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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 2020/2021 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 2021/2022 se na gymnáziu vzdělávalo 353 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 2021/2022 
 

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 2021/2022 
- 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 3 3 19
Matematika 33
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 1 1 1 1
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
2

34 34 34 30

- - - - - -

- - - - - - 2 4

Volitelné předměty
- - - - - - 2 4

14
- -

29 30 31 32 34 34 28 22

- -
1 1 1 1

2 2 2 2

2 2 2 1 3 2
- -

2 -
2 2 2 2 3 2 2 -
- 2 2 2 2 3
2 2 2 2 2 3 2 -
- - - - 2 2
2 2 2 2 - - - -

2 3

- -
2 2 2 2 2 2 2 1

dě
le
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ce
lk

em

dě
le

no

dě
le

no

4

- -
4 4 4 5 4 4 4 4

4 4 4 5 4 4 4
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Povinné předměty
1 2 3 4 5/I 6/II 7/III 8/IV
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em
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NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 
 
Volitelný předmět 1 – 2 
Profilové maturitní semináře 
– dvouletý kurz – 3.- 4. ročník G4 resp. 7.- 8. ročník G8 
 
1. Seminář literatury 20. století 
2. Aplikovaná angličtina  
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. Angličtina v médiích 
2. Dějiny umění 
3. Deskriptivní geometrie  
4. Latinský jazyk 
5. Praktikum z biologie 
6. Praktikum z fyziky 
7. Praktikum z chemie 
8. 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 2021-2022 
 

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
30.9.2021 přestup přerušení zanechání vyloučení absolventi přestup uk. přeruš. přijetí 31.8.2022

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

79-41-K/41 2 30 1 0 0 0 0 0 0 0 29

79-41-K/41 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30

79-41-K/41 4 29 0 0 0 0 28 0 0 0 1

79-41-K/41 Celkem 119 1 0 0 0 28 0 0 0 90

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 1 0 0 0 0 0 0 0 29

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

79-41-K/81 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30

79-41-K/81 6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30

79-41-K/81 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30

79-41-K/81 8 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0

79-41-K/81 Celkem 234 1 0 0 0 25 0 0 0 208

353 2 0 0 0 53 0 0 0 298

přírůstek

Gymnázium celkem

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

TP ZP SP ZS VŘ PU PCh A LMP SZ VKP VV MN celkem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

79-41-K/81 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

79-41-K/81 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

79-41-K/81 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

79-41-K/81 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

79-41-K/81 Celkem 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 1 0 4 13

0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 1 0 4 14Gymnázium celkem

ročníkobor
SVP a mimořádné nadání

 
Použité zkratky:  TP – tělesné postižení, ZP – zrakové postižení, SP – sluchové postižení, ZS – zdravotní stav,  

VŘ – vady řeči, PU – poruchy učení, PCh – poruchy chování, A – autismus, LMP – lehké mentální postižení,  
SZ – sociální znevýhodnění, VKP – vliv kulturního prostředí, VV – více vad, MN – mimořádné nadání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

 

- 7 - 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 
 
POČTY ŽÁKŮ PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKU 
 
1. kolo přijímacího řízení 
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79-41-K/41 104 30 11 40 22 19 30

79-41-K/81 102 27 9 36 21 21 30
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2. kolo přijímacího řízení 
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79-41-K/41 0 0 0 0 0 0 0

79-41-K/81 0 0 0 0 0 0 0
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Přijímací řízení celkem 

79-41-K/41 104 11 30 0 0 0 104 11 30

79-41-K/81 102 9 30 0 0 0 102 9 30

Celkem 206 20 60 0 0 0 206 20 60
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POČTY ŽÁKŮ PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ 
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79-41-K/81 5. 1 1 0 0 0 0 1

p
ři

ja
tý

c
h

 p
o

 
o

d
v
o

lá
n

í

Obor
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PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU 
 
Přijímací řízení probíhalo v souladu s § 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, ve znění pozdějších předpisů. 
 
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 2022/2023“ vydanými 
ředitelem Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 dne 18. 1. 2022 pod č.j. GYZA 29/2022. 

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 104 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. a 13. 4. 2022. Realizací 
jednotných přijímacích zkoušek bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.  
Ve stanovených termínech vykonalo jednotné přijímací zkoušky všech 104 přihlášených uchazečů.  

Jelikož jeden z přihlášených uchazečů získal předchozí vzdělání ve škole mimo území české republiky, 
bylo mu v souladu s § 20 odst. 4) školského zákona prominuto vykonání přijímací zkoušky z českého 
jazyka. Znalost českého jazyka uchazeče, která je nezbytná pro vzdělávání v uvedeném oboru vzdělání, 
byla ověřena rozhovorem před komisí ve složení ředitel školy, výchovný poradce a pedagogický pracovník 
s odbornou kvalifikací pro výuku českého jazyka a literatury. Rozhovor se uskutečnil dne 13. dubna 2022. 
Komise na základě rozhovoru s uchazečem posoudila jeho znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 
vzdělávání v uvedeném oboru vzdělání, a tuto znalost ohodnotila výrokem VYHOVĚL. 

Ze 104 přihlášených uchazečů splnilo podmínky pro přijetí stanovené v kritériích přijímacího řízení 103 
uchazečů. Podle § 60d odst. 3 školského zákona bylo proto pro jejich přijetí či nepřijetí ke vzdělávání 
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  
28. 4. 2022 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 11 uchazečů v zákonem stanovené lhůtě zápisový lístek a potvrdilo tak úmysl vzdělávat se  
v dané střední škole.  

Čtyřicet nepřijatých uchazečů podalo odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. 
Z toho 17 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 19 uchazečů, 
kteří splnili podmínky přijímacího řízení a kteří se nejlépe umístili v pořadí podle výsledků hodnocení 
přijímacího řízení. Osmnáct z těchto uchazečů potvrdilo úmysl vzdělávat se v dané střední škole 
odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě dle § 60g odst. 6 školského zákona, avšak 2 z nich později vzali 
zápisový lístek zpět. V souladu s § 183 odst. 3 školského zákona bylo proto možno vyhovět odvolání dalších 
3 uchazečů. Ředitel gymnázia proto podle § 183 odst. 3 školského zákona a § 87 správního řádu vyhověl 
odvolání dalších 3 uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a kteří se nejlépe umístili v pořadí 
podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Všichni tito uchazeči potvrdili úmysl vzdělávat se v dané 
střední škole odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě dle § 60g odst. 6 školského zákona. Po kladném 
vyřízení odvolání celkem 22 uchazečů a odevzdání 19 zápisových lístků bylo tedy ke vzdělávání ve střední 
škole v uvedeném oboru vzdělání přijato 30 uchazečů, jak bylo deklarováno při vyhlášení přijímacího řízení. 
Zbývající odvolání byla předána Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolací 
orgán těmto odvoláním nevyhověl. 

Další kola přijímacího řízení nebyla vyhlášena. 
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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 2022/2023“ vydanými 
ředitelem Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 dne 18. 1. 2022 pod č.j. GYZA 30/2022. 

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 102 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 - 19. a 20. 4. 2022. Realizací 
jednotných přijímacích zkoušek bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.  
Ve stanovených termínech vykonalo jednotné přijímací zkoušky 96 přihlášených uchazečů. Šest 
přihlášených uchazečů se zkoušek ve stanovených termínech nezúčastnilo. Jelikož čtyři z těchto uchazečů 
svoji nepřítomnost řádně omluvili v souladu s § 60c odst. 3 školského zákona, byl jim stanoven náhradní 
termín pro vykonání přijímací zkoušky - 11. 5. 2022.  Dva uchazeči svoji nepřítomnost neomluvili, a proto 
jim nebyl stanoven náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky a tito uchazeči nebyli přijati ke 
vzdělávání ve střední škole ve výše uvedeném oboru vzdělání.  

Z uchazečů, kteří vykonali jednotné přijímací zkoušky, 81 uchazečů splnilo podmínky pro přijetí stanovené 
v kritériích. Podle § 60d odst. 3 školského zákona bylo proto pro přijetí či nepřijetí těchto uchazečů 
rozhodující jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení, které bylo stanoveno způsobem 
popsaným v kritériích přijímacího řízení. Na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení bylo dne  
28. 4. 2022  oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v gymnáziu 26 uchazečům, kteří splnili podmínky 
přijetí a kteří se nejlépe umístili v pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Čtyři místa byla 
ponechána na náhradní termín, případně na odvolání.  

Přijímací zkoušku v náhradním termínu vykonali všichni 4 pozvaní uchazeči. Tři z těchto uchazečů splnili 
podmínky pro přijetí stanovené v kritériích. Jeden z uchazečů se v pořadí podle výsledků hodnocení 
přijímacího řízení umístil na 22. místě, a byl proto přijat ke vzdělávání v uvedeném oboru vzdělání. Další 2 
uchazeči se umístili na 34. a 80. místě, a proto nebyli přijati ke vzdělávání ve střední škole. Jeden uchazeč 
nesplnil podmínky pro přijetí stanovené v kritériích, a proto nebyl přijat ke vzdělávání ve střední škole 
v uvedeném oboru vzdělání.  

Z 27 uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímacích zkoušek odevzdalo 9 uchazečů v zákonem 
stanovené lhůtě zápisový lístek a potvrdilo tak úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Třicet šest 
nepřijatých uchazečů podalo odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Z toho 14 
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 21 uchazečů, kteří 
splnili podmínky přijímacího řízení a kteří se nejlépe umístili v pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího 
řízení. Všichni tito uchazeči odevzdali v zákonem stanovené lhůtě zápisový lístek a potvrdili tak úmysl 
vzdělávat se v dané střední škole. Po kladném vyřízení odvolání 21 uchazečů a odevzdání 21 zápisových 
lístků bylo tedy ke vzdělávání ve střední škole v uvedeném oboru vzdělání přijato 30 uchazečů, jak bylo 
deklarováno při vyhlášení přijímacího řízení. Zbývající odvolání byla předána Odboru školství a mládeže 
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolací orgán těmto odvoláním nevyhověl.  

Další kola přijímacího řízení nebyla vyhlášena. 
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 
č.j.: GYZA 29/2022 
 
Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole 
v oboru 79-41-K/41 pro školní rok 2022/2023 
 

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 2022/2023. 

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 ve školním roce 
2021/2022, 2020/2021 nebo 2019/2020  umístil do třetího místa v okresním nebo vyšším kole některé 
ze soutěží: Astronomická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Fyzikální olympiáda, Matematická 
olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Soutěž v jazyce anglickém, Soutěž v jazyce francouzském, 
Soutěž v jazyce německém, Soutěž v jazyce ruském, Soutěž v jazyce španělském, Biologická 
olympiáda, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Chemická olympiáda, Zeměpisná olympiáda, 
Geologická olympiáda, 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 2022. 

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. 
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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.  

Článek 4 
Hodnocení uchazečů 

1) V přijímacím řízení budou uchazeči hodnoceni podle 
a) hodnocení uchazečů na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 
b) výsledků dosažených uchazeči v testech, které budou součástí jednotné přijímací zkoušky dle § 60 

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

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

3) Nelze-li výsledky uchazeče z předchozího vzdělávání hodnotit body podle článku 2 odstavce 4, protože 
mu v některém z pololetí uvedených v článku 2 v odstavcích 1, 2 a 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. Komise výsledky uchazeče z předchozího vzdělání ohodnotí počtem bodů 
(BP) tak, aby hodnocení bylo porovnatelné s bodovým hodnocením ostatních uchazečů dle článku 2 
odstavců 1, 2, 3 a 4.   

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

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

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

7) Splní-li podmínky přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, bude pro přijetí či nepřijetí 
uchazeče rozhodující pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Toto pořadí bude 
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. 

8) 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 30/2022 
 
Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole 
v oboru 79-41-K/81 pro školní rok 2022/2023 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1) Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20, podle  
§ 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků, stanovuje tato kritéria pro přijímání 
uchazečů do prvního ročníku vzdělávání v nižším stupni osmiletého gymnázia,  
v oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, v denní formě vzdělávání, pro školní rok 2022/2023. 

Článek 2 
Vymezení pojmů 

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

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

3) Číslem „P5/1“ se rozumí průměrný prospěch uchazeče ze všech povinných vyučovacích předmětů na 
vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku základní školy zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 

4) „Body za průměrný prospěch“ (BP) se rozumí bodové hodnocení výsledků klasifikace uchazeče  
na vysvědčeních za tři pololetí povinné školní docházky uvedená v odstavcích 1, 2 a 3 určené podle 
vzorce BP = (6 - P4/1 - P4/2 - P5/1)10. 

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

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

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

8)  „Body za soutěže“ (BS) se rozumí body, které budou přiděleny uchazeči, který se ve školním roce 
2021/2022, 2020/2021 nebo 2019/2020  umístil do třetího místa v okresním nebo vyšším kole některé 
ze soutěží: Astronomická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Fyzikální olympiáda, Matematická 
olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Soutěž v jazyce anglickém, Soutěž v jazyce francouzském, 
Soutěž v jazyce německém, Soutěž v jazyce ruském, Soutěž v jazyce španělském, Biologická 
olympiáda, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Chemická olympiáda, Zeměpisná olympiáda, 
Geologická olympiáda, 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 2022. 

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

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

Článek 3 
Počet přijímaných uchazečů 

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

1) V přijímacím řízení budou uchazeči hodnoceni podle 
a) hodnocení uchazečů na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 
b) výsledků dosažených uchazeči v testech, které budou součástí jednotné přijímací zkoušky dle § 60 

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

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

3) Nelze-li výsledky uchazeče z předchozího vzdělávání hodnotit body podle článku 2 odstavce 4, protože 
mu v některém z pololetí uvedených v článku 2 v odstavcích 1, 2 a 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. Komise výsledky uchazeče z předchozího vzdělání ohodnotí počtem bodů 
(BP) tak, aby hodnocení bylo porovnatelné s bodovým hodnocením ostatních uchazečů dle článku 2 
odstavců 1, 2, 3 a 4.   

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

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

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

7) Splní-li podmínky přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, bude pro přijetí či nepřijetí 
uchazeče rozhodující pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Toto pořadí bude 
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. 

8) 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 
 
 

počet

skutečný přepočtený tř. učitelů

ředitel školy 1 1,000
zástupce ředitele - ZSO 1 1,000
výchovný poradce 1 1,000
učitelé VVP 28 25,333 12
učitelé OP 0 0
externí učitelé 0 0
celkem za školu 31 28,3333 12

počet žáků na ped. pracovníka 11,32 12,39

počet žáků školy 351

součást zařazení/funkce skutečný přepočtený

vedoucí TEÚ 1 1,000
administrativní a spisová pracovnice 1 1,000
účetní 1 0,500
správkyně budov 1 1,000
uklízečky 3 3,000
vedoucí školní jídelny 1 1,000
hlavní kuchařka 1 1,000
kuchařky 2 2,000
celkem za školu 11 10,500

počet zaměstnanců

gymnázium

školní jídelna

Údaje o pedagogických pracovnících k 30.6.2021

počet zaměstnanců

vedení                   
školy

teoretické 
vyučování

Údaje o nepedagogických pracovnících k 30.6.2021
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PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ – APROBOVANOST 
 

      Školní rok 2021/2022, stav k 30. 6. 2022 
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ŘÍZENÍ ŠKOLY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ředitelství

Vedení školy

viz. výše

Mgr. Blanka Horvátová

Bc. Hana Krobotová

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. Milan Kratochvíl

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

ZŘ - ZSO

Vedoucí pedagogického úseku 
(1. stupeň řízení)

učitel

učitel - 28

TECHNICKO-EKONOMICKÝ 
ÚSEK

Vedoucí technicko –
ekonomického úseku

(1. stupeň řízení)

administrativní a spisová 
pracovnice

účetní

vedoucí školní jídelny

(příplatek podle § 124 odst. 4 
zákona 262/2006Sb.)

hlavní kuchařka

kuchařky (1 - 2)

správkyně budov

uklízečky (1 - 3)

Výchovný poradce
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PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 
 
 
VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST 
 
Naplňování školního vzdělávacího programu 

Na začátku školního roku 2021/2022 bylo vyhodnoceno plnění školního vzdělávacího programu během 
distanční výuky v roce 2020/2021. Na základě tohoto vyhodnocení bylo do plánů pro školní rok 2021/2022 
začleněno adaptační období, jehož cílem byla adaptace žáků na školní výuku a procvičení a upevnění 
vědomostí a dovedností, které si žáci v uplynulém roce neosvojili v míře nutné pro úspěšné pokračování 
ve vzdělávání. V tematických plánech byly také zohledněny tematické okruhy, které nebyly v uplynulém 
roce realizovány v potřebném rozsahu. Některé okruhy byly přesunuty do dalšího ročníku, byly vypuštěny 
zbytné okruhy (rozšiřující učivo nebo učivo, které není stěžejní pro úspěšné pokračování ve vzdělávání, 
pro přípravu k maturitní zkoušce nebo pro profil absolventa). Aktivity v průběhu adaptačního období byly 
voleny zejména s ohledem na potřebu postupné adaptace žáků na prezenční výuku ve škole a tak, aby 
žáci vnímali své vlastní pokroky a byli motivováni k dalšímu vzdělávání. Prioritou bylo zaměření na aplikaci 
osvojených vědomostí a dovedností. Na základě poznatků z adaptačního období i v průběhu celého roku 
byly v jednotlivých předmětech v případě potřeby prováděny další úpravy tematických plánů tak, aby 
zohledňovaly pokroky žáků ve vzdělávání s hlavním důrazem na stěžejní vyučovací předměty, na 
tematické okruhy nezbytné pro pokračování žáků ve vzdělávání (návaznost), na naplnění očekávaných 
výstupů podle RVP a na přípravu žáků k MZ a studiu na VŠ. V průběhu roku se ve většině vyučovacích 
předmětů ukázalo, že dopady předchozí distanční výuky na pokroky žáků, na jejich schopnost znovu se 
adaptovat na prezenční výuku i na jejich kognitivní schopnosti jsou větší, než jsme předpokládali. Proto 
bylo nutné upravovat plány v mnoha předmětech průběhu celého roku a dopady distanční výuky bude 
nutné vyrovnávat i v následujícím roce. Z důvodu nutnosti vyrovnávat se s dopady předchozí distanční 
výuky a z důvodu další vlny pandemie Covid-19, která trvala od poloviny října 2021 do konce února 2022, 
nebylo ještě ve uplynulém roce možné realizovat některé plánované aktivity. Bylo omezeno zejména 
pořádání hromadných akcí, mimoškolních akcí, exkurzí a podobně. 
 
