny – učebna fyziky, laboratoř fyziky a jazyková laboratoř. Všechny učebny byly vybaveny novým 
nábytkem a byly provedeny drobné stavební práce související se zřízením učeben. Náklady a dodávky 
nábytku a stavební práce činily 1 689 661,02 Kč. Jazyková laboratoř byla vybavena HW a SW pro řízení 
výuky cizích jazyků, včetně umožnění vzdáleného přístupu učitelů i žáků – sytém Robotel SmartClass+ 
Live. Náklady na HW a SW jazykové učebny činily 729 206,50 Kč. Byl pořízen systém pro provádění 
přírodovědných experimentů Vernier v hodnotě 717 772,- Kč. Dále byla pořízena výpočetní technika (9 
PC včetně klávesnic, myší a monitorů) v hodnotě 142 441,- Kč a prezentační technika (2 dataprojektory, 
2 plátna, 2 držáky projektorů a 2 HDMI kabely) za 26 596,- Kč. Byla rovněž realizována opatření 
k zajištění bezbariérovosti odborných učeben – dostavba zdvižné plošiny pro imobilní z 2. NP do 3. NP – 
486 783,- Kč. Součástí projektu byla také úprava venkovních prostor školy. Areál školního hřiště byl 
vybaven mobiliářem (9 ks laviček, odpadkový koš). Náklady na pořízení mobiliáře byly 44 570,- Kč, 
náklady na jeho montáž činily 12 850,- Kč.     
 
 
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. 
Všechny potřebné záležitosti jsou projednávány s výborem ZOOS. 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. opět zorganizována v měsíci listopadu velmi vydařená společenská akce „Svatomartinská 
husa“. Z prostředků FKSP bylo také pro zaměstnance pořízeno divadelní předplatné na cyklus 
představení pořádaný Zábřežskou kulturní, s.r.o.  
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V prvním pololetí z 332 žáků, kteří dokončili pololetí, prospělo s vyznamenáním 128, tj. 38,6%, prospělo 
188, tj. 56,6%, neprospělo 12, tj. 3,6%, a neklasifikováni byli 4 žáci, tj. 1,2%. Průměrný prospěch za první 
pololetí byl 1,7. Chování bylo klasifikováno jako velmi dobré (1) u všech 332 žáků. 
Ve druhém pololetí z 332 žáků prospělo s vyznamenáním 125 žáků, tj. 37,7%, prospělo 203 žáků,  
tj. 61,1%, a neprospěli 4 žáci, tj. 1,2%. Průměrný prospěch za druhé pololetí byl 1,73. Ke dni 30. 6. 2018 
byli 3 žáci, tj. 0,9%, hodnoceni jako neprospívající (jeden z nich z nejvýše dvou vyučovacích předmětů)  
a 5 žáků, tj. 1,5%, nebylo hodnoceno z důvodu nedostatku podkladů pro hodnocení. Neprospívající žáci 
současně nebyli z jednoho nebo více vyučovacích předmětů hodnoceni. Žákům, kteří ke dni 30. 6. 2018 
nebyli hodnoceni, byl stanoven náhradní termín pro hodnocení. Jeden neprospívající žák vykonal 
úspěšně opravnou zkoušku a stanovenou zkoušku k doplnění podkladů pro klasifikaci a postoupil do 
vyššího ročníku. Tři z nehodnocených žáků byli hodnoceni v náhradním termínu, dva se nedostavili ke 
zkouškám k doplnění podkladů pro klasifikaci. Čtyři žáci, kteří neprospěli po opravných a dodatečných 
zkouškách, zanechali vzdělávání v naší škole (resp.  přestoupili na jiné střední školy). Chování bylo 
hodnoceno jako velmi dobré (1) u 331 žáků a jako uspokojivé (2) u jednoho žáka. 
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V průběhu školního roku 2017/2018 bylo za porušení školního řádu uděleno 5 důtek třídního učitele a 2 
důtky ředitele školy. Za výborné studijní výsledky, reprezentaci školy a práci v žákovské samosprávě bylo 
uděleno celkem 29 pochval třídního učitele a 46 pochval ředitele školy. Žádný žák nebyl vyloučen nebo 
podmíněně vyloučen ze školy ani nebylo zahájeno žádné správní řízení ve věci 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 104,8 hodin na žáka, z toho 0,52 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 49 28 17 3 0 1
Anglický jazyk 27 20 7 0 0 0
Německý jazyk 0 0 0 0 0 0
Ruský jazyk 2 1 1 0 0 0
Matematika 19 4 5 6 3 1

od: do:

celkem 1 2 3 4 5
Český jazyk 0 0 0 0 0 0
Anglický jazyk 15 5 4 3 2 1
Německý jazyk 6 5 0 0 1 0
Francouzský jazyk 1 1 0 0 0 0
Ruský jazyk 0 0 0 0 0 0
Matematika 10 5 0 3 2 0
Fyzika 0 0 0 0 0 0
Chemie 12 3 5 2 1 1
Biologie 20 7 6 3 4 0
Dějepis 5 2 3 0 0 0
Základy společenských věd 13 6 3 2 2 0
Informatika a výpočetní technika 10 8 2 0 0 0
Výtvarná výchova 0 0 0 0 0 0
Hudební výchova 0 0 0 0 0 0
Zeměpis 6 3 2 1 0 0

ve
 tř

íd
ě

m
at

ur
ov

al
o

ne
m

at
ur

ov
al

o

vy
zn

am
en

án
í

pr
os

pě
lo

ne
pr

os
pě

lo

4.A 79-41-K/41 29 29 0 12 15 2 2
8.A 79-41-K/81 20 20 0 10 10 0 0

49 49 0 22 25 2 2

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

2.5.2018 25.5.2018

21.5.2018 25.5.2018

prospěch

op
ra

vn
á 

zk
ou

šk
a 

   
   

   
   

 
na

 p
od

zi
m

 2
01

8

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 29 18 8 2 0 1
Anglický jazyk 16 12 4 0 0 0
Německý jazyk 0 0 0 0 0 0
Ruský jazyk 2 1 1 0 0 0
Francouzský jazyk 0 0 0 0 0 0
Matematika 11 2 2 4 2 1

od: do:

celkem 1 2 3 4 5
Český jazyk 0 0 0 0 0 0
Anglický jazyk 9 2 2 2 2 1
Německý jazyk 6 5 0 0 1 0
Francouzský jazyk 0 0 0 0 0 0
Ruský jazyk 0 0 0 0 0 0
Matematika 3 1 0 1 1 0
Fyzika 0 0 0 0 0 0
Chemie 6 2 2 1 0 1
Biologie 15 6 5 2 2 0
Dějepis 3 2 1 0 0 0
Základy společenských věd 9 3 3 1 2 0
Informatika a výpočetní technika 3 2 1 0 0 0
Výtvarná výchova 0 0 0 0 0 0
Hudební výchova 0 0 0 0 0 0
Zeměpis 4 3 1 0 0 0

Nepovinné zkoušky - společná část MZ:

celkem
1
1
-

Nepovinné zkoušky - profilová část MZ:

celkem
-
-
- - -

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

- -
- -

- -

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

1 -
1 -

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

Profilová část MZ 25.5.2018

Společná část MZ 2.5.2018 25.5.2018

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

21.5.2018

zkouška

zkouška
-
-
-

zkouška
Ruský jazyk
Matematika

-
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Třída 8.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od: do:

celkem 1 2 3 4 5
Český jazyk 20 10 9 1 0 0
Anglický jazyk 11 8 3 0 0 0
Německý jazyk 0 0 0 0 0 0
Ruský jazyk 0 0 0 0 0 0
Francouzský jazyk 1 1 0 0 0 0
Matematika 8 2 3 2 1 0

od: do:

celkem 1 2 3 4 5
Český jazyk 0 0 0 0 0 0
Anglický jazyk 6 3 2 1 0 0
Německý jazyk 0 0 0 0 0 0
Francouzský jazyk 1 1 0 0 0 0
Ruský jazyk 0 0 0 0 0 0
Matematika 7 4 0 2 1 0
Fyzika 0 0 0 0 0 0
Chemie 6 1 3 1 1 0
Biologie 5 1 1 1 2 0
Dějepis 2 0 2 0 0 0
Základy společenských věd 4 3 0 1 0 0
Informatika a výpočetní technika 7 6 1 0 0 0
Výtvarná výchova 0 0 0 0 0 0
Hudební výchova 0 0 0 0 0 0
Zeměpis 2 0 1 1 0 0

Nepovinné zkoušky - společná část MZ:

celkem
-
-
-

Nepovinné zkoušky - profilová část MZ:

celkem
-
-
-

-

Profilová část MZ 25.5.2018

zkouška

zkouška
-
-

Společná část MZ 2.5.2018 25.5.2018

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

21.5.2018

-

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

- -

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

- -
-

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

- - -
- - -
- - -
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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 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 2017/2018 ukončilo poslední ročník vzdělávání na Gymnáziu v Zábřehu 49 žáků. Všichni 
tito žáci úspěšně odmaturovali. Přihlášku k dalšímu studiu na VŠ a VOŠ podalo 47 maturantů. Z toho 
nastupuje na VŠ 44  absolventů a na VOŠ 1 absolvent. Do praxe nastoupili 3 absolventi a o jednom 
absolventu nemáme informace.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

st
ud

en
tů

% VŠ VO
Š

VŠ
+V

O
Š

VŠ VŠ
+V

O
Š

VŠ VŠ
+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
2013-2014 51 51 51 100,0 49 49 96,1 96,1 96,1 96,1 1 1 0 0
2014-2015 52 52 52 100,0 48 1 49 92,3 94,2 92,3 94,2 1 2 0 0
2015-2016 61 60 53 86,9 46 2 48 76,7 80,0 86,8 90,6 1 1 10 1 0
2016-2017 54 52 52 96,3 50 1 51 96,2 98,1 96,2 98,1 1 2
2017-2018 49 49 47 95,9 44 1 45 89,8 91,8 93,6 95,7 3 1

pr
ax
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přijato
studentů přihlášených
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VŠ+VOŠ
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY 
 
ŽÁKOVSKÉ SOUTĚŽE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

místo příprava
konání doprovod

10.10.2017 Orientační běh, okresní kolo Šumperk družstvo NG 1. Zimmermann
07.11.2017 f lorbal, okresní kolo Zábřeh družstvo NG 4. Zimmermann

družstvo VG - hoši 3. Šípová
družstvo VG - dívky 5. Švábová
Achilisová Lucie, G4.A
Bartoň Vojtěch, G4.A
Štoudek Martin, G3.A 6.
Jedelský Jan, 8.A
Strašil Vojtěch, 8.A
Bagr v okapu 1.
Gyza4 3.
PMMA 4.
Strašil Vojtěch, 8.A
Jedelský Jan, 8.A

27.11.2017 Pišqw orky, krajské kolo Olomouc Bagr v okapu 9.- 16. Horáčková
Peša Kryštof, G4.A 1.
Štoudek Martin, G3.A 1.

05.12.2017 šachy, okresní kolo Šumperk družstvo NG - hoši 1. Zimmermann
17.01.2018 f lorbal, okresní kolo Šumperk družstvo VG - dívky 4. Šípová
23.01.2018 šachy, krajské kolo Šumperk družstvo NG - hoši 1. Zimmermann

Nesporý Šimon, G4.A 1.
Ulrichová Adéla, G4.A 4.
Bartoň Vojtěch, G4.A 6.
Achilisová Lucie, G4.A 8.

30.01.2018 CanSat, národní semif inále Praha družstvo VG 6. Horáčková
30.01.2018 MO, okresní kolo Šumperk Knápek Jan, 5.A 1. Hajtmar
31.01.2018 Robotix Přerov Vojtěch Strašil, 8.A 2.

Borik Tomáš, G4.A
Pěnička Tomáš, G4.A
Bartoň Vojtěch, G4.A
Štoudek Martin, G3.A
Roller Jan, G2.A 1.

01.02.2018 Bobřík informatiky, krajské kolo Hranice Hrochová Terezie, 7.A 1.
Peichl Ondřej, 3.A 9.
Kolčava Kryštof, 3.A 10.

12.02.2018 konverzační soutěž v NJ, OK Šumperk Baníkov á Marcela, 7.A, kat. III.A 2. Mrázková
14.02.2018 konverzační soutěž v AJ, OK Šumperk Eger Zbyněk, G2.A, kat. I.B 1.

Egerová Klára, G2.A, kat. I.B 2.
16.02.2018 Robotiáda Brno Roller Jan, G2.A

Tran Ba  Duv Anh, G2.A
Bartoň Vojtěch, G4.A
Achilisová Lucie, G4.A
Štoudek Martin, G3.A

20.02.2018 ZO, okresní kolo Šumperk Weiser Daniel, G1.A 1.
Štoudek Martin, G3.A 2.
Zlámal Ondřej, 1.A 3.
Ondráčková Adéla, G2.A 5.

21.02.2018 Wolkrův Prostějov, OK Šumperk Kolčava Kryštof, 3.A postup Mikušková
28.02.2018 konverzační soutěž v NJ, KK Olomouc Baníkov á Marcela, 7.A, kat. III.A 8. Mrázková

účastníci umístění

08.12.2016 volejbal, okresní kolo Šumperk

listopad 2017 Bobřík informatiky (on line) Zábřeh

datum název soutěže

Horáčková

6.

Horáčková

7.

09.11.2017 Pišqw orky, oblastní kolo Zábřeh
Horáčková

21.11.2017 Merkur Perfekt Brno
2. Horáčková

22.11.2017 Robosoutěž, národní předkolo Praha

Zimmermann

24.01.2018 MO Z9, okresní kolo Šumperk

Chudobová

Horáčková
2.

3.

Horáčková

Matějová

2.

Horáčková
3.
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místo příprava
konání doprovod

Štoudek Martin, G3.A
Bartoň Vojtěch, G4.A
Roller Jan, G2.A
Tran Ba  Duv Anh, G2.A

28.03.2018 ZO, krajské kolo Olomouc Weiser Daniel, G1.A 4.
Štoudek Martin, G3.A 10.
Zlámal Ondřej, 1.A 10.

04.04.2018 FO, okresní kolo, kat. F Šumperk Ondráček Tomáš, G3.A 1.
Štoudek Martin, G3.A 2.

FO, okresní kolo, kat. E Šumperk Bartoň Vojtěch, G4.A 1.
Achilisová Lucie, G4.A 2.

17.04.2018 MO, okresní kolo Šumperk Weinlich Jiří, G1.A 7.
Knápek David, G1.A 8.
Dvořáková Jana, G1.A 9.
Nesporá Taťána, G1.A 10.
Bezděková Tereza, G2.A 1.
Sikorová Edita, G2.A 2.
Ondráčková Adéla, G2.A 4.
Navrátilová Marie, G2.A 5.

