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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 2018/2019 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 2018/2019 se vzdělávalo na 
gymnáziu 339 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 2018/2019 
 

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 2018/2019 
- 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

14
1 1 - -

29 30 31 32 34 34 28 22

1 1 1 1 - -
2 2

2 2 2 1 3 2
2 2 2 2 3 2 2 -
- 2 2 2 2 3
2 2 2 2 2 2 3 -
- - - - 2 2

2 2 2 2 2 3
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- -

c
e
lk

e
m

c
e
lk

e
m

d
ě
le

n
o

c
e
lk

e
m

d
ě
le

n
o

c
e
lk

e
m

4 4

- -

d
ě
le

n
o

c
e
lk

e
m

d
ě
le

n
o

c
e
lk

e
m

d
ě
le

n
o

c
e
lk

e
m

d
ě
le

n
o

c
e
lk

e
m

d
ě
le

n
o

c
e
lk

e
m

d
ě
le

n
o

4 4 4

2 3

2 -

- -

Povinné předměty
1 2 3 4 5/I 6/II 7/III 8/IV
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NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
 
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 2018-2019 
 

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
30.9.2018 přestup přerušení zanechání vyloučení absolventi přestup uk. přeruš. přijetí 31.8.2019

79-41-K/41 1 30 2 0 0 0 0 0 0 0 28

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 2 0 0 0 29 0 0 0 86

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 1 0 0 31

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

79-41-K/81 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27

79-41-K/81 6 25 0 1 0 0 0 0 0 0 24

79-41-K/81 7 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23

79-41-K/81 8 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0

79-41-K/81 Celkem 222 0 1 0 0 28 1 0 0 194

339 2 1 0 0 57 1 0 0 280

přírůstek

Gymnázium celkem

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

TP ZP SP VŘ PU PCh 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 1 0 0 0 0 0 0 1

79-41-K/41 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

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 1 0 0 0 0 0 1 2

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

79-41-K/81 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

79-41-K/81 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3

79-41-K/81 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

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

79-41-K/81 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

79-41-K/81 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5

79-41-K/81 Celkem 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 3 16

0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 3 20Gymnázium celkem

ročníkobor
SVP a mimořádné nadání

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

PU – poruchy učení, PCh - 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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2. kolo přijímacího řízení 
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Přijímací řízení celkem 

79-41-K/41 60 14 27 5 0 2 65 14 29

79-41-K/81 88 10 30 0 0 0 88 10 30

Celkem 148 24 57 5 0 2 153 24 59
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POČTY ŽÁKŮ PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ 
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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 2019/2020“ vydanými 
ředitelem Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 dne 23. 1. 2019 pod č.j. GYZA 17/2019. 
 
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 60 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 15. 4. 2019. 
Realizací jednotných přijímacích zkoušek bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.  
 
Ve stanovených termínech vykonalo jednotné přijímací zkoušky všech 60 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 29. 4. 2019 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 14 uchazečů v zákonem 
stanovené lhůtě zápisový lístek a potvrdilo tak úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Dvacet pět 
nepřijatých uchazečů podalo odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Z toho 
10 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 15 uchazečů. 
Všech 15 uchazečů odevzdalo v zákonem stanovené lhůtě zápisový lístek a potvrdilo tak úmysl vzdělávat 
se v dané střední škole. Dva z těchto uchazečů však později požádali o zpětné vydání zápisového lístku. 
 
Dne 24. 5. 2019 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení. Bylo deklarováno přijetí 3 uchazečů. Ve 2. kole 
přijímacího řízení podalo přihlášku ke vzdělávání v uvedeném oboru vzdělání 5 uchazečů. PO 
vyhodnocení přijímacího řízení byli ke vzdělávání přijati 3 uchazeči, kteří se nejlépe umístili v pořadí 
podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Žádný z těchto uchazečů neodevzdal v zákonem stanovené 
lhůtě zápisový lístek a nepotvrdil tak úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Dva uchazeči podali 
odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. V souladu s § 87 správního řádu  
a s § 183 odst. 3 školského zákona bylo vyhověno odvolání těchto dvou uchazečů. Oba uchazeči 
odevzdali v zákonem stanovené lhůtě zápisový lístek a potvrdili tak úmysl vzdělávat se v dané střední 
škole.  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 2019/2020“ vydanými 
ředitelem Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 dne 23. 1. 2019 pod č.j. GYZA 18/2019. 
 
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 88 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. 
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Testy jednotné přijímací zkoušky se konaly v termínech stanovených MŠMT - 16. 4. a 17. 4. 2019.  
Realizací jednotných přijímacích zkoušek bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.  
 
Ve stanovených termínech vykonalo jednotné přijímací zkoušky 85 přihlášených uchazečů. Tři přihlášení 
uchazeči se zkoušek ve stanovených termínech nezúčastnili. Jelikož tito uchazeči svoji nepřítomnost 
neomluvili v souladu s § 60c odst. 3 školského zákona, nebyl jim stanoven náhradní termín pro vykonání 
přijímací zkoušky. 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 29. 4. 2019 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 10 uchazečů v zákonem 
stanovené lhůtě zápisový lístek a potvrdilo tak úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Třicet nepřijatých 
uchazečů podalo odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Z toho 1 uchazeč 
později vzal 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 20 uchazečů. Všichni 
tito uchazeči odevzdali v zákonem stanovené lhůtě zápisový lístek a potvrdili tak úmysl vzdělávat se v 
dané střední škole. Zbývajících 9 odvolání bylo předáno 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 17/2019 
 
Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole 
v oboru 79-41-K/41 pro školní rok 2019/2020 
 

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 2019/2020. 

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 pro školní rok 2018/2019 ve 
Věstníku MŠMT sešit 8/2018 v kapitole 1.1. Soutěže typu A v podkapitole 1.1.1. Předmětové soutěže, 
nebo v odpovídajících soutěžích vyhlášených pro školní rok 2017/2018 ve Věstníku MŠMT sešit 6-
7/2017, 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 26. dubna 2019. 

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 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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.   

5) Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nekonají na žádost 
test 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“. 

6) 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. 

7) 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 4 výrokem „vyhověl“.  

8) 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 s výjimkou uchazečů uvedených v odstavci 4 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. 

9) Pro zařazení uchazečů uvedených v odstavci 4 do výsledného pořadí podle odstavce 7 bude 
vytvořeno redukované pořadí všech uchazečů. Toto pořadí bude vytvořeno tak, že uchazeči budou 
seřazeni sestupně podle redukovaného bodového hodnocení a v případě rovnosti redukovaného 
bodového hodnocení více uchazečů budou tito vzájemně seřazeni sestupně podle bodů za test 
z matematiky. Uchazeč uvedený v odstavci 4 bude do výsledného pořadí podle odstavce 7 zařazen 
na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.  
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č.j.: GYZA 18/2019 
 
Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole 
v oboru 79-41-K/81 pro školní rok 2019/2020 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

2) 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 2019/2020. 

Článek 2 
Vymezení pojmů 

9) 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. 

10) 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. 

11) 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. 

12) „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. 

13)  „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. 

14) „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. 

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

16) „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 pro školní rok 2018/2019 ve 
Věstníku MŠMT sešit 8/2018 v kapitole 1.1. Soutěže typu A v podkapitole 1.1.1. Předmětové soutěže, 
nebo v odpovídajících soutěžích vyhlášených pro školní rok 2017/2018 ve Věstníku MŠMT sešit 6-
7/2017, 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 26. dubna 2019. 

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

12) „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 

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

10) 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. 

11) 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. 

12) 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.   

13) Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nekonají na žádost 
test 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“. 

14) 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. 

15) 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 4 výrokem „vyhověl“.  

16) 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 s výjimkou uchazečů uvedených v odstavci 4 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. 

17) Pro zařazení uchazečů uvedených v odstavci 4 do výsledného pořadí podle odstavce 7 bude 
vytvořeno redukované pořadí všech uchazečů. Toto pořadí bude vytvořeno tak, že uchazeči budou 
seřazeni sestupně podle redukovaného bodového hodnocení a v případě rovnosti redukovaného 
bodového hodnocení více uchazečů budou tito vzájemně seřazeni sestupně podle bodů za test 
z matematiky. Uchazeč uvedený v odstavci 4 bude do výsledného pořadí podle odstavce 7 zařazen 
na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.  
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ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 
 

skutečný přepočtený
ředitel školy 1 1,000
ZŘ pro TV - ZSO 1 1,000
výchovný poradce 1 1,000
učitelé VVP 27 23,855
učitelé OP 0 0
externí učitelé 0 0
celkem za školu 30 26,855

počet žáků na ped. pracovníka 11,23 12,55

počet žáků školy 337

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 30.6.2019

počet zaměstnanců

vedení                   
školy

teoretické 
vyučování

Údaje o nepedagogických pracovnících k 30.6.2019
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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  

 
učitel 

 
učitel - 28 
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PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
 
 
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 2018/2019 splněny. Výsledky vzdělávání žáků ve všech vzdělávacích 
oblastech byly na velmi dobré úrovni stejně 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 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 2018/2019 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 2018/2019 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 začátku února do dubna. 
V rámci týdne mateřského jazyka (18. – 22. 2. 2019) gymnázium připravilo soutěžní dopoledne pro žáky 
nižšího gymnázia zaměřené na znalosti a dovednosti v českém jazyce (21. 2.). Stejnou soutěž naše škola 
uspořádala 22. 2. také pro žáky zábřežských ZŠ. Aktivity připravené žáky vyššího gymnázia byly velmi 
kladně hodnoceny ze strany žáků i učitelů ZŠ. 
V rámci udržitelnosti projektu  „Zřízení jazykové laboratoře, laboratoře fyziky a odborné učebny fyziky“ 
naše škola zahájila spolupráci s 5 základními školami z okolí Zábřeha a v červnu pro ně naši učitelé  
a žáci připravili v prostorách naší školy „Experimentální den“. Všechny činnosti, které probíhaly 
v prostorách vybudovaných v předchozím roce rámci projektu, byly zaměřeny na podporu zájmu žáků  
o přírodní vědy a anglický jazyk a na rozvoj vědomostí a dovedností  v uvedených oblastech. Každé škole 
bylo věnováno jedno dopoledne rozdělené do dvou bloků. V jednom bloku žáci základní školy prováděli 
pod vedením žáků a učitelů gymnázia přírodovědné experimenty (F, Ch, Bi). Druhý blok byl věnován 
aktivitám zaměřeným na rozvoj komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce.   
Několikaletou tradici má také spolupráce se zábřežskými mateřskými školami. Žáci kvarty osmiletého 
gymnázia, stejně jako v několika předchozích letech, nacvičili v rámci výuky českého jazyka divadelní 
představení „Pohádka o růži“, které v květnu hráli pro děti zábřežských mateřských škol. Žáci vyššího 
gymnázia v červnu 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 
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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 
vzdělávací akce pro pedagogický sbor – 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 2018/2019 se v naší škole vzdělávalo 17 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
a 3 mimořádně nadaní žáci. V 16 případech žáků se SVP se jednalo o vývojové poruchy učení, v jednom 
případě o poruchu chování. Celkem 3 žáci se v uplynulém roce vzdělávali podle individuálního 
vzdělávacího plánu – jednalo se o mimořádně nadané žáky. Všem žákům byla poskytována standardní 
podpora podle doporučení školských poradenských 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. 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 2018/2019 probíhala příprava 
dalšího společného projektu, který bude realizován ve školním roce 2019/2020. 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 probíhala příprava další společné akce. 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 dvanáctým 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 již druhým rokem využívali 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…) 
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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 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, atd.). Ve stylu výuky jednotlivých vyučujících stále existují značné rozdíly, 
místy ještě převládá frontální styl výuky. Ke zlepšení stávajícího stavu je třeba podporovat vzájemný 
přenos zkušeností a dobrých příkladů mezi vyučujícími. Mezi trvalé priority školy proto patří zlepšovat 
vzájemnou spolupráci učitelů. Za tímto účelem i v uplynulém roce škola pokračovala v v realizaci 
vzájemných hospitací vyučujících, která trvá již od roku 2012/2013. Dosavadní realizace vzájemných 
hospitací ukazuje, že mohou být přínosem pro rozvoj vzájemné spolupráce učitelů a pro zvyšování kvality 
výuky. Plánujeme proto tuto myšlenku rozvíjet i v dalších letech.       
 
Realizace plánovaných akcí 

Byly úspěšně realizovány akce plánované na školní rok 2018/2019 (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 2018/2019 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 56 
z celkového počtu 57 žáků  maturitního ročníku. Jeden žák se k maturitní zkoušce ze zdravotních důvodů 
nedostavil. Z žáků, kteří konali maturitní zkoušku,  uspělo ve společné části MZ 55 maturantů, neuspěl 
tedy 1 žák. Celkem ve společné i profilové části maturitní zkoušky neuspěl 1 maturant. Tento žák vykonal 
úspěšně opravné maturitní zkoušky v podzimním termínu. Maturitní zkoušky tedy v uplynulém roce 
vykonalo úspěšně všech 55 žáků maturitního ročníku, kteří se k maturitě dostavili, z toho 22 maturantů 
prospělo s vyznamenáním. Jeden žák, který se k maturitě v jarním termínu nedostavil, se nedostavil 
k vykonání zkoušky ani v podzimním termínu. 

Mezi největší úspěchy žáků školy v soutěžích patří 1. místo v ústředním kole Soutěže v cizích jazycích - 
Francouzský jazyk,  1. místo v krajském kole Soutěže v cizích jazycích - Francouzský jazyk a 1. místo 
v krajském kole zeměpisné olympiády.  

Úspěšnost našich absolventů v přijímacím řízení na VŠ a VOŠ dosáhla v tomto školním roce 96%. 
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 23. října 2018 se výchovná poradkyně zúčastnila veletrhu vysokých škol Gaudeamus 2018 v Brně. 
Dne 4. dubna 2019 se zúčastnila setkání výchovných poradců v Šumperku, které organizovala PPP 
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Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk a dne 17. září 2018 školení dr. Facové „Práce s heterogenní 
skupinou žáků“ pořádaného pro pedagogický sbor Gymnázia Zábřeh v rámci Šablon pro SŠ.  
 
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 a následně v říjnu 2018  
a následujícími individuálními, či příležitostnými krátkými informačními schůzkami byli žáci maturitního 
ročníku průběžně seznamováni se systémem přijímacího řízení a studia na VŠ, způsobem vyplňování 
přihlášek ke studiu na VŠ a 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 17. září 2018 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 19. listopadu 2018 následovala přednáška zástupců agentury Scio o Národních srovnávacích 
zkouškách, také pro žáky posledního ročníku.  V týdnu od 23. do 26. října 2018 se měli žáci 3. a 4. 
ročníku VG možnost zúčastnit veletrhu vysokých škol Gaudeamus 2018 v Brně. Dne 8. února 2019 se 
konal 4. 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 12. dubna 2019 byla pro žáky 
maturitního ročníku uspořádána beseda se zástupkyní Úřadu práce v Šumperku. Pro žáky 1. – 3. ročníku 
vyššího gymnázia probíhaly během celého roku konzultace k výběru volitelných předmětů. Ve spolupráci 
s psycholožkou Mgr. V. Jarmarovou byly 24 ledna 2019 zajištěny psychodiagnostické testy profesního 
zaměření, které žákům 2. ročníku a sexty pomohly při výběru volitelných předmětů. Jejich individuální 
vyhodnocení proběhlo 25. února 2016.   

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 6. listopadu 2018 
prezentace středních škol Scholaris v Šumperku, a 8. listopadu 2018 Burzy středních škol v Mohelnici.  
6. prosince 2018 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. V červnu se VP také zúčastnila informační schůzky se zákonnými zástupci žáků 
budoucí třídy 1.A, kde je seznámila s nabídkou služeb školy v oblasti výchovného poradenství.  
 
Činnost v oblasti prevence negativních jevů  

Pro žáky nastupující do prvních ročníků vyššího gymnázia (z devátých tříd i z NG) se ve dnech 11. – 14. 
září 2018 uskutečnil v rekreačním zařízení Junior v Kunčicích u Starého Města p. Sněžníkem  
pod vedením týmu instruktorů  a pedagogů již dvacátý ročník adaptačního kurzu pod názvem 
STARTCAMP 2018. 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 5. – 6. září 
2018. V rámci prevence rizikových jevů se žáci třídy G2.A zúčastnili ve dnech 20. - 21. září 2018 
soustředění s názvem „Jsme tady?!“. Podobná akce pro třídu G3.A s názvem „Fit In“ se konala ve dnech 
11. - 12. října 2018 a pro třídu G4.A s názvem „Soužití“ ve dnech 29. – 30. listopadu 2018. 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.    

Dne 20. září 2018 proběhla informační schůzka pro rodiče nových žáků (1. ročník NG a 1. ročník VG), 
jejíž součástí bylo mimo jiné seznámení rodičů s nabídkou poradenských služeb školy a s možnostmi 
spolupráce s výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence. 
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Součástí preventivního působení na žáky v oblasti negativních jevů byly také přednášky a besedy 
zahrnující široké spektrum témat. Dne 8. října 2018 proběhla interaktivní beseda s paní I. Kafkovou  
pro žáky 2. ročníku vyššího gymnázia „Drogová prevence, gambling“ zaměřená na prevenci závislostí. 
Žáci 2. ročníku nižšího gymnázia absolvovali dne 25. října 2018 přednášku společnosti Sanin Praha  
„Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ a stejná přednáška se uskutečnila také 15. února 2019 pro žáky  
3. a 4. ročníku nižšího gymnázia. 19. listopadu 2018 proběhly také besedy s p. Kafkovou „Trestní 
odpovědnost mladistvých“ pro žáky prvního ročníku čtyřletého gymnázia a „Domácí násilí“ pro žáky  
2. ročníku vyššího gymnázia. Ve dnech 20. a 28. listopadu 2018 absolvovali žáci 3. ročníku nižšího 
gymnázia preventivní program společnosti Podané ruce o.p.s. „Hra na hraně“ zaměřený na prevenci 
problémového hraní. Pro žáky 1. ročníku vyššího gymnázia byla ve dnech 22. a 23. listopadu 2018 
uspořádána beseda „Jak se efektivně učit“ s Mgr. Petrem Halamou z PPP Šumperk, jejímž cílem bylo 
usnadnit žákům přechod ze základní na střední školu. Ve dnech 28. listopadu a 5. prosince 2018  
se konaly besedy s D. Stehlíkovou pro nižší gymnázium - „Jak přežít s rodiči“ pro žáky G1.A, „Kouření, 
slepá ulička“ pro žáky G2.A, „Rizika internetu“ pro žáky G3.A a „Sex, AIDS a vztahy“ pro žáky G4.A.  
Dne 8. ledna 2019 se žáci 1. ročníku VG zúčastnili besedy s D. Stehlíkovou „Tvůj život, tvá volba“  
a 11. ledna 2019 přednášky „Poruchy příjmu potravy” psycholožky Mgr. V. Jarmarové. Dne 12. dubna 
2019 se žáci 3. ročníku VG zúčastnili přednášky psycholožky Mgr. V. Jarmarové “Zvládání stresu”.  
Pro žáky 2. a 3. ročníku NG byla 25. dubna 2019 uspořádána interaktivní beseda s L. Kubalou (e-bezpečí 
Olomouc) na téma „Kyberšikana“. Ve dnech 11. a 14. června 2019 proběhly besedy s MUDr. Potěšilovou 
„Čas proměn” pro dívky G1.A, „Antikoncepce a sexuální násilí” pro dívky G4.A a „S Tebou o Tobě”  
pro dívky 1. ročníku VG.  