NG – Výuka probíhala podle ŠVP vypracovaného v souladu s RVP ZV. 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. 
Žáci získávají základní orientaci ve společenských a přírodních vědách, která je nezbytná pro úspěšné 
pokračování ve vzdělávání na vyšším stupni gymnázia nebo na jiné střední škole. Při výuce je kladen důraz 
na využití výchovných a vzdělávacích strategií směřujících k rozvoji klíčových kompetencí žáků.  

V uplynulém roce probíhaly práce na úpravách ŠVP v návaznosti na vydání nového (upraveného) RVP ZV 
z ledna 2021, ve kterém se zavádí nová digitální kompetence a mění se pojetí výuky informatiky. V srpnu 
2022 byl vydán nový ŠVP platný od 1. 9. 2022, podle kterého se ve školním roce 2022/2023 začínají 
vzdělávat žáci 1. ročníku nižšího gymnázia. 

I přes komplikace dané další vlnou pandemie Covid-19 a souvisejícími opatřeními se podařilo většinu 
hlavních cílů školního vzdělávacího programu v roce 2021/2022 splnit (v mezích možností daných dopady 
distanční výuky v předchozích letech). Výsledky vzdělávání žáků ve všech vzdělávacích oblastech byly na 
velmi dobré úrovni stejně jako v předchozích letech.    
  
VG – Výuka probíhala podle ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, který je 
zpracován v souladu s RVP G. Ve výuce je největší důraz kladen na vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 
komunikace a Matematika a její aplikace, které považujeme za hlavní pilíře středního vzdělávání a za 
základní předpoklad úspěšného studia všech vědních oborů. V dalších oblastech vzdělávání rozdělujeme 
na dvě části. „Základním kurzem“ prochází povinně všichni žáci a získávají v něm nezbytný rozhled 
odpovídající standardu gymnaziálního vzdělání. „Rozšiřující kurz“ je realizován v posledních dvou ročnících 
gymnázia ve volitelných seminářích, které žákům umožňují individuální profilaci podle jejich zájmů a cílů 
dalšího vzdělávání. Žáci zde získávají nadstandardní vědomosti a dovednosti nezbytné k úspěšnému 
absolvování profilové části maturitní zkoušky a k dalšímu pokračování ve studiu na vysokých školách. Při 
výuce jsou využívány výchovné a vzdělávací strategie směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků.  Mezi 
hlavní úkoly patřilo opět úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek, které se konaly poprvé v plném rozsahu 
podle změněného modelu, a příprava žáků k dalšímu studiu na VŠ a VOŠ.  
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V uplynulém roce probíhaly práce na úpravách ŠVP v návaznosti na vydání nového (upraveného) RVP G 
ze září 2021, který zavádí digitální kompetenci a přináší změny ve výuce informatiky také na vyšším 
gymnáziu. V srpnu 2022 byl vydán nový ŠVP platný od 1. 9. 2022, podle kterého se ve školním roce 
2022/2023 začínají vzdělávat žáci 1. ročníku čtyřletého gymnázia a 5. ročníku osmiletého gymnázia.  

I přes komplikace dané další vlnou pandemie Covid-19 a souvisejícími opatřeními se podařilo většinu 
hlavních cílů školního vzdělávacího programu v roce 2021/2022 splnit (v mezích možností daných dopady 
distanční výuky v předchozích letech). Výsledky vzdělávání žáků ve všech vzdělávacích oblastech byly na 
velmi dobré úrovni stejně jako v předchozích letech. Maturitní zkoušky škola zvládla opět dobře (viz dále). 
 
Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

Gymnázium Zábřeh si již dlouhou dobu udržuje vysokou kvalitu výchovně vzdělávací činnosti, kterou 
dokumentují dosahované výsledky žáků nejen ve škole, ale také v externích srovnávacích testováních (ve 
stěžejních oblastech), v různých soutěžích a olympiádách a při přijímacím řízení na vysoké nebo vyšší 
odborné školy. Výsledky žáků ve školním roce 2021/2022 jsou pokračováním tohoto dlouhodobého trendu. 

V 1. a 4. ročníku nižšího gymnázia proběhlo v uplynulém roce opět 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 velmi dobře. V jarním termínu konalo maturitní zkoušky 
53 žáků z celkem 54, kteří se vzdělávali v maturitním ročníku. (Jeden žák opakuje ročník ve školním roce 
2022/2023). Ve společné části vykonalo zkoušky úspěšně 51 maturantů (neuspěli pouze 2 žáci). V profilové 
části MZ 1 maturant neuspěl u jedné ze zkoušek. Všichni tito žáci vykonali úspěšně opravné maturitní 
zkoušky v podzimním termínu. 

V roce 2021/2022 se žáci školy opět účastnili řady soutěží, jejichž pořádání bylo po návratu k prezenční 
výuce obnoveno. V řadě soutěží žáci dosáhli výrazných úspěchů (viz kapitola Údaje o aktivitách školy). 

Za další důležité měřítko kvality vzdělávací činnosti považujeme úspěšnost absolventů při přijímání  
na VŠ a VOŠ. V letošním roce dosáhla tato úspěšnost 96%.  

Podrobné přehledy výsledků vzdělávání žáků, výsledků soutěží a úspěšnosti absolventů jsou uvedeny 
v dalších kapitolách. 
 
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané žáky 

Ve školním roce 2021/2022 se v naší škole vzdělávalo 10 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
a 4 mimořádně nadaní žáci. V 7 případech žáků se SVP se jednalo o vývojové poruchy učení, ve 2 
případech o vliv zdravotního stavu žáků, u jednoho žáka o vliv jeho kulturního prostředí. Jeden mimořádně 
nadaný žák se v tomto roce vzdělával podle individuálního vzdělávacího plánu. 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.  
 
Podpora zvyšování odborné a metodické vybavenosti vyučujících 

Vedení školy trvale poskytuje maximální možnou podporu dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, 
zejména v prioritních oblastech stanovených v plánu DVPP (více v kapitole Údaje o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků). Rozsah akcí, které bylo možné realizovat, byl částečně omezen v důsledku 
pokračujících protiepidemických opatření k zamezení šíření onemocnění Covid-19.  
 
Podpora odborného rozvoje nepedagogických pracovníků 

Vedení školy trvale podporuje také odborný rozvoj nepedagogických pracovníků školy. Pracovníci byli 
vysíláni na vzdělávací akce, jejichž cílem bylo získávání nebo prohlubování znalostí a dovedností 
potřebných k výkonu práce při zajišťování bezproblémového provozu školy. Seznam konkrétních 
absolvovaných akcí je uveden v kapitole Údaje o vzdělávání nepedagogických pracovníků.  
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Hospitační činnost 

Hospitační činnost obnovená po návratu k prezenční výuce byla zaměřena zejména na tyto oblasti: 

 adaptaci žáků po návratu k prezenční výuce a na práci se vzdělávacím obsahem 
 realizaci podpůrných opatření žákům se SVP 
 adaptaci nových žáků na prostředí a na podmínky vzdělávání v SŠ 
 úroveň výuky v seminářích – kvalita přípravy na VŠ 
 využívání výchovně vzdělávacích strategií vedoucích k vytváření klíčových kompetencí u žáků 
 dodržování zásad hodnocení žáků stanovených školním řádem, četnost a úroveň kontrolních prací 
 dodržování „časové kázně“ žáků a vyučujících (nástupy do hodin…) 

Hospitační činností nebyly zjištěny závažnější nedostatky ve sledovaných oblastech. Úroveň výuky lze 
hodnotit jako dobrou nebo velmi dobrou. VV strategie k naplňování KK jsou vhodně využívány. Míra 
uplatňování VV strategií směřujících k utváření KK většinou odpovídá povaze předmětů. V menší míře bylo 
zaznamenáno využití formativního hodnocení, sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků. V menší 
míře byly využívány také organizační výukové formy podporující kooperativní a činnostní učení žáků, 
omezené bylo také využití diferenciace učiva. Ve stylu výuky jednotlivých vyučujících stále existují rozdíly, 
místy ještě převládá frontální styl výuky. Tento stav je nutné z části přičíst k důsledkům předchozí distanční 
výuky, po které je nutné ve většině předmětů dohánět zpoždění ve výuce. Během distanční výuky byla také 
komplikována spolupráce učitelů, takže v uvedených oblastech nedošlo za poslední dva roky 
k výraznějšímu posunu. Ke zlepšení stávajícího stavu je třeba podporovat vzájemný přenos dobrých 
příkladů a zkušeností mezi vyučujícími. Za tímto účelem jsme v uplynulém roce po návratu k prezenční 
výuce opět pokračovali v realizaci vzájemných hospitací vyučujících, která trvá již od roku 2012/2013.       
 
Spolupráce se žáky a učiteli ZŠ a MŠ 

Po návratu k prezenční výuce gymnázium plánovalo v uplynulém roce opět organizovat již tradiční akce 
pro učitele a žáky základních škol. Z důvodu další vlny pandemie Covid-19 a s tím souvisejícími 
mimořádnými opatřeními však bylo konání těchto akcí velmi omezeno. 

Bylo opět naplánováno konání Dne otevřených dveří, jehož součástí bývají již řadu let přijímací zkoušky 
nanečisto pro žáky ZŠ. Z důvodu další vlny pandemie Covid-19 se však tato akce nemohla uskutečnit. 
Přijímací zkoušky byly proto uspořádány alespoň on-line formou.  
Již devátým rokem gymnázium pořádalo také přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro zájemce z 5.  
a z 9. tříd ZŠ. Z výše uvedeného důvodu byly tyto kurzy uspořádány také on-line formou. 
Pokračovala spolupráce s pěti ZŠ, která byla zahájena jako součást udržitelnosti projektu financovaného 
v minulých letech z IROP. V rámci této spolupráce gymnázium zorganizovalo experimentální dny pro žáky 
spolupracujících škol. Žáci těchto škol se pod vedením učitelů a žáků gymnázia věnovali aktivitám  
z oblasti fyziky, chemie, biologie a anglického jazyka, jejichž cílem bylo rozvíjet klíčové kompetence žáků 
a zvýšit jejich motivaci ke vzdělávání v technických a přírodovědných předmětech a v anglickém jazyce. 

Další tradičně pořádané akce se neuskutečnily z důvodu opatření v souvislosti s epidemií Covid-19.    
 
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 2021/2022 nebylo možné realizovat 
žádné společné aktivity z důvodu opatření proti šíření onemocnění COVID-19.  

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. Dosud 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.  
Další návštěva žáků a učitelů z USA v ČR se neuskutečnila z důvodu pandemie Covid-19. S partnerskou 
školou probíhá nadále komunikace a plánujeme pokračování spolupráce po obnovení „standardního“ 
fungování škol v ČR i v USA.   
 
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, informace o přijímacím řízení, …). 
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Jako hlavní prostředek k elektronické komunikaci se žáky a jejich zákonnými zástupci byl druhým rokem 
využíván systém Škola OnLine. Systém sloužil mimo jiné k zadávání průběžné klasifikace a absence žáků 
a ke zpřístupnění těchto informací žákům a jejich zákonným zástupcům, k vedení elektronických třídních 
knih, k elektronickému omlouvám absencí, k plánování distanční výuky a k předávání materiálů žákům 
v rámci výuky. Byl využíván také k exportu dat ze školní matriky do formátu, ve kterém jsou data předávána 
v elektronické podobě MŠMT. Vedle systému Škola OnLine škola využívala také aplikaci  
MS Teams, která byla využívána k realizaci on-line výuky. Všichni žáci a učitelé školy mají pro tento účel 
zřízeny uživatelské účty MS Office 365.  
Pro vnitřní komunikaci se zaměstnanci školy je využívána elektronické pošta.  
 
Realizace plánovaných akcí 

Po návratu k prezenční výuce byly opět naplánovány tradiční akce pořádané v minulých letech. Vzhledem 
k další vlně pandemie Covid-19 a s tím souvisejícími omezeními po velkou část školního roku však nebylo 
možné realizovat akce v plném rozsahu. Omezeny byly zejména hromadné akce, při kterých dochází 
k setkávání většího počtu žáků z různých tříd, a akce s účastí veřejnosti nebo žáků jiných škol. Naopak se 
opět zorganizovat realizovat řadu besed, sportovní kurzy a adaptační kurzy. Seznam akcí, které se podařilo 
realizovat, je uveden v kapitole Údaje o aktivitách školy.  
 
 
ÚDAJE O ČINNOSTI V OBLASTI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 
 
Činnost na úseku výchovného poradenství se řídila plánem práce na daný školní rok a probíhala v rámci 
možností daných pokračující epidemií Covid-19. Po návratu k prezenční výuce se podařilo dodatečně 
uspořádat některé besedy a přednášky, které nebylo možno zorganizovat v předchozím školním roce 
z důvodu omezení prezenční výuky. 
 
Stejně jako v předchozích letech probíhala spolupráce VP se školní metodičkou prevence, ředitelem školy 
a jeho zástupcem a třídními učiteli a taktéž systematická informovanost kolegyně p. Sršňové, která se 
vzdělává v kvalifikačním studiu pro výchovné poradce pořádaném Univerzitou Palackého. Všechny akce, 
které na tomto úseku proběhly, jsou součástí Minimálního preventivního programu školy. Spolupráce s 
vedením školy a s většinou třídních učitelů je dobrá. Stejně jako v minulých letech pokračovala úspěšná 
spolupráce školy s externí psycholožkou p. Mgr. Veronikou Jarmarovou. Nadále spolupracujeme se 
školskými poradenskými zařízeními, zejména PPP Olomouckého kraje (pracoviště Šumperk, Mohelnice, 
Olomouc) a SPC Šumperk. Výchovná poradkyně eviduje a koordinuje péči o žáky s SVP a žáky nadané.  
 
Činnost v oblasti kariérového poradenství  

V oblasti kariérového poradenství probíhala informační činnost ohledně možností pomaturitního studia 
systematicky v průběhu celého školního roku. Dne 16. září 2021 proběhla informační schůzka pro rodiče 
žáků G1.A a 1.A a následně pro samotné žáky, na které byli informováni o poskytování poradenských 
služeb ve škole. Rovněž v září se uskutečnila informační schůzka se žáky maturitního ročníku, na níž byli 
seznámeni se systémem přijímacího řízení a studia na VŠ, se způsobem vyplňování přihlášek ke studiu na 
VŠ a VOŠ, byli informováni o veletrhu pomaturitního studia Gaudeamus, o možnostech studia na vysokých 
školách, o Dnech otevřených dveří na jednotlivých VŠ, o přípravných kurzech k přijímacímu řízen apod. 
Proběhla také schůzka pro žáky 3. ročníku VG, na které byli informováni o veletrhu pomaturitního studia 
Gaudeamus a o možnostech studia na vysokých školách. V průběhu roku byly žákům poskytovány 
skupinové a individuální konzultace k otázkám dalšího vzdělávání. Pro zájemce z maturitního ročníku byla 
zorganizována online přednáška p. Hany Kovářové k testům studijních předpokladů. Dne 1. října 2021 se 
uskutečnila přednáška p. Hany Sochořové ze společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách.  
Ve dnech 23. – 26. listopadu 2021 se žáci 3. a 4. ročníku VG zúčastnili veletrhu pomaturitního vzdělávání 
v Brně Gaudeamus 2021. V lednu byli žáci 2. ročníku VG informováni o volbě seminářů na 3. a 4. ročník, 
která probíhá v březnu, a s tím spojené možnosti absolvovat Testy profesní orientace, které zajišťuje a 
vyhodnocuje p. Mgr. Jarmarová. Toto testování proběhlo dne 18. února 2022, dne 17. března 2022 pak 
měli žáci možnost individuální konzultace svých výsledků s p. Mgr. Jarmarovou. Dne 23. března 2022 
proběhla beseda pro žáky maturitního ročníku se zástupkyní Úřadu práce v Šumperku, p. Kašparovou.  
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Nábor žáků  

Dne 9. listopadu 2021 se zástupci naší školy zúčastnili prezentace středních škol Scholaris v Šumperku. 
Vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemií Covid-19 neprobíhaly v uplynulém roce prezentace 
středních škol na základních školách. Nebylo také možné zorganizovat Den otevřených dveří školy ve 
standardní podobě. V původně plánovaném termínu DOD 9. prosince 2022 proto naše škola poskytla 
žákům ZŠ možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto on-line formou. V lednu byl potom 
zorganizován „Týden otevřených dveří“, během kterého měli žáci ZŠ a jejich rodiče možnost individuální 
prohlídky školy s doprovodem, a současně měli možnost konzultací k přijímacímu řízení a ke studiu na 
gymnáziu s výchovnou poradkyní, případně ředitelem školy. Veškeré informace o studiu a přijímacích 
zkouškách byly zveřejňovány na internetových stránkách školy. Škola také uspořádala pro zájemce z řad 
žáků 5. a 9. tříd základních škol přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Kurzy probíhaly od února do dubna 
202, vzhledem k epidemiologické situaci tentokrát opět on-line formou.  
 
Činnost v oblasti prevence negativních jevů  

I v této oblasti byla činnost značně zkomplikována opatřeními proti šíření onemocnění Covid-19. Přesto se 
větší část plánovaných akcí podařilo realizovat. Pro žáky nastupující do prvních ročníků vyššího gymnázia 
(z deváté třídy ZŠ i z kvarty osmiletého gymnázia) se ve dnech 7. – 10. září 2021 uskutečnil  
v rekreačním zařízení Chata Erlina v Hynčicích pod Sušinou pod vedením týmu instruktorů a pedagogů již 
tradiční adaptační kurz pod názvem STARTCAMP 2021. Adaptační pobyt byl ve spolupráci s externím 
psychologem zorganizován také pro žáky nastupující do 1. ročníku nižšího gymnázia – akce pro třídu G1.A 
se uskutečnila ve dnech 6. – 7. září 2021. V rámci prevence rizikových jevů se žáci třídy G2.A zúčastnili ve 
dnech 30. září – 1. října 2021 soustředění s názvem „Jsme tady?!“. Podobná akce pro třídu G3.A s názvem 
„Fit In“ se konala ve dnech 21. - 22. října 2021. Vzhledem další vlně pandemie Covid-19, která začala ke 
konci října, byla preventivní akce pro třídu G4.A s názvem „Soužití“ odložena a uskutečnila se až ve dnech 
20. – 21. června 2022. Všechna tato soustředění se konala na Bušínově a spolu se žáky se jich účastnili 
třídní učitelé, školní metodik prevence nebo výchovný poradce a externí psycholog Mgr. Halama. 