18.04.2018 Juniorský maraton, krajské kolo Olomouc družstvo VG 10. Zimmermann
18.04.2018 Orientační běh, okresní kolo Šumperk družstvo NG 1. Zim., Šípová
19.04.2018 CanSat, národní f inále Plzeň družstvo VG 8. Horáčková
19.04.2018 Robosoutěž, národní kolo Praha družstvo Banánové rolky 4.

družstvo NG Ratchet 9.
19.04.2018 Legie, krajské kolo Olomouc družstvo 1.A 9. Chudobová
25.04.2018 Battlefield, krajské kolo Olomouc družstvo G1.A (1) 2.

družstvo G1.A (1) 6.
09.05.2018 Den Evropy Olomouc družstvo 3.A 3. Mikušková
10.05.2018 Jedobot Jedovnice Borik Tomáš, G4.A

Pěnička Tomáš, G4.A
Bartoň Vojtěch, G4.A
Štoudek Martin, G3.A
Achilisová Lucie, G4.A
Bartoň Vojtěch, G4.A

16.05.2018 Orientační běh, krajské kolo Olomouc družstvo NG 3. Zim., Švábová
18.05.2018 f lorbal, okresní kolo Mohelnice družstvo NG 2. Zimmermann
21.05.2018 Archimediáda, okresní kolo Šumperk Ondráčková Adéla, G2.A 2. Horáčková
29.05.2018 Pythagoriáda, okresní kolo Šumperk Knápek David, G1.A 1.

Weinlich Jiří, G1.A 2.
Novák Jan, G1.A 3.-5.
Smrčková Adéla, G1.A 6.-9.
Klimeš Filip, G2.A 2.
Navrátilová Marie, G2.A 4.

30.05.2018 volejbal, okresní kolo Mohelnice družstvo VG 2. Šípová
15.06.2018 Roboj Jeseník Strašil Vojtěch, 8.A 1.- 2.

Bartoň Vojtěch, G4.A 2.
Bartoň Vojtěch, G4.A
Babišta Vít, G1.A
Štoudek Martin, G3.A
Achilisová Lucie, G4.A
Bartoň Vojtěch, G4.A
Štoudek Martin, G3.A 3.

19.- 20.6.2018 šachy, celostátní kolo Zlín družstvo NG 20. Zim., Havlíček

Horáčková
2.

3.

1.

Horáčková2.

3.

Mádrová

Špůrková

Chudobová

20.03.2018 Hranické robotování Hranice
1.

Horáčková
2.

Zimmermann

Mádrová

Mádrová

Špůrková

Horáčková

datum název soutěže účastníci umístění
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EXKURZE A KURZY 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum třída
místo pedagogický dohled

6.- 7.9.2017 adaptační pobyt G1.A
Dolní Bušínov prevence SPJ Havlíček, Chudobová
11.- 15.9.2017 sportovní kurz 3.A, 7.A

Ramzová topografie,střelecký a zdravotní výcvik,turistika,sport Zimmermann (VK), Poulíček, Šípová, Švábová
12.- 15.9.2017 STARTkemp 1.A, 5.A

Kunčice úvodní adaptační soustředění studentů Horvátová, Chudobová, Mádrová, Hajtmar
25.- 26.9.2017 Jsme tady?! G2.A
Dolní Bušínov prevence SPJ Horáčková, Chudobová

16.- 17.10.2017 FIT IN G3.A
Zábřeh prevence SPJ Paclíková, Špůrková

23.- 24.10.2017 Soužití G4.A
Dolní Bušínov prevence SPJ Zimmermann, Chudobová
08.11.2017 exkurze EV G3.A

Bludov Zámek Bludov Brožová, Šípová
22.11.2017 exkurze VV, ČJL, D, ZSV 6.A
Olomouc ČRo, Muzeum moderního umění, nestátní galeriePaclíková, Strašilová

29.11.2017 exkurze VV, ČJL, D, ZSV 2.A
Olomouc ČRo, Muzeum moderního umění, nestátní galeriePaclíková, Brožová

22.- 28.1.2018 lyžařský kurz G2.A
Kunčice Švábová (VK), Hajtmar, Havlíček

22.- 26.1.2018 výběrový lyžařský kurz vybraní žáci
Čenkovice Šípová (VK), Zimmermann
26.1.2018 Fyzikální kaleidoskop G4.A
Olomouc exkurze F Mádrová, Matějová
1.2.2018 exkurze VV, Bi G1.A
Olomouc Muzeum umění, Vlastivědné muzeum Paclíková, Havlíček

11.- 17.2.2018 lyžařský kurz 1.A, 5.A
Čenkovice Šípová (VK), Zimmermann, instruktoři
20.2.2018 exkurze Hella Mohelnice 2.A
Mohelnice exkurze k volbě povolání Drlíková, Havlíček
21.2.2018 exkurze Hella Mohelnice 6.A, SF 7/2
Mohelnice exkurze k volbě povolání Špůrková, Horáčková

15.- 21.4.2018 zahraniční exkurze vybraní žáci
Německo výměnný pobyt Marktbreit Hošková, Mrázková
17.4.2018 exkurze Bi G4.A
Vitošov Vápenka Vitošov Havlíček

16.- 18.5.2018 Botanická exkurze 1.A, 5.A
Dolní Bušínov Havlíček, Šípová

30.5.2018 exkurze F G1.A
Olomouc Pevnost poznání Olomouc Mádrová, Havlíček

22.5. - 2.6.2018 zahraniční exkurze vybraní žáci
Skotsko jazykový a poznávací zájezd Horvátová, Matějová

4.- 6.6.2018 jazykový kurz AJ G4.A
Ramzová Nenčevová, Matějová, Švábová
7.6.2018 exkurze Bi G2.A
Zábřeh lesní pedagogika Šípová

13.- 15.6.2018 exkurze ČJL, D, ZSV, EV 7.A
Praha Kadlecová, Strašilová

18.- 22.6.2018 cyklistický a vodácký kurz vybraní žáci
Znojmo Zimmermann, Šípová

zaměření exkurze/kurzu
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BESEDY, PŘEDNÁŠKY, KULTURNÍ AKCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum název akce třída
pořadatel náplň zajišťoval (dohled)
15.9.2017 Informace o studiu na VŠ 4.A, 8.A

Gymnázium Zábřeh beseda se zástupcem agentury Sokrates Horvátová
21.9.2017 Trestní odpovědnost mladistvých, kyberšikana 1.A, 5.A

Gymnázium Zábřeh přednáška Ivany Kafkové, Dr. h. c. Horvátová
26.9.2017 Trestní odpovědnost mladistvých, kyberšikana G4.A

Gymnázium Zábřeh přednáška Ivany Kafkové, Dr. h. c. Horvátová
26.9.2017 Drogová prevence, gambling 2.A, 6.A

Gymnázium Zábřeh přednáška Ivany Kafkové, Dr. h. c. Horvátová
10.10.2017 Jak se učit 5.A

Gymnázium Zábřeh přednáška a interaktivní beseda Mgr. Petra Halamy Horvátová, Mádrová
13.10.2017 přednáška a beseda k NSZ 4.A, 8.A

Gymnázium Zábřeh Horvátová
16.10.2017 O nemoci AIDS, sexu, lásce  a věrnosti 2.A, 3.A, 6.A, 7.A

Gymnázium Zábřeh přednáška p. T. Řeháka Horvátová
18.10.2017 Jak se učit 1.A

Gymnázium Zábřeh přednáška a interaktivní beseda Mgr. Petra Halamy Horvátová, Hajtmar
25.10.2017 Čínská prezentace všechny třídy

Gymnázium Zábřeh prezentace výsledků v soutěži RobotChallenge 2017 Horáčková
14.11.2017 prezentace VUT Brno 2.A, 6.A

Gymnázium Zábřeh Horvátová
21.11.2017 Jak přežít s rodiči G1.A

Gymnázium Zábřeh beseda s Drahoslavou Stehlíkovou, DiS Chudobová
21.11.2017 Kouření - slepá ulička G2.A

Gymnázium Zábřeh beseda s Drahoslavou Stehlíkovou, DiS Chudobová
22.11.2017 Pít či nepít G3.A

Gymnázium Zábřeh beseda s Drahoslavou Stehlíkovou, DiS Chudobová
27.11.2017 Deutsch beißt nicht G2.A

Gymnázium Zábřeh animační program Mrázková
30.11.2017 Poruchy v příjmu potravy 1.A, 5.A

Gymnázium Zábřeh přednáška - Mgr. V. Jarmarová Horvátová
30.11.2017 Oral History SD 7/1, SD 8/2

Gymnázium Zábřeh seminář s prof. Miroslavem Vaňkem Chudobová, Kratochvíl
5.12.2017 Tvůj život, tvá volba 1.A, 5.A

Gymnázium Zábřeh beseda s Drahoslavou Stehlíkovou, DiS Chudobová
8.12.2017 Zaučení ve správném způsobu debatování G1.A, 1.A

Gymnázium Zábřeh a argumentování lektory ČDS Kadlecová
14.12.2017 N. V. Gogol - Revizor G4.A, třídy VG

Zábřežská kulturní divadelní představení v KD Zábřeh Hošková
19.12.2017 Rizika internetu G3.A

Gymnázium Zábřeh beseda s Drahoslavou Stehlíkovou, DiS Chudobová
19.12.2017 AIDS G4.A

Gymnázium Zábřeh beseda s Drahoslavou Stehlíkovou, DiS Chudobová
20.12.2017 Hudební laboratoř všechny
ZUŠ Zábřeh výchovný koncert ZUŠ Zábřeh
22.12.2017 X-MAS show všechny třídy

Gymnázium Zábřeh vánoční akce žáků gymnázia Studentská rada
7.2.2018 Dental Alarm G1.A, G2.A, 1.A, 2.A

Gymnázium Zábřeh přednáška o ústní hygieně
23.2.2018 Člověk proti zkáze NG, 1.A, 4.A, 5.A, 8.A
Kino Retro filmové představení Hošková
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datum název akce třída
pořadatel náplň zajišťoval (dohled)
27.2.2018 Domácí násilí 3.A, 7.A

Gymnázium Zábřeh přednáška a beseda s Ivanou Kafkovou, Dr. h. c. Strašilová
2.3.2018 Don Quijote de la mAncha G3.A, G4.A, třídy VG

Zábřežská kulturní divadelní představení v KD Zábřeh Hošková
28.3.2018 beseda o holocaustu 1.A, 5.A

Gymnázium Zábřeh beseda a diskuse s RNDr. M. Vidlákovou Chudobová
5.4.2018 Charleyho teta všechny třídy

Gymnázium Zábřeh divadelní představení Divadelního kroužku Kadlecová
13.4.2018 Romeo a Julie třídy VG, G4.A

Divadlo Šumperk divadelní představení Divadla Šumperk Strašilová
17.4.2018 English Camp 2.A, 3.A, 6.A

Gymnázium Zábřeh prezentace Nenčevová
23.4.2018 Finanční gramotnost 3.A, 7.A

Gymnázium Zábřeh přednáška zástupců UniCredit Bank Strašilová
7.5.2018 Požární ochrana a ochrana obyvatelstva G1.A

HZS Šumperk beseda s pracovníky HZS Chudobová
24.5.2018 Finanční gramotnost G2.A, G3.A, G4.A

Gymnázium Zábřeh přednáška zástupců UniCredit Bank Mikušková
24.5.2018 Kurz první pomoci G2.A, G3.A, G4.A

Gymnázium Zábřeh praktické cvičení se studenty SZŠ a ZVOŠ Zlín Strašilová
31.5.2018 Tanec 21. století všechny třídy

ZUŠ Zábřeh výchovný koncert ZUŠ Zábřeh
1.6.2018 Domácí násilí G4.A, 2.A, 6.A

Gymnázium Zábřeh přednáška Ivany Kafkové, Dr. h. c. Mikušková
4.6.2018 Sexualita, hygiena 1.A, 5.A - hoši

Gymnázium Zábřeh přednáška MUDr. Dušana Fügnera Horvátová
5.6.2018 Čas proměn G1.A - dívky

Gymnázium Zábřeh přednáška MUDr. M. Potěšilové Horvátová
5.6.2018 S tebou o tobě 1.A - dívky

Gymnázium Zábřeh přednáška MUDr. M. Potěšilové Horvátová
11.6.2018 Zvládání stresu 3.A, 7.A

Gymnázium Zábřeh přednáška - Mgr. V. Jarmarová Horvátová
12.6.2018 Antikoncepce a sexuální násilí G4.A

Gymnázium Zábřeh přednáška MUDr. M. Potěšilové Horvátová
12.6.2018 S tebou o tobě 5.A - dívky

Gymnázium Zábřeh přednáška MUDr. M. Potěšilové Horvátová
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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 žáky 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 24. 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 Maturitní ples gymnázia organizovaný studenty maturitního ročníku ve spolupráci se sdružením 
Gyza  patří již řadu let mezi nejnavštěvovanější plesy v Zábřehu.  

Již šestým rokem se konal také Ples gymnázia, jehož tradici se podařilo před několika lety obnovit díky 
obětavosti absolventů školy a jejich ochotě podílet se na současném životě Gymnázia Zábřeh. Ples byl 
organizován pod hlavičkou Sdružení Gyza a jeho výtěžek byl využit na podporu spolupráce školy se 
zahraničními partnerskými školami. 

Dlouhou tradici má divadelní kroužek gymnázia, který v uplynulém roce připravil další divadelní 
představení pro žáky naší školy, pro zábřežské ZŠ i pro veřejnost. V posledních letech se již stalo tradicí 
také pořádání dětských divadelních představení žáky nižšího gymnázia pro zábřežské MŠ a ZŠ.  