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 (22. listopadu 2018, 11. dubna 2019), poskytování informací žákům a jejich zákonným 
zástupcům na webových stránkách školy a v systému 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 již v minulých letech doplněn o dosud chybějící učebnice. 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 2018/2019 
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) a 
byly nahrazovány nadměrně poškozené učebnice. Celkem bylo na obnovu a aktualizaci fondu učebnic v 
roce 2018 vynaloženo 10 094,- 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 – 2017 bylo na obnovu 
fondu školní knihovny vynaloženo cca 97 000,- Kč. V roce 2018 byly do školní knihovny pořízeny knihy 
v hodnotě 9 169,- Kč. 
 
Zlepšování vybavení školy počítačovou a prezentační technikou 

K výraznému zlepšení stavu v této oblasti došlo již v předchozích letech částečně využitím prostředků 
přidělených na realizaci projektů (OPVK - Šablony pro SŠ, IROP – výzva č. 33) a částečně díky 
pořizování ICT z prostředků přidělených zřizovatelem na provoz. ICT vybavení školy tak již v předchozím 
roce dosáhlo technické úrovně odpovídající potřebám školy. Ve školním roce 2018/2019 byl zakoupen 
pouze 1 nový notebook do kabinetu ICT, jako náhrada za již morálně zastaralé a výkonem nedostačující 
zařízení.  
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Vybavení kabinetů a spisovny novým nábytkem 

V minulých letech započala postupná obměna zastaralého nábytkového vybavení kabinetů vyučujících. 
Ve školním roce 2018/2019 byly novým nábytkem vybaveny kabinet výchovné poradkyně a kabinet cizích 
jazyků ve 2. NP. 

V předchozím roce byla část chodby ve 2. NP uzavřena pomocí nové prosklené stěny a byly provedeny 
další nutné úpravy k přeměně tohoto prostoru na spisovnu s podatelnou. V uplynulém roce byla spisovna 
vybavena novým nábytkem – pracovní stůl pro zaměstnance podatelny, úložné prostory pro ukládání 
dokumentů, atd. Zřízení spisovny tak bylo dokončeno a nová spisovna, která slouží současně jako 
podatelna, byla uvedena do provozu. 
 
Výměna podlahových krytin 

V minulých letech započala postupná výměna velmi opotřebených a poškozených podlahových krytin 
v učebnách a na chodbách. Postupně byla prováděna výměna v prostorách, kdy byl vlivem opotřebení 
nejhorší stav těchto krytin. Ve školním roce 2018/2019 byla dokončena výměna linolea ve 2. NP budovy 
školy, takže nyní je již nová krytina na celé chodbě ve 3. a ve 2. NP. Současně byla provedena výměna 
podlahových krytin v kabinetech, které byly vybavovány novým nábytkem, a ve spisovně.  

Zbývá provést výměnu podlahové krytiny na chodbě v 1. NP a v šatně u tělocvičny a dále budeme 
pokračovat ve výměně linolea v dalších učebnách a kabinetech. 
 
Výměna prosklené stěny na chodbě ve 2. NP 

V minulosti byla část chodby v 1. NP uzavřena pomocí prosklené stěny tvořené ocelovým rámem 
s jednoduchou skleněnou výplní. V takto vzniklém prostoru byl umístěn sklad pomůcek do TV. 
Jednoduchá skleněná stěna měla velmi špatné tepelně i zvukově izolační vlastnosti. Kovový rám byl 
navíc již značně poškozen korozí a byly poškozeny také skleněné výplně. V uplynulém roce byla proto 
nevyhovující prosklená stěna odstraněna a nahrazena novou stěnou tvořenou plastovými rámy 
s izolačními dvojskly.  
 
Oprava tělocvičny, nářaďovny, šatny a schodiště 

Tělocvična, nářaďovna a šatna u tělocvičny se nacházejí pod úrovní okolního terénu. Vlivem stáří a 
vlhkosti se v těchto prostorách drolila a opadávala omítka. V důsledku vlhkosti a drolení omítky se také 
odlepovalo obložení (koberec) stěn v tělocvičně. Byly proto osekány staré omítky a následně byly 
provedeny nové sanační omítky v tělocvičně, v nářaďovně, v šatně a v chodbě. V tělocvičně bylo po 
zhotovení omítek nalepeno nové obložení stěn, které chrání stěny a tlumí hluk.  
 
Zhotovení klimatizace v učebně č. 17 

V počítačové učebně č. 17 bývá v letních měsících velmi vysoká teplota, která vysoce překračuje 
maximální přípustné hodnoty, a není možné teplotu snížit ani nepřetržitým větráním. V zimních měsících 
bývá naopak obtížené tuto učebnu vytopit vzhledem k poddimenzovaným tělesům ústředního vytápění. 
V učebně byla proto nainstalována klimatizace s tepelným čerpadlem, která zajistí vhodné pro práci 
podmínky v učebně po celý rok. 
 
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 2018/2019 byly realizovány tyto 
opravy (financované z provozních prostředků školy): 
- výměna těles ústředního topení v šatnách 
- výměna osvětlení v učebnách č. 7 a 8 
- nátěr zárubní v celé budově školy 
- provedení dlažby na dvoře u služebních bytů (z doplňkové činnosti) 
- opravy po revizích (elektro, TV nářadí, hasicí přístroje, …) 
- další drobné opravy (učební pomůcky, výmalby, přístroje ve školní kuchyni, zednické a instalatérské 

práce, elektroinstalační práce, ...). 
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Hlavní problémy 

Jedním z přetrvávajících problémů školy je nedostatek kvalitních moderních učebních pomůcek, zejména 
pro výuku přírodních věd. Situaci v této oblasti se podařilo výrazně zlepšit v roce 2017/2018 pořízením 
vybavení v rámci realizace projektu financovaného z prostředků IROP. Ve vybavování školy dalšími 
učebními pomůckami je však nutné i nadále pokračovat. 
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.  
 
 
REALIZACE PROJEKTŮ 
 
Šablony pro SŠ I 

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. Ve školním roce 2017/2018, 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 německém jazyce, 3 šablony ve francouzském jazyce a 1 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. 

Ve školním roce 2018/2019 realizace projektu pokračovala. Byla realizována převážná část aktivit 
projektu: 
- III/2.1 - DVPP v rozsahu 8 hodin zaměřené na inkluzi 
Proškoleno bylo 25 pedagogických pracovníků. 
- III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ 
Bylo realizováno 36 šablon se zapojením rodilých mluvčí do výuky cizích jazyků – 28 šablon v anglickém 
jazyce, 6 šablon v německém jazyce, a 2 šablony ve španělském jazyce. 
- III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ 
Byly realizovány 2 šablony CLIL. 
- III/4.1 - Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 
Bylo realizováno 11 doučovacích kroužků – 4 x matematika, 3 x španělský jazyk, 1 x fyzika, 1 x biologie, 
1 x český jazyk, a 1 x základy společenských věd. 

V následujícím roce bude projekt ukončen. Zbývající prostředky plánujeme vyčerpat na realizaci další 
výuky anglického a německého jazyka s podporou odborníků z praxe - rodilých mluvčí.  
 
IROP 

Ve předchozím školním roce byl realizován projekt „Zřízení jazykové laboratoře, laboratoře fyziky  
a odborné učebny fyziky“ v rámci výzvy č. 33 IROP. Ve školním roce 2018/2019 byl projekt dokončen  
a veškerá infrastruktura pořízená v rámci projektu začala být využívána. Ve spolupráci s firmou RPSC 
ideas s.r.o., která byla vybraná zřizovatelem k administraci projektu, byla vypracována závěrečná zpráva 
o realizaci projektu a žádost o platbu. Bylo žádáno vyplacení dotace ve výši 3 470 772,15 Kč. Závěrečná 
zpráva byla poskytovatelem dotace schválena. Při kontrole prováděné Centrem pro regionální rozvoj ČR 
před schválením závěrečné žádosti o platbu bylo konstatováno porušení Metodického pokynu pro oblast 
zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Výsledkem bylo stanovení celkové částky 



Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 

 

- 25 - 

nevyplacené dotace ve výši 32 299,74 Kč. O tuto částku byla krácena vyplacená dotace. Škole tak byla 
vyplacena dotace ve výši 3 438 472,41 Kč. Na základě nařízeného odvodu byly následně Olomouckému 
kraji odvedeny finanční prostředky, které od něj organizace dříve obdržela na předfinancování projektu.   

Po skončení realizace projektu začalo období udržitelnosti. V rámci udržitelnosti projektu naše škola 
realizuje spolupráci s PřF Up Olomouc a s 5 základními školami z okolí Zábřeha. V rámci spolupráce 
s PřF UP se v naší škole uskutečnila přednáška „Chvála Slunce“ Mgr. Lukáše Richterka, Ph.D. 
Spolupráce se základními školami začala realizací „Experimentálních dnů“ pro ZŠ v červnu 2019 (viz 
výše odstavec Spolupráce se žáky a učiteli ZŠ a MŠ).      
 
Šablony pro SŠ II 

Ve školním roce 2018/2019 škola podala žádost o dotaci na realizaci projektu „Šablony pro Gymnázium 
Zábřeh II“ v rámci výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II. V případě schválení dotace bude 
realizace projektu zahájena v následujícím školním roce. Projekt plánujeme realizovat v období  
od  1. února 2020 do 31. ledna 2022.  
 
 
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 339 žáků, kteří dokončili pololetí, prospělo s vyznamenáním 134, tj. 39,5%, prospělo 
198, tj. 58,4%, neprospěli 4, tj. 1,2%, a neklasifikováni byli 3 žáci, tj. 0,9%. Průměrný prospěch za první 
pololetí byl 1,71. Chování bylo klasifikováno jako velmi dobré (1) u všech 339 žáků. 
Ve druhém pololetí z 337 žáků prospělo s vyznamenáním 121 žáků, tj. 35,9%, prospělo 214 žáků,  
tj. 63,5%, a neprospěli 2 žáci, tj. 0,6%. Průměrný prospěch za druhé pololetí byl 1,75. Ke dni 30. 6. 2019 
bylo 5 žáků, tj. 1,5%, hodnoceno jako neprospívající z nejvýše dvou vyučovacích předmětů 
a 2 žáci, tj. 0,6%, nebyli hodnoceni z důvodu nedostatku podkladů pro hodnocení. Dva z neprospívajících 
žáků současně nebyli z jednoho vyučovacího předmětu hodnoceni. Žákům, kteří ke dni 30. 6. 2019 nebyli 
hodnoceni, byl stanoven náhradní termín pro hodnocení. Tři neprospívající žáci vykonali úspěšně 
opravnou zkoušku (případně stanovenou zkoušku k doplnění podkladů pro klasifikaci) a postoupili do 
vyššího ročníku. Dva nehodnocení žáci byli hodnoceni v náhradním termínu. Dva žáci, kteří neprospěli po 
opravných zkouškách, opakují ve školním roce 2019/2020 ročník v naší škole. Chování bylo hodnoceno 
jako velmi dobré (1) u všech 337 žáků. 
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V průběhu školního roku 2018/2019 bylo za porušení školního řádu uděleno 1 napomenutí třídního 
učitele, 4 důtky třídního učitele a 6 důtek ředitele školy. Za výborné studijní výsledky, reprezentaci školy a 
práci v žákovské samosprávě bylo uděleno celkem 40 pochval třídního učitele a 18 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 101,7 hodin na žáka, z toho 0,04 hodiny na žáka nebylo 
omluveno, většinou z důvodu nedodržení pravidel školního řádu pro omlouvání absencí. 
 
 
 
 



Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 

 

- 28 - 

VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK 
 
Celkový přehled za školu 
 

od: do:

celkem 1 2 3 4 5

Český jazyk 56 25 23 8 0 0

Anglický jazyk 26 20 4 2 0 0

Německý jazyk 1 0 0 1 0 0

Ruský jazyk 3 3 0 0 0 0

Matematika 25 5 8 7 4 1

od: do:

celkem 1 2 3 4 5

Český jazyk 7 3 3 1 0 0

Anglický jazyk 7 2 3 2 0 0

Německý jazyk 2 1 1 0 0 0

Francouzský jazyk 0 0 0 0 0 0

Ruský jazyk 0 0 0 0 0 0

Matematika 17 10 4 2 1 0

Fyzika 8 5 2 1 0 0

Chemie 10 5 0 3 2 0

Biologie 15 6 4 3 2 0

Dějepis 8 4 3 1 0 0

Základy společenských věd 27 12 6 6 3 0

Informatika a výpočetní technika 6 6 0 0 0 0

Výtvarná výchova 1 1 0 0 0 0

Hudební výchova 0 0 0 0 0 0

Zeměpis 4 1 1 1 1 0
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4.A 79-41-K/41 29 29 0 11 17 1 1

8.A 79-41-K/81 28 27 1 11 16 0 0

57 56 1 22 33 1 1Gymnázium celkem

2.5.2019 24.5.2019

20.5.2019 24.5.2019

prospěch
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9

Souhrn - třídy, obory, celá škola:

třída

Společná část MZ

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
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Třída 4.A 
 

od: do:

celkem 1 2 3 4 5

Český jazyk 29 16 10 3 0 0

Anglický jazyk 13 11 2 0 0 0

Německý jazyk 0 0 0 0 0 0

Ruský jazyk 3 3 0 0 0 0

Francouzský jazyk 0 0 0 0 0 0

Matematika 13 0 3 5 4 1

od: do:

celkem 1 2 3 4 5

Český jazyk 4 2 1 1 0 0

Anglický jazyk 4 1 2 1 0 0

Německý jazyk 0 0 0 0 0 0

Francouzský jazyk 0 0 0 0 0 0

Ruský jazyk 0 0 0 0 0 0

Matematika 5 3 1 1 0 0

Fyzika 3 2 1 0 0 0

Chemie 7 4 0 2 1 0

Biologie 10 4 3 1 2 0

Dějepis 5 2 2 1 0 0

Základy společenských věd 16 8 2 4 2 0

Informatika a výpočetní technika 3 3 0 0 0 0

Výtvarná výchova 0 0 0 0 0 0

Hudební výchova 0 0 0 0 0 0

Zeměpis 1 0 1 0 0 0

Nepovinné zkoušky - společná část MZ:

celkem

-

-

-

Nepovinné zkoušky - profilová část MZ:

celkem 1 2 3 4 5

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

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

- -

uspěl neuspěl

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

Profilová část MZ 24.5.2019

Společná část MZ 2.5.2019 24.5.2019

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

zkouška

20.5.2019

zkouška

zkouška

-

-

-

zkouška

-

-

-
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Třída 8.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od: do:

celkem 1 2 3 4 5

Český jazyk 27 9 13 5 0 0

Anglický jazyk 13 9 2 2 0 0

Německý jazyk 1 0 0 1 0 0

Ruský jazyk 0 0 0 0 0 0

Francouzský jazyk 1 1 0 0 0 0

Matematika 12 5 5 2 0 0

od: do:

celkem 1 2 3 4 5

Český jazyk 3 1 2 0 0 0

Anglický jazyk 3 1 1 1 0 0

Německý jazyk 2 1 1 0 0 0

Francouzský jazyk 0 0 0 0 0 0

Ruský jazyk 0 0 0 0 0 0

Matematika 12 7 3 1 1 0

Fyzika 5 3 1 1 0 0

Chemie 3 1 0 1 1 0

Biologie 5 2 1 2 0 0

Dějepis 3 2 1 0 0 0

Základy společenských věd 11 4 4 2 1 0

Informatika a výpočetní technika 3 3 0 0 0 0

Výtvarná výchova 1 1 0 0 0 0

Hudební výchova 0 0 0 0 0 0

Zeměpis 3 1 0 1 1 0

Nepovinné zkoušky - společná část MZ:

celkem

2

1

-

Nepovinné zkoušky - profilová část MZ:

celkem 1 2 3 4 5

1 - 1 - - -

- - - - - -

- - - - - -

zkouška

Dějepis

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

- -

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

uspěl neuspěl

2 -

1

Společná část MZ 2.5.2019 24.5.2019

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

zkouška

20.5.2019

-

Profilová část MZ 24.5.2019

zkouška

zkouška

Anglický jazyk

Německý jazyk
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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 2018/2019 ukončilo poslední ročník vzdělávání na Gymnáziu v Zábřehu 57 žáků, z nichž 
56 konalo maturitní zkoušku (Jeden žák se k vykonání maturitní zkoušky nedostavil). Všech 56 maturantů 
úspěšně odmaturovalo. Přihlášku k dalšímu studiu na VŠ a VOŠ podalo 56 žáků. Z toho nastupuje 52 
absolventů na VŠ, 2 na VOŠ a 1 na konzervatoř. Do praxe nastoupil 1 absolvent, který maturitní zkoušku 
nekonal, a 1 absolvent přijatý na VŠ na ni ze zdravotních důvodů nenastoupil a je v evidenci úřadu práce.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

st
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V
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Š

V
Š

V
Š

+V
O
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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 49 100,0 44 1 45 89,8 91,8 89,8 91,8 3 1

2018-2019 57 56 56 98,2 52 2 54 92,9 96,4 92,9 96,4 1 1 1 0
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY 
 
ŽÁKOVSKÉ SOUTĚŽE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

místo příprava
konání doprovod

16.10.2018 O pohár Josefa Masopusta Šumperk družstvo VG 2. Zimmermann
Gyza1 2.
Gyza2 3.
Gyza3 5.- 8.
Gyza4 5.- 8.
Ondráčková Adéla, G3.A
Štoudek Martin, G4.A

21.11.2018 florbal, okresní kolo Mohelnice družstvo NG 7.- 8. Zimmermann
28.11.2018 florbal, okresní kolo Uničov družstvo VG 3. Zimmermann

družstvo VG - hoši 3. Šípová
družstvo VG - dívky 2. Švábová
Doubravský Kamil, 7.A 1.
Krušová Lucie, 3.A 1.
Gyzáci 2.
Banánový Rollky 4.
Gyza 7.

1.12.2018 FLL, krajské kolo Olomouc družstvo Gyza2018 4. Horáčková
družstvo NG 1.
družstvo VG 3.

11.12.2018 MO, okresní kolo Šumperk Kadlec Petr, 8.A 1. Hajtmar
14.12.2018 Robosoutěž, národní f inále Praha Gyzáci 9. Horáčková
22.1.2019 Robotix Přerov Štoudek Martin, G4.A 2.

Roller Jan, G3.A 2.
Tran Ba  Duv Anh, G3.A 3.

24.1.2019 florbal, okresní kolo Šumperk družstvo VG - dívky 3. Šípová
29.1.2019 CanSat, národní semifinále Praha družstvo VG 6. Horáčková
30.1.2019 florbal, okresní kolo Šumperk družstvo VG - hoši 4. Švábová
30.1.2019 šachy, krajské kolo Olomouc družstvo NG 3. Havl., Zimmer.
30.1.2019 MO Z9, okresní kolo Šumperk Semanová Kateřina, G4.A 3. Špůrková
6.2.2019 konverzační soutěž v NJ, OK Šumperk Kantorová Anastázie, G4.A 3. Mrázková
7.2.2019 konverzační soutěž v NJ, OK Šumperk Weiserová Šárka, 6.A 4. Mrázková
8.2.2019 Robotiáda Brno Bartoň Vojtěch, 5.A

Sikora Antonín, 5.A
Tran Ba  Duv Anh, G2.A

13.2.2019 konverzační soutěž v AJ, OK Šumperk Kissová Nicole, 7.A 2. Kezniklová L.
20.2.2019 ZO, okresní kolo Šumperk Nevěřil Ondřej, G1.A 1.

Weiser Daniel, G2.A 1.
Zlámal Ondřej, 2.A 2.
Štoudek Martin, G4.A 5.