V průběhu listopadu, prosince a ledna se všechny třídy zúčastnily dotazníkového šetření „Klima třídy“, ke 
kterému byl využit dotazník z Portálu pro školy. Třídní učitelé byli seznámeni s výsledky, které obdrželi také 
v elektronické podobě spolu s informacemi jak ve třídách s výsledky pracovat. 

Součástí preventivního působení na žáky v oblasti negativních jevů jsou pravidelně také přednášky  
a besedy, jejichž konání bylo po návratu k prezenční výuce obnoveno. Dne 11. listopadu 2021 proběhly 
přednášky p. Jolany Keprtové z Poradny zdraví v Šumperku „Poruchy příjmu potravy” pro žáky tříd 1.A a 
G5.A a „Výživou ke zdraví” pro třídu G2.A. Dne 9. prosince 2021 se zúčastnili žáci tříd G1.A a G2.A besedy 
se zástupcem Policie ČR p. Jílkem na téma rizik spojených s používáním internetu pod názvem „Tvoje 
cesta onlinem”. Dne 10. prosince 2022 následovala v rámci drogové prevence přednáška „Tvoje cesta 
načisto”, taktéž s p. Jílkem z Policie ČR. Dne 15. března 2022 proběhla přednáška p. Evy Hasalové z 
Probační a mediační služby s názvem „Trestní odpovědnost mladistvých” pro žáky tříd 1.A a G5.A. Dne 
29. března 2022 se uskutečnila přednáška p. Jolany Keprtové z Poradny zdraví v Šumperku „Asertivní 
komunikace, zvládání stresu” pro žáky 3.A a G7.A. Dne 12. dubna 2022 absolvovali žáci tříd G3.A a G4.A 
přednášku p. Evy Hasalové z Probační a mediační služby s názvem „Trestní odpovědnost mladistvých – 
úskalí sociálních sítí”. Dne 26. dubna 2022 následovala přednáška p. Jolany Keprtové „Rizikové sexuální 
chování” pro žáky tříd G4.A, G6.A a 2.A. Besedy pro dívky „S Tebou o Tobě” MUDr. Potěšilové proběhly 
ve třídě G5.A dne 13. května 2022 a ve třídě 1.A dne 20. května 2022. Další beseda MUDr. Potěšilové 
„Čas proměn” pro dívky třídy G1.A se uskutečnila dnes 13. května 2022 a beseda „Antikoncepce a sexuální 
násilí” pro dívky třídy G4.A se konala dne 20. května 2022 

Vedle uvedených akcí, které jsou nejvýrazněji směrovány na prevenci negativních jevů, jsou součástí 
celkového preventivního působení školy na žáky i další aktivity – aktivní zapojování žáků do života školy a 
do organizace školních a mimoškolních akcí nebo zapojování žáků do soutěží. K prevenci rizikových jevů 
patří i poskytování informací žákům a jejich zákonným zástupcům na internetových stránkách školy  
a ve školním informačním systému a stálá možnost konzultací s poradenskými pracovníky školy. 
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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. V roce 2021/2022 pokračovala podle potřeby 
jednotlivých vyučovacích předmětů obnova fondu učebnic (např. nové učebnice do matematiky, chemie, 
anglického jazyka) a byly nahrazovány nadměrně poškozené učebnice. Celkem bylo na obnovu a 
aktualizaci fondu učebnic v roce 2021 vynaloženo 56 639,- 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. Distanční výuka však ukázala, že technika dostačující pro 
standardní výuku nepokrývala zvýšené nároky, které s sebou přinášela výuka na dálku. Již v předchozím 
roce bylo proto pro potřeby distanční výuky pořízeno 7 ks notebooků, 2 náhlavní soupravy (sluchátka 
s mikrofonem), 2 webkamery a 3 grafické tablety.  
V uplynulém roce bylo pořízeno dalších 8 notebooků pro zaměstnance (7 pro učitele a 1 pro provoz) a 4 
notebooky pro žáky (z dotace na pro prevenci digitální propasti). Dále byl pořízen jeden nový dataprojektor, 
který nahradil starý již nefunkční kus. Ke zlepšení vybavení kabinetů a kanceláří byly dále zakoupeny 4 ks 
stolních PC s monitory, klávesnice a myši. Pro zvýšení bezpečnosti školní počítačové sítě byl pořízen 
bezpečný router Turris MOX. 
Vybavování kabinetů a kanceláří novým nábytkem 

V minulých letech započala postupná obměna zastaralého nábytkového vybavení kabinetů vyučujících a 
kanceláří. Ve školním roce 2021/2022 byla novým nábytkem vybavena kancelář vedoucí technicko-
ekonomického úseku.   
 
Výměna podlahových krytin 

V minulých letech byla prováděna postupná výměna velmi opotřebených a poškozených podlahových 
krytin. Postupně byla provedena výměna linolea na chodbách ve všech nadzemních podlažích budovy 
školy a v některých učebnách, kabinetech a kancelářích. V roce 2021/2022 byla provedena výměna 
podlahových krytin v učebnách č. 7 a 8 a v kanceláři vedoucí technicko-ekonomického úseku.  
 
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 2021/2022 byly realizovány další opravy 
(financované z provozních prostředků školy): opravy po revizích, výmalba vestibulu a kanceláře VTEÚ, 
oprava kamerového systému u vstupu do budovy, výměna venkovních dveří u tělocvičny a další drobné 
opravy (bezpečnostní ventil HUP, okapy, osvětlení, instalatérské a elektroinstalační práce, ...) 
 
Hlavní problémy 

Jedním z přetrvávajících problémů školy je částečný nedostatek 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. Zejména je nyní potřeba zlepšit podmínky pro 
výuku biologie, včetně rekonstrukce laboratoře biologie. 

Dlouhodobým problémem je stáří budovy školy, které přináší potřebu provádět velké množství oprav. 
Zejména je nutné stále sledovat stav dřevěných konstrukcí (střešní konstrukce, konstrukce stropů ve 3. 
nadzemním podlaží a podlahy v půdním prostoru. V uplynulém roce se začalo negativně projevovat také 
stáří fasády, která bude v blízké době vyžadovat rozsáhlou opravu.   

Dalším problémem je absence vhodných prostor pro trávení volného času a odpočinek žáků.  
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REALIZACE PROJEKTŮ 
 
Šablony pro SŠ II 

Byla dokončena realizace projektu „Šablony pro Gymnázium Zábřeh II“ v rámci výzvy č. 02_18_065 
Šablony pro SŠ a VOŠ II, která byla zahájena 1. února 2020. Škola plánovala realizaci těchto aktivit: 

- 2.III/7 a - Vzdělávání ped. pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gram. – 5x, 
- 2.III/7 b - Vzdělávání ped. pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gram. – 4x, 
- 2.III/11 - Tandemová výuka v SŠ – 9x 
- 2.III/12 - CLIL ve výuce na SŠ – 1x, 
- 2.III/15 - Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ – 30x 
- 2.III/19 b - Klub pro žáky SŠ - klub zábavné logiky a deskových her – 4x 
- 2.III/19 d - Klub pro žáky SŠ - badatelský klub – 4x 
- 2.III/20 - Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem – 11x 

V roce ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a po téměř celý rok 2020/2021 byla mimořádnými 
opatřeními proti šíření onemocnění Covid-19 znemožněna realizace řady aktivit projektu. Podařilo se 
dokončit pouze malou část aktivit, které jsme stihli realizovat v krátké době docházky žáků do školy, a 
některé aktivity, které bylo možno realizovat distanční formou. Proto bylo nutné za uplynulý rok splnit téměř 
všechny aktivity naplánované původně na celý projekt (2 roky). Díky zvýšenému úsilí se podařilo realizovat 
všechny naplánované aktivity a ke 30. červnu 2022 byl projekt úspěšně dokončen. V červenci 2022 byla 
vypracována a podána závěrečná zpráva o realizaci projektu, která byla následně poskytovatelem dotace 
bez výhrad schválena. Celková přidělená dotace na realizaci projektu, která činila 877 939,00 Kč, byla 
vyčerpána a vůči organizaci nebyly uplatněny žádné finanční opravy 
 

IROP 

Projekt „Zřízení jazykové laboratoře, laboratoře fyziky a odborné učebny fyziky“ realizovaný v předchozích 
letech vstoupil již v roce 2019 do období udržitelnosti. 
Ve školním roce 2021/2022 škola po návratu k prezenční výuce pokračovala v rámci udržitelnosti projektu 
ve spolupráci s PřF UP Olomouc a s 5 základními školami z našeho regionu, se kterými máme uzavřenu 
smlouvu o spolupráci. Z důvodu další vlny pandemie Covid-19, která trvala od konce října 2021 do března 
2022 nebylo možné společné aktivity realizovat podle plánu v obou pololetích. Konání společných akcí bylo 
proto odloženo a všechny akce se uskutečnili až ve 2. pololetí školního roku. Aktivity se však podařilo 
realizovat v celkovém rozsahu předpokládaném za školní rok smlouvami o spolupráci. V červnu 2022 byla 
odevzdána 3. monitorovací zpráva za období udržitelnosti, ve které byly tyto skutečnosti uvedeny a 
zdůvodněny. Zpráva byla poskytovatelem dotace schválena.     
 
 
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. Vzhledem k 
pandemii Covid-19 však v uplynulém roce nebylo možné tyto akce pořádat. Z prostředků FKSP bylo 
zaměstnancům přispíváno na závodní stravování, byly jim poskytnuty vitamínové prostředky v hodnotě 
1000,- Kč na zaměstnance a zaměstnanci měli také možnost využívat karet Multisport pro návštěvy 
tělovýchovných zařízení. Na nákladech na využívání karet Multisport se zaměstnanec podílí měsíčně 
částkou 150,- Kč, z prostředků FKSP se přispívá částkou 430,- Kč. Zaměstnancům, kteří v daném roce 
dosáhly pracovního nebo životního výročí, byly z prostředků FKSP poskytnuty finanční dary. Zaměstnanců 
bylo poskytnuto také přeočkování proti klíšťové encefalitidě. 
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V prvním pololetí z 353 žáků prospělo s vyznamenáním 146, tj. 41,4%, prospělo 177, tj. 50,1%, neprospělo 
14, tj. 4%, a neklasifikováno bylo 16 žáků, tj. 4,5%. Průměrný prospěch za první pololetí byl 1,66. Chování 
bylo klasifikováno jako velmi dobré (1) u všech 353 žáků. 
Ve druhém pololetí z 351 žáků prospělo s vyznamenáním 143 žáků, tj. 40,7%, prospělo 205 žáků,  
tj. 58,4%, a neprospěli 3 žáci, tj. 0,9%. Průměrný prospěch za druhé pololetí byl 1,67. Ke dni 30. 6. 2022 
byli 3 žáci, tj. 0,9%, hodnoceni jako neprospívající z nejvýše dvou vyučovacích předmětů, 1 žák, tj. 0,6%, 
neprospěl ze tří předmětů, 1 žák, tj. 0,3%, neprospěl ze dvou předmětů a současně nebyl z jednoho 
předmětu hodnocen a 1 žák, tj. 0,3%, nebyl hodnocen z důvodu nedostatku podkladů pro hodnocení.  Tři 
neprospívající žáci vykonali úspěšně opravné zkoušky a postoupili do vyššího ročníku. Žáci, kteří nebyli 
hodnoceni ke dni 30. 6. 2022, nebyli hodnoceni ani v náhradním termínu, a proto neprospěli. Celkem 3 
žáci, kteří neprospěli ani po opravných a dodatečných zkouškách, opakují ve školním roce 2021/2022 
ročník v naší škole. Chování bylo hodnoceno jako velmi dobré (1) u všech 351 žáků. 
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0

0

0
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0,47
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0,00

0,31

0,00
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0

 
 
V průběhu školního roku 2021/2022 byly za porušení školního řádu uděleny 2 důtky třídního učitele 1 důtka 
ředitele školy. Ve všech případech se jednalo o neplnění školních povinností a neomluvenou absenci. Za 
výborné studijní výsledky nebo za reprezentaci školy bylo uděleno celkem 30 pochval třídního učitele a 27 
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 161,4 hodin na žáka, z toho 0,31 hodiny na žáka nebylo omluveno, většinou z 
důvodu nedodržení pravidel školního řádu pro omlouvání absencí. Oproti minulým letům je patrný nárůst 
počtu zameškaných hodin, který byl způsoben velkým počtem absencí z důvodu epidemie Covid-19. 
Naprostá většina těchto hodin však byla řádně omluvena a v počtu neomluvených hodin se tedy tento 
nárůst neprojevil.   
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VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK 
 
Celkový přehled za školu 
 

od: do:

celkem

Český jazyk 53

Anglický jazyk 36

Německý jazyk 0

Ruský jazyk 0

Francouzský jazyk 0

Matematika 17

od: do:

celkem 1 2 3 4 5

Český jazyk 53 26 19 7 1 0

Anglický jazyk 34 17 12 4 1 0

Německý jazyk 1 0 1 0 0 0

Ruský jazyk 0 0 0 0 0 0

Francouzský jazyk 0 0 0 0 0 0

Španělský jazyk 0 0 0 0 0 0

Aplikovaná angličtina 10 3 5 1 1 0

Matematika 11 6 2 3 0 0

Fyzika 1 1 0 0 0 0

Chemie 16 8 4 2 1 1

Biologie 21 7 6 4 4 0

Dějepis 5 4 0 1 0 0

Základy společenských věd 23 10 6 5 2 0

Informatika a výpočetní technika 7 6 0 1 0 0

Výtvarná výchova 0 0 0 0 0 0

Hudební výchova 1 1 0 0 0 0

Zeměpis 10 3 1 4 2 0
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4.A 79-41-K/41 29 28 1 7 19 2 2

8.A 79-41-K/81 25 25 0 13 11 1 1

54 53 1 20 30 3 3

Společná část MZ

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

uspěl neuspěl

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

1

36 0

zkouška

zkouška

obor vzdělání

prospěch

52

16

2.5.2022 5.5.2022

4.5.2022 19.5.2022

0

1

0 0

0

Gymnázium celkem

Profilová část MZ

Souhrn - třídy, obory, celá škola:

0

třída

0
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Třída 4.A 
 

od: do:

celkem

Český jazyk 28

Anglický jazyk 19

Německý jazyk 0

Ruský jazyk 0

Francouzský jazyk 0

Matematika 9

od: do:

celkem 1 2 3 4 5

Český jazyk 28 13 9 5 1 0

Anglický jazyk 19 8 9 1 1 0

Německý jazyk 1 0 1 0 0 0

Ruský jazyk 0 0 0 0 0 0

Francouzský jazyk 0 0 0 0 0 0

Španělský jazyk 0 0 0 0 0 0

Aplikovaná angličtina 7 1 4 1 1 0

Matematika 4 3 1 0 0 0

Fyzika 1 1 0 0 0 0

Chemie 9 4 2 2 1 0

Biologie 10 3 3 3 1 0

Dějepis 1 1 0 0 0 0

Základy společenských věd 15 6 3 4 2 0

Informatika a výpočetní technika 2 1 0 1 0 0

Výtvarná výchova 0 0 0 0 0 0

Hudební výchova 0 0 0 0 0 0

Zeměpis 6 1 1 2 2 0

Nepovinné zkoušky - společná část MZ:

celkem

-

-

-

Nepovinné zkoušky - profilová část MZ:

celkem 1 2 3 4 5

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

zkouška

zkouška

-

-

-

zkouška

-

-

-

Profilová část MZ 19.5.2022

Společná část MZ 2.5.2022 5.5.2022

zkouška

4.5.2022

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

uspěl

8

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

1

0 0

0

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

- -

uspěl neuspěl

0

0 0

neuspěl

27 1

19 0
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Třída 8.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od: do:

celkem

Český jazyk 25

Anglický jazyk 17

Německý jazyk 0

Ruský jazyk 0

Francouzský jazyk 0

Matematika 8

od: do:

celkem 1 2 3 4 5

Český jazyk 25 13 10 2 0 0

Anglický jazyk 15 9 3 3 0 0

Německý jazyk 0 0 0 0 0 0

Ruský jazyk 0 0 0 0 0 0

Francouzský jazyk 0 0 0 0 0 0

Španělský jazyk 0 0 0 0 0 0

Aplikovaná angličtina 3 2 1 0 0 0

Matematika 7 3 1 3 0 0

Fyzika 0 0 0 0 0 0

Chemie 7 4 2 0 0 1

Biologie 11 4 3 1 3 0

Dějepis 4 3 0 1 0 0

Základy společenských věd 8 4 3 1 0 0

Informatika a výpočetní technika 5 5 0 0 0 0

Výtvarná výchova 0 0 0 0 0 0

Hudební výchova 1 1 0 0 0 0

Zeměpis 4 2 0 2 0 0

Nepovinné zkoušky - společná část MZ:

celkem

-

-

-

Nepovinné zkoušky - profilová část MZ:

celkem 1 2 3 4 5

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Společná část MZ 2.5.2022 5.5.2022

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

zkouška uspěl neuspěl

25 0

17 0

0 0

0 0

0 0

8 0

Profilová část MZ 4.5.2022 19.5.2022

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

zkouška

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

-

zkouška uspěl neuspěl

- - -

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

zkouška

-

-

-

- - -

- -
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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 2021/2022 ukončilo poslední ročník vzdělávání na Gymnáziu v Zábřehu 53 žáků, z nichž 
53 úspěšně odmaturovalo. Přihlášku k dalšímu studiu na VŠ a VOŠ podalo 51 žáků. Z toho nastupuje 49 
absolventů na VŠ, 1 na SŠ a 1 na jazykovou školu. Do praxe nastoupil 1 absolvent. Jeden absolvent 
v tomto roce byl v evidenci úřadu práce.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žá
ků

% V
Š
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Š

V
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+V
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Š

V
Š

V
Š

+V
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Š

V
Š

V
Š

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2012-2013 55 55 54 98,2 49 1 50 89,1 90,9 90,7 92,6 2 1 2 0

2013-2014 51 51 51 100,0 49 49 96,1 96,1 96,1 96,1 1 1 0 0

2014-2015 52 52 52 100,0 48 1 49 92,3 94,2 92,3 94,2 1 2 0 0

2015-2016 61 60 53 86,9 46 2 48 76,7 80,0 86,8 90,6 1 1 10 1 0

2016-2017 54 52 52 96,3 50 1 51 96,2 98,1 96,2 98,1 1 2

2017-2018 49 49 47 95,9 44 1 45 89,8 91,8 93,6 95,7 3 1

2018-2019 57 56 56 98,2 52 2 54 92,9 96,4 92,9 96,4 1 1 1 0

2019-2020 51 51 49 96,1 47 1 48 92,2 94,1 95,9 98,0 1 1 1 0

2020-2021 54 53 52 96,3 50 0 50 94,3 94,3 96,2 96,2 1 3 0 0

2021-2022 53 53 51 96,2 49 0 49 92,5 92,5 96,1 96,1 1 1 1 1 0
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY 
 
ŽÁKOVSKÉ SOUTĚŽE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

místo příprava
konání doprovod

23.09.2021 Jedobot Jedovnice Chlumský Vít, G5.A 1.
Horák David, G5.A 1.
Rýznar Antonín, G4.A 2.

13.10.2021 Přírodovědný klokan - okresní kolo Weinlich Jiří, G5.A 2.
Plhák Jan, 2.A 3.

23.10.2021 Robotrip Olomouc Císařová Barbora, G3.A 2.
Dobiáš Jan, G3.A 2.

26.11.2021 Robosoutěž Praha Gyzáci 4.
Bouchnutí do klávesnice 7.

07.12.2021 Pythagoriáda - okresní kolo on line Stejskalová Dorota, G1.A 1.
Nevěřilová Vendula, G1.A 2.
Bartoň Martin, G1.A 3.
Polách Antonín, G1.A 3.
Reichl Ondřej, G2.A 2. Mádrová

07.12.2021 Pythagoriáda - okresní kolo on line Měšťánková Barbora, G3.A 1.
Nevěřil Ondřej, G4.A 1.
Odstrčilová Marie, G4.A 3.