Žáci gymnázia se pravidelně zapojují také do organizace některých humanitárních akcí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum název akce třída
pořadatel náplň zajišťoval (ped. dohled)
4.10.2017 Studentské parlamentní volby třídy VG

Gymnázium Zábřeh Strašilová
12.10.2017 Den zasukovaných tkaniček 6.A

Trend vozíčkářů Olomouc veřejná sbírka Horáčková, Hajtmar
16.11.2017 Den studentstva všechny třídy

Gymnázium Zábřeh soutěžní dopoledne žáky gymnázia žáci tříd 3.A a 7.A
7.12.2017 Den otevřených dveří žáci ZŠ

Gymnázium Zábřeh PZ nanečisto, prezentace školy pracovní skupiny
8.12.2017 Tóny dětem

Gymnázium Zábřeh benefiční akce pro děti z DD Zábřeh SZSV 8/3, Strašilová
13.12.2017 Studentské prezidentské volby třídy VG

Gymnázium Zábřeh Strašilová
14.- 15.12.2017 Finanční svoboda 6.A

Gymnázium Zábřeh interaktivní hra - rozvoj finanční gramotnosti Strašilová, Špůrková
18.- 19.12.2017 Finanční svoboda 2.A

Gymnázium Zábřeh interaktivní hra - rozvoj finanční gramotnosti Strašilová, Špůrková
21.12.2017 Den s německým jazykem třídy NG, 5.A

Gymnázium Zábřeh Mrázková, třída 7.A
21.12.2017 Vánoční turnaj ve volejbale dívek družstva dívek VG

Gymnázium Zábřeh Švábová
2.2.2018 Maturitní ples 4.A, 8.A, veřejnost

Sdružení GYZA pracovní skupina
5.2.2018 Školní Gaudeamus 1.A, 2.A, 3.A, 5.A, 6.A, 7.A

Gymnázium Zábřeh informace o studiu na VŠ od absolventů GyZa Horvátová
19.- 23.2.2018 Týden mateřského jazyka pracovní skupiny

Gymnázium Zábřeh
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datum název akce třída
pořadatel náplň zajišťoval (ped. dohled)
22.2.2018 Den mateřského jazyka pro NG G1.A, G2.A, G3.A, G4.A

Gymnázium Zábřeh soutěžní dopoledne pro žáky NG v rámci TMJ 2.A, 3.A, 6.A, 7.A, vyučující ČJL
23.2.2018 Den mateřského jazyka pro ZŠ žáci ZŠ

Gymnázium Zábřeh soutěžní dopoledne pro žáky ZŠ v rámci TMJ 2.A, 3.A, 6.A, 7.A, vyučující ČJL
24.2.2018 Ples gymnázia veřejnost

Sdružení Gyza pracovní skupina
23.3.2018 1 .jarní pochod - memoriál Arnošta Valenty veřejnost

Sdružení GYZA sportovní, turistická akce (dálkový pochod) pracovní skupina (učitelé a studenti)
30.04.2018 Den Země třídy NG, 2.A, 6.A

Gymnázium Zábřeh soutěžní den pro třídy NG Havlíček
16.5.2018 Český den proti rakovině G4.A, 6.A

Liga proti rakovině Praha veřejná sbírka Horáčková
25.5.2018 Zábřežské hry 3.A

ZŠ B. Němcové 1503/15 spolupráce na organizaci akce zábřežských ZŠ Zimmermann
29.5.2018 Charleyho teta žáci 2. ZŠ Zábřeh

Gymnázium Zábřeh divadelní představení Divadelního kroužku Kadlecová
29.5.2018 Charleyho teta představení pro veřejnost

Gymnázium Zábřeh divadelní představení Divadelního kroužku Kadlecová
30.5.2018 Mateřinkový den MŠ Severáček 1.A, 2.A

MŠ Severáček akce pro MŠ Zábřeh Kratochvíl, Zimmermann
8.6.2018 Sportovní den všechny třídy

Gymnázium Zábřeh pracovní skupiny (učitelé a studenti)
18.6.2018 Jirka s kozú MŠ, veřejnost

Gymnázium Zábřeh divadelní představení třídy G4.A Brožová
25.6.2018 Praktické cvičení v přírodě všechny třídy

Gymnázium Zábřeh třídní učitelé
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ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
Další vzdělávání ped. pracovníků se uskutečňovalo v souladu s plánem DVPP na školní rok 2017/2018. 
 
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, Descartes, Nadace Depositum Bonum, … 
 
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.  
Rozsah akcí, které bylo možné realizovat, byl částečně omezen v důsledku nízkého objemu prostředků 
přidělených na přímé ONIV a rovněž z důvodu nutnosti hradit z prostředků ONIV nemocenské v prvních 
14 dnech nemoci a některé náklady souvisejících s novým modelem maturitních zkoušek.  
S využitím finančních prostředků přidělených na realizaci projektu v rámci Šablon pro SŠ se podařilo 
zorganizovat společné školení pro pedagogický sbor zaměřené na osobnostně sociální rozvoj pedagogů. 
Dvoudenní vzdělávací akce v rozsahu 24 hodin se zúčastnilo celkem 24 pedagogických pracovníků 
školy. 
 
 
PŘEHLED SEMINÁŘŮ A ŠKOLENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum název akce účastníci pořadatel
11.9.2017 Elixír do škol Mádrová Nadace Depositum Bonum

15.9.2017 Robosoutěž - seminář Horáčková ČVUT FEL, Praha
5.10.2017 Seminář ŠMP a VP Chudobová PPP a SPC OK Šumperk

6.10.2017 Semináři k tvorbě ŠAP/PA - podpora inkluze Paclík NÚV, projekt P-KAP

10.10.2017 Školeni k organizování a posky tování první pomoci Šípová Vzdělávací institut, Prostějov

16.10.2017 Elixír do škol Horáčková, Mádrová Nadace Depositum Bonum
17.10.2017 Semináři k tvorbě ŠAP/PA – nepov inné oblasti intervence Paclík NÚV, projekt P-KAP

18.10.2017 Tenkrát v roce 1968 … Chudobová, Strašilová NIVD Praha

23.10.2017 Konzultační seminář pro management škol Paclík NIDV Olomouc

24.10.2017 Roadshow pro školy (Olomouc) Pek Microsoft CR
30.10.2017 GDPR – nařízení o ochraně osobních údajů Paclík SCHOLA education

31.10.2017 CANSAT 2017, seminář k soutěži Horáčková Esero ČR, Praha

1.11.2017 Nucená práce 1939 - 1945 Chudobová, Kratochvíl Živá paměť, o.p.s., Zlín

6.11.2017 Elixír do škol Horáčková, Mádrová Nadace Depositum Bonum
8.11.2017 Konference učitelů ruštiny Hošková Klett, Praha

15.11.2017 Professional Development of Secondary Teachers Matějová OUP Olomouc

9.- 10.11.2017 Dnešní finanční svět Strašilová, Špůrková K.F.P., s.r.o., Frýdek-Místek

24.- 26.11.2017 Sáhněte si na Vesmír Horáčková Esero CR Praha

30.11.2017 Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy Paclík ČŠI

1.12.2017 Odboj, odpor, disent - výuka sporných dějin Chudobová ÚSTR Praha
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datum název akce účastníci pořadatel
4.12.2017 Elix ír do škol Horáčková, Mádrová Nadace Depositum Bonum

8.12.2017 Motivace učitele, syndrom vyhoření Horvátová MAP Zábřežsko
8.1.2018 Elix ír do škol Horáčková, Mádrová Nadace Depositum Bonum

15.1.2018 Aplikované pohybové aktiv ity Švábová FTK UP Olomouc

24.1.2018 Vzdělávací systém v Olomouckém kraji pro trh práce v 21. století Paclík Olomoucký kraj

25.1.2018 Aktuální stav školské legislativy Paclík Fakta, s.r.o.
26.- 27.1.2018 Robosoutěž - seminář Horáčková ČVUT FEL, Praha

14.2.2018 Pracovní právo Mikušková EDUKO Olomouc

15.2.20118 Maslenice - prakticko-metodický seminář pro rusisty Hošková RSVK Praha

23.2.2018 Odboj a odpor proti komunistickému režimu: Případ Světlana Kratochvíl ÚSTR Praha
28.2.2018 GDPR srozumitelně a prakticky Paclík NIDV Olomouc

27.3.2018 Školeni k organizování a poskytování první pomoci Drlíková, Vlk, Zimmermann Vzdělávací institut, Prostějov

9.4.2018 Elix ír do škol Horáčková Nadace Depositum Bonum

11.4.2018 Média a volby Chudobová, Strašilová JSNS Praha

12.4.2018 Vybraní autoři současné světové literatury Mikušková Descartes
27.4.2018 Současná česká literatura Mikušková Descartes

9.- 10.5.2018 Adaptační pobyt Horvátová, Chudobová PPP a SPC OK Přerov

14.5.2018 Elix ír do škol Horáčková, Mádrová Nadace Depositum Bonum

18.5.2018 Jak pracovat s dobovou ideologií a propagandou ve výuce Chudobová ÚSTR Praha
4.6.2018 Elix ír do škol Mádrová Nadace Depositum Bonum

7.6.2018 Odlišnosti a jak s nimi pracovat ve škole Horvátová IPIV Praha

27. - 28.6.2018 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů 
24 pedagogických 
pracovníků školy

Agentura Vzdělávání pro praxi
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ A KONTROL  
 
 
VÝSLEDEK KONTROLY ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ 
 
Ve školním roce 2017/2018 proběhla v Gymnáziu Zábřeh kontrola Zemského archivu v Opavě, 
Státního okresního archivu Šumperk. 
 
Termín: 11. prosince 2017 
Kontrolní orgán: Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Šumperk 
Místo: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 
Předmět kontroly: Zásady vedení spisové služby podle § 64 odst. 1–3, § 66 odst. 1–4, § 68  

odst. 1 a § 68a odst. 6 archivního zákona.  
Kontrolní zjištění: (viz Příloha 1 – Protokol) 
Opatření k nápravě: Ve stanovené lhůtě byla kontrolnímu orgánu předána písemná zpráva  

o odstranění a prevenci zjištěných nedostatků. (viz Příloha 2) 
 
 
VÝSLEDEK KONTROLY OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE 
 
Ve školním roce 2017/2018 proběhla v Gymnáziu Zábřeh kontrola Oblastního inspektorátu práce 
pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. 
 
Termín: 24. – 26. ledna 2017 
Kontrolní orgán: Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 
Místo: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 
Předmět kontroly: Dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákony č. 

251/20015 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením 
zejména na  
- dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce 
- dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění 

bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení 
života a zdraví y právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených 
technických zařízení 

Kontrolní zjištění: (viz Příloha 3 – Protokol) 
Opatření k nápravě: Ve stanovené lhůtě byla kontrolnímu orgánu předána písemná zpráva  

o odstranění a prevenci zjištěných nedostatků. (viz Příloha 4) 
 
 
 
Ve školním roce 2017/2018 neproběhla žádná další veřejnosprávní kontrola. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2017 
 
 
NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI 
 
Účelový  znak 00300                    
 
účet 501 – Spotřeba materiálu       rok 2016    rok 2017    rozdíl 
§ 3121 – škola                                          
Učebnice NG – bezplatně        1.461,00 Kč           14.133,00 Kč 
Knihy do knihovny             0,00 Kč               6.900,00 Kč 
UP 1 do 3.000,- Kč                   0,00 Kč           20.000,00 Kč 
Předplatné časopisů              14.361,00 Kč           13.804,00 Kč 
Brožury – provoz                     550,00 Kč                890,00 Kč 
DDHM do 3.000,- Kč        34.717,00 Kč           35.860,00 Kč 
Léky a zdrav. materiál             2.379,00 Kč               1.206,40 Kč 
Kancel. potř. a ostat. spotř. mat.   119.751,07 Kč        135.250,44 Kč 
Materiál na opravy                            19.714,00 Kč               6.730,00 Kč                                   
Čistící prostředky                              43.144,40 Kč           28.206,00 Kč  
Šatní zámky                                 0,00 Kč                1.109,00 Kč       
Kopírovací karty                                   1.125,30 Kč               2.371,60 Kč              
Studentské testy SCIO                      18.587,00 Kč           15.645,00 Kč            
Tiskopisy SEVT                                   4.471,00 Kč                3.460,00 Kč                    
 
§ 3141 – jídelna 
Předplatné časopisů                        1.063,00 Kč                1.411,00 Kč 
Brožury – povoz                                       0,00 Kč                0,00 Kč 
DDHM do 3.000,- Kč                     7.141,00 Kč               3.397,00 Kč 
Léky a zdrav. materiál                          0,00 Kč                180,00 Kč 
Kancel. potř. a ost. spotř. mat.            2.356,00 Kč           21.794,50 Kč 
Materiál na opravy                                319,00 Kč                     0,00 Kč 
Čisticí prostředky                              13.971,90 Kč           15.098,00 Kč               
  
Schválený rozpočet:                   288.000,00 Kč        314.000,00 Kč                    + 26.000,00 Kč   
Celkem vyčerpáno:                    285.111,67 Kč        327.445,94 Kč                  + 42.334,27 Kč                                                      
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz. 
Zahrnuje materiál na opravy, čisticí prostředky, drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3.000,- Kč, 
předplatné časopisů, ostatní spotřební materiál atd. 
V roce 2017 se oproti roku 2016 náklady na spotřební materiál zvýšily o 42.334,27 Kč.  
Čerpání bylo oproti schválenému rozpočtu vyšší o 13.445,94 Kč.                                       
U některých položek byly skutečné náklady oproti plánovanému rozpočtu vyšší – celkem  
o 69.523,60 Kč – nákup časopisů (škola), provozních brožur, DKP 1 do 3.000,- Kč, léků a zdravotnického 
materiálu, materiálu na opravy, čisticích prostředků, studentských testů, tiskopisů ze SEVTU a dalšího 
spotřebního materiálu. 
U některých položek byly skutečné náklady oproti plánovanému rozpočtu nižší – celkem  
o 82.969,54 Kč – nákup časopisů (odběr nových časopisů v jídelně), čisticích prostředků (jídelna), 
kancelářských potřeb a kopírovacích karet do kopírovacího stroje. 
 
Provozní prostředky byly využity také na nákup učebnic, knih do žákovské a učitelské knihovny  
a učebních pomůcek, na které nebyl dostatek finančních prostředků v přímých ONIV. K úhradě těchto 
nákladů byly využity také finanční prostředky z uspořených energií. 
 
účet 502 – Spotřeba energie    rok 2016             rok 2017                      rozdíl 
§ 3121 – škola 
Spotřeba el. energie                         256.040,00 Kč       225.521,00 Kč 
Vodné, stočné                             91.360,00 Kč           91.046,00 Kč 
Spotřeba plynu                                 247.230,00 Kč       179.763,20 Kč 
Spotřeba plynu v lab. chemie                  1.046,00 Kč              1.702,20 Kč 
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§ 3141 – jídelna 
Spotřeba el. energie                           94.585,00 Kč     92.436,00 Kč 
Vodné, stočné                                      54.269,00 Kč           55.028,00 Kč 
Spotřeba plynu                                     36.503,00 Kč           25.833,60 Kč 
 
Schválený rozpočet:                       883.000,00 Kč       909.000,00 Kč                + 26.000,00 Kč                
Celkem vyčerpáno:                        781.033,00 Kč       671.330,00 Kč                - 109.703,00 Kč                                                                                
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz. 
V roce 2017 se náklady na energie snížily oproti roku 2016 o 109.703,00 Kč.  
Důvod: V roce 2017 došlo ke snížení ceny elektrické energie a plynu na základě centrálního výběru 
dodavatele Olomouckým krajem. Náklady se snížily také v důsledku nižší spotřeby energií, zejména 
plynu (díky vyšším venkovním teplotám). 
Čerpání bylo oproti schválenému rozpočtu nižší o 237.670,00 Kč. 
Důvod: Úspory bylo dosaženo v důsledku nižších cen elektrické energie a plynu, nižší spotřebou 
elektrické energie oproti předpokladu, snížením spotřeby vody a hlavně nižší spotřebou tepla oproti 
předpokladu, která je důsledkem vyšších venkovních teplot v topné sezóně oproti předchozím letům. 
Část nevyčerpaných prostředků byla použita na nákup učebních pomůcek. 
 