5.3.2019 ChO, kat. D, okresní kolo Šumperk Poláchová Adéla. G4.A 1. Vlk
Chlumský Vít, G2.A
Tomášek Robin, G2.A
Štoudek Martin, G4.A
Roller Jan, G3.A
Babišta Vít, G2.A
Horák David, G2.A

20.3.2019 ZO, krajské kolo Nevěřil Ondřej, G1.A 1.
Weiser Daniel, G2.A 2.

22.3.2019 Matematický klokan, OK Zábřeh Hrochová Terezie, 8.A 3.
Navrátilová Marie, G3.A 3.

26.3.2019 Bücherw urm, regionální kolo Olomouc Baníková Marcela, 8.A 3.
Mornstein Karel, G4.A 3.

účastníci umístění

28.11.2018 volejbal, okresní kolo Šumperk

datum název soutěže

8.11.2018 Pišqw orky, okresní kolo Zábřeh

8. Horáčková

Zimmermann

Zimmermann

Mrázková

Horáčková

13.11.2018 Czech Space Year Praha
8.-10. Horáčková

Horáčková

21.11.2018 Robosoutěž, národní předkolo Praha
Horáčková

16.11.2018 Bobřík informatiky (on line) Zábřeh

5.12.2018 šachy, okresní kolo Šumperk
Zimmermann

Horáčková

20.3.2019 Hranické robotování Hranice
4.

Horáčková6.

8.
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místo příprava
konání doprovod

2.4.2019 Soutěž ve FrJ ZŠ A1, krajské kolo Olomouc Bezděk Matouš, Erik, G4.A 1. Horvátová
2.4.2019 Soutěž ve FrJ SŠ B2, krajské kolo Olomouc Eger Jakub, 6.A 5. Horvátová
3.4.2019 FO, kat. E, OK Šumperk Ondráček Tomáš, G4.A 1.

Štoudek Martin, G4.A 2.
5.4.2019 volejbal, okresní kolo Šumperk družstvo NG 1. Šípová

Nevěřil Ondřej, G1.A 1.
Skálová Veronika, G3.A 1.
Ondráčková Adéla, G3.A 3.
Horčicová Marie, G1.A 4.
Knápek David, G2.A 4.
Weinlich Jiří, G2.A 6.

14.4.2019 Orientační běh, okresní kolo Šumperk družstvo NG 1.
družstvo VG 3.

16.4.2019 BiO, OK Šumperk Kantorová Anastázie, G4.A 9. Šípová
24.4.2019 FO, kat. E, krajské kolo Olomouc Ondráček Tomáš, G4.A 4. Havlíček
24.4.2019 Legie, krajské kolo Olomouc družstvo G4.A 3. Chudobová
24.4.2019 Robosoutěž, národní kolo Praha družstvo G2.A (Večerníčci) 5. Horáčková

25.- 26.4.2019 CanSat, národní f inále Plzeň družstvo VG 10. Horáčková
26.4.2019 Juniorský maraton Olomouc družstvo NG 11.

družstvo VG 13.
29.4.2019 minivolejbal, okresní kolo Šumperk družstvo NG 1. Šípová
14.5.2019 Soutěž ve FrJ ZŠ A1, ústřední kolo Praha Bezděk Matouš, Erik, G4.A 1. Horvátová
18.5.2019 OLORobot 2019 Olomouc GYZA tým 1. Horáčková
21.5.2019 Orientační běh, krajské kolo Šumperk družstvo NG 3.

družstvo VG 10.
28.5.2019 Pythagoriáda, okresní kolo Šumperk Nevěřil Ondřej, G1.A 2.

Odložilová Anna, G1.A 4.
Suchý Pavel, G1.A 4.
Skálová Veronika, G3.A 1.
Klimeš Filip, G3.A 2.
Knápek David, G2.A 1.
Svoboda Adam, G2.A 5.
Weinlich Jiří, G2.A 5.
Smetana Ladislav, G2.A 5.
Nesporá Taťána, G2.A 5.

1.- 2.6.2019 Pražský robotický den Praha Štoudek Martin, G4.A
Roller Jan, G3.A
Babišta Vít, G2.A

14.6.2019 Roboj Jeseník Štoudek Martin, G4.A
Roller Jan, G3.A
Babišta Vít, G2.A
Chudoba Adam, G1.A
Novák Jakub, G1.A
Rýznar Antonín, G1.A
Bartoň Vojtěch, 5.A 1.,1.,1.,2.

datum název soutěže účastníci umístění

Zimmermann

Zimmermann

Zimmermann

Havlíček

Špůrková

Hajtmar

1.,2.,4. Horáčková

1.,2.,2.,3.

Horáčková
1., 3.

9.4.2019 MO, OK Šumperk

Špůrková

Hajtmar
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EXKURZE A KURZY 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum třída
místo pedagogický dohled

5.- 6.9.2018 adaptační pobyt G1.A
Dolní Bušínov prevence SPJ Šípová, Chudobová
10.- 14.9.2018 sportovní kurz 3.A, 7.A

Ramzová topografie, střelecký a zdravotní výcvik, turistika, sport Zimmermann (VK), Havlíček, Šípová, Švábová
10.- 14.9.2018 STARTkemp 1.A, 5.A

Kunčice úvodní adaptační soustředění studentů Horvátová, Chudobová, Drlíková, Kratochvíl
20.- 21.9.2018 Jsme tady?! G2.A
Dolní Bušínov prevence SPJ Havlíček, Chudobová

3.10.2018 Elektrárna Dlouhé stráně G4.A
Dlouhé stráně exkurze F Mádrová, Horáčková

11.- 12.10.2018 FIT IN G3.A
Zábřeh prevence SPJ Horáčková, Chudobová

17.- 19.10.2018 exkurze ČJL, D, ZSV, EV 4.A
Praha Chudobová, Mikušková

09.11.2018 literárně-historická exkurze G3.A, G4.A
Olomouc Malý princ (divadelní představení), Arcibiskupský palác Paclíková, Chudobová, Špůrková

29.- 30.11.2018 Soužití G4.A
Dolní Bušínov prevence SPJ Paclíková, Chudobová
21.- 27.1.2019 lyžařský kurz G2.A

Kunčice Švábová (VK), Hajtmar, Havlíček
25.01.2019 Fyzikální kaleidoskop G4.A
Olomouc exkurze F Horáčková, Paclíková

28.1.- 1.2.2019 výběrový lyžařský kurz vybraní žáci
Šerák Šípová (VK), Zimmermann

11.- 16.2.2019 lyžařský kurz 1.A, 5.A
Čenkovice Šípová (VK), Zimmermann, instruktoři
28.3.2019 exkurze Hella Mohelnice, Siemens Mohelnice 2.A, 6.A
Mohelnice exkurze k volbě povolání Hajtmar, Havlíček, Mrázková, Špůrková
16.4.2019 exkurze D, ZSV 3.A, 7.A
Osvětim Muzeum holocaustu Auschwitz - Birkenau Chudobová, Kratochvíl

25.4.2019 exkurze Bi G4.A
Vitošov Vápenka Vitošov Havlíček

15.- 17.5.2019 zoologická exkurze 2.A, 6.A
Mohelno Šípová, Havlíček, Zimmermann

27.5.2019 exkurze ZSV, D 3.A, 7.A
Praha Parlament ČR Kadlecová, Strašilová

3.- 5.6.2019 botanická exkurze 1.A, 5.A
Mohelnice Havlíček, Šípová

10.- 12.6.2019 jazykový kurz AJ G4.A
Ramzová Nenčevová, Matějová, Švábová

12.- 14.6.2019 exkurze ČJL, D, ZSV, EV 7.A
Praha Kadlecová, Špůrková

25.06.2019 exkurze ČJ,D 1.A
Přerov Muzeum J.A.Komenského Mikušková, Drlíková

zaměření exkurze/kurzu
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BESEDY, PŘEDNÁŠKY, KULTURNÍ AKCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum název akce třída
pořadatel náplň zajišťoval (dohled)
17.9.2018 Informace o studiu na VŠ 4.A, 8.A

Gymnázium Zábřeh beseda se zástupcem Vzdělávací agentury Socrates Horvátová

25.9.2018 Kosmonautika a my G3.A, G4.A, 1.A, 5.A
Gymnázium Zábřeh přednáška Milana Halouska, Česká kosmická kancelář Horáčková

25.9.2018 Život na ISS 3.A, 7.A, SF 8
Gymnázium Zábřeh přednáška Milana Halouska, Česká kosmická kancelář Horáčková

8.10.2018 Drogová prevence, gambling 2.A, 6.A
Gymnázium Zábřeh přednáška Ivany Kafkové, Dr. h. c. Horvátová

25.10.2018 Než užiješ alkohol, užij svůj mozek G2.A
Gymnázium Zábřeh přednáška Sananin Praha Chudobová

2.11.2018 Možnosti pre-testingu 3.A, 7.A, 4.A, 8.A
Gymnázium Zábřeh přednáška Nenčevová

14.11.2018 G. Orwell - 1984 třídy VG
Zábřežská kulturní divadelní představení v KD Zábřeh Hošková

19.11.2018 Trestní odpovědnost mladistvých 1.A
Gymnázium Zábřeh přednáška Ivany Kafkové, Dr. h. c. Horvátová

19.11.2018 Domácí násilí 2.A, 6.A
Gymnázium Zábřeh přednáška a beseda s Ivanou Kafkovou, Dr. h. c. Strašilová

19.11.2018 Přednáška a beseda k NSZ 4.A, 8.A
Gymnázium Zábřeh přednáška k přijímacímu řízení na VŠ Horvátová

20.11.2018 Hra na hraně (1. část) G3.A
Gymnázium Zábřeh interaktivní beseda (Společnost Podané ruce) Chudobová

22.11.2018 Jak se efektivně učit 5.A
Gymnázium Zábřeh interaktivní beseda Mgr. Hany Prejdové (PPP Šumperk) Horvátová

23.11.2018 Jak se efektivně učit 1.A
Gymnázium Zábřeh interaktivní beseda Mgr. Hany Prejdové (PPP Šumperk) Horvátová

26.11.2018 Staré pověsti české třídy NG
Agentura Pernštejn divadelní představení s workshopem Kadlecová

28.11.2018 Hra na hraně (2. část) G3.A
Gymnázium Zábřeh interaktivní beseda (Společnost Podané ruce) Chudobová

28.11.2018 Jak přežít s rodiči G1.A
Gymnázium Zábřeh beseda s Drahoslavou Stehlíkovou, DiS Chudobová

28.11.2018 Kouření - slepá ulička G2.A
Gymnázium Zábřeh beseda s Drahoslavou Stehlíkovou, DiS Chudobová

5.12.2018 Rizika internetu G3.A
Gymnázium Zábřeh beseda s Drahoslavou Stehlíkovou, DiS Chudobová

5.12.2018 Sex, AIDS, vztahy G4.A
Gymnázium Zábřeh beseda s Drahoslavou Stehlíkovou, DiS Chudobová

11.12.2018 Hudba stříbrného plátna celá škola
ZUŠ Zábřeh výchovný koncert ZUŠ Zábřeh
14.12.2018 Setkání s kulturním atašé USA p. Erikem W. Blackem třídy VG, G4.A

Gymnázium Zábřeh přednáška a beseda o česko – amerických vztazích Horvátová

18.12.2018 Staleté kořeny G1.A, G2.A
Gymnázium Zábřeh interaktivní přednáška s Drahoslavou Stehlíkovou, DiS Chudobová

18.12.2018 Kurz první pomoci G1.A, 1.A, 2.A
Gymnázium Zábřeh praktické cvičení se studenty ZVOŠ Zlín Strašilová

20.12.2018 Staleté kořeny G3.A, G4.A
Gymnázium Zábřeh interaktivní přednáška s Drahoslavou Stehlíkovou, DiS Chudobová
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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 

datum název akce třída
pořadatel náplň zajišťoval (dohled)
8.1.2019 Tvůj život, Tvá volba 1.A, 5.A

Gymnázium Zábřeh beseda s Drahoslavou Stehlíkovou, DiS Chudobová
11.1.2019 Poruchy v příjmu potravy 1.A, 5.A

Gymnázium Zábřeh přednáška - Mgr. V. Jarmarová Horvátová

15.2.2019 Než užiješ alkohol, užij svůj mozek G3.A, G4.A
Gymnázium Zábřeh přednáška Sananin Praha Chudobová

25.2.2019 My a média 2.A, 6.A
Gymnázium Zábřeh interaktivní beseda s Mgr. Zuzanou Černou Chudobová

8.3.2019 Beseda s europoslancem P. Svobodou 2.A, 3.A, 6.A, 7.A
Gymnázium Zábřeh beseda o EU Strašilová, Horáčková

18.3.2019 Produktivita ve výrobě a službách 2.A
Gymnázium Zábřeh interaktivní přednáška Ing. Aleše Kostelky, CSc. Mikušková

22.3.2019 Kvalita v praktickém světě 3.A
Gymnázium Zábřeh interaktivní přednáška Ing. Aleše Kostelky, CSc. Mikušková

25.3.2019 Pochodeň č. II G3.A, G4.A, VG
Zábřežská kulturní scénický koncert Divadla Šumperk Strašilová

29.3.2019 Kvalita v praktickém světě 7.A
Gymnázium Zábřeh interaktivní přednáška Ing. Aleše Kostelky, CSc. Mikušková

1.4.2019 Produktivita ve výrobě a službách 6.A
Gymnázium Zábřeh interaktivní přednáška Ing. Aleše Kostelky, CSc. Mikušková

12.4.2019 Zvládání stresu 3.A, 7.A
Gymnázium Zábřeh přednáška - Mgr. V. Jarmarová Horvátová

12.4.2019 beseda s PhDr. V. Kašparovou z ÚP Šumperk 4.A, 8.A
Gymnázium Zábřeh beseda k v rámci kariérového poradenství Horvátová

25.4.2019 Kyberšikana G1.A, G2.A
Gymnázium Zábřeh interaktivní beseda s L. Kubalou (e-bezpečí Olomouc)Chudobová

29.4.2019 Požární ochrana a ochrana obyvatelstva G1.A
HZS Šumperk beseda s pracovníky HZS Vlk

16.5.2019 Pohádka o růži třídy NG
Gymnázium Zábřeh divadelní představení pro NG Paclíková, G4.A

29.5.2019 Pošli to dál všechny třídy
ZUŠ Zábřeh výchovný koncert ZUŠ Zábřeh Hošková

4.6.2019 Chvála Slunce G4.A, SF 7/2
Gymnázium Zábřeh přednáška Mgr. Lukáše Richterka, Ph.D. Horáčková

11.6.2019 Čas proměn G1.A - dívky
Gymnázium Zábřeh přednáška MUDr. M. Potěšilové Horvátová

11.6.2019 S tebou o tobě 1.A - dívky
Gymnázium Zábřeh přednáška MUDr. M. Potěšilové Horvátová

14.6.2019 Antikoncepce a sexuální násilí G4.A - dívky
Gymnázium Zábřeh přednáška MUDr. M. Potěšilové Horvátová

14.6.2019 S tebou o tobě 5.A - dívky
Gymnázium Zábřeh přednáška MUDr. M. Potěšilové Horvátová
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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 25. 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. Ne jinak tomu bylo i v uplynulém roce.  

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

datum název akce třída
pořadatel náplň zajišťoval (ped. dohled)
26.10.2018 Den osmiček všechny třídy

Gymnázium Zábřeh projektový den OV, ZSV, D a ČJ Kratochvíl, Mikušková, Kadlecová
1.11.2018 Němčina v pohybu

Hueber Verlag seminář pro vyučující  NJ Mrázková
6.11.2018 Zasukované tkaničky 2.A

Trend vozíčkářů Olomouc veřejná sbírka Horáčková, Hajtmar
16.11.2018 Den studentstva všechny třídy

Gymnázium Zábřeh soutěžní dopoledne žáky gymnázia žáci tříd 3.A a 7.A
7.12.2018 Den otevřených dveří žáci ZŠ

Gymnázium Zábřeh PZ nanečisto, prezentace školy pracovní skupiny
18.12.2018 Vánoční turnaj ve volejbale dívek družstva dívek VG

Gymnázium Zábřeh Švábová

21.12.2018 X-MAS show všechny třídy
Gymnázium Zábřeh vánoční besídka žáků gymnázia Studentská rada

1.2.2019 Maturitní ples 4.A, 8.A, veřejnost
Gymnázium Zábřeh pracovní skupina

8.2.2019 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

18.- 22.2.2019 Týden mateřského jazyka pracovní skupiny
Gymnázium Zábřeh

21.2.2019 Den mateřského jazyka pro NG G1.A, G2.A, G3.A, G4.A
Gymnázium Zábřeh soutěžní dopoledne pro žáky ZŠ v rámci TMJ 2.A, 3.A, 6.A, 7.A, vyučující ČJL

22.2.2019 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

22.3.2019 1 .jarní pochod - memoriál Arnošta Valenty veřejnost
Sdružení GYZA sportovní, turistická akce (dálkový pochod) pracovní skupina (učitelé a studenti)

26.4.2019 Den Země třídy NG, 2.A, 6.A
Gymnázium Zábřeh soutěžní den pro třídy NG Havlíček

15.5.2019 Český den proti rakovině G4.A, 5.A
Liga proti rakovině Praha veřejná sbírka Horáčková

16.5.2019 Pohádka o růži zábřežské MŠ
Gymnázium Zábřeh divadelní představení pro mateřské školy Paclíková, G4.A

17.5.2019 Pohádka o růži zábřežské MŠ, veřejnost
Gymnázium Zábřeh divadelní představení pro MŠ a pro veřejnost Paclíková, G4.A

6.- 12.6.2019 Experimentální dny pro žáky ZŠ SCh 7, PBi 7
Gymnázium Zábřeh Špůrková + pracovní skupina

18.6.2019 Mateřinkový den MŠ Severáček 3.A
MŠ Severáček akce pro MŠ Zábřeh Kratochvíl

24.6.2019 Praktické cvičení v přírodě všechny třídy
Gymnázium Zábřeh třídní učitelé

27.6.2019 Sportovní den třídy NG, 2.A, 6.A
Gymnázium Zábřeh pracovní skupiny (učitelé a studenti)
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ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
Další vzdělávání ped. pracovníků se uskutečňovalo v souladu s plánem DVPP na školní rok 2018/2019. 
 
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, Člověk v tísni, 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 značně omezen v důsledku nízkého objemu prostředků 
přidělených na přímé ONIV spojeného s nutnosti hradit z těchto prostředků nemocenské v prvních 14 
dnech nemoci a některé náklady souvisejících s novým modelem maturitních zkoušek. Vedle toho 
v posledních letech výrazně vzrostly ceny nabízených vzdělávacích akcí, což je zjevný negativní dopad 
Šablon pro ZŠ a pro SŠ a VOŠ.   
S využitím finančních prostředků přidělených na realizaci projektu v rámci Šablon pro SŠ se podařilo 
zorganizovat společné školení pro pedagogický sbor zaměřené inkluzi. Semináře v rozsahu 8 hodin se 
zúčastnilo celkem 25 pedagogických pracovníků školy. 
 