16.12.2021 Robotrip on line družstva NG 1.,2.,3. Horáčková
17.12.2021 Robosoutěž - f inále Praha Gyzáci 13. Horáčková
01.02.2022 Robotix 2022 Přerov Weinlich Martin, G1.A

Polách Antonín, G1.A
Šír Martin, G1.A
Hampl Štěpán, G1.A
Kopecký Filip, G2.A 2.
Císařová Barbora, G3.A
Dobiáš Jan, G3.A

09.02.2022 volejbal - okresní kolo Šumperk družstvo hochů VG 3.
družstvo dívek VG 4.

16.02.2022 Dětská scéna - okrskové kolo Zábřeh Kratochvílová Elen, G3.A 1.- 3. Chudobová
Dobiáš Jan, G3.A 1.- 3. Chudobová
Applová Gabriela, G2.A 1.- 3. Strašilová
Králová Karolína, G2.A 1.- 3. Strašilová
Kupková Tatiana. G2.A 1.- 3. Strašilová

18.02.2022 Wolkrův Prostějov - okresní kolo Šumperk Vašíček David, G6.A postup do KK Mikušková
01.03.2022 Konverzační soutěž v NJ, okresní kolo Šumperk Hajtmarová Vanessa, G6.A 2. Mrázková
01.03.2022 Zeměpisná olympiáda, okresní kolo Šumperk Kupilík Vít, G1.A 2.

Ondráčková Barbora, G1.A 3.
Přikrylová Aneta, G2.A 1.
Nevěřil Ondřej, G4.A 1.
Štoudek Martin, G7.A 3.

05.03.2022 First Lego League Challenge, krajské kolo Olomouc Gyza tým 3. Horáčková
08.03.2022 Konverzační soutěž v AJ, okresní kolo Šumperk Egerová Klára, G6.A 1.

Mornstein Zdenek Karel, G7.A 2.
Eger Zbyněk, G6.A 3.

10.03.2022 Konverzační soutěž v AJ, okresní kolo Šumperk Polách Antonín, G1.A 2.
Opravil Matouš, G1.A 5.

15.03.2022 Konverzační soutěž v NJ, okresní kolo Šumperk Kopecký Filip, G3.A 2. Mrázková
22.03.2022 Dětská scéna - okresní kolo Šumperk Kratochvílová Elen, G3.A postup do KK Chudobová

Králová Karolína, G2.A postup do KK Strašilová
22.03.2022 Bobřík informatiky, krajské kolo Hranice Pelikán Jan, G7.A 7.

Bartoň Vojtěch, G8.A 8.
Knápek David, G5.A 9.
Plhák Jan, 2.A 10.

23.03.2022 Fyzikální olympiáda, kat. F, okresní kolo Šumperk Měšťánková Barbora, G3.A 1.
Fyzikální olympiáda, kat. E, okresní kolo Nevěřil Ondřej, G4.A 1.

Horáčková

Mádrová

Špůrková

Mádrová

1.

Horáčková
1.

3.

Šípová

Zimmermann

Matějová

Nenčevová

datum účastníci umístění

Horáčková

Horáčková

Horáčková

název soutěže



Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

- 32 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

místo příprava
konání doprovod

24.03.2022 Dějepisná olympiáda, okresní kolo Šumperk Indrová Klára, 1.A 2.
Nevěřil Ondřej, G4.A 1.

24.03.2022 Dějepisná olympiáda, okresní kolo Šumperk Kantorová Anastázie, G7.A 2. Chudobová
26.03.2022 First Lego League Challenge, národní finále Olomouc Gyza tým 4. Horáčková
29.03.2022 Oly mpiáda z českého jazy ka, okresní kolo Šumperk Králová Kateřina, G4.A 3.

Kašparová Matylda, G4.A 10.
30.03.2022 Zeměpisná olympiáda, krajské kolo Olomouc Nevěřil Ondřej, G4.A 1.

Štoudek Martin, G7.A 3.
31.03.2022 Oly mpiáda z českého jazy ka, okresní kolo Šumperk Peková Monika, G7.A 3. Paclíková
06.04.2022 Dějepisná olympiáda, krajské kolo Přerov Nevěřil Ondřej, G4.A 1.

Indrová Klára, 1.A 7.
25.04.2022 Oly mpiáda z českého jazy ka, krajské kolo Olomouc Králová Kateřina, G4.A 2. Brožová

Peková Monika, G7.A 1. Paclíková
27.04.2022 Robosoutěž pro ZŠ, celostátní kolo Praha družstvo G3.A 9. Horáčková

28..- 29.4.2022 Zeměpisná olympiáda, celostátní kolo Praha Nevěřil Ondřej, G4.A 22.
Štoudek Martin, G7.A 16.

10.05.2022 Jedobot - sledovač čáry, lego ZŠ Jedovnice Dobiáš Jan, G3.A
Polách Petr, G3.A
Císařová Barbora, G3.A
Činčara Jiří, G1.A
Šír Martin, G1.A
Polách Antonín, G1.A
Weinlich Martin, G1.A

Jedobot - Lego sumo ZŠ Jedovnice Reichl Ondřej, G2.A
Vlček Jan, G2.A

Jedobot - Lego sumo SŠ Jedovnice Babišta Vít, G5.A
Chlumský Vít, G5.A
Chlumský Vít, G5.A
Horák David, G5.A

jedobot - Freestyla Jedovnice Babišta Vít, G5.A
Horák David, G5.A

11.05.2022 Zlatá tužka (korespondenční soutěž) Dv ůr Králov é n. L.Egerová Klára, G6.A 1. Mikušková
23.05.2022 Archimediáda, okresní kolo Šumperk družstvo G2.A 1.

Skála Petr, G2.A 3.
Vlček Jan, G2.A 7.

24.05.2022 orientační běh, krajské kolo Šumperk družstvo NG 3.
družstvo VG 6.

07.06.2022 orientační běh, krajské kolo Prostějov družstvo VG 20. Zimmermann
19.- 24.6.2022 Oly mpiáda z českého jazy ka, celostátní kolo Želiv Peková Monika, G7.A 8. Paclíková

Králová Kateřina, G4.A 11. Brožová
21.06.2022 Roboj Jeseník

Lego sumo Babišta Vít, G5.A
Horák David, G5.A
Chlumský Vít, G5.A
Nevěřil Ondřej, G4.A 2.

Lego sledov ač Čech Jácham, G1.A
 čáry  - ZŠ Opravil Matouš, G1.A
Lego sledov ač Císařová Barbora, G3.A
s jedním Dobiáš Jan, G3.A
motorem Polách Petr, G3.A

Kopecký Filip, G2.A
Přichystal Tobiáš, G2.A

Free style Babišta Vít, G5.A
Horák David, G5.A
Chlumský Vít, G5.A

25.06.2022 Robotrip Olomouc Císařová Barbora, G3.A
Dobiáš Jan, G3.A
Polách Petr, G3.A

datum název soutěže účastníci umístění

Brožová

Zimmermann

Kratochvíl

Zimmermann

1.

Horáčková

2.

3.

1.

5.

1.

2. Horáčková

1.

3.

1.

Mádrová

Zimmermann

Horáčková

1.

2.

4.

Kratochvíl
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EXKURZE A KURZY 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

datum třída
místo pedagogický dohled

6.- 7.9.2021 adaptační pobyt G1.A
Dolní Bušínov Chudobová, Špůrková
6. - 10.9.2021 sportovní kurz 3.A, G7.A

Heroltice topografie, střelecký a zdravotní výcvik, turistika, sport Zimmermann (VK), Lepka, Šípová, Švábová
7.- 10.9.2021 STARTkemp 1.A, G5.A

Hynčice pod Sušinou úvodní adaptační soustředění studentů Chudobová, Horvátová, Hajtmar, Havlíček
30.9.- 1.10.2021 Jsme tady?! G2.A

Dolní Bušínov prevence rizikových jevů Chudobová, Strašilová

21.- 22.10.2021 FIT IN G3.A
Dolní Bušínov prevence rizikových jevů Chudobová, Špůrková

10.- 14.1.2022 lyžařský kurz 1.A, G5.A
Heroltice Šípová (VK), Havlíček, Lepka, instruktoři

24. - 28.1.2022 výběrový lyžařský kurz vybraní žáci
Šerák, Ramzová Šípová (VK), Lepka, Zimmermann, instruktoři

7.- 11.3.2022 lyžařský kurz G2.A
Hynčice pod Sušinou Lepka (VK), Šípová, Zimmermann

30.03.2022 24. MFF Jeden svět SZSV 8/1,2
Olomouc Mikušková

21.04.2022 exkurze ČJL G6.A
Přerov Muzeum J. Á. Komenského Mikušková, Horáčková

22.04.2022 exkurze F G6.A, SF 7/2
Olomouc PřF UP, Pevnost poznání Horáčková, Strašilová

10.05.2022 exkurze VV DU 7
Praha Veletržní palác Praha Paclíková, Matějová

6.- 8.6.2022 jazykový kurz AJ G4.A
Ramzová Matějová, Macháčková, Švábová

13- 17.6.2022 Znojemsko 2022 vybraní žáci
Znojmo cyklistický a vodácký kurz Zimmermann (VK), Lepka, Šípová

17.06.2022 Přírodovědný jarmark G4.A
Olomouc Špůrková, Drlíková

20.- 21.6.2022 Soužití G4.A
Dolní Bušínov prevence rizikových jevů Havlíček, Lepka
21.06.2022 školní výlet 3.A
Olomouc Vlastivědné muzeum, Arcibiskupský palác Kadlecová

22.06.2022 školní výlet G1.A
Ostrava Velký svět techniky, DOV Ostrava Špůrková, Mrázková

22.- 24.6.2022 školní výlet G6.A
Nové Město n. Metují Zámek Nové Město nad Metují, Teplické skály, Dobrošov Horáčková, Sršňová

22.- 24.6.2022 školní výlet G5.A
jižní Morava Mikulov a okolí, Pálavské vrchy, Dolní Věstonice Havlíček, Zimmermann

22.- 24.6.2022 školní výlet 2.A
Javorník ve Slezsku Račí údolí, Rychlebské hory, Zámek Jánský vrch Kratochvíl, Ramsey
22.- 24.6.2022 školní výlet G4.A

Vsetínsko Vsetín, Beskydy, Velké Karlovice Šípová, Lepka
23.- 24.6.2022 školní výlet G2.A

Nové Město n. Metují Zámek Nové Město nad Metují, Náchod, Adršpach Strašilová, Paclíková
23.- 24.6.2022 školní výlet G3.A

Nové Město n. Metují Zámek Nové Město nad Metují, Náchod, Adršpach Chudobová, Horvátová
23.- 24.6.2022 školní výlet 1.A

Pekařov Velké Losiny, sportovní soutěže Hajtmar, Špůrková

24.06.2022 školní výlet 3.A
Loštice synagoga, Památník A. Kašpara Kadlecová

zaměření exkurze/kurzu
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BESEDY, PŘEDNÁŠKY, KULTURNÍ AKCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALŠÍ AKCE 
 
Kromě akcí bezprostředně souvisejících s výukou, jako jsou uvedené žákovské soutěže, exkurze, kurzy, 
přednášky apod., pořádají učitelé a žáci Gymnázia Zábřeh každoročně další kulturní, společenské  
a sportovní akce. Některé jsou určeny pouze pro žáky gymnázia, jiné nabízeny široké veřejnosti.  
Při organizování těchto akcí škola spolupracuje s dalšími organizacemi nejen z našeho města – Sdružení 
Gyza, Zábřežská kulturní, s.r.o., zábřežské SŠ, ZŠ a MŠ … atd. Do práce na přípravě těchto akcí se již 
tradičně výrazně zapojuje také Studentská rada Gymnázia Zábřeh.  

V předchozích dvou letech byl počet pořádaných akcí velmi omezen z důvodu mimořádných opatření 
zavedených v souvislosti s epidemií onemocnění Covid-19. Ve školním roce 2021/2022 se začal obnovovat 
standardní provoz školy a byly proto opět uspořádány některé (i když ne všechny) tradiční akce. Maturitní 

ples gymnázia zorganizovaný ve spolupráci se Sdružením Gyza patřil stejně jako v minulých letech k 

nejnavštěvovanějším plesům v Zábřehu. 

datum název akce třída
pořadatel náplň zajišťoval (dohled)
20.09.2021 Leonardo da Vinci třídy NG, 1.A, 2.A, G5.A, G6.A

Agentura Pernštejni přednáška a přiblížení vynálezů prostřednictvím modelů Kadlecová
01.10.2021 přednáška a beseda k NSZ 4.A, G8.A
SCIO, s.r.o. Horvátová

11.11.2021 Poruchy v příjmu potravy 1.A, G5.A
Gymnázium Zábřeh přednáška Mgr. J. Keprtové Horvátová

11.11.2021 Výživou ke zdraví G2.A
Gymnázium Zábřeh přednáška Mgr. J. Keprtové Horvátová

09.12.2021 Tvoje cesta na čisto G3.A
Gymnázium Zábřeh přednáška npor. L. Jílka z PČR Horvátová

10.12.2021 Tvoje cesta onlajnem G1.A, G2.A
Gymnázium Zábřeh přednáška npor. L. Jílka z PČR Horvátová

15.03.2022 Trestní odpovědnost mladistvých 1.A, G5.A
Gymnázium Zábřeh přednáška Evy Hasalové (Probační a mediační služba) Horvátová

23.03.2022 Beseda se zástupkyní Úřadu práce v Šumperku 4.A, G8.A
Gymnázium Zábřeh beseda s PhDr. V. Kašparovou Horvátová

29.03.2022 Asertivní komunikace a zvládání stresu 3.A, G7.A
Gymnázium Zábřeh přednáška Mgr. J. Keprtové Horvátová

31.03.2022 Elektronová mikroskopie 2.A, G6.A, SF 7/2
Gymnázium Zábřeh přednáška doc. RNDr. Romana Kubínka, CSc. Horáčková

04.04.2022 Finsko a Laponsko 1.A, 2.A, G5.A, G6.A
Gymnázium Zábřeh zeměpisná přednáška Mgr. M. Švece Brožová, Zimmermann

12.04.2022 Trestní odpovědnost - úskalí sociálních sítí G3.A, G4.A
Gymnázium Zábřeh přednáška Evy Hasalové (Probační a mediační služba) Chudobová, Horvátová

26.04.2022 Rizikové sexuální chování G4.A, 2.A, G6.A
Gymnázium Zábřeh přednáška a beseda s Mgr. J. Keprtovou Horvátová

13.05.2022 Čas proměn G1.A - dívky
Gymnázium Zábřeh přednáška MUDr. Potěšilové Horvátová

13.05.2022 S tebou o tobě G5.A - dívky
Gymnázium Zábřeh přednáška MUDr. Potěšilové Horvátová

20.05.2022 Antikoncepce a sexuální násilí G4.A - dívky
Gymnázium Zábřeh přednáška MUDr. Potěšilové Horvátová

20.05.2022 S tebou o tobě 1.A - dívky
Gymnázium Zábřeh přednáška MUDr. Potěšilové Horvátová

23.05.2022 výchovný koncert ZUŠ Zábřeh všechny
ZUŠ Zábřeh
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datum název akce třída
pořadatel náplň zajišťoval (dohled)
21.09.2021 Studentské parlamentní volby třídy VG

Gymnázium Zábřeh Strašilová
30.09.2021 Český den proti rakovině G5.A, G7.A

Liga proti rakovině Praha veřejná sbírka Horáčková
25.11.2021 Projekt Tělo vybraní studenti

CASRI Praha testování studentů v rámci projektu obranného výzkumuVlk
31.1.- 3.2.2022 Týden otevřených dveří vybraní studenti

Gymnázium Zábřeh prohlídky školy pro veřejnost Horvátová
18.02.2022 Testy profesní orientace 2.A, G6.A (přihlášení žáci)

Gymnázium Zábřeh spolupráce s Mgr. V. Jarmarovou Horvátová
8.- 10.3.2022 Experimentální dny pro žáky ZŠ vybraní studenti

Gymnázium Zábřeh Přírodovědná sekce
8.4.2022 Maturitní ples 4.A, 8.A, veřejnost

Gymnázium Zábřeh pracovní skupina
11.05.2022 Český den proti rakovině 1.A, G5.A

Liga proti rakovině Praha veřejná sbírka Horáčková
26.05.2022 Mateřinková den MŠ Severáček 2.A

MŠ Severáček akce pro MŠ Zábřeh Kratochvíl
02.06.2022 Zábřežské hry G7.A

2. ZŠ Zábřeh organizace soutěží Šípová
27.06.2022 Praktické cvičení v přírodě všechny třídy

Gymnázium Zábřeh třídní učitelé
28., 29.6.2022 Sportovní dny třídy VG, G4.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 2021/2022. 