účet 511 – Opravy a udržování       rok 2016           rok 2017          rozdíl     
§ 3121 – škola 
Mov. maj. - stroje, přístroje, zařízení     61.845,18 Kč          39.358,67 Kč 
Nem. maj. do 100 tis. Kč                      350.938,48 Kč      384.807,36 Kč 
 
§ 3141 – jídelna 
Mov. maj. - stroje, přístroje, zařízení      30.496,68 Kč         29.341,00 Kč 
Nem. maj. do 100 tis. Kč                   12.911,00 Kč         9.982,50 Kč 
 
Schválený rozpočet:           468.000,00 Kč   467.000,00 Kč                - 1.000,00 Kč 
Celkem vyčerpáno:                    456.191,34 Kč    463.489,53 Kč                + 7.298,19 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz.  
Rozsah oprav plánovaných na rok 2017 byl na přibližně stejné úrovni jako v roce 2016.  
Čerpání prostředků na opravy bylo oproti schválenému rozpočtu nižší o 3.510,47 Kč, protože se podařilo 
všechny opravy provést za původně odhadované nebo nižší ceny. 
 
Provedené opravy z provozních prostředků většího rozsahu – škola, jídelna 
 
Oprava radiátoru v TV – 10.617,- Kč 
Byla provedena oprava radiátoru, ze kterého unikala voda vlivem koroze. 
 
Výměna osvětlení v učebnách č. 6 a 17, v šatnách a v tělocvičně – 83.953,91 Kč 
Byla provedena výměna zastaralých osvětlovacích těles v učebnách, v šatnách a v tělocvičně. Intenzita 
osvětlení neodpovídala ČSN EN 12464-1, dle § 12 odst. 3 vyhlášky č. 343/2009 Sb. Nové osvětlení 
v jednotlivých místnostech obsahuje méně těles nové generace s větším světelným tokem a nižší 
spotřebou elektrické energie. Mělo by tak vedle zkvalitnění osvětlení dojít také k úspoře elektrické 
energie.  
 
Oprava závětrné lišty a oprava omítek štítu budovy u hřiště – 60.555,00 Kč 
Z důvodu malého přesahu závětrné lišty a jejího poškození povětrnostními vlivy docházelo k zatékání na 
venkovní omítku. Byla proto provedena oprava závětrné lišty a musela být opravena také poškozená 
omítka štítu. 
 
Malba schodiště, šaten a jídelny – 18.282,50 Kč 
Z hygienických a estetických důvodů byly provedeny opravy výmalby jak ve škole, tak v jídelně. Každým 
rok se pravidelně provádí malba v jídelně a šatnách školy. 
 
Výměna podlahové krytiny ve 2. patře – 77.406,00 Kč 
Byla provedena výměna linolea na chodbě ve 2. patře školy. Podlahová krytina byla již značně poničená 
vlivem stáří a neodpovídala požadavkům § 4 odst. 4 vyhl. č. 343/2009 Sb.  
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Oprava omítky a rýny – 39.450,00 Kč 
Z důvodu poškození okapového žlabu docházelo k zatékání na omítku a poškozování omítky a zdiva. 
Byla proto nutná oprava okapového žlabu a omítky na čele budovy školy. 
 
Oprava trámů, krovů a izolace – 38.800,00 Kč 
Z důvodu napadení dřevokaznými houbami a plísněmi byly v nevyhovujícím stavu části dřevěné 
konstrukce střechy a izolace. Byla proto provedena výměna poškozených částí. 
 
Elektromontážní práce v učebnách č. 11 a 21 – 16.147,45 Kč 
V každé učebně byl zřízen přívod 230V a datový přívod do učitelské katedry, do které byly zabudovány 
zásuvkové bloky (230V, USB, UTP). Současně byl do katedry přiveden kabel HDMI pro připojení 
velkoplošné TV. 
 
Oprava WIFI sítě – 47.819,00 Kč 
Vzhledem k nárůstu využívání zařízení s bezdrátovým připojením ve škole se projevilo nedostatečné 
pokrytí školy wifi signálem. Byla proto provedena oprava wifi sítě a její upgrade. 
 
Oprava kotlové vložky (kuchyň) - 19.360,00 Kč 
Na varném kotli byla prasklá vložka a docházelo k úniku vody. 
 
Ostatní a běžné opravy – 51.777,67 Kč 
V těchto opravách je zahrnuto - výměna lamp v dataprojektorech, dřevopráce (opravy obložení), opravy 
movitého majetku ve škole a jídelně. 
Podrobnější rozpis je uveden v doplňujících údajích v tabulce – Opravy a udržování. 
   
Všechny větší opravy byly rozpočtovány a zdůvodnění jejich nutnosti bylo komentováno v návrhu 
rozpočtu na rok 2017. 
 
účet 518 – Ostatní služby       rok 2016              rok 2017          rozdíl                     

§ 3121 – škola 
Poštovné                                         10.323,00 Kč          11.251,00 Kč 
Internet + doména gyza.cz                   73.054,00 Kč          76.956,00 Kč 
Bankovní poplatky                               27.259,00 Kč           16.151,00 Kč 
Daňové přiznání                  8.470,00 Kč           8.470,00 Kč 
Telefony                              10.898,39 Kč        7.757,90 Kč 
Revize                            31.152,00 Kč       32.318,00 Kč 
Zpracování mezd              45.700,00 Kč           45.500,00 Kč 
Čištění oken                                 10.361,00 Kč        9.466,00 Kč 
Střežení objektu                      13.796,00 Kč        13.796,00 Kč   
Likvidace odpadu                     16.190,00 Kč      16.120,00 Kč 
DDNM do 7.000,- Kč                      0,00 Kč          0,00 Kč 
Údržba software a licence        105.874,50 Kč      92.896,00 Kč 
Nájem-prezentace škol           900,00 Kč        1.000,00 Kč 
Úprava zeleně                    12.962,00 Kč     11.794,00 Kč 
Praní prádla                          9.120,00 Kč       9.804,00 Kč 
Internetová reklama                11.979,00 Kč      11.979,00 Kč 
Inzerce školy                    54.889,50 Kč     62.827,49 Kč 
Čištění odpadů WC + umyvadla          5.520,00 Kč        5.520,00 Kč 
Ostatní služby neuvedené                 32.870,00 Kč      16.169,50 Kč 
Doprava ped. prac. na LVK                       0,00 Kč       1.916,70 Kč 
Prodloužení certifikátu - pošta      792,00 Kč       792,00 Kč 
Přihrádka na poště               3.194,00 Kč          3.194,00 Kč 
Deratizace                          5.100,00 Kč         5.100,00 Kč 
Vazba tř. knih a mat. protokolů        1.691,50 Kč       2.528,00 Kč 
Servis kopírovacího stroje       52.301,22 Kč        51.775,87 Kč 
Zřízení pošty MS OFFICE 365      17.787,00 Kč           0,00 Kč 
Zpracování žádosti - výzva 33 IROP    36.300,00 Kč       22.990,00 Kč 
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§ 3141 – jídelna 
Telefony                                                  1.345,57 Kč           430,81 Kč 
Revize                                     4.102,00 Kč             0,00 Kč 
Zpracování mezd                4.800,00 Kč       4.800,00 Kč 
Likvidace odpadu          10.241,80 Kč       10.241,80 Kč 
Údržba software a licence           10.540,00 Kč      10.540,00 Kč 
Praní prádla                     6.447,00 Kč       5.529,00 Kč 
Ostatní služby                    0,00 Kč       3.386,00 Kč 
 
Schválený rozpočet:                          582.000,00 Kč        581.000,00 Kč                - 1.000,00 Kč 
Celkem vyčerpáno:                           636.634,55 Kč    573.000,07 Kč              - 63.634,48 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 2017 se snížily náklady na služby oproti roku 2016 o 63.634,48 Kč. 
Snížily se náklady na bankovní poplatky (organizace uzavřela výhodnější balíček služeb  
u KB), poplatky za telefony, údržbu software, úpravu zeleně, revize v kuchyni (váhy), které se provádí 
jednou za dva roky, a ostatní služby, které nejsou uvedeny v účtové osnově. V roce 2016 byl jednorázový 
náklad na zavedení MS OFFICE 365 – tyto služby se v roce 2017 používaly již bezplatně. 
Náklady na některé služby se zvýšily - především poštovné, inzerce školy, doprava pedagogických 
pracovníků na LVK (1.916,70 Kč - nebylo rozpočtováno), zpracování studie proveditelnosti k projektu 
IROP (22.990,- Kč - nebylo rozpočtováno). 
U některých položek došlo ke snížení nákladů oproti rozpočtu – celkem o 46.892,99 Kč - bankovní 
poplatky, zpracování daňového přiznání, poplatky za telefony, měsíční zpracování mezd, čištění oken, 
střežení objektu, v rozpočtu se počítalo s nákupem programu na evidenci učebnic, který se neuskutečnil, 
úprava zeleně, praní prádla a ostatní služby, které nejsou uvedené v účtové osnově.  
U jiných položek došlo oproti rozpočtu ke zvýšení nákladů – celkem o 38.893,06 Kč – poštovné, poplatek 
za doménu gyza, revize, likvidace odpadu, údržba software, inzerce školy, doprava na LVK, poštovní 
poplatky za box na poště, deratizace, vazba třídních knih a maturitních protokolů, servis kopírovacího 
stroje (méně prodaných kopírovacích karet žákům) a zpracování studie proveditelnosti k projektu IROP.  
 
účet 524 – Zákonné sociální pojištění rok 2016     rok 20167           rozdíl 
§ 3121 – škola 
Zdravotní pojištění                                  2.519,00 Kč             6.250,00 Kč                              
Sociální zabezpečení                    906,00 Kč                2.250,00 Kč   
 
Schválený rozpočet:                             6.000,00 Kč             7.000,00 Kč                       + 1.000,00 Kč 
Celkem:                                                  3.425,00 Kč             8.500,00 Kč                       + 5.075,00 Kč                   
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz.   
V roce 2017 byly vyplaceny vyšší odměny z FKSP než v roce 2016 (10.075,00 Kč). Proto došlo ke 
zvýšení odvodů. Peněžní odměny z FKSP v roce 2017 činily 25.000,00 Kč. FO nebyl použit.    
 
účet 549 – Ostatní náklady z činnosti rok 2016     rok 2017     rozdíl                             
§ 3121 – škola                                            
Neplnění ZTP                                   0,00 Kč             0,00 Kč                                            
Ošatné, vleky – pedag. prac.          7.500,00 Kč        6.100,00 Kč 
Technické zhodnocení                 19.127,00 Kč               0,00 Kč 
Odvod za kopie – DILIA                  1.558,50 Kč        1.106,00 Kč 
Členský příspěvek – JČMF          850,00 Kč        850,00 Kč 
 
 
Schválený rozpočet:                       116.000,00 Kč      115.000,00 Kč                       - 1.000,00 Kč 
Celkem:                                                 9.908,50 Kč          8.056,00 Kč                   - 1.852,50 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz. 
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V roce 2017 došlo ke snížení nákladů oproti roku 2016 o 1.852,50 Kč, protože v roce 2017 bylo 
vynaloženo méně finančních prostředků na ošatné (opotřebení vlastní lyžařské výzbroje na LVK a vlastní 
výstroje na sportovním kurzu) a byla odvedena nižší částka společnosti DILIA za pořízené kopie za 
úplatu. 
Čerpání bylo oproti schválenému rozpočtu nižší o 106.944,00 Kč. 
Důvod: Předpokládali jsme, že organizace v roce 2017 odvede 100.000,- Kč Úřadu práce za nedodržení 
počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že se organizaci podařilo 
odebrat v dostatečném objemu zboží a služby na náhradní plnění, nebyl odvod nutný. Ušetřené 
prostředky byly použity u účtů, u kterých byl překročen rozpočet (účet 501, 558). 
 
účet 558 – Náklady z DDM       rok 2016       rok 2017        rozdíl 
§ 3121 – škola          
nákup DD HM nad 3.000,-Kč           269.626,00 Kč        442.034,60 Kč  
 
§3141 – jídelna 
nákup DDHM nad 3.000,- Kč        37.670,00 Kč       36.304,00 Kč 
 
Schválený rozpočet:                      254.000,00 Kč        204.000,00 Kč                 - 50.000,00 Kč 
Celkem:                                          307.296,00 Kč      478.338,60 Kč                 + 171.042,60 Kč 
 
V roce 2017 došlo ke zvýšení nákladů o 171.042,60 Kč oproti roku 2016. V roce 2017 byly pořízeny 
tablety pro pedagogické pracovníky, které jsou využívány zejména k vedení pedagogické dokumentace 
(tablety byly rozpočtovány), a dále byly zakoupeny učební pomůcky nutné pro výuku (nebyly 
rozpočtovány). Učební pomůcky byly pořízeny z nevyčerpaných provozních prostředků, jelikož nebyl 
dostatek finančních prostředků v rozpočtu přímých nákladů (ONIV). Byl také pořízen nový majetek  
do školní jídelny. 
Podrobný přehled zakoupeného majetku je uveden v tabulce č. 5. 
 
Čerpání bylo oproti schválenému rozpočtu vyšší o 274.338,60 Kč. Toto navýšení bylo pokryto z účtů 502 
a 549, u kterých prostředky nebyly zcela vyčerpány. 
 
Celkem účty 501 – 558 UZ 00300                       2,530.160,14 Kč 
 
 
Účelový znak  00302 
 
účet 551 – Odpisy D N H M            rok 2016       rok 2017         rozdíl    
§ 3121 – škola          
Odpisy DH a NM                             202.355,00 Kč        207.000,00 Kč 
 
Schválený rozpočet:                      202.355,00 Kč        207.000,00 Kč         + 4.645,00 Kč 
Celkem:                                           202.355,00 Kč   207.000,00 Kč          + 4.645,00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz – odpisy. 
Finanční prostředky byly plně vyčerpány. 
Odpisy byly zvýšeny z důvodu nákupu myčky v roce 2016. 
Olomouckému kraji organizace odvedla z investičního fondu 166.000,- Kč. 
 
Celkem účet 551 UZ 00302                             207.000,00 Kč 
 
 
Účelový znak 33073 – Rozvojový program Zvýšení platů neped. pracovníků 
 
§ 3299 – škola        rok 2016                 rok 2017 

účet 521 – Mzdové náklady       
Mzdové náklady                                      0,00 Kč            66.190,00 Kč 
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účet 524 – Zákonné sociální pojištění       
Zákonné sociální poj. - ZP, SP           0,00 Kč         22.505,00 Kč 
 
účet 527 – Zákonné sociální náklady                 
Zákonné sociální náklady - FKSP         0,00 Kč           1.324,00 Kč 
 
Celkem:                                    0,00 Kč     90.019,00 Kč 
 
Finanční prostředky byly poskytnuty na základě rozhodnutí MŠMT v rámci rozvojového programu 
„Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství.“ 
Dotaci jsme obdrželi ve dvou splátkách v celkové výši 107.223,- Kč. 
Finanční prostředky ve výši 17.204,- Kč (platy 12.650,- Kč, odvody SP, ZP 4.301,- Kč a FKSP 253,- Kč) 
nebyly vyčerpány z důvodu nemocí a čerpání dovolených. Tyto finanční prostředky byly odvedeny  
na účet KÚ Olomouckého kraje. 
 