 
PŘEHLED SEMINÁŘŮ A ŠKOLENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum název akce účastníci pořadatel

10.9.2018 Elixír do škol Mádrová Nadace Depositum Bonum

17.9.2018 Práce pedagoga s heterogenní skupinou žáků 25 ped. pracovníků Agentura Vzdělávání pro praxi

19.9.2019 Jak vhodně uplatnit právní předpisy  ve školním prostředí  Paclík NIVD Olomouc

5.- 6.10.2018 Robosoutěž - seminář Horáčková ČVUT FEL, Praha

8.10.2018 Elixír do škol Horáčková, Mádrová Nadace Depositum Bonum

9.10.2018 Pošli svůj kód do vesmíru Horáčková Esero ČR, Praha

16.10.2018 Roadshow pro školy (Olomouc) Pek Microsoft CR

23.10.2018 CANSAT 2018, seminář k soutěži Horáčková Esero ČR, Praha

26.10.2018 Krajská konference primární prevence Olomouckého kraje 2018 Chudobová PPP Olomouc

1.11.2018 Němčina v  pohybu Mrázková, Hošková Hueber Verlag

12.11.2018 Elixír do škol Horáčková, Mádrová Nadace Depositum Bonum

27.11.2018 Problematika svobody slova (program JSNS) Chudobová, Strašilová Člověk v  tísni, Praha

14.1.2019 Elixír do škol Horáčková Nadace Depositum Bonum

5.2.2019 Leadership jako proces vedení lidí Paclík NIVD Olomouc

8.2.2019 Konzultační seminář k PP MZ z AJ Kezniklová L. NIVD Olomouc

15.2.2019 Robosoutěž - seminář Horáčková ČVUT FEL, Praha

18.2.2019 Elixír do škol Horáčková Nadace Depositum Bonum

26.2.2019 (Ne)Sledujeme vaše kliknutí (konference k mediální výchově) Chudobová, Strašilová JSNS Praha
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datum název akce účastníci pořadatel

26.2.2019 Konzultace pro žadatele výzvy šablony II pro SŠ,VOŠ,DM Paclík NIVD Olomouc

18.3.2019 Elixír do škol Horáčková Nadace Depositum Bonum

21.3.2019 BOZ a právní problematika základních a středních škol Paclík NIVD Olomouc

28.- 29.3.2019 Prevence ex tremismu a respekt ke kulturním odlišnostem
Chudobová, Strašilová, 

Mikušková
FF UP Olomouc

15.4.2019 Elixír do škol Horáčková Nadace Depositum Bonum

23.4.2019 Děti, mládež a rizika sociálních sítí Chudobová KŘ PČR Olomouc

26.4.2019 Kontroverze ve výuce dějepisu a společenskovědních předmětu Chudobová ÚSTR Praha

26.4.2019 Školeni k organizování a posky tování první pomoci Hajtmar Vzdělávací institut, Prostějov

13.5.2019 Elixír do škol Horáčková Nadace Depositum Bonum

16.5.2019 Změna financování regionálního školství Paclík MŠMT

24.- 26.5.2019 Elixír do škol - konference Horáčková PřF Univerzita HK

10.6.2019 Elixír do škol Horáčková Nadace Depositum Bonum

18.6.2019 Summit Světových škol Chudobová, Strašilová Arpok, o.p.s., Praha
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ A KONTROL  
 
 
VÝSLEDEK KONTROLY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU  
 
Ve školním roce 2018/2019 proběhla v Gymnáziu Zábřeh kontrola Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk. 
 

Termín: 27. května 2019 

Kontrolní orgán: Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk 

Místo: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 

Předmět kontroly: Dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v rozsahu 
jednotlivých bodů uvedených v části kontrolní zjištění protokolu  

Kontrolní zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky (viz Příloha 1 – Protokol) 

Opatření k nápravě: Nebyla uložena 

 
 
 
Ve školním roce 2018/2019 neproběhla žádná další veřejnosprávní kontrola. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2018 
 
 
NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI 

Účelový znak 00112 

účet 518 – ostatní služby 

§ 3121 – škola 
Doprava Německo – žáci                                          14.000,00 Kč   
 
Celkem:                                                                    14.000,00 Kč 
 
Na základě žádosti byl organizaci schválen příspěvek ve výši 14.000,00 Kč na podporu mezinárodních 
výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů.  
Projekt s názvem „Hudba, divadlo, výtvarné umění a tanec – tvůrčí setkání žáků dvou sousedních zemí“ 
byl realizován ve dnech 15. – 21. 4. 2018 při výměnném pobytu žáků zábřežského gymnázia  
na gymnáziu v Marktbreitu. Do projektu se zapojilo 20 českých a 20 německých žáků. 

Účelový znak 00114 

účet 501 – spotřeba materiálu 

§ 3121 – škola 
učební pomůcky do 3tis. Kč                                        2.100,00 Kč 
drobný majetek do 3tis. Kč                                            538,00 Kč 
spotřební materiál                                                        2.100,00 Kč 
 
účet 558 – náklady z drobného dl. majetku 

§ 3121 – škola 
učební pomůcky od 3tis. Kč                                      10.262,00 Kč 
 
Celkem:                                                                    15.000,00 Kč 
 
Z KÚOK obdržela organizace příspěvek ve výší 15.000,00 Kč – „Talent Olomouckého kraje 2018“.  
Finanční příspěvek mohl být použit na učební pomůcky, úhradu provozních a materiálních nákladů  
a úhradu mimořádných nákladů souvisejících s účastí žáka v ústředním nebo mezinárodním kole 
oceňované soutěže. 

Účelový  znak 00300                    

účet 501 – Spotřeba materiálu       rok 2017    rok 2018    rozdíl 

§ 3121 – škola                                          
Učebnice NG – bezplatně                 14.133,00 Kč         0,00 Kč 
Knihy do knihovny                               6.900,00 Kč               9.169,00 Kč 
UP 1 do 3.000,- Kč                           20.000,00 Kč           33.181,50 Kč 
Předplatné časopisů                          13.804,00 Kč           10.504,00 Kč 
Brožury – provoz                                  890,00 Kč                   79,00 Kč 
DDHM do 3.000,- Kč                       35.860,00 Kč           74.468,10 Kč 
Léky a zdrav. materiál                         1.206,40 Kč               2.058,00 Kč 
Kancel. potř. a ostat. spotř. mat.   135.250,44 Kč        140.685,50 Kč 
Materiál na opravy                               6.730,00 Kč               4.124,00 Kč                                   
Čisticí prostředky                             28.206,00 Kč           36.428,00 Kč  
Šatní zámky                                         1.109,00 Kč                        0,00 Kč       
Kopírovací karty                                   2.371,60 Kč                       0,00 Kč              
Studentské testy SCIO                      15.645,00 Kč           20.845,00 Kč            
Tiskopisy SEVT                              3.460,00 Kč            4.406,00 Kč                    
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§ 3141 – jídelna 
Předplatné časopisů                             1.411,00 Kč                1.419,00 Kč 
Brožury – povoz                                          0,00 Kč               0,00 Kč 
DDHM do 3.000,- Kč                  3.397,00 Kč            1.709,00 Kč 
Léky a zdrav. materiál             180,00 Kč         473,00 Kč 
Kancel. potř. a ostat. spotř. mat.    21.794,50 Kč          8.409,00 Kč 
Materiál na opravy                                0,00 Kč             0,00 Kč 
Čisticí prostředky                  15.098,00 Kč      16.266,00 Kč              
 
Schválený rozpočet:         314.000,00 Kč   317.000,00 Kč                    + 3.000,00 Kč   
Celkem vyčerpáno:                    328.445,94 Kč        364.224,10 Kč                  + 35.778,16 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 2018 se oproti roku 2017 náklady na spotřební materiál zvýšily o 35.778,16 Kč.  
Čerpání bylo oproti schválenému rozpočtu vyšší o 47.224,10 Kč.                                       
U některých položek byly náklady oproti plánovanému rozpočtu vyšší – celkem o 100.444,10 Kč – drobný 
dlouh. majetek 24.468,10 Kč (škola), zdravotnický materiál 531,00 Kč (škola i jídelna), kancelářské 
potřeby 33.094,50 (škola i jídelna). Z provozních prostředků byly zakoupeny knihy do knihovny za 
9.169,00 Kč a učební pomůcky za 33.181,50 Kč, vzhledem nedostatku finančních prostředků na ONIV. 
U některých položek byly náklady oproti plánovanému rozpočtu nižší – celkem o 53.220,00 Kč – nákup 
časopisů 5.077,00 Kč (škola i jídelna), drobný dlouh. majetek 291,00 Kč (jídelna), brožury 1.921,00 Kč 
(škola), materiál na opravy 5.876,00 Kč (škola), čisticí prostředky 16.306,00 Kč (škola i jídelna), 
kopírovací karty 4.000,00 Kč, studentské testy 19.155,00 Kč a tiskopisy SEVT 594,00 Kč. 
 
účet 502 – Spotřeba energie    rok 2016             rok 2017                      rozdíl 

§ 3121 – škola 
Spotřeba el. energie                         225.521,00 Kč       250.486,00 Kč 
Vodné, stočné                                      91.046,00 Kč           90.473,00 Kč 
Spotřeba plynu                                 179.763,20 Kč       180.562,00 Kč 
Spotřeba plynu v lab. chemie                  1.702,20 Kč                      0,00 Kč 
 
§ 3141 – jídelna 
Spotřeba el. energie                       92.436,00 Kč        107.462,00 Kč 
Vodné, stočné                                 55.028,00 Kč     57.572,00 Kč 
Spotřeba plynu                                25.833,00 Kč       24.383,00 Kč 
 
Schválený rozpočet:                       909.000,00 Kč      909.000,00 Kč                     + 0,00 Kč                
Celkem vyčerpáno:                        671.330,00 Kč       710.938,00 Kč                  + 39.608,00 Kč                                                                                
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz. 
V roce 2018 se náklady na energie zvýšily oproti roku 2017 o 39.608,00 Kč.  
Spotřeba energií byla na přibližně stejné úrovni, jako v roce 2018. 
Čerpání bylo oproti schválenému rozpočtu nižší o 198.062,00 Kč. 
Důvod: Úspory bylo dosaženo v důsledku nižší spotřeby elektrické energie oproti předpokladu  o 8,9% 
ve škole a o 2,3% v jídelně (více slunečných dnů a výměna zastaralého neefektivního osvětlení), 
snížením spotřeby vody oproti předpokladu o 23,3% ve škole a o 8,6% v jídelně (méně oprav během 
prázdnin) a hlavně nižší spotřebou tepla oproti předpokladu o 23,3% ve škole a o 41,9% v jídelně (vyšší 
teploty v topné sezóně). 
Část nevyčerpaných prostředků byla použita na nákup učebních pomůcek, knih do knihovny a vybavení 
spisovny nábytkem.   
 
účet 511 – Opravy a udržování       rok 2017           rok 2018          rozdíl     

§ 3121 – škola 
Mov. maj. - stroje, přístroje, zařízení    39.358,67 Kč           24.263,30 Kč 
Nem. maj. do 100 tis.                        384.807,36 Kč       343.765,40 Kč 
 
§ 3141 – jídelna 
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Mov. maj. - stroje, přístroje, zařízení    29.341,00 Kč             2.578,00 Kč 
Nem. maj. do 100 tis. Kč                          9.982,50 Kč          139.006,20 Kč 
      
Schválený rozpočet:                       467.000,00 Kč       522.000,00 Kč               + 55.000,00 Kč 
Celkem vyčerpáno:                        463.489,53 Kč       509.612,90 Kč               + 46.123,37 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz.  
Rozsah oprav plánovaných na rok 2018 byl na přibližně stejné úrovni jako v roce 2017.  
Čerpání prostředků na opravy bylo oproti schválenému rozpočtu nižší o 12.387,10 Kč, protože se 
podařilo všechny opravy provést za původně odhadované nebo nižší ceny. 
  
Provedené opravy většího rozsahu hrazené z provozních prostředků– škola, jídelna 
 
Oprava hasicích přístrojů po revizi – 6.249,50,- Kč 
Byly vyměněny hasicí přístroje, které nevyhovovaly normám. 
 
Výměna osvětlení v učebnách č. 7 a 8, v šatnách a v tělocvičně – 65.337,58 Kč 
Byla provedena výměna zastaralých osvětlovacích těles v učebnách. 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 plynové kotelny po revizi – 15.230,30 Kč 
Byla vyměněna čidla, která neodpovídala normám. 
 
Oprava sklepních prostor – 14.850,- Kč 
Bylo nutné opravit vlivem vlhkosti a stáří opadané omítky a poškozenou výmalbu. 
 
Výměna podlahové krytiny v 1. patře, v učebně č. 4 a v podatelně – 174.764,00 Kč 
Byla provedena výměna linolea na chodbě v 1. patře školy, v učebně č. 4 a v nově zařízené podatelně. 
Podlahová krytina byla již značně poškozená vlivem stáří a neodpovídala požadavkům § 4 odst. 4 vyhl.  
č. 343/2009 Sb. Náklady na výměnu podlahové krytiny v l. patře ve výši 126.078,- Kč byly hrazeny z FI.  
 
Výměna prosklené stěny v 1. patře – 66.600,- Kč 
Byla provedena výměna poškozené prosklené stěny v 1. patře (koroze kovové konstrukce, praskání 
skla), která měla současně nevyhovující zvukově i tepelně izolační vlastnosti. 
 
Oprava elektrických rozvodů v podatelně – 13.427,49 Kč 
Z důvodu změny užívání prostor (změna kabinetu na podatelnu) byly nevyhovující rozvody elektřiny 
nahrazeny novými. 
 
Nátěr zárubní  – 39.499,- Kč 
V celé budově školy byl proveden nátěr zárubní, které byly stářím již značně opotřebené  a poškozené. 
 
Výměna prosklené stěny u TV – 60.423,- Kč 
Byla provedena výměna poškozené prosklené stěny v přízemí u tělocvičny (koroze kovové konstrukce, 
praskání skla), která měla současně nevyhovující zvukově i tepelně izolační vlastnosti. 
 
Výměna oken, dveří a parapetů v jídelně – 89.211,- Kč 
Byla provedena výměna oken a dveří tvořících prosklenou stěnu ve školní jídelně oddělující prostor 
jídelny od venkovních prostor. Výměna byla nutná z bezpečnostních a hygienických důvodů. Kovové 
rámy byly stářím již značně opotřebované, na většině míst rezavé. Skleněné výplně byly na řadě míst 
popraskané. Kovová konstrukce s jednoduchou skleněnou výplní měla rovněž velmi špatné tepelně 
izolační vlastnosti.  
 
Nátěr radiátorů v jídelně a kuchyni – 35.634,- Kč 
Radiátory byly místy rezavé, starý nátěr se odlupoval. Z hygienických i estetických důvodů bylo nutné 
provést zbroušení a nový nátěr. 
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Ostatní a běžné opravy – 54.465,03 Kč 
V těchto opravách je zahrnuto: výměna lamp v dataprojektorech, opravy movitého majetku ve škole  
a jídelně a drobné opravy, které nebylo možné plánovat. 
 
Všechny větší opravy byly rozpočtovány a zdůvodnění jejich nutnosti bylo komentováno v návrhu 
rozpočtu na rok 2018. 
 
účet 518 – Ostatní služby       rok 2017              rok 2018          rozdíl                     

§ 3121 – škola 
Poštovné                                      11.251,00 Kč           14.176,00 Kč 
Internet + doména gyza.cz                     76.956,00 Kč           74.633,00 Kč 
Bankovní poplatky                         16.151,00 Kč       11.004,00 Kč 
Daňové přiznání                           8.470,00 Kč       8.470,00 Kč 
Telefony                                               7.757,90 Kč               7.065,55 Kč 
Revize                                                    32.318,00 Kč           32.254,00 Kč 
Zpracování mezd                                   45.500,00 Kč           40.040,00 Kč 
Čištění oken                                    9.466,00 Kč          9.466,00 Kč 
Střežení objektu                      13.796,00 Kč           13.796,00 Kč   
Likvidace odpadu                                  16.120,00 Kč           17.125,00 Kč 
Údržba software a licence                     92.896,00 Kč        106.539,00 Kč 
Nájem - prezentace škol                      1.000,00 Kč               1.000,00 Kč 
Vazba tř. knih a mat. protokolů                2.528,00 Kč                350,00 Kč 
Úprava zeleně                                        11.794,00 Kč               9.347,00 Kč 
Praní prádla                                         9.804,00 Kč           11.559,00 Kč 
Internetová reklama                              11.979,00 Kč           11.979,00 Kč 
Dozor a doprava ped. prac.(divadlo)          0,00 Kč                1.746,00 Kč 
Inzerce školy                                         62.827,49 Kč           53.812,50 Kč 
Čištění odpadů WC + umyvadla               5.520,00 Kč               5.520,00 Kč 
Ostatní služby neuvedené                     16.169,50 Kč               8.469,40 Kč 
Prodloužení certifikátu - pošta                  792,00 Kč                396,00 Kč 
Přihrádka na poště                             3.194,00 Kč         3.194,00 Kč 
Deratizace                                          5.100,00 Kč        5.100,00 Kč 
Servis kopírovacího stroje              51.775,87 Kč      66.845,18 Kč 
Zpracování žádosti-výzva 33 IROP    22.990,00 Kč                 0,00 Kč 
 
§ 3141 – jídelna 
Telefony              430,81 Kč      687,27 Kč 
Revize                                          0,00 Kč         6.595,00 Kč 
Zpracování mezd                   4.800,00 Kč         4.240,00 Kč 
Likvidace odpadu                    10.241,80 Kč            10.846,80 Kč 
Údržba software a licence                     10.540,00 Kč            10.540,00 Kč 
Praní prádla                                    5.529,00 Kč                3.534,00 Kč 
Ostatní služby                                3.386,00 Kč                4.275,00 Kč 
 
Schválený rozpočet:             581.000,00 Kč   609.000,00 Kč              + 28.000,00 Kč 
Celkem vyčerpáno:             573.000,07 Kč   554.604,70 Kč               - 18.395,37 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 2018 se snížily náklady na služby oproti roku 2017 o 18.395,37 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 provádějí  jednou za dva 
roky, a ostatní služby, které nejsou uvedeny v účtové osnově.  
Náklady na některé služby se zvýšily - především poštovné, inzerce školy, doprava ped. pracovníků na 
LVK (1.916,70 Kč - nebylo rozpočtováno), zpracování studie proveditelnosti k projektu IROP (22.990,- Kč 
- nebylo rozpočtováno). 
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Skutečné náklady na služby byly nižší než schválený rozpočet o 54.395,30 Kč.  
U některých položek došlo ke snížení nákladů oproti rozpočtu – celkem o 96.549,48 Kč – popl.za internet 
(2.367,- Kč), bankovní poplatky (996,- Kč), zpracování daňového přiznání (530,- Kč), telefony pevná linka 
škola a jídelna (5.247,18 Kč), revize škola (1.746,- Kč), zpracování mezd škola a jídelna (7.720,- Kč) - 
změna zpracovatelské firmy, čištění oken škola (4.534,- Kč), střežení objektu (204,- Kč), drobný 
nehmotný majetek (7.000,- Kč), vazba tř. knih a mat. protokolů (2.650,- Kč), úprava zeleně (38.653,- Kč), 
prezentace na internetu (21,- Kč), inzerce (6.187,50Kč), čištění odpadů (480,- Kč), ostatní služby 
neuvedené, které nejsou uvedeny v účtové osnově (11.530,60 Kč), prodloužení certifikátu u České pošty 
(604,- Kč), likvidace odpadu v jídelně (153,20Kč), údržba software a licence v jídelně (460,- Kč) a praní 
prádla v jídelně (5.466,-Kč).  
U jiných položek došlo oproti rozpočtu ke zvýšení nákladů – celkem o 42.154,18 Kč – poštovné  
(2.176,- Kč), likvidace odpadu ve škole (1.125,-Kč), údržba software a licence ve škole (16.539,- Kč), 
praní prádla ve škole (1.559,-Kč), doprava pedagogických pracovníků na kulturní akce se žáky  
(1.746,- Kč), přihrádka na poště (194,- Kč), deratizace ve škole a jídelně (100,- Kč), servis kopírovacího 
stroje (15.845,18 Kč), revize v jídelně (2.595,- Kč) - nebyla rozpočtována revize plynového sporáku, 
ostatní služby neuvedené v jídelně (275,- Kč). 
 