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 DVPP, s jejichž 
akcemi již mají pozitivní zkušenosti – NPI ČR, UP Olomouc, Olomoucký kraj, Nadace Depositum Bonum, 
Člověk v tísni, … 

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. Počet absolvovaných akcí byl v uplynulém roce omezen zejména z důvodu 
mimořádných opatření zavedených v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19. 
 

PŘEHLED SEMINÁŘŮ A ŠKOLENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum název akce účastníci pořadatel

1.- 2.10.2021 Robotický  LEGO seminář pro učitele Horáčková ČVUT FEL, Praha

04.10.2021 Elix ír do škol Horáčková Nadace Depositum Bonum

11.10.2021 Setkání výchovných a kariérových poradců SŠ Horvátová Úřad práce Olomouc

21.10.2021 Školeni k organizování a posky tování první pomoci Mádrová Vzdělávací institut, Prostějov

04.11.2021 Finanční gramotnost Pek Olomoucký kraj, KAP

08.11.2021 Elix ír do škol Horáčková, Mádrová Nadace Depositum Bonum

09.11.2021 Finanční gramotnost Pek Olomoucký kraj, KAP

21.10.2021 Konzultační seminář pro management škol k maturitě Paclík NPI ČR

11.11.2021 Mediální výchova I. - Jak vznikají zprávy Chudobová, Strašilová Česká televize Praha

23.11.2021 Finanční gramotnost Pek Olomoucký kraj, KAP

24.11.2021 Mediální výchova II. - Fake news a bezpečné chování v  online prostoru Chudobová, Strašilová Česká televize Praha

30.11.2021 Finanční gramotnost Pek Olomoucký kraj, KAP

01.12.2021 Závěrečný  workshop KAP Paclík Olomoucký kraj, KAP

06.12.2021 Elix ír do škol Horáčková, Mádrová Nadace Depositum Bonum

15.12.2021 GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ Špůrková Mgr. Veronika Havelková

06.01.2022 Klíčová digitální kompetence na gymnáziu Paclík NPI ČR

10.01.2022 Elix ír do škol Horáčková Nadace Depositum Bonum

07.02.2022 Elix ír do škol Horáčková Nadace Depositum Bonum

18.02.2022 Robosoutěž - seminář Horáčková ČVUT FEL, Praha

25.02.2022 Dynamické nákupní systémy - teorie a praxe Paclík Tender systems

07.03.2022 Elix ír do škol Horáčková, Mádrová Nadace Depositum Bonum

29.03.2022 JSNS - chystané projekty v oblasti vzdělávání o lidských právech Chudobová, Strašilová JSNS, Člověk v tísni, Praha

30.03.2022 Setkání školních metodiků prevence Chudobová PPP a SPC Olomouc

04.04.2022 Elix ír do škol Horáčková, Mádrová Nadace Depositum Bonum

05.04.2022 Licencování Microsoft a práci s nástroji O365 ve výuce na škole. Pek OŠM OK Olomouc

09.05.2022 Elix ír do škol Mádrová Nadace Depositum Bonum

10.05.2022 Mediální výchova III. Jak využít telev izi v  hodině Chudobová, Strašilová Česká televize Praha

06.06.2022 Elix ír do škol Horáčková Nadace Depositum Bonum

23.08.2022 Šablony konzultace hromadná - OP JAK Šablony I - pro SŠ a VOŠ Paclík NPI ČR
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ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
Vzdělávání nepedagogických pracovníků se uskutečňovalo absolvováním vzdělávacích akcí (kurzů, 
seminářů, …), na které byly zaměstnanci vysíláni na pracovní cesty, ojediněle také formou e-learningu. 

Vzdělávací akce byly voleny s ohledem na potřeby školy vybavit zaměstnance znalostmi a dovednostmi 
nezbytnými pro zajištění bezproblémového provozu školy v souladu s platnými právními předpisy (v oblasti 
ekonomiky a účetnictví, administrativy, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví žáků i zaměstnanců atd.). 
 

PŘEHLED ABSOLVOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum název (téma) akce účastníci pořadatel

21.9.2021 Rev ize spisového řádu Tillová ASI informační technologie s.r.o.

21.10.2021 Školení poskytování první pomoci Tillová Vzdělávací institut Prostějov

22.10.2021 Aktuality  v účetnictv í pro PO a účetní závěrka Krobotová Integra centrum s.r.o. Brno

26.10.2021 Hygienické minimum pro školní jídelny Mikšíková Jídelny s.r.o., Plzeň

březen 2022 Dynamické nákupní systémy - teorie a praxe (e-learning) Krobotová Tender systems

25.3.2022 Školení k užití SW Fenix pro správu majektu Adamová Asseco Solutions, a.s.

28.4.2022 Školení k účtování cestovních náhrad Adamová Anag, spol. s r.o., Olomouc

3.5.2022 Školení k energetickému managementu Sedláčková KÚ Olomouckého kraje

11.5.2022 Školení k portálu PO OK - modul závazkové vztahy , registr smluv Krobotová KÚ Olomouckého kraje

10.8.2022 Efektivní využívání programu Stravné pro školní jídelny Knižátková VIS Plzeň, s.r.o.

25.8.2022 Hygienické minimum pro školní jídelny Knižátková av lySPol s.r.o., Olomouc
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ A KONTROL  
 
 
VÝSLEDEK KONTROLY ČŠI 
 
Ve školním roce 2021/2022 proběhla v Gymnáziu Zábřeh kontrola ČŠI. 
 

Termín: 6. – 11. ledna 2022 

Kontrolní orgán: ČŠI, Olomoucký inspektorát 

Místo: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 

Předmět kontroly: Kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se 
vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. 
Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb.  
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle 
školního vzdělávacího programu. 
Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu. 

Kontrolní zjištění: (viz Příloha 1 – Protokol o kontrole, Příloha 2 – Inspekční zpráva)  

Opatření k nápravě: Ve stanovené lhůtě byla kontrolnímu orgánu předána písemná zpráva o 
přijetí opatření k prevenci nedostatků zjištěných při inspekční činnosti.  

 
 
VÝSLEDEK KONTROLY VZP 
 
Ve školním roce 2021/2022 proběhla v Gymnáziu Zábřeh kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny 
České republiky. 
 

Termín: 25. dubna 2022 

Kontrolní orgán: Všeobecné zdravotní pojišťovna České republiky 

Místo: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 

Předmět kontroly: a) dodržování oznamovací povinnosti  
b) stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného  
c) dodržování termínů splatnosti pojistného  
d) dodržování podávání přehledů o platbách pojistného 

Kontrolní zjištění: (viz Příloha 3 – Protokol o kontrole)  

Opatření k nápravě: Nebyla uložena. 

 
 
Ve školním roce 2021/2022 neproběhla žádná další veřejnosprávní kontrola. 
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ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2021 
 
 
NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI 

Účelový znak 00300                    

účet 501 – Spotřeba materiálu       rok 2020    rok 2021    rozdíl 

§ 3121 – škola                                          
UP 1 do 3.000,- Kč                          3.998,00 Kč               
Předplatné časopisů                     14.491,00 Kč          10.197,00 Kč 
Brožury – provoz                                    395,00 Kč        99,00 Kč 
DDHM do 3.000,- Kč          48.878,50 Kč     23.892,00 Kč 
Léky a zdrav. materiál          1.499,00 Kč           6.069,00 Kč 
Kancel. potř. a ostat. spotř. mat.   137.764,60 Kč      89.944,12 Kč  
Materiál na opravy                 2.035,00 Kč         6.506,22 Kč  
Čisticí prostředky              55.878,60 Kč      41.123,57 Kč 
Studentské testy SCIO         26.400,00 Kč       5.510,00 Kč 
Tiskopisy SEVT            5.654,00 Kč          6.685,00 Kč 

§ 3141 – jídelna 
Předplatné časopisů         1.669,00 Kč       1.779,00 Kč 
DDHM do 3.000,- Kč       12.549,00 Kč        2.129,00 Kč 
Léky a zdrav. materiál          566,00 Kč 
Kancel. potř. a ostat. spotř. mat.      6.380,93 Kč     27.540,20 Kč 
Čisticí prostředky          12.290,23 Kč      16.256,96 Kč        

Schválený rozpočet:      339.000,00 Kč   304.000,00 Kč          - 35.000,00 Kč   
Celkem vyčerpáno:                330.448,86 Kč          237.731,07 Kč              - 92.717,79 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 2021 se oproti roku 2020 náklady na spotřební materiál snížily o 92.717,79 Kč. 
Čerpání bylo oproti schválenému rozpočtu nižší o 66.268,93 Kč.  
U některých položek byly skutečné náklady oproti plánovanému rozpočtu vyšší – celkem o 27.186,38 Kč 
– léky a zdravotnický materiál o 4.069,00 Kč, materiál na opravy o 1.506,22 Kč, tiskopisy SEVT  
o 1.685,00 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek o 2.129,00 Kč (jídelna), kancelářský a další spotřební 
materiál o 17.540,20 Kč (jídelna – nože, nádobí, příbory), čistící prostředky o 256,96 Kč (jídelna). 
U některých položek byly skutečné náklady oproti plánovanému rozpočtu nižší – celkem o 93.455,31 Kč – 
předplatné časopisů 4.803,00 Kč (3 časopisy zrušeny), provozní brožury 901,00 Kč, drobný dlouhodobý 
hmotný majetek 16.108 Kč (škola), časopisy 221,00 Kč (jídelna),   kancelářský a další spotřební materiál 
40.055,88  Kč (škola - úspora tonerů z důvodu předzásobení v roce 2020),  čistící prostředky 3.876,43 Kč 
(škola), žákovské testy SCIO 26.490,00 Kč (během distanční výuky neprobíhalo testování), léky a 
zdravotnický materiál 1000,00 Kč (jídelna). 
 
účet 502 – Spotřeba energie    rok 2020             rok 2021                      rozdíl 

§ 3121 – škola 
Spotřeba el. energie                         242.370,80 Kč       218.346,97 Kč 
Vodné, stočné                                      76.443,77 Kč              86.427,00 Kč  
Spotřeba plynu                                 218.950,71 Kč          153.767,47 Kč 

§ 3141 – jídelna 
Spotřeba el. energie             98.758,61 Kč      97.373,16 Kč 
Vodné, stočné                    53.717,23 Kč      53.346,00 Kč 
Spotřeba plynu              29.625,84 Kč       23.744,89 Kč 

Schválený rozpočet:                 1,076,000,00 Kč   906.000,00 Kč     - 170.000,00 Kč 
Celkem vyčerpáno:        719.866,96 Kč   633.005,49 Kč          - 86.861,47 Kč  
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Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz. 
V roce 2021 se náklady na energie snížily oproti roku 2020 o 86.861,47 Kč.  
Čerpání bylo oproti schválenému rozpočtu nižší o 272.994,51 Kč. 
Důvod: Úspory bylo dosaženo v důsledku nižší spotřeby elektrické energie oproti předpokladu (27,11%  - 
škola a 25,10%  - jídelna), nižší spotřeby vody oproti předpokladu (45,40% - škola a 17,36% - jídelna)  
a nižší spotřeby tepla oproti předpokladu (29,80% - škola a 14,80% - jídelna). Přítomnost studentů ve škole 
během loňského roku byla podobně jako v roce 2020 omezená v důsledku pandemie Covid-19,  
a proto škola ušetřila za energie značné finanční prostředky. Třídy a další místnosti školy nebylo potřeba 
tolik vytápět, ve třídách se nesvítilo a sociální zařízení se nevyužívalo tak, jako kdyby byli studenti přítomni 
ve škole. Provoz školy byl totiž omezen již v roce 2020. V roce 2021 již toto omezení nebylo v meziročním 
srovnání tak výrazné.   
Část nevyčerpaných prostředků byla použita na nákup učebních pomůcek, a vybavení nábytkem.   
 
účet 511 – Opravy a udržování       rok 2020           rok 2021          rozdíl     

§ 3121 – škola 
Mov. maj. - stroje, přístroje, zařízení   16.542,90 Kč          103.458,17 Kč 
Nem. maj. do 100 tis.                        198.509,48 Kč   188.194,02 Kč 

§ 3141 – jídelna 
Mov. maj. - stroje, přístroje, zařízení     2.779,00 Kč      39.749,60 Kč 
Nem. maj. do 100 tis. Kč                      55.174,28 Kč          6.248,00 Kč 

Schválený rozpočet:                       331.000,00 Kč   315.000,00 Kč          - 16.000,00 Kč 
Celkem vyčerpáno:                        273.005,66 Kč    337.649,79 Kč             + 64.644,13 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz.  
Čerpání prostředků na opravy bylo oproti schválenému rozpočtu vyšší o 22.649,76 Kč, jelikož se 
v plánovaném rozpočtu nepočítalo s opravou venkovních dveří do tělocvičny. 
  
Provedené opravy většího rozsahu hrazené z provozních prostředků – škola, jídelna 
 
Oprava po revizi hasících přístrojů ve škole a jídelně – 6.934,51 Kč 
Na základě revizní zprávy byly provedeny opravy hasících přístrojů ve škole a školní jídelně. 

Oprava kamerového systému – 20.000,00 Kč 
Byla provedena oprava kamerového zařízení, které již bylo morálně zastaralé.  

Oprava osvětlení v kabinetu fyziky, ZSV a v izolační místnosti – 39.291,12 Kč 
Byla provedena výměna energeticky náročného zastaralého osvětlení. 

Oprava ostění na budově gymnázia – 9.928,05 Kč 
Bylo nutné opravit opadávající omítku nad vchodem do budovy, která se stala nebezpečnou pro osoby 
vcházející do budovy školy.    

Oprava výmalby uč. č. 71 a lokální opravy učeben – 23.770,90 Kč 
Z hygienických důvodů byla provedena nezbytná oprava oprýskaných a ušpiněných zdí.  

Oprava malby ve vestibulu a na uč. č. 9 – 45.230,00 Kč 
Z hygienických důvodů byla provedena nezbytná oprava oprýskaných a ušpiněných zdí.  

Oprava venkovních dveří v tělocvičně – 42.912,65 Kč 
Za účelem zlepšení tepelně izolačních vlastností byly vyměněny staré velmi špatně těsnící dveře. 

Oprava podlahy na uč. č. 8 – 40.282,00 Kč 
Z důvodu bezpečnosti byla vyměněna stará, opotřebovaná, poškozená a odlepující se podlahová krytina.  

Oprava bezpečnostního ventilu HUP – 10.243,86 Kč 
Byla provedena výměna nefunkčního ventilu. 

Oprava čidla topné větve – 5.348,20 Kč 
Bylo provedena demontáž a opětovná montáž nesprávně umístěného teplotního čidla.  

Oprava prasklého odpadního potrubí WC v 1. patře, oprava ohřívače TUV v úklidové místnosti – 
12.079,00 Kč 
Provedena oprava odpadu, ze kterého prosakovala voda, a výměna vadného ohřívače TUV. 
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Oprava podlahy na uč. č. 19 – 24.972,00 Kč 
Z důvodu bezpečnosti byla provedena oprava poškozené a uvolněné podlahové krytiny. 

Oprava noh u stolů v jídelně – 23.104,00 Kč 
Byla provedena výměna poškozených, nevyhovující noh u všech stolů v jídelně (76ks).  

Ostatní a běžné opravy – 33.553,50 Kč 
V těchto opravách je zahrnuto: oprava venkovní plechové vitríny, oprava zámků u vjezdu na hřiště a jídelny, 
oprava přívodního kabelu u pečící trouby v kuchyni, oprava WC ve druhém patře, oprava kopírky Canon, 
oprava elektroinstalace v kuchyni, oprava myčky nádobí v kuchyni, oprava škrabky na brambory, výměna 
přívodního kabelu u myčky v kuchyni, výměna noh u stolu v kuchyni, drobné opravy maleb v kuchyni a 
jídelně. 
 
účet 518 – Ostatní služby       rok 2020              rok 2021          rozdíl                     

§ 3121 – škola 
Poštovné                                      15.916,00 Kč     12.945,00 Kč  
Internet + doména gyza.cz           73.361,09 Kč      73.361,09 Kč 
Bankovní poplatky        10.149,00 Kč       7.911,00 Kč 
Daňové přiznání            9.680,00 Kč        9.680,00 Kč 
Telefony                   7.191,87 Kč       7.748,73 Kč 
Revize                                     38.597,12 Kč     36.202,50 Kč 
Zpracování mezd           46.890,00 Kč     46.350,00 Kč 
Čištění oken                  9.465,59 Kč        9.465,59 Kč 
Střežení objektu        13.796,00 Kč      13.796,00 Kč 
Likvidace odpadu                        18.973,78 Kč     23.251,63 Kč   
Údržba software a licence    150.616,05 Kč    171.664,91 Kč 
Vazba tř. knih a mat. protokolů            0,00 Kč      992,00 Kč 
Úprava zeleně             8.861,00 Kč      21.994,00 Kč  
Praní prádla             4.389,22 Kč        4.332,23 Kč 
Prezentace na internetu       12.003,00 Kč     21.076,00 Kč 
Inzerce školy                         40.052,00 Kč     50.725,00 Kč 
čištění odpadů WC + umyvadla       5.720,00 Kč       2.860,00 Kč  
Doprava ped. dozoru – LVK, divadlo       0,00 Kč         0,00 Kč 
Ostatní služby neuvedené           11.399,00 Kč     89.713,00 Kč 
Přihrádečné – pošta                          3.461,00 Kč           2.926,00 Kč 
Deratizace                           5.100,00 Kč       2.550,00 Kč 
Servis kopírovacího stroje                 4.385,23 Kč      17.188,33 Kč 
Služby výpočetní techniky           0,00 Kč            0,00 Kč 
Služby GDPR           21.780,00 Kč        21.780,00 Kč                                              

§ 3141 – jídelna 
Telefony              388,40 Kč     625,64 Kč 
Zpracování mezd            4.590,00 Kč        4.320,00 Kč 
Likvidace odpadu                12.274,48 Kč      18.735,92 Kč 
Údržba software a licence       17.356,24 Kč     19.171,24 Kč  
Praní prádla           3.468,23 Kč          2.220,14 Kč 
Revize                       4.944,06 Kč 
Ostatní služby                       0,00 Kč      10.040,00 Kč 
Deratizace                                                    2.550,00 Kč 
Výměna dávkovače oplachu                        3.799,00 Kč 
DDNM do 7.000 Kč                        4.598,00 Kč 
Čištění odpadu – Kozlová                                                        2.860,00 Kč 

Schválený rozpočet:             620.000,00 Kč   637.000,00 Kč        + 17.000,00 Kč 
Celkem vyčerpáno:             554.808,36 Kč    717.432,95 Kč    + 162.624,59 Kč 
                                                                                                                                
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz. 
Zahrnuje poštovné, telefonní hovory, nákup programů, deratizaci, úpravu zeleně, 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, 
inzerce, služby pověřence GDPR. 
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V roce 2021 se zvýšily náklady na služby oproti roku 2020 o 162.624,59 Kč. 
Zvýšily se náklady na některé služby - likvidace odpadu o 10.739,29 Kč (škola + jídelna), telefony pevná 
linka o 794,00 Kč (škola + jídelna), údržba softwaru a licence o 22.863,86 Kč (škola + jídelna), úprava 
zeleně o 13.133,00 Kč, prezentace na internetu o 9.073,00 Kč, inzerce školy o 10.673,00 Kč, servis 
kopírovacího stroje o 12.803,10 Kč, čištění odpadů o 2.860,00 Kč (jídelna).  