Celkem účty 521, 524, 527 UZ 33073             90.419,00 Kč 
 
 
Účelový znak 33038 - Rozvojový program Excelence SŠ 
 
§ 3121 – škola        rok 2016     rok 2017       rozdíl 
účet 521 – Mzdové náklady       
Mzdové náklady                             15.852,00 Kč           5.522,00 Kč 
 
účet 524 – Zákonné sociální pojištění       
Zákonné sociální poj. - ZP, SP             5.389,00 Kč        1.878,00 Kč 
 
účet 527 – Zákonné sociální náklady                 
Zákonné sociální náklady - FKSP      238,00 Kč          110,00 Kč 
 
Celkem:                                             21.479,00 Kč                7.510,00 Kč 
 
Finanční prostředky byly poskytnuty na základě rozhodnutí MŠMT v rámci rozvojového programu 
„Excelence středních škol“ na platy pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na vzdělávání 
talentovaných žáků.  
Tyto Finanční prostředky byly účelově určeny. Byly vyčerpány beze zbytku. 
 
Celkem účty 521, 524, 527 UZ 33038               7.510,00 Kč 
 
 
Účelový znak 33065 - Rozvojový program Excelence ZŠ 
 
§ 3121 – škola        rok 2016     rok 2017       rozdíl 
účet 521 – Mzdové náklady       
Mzdové náklady                                 4.384,00 Kč       5.040,00 Kč 
 
účet 524 – Zákonné sociální pojištění       
Zákonné sociální poj. - ZP, SP             1.490,00 Kč        1.714,00 Kč 
 
účet 527 – Zákonné sociální náklady                 
Zákonné sociální náklady – FKSP      66,00 Kč       101,00 Kč 
 
Celkem:                                         5.940,00 Kč            6.855,00 Kč 
Finanční prostředky byly poskytnuty na základě rozhodnutí MŠMT v rámci rozvojového programu 
„Excelence základních škol“ na platy pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na vzdělávání 
talentovaných žáků. 
Tyto finanční prostředky byly účelově určeny. Byly vyčerpány beze zbytku. 
 
Celkem účty 521, 524, 527 UZ 33065               6.855,00 Kč 
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Účelový znak 33052 – R. P. - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství  
 
§ 3121 – škola        rok 2016     rok 2017       rozdíl 
účet 521 – Mzdové náklady       
Mzdové náklady                               294.520,00 Kč    247.497,00 Kč 
 
účet 524 – Zákonné sociální pojištění       
Zákonné sociální poj. - ZP, SP        100.137,00 Kč        84.149,00 Kč 
 
účet 527 – Zákonné sociální náklady                 
Zákonné sociální náklady – FKSP      4.418,00 Kč              4.950,00 Kč 
 
Celkem:                              399.075,00 Kč           336.596,00 Kč 
 
Finanční prostředky byly poskytnuty ze státního rozpočtu ČR v rámci rozvojového programu Zvýšení 
platů pracovníků regionálního školství. Dotace byla využita v plné výši. 
 
Celkem účty 521, 524, 527 UZ 33052                                               336.596,00 Kč 
 
 
Účelový znak 33353 – přímé náklady 
 
účet 501 – Spotřeba materiálu         rok 2016       rok 2017       rozdíl                          
§ 3121 – škola         
Nákup učebnic                                      13.846,00 Kč            0,00 Kč 
Učitelská a žákovská knihovna          788,00 Kč                  0,00 Kč 
Učební pomůcky                  5.079,00 Kč          0,00 Kč 
Brožury pro učitele            3.264,00 Kč       2.617,00 Kč 
 
Celkem:                             22.977,00 Kč          2.617,00 Kč               - 20.360,00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé náklady. 
V roce 2017 bylo z přímých nákladů použito na nákup spotřebního materiálu (brožur pro pedagogy)  
o 20.360,00 Kč méně, než v roce 2016 z důvodu nedostatku finančních prostředků.  
  
účet 512 – Cestovné         rok 2016     rok 2017         rozdíl 
§ 3121 – škola            
Cestovné -  LVK ped. prac.                  23.813,00 Kč                35.835,00 Kč 
Cestovné – DVPP                              14.847,00 Kč       15.712,00 Kč 
Cestovné – maturitní komise             1.116,00 Kč             1.392,00 Kč 
Cestovné – exkurze                  12.729,00 Kč      10.352,00 Kč 
Cestovné – doprovod žáků           11.327,00 Kč       15.179,00 Kč    
Cestovné – sport. a jazyk. kurzy       4.930,00 Kč       10.471,00 Kč                                     
Cestovné – Startkemp, Bušínov          6.872,00 Kč        9.759,00 Kč 
Cestovné – ostatní pedagogické    10.368,00 Kč          7.580,00 Kč 
Cestovné – ostatní nepedagogické     1.347,00 Kč      664,00 Kč 
Cestovné – zahraniční                  9.573,00 Kč       16.605,00 Kč 
 
 
§ 3141 – jídelna 
Cestovné – jídelna                          1.753,00 Kč          666,00 Kč 
 
Celkem:                            108.675,00 Kč      124.215,00 Kč             + 15.540,00 Kč         
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2017 se cestovní výdaje zvýšily oproti roku 2016 o 15.540,00 Kč. Důvodem zvýšení výdajů bylo 
především zvýšení zákonem stanovených sazeb stravného. 
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účet 518 – Ostatní služby     rok 2016     rok 2017    rozdíl 
§ 3121 – škola         
Kulturní představení – ped. dozor           546,00 Kč             161,00 Kč 
Doprava ped. prac. na LVK                       0,00 Kč              5.625,00 Kč 
 
Celkem:                                  546,00 Kč         5.786,00 Kč          + 5.240,00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2017 bylo vynaloženo na ostatní služby o 5.240,00 Kč více než v roce 2016, protože doprava 
pedagogických pracovníků na LVK byla hrazena v  roce 2016 v rámci cestovného (účet 512) a v roce 
2017 na fakturu za dopravu společně se žáky.  
 
účet 521 – Mzdové náklady    rok 2016    rok 2017       rozdíl 
§ 3121 – škola         
Mzdové náklady               10,999.726,00 Kč    11,637.765,00 Kč 
z toho:  ped.+ neped.            10,976.726,00 Kč    11.610.765,00 Kč  
            OON                     23.000,00 Kč           27.000,00 Kč 
 
§ 3141 – jídelna 
Mzdové náklady                               700.274,00 Kč      739.535,00 Kč 
           
Celkem:             11,700.000,00 Kč   12,377.300,00 Kč                 + 677.300,00 Kč 
 
účet 521 – Mzdové náklady (nemocenské dávky) 
§ 3121 – škola        rok 2016     rok 2017     rozdíl 
                                                            42.411,00 Kč         55.697,00 Kč 
§ 3141 – jídelna     

    8.478,00 Kč        10.313,00 Kč 
 

Celkem:                                             50.889,00 Kč        66.010,00 Kč               + 15.121,00 Kč 
 
Do státního rozpočtu se nic neodvádělo. 
V roce 2017 se objem mzdových prostředků zvýšil o 677.300,00 Kč oproti roku 2016. 
Nemocenské dávky byly o 15.121,00 Kč vyšší než v předchozím roce – hrazeno z ONIV. 
  
účet 524 – Zákonné a sociální pojištění 
§ 3121 – škola        rok 2016      rok 2017     rozdíl                               
Zákonné sociální pojištění       3,736.894,00 Kč     3,947.035,00 Kč   
z toho:  zdravotní pojištění               989.197,00 Kč        1,041.874,00 Kč    
             sociální pojištění                 2,747.697,00 Kč        2,905.161,00 Kč  
  
§ 3141 – jídelna 
Zákonné sociální pojištění               239.196,00 Kč      251.442,00 Kč 
z toho:  zdravotní pojištění                  63.313,00 Kč           66.557,00 Kč 
             sociální pojištění                 175.883,00 Kč       184.885,00 Kč     
  
Celkem:                           3,976.090,00 Kč      4,198.477,00 Kč                + 222.387,00 Kč    
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2017 se odvody zvýšily oproti roku 2016 o 222.387,00 Kč z důvodu zvýšení objemu mzdových 
prostředků z UZ 33353. 
 
účet 525 – Jiné sociální pojištění   rok 2016      rok 2017       rozdíl 
§ 3121 – škola          
4,2 promile pojištění                          47.249,00 Kč             49.244,00 Kč 
 
§ 3141 – jídelna 
4,2 promile pojištění                       3.132,00 Kč            2.994,00 Kč 
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Celkem:                               50.381,00 Kč      52.238,00 Kč            + 1.857,00 Kč   
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2017 se jiné sociální pojištění zvýšilo oproti roku 2016 o 1.857,00 Kč, protože došlo ke zvýšení 
objemu mzdových prostředků a obdrželi jsme finanční prostředky na Rozvojové programy (UZ 33038, UZ 
33052, UZ 33065 a UZ 33073), ze kterých je také povinnost odvádět pojistné 4,2 promile.   
 
účet 527 – Zákonné soc. náklady  rok 2016     rok 2017     rozdíl 
§ 3121 – škola 
Příděl do FKSP 2% z HM               164.648,00 Kč    232.216,00 Kč 
Příděl do FKSP 2% z HM-N.D.              637,00 Kč        1.115,00 Kč 
Ochranné prac. pomůcky                 8.707,00 Kč        10.276,00 Kč 
Preventivní lékařské prohlídky                1.500,00 Kč           3.750,00 Kč 
Školení a vzdělávání                            13.362,00 Kč        13.382,00 Kč 
DVPP                                           27.490,00 Kč          1.250,00 Kč    
 
§ 3141 – jídelna 
Příděl do FKSP 2% z HM       10.506,00 Kč          14.787,00 Kč 
Příděl do FKSP 2% z HM-N.D.       127,00 Kč            206,00 Kč 
Ochranné prac. pomůcky             8.855,00 Kč           6.115,00 Kč 
Preventivní lékařské prohlídky     250,00 Kč             0,00 Kč 
Školení a vzdělávání           900,00 Kč          500,00 Kč 
 
Celkem:                                236.982,00 Kč     283.597,00 Kč               + 46.615,00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2017 se zákonné sociální náklady zvýšily oproti roku 2016 o 46.615,00 Kč z důvodu zvýšení 
objemu mzdových prostředků a zvýšení přídělu do FKSP z 1,5% na 2%.  
 
účet 549 – Ostatní nákl. z činnosti  rok 2016     rok 2017     rozdíl 
§ 3121 – škola 
Odměny předsedům mat. komisí      11.960,00 Kč          10.140,00 Kč 
Odměny hodnotitelům mat. prací         6.000,00 Kč                   0,00 Kč 
 
Celkem:                                             17.960,00 Kč      10.140,00 Kč               - 7.820,00 Kč   
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje – ONIV. 
V roce 2017 se ostatní náklady z činnosti snížily o 7.820,00 Kč, protože v roce 2016 byli hodnotitelé 
maturitních prací odměňováni z prostředků na přímé výdaje (ONIV) a v roce 2017 jim byla odměna 
vyplacena společností CERMAT. 
V roce 2016 byly na přímé výdaje beze zbytku využity všechny přidělené finanční prostředky. 
Do státního rozpočtu se nic neodvádělo. 
 
Celkem  účty 501, 512, 518, 521, 524, 525, 527, 549 UZ 33353     17,120.380,00 Kč 
 
 
Účelový znak 00900 – vlastní zdroje 
 
účet 501 – Spotřeba materiálu 
§ 3121 – škola 
učebnice + pracovní sešity (úhrada žáky)                 1.738,00 Kč 
učebnice VG (úhrada žáky)                                        5.233,00 Kč 
adaptační pobyt - Bušínov – spotř. mat. (úhrada žáky)       4.075,00 Kč 
šatní zámky (úhrada žáky)                                          600,00 Kč 
identifikační čipy (úhrada žáky)                          2.904,00 Kč 
žákovské knížky (úhrada žáky)                    1.339,00 Kč    
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§ 3141 – jídelna 
potraviny                                                            1,182.396,84 Kč  
mléčné výrobky                                                         14.099,00 Kč 
 
Celkem:                                                                1,212.384,84 Kč 
 
Náklady na spotřební materiál byly hrazeny žáky a zaměstnanci. 
 
účet 511 – Opravy a udržování 
§ 3121 – škola 
movitý majetek (oprava dveří - hrazeno žáky)         679,00 Kč 
 
Celkem:                                                              679,00 Kč 
 
Tyto náklady byly hrazeny žáky školy – poškození dveří způsobené žáky. 
 
účet 518 – Ostatní služby 

§ 3121 – škola 
kulturní představení (úhrada žáky)                             77.880,00 Kč 
lyžařské kurzy + doprava (úhrada žáky)                    225.348,00 Kč 
sportovní a jazykové kurzy (úhrada žáky)               20.330,00 Kč 
adaptační pobyt – Startkemp (úhrada žáky)              63.629,00 Kč 
adaptační pobyt – Bušínov (úhrada žáky)           46.470,00 Kč 
servis kop. stroje – kopírovací karty (úhrada žáky)        9.360,00 Kč 
školní exkurze (úhrada žáky)                                     29.280,00 Kč 
vystavení, prodloužení ISIC karty (úhrada žáky)           4.670,00 Kč 
přednášky - preventivní program (úhrada žáky)            4.720,00 Kč 
 
Celkem:                                                      481.687,00 Kč 
 
Všechny náklady na ostatní služby byly hrazeny žáky. 
 
Celkem účty 501, 511 518 – vlastní zdroje            1,694.750,84 Kč 
 
 
Účelový znak 00910 – Pohledávky – UNION banka 
 
účet 556 – Tvorba a zúčtování opravných položek 
§ 3121 – škola 
Ostatní krátkodobé pohledávky                                     - 1,569.662,01 Kč 
 
Částka -1,569.662,01 Kč se skládá z peněžních prostředků, které organizace obdržela na účet v měsíci 
prosinci (224.237,- Kč) a ze zbývající části pohledávky (1,345.425,01 Kč). 
 
účet 557 – Náklady z vyřazených pohledávek 
§ 3121 – škola 
UB – odúčtování pohledávky z rozvahy                    + 1,345.425,01 Kč  
 
Celý popis ohledně pohledávky je komentován u fondů. 
Částka -224.237,00 Kč nemá vliv na hospodářský výsledek. 
 