účet 524 – Zákonné sociální pojištění rok 2017     rok 2018           rozdíl 

§ 3121 – škola 
Zdravotní pojištění                                  6.250,00 Kč                 0,00 Kč                              
Sociální zabezpečení                     2.250,00 Kč                      0,00 Kč   
 
Schválený rozpočet:                             7.000,00 Kč             7.000,00 Kč                             + 0,00 Kč 
Celkem:                                                  8.500,00 Kč             8.500,00 Kč                           + 0,00 Kč                   
 
účet 549 – Ostatní náklady z činnosti rok 2017     rok 2018     rozdíl                             

§ 3121 – škola                                            
Neplnění ZTP                                                0,00 Kč             0,00 Kč                                            
Ošatné, vleky – ped. prac.            6.100,00 Kč        7.300,00 Kč 
Odvod za kopie – DILIA              1.106,50 Kč     490,00 Kč 
Členský příspěvek – JČMF         850,00 Kč       850,00 Kč 
 
Schválený rozpočet:           115.000,00 Kč     63.000,00 Kč                      - 52.000,00 Kč 
Celkem:                             8.056,00 Kč        8.640,00 Kč                     + 584.00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz. 
V roce 2018 došlo ke zvýšení nákladů oproti roku 2017 o 584,00 Kč, protože bylo vynaloženo více 
finančních prostředků na ošatné na kurzech (opotřebení vlastní lyžařské výzbroje na lyžařském kurz a 
výstroje na sportovním kurzu), ale zároveň se snížil odvod za kopie za úplatu. 
Čerpání bylo oproti schválenému rozpočtu nižší o 54.360,00 Kč. 
Důvod: Předpokládali jsme, že organizace v roce 2018 odvede 50.000,- Kč  Úřadu práce za nedodržení 
počtu osob se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že se organizaci podařilo v dostatečném 
objemu odebrat 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 2017       rok 2018        rozdíl 

§ 3121 – škola          
nákup DD HM nad 3.000,-Kč           442.034,60 Kč        319.662,80 Kč  
 
§3141 – jídelna 
nákup DDHM nad 3.000,- Kč        36.304,00 Kč       10.728,00 Kč 
 
Schválený rozpočet:           204.000,00 Kč       170.000,00 Kč                  - 34.000,00 Kč 
Celkem:                         478.338,60 Kč     330.390,80 Kč              + 171.042,60 Kč 
 
V roce 2018 došlo ke snížení nákladů o 147.947,80 Kč oproti roku 2017.   
Čerpání bylo oproti schválenému rozpočtu vyšší o 160.390,80 Kč. Toto navýšení bylo částečně pokryto 
z účtu 502, u kterého nebyly finanční prostředky zcela vyčerpány. 
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Na základě kontroly Státního archivu Šumperk bylo přijato opatření spočívající ve zřízení nové spisovny 
(funguje současně jako nová podatelna), která nebyla rozpočtována. Hodnota vybavení majetku 
v podatelně činila na účtu 558 celkem 119.196,- Kč. K úhradě těchto nákladů byly použity finanční 
prostředky ušetřené za energie, jak bylo již zmíněno. 
 
Celkem účty 501 – 558 UZ 00300                       2,478.410,50 Kč 
 
 
Účelový znak  00302 
 
účet 551 – Odpisy D N H M            rok 2017       rok 2018         rozdíl    

§ 3121 – škola          
Odpisy DH a NM                             207.000,00 Kč        228.385,00 Kč 
 
Schválený rozpočet:                      207.000,00 Kč        228.385,00 Kč        + 21.385,00 Kč 
Celkem:                                           207.000,00 Kč        228.385,00 Kč        + 21.385,00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz – odpisy. Finanční prostředky byly plně vyčerpány. 
Odpisy byly zvýšeny z důvodu nákupu konvektomatu a elektrické pánve do kuchyně v roce 2018. 
Olomouckému kraji organizace odvedla z investičního fondu 206.109,- Kč. 
 
Celkem účet 551 UZ 00302                             228.385,00 Kč 
 
 
Účelový znak 33038 - Rozvojový program Excelence SŠ 
 
§ 3121 – škola        rok 2017     rok 2018       rozdíl 

účet 521 – Mzdové náklady       
Mzdové náklady                                      5.522,00 Kč         3.422,00 Kč 
 
účet 524 – Zákonné sociální pojištění       
Zákonné soc. pojištění - ZP, SP          1.878,00 Kč           1.164,00 Kč 
 
účet 527 – Zákonné sociální náklady                 
Zákonné sociální náklady - FKSP      110,00 Kč            68,00 Kč 
 
Celkem:                                               7.510,00 Kč                4.654,00 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. Finanční prostředky jsou přidělovány na základě žádosti podle umístění žáků 
v soutěžích. Tyto finanční prostředky byly účelově určeny. Byly vyčerpány beze zbytku. 
 
Celkem účty 521, 524, 527 UZ 33038               4.654,00 Kč 
 
 
Účelový znak 33065 - Rozvojový program Excelence ZŠ 
 
§ 3121 – škola        rok 2017     rok 2018       rozdíl 

účet 521 – Mzdové náklady       
Mzdové náklady                                 5.040,00 Kč     17.776,00 Kč 
 
účet 524 – Zákonné sociální pojištění       
Zákonné soc. pojištění – ZP, SP              1.714,00 Kč               6.043,00 Kč 
 
účet 527 – Zákonné sociální náklady                 
Zákonné sociální náklady – FKSP    101,00 Kč       356,00 Kč 
 
Celkem:                                         6.855,00 Kč          24.175,00 Kč 
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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. Finanční prostředky jsou přidělovány na základě žádosti podle umístění žáků 
v soutěžích. Tyto finanční prostředky byly účelově určeny. Byly vyčerpány beze zbytku. 
 
Celkem účty 521, 524, 527 UZ 33065             24.175,00 Kč 
 
 
Účelový znak 33353 – přímé náklady 
 
účet 501 – Spotřeba materiálu         rok 2017       rok 2018       rozdíl                          

§ 3121 – škola         
Nákup učebnic                          0,00 Kč      10.094,00 Kč 
Učitelská a žákovská knihovna            0,00 Kč                    0,00 Kč 
Učební pomůcky                     0,00 Kč         4.982,50 Kč 
Brožury pro učitele               2.617,00 Kč        1.442,00 Kč 
 
Celkem:                         2.617,00 Kč    16.518,50,00 Kč               + 13.901,50 Kč 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé náklady. 
V roce 2018 bylo z přímých nákladů použito na nákup spotřebního materiál o 13.901,50 Kč více, než 
v roce 2017.   
  
účet 512 – Cestovné         rok 2017     rok 2018         rozdíl 

§ 3121 – škola            
Cestovné -  LVK ped. prac.         35.835,00 Kč      35.951,00 Kč 
Cestovné – DVPP                    15.712,00 Kč      10.182,00 Kč 
Cestovné – maturitní komise        1.392,00 Kč       845,00 Kč 
Cestovné – exkurze           10.352,00 Kč      14.347,00 Kč 
Cestovné – doprovod žáků      15.179,00 Kč       18.574,00 Kč    
Cestovné – sport. a jazyk. kurzy       10.471,00 Kč         15.533,00 Kč                                     
Cestovné – Startkemp, Bušínov          9.759,00 Kč          9.252,00 Kč 
Cestovné – ostatní pedagogické           7.580,00 Kč      15.468,00 Kč 
Cestovné – ostatní nepedagogické     664,00 Kč            3.447,00 Kč 
Cestovné – zahraniční           16.605,00 Kč      20.262,00 Kč 
 
§ 3141 – jídelna 
Cestovné – jídelna                           666,00 Kč         1.224,00 Kč 
 
Celkem:                           124.215,00 Kč        145.085,00 Kč         + 20.870,00 Kč         
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2018 se cestovní výdaje zvýšily oproti roku 2017 o 20.870,00 Kč. Důvodem zvýšení výdajů bylo 
především zvýšení zákonem stanovených sazeb stravného. 
 
účet 518 – Ostatní služby     rok 2017     rok 2018    rozdíl 

§ 3121 – škola         
DDNM do 7.000,- Kč                 0,00 Kč         378,00 Kč 
Kulturní představení – ped. dozor     161,00 Kč           0,00 Kč 
Doprava ped. prac. na LVK            5.625,00 Kč           0,00 Kč 
 
Celkem:                     5.786,00 Kč        378,00 Kč                   - 5.408,00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2018 bylo vynaloženo na ostatní služby o 5.408,00 Kč méně než v roce 2017, protože doprava 
pedagogických pracovníků na LVK byla hrazena v  roce 2018 z provozních prostředků (služby).  
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účet 521 – Mzdové náklady    rok 2017    rok 2018       rozdíl 

§ 3121 – škola         
Mzdové náklady               11,637.765,00 Kč   13,334.357,00 Kč 
z toho:  ped.+ neped.            11,610.765,00 Kč    13,305.357,00 Kč  
            OON                     27.000,00 Kč           29.000,00 Kč 
 
§ 3141 – jídelna 
Mzdové náklady                               739.535,00 Kč      823.943,00 Kč 
           
Celkem:             12,377.300,00 Kč   14,158.300,00 Kč               + 1,781.000,00 Kč 
 
účet 521 – Mzdové náklady (nemocenské dávky) 

§ 3121 – škola        rok 2017     rok 2018     rozdíl 
                                                            55.697,00 Kč         25.343,00 Kč 
§ 3141 – jídelna     

  10.313,00 Kč          5.454,00 Kč 
 

Celkem:                                             66.010,00 Kč        30.797,00 Kč                - 35.213,00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. Do státního rozpočtu se nic neodvádělo. 
V roce 2018 se objem mzdových prostředků zvýšil o 1,781.000,00 Kč oproti roku 2017. 
Nemocenské dávky byly o 35.213,00 Kč nižší než v předchozím roce – hrazeno z ONIV. 
  
účet 524 – Zákonné a sociální pojištění 

§ 3121 – škola        rok 2017      rok 2018     rozdíl                               
Zákonné sociální pojištění       3,947.035,00 Kč     4,533.716,00 Kč   
z toho:  zdravotní pojištění              1,041.874,00 Kč        1,200.100,00 Kč    
             sociální pojištění                 2,905.161,00 Kč        3,333.616,00 Kč  
  
§ 3141 – jídelna 
Zákonné sociální pojištění               251.442,00 Kč      280.138,00 Kč 
z toho:  zdravotní pojištění                  66.557,00 Kč           74.150,00 Kč 
             sociální pojištění                 184.885,00 Kč       205.988,00 Kč     
  
Celkem:                           4,198.477,00 Kč      4,813.854,00 Kč                 + 615.377,00 Kč    
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2018 se odvody zvýšily oproti roku 2017 o 615.377,00 Kč z důvodu zvýšení objemu mzdových 
prostředků z UZ 33353. 
 
účet 525 – Jiné sociální pojištění   rok 2017      rok 2018       rozdíl 

§ 3121 – škola          
4,2 promile pojištění                          49.244,00 Kč             54.937,00 Kč 
 
§ 3141 – jídelna 
4,2 promile pojištění                       2.994,00 K            3.407,00 Kč 
 
Celkem:                               52.238,00 Kč      58.344,00 Kč             + 6.106,00 Kč   
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2018 se jiné sociální pojištění zvýšilo oproti roku 2017 o 6.106,00 Kč, protože v roce 2018 došlo 
ke zvýšení objemu mzdových prostředků a obdrželi jsme finanční prostředky na  Rozvojové programy 
(UZ 33038 a UZ 33065), ze kterých  je také  povinnost odvádět pojistné 4,2 promile.   
 
účet 527 – Zákonné soc. náklady  rok 2017     rok 2018     rozdíl 

§ 3121 – škola 
Příděl do FKSP 2% z HM                232.216,00 Kč            266.107,00 Kč 
Příděl do FKSP 2% z HM-N.D.        1.115,00 Kč           507,00 Kč 
Ochranné prac. pomůcky            10.276,00 Kč         5.121,00 Kč 
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Preventivní lékařské prohlídky        3.750,00 Kč              1.750,00 Kč 
Školení a vzdělávání                    13.382,00 Kč      18.256,50 Kč 
DVPP                                               1.250,00 Kč            3.120,00 Kč     
 
§ 3141 – jídelna 
Příděl do FKSP 2% z HM                   14.787,00 Kč      16.480,00 Kč 
Příděl do FKSP 2% z HM-N.D.         206,00 Kč         108,00 Kč 
Ochranné prac. pomůcky             6.115,00 Kč            6.104,00 Kč 
Preventivní lékařské prohlídky          0,00 Kč         750,00 Kč 
Školení a vzdělávání                500,00 Kč           0,00 Kč 
 
Celkem:                                283.597,00 Kč     318.303,50 Kč               + 34.706,50 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2018 se zákonné sociální náklady zvýšily oproti roku 2017 o 34.706,50 Kč z důvodu zvýšení 
objemu mzdových prostředků.  
 
účet 549 – Ostatní nákl. z činnosti  rok 2017     rok 2018     rozdíl 

§ 3121 – škola 
Odměny předsedům mat. komisí      10.140,00 Kč            9.100,00 Kč 
 
Celkem:                                             10.140,00 Kč        9.100,00 Kč                - 1.040,00 Kč   
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje – ONIV. 
V roce 2018 se ostatní náklady z činnosti snížily o 1.040,00 Kč. 
V roce 2018 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     19,550.680,00 Kč 
 
 
Účelový znak 00900 – vlastní zdroje 
 
účet 501 – Spotřeba materiálu 

§ 3121 – škola 
adaptační pobyt Bušínov – spotř. mat. (úhrada žáky)                4.213,00 Kč 
žákovské knížky (úhrada žáky)                                                  1.260,00 Kč    
omluvné listy (úhrada žáky)                                                        420,00 Kč 
 
§ 3141 – jídelna 
potraviny                                                            1,201.510,58 Kč 
 
Celkem:                                                                1,207.403,58 Kč 
 
Tyto náklady na spotřební materiál byly hrazeny žáky a zaměstnanci. 
 
účet 518 – Ostatní služby 

§ 3121 – škola 
kulturní představení (úhrada žáky)                                       122.435,00 Kč 
lyžařské kurzy + doprava (úhrada žáky)                              253.807,00 Kč 
sportovní a jazykové kurzy (úhrada žáky)                            144.360,00 Kč 
adaptační pobyt – Startkemp (úhrada žáky)                             72.307,00 Kč 
adaptační pobyt – Bušínov (úhrada žáky)                                55.070,00 Kč 
vystavení, prodloužení ISIC karty (úhrada žáky)                     19.690,00 Kč 
Projekt IROP – VZMR (úhrada zaměstnanci)                         12.100,00 Kč 
servis kop. stroje – kopírovací karty (úhrada žáky)                     4.200,00 Kč 
 
Celkem:                                                      683.969,00 Kč 
 



Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 

 

- 50 - 

Všechny náklady na ostatní služby byly hrazeny žáky a zaměstnanci. 
 
Celkem účty 501, 518 – vlastní zdroje              1,891.372,58 Kč 
 
 
Účelový znak 00910 – požití FI (opravy) 
 
účet 511 – opravy a udržování 

§ 3121 – škola 
nemovitý majetek od 100 tis. – 500 tis.               126.078,00 Kč 
 
Celkem:                                                      126.078,00 Kč 
 
V 1. patře školy byla provedena oprava lina, která se hradila z FI. 
 
Celkem  účet 511 - použití FI                     126.078,00 Kč 
 
 
Účelový znak 00920 – požití RF (cestovné a služby) 
 
§ 3121 – škola 

účet 512 – cestovné 
zahraniční (stravné)                                                                      1.548,00 Kč    
 
účet 518 – ostatní služby 
doprava pedagogického dohledu (Vídeň)              900,00 Kč   
 
Celkem:                                                               2.448,00 Kč 
 
Organizace obdržela účelovou dotaci od firmy RB Global Logistik s.r.o., na úhradu nákladů spojených 
s realizací exkurzí žáků. Tato dotace byla použita na stravné a dopravu pedagogických pracovníků na 
exkurzi do Vídně. 
 
Celkem  účty 512, 518 - použití RF               2.448,00 Kč 
 
 
Účelový znak 33063 – projekt v rámci OP VVV 
 
§ 3121 – škola  

účet 501 – spotřeba materiálu 
brožury pedagogické                                                            18.589,00 Kč 
 
účet 518 – ostatní služby 
rodilý mluvčí AJ                                                               99.225,00 Kč 
 
účet 521 – mzdové náklady 
HM – prostředky na platy                                  39.200,00 Kč 
OON – dohody                                                                         149.962,00 Kč 
 
účet 524 – zákonné sociální pojištění 
sociální pojištění                                                    9.800,00 Kč 
zdravotní pojištění                                                               3.528,00 Kč 
 
účet 527 – zákonné sociální náklady 
základní příděl do FKSP 2% z HM                       784,00 Kč 
seminář – DVPP                                                            45.560,00 Kč 
 
Celkem:                                                           366.648,00 Kč 
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Finanční prostředky byly použity na realizaci projektu v rámci OP VVV. 
V účetní evidenci jsou sledovány pod dvěma kódy (účelovými znaky) a to podle zdroje financování. 
Neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu (15%) kód 103 1 33 063. 
Neinvestiční prostředky z EU (85%) kód 103 5 33 063. 
Tento projekt je realizován od měsíce ledna 2018 do prosince 2019. 
 
Celkem  účty 501, 518, 521, 524, 527 - projekt OP VVV         366.648,00 Kč 
 
 
Účelový znak 883, 17015, 17016 – projekt IROP 
 
§ 3121 – škola  

účet 501 – spotřeba materiálu 
učební pomůcky do 3tis. Kč                      163.231,50 Kč 
drobný majetek dl. do 3tis. Kč                              111.564,99 Kč 
 
účet 518 – ostatní služby 
výběrové řízení – Vernier                                                           12.100,00 Kč 
betonování laviček – hřiště                                                         12.850,00 Kč 
 
účet 558 – náklady z drobného dl. majetku 
drobný dl. majetek od 3tis. Kč                554.429,01 Kč 
učební pomůcky od 3tis. Kč                                   723.577,50 Kč 
 
Celkem:                                                             1,577.753,00 Kč 
 
Čerpání finančních prostředků - neinvestice 
KÚOK 10%                                                                  157.775,30 Kč 
SR         5%                                                            78.887,65 Kč 
EU       85%                                                  1,341.090,05 Kč 
 
Neinvestiční finanční prostředky byly použity na realizaci projektu IROP výzva č. 33 – „Zřízení jazykové 
laboratoře, laboratoře fyziky a odborné učebny fyziky“. 
Finanční prostředky jsme obdrželi od zřizovatele (KÚ OK) ve výši 10% na spolufinancování a 90%  
na předfinancování. Po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace budeme prostředky  
na předfinancování (90%) vracet zřizovateli. 
 