Skutečné náklady na služby byly vyšší než schválený rozpočet o 80.432,95 Kč 
U některých položek došlo ke snížení nákladů oproti rozpočtu – celkem o 77.651,62, Kč - poštovné 
2.055,00 Kč,  internet + doména 1.638,91 Kč, bankovní poplatky 3.089,00 Kč,   telefony 625,63 Kč, 
zpracování mezd 4.330,00 Kč,  čištění oken dodavatelsky 534,41Kč, střežení objektu 204,00 Kč,  likvidace 
odpadu 1.748,37 Kč (škola), vazba třídních výkazů 8,00 Kč,  praní prádla  15.447,63 Kč, inzerce 9.275,00 
Kč, čištění odpadu 3.140,- Kč ( škola),  doprava ped. dozoru  1.000,-Kč,  prodloužení certifikátu – pošta 
1.000,00 Kč, přihrádečné na poště 74,00 Kč, deratizace 2.450,00 Kč (škola), servis kopírovacího stroje 
4.811,67 Kč, služby GDPR 220,00 Kč, služby VT 20.000,00 Kč, revize 5.000,00 (jídelna), nájemné na 
prezentaci škol 1.000,00 Kč. 
U jiných položek došlo oproti rozpočtu ke zvýšení nákladů – celkem o 158.084,57 Kč - daňové přiznání 
680,- Kč, revize 6.202,50 Kč (škola), údržba software a licence ve škole a jídelně 57.836,15 Kč, údržba 
zeleně o 6.994,00 Kč, prezentace 9.076,00 Kč, ostatní služby o 56.753,00 Kč (škola + jídelna), svoz odpadů 
6.735,92 Kč, program 4.598,00 Kč (jídelna), čištění odpadu 2.860,00 Kč (jídelna), deratizace 2.550,00 Kč 
(jídelna), 3.799,00 Kč výměna dávkovače oplachu (jídelna). V rámci položky údržba software a licence bylo 
nad rámec plánovaného rozpočtu provedeno na počítačích v učebnách č. 17, 5, 10, 12, 13, 16, 9 rozšíření 
paměti RAM ze 4 na 8 GB a instalace WIN 10. U položky ostatní služby byly nad plánovaný rámec rozpočtu 
realizovány - virtuální prohlídka školy, vytvoření profilu školy na Facebooku, ladění klavíru, analýza 
záznamů o škole v internetových katalozích, zhotovení 3 ks roštů do ŠJ, program na normování do školní 
stravovny, zhotovení sítě do okna ve skladu brambor. 
Překročné náklady na služby byly uhrazeny z ušetřených finančních prostředků za energie a za odvody SP 
a ZP (v roce 2021 nebyl použit fond odměn).  
 
účet 527 – Zákonné sociální náklady rok 2020     rok 2021     rozdíl                             

§ 3121 – škola                                            
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců                                     10.850,00 Kč   
Respirátory, roušky, testy                           9.922,68 Kč  

Schválený rozpočet:                         0,00 Kč 
Celkem:                                     20.772,68 Kč      + 20.772,68 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz. 
Na základě dohody o zvýšení kvalifikace hradí škola zaměstnankyni paní Mgr. G. Sršňové studium pro 
výchovné poradce, které bude trvat dva roky (2021-2022). 
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na ONIV škola financovala respirátory, roušky a testy 
částečně z provozních prostředků.  
 
účet 549 – Ostatní náklady z činnosti rok 2020     rok 2021     rozdíl                             

§ 3121 – škola                                            
Ošatné, vleky – ped. prac.        6.800,00 Kč        2.000,00 Kč 
Odvod za kopie – DILIA                    84,00 Kč 
Členský příspěvek – JČMF        850,00 Kč       850.00 Kč 

Schválený rozpočet:             36.000,00 Kč          61.000,00 Kč                   + 25.000,00 Kč 
Celkem:                             7.734,00 Kč           2.850,00 Kč               -  4.884,00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz. 
V roce 2021 došlo ke snížení nákladů oproti roku 2020 o 4.884,00 Kč. Bylo vynaloženo méně finančních 
prostředků na ošatné (opotřebení vlastní lyžařské výzbroje na LVK a vlastní výstroje na sportovním 
kurzu). Odvod za kopie autorskému svazu Dillia nebyl proveden, jelikož firma vystavuje faktury až od 
částky 100 Kč. Odvod za provedené kopie činil za celý rok pouze 14,00 Kč. 
Čerpání bylo oproti schválenému rozpočtu nižší o 58.150,00 Kč. 
Důvod: Předpokládali jsme, že organizace v roce 2021 odvede 50.000,- Kč úřadu práce za nedodržení 
počtu osob se zdravotním postižením. Protože se organizaci podařilo odebrat v dostatečném objemu zboží 
a služby na náhradní plnění, nebyl odvod nutný. 
Ušetřené prostředky byly použity u účtů, u kterých byl překročen rozpočet (účet 518). 
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účet 558 – Náklady z DDM       rok 2020       rok 2021        rozdíl 

§ 3121 – škola          
nákup DD HM nad 3.000,-Kč           512.117,57 Kč        230.907,46 Kč 

§3141 – jídelna 
nákup DDHM nad 3.000,-       36.949,00 Kč     35.007,80 Kč 

Schválený rozpočet:           212.000,00 Kč         238.000,00 Kč               + 26.000,00 Kč 
Celkem:                                549.066,57 Kč        265.915,26 Kč         - 283.151,31 Kč 
 
V roce 2021 došlo ke snížení nákladů o 283.151,31 Kč oproti roku 2020.   
Čerpání bylo oproti schválenému rozpočtu vyšší o 27.915,26 Kč. Toto navýšení bylo částečně pokryto 
z účtu 501, 524 u kterého nebyly finanční prostředky zcela vyčerpány. 
 
Celkem účty 501 – 558 UZ 00300                      2,215.357,24 Kč 

Účelový znak 00301 

§ 3121 – škola          

účet 524 – Zákonné soc. pojištění     
zákonné soc. pojištění odvody SP, ZP                 8.096,00 Kč   

účet 527 – Zákonné soc. náklady 
Zákonné soc. náklady - FKSP                                  0,00 Kč 

Celkem:                         8.096,00 Kč 
 
Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/32/19/2021 ze dne 4.října 2021 a UR/39/17/2021 ze 
dne 20. 12. 2021 byl organizaci schválen zřizovatelem převod peněžních prostředků na provoz z UZ 300 
na UZ 301 na uhrazení mzdových nákladů související s vyplacením peněžních darů z FKSP.  Finanční 
prostředky organizace využila v plné výši. 
 
Celkem účty 524, 527 UZ 000301               8.096,00 Kč 

Účelový znak 00302 

§ 3121 – škola          

účet 551 – Odpisy D N H M            rok 2020       rok 2021         rozdíl    
Odpisy DH a NM                             445.431,00 Kč        452.312,00 Kč 

Schválený rozpočet:                      446.407,00 Kč         452.312,00 Kč             + 5.905,00 Kč 
Celkem:                                           445.431,00 Kč         451.435,00 Kč        + 6.004,00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na provoz – odpisy. 
Na rok 2021 byl zřizovatelem schválen příspěvek na odpisy 448.000,00 Kč. Provedením akustických úprav 
učebny č. 14 došlo k technickému zhodnocení budovy o částku 202.183,00 Kč a zároveň navýšení odpisů 
o 4.312,00 Kč na částku 452.312,00 Kč. Tím se také změnil i odvod za odpisy zřizovateli, a to o částku 
3.758,00 Kč. Olomouckému kraji tedy organizace odvedla z investičního fondu za rok 2021 429.758,- Kč. 
V roce 2021 došlo ke zvýšení nákladů o 6.004,00 Kč oproti roku 2020.   
Čerpání bylo oproti schválenému rozpočtu nižší o 877,00 Kč. Tato částka byla zřizovateli odvedena v lednu 
2022 na základě zaslaného AVIZA ze dne 12.1. 2022. 
 
Celkem účet 551 UZ 00302                            451.435,00 Kč 

Účelový znak 00901 

§ 3121 – škola          

účet 511 – Opravy a udržování               
oprava venkovního hřiště                        214.043,00 Kč   
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Vlivem stáří a povětrnostních podmínek došlo na obvodu venkovního hřiště k uvolnění a zvednutí umělého 
povrchu. Rada Olomouckého kraje svými usneseními UR/11/14/2021 ze dne 15. 2. 2021 a UR/18/19/2021 
ze dne 19. 4. 2021 schválila plán oprav a investic příspěvkových organizací na rok 2021 včetně použití 
fondu investic a současně v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. vydala v souhlas k převodu finančních 
prostředků z rezervního fondu (maximálně do výše 544.000,00 Kč + 70.000,00 Kč) do fondu investic.  
Oprava hřiště byla hrazena z fondu investic (648). 
 
Celkem účet 511 UZ 00901                            214.043,00 Kč 

Účelový znak 00902 

§ 3121 – škola          

účet 501 – Spotřeba materiálu       
bezúplatné nabytí antigenních testů, respirátorů, roušek    98.412,81 Kč 

účet 527 – Zákonné sociální náklady                 
bezúplatné nabytí antigenních testů, respirátorů, roušek    30.898,74 Kč 

Celkem:                                                  129.311,55 Kč 
 
Během roku 2021 obdržela škola prostřednictvím HZS Olomouckého kraje respirátory, roušky a antigenní 
testy pro žáky i zaměstnance.  
 
Celkem účty 501, 527 UZ 00902               129.311,55 Kč 

Účelový znak 33353 – přímé náklady 

účet 501 – Spotřeba materiálu         rok 2020       rok 2021       rozdíl                          

§ 3121 – škola         
Nákup učebnic                    64.155,00 Kč     56.639,00 Kč 
Nákup učebnice-podpůrná opatření      1 323,00 Kč        1.812,00 Kč 
Učební pomůcky           15.306,00 Kč      39.700,00 Kč  
Brožury pro učitele         27.953,00 Kč        4.894,00 Kč 
DKP 1.000 - 3.000 Kč                14.786,00 Kč 
Učební pom. - tech. vybavení pro NG     2.650,00 Kč 

Celkem:        111.387.00 Kč   117.831,00 Kč              + 6.444,00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé náklady. V roce 2021 bylo z přímých nákladů použito na 
nákup spotřebního materiálu o 6.444,00 Kč více, než v roce 2020.  Nejvíce finančních prostředků bylo 
použilo na nákup učebnic pro NG.   
 
účet 512 – Cestovné         rok 2020     rok 2021         rozdíl 

§ 3121 – škola            
Cestovné -  LVK ped. prac.         33.507,00 Kč 
Cestovné – DVPP          4.569,00 Kč       8.059,00 Kč 
Cestovné – maturitní komise            1.332,00 Kč      889,00 Kč 
Cestovné – exkurze         2.409,00 Kč 
Cestovné – doprovod žáků        4.537,00 Kč        3.965,00 Kč 
Cestovné – sport. a jazyk. Kurzy    14.078,00 Kč             7.152,00 Kč 
Cestovné – Startkemp, Bušínov      8.446,00 Kč      16.465,00 Kč 
Cestovné – ostatní pedagogické      3.020,00 Kč     11.168,00 Kč  
Cestovné – ostatní nepedagogické    660,00 Kč       303,00 Kč 

§ 3141 – jídelna 
Cestovné – jídelna          1.296,00 Kč       91,00 Kč 

Celkem:                             73.854,00 Kč     48.092,00 Kč               - 25.762,00 Kč    
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
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V roce 2021 se cestovní výdaje snížily oproti roku 2020 o 25.762,00 Kč. Důvodem snížení výdajů byl menší 
počet pracovních cest jak pedagogických, tak i nepedagogických pracovníků. Již dva roky probíhající 
pandemie Covid-19 způsobila, že učitelé nejezdili skoro na žádná školení, exkurze a ani jako doprovod 
žáků na soutěže. Ušetřené finanční prostředky byly použity na nákup učebních pomůcek, učebnic pro NG.   
 
účet 521 – Mzdové náklady    rok 2020    rok 2021       rozdíl 

§ 3121 – škola         
Mzdové náklady               19,021.003,00 Kč   21,175.642,00 Kč 
z toho:  ped.+ neped.            18,996.703,00 Kč    21.137.892,00 Kč 
            OON                     24.300,00 Kč     37.750.00 Kč  

  (v tom 11.750,00Kč program doučování) 
§ 3141 – jídelna 
Mzdové náklady         1,014.168,00 Kč    954.423,00 Kč 

Celkem:             20.035.171,00 Kč   22,130.065,00 Kč            + 2,094.894,00 Kč 
 
účet 521 – Mzdové náklady (nemocenské dávky) 

§ 3121 – škola        rok 2020     rok 2021     rozdíl 
                                                          119.333,00 Kč    101.059,00 Kč 

§ 3141 – jídelna     
  29.939,00 Kč     35.132,00 Kč 

Celkem:                                           149.272.00 Kč   136.191,00 Kč                - 13.081,00 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
Kromě zaslaných finančních prostředků na přímé náklady obdržela organizace také neinvestiční dotaci 
26.048,00 Kč z Národního plánu obnovy (program doučování - podzim 2021) - rovněž pod UZ 33353.  
Na realizaci doučování bylo vyčerpáno 11.750,00 Kč. Větší počet hodin doučování nebylo možné 
uskutečnit, protože ze strany žáků nebyl o doučování větší zájem. Vratka zpět do státního rozpočtu činila 
14.298,00 Kč. AVIZO bylo zasláno dne 12.1.2022. 
V roce 2021 se objem mzdových prostředků zvýšil o 2,094.894,00 Kč oproti roku 2020. Od 1.1.2021 došlo 
k navýšení platových tarifů u pedagogických i nepedagogických pracovníků.  
Nemocenské dávky byly o 13.081,00 Kč nižší než v předchozím roce – hrazeno z ONIV. 
  
účet 524 – Zákonné a sociální pojištění 

§ 3121 – škola        rok 2020      rok 2021     rozdíl                               
Zákonné sociální pojištění       6,424.599,00 Kč      7,139.002,00 Kč   
z toho:  zdravotní pojištění              1,710.704,00 Kč      1,900.937,00 Kč    
             sociální pojištění                 4,713,895,00 Kč     5,238.065,00 Kč  

§ 3141 – jídelna 
Zákonné sociální pojištění               342.787,00 Kč    323.168,00 Kč 
z toho:  zdravotní pojištění                  91.272,00 Kč      86.048,00 Kč 
             sociální pojištění                 251.515,00 Kč   237.120,00 Kč     

Celkem:                           6,767.386,00 Kč     7,462.170,00 Kč        + 694.784,00 Kč   
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2021 se odvody zvýšily oproti roku 2020 o 694.784,00 Kč z důvodu navýšení objemu mzdových 
prostředků z UZ 33353. 
 
účet 525 – Jiné sociální pojištění   rok 2020      rok 2021       rozdíl 

§ 3121 – škola          
4,2 promile pojištění                          75.776,00 Kč     86.648,00 Kč 

§ 3141 – jídelna 
4,2 promile pojištění                       4.024,00 Kč       4.170,00 Kč 

Celkem:                               79.800,00 Kč     90.818,00 Kč            + 11.018,00 Kč   
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
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V roce 2021 se náklady na jiné sociální pojištění zvýšily oproti roku 2020 o 11.018,00 Kč v důsledku 
zvýšení objemu mzdových prostředků.  
 
účet 527 – Zákonné soc. náklady  rok 2020    rok 2021     rozdíl 

§ 3121 – škola 
Příděl do FKSP 2% z HM                379.852,00 Kč   422.758,00 Kč 
Příděl do FKSP 2% z HM-N.D.              2.388,00 Kč         2.022,00 Kč 
Ochranné prac. pomůcky         7.423,00 Kč        5.491,75 Kč 
Preventivní lékařské prohlídky     250,00 Kč         4.750,00 Kč 
Školení a vzdělávání           1.890,00 Kč     24.092,90 Kč 
DVPP                    0,00 Kč         1.490,00 Kč 
Respirátory, roušky, testy - zaměstnanci           11.744,60 Kč 

§ 3141 – jídelna 
Příděl do FKSP 2% z HM                   20.365,00 Kč      19.088,00 Kč 
Příděl do FKSP 2% z HM-N.D.          598,00 Kč      702,00 Kč 
Ochranné prac. pomůcky        10.588,00 Kč       3.910,25 Kč   
Preventivní lékařské prohlídky     250,00 Kč 
Vzdělávání                             1.150,00 Kč 

Celkem:                                423.604,00 Kč   497.199,50 Kč          +73.595,50 Kč 
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje. 
V roce 2021 se zákonné sociální náklady zvýšily oproti roku 2020 o 73.595,50 Kč z důvodu navýšení 
objemu mzdových prostředků.  
 