 
Náklady celkem za rok 2017                          19,211.570,93 Kč 
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VÝNOSY V HLAVNÍ ČINNOSTI 
 
Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje 
 
účet 672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů  
a) příspěvek na provoz – odpisy      UZ 00302                      207.000,00 Kč 
 
Skutečné odpisy byly ve výši 261.444,00 Kč – účet 551.   
Z hlavní činnosti bylo použito na odpisy 207.000,00 Kč. 
Z doplňkové činnosti bylo použito na odpisy 54.444,00 Kč.                                                     
Olomouckému kraji bylo odvedeno z investičního fondu 166.000,00 Kč.  
Rozpočtované finanční prostředky v hlavní činnosti byly využity beze zbytku a na účet Olomouckého 
kraje se nic nevracelo. 
 
b) příspěvek na provoz         UZ 00300                              2,597.000,00 Kč   
z toho:  škola              3121                       2,212.000,00 Kč   
Náklady:   účet 501 spotřeba materiálu                                                    285.565,44 Kč  
                 účet 502 spotřeba energie                                             498.032,40 Kč 
                 účet 511 oprava a udržování                                                    424.166,03 Kč 
                 účet 518 ostatní služby                                                     538.072,46 Kč 
                 účet 524 zákonné soc. pojištění                                            8.500,00 Kč 
                 účet 549 ostatní náklady z činnosti                                 8,056,00 Kč 
                 účet 558 náklady z drobného dl. majetku                              442.034,60 Kč 
 
Nedočerpáno:                                                                                                             - 7.573,07 Kč 
 
    jídelna           3141             357.000,00 Kč 
Náklady:   účet 501 spotřeba materiálu                                                                           41.880,50 Kč 
                 účet 502 spotřeba energie                                                                           173.297,60 Kč 
                 účet 511 opravy a udržování                                                                          39.323,50 Kč 
                 účet 518 ostatní služby                                                                                   34.927,61 Kč 
                 účet 558 náklady z drobného dl. majetku                                                       36.304,00 Kč 
 
Nedočerpáno:                                                                                                            - 59.266,79 Kč 
 
V roce 2017 jsme obdrželi příspěvek na provoz ve stejné výši jako v roce 2016. 
Přidělené dotace byly dostačující. 
Z provozních prostředků nebylo vyčerpáno 66.839,86 Kč. Důvodem byly nižší náklady na energie 
(elektrická energie, voda, teplo) oproti předpokladu. Více je komentováno u nákladů.  
Tato částka má vliv na výsledek hospodaření. 
 Finanční prostředky byly použity na spotřební materiál, spotřebu energií, opravy a údržbu, ostatní služby, 
zákonné soc. pojištění, jiné soc. pojištění, zákonné soc. náklady, ostatní náklady z činnosti a na náklady z 
drobného dlouhodobého majetku. 
Podrobný rozpis položek použitých finančních prostředků je uveden v hlavní činnosti u nákladů. 
 
Celkem účet 672 – příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje          2,804.000,00 Kč 
 
 
Dotace z rozpočtu MŠMT 
 
účet 672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů  
a) dotace – přímé náklady        UZ 33353                        17,120.380,00 Kč 
z toho:  platy škola                                         3121                                  11,609.100,00 Kč 
   platy jídelna                          3141                                          741.200,00 Kč     
 
Škola: Objem finančních prostředků na platy se zvýšil oproti roku 2016 o 632.100,- Kč.   
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Jídelna: Objem finančních prostředků na platy se zvýšil oproti roku 2016 o 41.200,- Kč. 
 
Finanční prostředky na platy byly vyčerpány a do státního rozpočtu se nic neodvádělo.  
 
   OON – DPP                                                                                   27.000,00 Kč 
 
Objem finančních prostředků se zvýšil oproti roku 2016 o 4.000,00 Kč.  
Finanční prostředky na OON byly vyčerpány a do státního rozpočtu se nic neodvádělo. 
                           

pojistné, FKSP škola                           3121                   4,188.400,00 Kč   
Náklady:   účet 524 zákonné soc. pojištění                                                            3,947.035,00 Kč  
            účet 527 zákonné soc. náklady                                                                  233.331,00 Kč 
 
Nedočerpáno:                                                                                                             - 8.034,00 Kč 
 
   pojistné, FKSP jídelna NG                    3141                                266.900,00 Kč 
Náklady:   účet 524 zákonné soc. pojištění                                                                 251.442,00 Kč 
                  účet 527 zákonné soc. náklady                                                                      14.993,00 Kč 
 
Nedočerpáno:                                                                                                            - 465,00 Kč 
 
Objem přidělených finančních prostředků na pojistné a odvod 2% do FKSP se zvýšil oproti roku 2016  
o 302.000,00 Kč, protože se zvýšil objem mzdových prostředků a zvýšil se příděl do FKSP z 1,5% na 2%. 
Finanční prostředky nebyly vyčerpány v plné výši. Nevyčerpaná částka 8.499,00 Kč byla převedena do 
přímých nákladů na vzdělání – ONIV a použita na cestovné. 
      
   přímé O N I V škola              3121                        270.400,00 Kč 
Náklady:   účet 501 spotřeba materiálu                                                                         2.617,00 Kč 
                 účet 512 cestovné                                                                                      123.549,00 Kč 
                 účet 518 ostatní služby                                                                                 5.786,00 Kč 
                 účet 521 mzdové náklady - nemoc. dávky                                                    55.697,00 Kč 
                  účet 525 jiné soc. pojištění                                                                            49.244,00 Kč 
                  účet 527 zákonné soc. náklady                                                                      28.658,00 Kč 
                  účet 549 ostatní náklady z činnosti                                                               10.140,00 Kč 
 
Nedočerpáno:                                                                                                              + 5.291,00 Kč 
 
   přímé O N I V jídelna       3141                        17.380,00 Kč 
Náklady:   účet 512 cestovné                                                                                     666,00 Kč 
                  účet 521 mzdové náklady - nemoc. dávky                                                    10.313,00 Kč  
                  účet 525 jiné soc. pojištění                                                                           2.994,00 Kč 
                  účet 527 zákonné soc. náklady                                                                     6.615,00 Kč 
 
Přečerpáno:                                                                                                                + 3.208,00 Kč 
 
Čerpání finančních prostředků na přímé ONIV bylo překročeno o 8.499,00 Kč. Tato částka byla 
převedena z pojistného, kde nebyla vyčerpána, a použita na úhradu cestovného. 
                           
V roce 2017 jsme obdrželi na přímé ONIV o 23.720,00 Kč méně než v roce 2016. Celkem bylo 
vyčerpáno na ONIV 296.279,00 Kč. 
 
Ve škole byly finanční prostředky  použity na nákup brožur pro pedagogické pracovníky, cestovné, 
školení pedagogických a provozních pracovníků, pojištění 4,2 promile, nemocenské dávky v době  
pracovní neschopnosti, zákonné soc. náklady (lékařské prohlídky), na jiné soc. náklady (ochranné 
pracovní prostředky, preventivní prohlídky, školení) a ostatní náklady z činnosti (odměny předsedům 
maturitních komisí). 
V jídelně byly finanční prostředky použity na cestovné, nemocenské dávky v době pracovní neschopnosti, 
pojištění 4,2 promile, zákonné soc. náklady (lékařské prohlídky), na jiné soc. náklady (ochranné prac. 
pomůcky) a na školení. 
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Podrobný rozpis použitých finančních prostředků je uveden v hlavní činnosti u nákladů. 
Finanční prostředky byly vyčerpány a do státního rozpočtu se nic neodvádělo. 
 
b) dotace – Rozvojový program Excelence SŠ  UZ 33 038                               7.510,00 Kč 
z toho:  platy                                                             5.522,00 Kč 
   pojistné – ZP, SP                                   1.878,00 Kč 
   F K S P                                                     110,00 Kč 
 
Tyto finanční prostředky byly použity v rámci rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle 
výsledků v soutěžích v roce 2016 – Excelence středních škol 2016“ na platy pedagogických pracovníků, 
kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnocených oblastech. 
Finanční prostředky byly vyčerpány a do státního rozpočtu se nic neodvádělo. 
 
c) dotace – Rozvojový program Excelence ZŠ  UZ 33 065                               6.855,00 Kč 
z toho:  platy                                                            5.040,00 Kč 
   pojistné – ZP, SP                                   1.714,00 Kč 
   F K S P                                                      101,00 Kč 
 
Tyto finanční prostředky byly použity v rámci rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle 
výsledků v soutěžích ve školním roce 2017 – Excelence základních škol 2017“. 
Finanční prostředky byly vyčerpány a do státního rozpočtu se nic neodvádělo. 
 
d) dotace – Rozvojový program       UZ 33 052                           336.596,00 Kč 
z toho:  platy                                                         247.497,00 Kč 
   pojistné – ZP, SP                                 84.149,00 Kč 
   F K S P                                                   4.950,00 Kč 
 
Tyto finanční prostředky byly použity v rámci rozvojového programu „Zvýšení platů pracovníků 
regionálního školství“ na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků. 
Finanční prostředky byly vyčerpány a do státního rozpočtu se nic neodvádělo. 
 
e) dotace – Rozvojový program       UZ 33 073                           107.223,00 Kč 
z toho:  platy                                                           66.190,00 Kč
   pojistné – ZP, SP                                 22.505,00 Kč 
   F K S P                                                   1.324,00 Kč 
           vratka:                                                                                                  17.204,00 Kč 
           čerpáno:                                                                                       90.019,00 Kč 
 
Tyto finanční prostředky byly použity v rámci rozvojového programu „Zvýšení platů nepedagogických 
zaměstnanců regionálního školství“. 
Finanční prostředky nebyly vyčerpány. Nevyčerpaná částka ve výši 17.204,- Kč byla odvedena na účet 
Olomouckého kraje (vratka za nemocenské dávky a dovolené). 
 
f) pohledávka – UNION banka       UZ 00 910                        - 224.237,00 Kč 
 
Jedná se o vrácenou pohledávku z UNION banky. Olomouckým krajem bylo rozhodnuto, že o tuto částku 
bude snížen příspěvek na provoz (účetně). Stručný popis je uveden u fondů. 
Tato částka neměla vliv na výsledek hospodaření. 
 
Celkem účet 672 – dotace z rozpočtu MŠMT                    17,337.123,00 Kč 
 
 
Výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy 
 
účet 602 – výnosy z prodeje služeb   

- tržby za kopírování                                                                                                         9.480,00 Kč 
- tržby  za identifikační čipy – žáci                                                                               1.442,00 Kč 
- tržby za kulturní představení – žáci                                                                              77.880,00 Kč                                             
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- tržby za studijní průkazy – žáci                                                                                  1.452,00 Kč 
- tržby za žákovské knížky – žáci                                                                                  1.440,00 Kč 
- tržby za školní výlety a exkurze – žáci                                                                         29.280,00 Kč 
- tržby za šatní zámek + klíče – žáci                                                                                   600,00 Kč 
- tržby za poškozené učebnice – žáci                                                                            1.738,00 Kč 
- tržby za opis vysvědčení                                                                                             1.040,00 Kč 
- tržby za lyžařské výcviky – žáci                                                                               225.348,00 Kč 
- tržby za sportovní a vodácký kurz – žáci                                                                      20.330,00 Kč 
- tržby za adaptační pobyt STARTKEMP – žáci                                                            66.781,00 Kč 
- tržby za adaptační pobyt BUŠÍNOV – žáci                                                                  47.393,00 Kč 
- tržby za poškozené dveře – žáci                                                                                       679,00 Kč 
- tržby za učebnice VG (školní atlasy) - žáci                                                                5.233,00 Kč  
- tržby za ISIC karty – vystavení, prodloužení – žáci                                                   4.670,00 Kč 
- tržby za preventivní programy – žáci                                                                         4.720,00 Kč              
- tržby za obědy – žáci                                                                                          1,022.168,00 Kč  
- tržby za mléčné výrobky – žáci                                                                                     14.099,00 Kč 
- tržby za obědy – zaměstnanci                                                                                   161.192,00 Kč 
 
Celkem účet 602 (výnosy z prodeje služeb)                                  1,696.965,00 Kč 
 
 
Výnosy celkem za rok 2017 (hlavní činnost)            21,838.088,00 Kč   
 
 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V HLAVNÍ ČINNOSTI 
 
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 je kladný  + 69.054,02 Kč. 
 
Výsledek hospodaření škola                     + 8.824,07 Kč 
Výsledek hospodaření jídelna                                         + 60.229,95 Kč 
 
Výnosy celkem za rok 2017                                                         21,838.088,00 Kč 
Náklady celkem za rok 2017                                                                                21,769.033,98 Kč 
 
 
VH v hlavní činnosti za rok 2017                       + 69.054,02 Kč 
 
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl vytvořen úsporou nákladů na energie (el. energie, voda, 
teplo).  K úspoře nákladů na energie došlo snížením spotřeby jednotlivých energií a poklesem jejich ceny. 
Největší část tvoří úspora za teplo, které bylo dosaženo v důsledku vyšších teplot (venkovních) v 
porovnání s rokem 2016. 
 
 
HOSPODAŘENÍ S FONDY 
 
Investiční fond - 416 
 
Investiční fond je v naší organizaci tvořen odpisy HČ a DČ. Od Olomouckého kraje jsme obdrželi v roce 
2017 na odpisy celkem 207.000,- Kč a odvod zřizovateli byl 166.000,- Kč. 
Skutečné odpisy činily 261.444,- Kč Z toho odpisy z hlavní činnosti činily 207.000,- Kč a odpisy z 
doplňkové činnosti byly 54.444,- Kč.  
 
Počáteční stav k 1. 1. 2017    účetně: 242.248,05 Kč  finančně:   66.343,63 Kč   
Tvorba: odpisy DHNM                             261.444,00 Kč                     261.444,00 Kč 
   a) hlavní činnost             207.000,00 Kč                  207.000,00 Kč 
    b) doplňková činnost         54.444,00 Kč                 54.444,00 Kč 
 
Celkem tvorba                               261.444,00 Kč     261.444,00 Kč 
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Celkem PS + tvorba                        503.692,05 Kč               327.787,63 Kč 
Čerpání: odvod zřizovateli (odpisy)      166.000,00 Kč      166.000,00 Kč 
Celkem čerpání                                              166.000,00 Kč      166.000,00 Kč 
 
Zůstatek k 31. 12. 2017                                    337.692,05 Kč          161.787,63 Kč 
Finanční nekrytí                                                                                                     - 175.904,42 Kč 
 
Investiční fond je nekrytý z důvodu krachu UNION banky od roku 2003 částkou 175.904,42 Kč.  
Dne 29. 3. 2017 se konalo 60. zasedání věřitelského výboru. Na toto jednání správce konkurzní podstaty 
předložil mimo dalších dokladů i analýzu možnosti výplaty třetího částečného rozvrhu. Věřitelský výbor 
tento materiál projednal a vyslovil souhlas s výplatou třetího částečného rozvrhu všem oprávněným 
věřitelům ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek. 
Třetí částečný rozvrh byl naší organizaci vyplacen dne 14. 12. 2017 v celkové výši 224.237,- Kč. Tato 
stejná částka byla odvedena Olomouckému kraji dne 21. 12. 2017. 
Účetně byla tato pohledávka zaúčtována tak, že byla zrušená opravná položka ve výši přijaté pohledávky 
(třetí částečný rozvrh) a byl snížen příspěvek na provoz. 
Dále bylo organizaci doporučeno, aby organizace rozhodla o dočasném upuštění od vymáhání zbývající 
pohledávky, na základě čehož došlo k odúčtování pohledávky z rozvahy na podrozvahový účet. 
Účetní zápisy byly provedeny na základě doporučení Olomouckého kraje, oddělení ekonomického (Mgr. 
Olga Fidrová), který spolupracoval se zástupcem společnosti Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s. 
 ing. Milanem Langem. 
 