Celkem  účty 501, 518, 558 – projekt IROP          1,577.753,00 Kč 
 
 
Náklady celkem za rok 2018                          26,279.604,08 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                      228.385,00 Kč 

Skutečné odpisy byly ve výši 283.152,00 Kč – účet 551.   
Z hlavní činnosti bylo použito na odpisy 228.385,00 Kč. 
Z doplňkové činnosti bylo použito na odpisy 54.767,00 Kč.                                                     
Olomouckému kraji bylo odvedeno z investičního fondu 206.109,00 Kč.  
Plánovaný rozpočet na odpisy v hlavní činnosti byl 228.455,00 Kč, využity byly prostředky ve výši 
228.385,00 Kč  a 70,00 Kč bylo vráceno na účet Olomouckého kraje.  
Nedočerpání dotace bylo ovlivněno nájemními smlouvami, se kterými jsme původně nepočítali, čímž se 
zvýšily odpisy v doplňkové činnosti a zároveň snížily v hlavní činnosti. 
 
b) příspěvek na provoz         UZ 00300                              2,597.000,00 Kč   

z toho:  škola              3121                       2,159.000,00 Kč   
Náklady:   účet 501 spotřeba materiálu                                                    335.948,10 Kč  
                 účet 502 spotřeba energie                                             521.521,00 Kč 
                 účet 511 opravy a udržování                                                    368.028,70 Kč 
                 účet 518 ostatní služby                                                     513.886,63 Kč 
                 účet 549 ostatní náklady z činnosti                                 8.640,00 Kč 
                 účet 558 náklady z drobného dl. majetku                              319.662,80 Kč 

Nedočerpáno:                                                                                                           - 91.312,77 Kč 
 
    jídelna           3141             438.000,00 Kč 
Náklady:   účet 501 spotřeba materiálu                                                                           28.276,00 Kč 
                 účet 502 spotřeba energie                                                                           189.417,00 Kč 
                 účet 511 opravy a udržování                                                                        141.584,20 Kč 
                 účet 518 ostatní služby                                                                                   40.718,07 Kč 
                 účet 558 náklady z drobného dl. majetku                                                       10.728,00 Kč 

Nedočerpáno:                                                                                                            - 27.276,73 Kč 
 

V roce 2018 jsme obdrželi příspěvek na provoz ve stejné výši jako v roce 2017. 
Přidělené dotace byly dostačující. 
Z provozních prostředků nebylo vyčerpáno 118.589,50 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 použitých finančních prostředků je uveden v hlavní činnosti u nákladů. 
 
c) příspěvek na mezinárodní výměnné pobyty  UZ 00112                                   14.000,00 Kč   

Náklady:   účet 518 ostatní služby                                                                            14.000,00 Kč 
 

Finanční prostředky byly použity beze zbytku. Komentář k této akci je uveden u nákladů. 
 
d) příspěvek „Talent Olomouckého kraje 2018“ UZ 00114                                   15.000,00 Kč   

Náklady:   účet 501 spotřeba materiálu                                                   4.738,00 Kč  
                 účet 558 náklady z drobného dl. majetku                                10.262,00 Kč 
 

Finanční prostředky byly použity beze zbytku. Komentář k této akci je uveden u nákladů. 
 
 
Celkem účet 672 – příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje          2,854.385,00 Kč 
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Dotace z rozpočtu MŠMT 
 
účet 672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů  

a) dotace – přímé náklady        UZ 33353                        19,550.680,00 Kč 

z toho:  platy škola                                          3121                                  13,253.900,00 Kč 
   platy jídelna                          3141                                          875.400,00 Kč     
 
Škola: Objem finančních prostředků na platy se zvýšil oproti roku 2017 o 1,644.800,- Kč.   
Jídelna: Objem finančních prostředků na platy se zvýšil oproti roku 2017 o 134.200,- Kč. 
Finanční prostředky na platy byly vyčerpány a do státního rozpočtu se nic neodvádělo.  
 
   OON – DPP                                                                                   29.000,00 Kč 
 
Objem finančních prostředků se zvýšil oproti roku 2017 o 2.000,00 Kč. 
Finanční prostředky na OON byly vyčerpány a do státního rozpočtu se nic neodvádělo. 
                           

pojistné, FKSP škola                           3121                   4,781.300,00 Kč   
Náklady:   účet 524 zákonné soc. pojištění                                                            4,533.716,00 Kč 
            účet 527 zákonné soc. náklady                                                                  266.614,00 Kč 
 
Přečerpáno:                                                                                                             + 19.030,00 Kč 
 
   pojistné, FKSP jídelna                      3141                                315.100,00 Kč 
Náklady:   účet 524 zákonné soc. pojištění                                                                 280.138,00 Kč 
                  účet 527 zákonné soc. náklady                                                                      16.588,00 Kč 
 
Nedočerpáno:                                                                                                            - 18.374,00 Kč 
 
Objem finančních prostředků na pojistné + odvod 2% do FKSP se zvýšil oproti roku 2017 o 641.100,- Kč, 
protože se zvýšil přidělený objem prostředků na platy.  
Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Přečerpaná částka 656,00 Kč byla převedena do přímých 
nákladů na vzdělání – v ONIV bylo o tuto částku čerpáno méně. 
Důvod přečerpání byl ten, že se odvádělo SP, ZP a FKSP z odměn předsedů maturitních komisí. 
      

   přímé O N I V škola              3121                        277.490,00 Kč 
Náklady:   účet 501 spotřeba materiálu                                                                        16.518,50Kč 
                 účet 512 cestovné                                                                                      143.861,00 Kč 
                 účet 518 ostatní služby                                                                                    378,00 Kč 
                 účet 521 mzdové náklady - nemoc. dávky                                                    25.343,00 Kč 
                  účet 525 jiné soc. pojištění                                                                            54.937,00 Kč 
                  účet 527 zákonné soc. náklady                                                                      28.247,50 Kč 
                  účet 549 ostatní náklady z činnosti                                                                 9.100,00 Kč 
 
Přečerpáno:                                                                                                                + 895,00 Kč 
 
   přímé O N I V jídelna       3141                        18.490,00 Kč 
Náklady:   účet 512 cestovné                                                                                  1.224,00 Kč 
                  účet 521 mzdové náklady - nemoc. dávky                                                      5.454,00 Kč 
                  účet 525 jiné soc. pojištění                                                                           3.407,00 Kč 
                  účet 527 zákonné soc. náklady                                                                     6.854,00 Kč 
 
Nedočerpáno:                                                                                                               - 1.551,00 Kč 
 

Finanční prostředky na přímé ONIV byly nedočerpány o 656,00 Kč. Tato částka byla převedena 
z pojistného, které bylo o tuto částku přečerpáno. 
V roce 2018 jsme obdrželi na přímé ONIV o 8.200,00 Kč více než v roce 2017. Celkem bylo vyčerpáno 
na ONIV 295.324,00 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 sociální náklady (lékařské prohlídky), na jiné sociální náklady (ochranné pracovní 
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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 sociální náklady (lékařské prohlídky), na jiné sociální náklady (ochranné 
pracovní prostředky) a na školení. 
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                               4.654,00 Kč 

z toho:  platy                                                             3.422,00 Kč 
   pojistné – ZP, SP                                   1.164,00 Kč 
   F K S P                                                       68,00 Kč 
 

Tyto finanční prostředky byly použity v rámci rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle 
výsledků v soutěžích v roce 2017 – Excelence středních škol 2017“ 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                             24.175,00 Kč 

z toho:  platy                                                          17.776,00 Kč 
   pojistné – ZP, SP                                   6.043,00 Kč 
   F K S P                                                      356,00 Kč 
 

Tyto finanční prostředky byly použity v rámci rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle 
výsledků v soutěžích ve školním roce 2018 – Excelence základních škol 2018“. 
Finanční prostředky byly vyčerpány a do státního rozpočtu se nic neodvádělo. 
 
 
Celkem účet 672 – dotace z rozpočtu MŠMT                    19,579.509,00 Kč 
 
 
Dotace od jiných poskytovatelů nebo z jiných zdrojů 
 
a) Šablony pro SŠ 

Na základě žádosti obdržela naše organizace dotaci na projekt s názvem „Šablony pro Gymnázium 
Zábřeh“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007861. 
Dotace byla poskytnuta ve výši 815.650,00 Kč pod UZ 33063. 
z toho – z Evropského sociálního fondu                                  693.302,49 Kč  (85%) 
           -  ze  státního rozpočtu                                                  122.347,51 Kč  (15%) 
Projekt OP VVV byl zahájen v lednu 2018 a bude ukončen 31.12.2019 – projekt bez partnerů. 
 

Platby: 1. záloha – 26. 2. 2018 ve výši 489.390,00 Kč 
2. záloha – 17. 12. 2018 ve výši 326.260,00 Kč 

 
Příjem dotace 2018                                                                                                    815.650,00 Kč 
 
Čerpání dotace v roce 2018 
- účet 501 spotřeba materiálu                                                                                         18.589,00 Kč  
- účet 518 ostatní služby                                                                                                 99.225,00 Kč 
- účet 521 mzdové náklady                                                                                          189.162,00 Kč 
- účet 524 zákonné soc. pojištění                                                                                    13.328,00 Kč 
- účet 527 zákonné soc. náklady                                                                                     46.344,00 Kč 
 
Celkem čerpání                                                                                                366.648,00 Kč  
z Evropských sociálních fondů                                                                                   311.650,80 Kč 
ze státního rozpočtu                                                                                                        54.997,20 Kč   
 
Zůstatek nevyčerpané dotace                                                                                      449.002,00 Kč 
Nevyčerpaná částka 449.002,- Kč byla převedena na RF ostatních titulů.  
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b) IROP 

Na základě podané žádosti obdržela naše organizace rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci 
projektu v rámci výzvy č. 33 IROP - „Zřízení jazykové laboratoře, laboratoře fyziky a odborné učebny 
fyziky“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002721. Projekt byl zahájen 8.9.2016 a ukončen 31.12.2018. 
 
Předpokládaný rozpočet na projekt – celkové způsobilé výdaje 100%               3,954.347,20 Kč 
                                    celková dotace 90% EU + SR                                           3,558.912,48 Kč 
                                    celkový podíl OK 10%                                                            395.434,72 Kč 
 
Náklady v roce 2017 - neinvestice 
- účet 518 ostatní služby                                                                                                 22.990,00 Kč 
Celkem:                                                                                                                          22.990,00 Kč 
Tato částka nevstupuje do výnosů v roce 2018. 
 
Náklady v roce 2018 – neinvestice 
- účet 501 spotřeba materiálu                                                                                      274.796,49 Kč 
- účet 518 ostatní služby                                                                                                 24.950,00 Kč 
- účet 558 náklady z drobného dl.majetku                                                                 1,278.006,51 Kč 
Celkem:                                                                                                                     1,577.753,00 Kč 
 
Náklady v roce 2018 – investice 
- účet 013 software                                                                                                      741.306,50 Kč 
- účet 021 stavby TH                                                                                             1,450.546,00 Kč 
- účet 022 sam. hm. mov. věci, soub. hm. mov. Věcí                                                 128.674,00 Kč 
Celkem:                                                                                                                2,320.526,50 Kč 
Tato celková částka nevstupuje do výnosů. 
 

Akce byla zatím financována KÚOK, který nám poskytl 10% finančních prostředků, které organizace 
nemusí vracet, na spolufinancování projektu a 90% finančních prostředků na předfinancování projektu. 
Čerpání finančních prostředků probíhalo tím způsobem, že jsme prostřednictvím Portálu PO zaslali  
na OPŘPO žádost o čerpání finančních prostředků a kopie faktur s vyznačením částky, kterou žádáme 
na předfinancování, a částky, kterou bude činit podíl Olomouckého kraje. 
Na základě schválení Radou Olomouckého kraje nám byly zaslány finanční prostředky. 
Po schválení žádosti o platbu ze strany poskytovatele byly obdržené finanční prostředky (90%) vráceny 
zpět zřizovateli.  
 
 
Výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy 
 
účet 602 – výnosy z prodeje služeb   

- tržby za kopírování                                                                                                      4.200,00 Kč 
- tržby  za identifikační čipy – žáci                                                                               1.335,00 Kč 
- tržby za kulturní představení – žáci                                                                          121.685,00 Kč    
- tržby za studijní průkazy – žáci                                                                                         176,00 Kč 
- tržby za žákovské knížky – žáci                                                                                  1.321,00 Kč 
- tržby za šatní zámek + klíče – žáci                                                                                   360,00 Kč 
- tržby za poškozené učebnice – žáci                                                                            1.543,00 Kč 
- tržby za opis vysvědčení                                                                                                   960,00 Kč 
- tržby za lyžařské výcviky – žáci                                                                               253.807,00 Kč 
- tržby za sportovní a vodácký kurz – žáci                                                                  144.360,00 Kč 
- tržby za adaptační pobyt STARTKEMP – žáci                                                            75.456,00 Kč 
- tržby za adaptační pobyt BUŠÍNOV – žáci                                                                  56.134,00 Kč 
- tržby za ISIC karty – vystavení, prodloužení – žáci                                                   20.160,00 Kč 
- tržby za preventivní programy – žáci                                                                          2.660,00 Kč  
- omluvné listy – žáci                                                                                                          236,00 Kč             
- tržby za obědy – žáci                                                                                          1,025.285,00 Kč  
- tržby za obědy – zaměstnanci                                                                                   177.422,00 Kč 
 
Celkem účet 602 (výnosy z prodeje služeb)                                  1,887.100,00 Kč 
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V roce 2018 byly výnosy z prodeje vyšší o 190.135,- Kč než v roce  2017. 
K navýšení došlo u kulturních představení pro žáky, lyžařských výcviků, sportovních a jazykových kurzů, 
adaptačních pobytů na Bušínově, a přibylo také zájemců o vystavení ISIC karet. 
Z účtu tržby z prodeje jsou kryty v hlavní činnosti potraviny, mléčné výrobky, identifikační čipy, kulturní 
představení pro žáky, lyžařské výcviky, sportovní kurzy, nákup studijních průkazů a žákovských knížek, 
nákup kopírovacích karet, servisní služby kopírovacího stroje, nákup učebnic atd. 
 
účet 648 – čerpání fondů 

- přeprava pedagogického dozoru - RF ostatních titulů                                                2.448,00 Kč 
- oprava lina v 1. poschodí školy – IF                                                                    126.078,00 Kč 
 
Celkem účet 648  (čerpání fondů)                                                128.526,00 Kč 
 
účet 649 – ostatní výnosy z činnosti 

- prodej vyřazeného drobného majetku                                                                               450,00 Kč  
- náhrada škody za výběrové řízení v projektu IROP                                                     12.100,00 Kč 
 
Celkem účet 649 (ostaní výnosy z činnosti)                                                    12.550,00 Kč   
 
 
Výnosy celkem za rok 2017 (hlavní činnost)            26,406.471,00 Kč   
 
 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V HLAVNÍ ČINNOSTI 
 
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 je kladný  + 126.866,92 Kč. 
 
Výsledek hospodaření škola                    + 98.393,77 Kč 
Výsledek hospodaření jídelna                                          + 28.473,15 Kč 
 
Výnosy celkem za rok 2018                                                         26,406.471,00 Kč 
Náklady celkem za rok 2018                                                                                26,279.604,08 Kč 
 
 
VH v hlavní činnosti za rok 2017                     + 126.866,92 Kč 
 
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl vytvořen úsporou nákladů na energie (elektrická energie, 
voda, teplo). K úspoře nákladů došlo snížením spotřeby jednotlivých energií. Největší část tvoří úspora za 
teplo, které bylo dosaženo v důsledku vyšších venkovních teplot v porovnání s rokem 2017. 
 
 
HOSPODAŘENÍ S FONDY 
 
Investiční fond - 416 
 
Investiční fond je v naší organizaci tvořen odpisy z HČ a DČ. Od Olomouckého kraje jsme obdrželi v roce 
2018 na odpisy celkem 228.455,- Kč a odvod zřizovateli byl 206.109,- Kč. 
Skutečné odpisy činily 283.152,- Kč. Z toho odpisy z hlavní činnosti činily 228.385,- Kč a odpisy z 
doplňkové činnosti byly 54.767,- Kč.  
 
Počáteční stav k 1. 1. 2018    účetně: 337.692,05 Kč  finančně: 161.787,63 Kč   
Tvorba: odpisy DHNM                             283.152,00 Kč      283.152,00 Kč 
   a) hlavní činnost             228.385,00 Kč          228.385,00 Kč 
    b) doplňková činnost         54.767,00 Kč         54.767,00 Kč 

c) převod z RF                                  297.000,00 Kč               297.000,00 Kč 
d) projekt IROP                         2,320.526,50 Kč             2,320.526,50 Kč 

 



Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 

 

- 57 - 

Celkem tvorba                                 2,900.678,50 Kč            2,900.678,50 Kč 
Celkem PS + tvorba                          3,238.370,55 Kč        3,062.466,13 Kč 
 
Čerpání: odvod zřizovateli (odpisy)      206.109,00 Kč      206.109,00 Kč 
                 VZMR 1. pokus zdvižná plošina           4.840,00 Kč               4.840,00 Kč 
                 oprava lina 1. patro školy                126.078,00 Kč           126.078,00 Kč 
                 nákup konvektomatu          232.623,00 Kč           232.623,00 Kč 
                 nákup smažící pánve              75.784,00 Kč              75.784,00 Kč 
                 projekt IROP                     2,320.526,50 Kč              2,320.526,50 Kč 
 
Celkem čerpání                   2,965.960,50 Kč        2,965.960,50 Kč 
 
Zůstatek k 31. 12. 2018                                    272.410,05 Kč            96.505,63 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 ekonomického odboru Olomouckého kraje, který 
spolupracoval se zástupcem společnosti Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s. ing. Milanem Langem. 
Do dnešního dne však nebylo vyřešeno, jak zaúčtovat finanční nekrytí na Investičním a Rezervním fondu. 
 
Rezervní fond – 413 
 
Počáteční stav k 1. 1. 2018       účetně: 535.237,93 Kč  finančně: 326.160,87 Kč 
Tvorba: příděl ze zlepšeného VH                      282.699,02 Kč                      282.699,02 Kč 
 
Celkem tvorba                                                   282.699,02 Kč                       282.699,02 Kč 
Celkem PS + tvorba                                          817.936.95 Kč                     608.859,89 Kč       
 
Čerpání: posílení IF                297.000,00 Kč           297.000,00 Kč 
Celkem čerpání                                                297.000,00 Kč       297.000,00 Kč         
 
Zůstatek k 31. 12. 2018                                     520.936,95 Kč                     311.859,89 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. 2018               účetně:           0,00 Kč  finančně:           0,00 Kč 
Tvorba: peněžní dary účelové                                 2.500,00 Kč                           2.500,00 Kč 

nespotřebované dotace z EU              449.002,00 Kč                     449.002,00 Kč  
 
Celkem tvorba                                                   451.502,00 Kč                        451.502,00 Kč 
Celkem PS + tvorba                                          451.502,00 Kč                        451.502,00 Kč 
 
Čerpání: cestovné ped. dozoru          1.548,00 Kč               1.548,00 Kč 

doprava ped. dozoru                                    900,00 Kč                900,00 Kč 
Celkem čerpání                       2.448,00 Kč           2.448,00 Kč 
 
Zůstatek k 31. 12. 2018          449.054,00 Kč     449.054,00 Kč 
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Fond odměn - 411                           
 
Počáteční stav k 1. 1. 2018      účetně:   15.000,00 Kč  finančně:   15.000,00 Kč 
Tvorba: příděl ze zlepšeného VH                            0,00 Kč            0,00 Kč 
 
Celkem tvorba                                                            0,00 Kč                0,00 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. 2018            15.000,00 Kč       15.000,00 Kč 
 
V roce 2018 nečerpala organizace fond odměn. 
 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb – 412 
 
Počáteční stav k 1. 1. 2018    účetně: 849.678,91 Kč  finančně: 727.334,91 Kč  
Tvorba: základní příděl                                 284.670,00 Kč        285.187,00 Kč 
    splátky půjček                                                   94.440,00 Kč 
 
Celkem tvorba                         284.670,00 Kč                  379.627,00 Kč 
Celkem PS + tvorba                        1,134.348,91 Kč                   1,106.961,91 Kč 
 
Čerpání: půjčky na bytové účely                  0,00 Kč                100.000,00 Kč 
   příspěvek na stravování           40.512,00 Kč                       40.512,00 Kč 
   kultura, tělovýchova a sport           41.147,00 Kč                       41.147,00 Kč 
   dary při výročích                  20.000,00 Kč                         20.000,00 Kč 
Celkem čerpání                             101.659,00 Kč                        201.659,00 Kč 
 
Zůstatek k 31. 12. 2018           1,032.689,91 Kč              905.302,91 Kč 
Rozdíl                                                - 127.387,00 Kč 
 
Rozdíl mezi účtem 412 (účetní) a 243 (finanční)                                           - 127.387,00 Kč 
- půjčky zaměstnanců                                                                                       99.519,00 Kč 
- 2% z HM 2018 (prosinec)                                        27.868,00 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 
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Z tohoto důvodu je rezervní fond nekrytý o uvedenou částku. 
 