účet 549 – Ostatní nákl. z činnosti  rok 2020     rok 2021     rozdíl 

§ 3121 – škola 
Odměny předsedům mat. komisí    11.180,00 Kč       7.540,00 Kč 
 
Celkem:                      11.180.00 Kč       7.540,00 Kč             - 3.640,00 Kč   
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje – ONIV. 
V roce 2021 se ostatní náklady z činnosti snížily o 3.640,00 Kč. 
 
účet 558 – Náklady z DDM    rok 2020     rok 2021     rozdíl 

§ 3121 – škola 
Nákup DDHM nad 3.000,00 Kč   152.566,00 Kč   145.609,50 Kč 
 
Celkem:           152.566,00 Kč   145.609,50 Kč           - 6.956,50 Kč   
 
Hrazeno z neinvestičních prostředků na přímé výdaje – ONIV. 
Organizace použila tyto prostředky na nákup UP a to 6 ks notebooků (128.911,50 Kč) a dataprojektor 
(16.698,00 Kč). S těmito finančními prostředky bylo počítáno v rozpočtu.  
 
Celkem účty 501 – 558 UZ 33353              30,635,516,00 Kč 

Účelový znak 00900 – vlastní zdroje 

účet 501 – Spotřeba materiálu 

§ 3121 – škola 
adaptační pobyt Bušínov – spotř. mat. (úhrada žáky)       4.804,00 Kč 
servis kop. stroje - kop. karty (úhrada žáky)        120,00 Kč   
identifikační čipy                 2.904,00 Kč          

§ 3141 – jídelna 
potraviny                                               773.057,82 Kč  

Celkem:              780.885,82 Kč 
 
Tyto náklady na spotřební materiál byly hrazeny žáky a zaměstnanci. 
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účet 518 – Ostatní služby 

§ 3121 – škola 
sportovní a jazykové kurzy (úhrada žáky)            80.144,00 Kč 
adaptační pobyt – Startkemp (úhrada žáky)        88.960,00 Kč 
adaptační pobyt – Bušínov (úhrada žáky)        73.610,00 Kč 
vystavení, prodloužení ISIC karty (úhrada žáky)       26.390,00 Kč 
karta na kopírování – převod z HČ do nákladů DČ      100,00 Kč 

Celkem:                                                      269.204,00 Kč 
 
Všechny náklady na ostatní služby byly hrazeny žáky a zaměstnanci. 
 
Celkem účty 501, 518 – vlastní zdroje              1,050.089,82 Kč 

Účelový znak 33063 – projekt v rámci OP VVV 

§ 3121 – škola  

účet 501 – spotřeba materiálu 
učebnice                  2.198,00 Kč 
DKP 1.000 – 3.000 Kč                                14.726,37 Kč 

účet 512 – cestovné 
DVPP                 580,00 Kč 

účet 518 – ostatní služby 
rodilý mluvčí AJ                                                            42.500,00 Kč 

účet 521 – mzdové náklady 
HM – prostředky na platy            70.000,00 Kč 
OON – dohody             115.450,00 Kč 

účet 524 – zákonné sociální pojištění 
sociální pojištění              17.360,00 Kč 
zdravotní pojištění                6.300,00 Kč 

účet 525 – jiné sociální pjištění 
sociální pojištění 4,2 promile z HM                         40,00 Kč 

účet 527 – zákonné sociální náklady 
základní příděl do FKSP 2% z HM            1.400,00 Kč 
školení a vzdělávání pedagogických pracovníků        4.470,00 Kč 
DVPP                   5.200,00 Kč 

účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku 
UP  od 3.000 Kč                                  25.405,25 Kč 
UP  od  3.000 Kč - technické                9.399,00 Kč 

Celkem:                                                           315.028,62 Kč 
 
Finanční prostředky byly použity na realizaci projektu v rámci OP VVV – Šablony pro SŠ II. 
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 února 2020 a byl ukončen v červnu 2022. 
 
Celkem účty 501 - 558 – projekt OP VVV             315.028,62 Kč 
 
 
Náklady v HČ celkem za rok 2021                  35,018.877,23 Kč
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VÝNOSY V HLAVNÍ ČINNOSTI 
 
Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje 
 
účet 672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů  

a) transferový podíl                                 167.301,07 Kč 
 
b) příspěvek na provoz – odpisy      UZ 00302                      451.435,00 Kč 

Skutečná výše odpisů byla 506.340,00 Kč – účet 551.   
Z hlavní činnosti bylo použito na odpisy 451.435,00 Kč. 
Z doplňkové činnosti bylo použito na odpisy 54.905,00 Kč.  
Olomouckému kraji bylo odvedeno z investičního fondu 429.758,00 Kč.  
Plánovaný rozpočet na odpisy v hlavní činnosti byl 448.000,00 Kč, rozpočtovým opatřením byly odpisy 
navýšeny o 4.312,00 z důvodu technického zhodnocení budovy (akustická úprava učebny). Využity byly 
prostředky ve výši 451.435,00 Kč.  
 
c) příspěvek na provoz         UZ 00300                              2,458.904,00 Kč   

z toho:  škola              3121                       2,088.904,00 Kč   
Náklady:   účet 501 spotřeba materiálu                                                                       190.025,91 Kč 

účet 502 spotřeba energie                      458.541,44 Kč 
účet 511 opravy a udržování                291.652,19 Kč 
účet 518 ostatní služby                  648.513,01 Kč 
účet 527 zákonné soc. náklady                                                      20.772,68 Kč 
účet 549 ostatní náklady z činnosti              2.850,00 Kč 
účet 558 náklady z drobného dl. majetku             230.907,46 Kč 

Nedočerpáno:                                                                                                         - 245.641,31 Kč 

    jídelna           3141             370.000,00 Kč 
Náklady:   účet 501 spotřeba materiálu                                                                           47.705,16 Kč 

účet 502 spotřeba energie                 174.464,05 Kč 
účet 511 opravy a udržování                  45.997,60 Kč 
účet 518 ostatní služby                    68.919,94 Kč 
účet 558 náklady z drobného dl. majetku               35.007,80 Kč 

Přečerpáno:                                                                                                                + 2.094,55 Kč 
 
V roce 2021 jsme obdrželi příspěvek na provoz nižší o 40.000 Kč než v roce 2020.  
Částka 8.096 Kč byla odečtena od příspěvku na provoz (UZ300), jelikož jsme ji se souhlasem zřizovatele 
převedli na úhradu mzdových prostředků (UZ301) v souvislosti s vyplacením peněžních darů z FKSP.  
Z provozních prostředků nebylo vyčerpáno 243.546,76 Kč. Důvodem byly nižší náklady na energie 
(elektrická energie, voda, teplo), spotřebu materiálu a ostatní náklady 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. 
 
d) převod příspěvku na provoz z UZ 300 na UZ 301 – uhrazení mzdových nákladů související 
    s vyplacením peněžních darů z FKSP    UZ 00301         8.096,00 Kč   

Náklady:   účet 524 zákonné soc. pojištění - odvody SP, ZP                                                   8.096,00 Kč 
   účet 527 – zákonné soc. náklady 

Celkem:                                                                                                                   8.096,00 Kč 
 
Finanční prostředky byly použity beze zbytku.  
 
Celkem účet 672 – příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje    3,085.736,07 Kč 
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Dotace z rozpočtu MŠMT 
 
účet 672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů  

a) dotace – přímé náklady        UZ 33353                        30,635.516,00 Kč 

z toho:  platy škola                                          3121                                  21,137.892,00 Kč 
   platy jídelna                          3141                                      954.423,00 Kč     
 
Škola: Objem finančních prostředků na platy se zvýšil oproti roku 2020 o 2,141.189,- Kč.   
Jídelna: Objem finančních prostředků na platy se snížil oproti roku 2020 o  59.745,00 Kč. 

Finanční prostředky na platy byly vyčerpány a do státního rozpočtu se nic neodvádělo.  
 
   OON – DPP                                                                                   37.750,00 Kč 
 
Objem finančních prostředků se zvýšil oproti roku 2020 o 13.450,00 Kč. Finanční prostředky na OON nebyly 
vyčerpány v plné výši a do státního rozpočtu bylo odvedeno 14.298,00 Kč z národního programu 
doučování. Podrobnější informace jsou uvedeny v komentáři u nákladů. 
                           

pojistné, FKSP škola                           3121                   7,532.197,00 Kč   
Náklady:   účet 524 zákonné soc. pojištění                                                            7,139.002,00 Kč 
            účet 527 zákonné soc. náklady                                                                  424.780,00 Kč 

Přečerpáno:                                                                                                             + 31.585,00 Kč 

   pojistné, FKSP jídelna                      3141                                385.638,00 Kč 
Náklady:   účet 524 zákonné soc. pojištění                                                                 323.168,00 Kč 
                  účet 527 zákonné soc. náklady                                                                      19.790,00 Kč 

Nedočerpáno:                                                                                                            - 42.680,00 Kč 
 
Objem finančních prostředků na pojistné + 2% do FKSP se zvýšil oproti roku 2020 o 745.729,00 Kč, protože 
se zvýšil objem prostředků přidělených na platy.  
Finanční prostředky nebyly vyčerpány v plné výši. Nevyčerpaná částka 11.095,00 Kč byla převedena do 
přímých nákladů na vzdělání – v ONIV bylo o tuto částku čerpáno více. Úspora 11.095,-Kč za odvody 
vznikla tím, že organizace nehradila odvody z OON, protože příjmy z DPP byly u každého zaměstnance 
v jednom měsíci do 10.000,- Kč, a proto organizace nemusela provádět ZP a SP. Dále organizace ušetřila 
odvody SP za zaměstnance, kteří byli v průběhu roku v karanténě a odvod za sociální pojištění v době 
karantény platil stát.  
      
   přímé O N I V škola              3121                        521.180,00 Kč 
Náklady:   účet 501 spotřeba materiálu                                                                          117.831,00Kč 
                  účet 512 cestovné                                                                                        48.001,00 Kč 
                 účet 518 ostatní služby                                                                                      
                  účet 521 mzdové náklady - nemoc. dávky                                                 101.059,00 Kč 
                  účet 525 jiné soc. pojištění                                                                            86.648,00 Kč 
                  účet 527 zákonné soc. náklady                                                                       47.569,25 Kč 
                  účet 549 ostatní náklady z činnosti                                                                  7.540,00 Kč 
                  účet 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku                           145.609,50 Kč 

Přečerpáno:                                                                                                             + 33.077,75 Kč 

   přímé O N I V jídelna       3141                        66.436,00 Kč 
Náklady:   účet 512 cestovné                                                                 91,00 Kč 
              účet 521 mzdové náklady - nemoc. dávky                           35.132,00 Kč 
              účet 525 jiné soc. pojištění                                                                           4.170,00 Kč 
              účet 527 zákonné soc. náklady                                                                        5.060,25 Kč 

Nedočerpáno:                                                                                                            - 21.982,75 Kč 
 
Čerpání finančních prostředků na přímé ONIV byly překročeno o 11.095,00 Kč. Tato částka byla 
převedena z pojistného, kde nebyla vyčerpána.  
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V roce 2021 jsme obdrželi na přímé ONIV 587.616,00 Kč, což je o 335.955,00 Kč více než v roce 2020. 
Jen za pracovní neschopnosti zaměstnanců za prvních 14 dnů jsme uhradili za celý rok 136.191,00 Kč. 
Jelikož jsme předpokládali, že finanční prostředky nám nebudou stačit na pokrytí veškerých ONIV, požádali 
jsme zřizovatele o převod finančních prostředků ze mzdových nákladů do ONIV. Rozpočet na ONIV po 
úpravě k 22.6.2021 byl zvýšen o 32.734,00 Kč na 523.790,00 Kč. Po další rozpočtové úpravě dne 
3.12.2021 nám byla částka zřizovatelem navýšena o 63.826,00 Kč na 587.616,00. Rozpočet na ONIV 
k 31.12.2021 činil celkem 587.616,00 Kč. Celkem bylo vyčerpáno na ONIV 598.711,00 Kč. Organizace 
přečerpala ONIV o 11.095,00 Kč oproti rozpočtu, jelikož tuto částku ušetřila na odvodech ZP a SP ve 
mzdových prostředcích. 
Ve škole byly finanční prostředky použity na nákup brožur pro pedagogické pracovníky, cestovné, školení 
pedagogických a provozních pracovníků, pojištění 4,2 promile, nemocenské dávky v době pracovní 
neschopnosti, zákonné soc. náklady (lékařské prohlídky), na jiné soc. náklady (ochranné prac. prostředky, 
preventivní prohlídky, školení), ostatní náklady z činnosti (odměny předsedům maturitních komisí) a na 
nákup učebních pomůcek. 
V jídelně byly finanční prostředky použity na cestovné, nemocenské dávky v době pracovní neschopnosti, 
pojištění 4,2 promile, zákonné soc. náklady (lékařské prohlídky), na jiné soc. náklady (ochranné prac. 
pomůcky).  
Finanční prostředky byly vyčerpány a do státního rozpočtu se nic neodvádělo. 
 
Celkem účet 672 – dotace z rozpočtu MŠMT                    30,635.516,00 Kč 
 
 
Dotace od jiných poskytovatelů nebo z jiných zdrojů 
 
a) Šablony pro SŠ II 

Na základě žádosti obdržela naše organizace dotaci na projekt s názvem „Šablony pro Gymnázium 
Zábřeh II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016471. 
Dotace byla poskytnuta ve výši 877.939,00 Kč pod UZ 33063. 

z toho – z Evropského sociálního fondu                                  746.248,14 Kč (85%) 
           -  ze státního rozpočtu                                                  131.690,86 Kč (15%) 

Projekt OP VVV byl zahájen v únoru 2020 a ukončen v lednu 2022 – projekt bez partnerů. 

Obdržení zálohy – 13.2.2020 v plné výši 877.939,00 Kč 
 
Příjem dotace 2020                                                                                                    877.939,00 Kč 
 
Náklady v roce 2021 - neinvestice 

- účet 501 spotřeba materiálu                                                                          16.924,37 Kč 
- účet 518 cestovné                                                                                                           580,00 Kč 
- účet 518 ostatní služby                                                                                                42.500,00 Kč 
- účet 521 mzdové náklady                                                                                        185.450,00 Kč 
- účet 524 zákonné soc. pojištění                                                                                   23.660,00 Kč 
- účet 525 jiné soc. pojištění                                                                                             40,00 Kč 
- účet 527 zákonné soc. náklady                                                                                    11.070,00 Kč 
- účet 558 náklady z drobného dlouh. majetku                                                              34.804,25 Kč 

Celkem:                                                                                                                      315.028,62 Kč  
 
Finanční prostředky byly přiděleny ze SR 15% a z evropského sociálního fondu 85%. 
Finanční prostředky byly vyčerpány bezezbytku. 
 
Celkem účet 672 (Šablony)                                315.028,62 Kč 
 
Celkem účet 672                             34,036.280,69 Kč 
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Výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy 
 
účet 602 – výnosy z prodeje služeb   

- tržby za kopírování                                                                                                        100,00 Kč 
- tržby za identifikační čipy – žáci                                                                                1.035,00 Kč 
- tržby za žákovské knížky – žáci                                                                                  1.547,00 Kč 
- školní výlety a exkurze – žáci                                                                                             0,00 Kč 
- tržby za šatní zámek + klíče – žáci                                                                                   120,00 Kč 
- tržby za opis vysvědčení                                                                                             1.280,00 Kč 
- tržby za lyžařské výcviky – žáci                                                                                 3.840,00 Kč 
- tržby za sportovní a vodácký kurz – žáci                                                                     80.144,00 Kč 
- tržby za adaptační pobyt STARTKEMP – žáci                                                           92.617,00 Kč 
- tržby za adaptační pobyt BUŠÍNOV – žáci                                                                 74.757,00 Kč 
- tržby za ISIC karty – vystavení, prodloužení – žáci                                                     26.390,00 Kč 
- omluvné listy – žáci                                                                                                          792,00 Kč   
- poškozené učebnice                                                                                                        70,00 Kč           
- tržby za obědy – žáci                                                                                                614.430,00 Kč  
- tržby za obědy – zaměstnanci                                                                                   162.956,00 Kč 

Celkem účet 602 (výnosy z prodeje služeb)                                  1,060.078,00 Kč 
 
V roce 2021 byly výnosy z prodeje nižší o 95.351,- Kč než v roce 2020. 
Pandemie Covid-19 zamezila realizaci řady naplánovaných akcí, které se dříve každoročně uskutečňovaly 
- např. lyžařské výcviky, kulturní představení pro žáky, školní výlety, exkurze.  
Z účtu tržby z prodeje jsou kryty v hlavní činnosti potraviny, identifikační čipy, kulturní představení pro žáky, 
lyžařské výcviky, sportovní kurzy, nákup studijních průkazů a žákovských knížek, nákup kopírovacích karet, 
nákup učebnic atd. 
 
účet 648 – čerpání fondů 

- použití na opravu školního hřiště - IF                    214.043,00 Kč 

Celkem účet 648  (čerpání fondů)                                                214.043,00 Kč 
 
účet 649 – ostatní výnosy z činnosti 

- bezúplatné nabytí respirátorů, roušek, antigenních testů            129.311,55 Kč     

Celkem účet 649 (ostatní výnosy z činnosti)                                                 129.311,55 Kč   
 
 
Výnosy celkem za rok 2021 (hlavní činnost)            35,439.713,24 Kč   
 
 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V HLAVNÍ ČINNOSTI 
 
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 je kladný + 420.836,01 Kč. 
 
Výsledek hospodaření škola                 + 422.930,56 Kč 
Výsledek hospodaření jídelna                                         -   2.094,55 Kč 
Transferový podíl                                                            - 167.301,07 Kč 
Skutečný výsledek hospodaření za provoz                  + 253.534,94 Kč 
 
Výnosy celkem za rok 2021                                                         35,439.713,24 Kč 
Náklady celkem za rok 2021                                                                                35,018.877,23 Kč 
Transferový podíl za rok 2021                - 167.301,07 Kč 
 
 
VH v hlavní činnosti za rok 2021             + 253.534,94 Kč 
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Výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl vytvořen především úsporou nákladů na energie (el. energie, 
voda, teplo a služby) a úsporou spotřebního materiálu.  
Probíhající pandemie onemocnění Covid-19 v roce 2021 znemožnila po dobu několika měsíců přítomnost 
žáků ve škole. Nebylo proto nutné vytápět všechny prostory stejně, jako když jsou ve škole přítomni všichni 
žáci, učitelé a zaměstnanci. Rozpočtovaná částka na energie byla proto výrazně vyšší než vykázaná 
skutečnost. 
 