 
Rezervní fond – 413 
 
Počáteční stav k 1. 1. 2017       účetně: 303.011,22 Kč  finančně:   93.934,16 Kč 
Tvorba: příděl ze zlepšeného VH                      232.226,71 Kč                      232.226,71 Kč 
 
Celkem tvorba                                                   232.226,71 Kč                       232.226,71 Kč 
Celkem PS + tvorba                                          535.237,93 Kč                     326.160,87 Kč       
 
Čerpání:                           0,00 Kč                 0,00 Kč 
Celkem čerpání                                                      0,00 Kč             0,00 Kč         
 
Zůstatek k 31. 12. 2017                                     535.237,93 Kč                     326.160,87 Kč    
Finanční nekrytí                                                                                           - 209.077,06 Kč    
 
Rezervní fond je nekrytý z důvodu pohledávky za UNION bankou od roku 2003. Důvod je popsán u IF. 
 
 
Fond rezervní z ostatních titulů – 414 
 
Počáteční stav k 1. 1. 2017               účetně:           0,00 Kč  finančně:           0,00 Kč 
Tvorba:                   0,00 Kč                      0,00 Kč 
 
Celkem tvorba                                                         0,00 Kč                              0,00 Kč 
Celkem PS + tvorba                                                0,00 Kč                              0,00 Kč 
 
Čerpání:                           0,00 Kč                0,00 Kč 
Celkem čerpání                             0,00 Kč                              0,00 Kč 
 
Zůstatek k 31. 12. 2017                  0,00 Kč           0,00 Kč 
 
 
Fond odměn - 411                           
 
Počáteční stav k 1. 1. 2017      účetně:   10.000,00 Kč  finančně:   10.000,00 Kč 
Tvorba: příděl ze zlepšeného VH                          5.000,00 Kč           5.000,00 Kč 
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Celkem tvorba                                                       5.000,00 Kč              5.000,00 Kč 
Celkem PS + tvorba                                           15.000,00 Kč               15.000,00 Kč 
  
Čerpání: na odměny                        0,00 Kč              0,00 Kč 
Celkem čerpání                                                      0,00 Kč              0,00 Kč 
 
Zůstatek k 31. 12. 2017            15.000,00 Kč       15.000,00 Kč 
 
V roce 2017 nečerpala organizace fond odměn. 
 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb – 412 
 
Počáteční stav k 1. 1. 2017    účetně: 733.491,91 Kč  finančně: 697.478,91 Kč  
Tvorba: základní příděl                                 255.313,00 Kč        262.941,00 Kč 
    splátky půjček                                                   55.600,00 Kč 
 
Celkem tvorba                         255.313,00 Kč                  318.541,00 Kč 
Celkem PS + tvorba                      988.804,91 Kč                   1,016.019,91 Kč 
 
Čerpání: půjčky na bytové účely                  0,00 Kč                149.559,00 Kč 
   příspěvek na stravování           36.924,00 Kč                       36.924,00 Kč 
   kultura, tělovýchova a sport           60.078,00 Kč                       60.078,00 Kč 
   dary při výročích                  25.000,00 Kč                         25.000,00 Kč 
   ostatní použití fondu                              17.124,00 Kč                    17.124,00 Kč 
Celkem čerpání                             139.126,00 Kč                        288.685,00 Kč 
 
Zůstatek k 31. 12. 2016         849.678,91 Kč              727.334,91 Kč 
Rozdíl                                                - 122.344,00 Kč 
 
Rozdíl mezi účtem 412 (účetní) a 243 (finanční)                                           - 122.344,00 Kč 
- půjčky zaměstnanců                                                                                       93.959,00 Kč 
- 2% z HM 2017 (prosinec)                                        28.385,00 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. 
 
 
STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 
 
Celkový stav pohledávek za Gymnázium Zábřeh:                        1,345.425,01 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. 
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Pohledávka za UNION bankou je vymáhána soudně u Krajského soudu v Ostravě prostřednictvím odboru 
ekonomického KÚ Olomouckého kraje. 
Dne 29. 3. 2017 se konalo 60. zasedání věřitelského výboru. Na toto jednání správce konkurzní podstaty 
předložil mimo dalších dokladů i analýzu možnosti výplaty třetího částečného rozvrhu. Věřitelský výbor 
tento materiál projednal a vyslovil souhlas s výplatou třetího částečného rozvrhu všem oprávněným 
věřitelům ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek. 
Třetí částečný rozvrh byl naší organizaci vyplacen 14. 12. 2017 v celkové výši 224.237,- Kč. Tato částka 
byla dne 21. 12. 2017 odvedena Olomouckému kraji. 
Účetně byla tato pohledávka zaúčtována tak, že byla zrušená opravná položka ve výši přijaté pohledávky 
(třetí částečný rozvrh) a byl snížen příspěvek na provoz. 
Dále bylo organizaci doporučeno, aby rozhodla o dočasném upuštění od vymáhání zbývající pohledávky, 
na základě čehož došlo k odúčtování pohledávky z rozvahy na podrozvahový účet. 
Účetní zápisy byly provedeny na základě doporučení Olomouckého kraje, oddělení ekonomického  
(Mgr. Olga Fidrová), který spolupracoval se zástupcem společnosti Daňové poradenství Tomáš Paclík, 
a.s.  ing. Milanem Langem. 
 K rozhodnutí jak účetně naložit s touto pohledávkou čekáme na stanovisko ekonomického odboru KÚ 
Olomouckého kraje. Celkový stav pohledávky se sice snížil, ale nekryté fondy, nerozdělený zisk  
a provozní prostředky zůstaly v účetnictví ve stejné výši. 
Od Krajského soudu v Ostravě čekáme na konečné ukončení sporu. 
 
 
HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM 
 
Gymnázium Zábřeh má hlavní budovu na 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. Z nemovitého 
majetku pronajímáme služební byty a nebytové prostory v době, kdy nejsou využívány pro výuku.  
 
K 31. 12. 2017 byl pořízen majetek v hodnotě                               478.338,60 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)                                  478.338,60 Kč 
vstupní cena od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok 
Majetek byl pořízen z finančních prostředků Olomouckého kraje na provoz. 
 

Majetek vedený v podrozvahové evidenci 
 
účet 901 – jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                          0,00 Kč 
vstupní cena od 1,- Kč do 7.000,- Kč (programy) 
 
účet 902 – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                               59.656,00 Kč 
vstupní cena od 1,- Kč do 3.000,- Kč (učební pomůcky, provozní majetek)                                                         

z toho učební pomůcky: fotbalový míč ROSARIO 8 ks                                              3.352,00 Kč  
       volejbalový míč MOLTEN 7 ks                                            8.120,00 Kč 
                                       stavebnice LEGO (adaptéry, senzory, atd.)       8.528,00 Kč  
                                        vitrína na poháry 2 ks                                                            4.760,00 Kč 
                                        plstěná nástěnka – malá                                                        2.152,00 Kč 
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z toho provoz. majetek: mikrovlnná trouba MORA                                                     1.849,00 Kč 
                                        varná konvice FA 540                                                                443,00 Kč 
                                        mixážní pult                                  1.940,00 Kč 
                                        zahradnické nůžky                                                                      219,00 Kč 
                                        židle ALTAMÍRA (aula) 30 ks                                    17.751,00 Kč   
                                        varná konvice ETA                                                399,00 Kč    
                                        Wifi extender Link 3 ks                               3.038,00 Kč  
                                        nýtovací kleště                                                620,00 Kč 
                                        krájecí prkno (jídelna)                                 1.105,00 Kč 
                                        zrcadlo                                                            636,00 Kč  
                                        disk externí                                                  2.810,00 Kč 
                                        promítací plátno                                        1.934,00 Kč 
Drobný dlouhodobý majetek (číslo účtu 902) byl pořízen z finančních prostředků Olomouckého kraje na 
provoz. 
 
K 31. 12. 2017 byl vyřazen majetek v hodnotě                       63.272,80 Kč 
 
účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     0,00 Kč 
 
účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                           63.272,80 Kč 
Vyřazen byl především starý nábytek (skříně, psací stoly, židle, kancelářský nábytek), který byl nahrazen 
novým, dále zastaralá elektronika (radiomagnetofon, přehrávač, video). Všechen majetek byl navržen 
k vyřazení na základě posouzení odbornými firmami (nemožnost nebo nerentabilnosti oprav). 
 
Majetek vedený v podrozvahové evidenci 
 
účet 901 – jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                              0,00 Kč 
 
účet 902 – drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                        5.436,00 Kč 
Wifi anténa, karta s anténou do PC, obrazy a mapy, nástěnné hodiny. 
 
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 nabízen ostatním 
PO přes KÚ Olomouckého kraje a pokud o něj neprojevil nikdo zájem, byl vyřazen. 
Poškozený 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. 2017. Majetek byl zkontrolován dílčími komisemi a hlavní 
inventarizační komisí, které neshledaly žádné přebytky ani manka. 
Inventura se shoduje s účetní uzávěrkou k 31. 12. 2017 – kontrola hlavní knihy. 
 
Peněžité dary  
V roce 2017 naše organizace neobdržela peněžité dary. 
 
Pojistné události na majetku 
V roce 2017 v naší organizaci nedošlo k žádné pojistné události. 
 
Výpočetní technika 
V naší škole se nachází 114  ks osobních počítačů (77 ks stolních PC + 7 ks notebooků + 29 ks tabletů + 
1 server) 
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
 
Náklady v doplňkové činnosti                     
             rok  2016      rok  2017    rozdíl  
Pronájem nemovitého majetku včetně služeb 
 
účet 501 – spotřební materiál        15,00 Kč             78,00 Kč           + 63,00 Kč      
   čisticí prostředky                 15,00 Kč         78,00 Kč 

Částka 78,- Kč byla vynaložena na čisticí prostředky jako náklad spojený s pronájmem učebny při 
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Tyto náklady DČ snižují náklady v HČ. 
 
účet 502 – spotřeba energie       43.400,00 Kč            39.651,00 Kč            - 3.749,00 Kč      
   elektrická energie               8.838,00 Kč                5.999,00 Kč 
                  vodné, stočné                 34.467,00 Kč            33.202,00 Kč 
                   teplo                                    95,00 Kč           450,00 Kč 

Náklady na energie se v roce 2017 snížily z důvodu ukončení smlouvy s firmou Energetika Zábřeh, s.r.o., 
která měla v naší organizaci pronajatou kotelnu, a z důvodu nižší spotřeby vody v nájemních bytech.  
Tyto náklady DČ snižují náklady v HČ. 
  
účet 511 – opravy a udržování         99.899,00 Kč      25.034,00 Kč         - 74.865,00 Kč 
z toho:  movitý majetek         5.391,00 Kč     10.435,00 Kč 
   výměna WC ve sl. bytě                                                  4.860,00 Kč 
   oprava baterie a ohřívače TUV                                     5.575,00 Kč 
 

nemov. majetek do 100 tis. Kč   94.508,00 Kč         14.599,00 Kč 
   oprava z nájmu nebyt. prostor                                 1.629,00 Kč 
   oprava střešního pláště - sl. byty                                       2.904,00 Kč 
   oprava oken ve sl. bytech                       5.106,00 Kč 

oprava omítek ve sl. bytech                                             2.500,00 Kč 
oprava betonové jímky - sl. byty                   2.460,00 Kč 

 
V roce 2017 se náklady na opravy movitého majetku zvýšily o 5.044,- Kč a náklady na opravy 
nemovitého majetku do 100 tis. Kč se naopak snížily o 79.909,- Kč. V roce 2017 nebyly na nemovitém 
majetku tak nákladné opravy jako v roce 2016. Porovnání oprav z roku 2016 a 2017 viz u účtu 511. 
Celkové náklady na opravy se snížily celkem o 74.865,- Kč. 
Opravy z nájmu nebytových prostor snižují náklady v HČ. 
 
účet 518 – ostatní služby          8.419,50 Kč        7.143,50 Kč        - 1.276,00 Kč 
z toho:  revize (komíny, plyn. kotle)               8.405,50 Kč               7.059,50 Kč 
   likvidace odpadů                          14,00 Kč             84,00 Kč 

Náklady na ostatní služby zůstaly v roce 2017 zhruba stejné jako v roce 2016.  
Náklady za likvidaci odpadu snižují náklady v HČ. 
 
účet 521 – mzdové náklady               13.000,00 Kč       13.000,00 Kč              0,00 Kč   
                  mzdové náklady                           13.000,00 Kč            13.000,00 Kč     

Během roku byly vyplaceny odměny za zpracování dokladů v doplňkové činnosti (vystavování faktur, 
zaúčtování – předkontace, zpracování odpisů, vyúčtování záloh za studenou vodu). 
 
účet 524 – zákonné soc. pojištění                4.420,00 Kč         4.420,00 Kč               0,00 Kč   
                  sociální pojištění         4.420,00 Kč              4.420,00 Kč     

z toho:  sociální zabezpečení             3.250,00 Kč                 3.250,00 Kč 
       zdravotní pojištění            1.170,00 Kč        1.170,00 Kč 

Odvod organizace na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění z vyplacených odměn zůstal stejný jako 
v roce 2016. 
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účet 525 – jiné sociální pojištění                60,00 Kč         55,00 Kč                 - 5,00 Kč   
                  pojištění 4,2 promile        60,00 Kč                  55,00 Kč     

Odvod zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu. 
 
účet 527 – zákonné soc. náklady                195,00 Kč      260,00 Kč       + 65,00 Kč   
                  příděl do FKSP                   195,00 Kč           260,00 Kč     

Odvod z hrubých mezd do FKSP by v roce 2017 vyšší, protože se zvýšil z 1,5% na 2%. 
 
účet 551 – odpisy D N H M                          54.028,00 Kč       54.444,00 Kč        + 416,00 Kč   
                  odpisy D N H M                           54.028,00 Kč            54.444,00 Kč     

Náklady na odpisy se zvýšily o 416,- Kč, protože během roku 2017 bylo uzavřeno více smluv o nájmu 
nebytových prostor než v roce 2016. 

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 8.186,- Kč. Odpisy ze služebních bytů tvoří 55%  
z celkových odpisů. Odpisy DČ jsou vždy finančními prostředky investičního fondu. 

 
Pořádání kurzů a školení včetně lektorské činnosti 
 
účet 501 – spotřební materiál          0,00 Kč             3.628,00 Kč            + 3628,00 Kč      
   kancelářský papír                                 0,00 Kč        3.628,00 Kč 

Od roku 2017 začala naše organizace pořádat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ. 
Kancelářský papír byl použit na testy k těmto přípravným kurzům – český jazyk, matematika. 
 