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. 2018 byl pořízen majetek v hodnotě                           4,296.838,81  Kč 
 
účet 021 – budovy                                                                                               1,499.792,00 Kč 
vstupní cena nad 40.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok   
 
účet 022 – sam. mov. věci a soubory mov. věcí                                                  437.081,00 Kč 
vstupní cena nad 40.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok 
 
účet 013 – software                                                                                       741.306,50 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  

dar – SW pro cizí jazyky v hodnotě                                                                                25.800,00 Kč 
 
účet 028 – DDHM (učební pomůcky a provozní majetek)                                1,618.659,31 Kč 
vstupní cena od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok 

dar – hlasovací zařízení pro 16 žáků v hodnotě                                                             32.760,00 Kč 
 
Majetek vedený v podrozvahové evidenci 
 
účet 901 – jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                            378,00 Kč 
vstupní cena od 1,- Kč do 7.000,- Kč (programy) 

z toho učební pomůcky: interaktivní školní atlas světa 1 ks                                                   269,00 Kč  
                            interaktivní školní atlas ČR 1 ks                                    109,00 Kč                      
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účet 902 – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                              440.269,98,00 Kč 
vstupní cena od 1,- Kč do 3.000,- Kč (učební pomůcky, provozní majetek)                                                         

z toho učební pomůcky: interaktivní učebnice 2 ks                                                      1.113,00 Kč  
plátno, držák, kabel po 2ks – IROP                                        7.076,00 Kč 

                                        monitor 9 ks – IROP                                                                25.591,50 Kč 
                                       UP do fyziky (čidla pro fyzikální měření atd.) - IROP        130.564,00 Kč 
                                       interaktivní tabule (dar)                                                               100,00 Kč 
                                        lano na šplh 2 ks                                                                    1.280,00 Kč 
                                        lego (pneumatický systém) 1 ks                                            2.100,00 Kč 
                                        štafetový kolík 5 ks                                                                           300,- Kč 
                                        míče GALA 12 ks                                                                   9.120,00 Kč 
                                        kostky pro výuku robotiky 15 ks                                            5.310,00 Kč 
                                        model lidského mozku 1 ks                                                    2.166,00 Kč 
                                        UP do biologie (lovecký komplet, sítě, teleskopy atd.)           16.085,00 Kč 
                                        lidská kostra 1 ks                                                                    2.690,00 Kč 

z toho provozní majetek: detekční přístroj 1 ks                                                              2.940,00 Kč 
                                        řezačka papíru 1 ks                                                                      439,00 Kč 
                                        nábytek do kabinetu CJ (stoly, skříňky, PC stůl atd.)            11.260,00 Kč 
                                        krumpáč, hrábě po 1 ks                                                                326,00 Kč  
                                        varná konvice 2 ks                                                                       790,00 Kč 
                                       monitor, PC, skener, tiskárna – dar CERMAT                       2.635,38 Kč 
                                        stojany na kola, os. váha, stolička, příruční pokladna            7.153,10 Kč 
                                        žákovské a učitelské židle 50 ks – IROP                             111.565,00 Kč 
                                        vlajky 2 ks – USA, ČR                                                           1.191,00 Kč 
                                        kancelářské židle do kabinetu CJ                                           3.000,00 Kč 
                                        poklice, stojan na desky – jídelna                                          1.270,00 Kč 
                                        UP do TV (pásmo, ukazatel skóre, žíněnky)                           13.170,00 Kč 
                                        nábytek-podatelna (skříně, stoly)                                            33.884,00 Kč    
                                        síťový adaptér 1 ks                                                                      738,00 Kč   
                                        radiopřijímač HYUNDAI 1 ks                                               2.490,00 Kč 

z toho cizí majetek:        tiskárna – výpůjčka CERMAT                                                3.146,00 Kč   
                                       skener – výpůjčka CERMAT                                                   18.634,00 Kč 
                                       PC Lenovo – výpůjčka CERMAT                                           22.143,00 Kč 
 
Jiný drobný dlouhodobý majetek (číslo účtu 902) byl pořízen z finančních prostředků Olomouckého kraje 
na provoz a z finančních prostředků, které jsme obdrželi na projekt IROP – „Zřízení jazykové laboratoře, 
laboratoře fyziky a odborné učebny fyziky“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002721 (10% poskytl 
KÚOK, 5% je ze SR a 85% z EU). 
Cizí majetek byl zapůjčený firmou CERMAT k zabezpečení organizace maturitních zkoušek. 
 
K 31. 12. 2017 byl vyřazen majetek v hodnotě                      380.625,40 Kč 
 
účet 022 – sam. hm. mov. věci, soubory hm. mov. věcí                                           316.462,40 Kč 
Vyřazen byl starý parní konvektomat – kuchyně.  
Tento majetek byl posouzen odbornou firmou a pro jeho zastaralost a neopravitelnost byl vyřazen. 
 
účet 028 – drobný dlouh. hmotný majetek                                                                    48.318,00 Kč 
Vyřazen především starý nábytek (skříně, psací stoly, sporák plynový, mixážní pult, PC, mikrovlnná 
trouba, televize), který byl nahrazen novým. 
Všechen tento majetek byl posouzen odbornými firmami a doporučen k vyřazení z důvodu 
neopravitelnosti nebo nerentabilnosti opravy. 
 
Účet 031 – pozemky                                                                                                     15.845,00 Kč 
Celková hodnota pozemků se snížila o 15.845,- Kč. Tyto ostatní pozemky byly naším zřizovatelem 
(Olomoucký kraj) předány jako dar městu Zábřeh. 
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Majetek vedený v podrozvahové evidenci 
 
účet 902 – drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                         4.530,00 Kč 
Varná konvice, videokazety, řezačka papíru, anténa všesměrová, bubínek a stavebnice Lego. 
 
Svěřený majetek, který Gymnázium Zábřeh plně využívá pro plnění hlavního účelu (výchovy a vzdělávání 
žáků), je během roku opravován, případně vyřazován z důvodu jeho neopravitelnosti nebo zastaralosti. 
Nepotřebný a dlouhodobě nevyužívaný majetek, který měla organizace ve správě, byl nabízen ostatním 
příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje prostřednictvím KÚ Olomouckého kraje a pokud o něj 
žádná PO neprojevila zájem, byl vyřazen. 
Poškozený majetek je posuzován odbornými firmami, které v případě neopravitelnosti nebo 
nerentabilnosti opravy vystaví potvrzení, a poté je tento majetek likvidován firmou EKO servis Zábřeh. 
Inventura majetku byla provedena k 31. 12. 2018. Majetek byl zkontrolován dílčími komisemi a hlavní 
inventarizační komisí, které neshledaly žádné přebytky ani manka. 
Inventura se shoduje s účetní uzávěrkou k 31. 12. 2018 – kontrola hlavní knihy. 
 
Peněžité dary  
V roce 2018 naše organizace obdržela tyto dary. 
- věcný dar (monitor, PC, skener, tiskárna) v hodnotě 2.635,38 Kč do vlastnictví Olomouckého kraje  
od firmy Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, stát. přísp. organizace, Jankovcova 933/63, 
Holešovice, 170 00 Praha 7 
- věcný dar (SW pro cizí jazyky, hlasovací zařízení) v hodnotě 58.560,- Kč do vlastnictví Olomouckého 
kraje od Masarykovy obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 
- účelový dar v hodnotě 2.500,- Kč na úhradu nákladů na cestovné pedagogických pracovníků  
na exkurze od firmy RB Global Logistik s.r.o., č. p. 140, 789 01 Rájec. 
 
Pojistné události na majetku 
V roce 2018 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) 
 
 
DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
 
Náklady v doplňkové činnosti                     
             rok 2017     rok 2018   rozdíl 

Pronájem nemovitého majetku včetně služeb 
 
účet 501 – spotřební materiál        78,00 Kč             1.085,00 Kč          + 1.007,00 Kč      

materiál na drobné opravy                  0,00 Kč        980,00 Kč 
čisticí prostředky                                    78,00 Kč                105,00 Kč 

Částka 105,- Kč byla vynaložena na čisticí prostředky jako náklad spojený s pronájmem učebny č. 12  
a pronájmem TV. Tyto náklady DČ snižují náklady v HČ. Částka 980,- Kč byla použita na drobné opravy 
ve služebních bytech. 
 
účet 502 – spotřeba energie       39.651,00 Kč            43.220,00 Kč           + 3.569,00 Kč      
   elektrická energie               5.999,00 Kč                 6.350,00 Kč 
                  vodné, stočné                 33.202,00 Kč          36.193,00 Kč 
                   teplo                                  450,00 Kč          677,00 Kč 

Náklady na energie se v roce 2018 zvýšily oproti roku 2017 z důvodu vyšší spotřeby vody (vodné  
a stočné) v pronajímaných bytech. Tyto náklady DČ snižují náklady v HČ. 
  
účet 511 – opravy a udržování         25.034,00 Kč    12.491,10 Kč         - 12.542,90 Kč 
z toho:  movitý majetek       10.435,00 Kč     4.551,10 Kč 
   oprava plynového kotle ve sl. bytě                                      4.051,10 Kč 

výměna zámku u vchodových dveří                          500,00 Kč   
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nemov. majetek do 100 tis. Kč   14.599,00 Kč           7.940,00 Kč 
   oprava z nájmu nebyt. prostor                                 1.581,00 Kč 
   oprava betonové římsy - služební byty             6.359,00 Kč 
 
V roce 2018 se náklady na opravy movitého majetku snížily o 5.883,90 Kč a náklady na opravy 
nemovitého majetku do 100 tis. Kč se snížily o 6.659,- Kč. V roce 2018 nebyly na nemovitém majetku 
prováděny tak nákladné opravy jako v roce 2017. Porovnání oprav z let 2017 a 2018 je u účtu 511. 
Celkové náklady na opravy se snížily celkem o 12.542,90 Kč. 
Opravy z nájmu nebytových prostor snižují náklady v HČ. 
 
účet 518 – ostatní služby          7.143,50 Kč        7.291,50 Kč          + 148,00 Kč 
z toho:  revize (komíny, plyn. kotle)               7.059,50 Kč                7.123,50 Kč 
   likvidace odpadů                          84,00 Kč           168,00 Kč 

Náklady na ostatní služby zůstaly v roce 2018 přibližně na stejné úrovni jako v roce 2017.  
Náklady na 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 2017. 
 
účet 525 – jiné sociální pojištění                55,00 Kč         54,00 Kč                 - 1,00 Kč   
                  pojištění 4,2 promile        55,00 Kč                  54,00 Kč     

Odvod zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu 
zůstal stejný jako v roce 2017 (rozdíl je v zaokrouhlování). 
 
účet 527 – zákonné soc. náklady                260,00 Kč      260,00 Kč         + 0,00 Kč   
                  příděl do FKSP                   260,00 Kč           260,00 Kč     

Odvod z hrubých mezd do FKSP zůstal stejný jako v roce 2017. 
 
účet 551 – odpisy D N H M                          54.444,00 Kč       54.767,00 Kč        + 323,00 Kč   
                  odpisy D N H M                           54.444,00 Kč            54.767,00 Kč     

Náklady na odpisy se zvýšily o 323,- Kč, protože během roku 2018 bylo uzavřeno více nájmů nebytových 
prostor než v roce 2017. 

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        3.628,00 Kč             5.722,00 Kč            + 2.094,00 Kč      
   kancelářský papír                              3.628,00 Kč        5.722,00 Kč 

Naše organizace v rámci doplňkové činnosti pořádala přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ. 
Kancelářský papír byl použit na tisk cvičných testů z českého jazyka a z matematiky k těmto kurzům. 
V roce 2018 se náklady zvýšily o 2.094,- Kč z důvodu většího počtu zájemců o přípravné kurzy. 
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účet 521 – mzdové náklady               12.400,00 Kč       22.700,00 Kč    + 10.300,00 Kč 
                  mzdové náklady – OON               12.400,00 Kč           22.700,00 Kč     

Mzdové náklady byly vynaloženy na odměny z DPP pedagogických pracovníků, kteří vedou přípravné 
kurzy z českého jazyka a matematiky. Přípravné kurzy se pořádají jedenkrát týdně od konce ledna  
do přijímacích zkoušek. Za rok 2018 se náklady zvýšily o 10.300,- Kč z důvodu většího počtu účastníků.            
 
Celkem náklady za rok 2018                        165.010,60 Kč 
 
 
Výnosy v doplňkové činnosti 
             rok 2017     rok 2018   rozdíl 

Pronájem nemovitého majetku včetně služeb 
 
účet 602 – výnosy z prodeje služeb     41.861,00 Kč         45.933,00 Kč           + 4.072,00 Kč 
- elektrická energie                                        5.999,00 Kč             6.350,00 Kč         + 351,00 Kč 
- vodné a stočné                                         33.202,00 Kč         36.193,00 Kč           + 2.991,00 Kč 
- plyn                                                              450,00 Kč             677,00 Kč         + 227,00 Kč 
- revize                                                               12,00 Kč         120,00 Kč         + 108,00 Kč 
- opravy                                                          1.629,00 Kč        1.581,00 Kč            - 48,00 Kč 
- likvidace odpadu                                             84,00 Kč         168,00 Kč          + 84,00 Kč 
- odpisy                                                          363,00 Kč             739,00 Kč        + 376,00 Kč 
- čisticí prostředky                                             78,00 Kč          105,00 Kč          + 27,00 Kč   
- ostatní náklady                                                44,00 Kč               0,00 Kč            - 44,00 Kč 

Výnosy z prodeje služeb za rok 2018 jsou vyšší než v roce 2017. Zvýšila se především spotřeba vody  
ve služebních bytech.  
Tyto výnosy neovlivní výsledek hospodaření, protože jsou ve stejné výši přeúčtovány na nákladové účty.   
 
účet 603 – výnosy z pronájmů       305.497,50 Kč       323.288,00 Kč     + 17.790,50 Kč 
- nájem sl. byt p. Kroul                                   48.216,00 Kč           48.552,00 Kč        + 336,00 Kč        
- nájem sl. byt p. Strašilová                            59.664,00 Kč           60.096,00 Kč         + 432,00 Kč           
- nájem sl. byt p. Navrátilová                         50.940,00 Kč           51.312,00 Kč         + 372,00 Kč               
- nájem sl. byt p. Macháčková                        55.440,00 Kč           55.836,00 Kč        + 396,00 Kč   
- nájem sl. byt p. Vlk                                      76.152,00 Kč           76.692,00 Kč         + 540,00 Kč 
- nájem pozemku p. Mikláš                                3.640,00 Kč             4.480,00 Kč         + 840,00 Kč 
- nájem nebytový Delikomat                              7.167,00 Kč               7.813,00 Kč         + 646,00 Kč 
- nájem nebytový učebny                                   2.692,50 Kč           14.071,00 Kč        + 11.378,50 Kč 
- nájem nebytový aula                                         202,00 Kč              0,00 Kč         - 202,00 Kč 
- nájem nebytový TV                                          1.384,00 Kč                4.436,00 Kč         + 3.052,00 Kč 

Výnosy jsou tvořeny především z nájmů služebních bytů a nebytových prostor. V roce 2018 se výnosy  
z pronájmu zvýšily o 17.790,50 Kč. Důvodem zvýšení výnosů byl větší rozsah nájmů nebytových prostor 
(prodloužení pronájmu pozemku, nájmy učeben, nájem TV) a zvýšení nájemného v bytech, ke kterému 
došlo v souladu s valorizací nájemného v bytech pronajímaných Městem Zábřeh. (Naše organizace 
stanovuje výši nájemného podle úrovně nájemného v místě obvyklé).  
V roce 2019 předpokládáme mírné zvýšení výnosů oproti roku 2018, protože od ledna 2019 dochází opět 
ke zvýšení nájemného v bytech (o průměrnou roční míru inflace). 

 
Pořádání kurzů a školení včetně lektorské činnosti 
 
účet 602 – výnosy z prodeje služeb     26.400,00 Kč         44.400,00 Kč        + 18.000,00 Kč 

přípravné kurzy k PZ      26.400,00 Kč           44.400,00 Kč     + 18.000,00 Kč 
 
V roce 2018 byly v rámci DČ pořádány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Výnosy z těchto kurzů 
byly oproti roku 2017 vyšší o 18.000,- Kč. 
  
Celkem výnosy v doplňkové činnosti za rok 2017           413.621,00 Kč 
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Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti 
 
Výnosy celkem za DČ                                                                                                413.621,00 Kč 
Náklady celkem za DČ                    165.010,60 Kč 
 
Výsledek hospodaření v roce 2018 je vyšší než v roce 2017 o 34.965,40 Kč. Důvodem bylo snížení 
nákladů na opravy a energie, zvýšení výnosů z pronájmů služebních bytů a nebytových prostor a větší 
výnosy za přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. 
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 vedou přípravné 
kurzy k přijímacím zkouškám. 
 
Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti za rok 2018     + 248.610,40 Kč     
 
 
OSTATNÍ 
 
Počet účetních operací - leden až prosinec 2018      
 
účetnictví:  počet obratů       6.957 
                počet dokladů             2.719 
 
Naše organizace vede účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Pro zpracování účetnictví 
používáme program FENIX od firmy ASSECO Solution, a.s., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99. 
Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha) zpracováváme taktéž v programu FENIX. 
 
Způsob zajišťování stravování  
 
Gymnázium Zábřeh má vlastní školní jídelnu, ve které se připravuje cca 228 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 

Od ledna 2019 bylo stravné zdraženo o 1,- Kč ve všech kategoriích (zaměstnanci, důchodci, žáci). 

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 55,- Kč. Cena byla vypočítána 
z věcných nákladů a osobních nákladů za rok 2017 – provoz jídelny. 
 
Skutečné náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
- na školení DVPP bylo vynaloženo         3.120,00 Kč 

Kurzovné v rámci DVPP bylo hrazeno z přímých nákladů. V roce 2018 se oproti roku 2017 náklady  
na DVPP zvýšily o 1.870,- Kč. 
 
- na cestovné na DVPP bylo vynaloženo       10.182,00 Kč 

Cestovné na DVPP bylo hrazeno z přímých nákladů. Na cestovné bylo v roce 2018 vynaloženo  
o 5.530,- Kč méně než v roce 2017, protože bylo realizováno méně vzdělávacích akcí. 
 
Plátcovství DPH 
 
Naše organizace není plátcem DPH. 
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Úvěry a finanční výpomoci 
 
Organizace Gymnázium Zábřeh nemá žádný úvěr. 

Finanční výpomoc od zřizovatele (předfinancování) využila organizace na projekt v rámci výzvy č. 33 
IROP, a to ve výši 2,088.473,85 Kč na investice a 1,419.977,70 Kč na neinvestice. Po schválení 
závěrečné zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu budou finanční prostředky vráceny zřizovateli. 
 