účet 521 – mzdové náklady                   0,00 Kč       12.400,00 Kč   + 12.400,00 Kč   
                  mzdové náklady – OON                         0,00 Kč      12.400,00 Kč     

Mzdové náklady byly vynaloženy na odměny z DPP pedagogických pracovníků, kteří se podíleli  
na organizaci přípravných kurzů k přijímacím zkouškám. Přípravné kurzy se pořádají jedenkrát týdně  
od konce ledna do přijímacích zkoušek.               
 
Celkem náklady za rok 2017                        160.113,50 Kč 
 
 
Výnosy v doplňkové činnosti 
             rok  2016      rok  2017    rozdíl  
Pronájem nemovitého majetku včetně služeb 
 
účet 602 – výnosy z prodeje služeb     43.681,00 Kč         41.861,00 Kč           - 1.820,00 Kč 
- elektrická energie                           8.838,00 Kč             5.999,00 Kč        - 2.839,00 Kč 
- vodné a stočné                                         34.467,00 Kč          33.202,00 Kč        - 1.265,00 Kč 
- plyn                                                                  95,00 Kč          450,00 Kč      + 355,00 Kč 
- revize                                                                  0,00 Kč          12,00 Kč          + 12,00 Kč 
- opravy                                                             187,00 Kč         1.629,00 Kč       + 1.442,00 Kč  
- ostatní služby                                                14,00 Kč             84,00 Kč          + 70,00 Kč 
- odpisy                                                             55,00 Kč         363,00 Kč    + 308,00 Kč    
- čisticí prostředky                                              15,00 Kč                     78,00 Kč      + 63,00 Kč    
- ostatní náklady                                              10,00 Kč                   44,00 Kč           + 34,00 Kč 

Výnosy z prodeje služeb za rok 2017 jsou nižší než v roce 2016. Snížila se spotřeba elektrické energie  
z důvodu ukončení smlouvy s firmou Energetika Zábřeh, s.r.o. a byl nižší odběr vody ve služebních 
bytech. Tyto výnosy neovlivní výsledek hospodaření, protože jsou ve stejné výši přeúčtovány  
na nákladové účty.   
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účet 603 – výnosy z pronájmů       298.966,00 Kč       305.497,50 Kč           + 6.531.50 Kč 
- nájem sl. byt p. Kroul                          48.048,00 Kč           48.216,00 Kč          + 168,00 Kč        
- nájem sl. byt p. Strašilová                            59.448,00 Kč           59.664,00 Kč             + 216,00 Kč           
- nájem sl. byt p. Navrátilová                         50.748,00 Kč           50.940,00 Kč             + 192,00 Kč               
- nájem sl. byt p. Macháčková                        55.236,00 Kč           55.440,00 Kč            + 204,00 Kč   
- nájem sl. byt p. Vlk                                      75.876,00 Kč           76.152,00 Kč             + 276,00 Kč 
- nájem pozemku p. Mikláš                         1.960,00 Kč               3.640,00 Kč         + 1.680,00 Kč 
- nájem nebytový Delikomat                              2.348,00 Kč            7.167,00 Kč          + 4.819,00 Kč 
- nájem nebytový kotelna                                   1.000,00 Kč                 0,00 Kč            - 1.000,00 Kč 
- nájem nebytový učebna                            2.634,00 Kč            2.692,50 Kč             + 58,50 Kč 
- nájem nebytový aula             0,00 Kč     202,00 Kč    + 202,00 Kč 
- nájem nebytový kamerový systém             1.668,00 Kč                    0,00 Kč            - 1.668.00 Kč  
- nájem nebytový TV             0,00 Kč            1.384,00 Kč       + 1.384,00 Kč 

Výnosy jsou tvořeny především z nájmů služebních bytů a nebytových prostor. V roce 2017 se výnosy  
z pronájmu zvýšily o 6.531,50 Kč. Důvodem bylo zvýšení nájemného za m2 v bytech se smluvním 
nájemným. Naše organizace se řídí cenou v místě obvyklou (MěÚ Zábřeh).  
V roce 2018 předpokládáme, že výnosy budou vyšší než v roce 2017, protože se od ledna 2018 bude 
nájemné opět zvyšovat o průměrnou roční míru inflace. 
Zvýšil se výnos za nebytové nájmy, protože se v roce 2017 obnovila smlouva s firmou DELIKOMAT s.r.o. 
(nápojový automat), byla uzavřena nová smlouva na pronájem tělocvičny a o tři měsíce byla prodloužena 
smlouva na pronájem pozemku s p. Miklášem. 

 
Pořádání kurzů a školení včetně lektorské činnosti 
 
účet 602 – výnosy z prodeje služeb         0,00 Kč         26.400,00 Kč        + 26.400,00 Kč 

přípravné kurzy k PZ          0,00 Kč        26.400,00 Kč    + 26.400,00 Kč 
 
V roce 2017 byly poprvé pořádány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. 
  
Celkem výnosy v doplňkové činnosti za rok 2017           373.758,50 Kč 
 
 
Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti 
 
Výnosy celkem za DČ                                                                                                373.758,50 Kč 
Náklady celkem za DČ                    160.113,50 Kč 
 
Výsledek hospodaření v roce 2017 je vyšší než v roce 2016 o 94.434,50 Kč. Důvodem bylo snížení 
nákladů na opravy a energie, zvýšení výnosů z pronájmů služebních bytů a nebytových prostor a výnos  
z přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, které škola začala pořádat v roce 2017. 
Příspěvková organizace používá finanční prostředky pouze na opravy a ostatní služby, které jsou nutné, 
neodkladné a povinné ze zákona, a na odměny z DPP pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na 
organizaci přípravných kurzů k přijímacím zkouškám. 
 
Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti za rok 2017     + 213.645,00 Kč     
 
 
OSTATNÍ 
 
Počet účetních operací - leden až prosinec 2017      
 
účetnictví:  počet obratů       6.495 
                počet dokladů             2.680 
 
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. 
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Způsob zajišťování stravování  
 
Gymnázium Zábřeh má vlastní školní jídelnu, ve které se připravuje cca 235 obědů denně. 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 
 
Nárok na stravování za sníženou úhradu přísluší zaměstnanci, pokud jeho přítomnost v práci během 
pracovní směny trvá alespoň 3 hodiny.  
Pokud zaměstnanec nesplnil uvedené kritérium, zaplatil oběd v plné výši 54,- Kč. Cena byla vypočítána 
z věcných nákladů a osobních nákladů za rok 2016 – provoz jídelny. 
 
Skutečné náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
- na školení DVPP bylo vynaloženo         1.250,00 Kč 

Školení DVPP bylo hrazeno z přímých nákladů. V roce 2017 se náklady na školení DVPP snížily  
o 26.240,- Kč z důvodu využívání bezplatných vzdělávacích akcí. 
 
- na cestovné na DVPP bylo vynaloženo       15.712,00 Kč 

Cestovné na DVPP bylo hrazeno z přímých nákladů. 
 
Plátcovství DPH 
 
Naše organizace není plátcem DPH. 
 
Úvěry a finanční výpomoci 
 
Organizace Gymnázium Zábřeh nemá žádný úvěr ani finanční výpomoc. 
 
Použití účtu 408 
 
V roce 2017 nebyl tento účet použit. 
                                                 
Závěr 
 
Největším problémem pro Gymnázium Zábřeh stále zůstává pohledávka za UNION bankou v celkové 
výši 13459.425,10 Kč.         
- provozní prostředky                    960.443,53 Kč 
- Investiční fond                             175.904,42 Kč 
- Rezervní fond                              209.077,06 Kč       
 
S výsledkem hospodaření je organizace spokojena. Je tvořen především doplňkovou činností (nájmy 
služebních bytů a nebytových prostor, přípravné kurzy) a v hlavní činnosti  úsporou nákladů na energie. 
Finanční prostředky na provoz i na přímé náklady na vzdělávání využíváme v přidělené výši. 
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,  
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších změn a dodatků, zveřejňuje Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 údaje za rok 2017 
o své činnosti v oblasti poskytování informací. 

 

počet podaných žádostí o informace 1 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1 

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 2017 veden žádný soudní spor o poskytnutí informací. 

0 

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti 
poskytnutí výhradní licence 
· V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

0 

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis 
způsobu jejich vyřízení 
· V roce 2017 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a tohoto zákona. 

0 

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 
 
 



Zemský archiv v Opavě 
Státní okresní archiv Šumperk 

Bří Čapků 35, 787 01 Šumperk, IČ 70979057 
telefon: +420 583 212 248, e-mail: podatelna@su.archives.cz, ID: yzmaix7 

 
 
č.j.: ZA/5188/2017 
Počet listů: 2 
 
 

PROTOKOL O KONTROLE 
 
 

provedené na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „archivní zákon“), a podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kontrole“), Státním okresním archivem 
Šumperk  
 
Kontrola byla zahájena dne 11. 12. 2017 v 8:00 hod., prvním kontrolním úkonem: předložení služebního 
průkazu. 
 
Kontrolu vykonali:  
Mgr. Ladislav Míča, Ph.D., vedoucí oddělení Státního okresního archivu Šumperk 
Mgr. Hana Turková, archivářka 
 
Kontrolovaná osoba: 
Mgr. Martina Paclík, ředitel Gymnázia Zábřeh (dále jen „kontrolovaná osoba“) 
 
Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a: 
Mgr. Pavla Tillová, administrativní pracovnice  

 
 Kontrola byla provedena dne: 11. 12. 2017 
 Kontrolované pracoviště: Gymnázium, Zábřeh, nám. Osvobození 20, 789 01 Zábřeh 
 

Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: kontrola dokumentů uložených ve spisovně 
Gymnázia Zábřeh dne 11. 12. 2017 v 8:50 hod.   

  
 Předmět kontroly:  

Zásady vedení spisové služby podle Zásady vedení spisové služby podle § 64 odst. 1–3, § 66 odst. 1–4, § 
68 odst. 1 a § 68a odst. 6 archivního zákona.  
  

 
 Průběh kontroly: 

Kontrola byla zahájena dne 11. 12. 2017 v 8:00 hod., předložením služebního průkazu a ukončena téhož 
dne v 8:50 hod., kontrolou uložených dokumentů ve spisovně Gymnázia Zábřeh.  

 
 Kontrolní zjištění: 

 
1) Kontrolovaná osoba porušila ustanovení § 68 odst. 1 archivního zákona tím, že všechny vyřízené 
dokumenty nejsou po dobu trvání skartační lhůty uloženy ve spisovně. 
 
2) Kontrolovaná osoba porušila ustanovení § 68a odst. 6 archivního zákona tím, že ve svém spisovém řádu 
nestanovila postup při provádění spisové rozluky.  
  
Opatření: 
Státní okresní archiv Šumperk stanovuje lhůtu k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou do 31. 5. 2018.  
  

 Poučení: 
Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení § 13 zákona o kontrole podat námitky Státnímu okresnímu 
archivu Šumperk proti kontrolnímu zjištění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky 
se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat 
odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. V opačném případě budou námitky zamítnuty jako 
nedůvodné. 
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Šumperk dne 21. 2. 2018 
 
 
 
Za SOkA Šumperk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ladislav Míča, Ph.D.    Mgr. Hana Turková 
vedoucí oddělení SOkA Šumperk  archivářka 
 
 
 
 
 
 
Stejnopis protokolu o kontrole byl kontrolované osobě doručen do datové schránky. 
 
 
 
Rozdělovník: 
1 x kontrolovaná osoba 
1 x SOkA Šumperk 
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Mgr. Martin Paclík 
ředitel školy 
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 
náměstí Osvobození 20 
789 01 Zábřeh 
 
tel.: 583 411 138 
       583 416 380 
e-mail: reditel@gyza.cz 
internet: http://gyza.cz 

 
Vaše č.j.: 
Naše č.j.: 

ZA/5187/2017/3 
GYZA 141/2018 

Zemský archiv v Opavě 
Státní okresní archiv Šumperk 

  Bří Čapků 35 
Zábřeh,  29. 5. 2018 787 01 Sumperk 
 
 
Zpráva o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou Státního okresního archivu 
Šumperk provedenou dne 11. 12. 2017 
 
Ke kontrolním zjištěním z protokolu o kontrole č.j. ZA/5188/2017  
 
Ad 1) 

Vyřízené dokumenty jsou v současnosti kromě spisovny ukládány také v příručních spisovnách 
v kanceláři ředitele školy a v kanceláři vedoucí technicko-ekonomického úseku, protože organizace 
nemá k dispozici spisovnou, která by svou kapacitou mohla pojmout veškeré dokumenty.  
V průběhu hlavních prázdnin (červenec – srpen 2018) bude v budově školy vybudována centrální 
spisovna. Od září 2018 budou všechny dokumenty ukládány v centrální spisovně. 

Ad 2) 

Byl vydán nový spisový řád organizace, ve kterém je (mimo jiné)  stanoven postup organizace při 
provádění spisové rozluky.  
 
 
 
S pozdravem 
 
         Mgr. Martin Paclík 
              ředitel školy 
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Mgr. Martin Paclík 
ředitel školy 
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 
náměstí Osvobození 20 
789 01 Zábřeh 
 
tel.: 583 411 138 
       583 416 380 
e-mail: reditel@gyza.cz 
internet: http://gyza.cz 

 
č.j.: 
 

GYZA 218/2018 
 

Oblastní inspektorát práce pro 
Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 

  Živičná 2 
Zábřeh,  6. 3. 2018 702 69 Ostrava 
 
 
Zpráva o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou Oblastního inspektorátu práce 
pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj provedenou dne 12. 2. 2018  
 
K protokolu o kontrole č.j. 3499/10.42/18-2   
 
Ad 1. – Bude zpracován protokolu o určení vnějších vlivů kuchyně. 
Termín: 31. 3. 2018 

Ad 2. – Bude provedeno stanovení oplachových pásem v kuchyni a prokazatelné seznámení 
zaměstnanců. 
Termín: 31. 3. 2018  
 
Ad 3. – Bude provedeno prokazatelné seznámení zaměstnanců - kuchařek s výškou oplachového 
pásma v kuchyni. 
Termín: 13. 4. 2018 
 
Ad 4. – Odstraněno v průběhu kontroly 
 
Ad 5. Bude provedeno přezkoušení zaměstnanců s kvalifikací §11 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice, tříčlennou komisí v rozsahu stanoveném vyhláškou. 
Termín: 30. 4. 2018  
 
Ad 6. Bude provedeno připojení vodiče ochranného pospojování k topení v místnosti škrabky brambor 
v kuchyni.  
Termín: 31. 3. 2018  
 
Ad 7. Bude provedeno měření zemniče č. 2 budovy kuchyně a jídelny. 
Termín: 31. 3. 2018  
 
Ad 8. Bude provedeno označení spotřebičů a nářadí, které jsou dle revizní karty nevyhovující, „mimo 
provoz“ a uzamčení mimo pracoviště. 
Termín: 31. 3. 2018  
 
 
S pozdravem 
 
         Mgr. Martin Paclík 
              ředitel školy 
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