Použití účtu 408 
 
V roce 2018 nebyl tento účet použit. 
                                                 
Závěr 
 
Největším problémem pro Gymnázium Zábřeh stále zůstává pohledávka za UNION bankou v celkové 
výši 1,345.425,10 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 2018 
o své činnosti v oblasti poskytování informací. 

 

počet podaných žádostí o informace 0 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání 
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace 
 Se školou nebyl v roce 2018 veden žádný soudní spor o poskytnutí informací. 

0 

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti 
poskytnutí výhradní licence 
 V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

0 

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis 
způsobu jejich vyřízení 
 V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a tohoto zákona. 

0 

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 
 
 



Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Územní odbor Šumperk

Nemocniční 3299/7, 78701 Šumperk

Č.j.: HSOL-2542-3/2019
V Šumperku: 31. 05. 2019
Počet listů: 4
Přílohy: 0 
 

PROTOKOL
 
o tematické kontrole (dále jen „kontrola“) provedené Hasičským záchranným sborem Olomouckého
kraje jakožto kontrolním orgánem dne 27. 05. 2019 na základě ust. § 26 odst. 2 písm. b), ust. § 31 odst. 1
písm. a) a ust. § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o požární ochraně“), podle ust. § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen "vyhláška o požární prevenci") a podle  ust. § 1
odst. 1 a ust. § 2 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále
jen "kontrolní řád").

Kontrolovaná osoba:
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
IČ: 49589687
Sídlo: náměstí Osvobození 257/20, 789 01 Zábřeh - Zábřeh
Telefon: 583416380, email: reditel@gyza.cz

Kontrolující:
nprap. Bc.Michael Novák, OEČ: 797141 - kontrolující, telefon: 950 785 163, e-mail:
michael.novak@hzsol.cz

Povinné osoby: 
Mgr. Martin Paclík - ředitel školy
Ctirad Pokorný - odborně způsobilá osoba v požární ochraně

Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v rozsahu
jednotlivých bodů uvedených v části kontrolní zjištění tohoto protokolu.

Kontrola byla provedena v prostorách objektu (dále jen "kontrolovaný objekt"):
Gymnázium, na adrese: náměstí Osvobození 257/20, 789 01 Zábřeh - Zábřeh

Prvním kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo předložení pověření ke kontrole
č . j . : HSOL-2542-1/2019 ze dne 27. 05. 2019, se kterým byl seznámen Mgr. Martin Paclík
dne 27. 05. 2019 v 08:00 hodin.
 
Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování tohoto protokolu bylo ukončení kontroly na
místě a podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 27. 05. 2019 v 12:30 hodin.
 

I.
Kontrolní zjištění

 
Kontrolou níže uvedených písemných dokumentů a dokladů, fyzickou kontrolou provedenou
v kontrolovaném objektu a jednáním s povinnými osobami, které se zúčastnily kontroly , bylo zjištěno
následující:

Bližší specifikace kontrolovaného objektu:
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objekt gymnázia, náměstí Osvobození 257/20, 789 01 Zábřeh

Základní popis Samostatně stojící objekt tvaru U, částečně podsklepený o 3NP.
Dispoziční rozdělení:
1PP: kotelna, sklady, dílna školníka
1NP: učebny, tělocvična, šatny, laboratoře, kuchyně, jídelna,
sociální zařízení
2NP: učebny, sociální zařízení, kabinety
3NP: učebny, sociální zařízení, kabinety, aula

Požární úseky 1PÚ - hlavní budova školy
Další PÚ tvoří učebny, laboratoře a kabinety v každém NP
a přístavba kuchyně s jídelnou

Nosné konstrukce Cihelné zdivo

Obvodové konstrukce Cihelné zdivo

Stropní konstrukce Dřevěná trámová konstrukce se záklopem,  monolitická
betonová

Konstrukce střechy Sedlová + plochá, dřevěné krovy a desky, krytina měděný plech
+ eternitové tašky

Požárně dělící konstrukce Cihelné zdivo, požární dveře

Rok výstavby 1896

V objektu jsou kontrolovanou osobou provozovány činnosti:
Poskytování školní výuky
 
Plnění povinností na úseku požární ochrany pro kontrolovanou osobu zajišťuje:
Ctirad Pokorný - odborně způsobilá osoba v požární ochraně (č.osv: Z-462/98)
 
Byla předložena dokumentace o začlenění do kategorie podle míry požárního nebezpečí ze dne 3.9.2004,
zpracovaná Jaroslavem Štěpánem (č.osv: Z-OZO-142/2002), která obsahuje:

Označení druhu
činnosti

Poskytování školní výuky

Místo činnosti náměstí Osvobození 257/20, 789 01 Zábřeh

Údaje o činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí

Přiřazení
charakteristik

nepřiřazeno

Začleněna dle dle §4  odst.1  písm.a)  zákona o požární ochraně

Kontrolní zjištění

 

A. Dokumentace požární ochrany (§ 15 zákona o požární ochraně a § 27 – § 40 vyhlášky
o požární prevenci):

 

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým
požárním nebezpečím:

1. Náležitosti dokumentace o začlenění podle § 28 vyhlášky o požární prevenci. Bez nedostatků
2. Ověření správnosti způsobu začlenění do kategorie činností. Bez nedostatků
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Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany:

3. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany. Předložena dokumentace „Směrnice č.1/2016-
PO“ ze dne 7.6.2016. Vypracovala odborně způsobilá osoba Veronika Pokorná (č.osv: Š-OZO-
25/2012) a schválil ředitel školy Mgr. Martin Paclík. Bez nedostatků

4. Náležitosti dokumentace podle § 30 vyhlášky o požární prevenci. Bez nedostatků

 

Požární řád:

5. Úprava zásad zabezpečování požární ochrany na pracovištích požárními řády. Vzhledem k tomu, že
činnosti provozované kontrolovanou osobou v prostorách objektu  jsou začleněny do kategorie
činností bez zvýšeného požárního nebezpečí, požární řád není zpracován, což je v souladu
s požadavky ustanovení § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně. Bez nedostatků

6. Náležitosti požárních řádů podle § 31 vyhlášky o požární prevenci. Viz. bod 5
7. Přílohy požárních řádů podle § 31 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci. Viz. bod 5
8. Náležitosti pokynů pro činnost preventivní požární hlídky podle § 31 odst. 4 vyhlášky o požární

prevenci. Viz. bod 5
9. Zveřejnění požárních řádů na viditelných a trvale přístupných místech. Viz. bod 5

 

 

Požární poplachové směrnice:

10. Vymezení činností zaměstnanců při vzniku požáru požárními poplachovými směrnicemi. Předložena
dokumentace požární poplachové směrnice ze dne 7.6.2016. Vypracovala odborně způsobilá osoba
Veronika Pokorná (č.osv: Š-OZO-25/2012) a schválil ředitel školy Mgr. Martin Paclík. Bez
nedostatků

11. Náležitosti požárních poplachových směrnic podle § 32 vyhlášky o požární prevenci. Bez
nedostatků

12. Ověření účinnosti opatření uvedených v poplachových směrnicích formou cvičného požárního
poplachu. Dle zápisu v požární knize byl cvičný požární poplach proveden dne 16.5.2018. Bez
nedostatků

13. Zveřejnění požárních poplachových směrnic na viditelných a trvale přístupných místech. V době
kontroly byl dokument požárních poplachových směrnic umístěn v souladu s § 32 odst. 3 vyhlášky
o požární prevenci. Bez nedostatků

 

 

Dokumentace o školení zaměstnanců o požární ochraně:

14. Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanců tematickými plány a časovými rozvrhy. Byla
předložena dokumentace školení zaměstnanců o PO s vypracovanými tematickými plány a časovým
rozvrhy č. 3/2015-PO ze dne 7.6.2016. Vypracovala odborně způsobilá osoba Veronika Pokorná
(č.osv: Š-OZO-25/2012) a schválil ředitel školy Mgr. Martin Paclík. Bez nedostatků

15. Kontrola témat obsažených v tematických plánech podle § 23 vyhlášky o požární prevenci. Bez
nedostatků

16. Vedení záznamu o školení zaměstnanců o požární ochraně. Předložen doklad o školení
zaměstnanců ze dne 9.5.2019, bez nedostatků

17. Dodržení lhůt pro provádění školení zaměstnanců. Bez nedostatků
18. Oprávnění osoby, která provedla školení zaměstnanců . Školení provedl OZO Ctirad Pokorný. Bez

nedostatků
19. Vedení záznamu o školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně. Předložen doklad o školení
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vedoucích zaměstnanců ze dne 2.11.2016, bez nedostatků
20. Dodržení lhůt pro provádění školení vedoucích zaměstnanců. Bez nedostatků
21. Oprávnění osoby, která provedla školení vedoucích zaměstnanců. Školení provedla OZO Veronika

Pokorná, bez nedostatků

 

Dokumentace o odborné přípravě preventivních požárních hlídek :

22. Zřízení preventivní požární hlídky.  Kontrolovaná osoba neprovozuje v kontrolovaných prostorách
činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, preventivní
požární hlídka není zřízena, což je v souladu s požadavky ustanovení § 13 zákona o požární
ochraně.  

23. Kontrola dostatečného počtu zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky. Viz. bod 22
24. Stanovení rozsahu a obsahu odborné přípravy preventivních požárních hlídek tematickými plány

a časovými rozvrhy. Viz. bod 22
25. Kontrola témat obsažených v tematických plánech podle § 24 vyhlášky o požární prevenci. Viz. bod

22
26. Vedení záznamu o odborné přípravě preventivních požárních hlídek. Viz. bod 22
27. Dodržení lhůt pro provádění odborné přípravy preventivních požárních hlídek. Viz. bod 22
28. Oprávnění osoby, která odbornou přípravu provedla. Viz. bod 22

 

Dokumentace o odborné přípravě preventistů požární ochrany :

29. Zřízení funkce preventisty požární ochrany. Funkci preventisty provádí dodavatelsky odborně
způsobilá osoba Ctirad Pokorný. Bez nedostatků

30. Stanovení rozsahu a obsahu odborné přípravy preventisty tematickými plány a časovými rozvrhy .
Viz. bod 29

31. Kontrola témat obsažených v tematických plánech podle § 25 vyhlášky o požární prevenci. Viz. bod
29

32. Vedení záznamu o odborné přípravě preventisty požární ochrany. Viz. bod 29
33. Dodržení lhůt pro provádění odborné přípravy preventisty požární ochrany. Viz. bod 29
34. Oprávnění osoby, která odbornou přípravu provedla. Viz. bod 29

 

Požární kniha:

35. Zřízení požární knihy. Bez nedostatků
36. Vedení záznamů o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany dle § 37 vyhlášky

o požární prevenci. Předloženy pravidelné záznamy o důležitých skutečnostech týkajících se
požární ochrany, poslední záznam ze dne 9.5.2019. Bez nedostatků

 

Dokumentace požární ochrany – způsob vedení podle § 40 vyhlášky o požární prevenci:

37. Provádění kontrol dokumentace požární ochrany. Poslední záznam z kontroly dne 9.5.2019. Bez
nedostatků

 

 

B. Další dokumentace požární ochrany (§ 15 zákona o požární ochraně a § 27 odst. 2 vyhlášky
o požární prevenci):
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Dokumentace:

38. Kolaudační rozhodnutí resp. kolaudační souhlas. Příslušná dokumentace nebyla předložena, nelze
dohledat, výstavba objektu – gymnázia  je datována z roku 1896

39. Požárně bezpečnostní řešení. Předložena Požárně technická zpráva pro přístavbu kuchyně
s jídelnou. Vypracovala firma FRYS – stavební projekce Šumperk dne 3/1992.

 

Elektrické zařízení:

40. Zajištění požární bezpečnosti při provozu elektrického zařízení (předložení revize).

Předložen doklad č.06/2018/P o pravidelné revizi elektrického zařízení z 27.4.2018. Vypracoval
revizní technik Ing. Jan Kožoušek (č.osv. 10979/7/16/R-EZ-E2A,E2B) se závěrem – elektrické
zařízení v rozsahu této revizní zprávy je schopné bezpečného provozu. Bez nedostatků

41. Platnost revize. Bez nedostatků
42. Zajištění požární bezpečnosti při provozu zařízení pro ochranu před bleskem (předložení revize).

Předložen doklad č.02/2015/P revizní zprávy elektrického zařízení. Vypracoval revizní technik Ing.
Jan Kožoušek (č.osv. 10979/7/16/R-EZ-E2A,E2B) se závěrem – elektrické zařízení  je schopno
bezpečného provozu. Bez nedostatků

43. Platnost revize (dodržování lhůt revizí). Bez nedostatků
44. Zajištění požární bezpečnosti při provozu elektrických spotřebičů (předložení revize). Předložen

doklad revize elektrických spotřebičů. Vypracoval revizní technik Ing. Jan Kožoušek (č.osv.
10979/7/16/R-EZ-E2A,E2B) dne 8.4.2019. Bez nedostatků

45. Platnost revize. Bez nedostatků

 

Plynová zařízení:

46. Dodržování požární bezpečnosti při provozu  plynového zařízení (předložení dokladů o revizích
a kontrolách). Předložen doklad o provozní revizi plynového zařízení ze dne 6.2.2019. Vypracoval
revizní technik Jiří Zbožínek (ev.č.:22412/7/18/R-PZ-c,f,g) se závěrem – při provozní revizi nebylo
zjištěno zjevných závad.  Bez nedostatků

47. Platnost revize. Bez nedostatků

 

Kontroly komínů:

48. Zajištění požární bezpečnosti spalinové cesty (předložení dokladu o kontrole a zprávy o čištění
spalinové cesty). Předložen doklad č.539/18 o kontrole spalinové cesty. Vypracoval revizní technik
Daniel Dědič (č. 105386-01 MÚ Zábřeh)) se závěrem - spalinová cesta z hlediska bezpečného
a spolehlivého provozu vyhovuje. Bez nedostatků

49. Platnost revize. Bez nedostatků

 

 

C. Další kontrolované skutečnosti (§ 5 odst. 1 písm. a) a písm. e) zákona o požární ochraně a § 2
odst. 5, § 3, § 7, § 8, § 9, § 12 a § 13 vyhlášky o požární prevenci):
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Hasicí přístroje:

50. Prokázání provozuschopnosti hasicích přístrojů (kontrolní štítek, plomba spouštěcí armatury
a doklad kontrole. Při kontrole byly namátkově zkontrolovány tyto PHP, umístěné v objektu:

PG 6kg výr.č. 03-104952  (chodba 3NP)

PG 6kg výr.č. 19-002459  (chodba 3NP)

PG 6kg výr.č. 18-081271  (chodba 2NP)

PG 6kg výr.č. 01687336  (chodba 2NP)

Vodní 9l výr.č. 00-01063  (chodba 1NP)

V době konání kontroly byly kontrolované PHP opatřeny kontrolním štítkem s datem kontroly
1/2019 a neporušenou plombou spouštěcí armatury.

Provozuschopnost PHP byla dále prokázána předložením dokladu o provedení kontroly PHP ze dne
15.1.2019, kterou provedla firma KRYL s.r.o.  Bez nedostatků

51. Náležitosti dokladu o kontrole hasicích přístrojů podle § 9 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci. Bez
nedostatků

52. Umístění hasicích přístrojů na viditelném a přístupném místě. Bez nedostatků
53. Zavěšení  nebo zajištění hasicích přístrojů proti pádu. Bez nedostatků
54. Kontrola počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů na pracovišti.

V době konání kontroly byl předložen orgánu státního požárního dozoru dokument - Stanovení
počtu PHP, vypracoval odborně způsobilá osoba Jaroslav Štěpán (č.osv:Z-OZO-142/2002).
V dokumentu je určeno stanovení počtu, druhu a umístění hasicích přístrojů. Množství, druhy
a způsob vybavení PHP v době kontroly je v souladu  s ustanoveními § 5 odst. 1 písm. a)  zákona
o požární ochraně s přihlédnutím k § 2 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci. Bez nedostatků

 

Zařízení pro zásobování požární vodou – požární vodovod:

55. Kontrola provozuschopnosti zařízení.

Předložen doklad o provozuschopnosti zařízení ze dne 9.1.2019 od firmy KRYL s.r.o. se závěrem –
kontrolované zařízení splňuje požadavky pro zásobování požární vodou a je použitelné k hasebnímu
zásahu. Dále byly namátkově zkontrolovány tyto vnitřní nástěnné hydranty:

č. 3 - (chodba 1NP)

č. 2 - (chodba 2NP)

č. 1 - (chodba 3NP)

V době konání kontroly byly kontrolované vnitřní nástěnné hydranty opatřeny kontrolním štítkem
s datem kontroly 1/2019 a neporušenou plombou uzavíracích dveří. Bez nedostatků

56. Náležitosti dokladu o kontrole provozuschopnosti podle § 7 vyhlášky o požární prevenci. Bez
nedostatků

 

D. Fyzická kontrola (§ 5 odst. 1 písm. b), písm. c) a písm. d) zákona o požární ochraně a § 11
vyhlášky o požární prevenci):
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57. Volný přístup k požárně bezpečnostním zařízením, jsou-li zřízeny. Bez nedostatků
58. Označení pracovišť a ostatních míst bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu

k požární ochraně. V době konání kontroly bylo označení pracovišť a ostatních míst
bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně v souladu s § 5
odst. 1 písm.  d) zákona o požární ochraně. Bez nedostatků

59. Označení nouzových (únikových) východů, směrů úniku osob . V době konání kontroly bylo
označení směrů úniku k únikovým východům v souladu s § 5 odst. 1 písm.  b) zákona o požární
ochraně s přihlédnutím k § 11 vyhlášky o požární prevenci. Bez nedostatků

60. Označení rozvodných zařízení, hlavních vypínačů elektrické energie, hlavních uzávěrů vody
a plynu. V době konání kontroly bylo označení rozvodných zařízení, hlavního vypínače elektrické
energie (chodba 1NP), hlavního uzávěru plynu (1PP) a hlavního uzávěru vody (1PP) v souladu
s § 5 odst. 1 písm.  d) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 11 vyhlášky o požární prevenci.
Bez nedostatků

61. Přístupnost hlavních vypínačů elektrické energie, uzávěrů vody a plynu. V době konání kontroly
byla přístupnost k rozvodným zařízením, hlavního vypínače elektrické energie, hlavního uzávěru
plynu a vody v souladu s § 5 odst. 1 písm.  b) zákona o požární ochraně. Bez nedostatků.

62. Dodržování průjezdných šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, nástupním
plochám  pro požární techniku (jsou-li zřízeny),  ke zdrojům vody určeným k hašení požárů. V době
konání kontroly byly příjezdové komunikace (o šířce nejméně 3m) volné a bez zábran. Bez
nedostatků

63. Průchodnost komunikačních prostorů, které jsou součástí únikových cest. V době konání kontroly
byly komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest volné a bez zábran v souladu
s požadavky ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 11 odst. 3
písm. b)  vyhlášky o požární prevenci. Bez nedostatků

64. Volná průchodnost dveří na únikové cestě. Bez nedostatků

 

II.
Lhůta pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků

 
Lhůta pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků se nestanoví.

III.
Poučení

 
Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může podle ust. § 13 kontrolního řádu podat kontrolovaná
osoba do 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat u
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje na adresu uvedenou v záhlaví tohoto protokolu nebo
do datové schránky.
 
 

 
nprap. Bc. Michael Novák,
vrchní inspektor - kontrolní činnost
pracoviště prevence, OOb a KŘ
opatřeno elektronickým podpisem

 

Rozdělovník:
1 x kontrolovaná osoba
1 x HZS Olomouckého kraje (ID datové schránky: ufiaa6d)
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