 
HOSPODAŘENÍ S FONDY 
 
Investiční fond - 416 
 
Investiční fond je v naší organizaci tvořen odpisy z HČ a DČ. Od Olomouckého kraje jsme v roce 2021 
obdrželi na odpisy celkem 452.312,- Kč a odvod zřizovateli byl 429.758,- Kč. Skutečné odpisy činily 
451.435,- Kč. Rozdíl mezi finančními prostředky, které jsme obdrželi od Olomouckého kraje, a skutečnými 
odpisy byl 877,00 Kč. Tyto finanční prostředky byly vráceny v lednu 2022 zřizovateli. 
 
Počáteční stav k 1. 1. 2021    účetně: 379.466,05 Kč  finančně: 204.537,63 Kč   

Tvorba: odpisy DHNM                             506.340,00 Kč      506.340,00 Kč 
   a) hlavní činnost             451.435,00 Kč                451.435,00 Kč 
    b) doplňková činnost         54.905,00 Kč              54.905,00 Kč 
   převod z RF        416.226,00 Kč     416.226,00 Kč 
Celkem tvorba                               922.566,00 Kč          922.566,00 Kč 

Celkem PS + tvorba                          1,302.032,05 Kč          1,127.103,63 Kč 

Čerpání: odvod zřizovateli (odpisy)      429.758,00 Kč      429.758,00 Kč 
   Akustická úprava učebny     202.183,00 Kč     202.183,00 Kč 
   Oprava venkovního hřiště     214.043,00 Kč     214.043,00 Kč 
Celkem čerpání                 845.984,00 Kč       845.984,00 Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2021                                    456.048,05 Kč          281.119,63 Kč 
Finanční nekrytí                                                                                                     - 174.928,42 Kč 
 
Investiční fond je nekrytý z důvodu pohledávky za UNION bankou od roku 2003 částkou 175.904,42 Kč a 
naším závazkem v částce 976,00 Kč, což je vratka za nevyčerpané odpisy z roku 2020, která byla zaslána 
zřizovateli v lednu 2021, avšak nebyla správně zaúčtována. 
Dne 29. 3. 2017 se konalo 60. zasedání věřitelského výboru. Na tomto 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 ve výši 224.237,- Kč. Tato částka byla odvedena Olomouckému kraji dne 21. 12. 2017. 
Na základě e-mailové konzultace ke konkurznímu řízení na Union banku nám bylo sděleno Ing. Jiřím Palou, 
že konkurzní řízení nadále trvá, věřitelé mohou po třetí částečné platbě (prosinec 2017) očekávat 
v horizontu dvou let v pořadí čtvrtou, poslední platbu, a to ve výši 2-3 % ze zjištěné výše pohledávek. Tím 
by měl celkový výnos konkurzu dosáhnout 42 - 43% a po této čtvrté platbě, konečnému rozvrhu, by mělo 
dojít k ukončení konkursu. 
Dne 17.2.2022 nám Ing. Jiří Pala sdělil, že k realizaci v pořadí čtvrté částečné platby (tzv. konečného 
rozvrhu) ve výši 3,3% pohledávek by mělo dojít v polovině měsíce května 2022. Potom by měl soud vydat 
rozhodnutí o zrušení konkurzu a odvolat správce konkurzní podstaty. 
Účetně byla tato pohledávka zaúčtována tak, že byla zrušena 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 tohoto doporučení došlo k odúčtování 
pohledávky z rozvahy na podrozvahový účet. Účetní zápisy byly provedeny na základě doporučení Odboru 
ekonomického Krajského úřadu Olomouckého kraje (Mgr. Olga Fidrová), který spolupracoval s ing. 
Milanem Langem, zástupcem společnosti Daňové Poradenství Tomáš Paclík, a.s. 
Do dnešního dne však nebylo vyřešeno, jak zaúčtovat finanční nekrytí na Investičním a Rezervním fondu.  
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Rezervní fond – 413 
 
Počáteční stav k 1. 1. 2021       účetně:  1,160.063,66 Kč  finančně: 950.986,60 Kč 

Tvorba: příděl ze zlepšeného VH                      253.509,80 Kč                      253.509,80 Kč 
Celkem tvorba                                                   253.509,80 Kč                       253.509,80 Kč 

Celkem PS + tvorba                                       1,413.573,46 Kč                       1,204.496,40 Kč       

Čerpání:                                            416.226,00 Kč                   416.226,00 Kč 
Celkem čerpání                                                           416.226,00 Kč               416.226,00 Kč         

Zůstatek k 31. 12. 2021                                997.347,46 Kč                     788.270,40 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. 2021               účetně: 752.551,00 Kč  finančně:   620,00 Kč 

Tvorba: nespotřebované dotace - šablony 15%         112.789,65 Kč 
nespotřebované dotace - šablony 85%             639.141.35 Kč 

Celkem tvorba                                                           751.931,00 Kč 

Celkem PS + tvorba                                          752.551,00 Kč        752.551,00 Kč 

Čerpání: šablony 15%                                         47.255,09 Kč          47.255,09 Kč  
   šablony 85%                      267.773,53 Kč      267.773,53 Kč 
Celkem čerpání                   315.028,62 Kč       315.028,62 Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2021          437.522,68 Kč        437.522,68 Kč 
 
Finanční prostředky na projekt OPVV - šablony byly zaslány na běžný účet organizace v plné výši v únoru 
2020. Jelikož projekt má dobu trvání 24 měsíců, převedla organizace nespotřebované finanční prostředky 
v částce 751.931,00 Kč k 31.12.2020 z dohadných položek do rezervního fondu, ale již neprovedla 
analytický převod z běžného účtu 241 100 na běžný účet 241 300. Proto nebyl na konci roku 2020 rezervní 
fond finančně krytý. Z rezervního fondu bude organizace čerpat finanční prostředky na projekt až do jeho 
ukončení v roce 2022.   
 
Fond odměn - 411                           
 
Počáteční stav k 1. 1. 2021     účetně:   15.000,00 Kč  finančně:   15.000,00 Kč 

Tvorba: příděl ze zlepšeného VH                          5.000,00 Kč         5.000,00 Kč 
Celkem tvorba                                                        5.000,00 Kč                     5.000,00 Kč 

Celkem PS + tvorba                                           20.000,00 Kč             20.000,00 Kč 

Čerpání: na odměny                        0,00 Kč              0,00 Kč 
Celkem čerpání                                                        0,00 Kč              0,00 Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2021           20.000,00 Kč       20.000,00 Kč 
 
V roce 2021 organizace fond odměn nečerpala. 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb – 412 
 
Počáteční stav k 1. 1. 2021    účetně:   1,417.496,91 Kč  finančně: 1,364.453,91 Kč  

Tvorba: základní příděl 2% z HM                446.230,00 Kč          441.680,00 Kč 
    splátky půjček                                                       4.150,00 Kč 
Celkem tvorba                         446.230,00 Kč          445.830,00 Kč 

Celkem PS + tvorba                        1,863.726,91 Kč               1,810.283,91 Kč 
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Čerpání: příspěvek na stravování                     44.776,00 Kč                   44.776,00 Kč 
kultura, tělovýchova a sport              66.744,00 Kč            66.460,00 Kč 
dary při výročích                               23.950,00 Kč                      23.950,00 Kč 
vitamínové prostředky                       42.000,00 Kč                    42.000,00 Kč 
očkování pro zaměstnance                  4.045,00 Kč       4.045,00 Kč  

Celkem čerpání                             181.515,00 Kč       181.231,00 Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2021           1,682.211,91 Kč             1,629.052,91Kč 
Rozdíl                                               - 53.159,00 Kč 
 
Rozdíl mezi účtem 412 (účetní) a 243 (finanční)                                          - 53.159,00 Kč 
- 2% z HM 2021 (prosinec)                                          53.159,00 Kč 

Z FKSP nebyly převedeny žádné prostředky do fondu investic. 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. 
 
 
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. 2021 byl pořízen majetek v hodnotě                              724.233,70 Kč 
 
účet 021 – budovy                                                                                                  202.183,00 Kč 
vstupní cena nad 40.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok   

účet 022 – sam. mov. věci a soubory mov. věcí                                                   0,00 Kč 
vstupní cena nad 40.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok 

účet 013 – software                                                                                        0,00 Kč 
vstupní cena nad 60.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok 

účet 018 – programy                                                                                             0,00 Kč 
vstupní cena od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok  

účet 028 – DDHM (učební pomůcky a provozní majetek)                                   437.387,11 Kč 
vstupní cena od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok 

Majetek byl pořízen z finančních prostředků Olomouckého kraje na provoz a z neinvestičního příspěvku na 
přímé náklady na vzdělávání ONIV. 
 
Majetek vedený v podrozvahové evidenci 
 
účet 901 – jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        4.598,00 Kč 
vstupní cena od 1000,- Kč do 7.000,- Kč (program na normování - ŠJ) 

účet 902 – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                80.065,59 Kč 
vstupní cena od 1000,- Kč do 3.000,- Kč (učební pomůcky, provozní majetek)                                                         

z toho učební pomůcky: UP do TV                                                                              6.480,00 Kč  
                                       tablet 3ks                                                                               4.767,00 Kč       
                                       kamera 2ks, tablet                                                                  7.569,00 Kč   
                                        WEB kamera 4 ks                                                                  8.367,00 Kč 

z toho provozní majetek: gastronádoby do ŠJ                                                                 13.611,29 Kč 
       čtečka čipů                                                                             1.570,00 Kč 
                                        automatický dávkovač dezinfekce                                        1.682,00 Kč 
                                        parní stěrky na úklid oken                                                     3.570,00 Kč 
                                       zhotovení nábytku do kabinetu CJ                                         9.565,00 Kč 

    popelnice 2ks                                                                         2.129,00 Kč 
WEB kamera 4 ks                                                                  6.419,00 Kč 
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grafický tablet, bezdrátová sluchátka                                 2.776,00 Kč 
deskové hry (Šablony pro SŠ II)                                         6.831,30 Kč 
stolička ke klavíru 2 ks                                                        3.780,00 Kč 

        laserový metr                            949,00 Kč    

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (číslo účtu 902) byl pořízen z finančních prostředků Olomouckého 
kraje na provoz a z neinvestičního příspěvku na přímé náklady na vzdělávání ONIV. 
 
K 31. 12. 2021 byl vyřazen majetek v hodnotě                      503.127,33 Kč 
 
účet 022 – sam. hm. mov. věci, soubory hm. mov. věcí                         18.872,70 Kč 
vyřazení kopírovacího stroje 

účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                      99.148,40 Kč  
Lego Dacta 

účet 028 – drobný dlouh. hmotný majetek                                                              196.175,75 Kč 
 
Vyřazen byl starý nábytek (židle, vitríny, stolek, skříňky, křeslo), PC, zrcadlo, notebooky, nástěnná mapa, 
dataprojektor, rotační olejová vývěva, video, audiokazety, lego. Všechen tento majetek byl posouzen 
odbornými firmami a doporučen k vyřazení, protože byl nefunkční a neopravitelný (případně by oprava byla 
nerentabilní). 
 
Majetek vedený v podrozvahové evidenci 
 
účet 902 – drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                            88.930,48 Kč 
Kancelářské židle, nástěnné hodiny, tiskárna, paměťová karta, rychlovarná konvice, videokazety, 
karimatky, míče, hokejky, buzoly, mapy (D, Z, Bi), fotbalové míče, vzduchovka, lavičky, interaktivní 
učebnice, audiokazety. 
 
Svěřený majetek, který Gymnázium Zábřeh plně využívá pro plnění hlavního účelu (výchovy a vzdělávání 
žáků), je během roku opravován, případně vyřazován, pokud je neopravitelný nebo z důvodu poškození 
nebo zastaralosti nepoužitelný. 
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 byl posouzen odbornými firmami, které v případě nemožnosti nebo nerentabilnosti 
opravy vystavily potvrzení, a poté byl tento majetek likvidován firmou EKO servis Zábřeh. 
Inventura majetku byla provedena k 31. 12. 2021. Majetek byl zkontrolován dílčími komisemi a hlavní 
inventarizační komisí, které neshledaly žádné přebytky ani manka. 
Inventura se shoduje s účetní uzávěrkou k 31. 12. 2021 – kontrola hlavní knihy. 
 
Přehled darů  
V roce 2021 naše organizace neobdržela žádné finanční ani věcné dary. 
 
Prodaný majetek 
V roce 2021 nebyl prodán žádný majetek. 
 
Pojistné události na majetku 
V roce 2021 v naší organizaci nedošlo k žádné pojistné události. 
 
 
Výpočetní technika 
V naší škole se nachází 132 ks výpočetní techniky (83 ks stolních PC + 22 ks notebooků + 26 ks tabletů 
+ 1 server). 
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
 
Náklady v doplňkové činnosti                     
             rok 2020     rok 2021   rozdíl 

Pronájem nemovitého majetku včetně služeb 
 
účet 501 – spotřební materiál      231,00 Kč            124,00 Kč        - 107,00 Kč 

materiál na drobné opravy                  0,00 Kč       124,00 Kč 
čisticí prostředky                      231,00 Kč            0,00 Kč 

Částka 124,- Kč byla vynaložena na čisticí prostředky jako náklad spojený s pronájmem učebny.   
Tyto náklady DČ snižují náklady v HČ. 
 
účet 502 – spotřeba energie       45.870,00 Kč     41.846,00 Kč     - 4.024,00 Kč      

elektrická energie                     7.473,00 Kč            5.697,00 Kč 
                   vodné, stočné                                37.269,00 Kč          35.668,00 Kč 
                   teplo                                                  1.128,00 Kč              481,00 Kč 

Náklady na energie se v roce 2021 snížily z důvodu nižší spotřeby vody (vodné, stočné), elektrické energie 
i plynu v pronajímaných bytech. Tyto náklady DČ snižují náklady v HČ. 
 
účet 511 – opravy a udržování       80.195,00 Kč     12.527,00 Kč     - 67.668,00 Kč 
z toho:  movitý majetek       76.377,00 Kč     12.527,00 Kč 
   oprava odpad. potrubí              0,00 Kč      12.527,00 Kč 
         sporáky do sl. bytů vč. zapojení       19.999,00 Kč 
   výměna plynového kotle ve sl. bytě  56.378,00 Kč 

nemov. majetek do 100 tis. Kč      3.818,00 Kč 
   oprava z nájmu nebyt. prostor           3.818,00 Kč 

V roce 2021 se náklady na opravy movitého majetku snížily o 67.668,00 Kč a náklady na opravy 
nemovitého majetku do 100 tis. Kč nebyly provedeny žádné.  
Opravy z nájmu nebytových prostor snižují náklady v HČ. 
 
účet 518 – ostatní služby          7.511,50 Kč       7.198,50 Kč       - 313,00 Kč 
z toho:  revize (komíny, plyn. kotle)               7.160,50 Kč         7.087,50 Kč 
   likvidace odpadů                        535,00 Kč         111,00 Kč 

Náklady na ostatní služby se v roce 2021 nepatrně snížily.  
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               4.391,00 Kč       4.394,00 Kč              + 3,00 Kč   
z toho:  sociální zabezpečení             3.224,00 Kč       3.224,00 Kč 
       zdravotní pojištění            1.167,00 Kč       1.170,00 Kč 

Odvod organizace z vyplacených odměn na zdravotní zabezpečení je nepatrně vyšší. To je pravděpodobně 
způsobeno zaokrouhlováním. 
 
účet 525 – jiné sociální pojištění                56,00 Kč         56,00 Kč                 + 0,00 Kč   
                  pojištění 4,2 promile        56,00 Kč                  56,00 Kč     

Odvod zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu 
zůstal ve stejné výši jako v roce 2020. 
 
účet 527 – zákonné soc. náklady                260,00 Kč      260,00 Kč         + 0,00 Kč   
                  příděl do FKSP                   260,00 Kč           260,00 Kč     



Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

 

- 57 - 

Odvod z hrubých mezd do FKSP zůstal stejný jako v roce 2020. 
 
účet 551 – odpisy D N H M                          56.411,00 Kč     54.905,00 Kč           - 1.506,00 Kč   
                  odpisy D N H M                           56.161.00 Kč      56.411,00 Kč     

Náklady na odpisy se snížily o 1.506,00 Kč, protože během roku 2021 bylo méně pronájmů nebytových 
prostor. 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. Odpisy ze služebních bytů tvoří 55% z celkových odpisů. Odpisy  
z DČ jsou vždy finančními prostředky investičního fondu. 

 
Pořádání kurzů a školení včetně lektorské činnosti 
 
účet 501 – spotřební materiál      762,00 Kč            0,00 Kč         - 762,00 Kč      
   kancelářský papír                                745,00 Kč                0,00 Kč 
   čistící prostředky          17,00 Kč                    0,00 Kč 

Naše organizace v rámci doplňkové činnosti pořádala přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ. 
Náklady na kancelářský papír, čistící prostředky, energie, opravy a materiál nebyly v roce 2021 vůbec 
hrazeny, protože kurzy probíhaly online formou.  
 
účet 502 – spotřební energie       279,00 Kč         0,00 Kč   - 279,00 Kč      
      vodné, stočné          51,00 Kč          0,00 Kč 

teplo             98,00 Kč          0,00 Kč 
elektrická energie       130,00 Kč          0,00 Kč      

Tyto náklady DČ snižují náklady v HČ. 
 
účet 511 – opravy a udržování      291,00 Kč           0,00 Kč   + 291,00 Kč      
   nemovitý majetek do 100.000 Kč   291,00 Kč          0,00 Kč      

Opravy v učebnách snižují náklady v HČ. 
 
účet 518 – ostatní služby          1.110,00 Kč         0,00 Kč      - 1.110,00 Kč      
   revize            39,00 Kč          0,00 Kč        

servis kopírovacího stroje        1.071,00 Kč             0,00 Kč        

Revize a servis kopírovacího stroje snižují náklady v HČ 
 
účet 521 – mzdové náklady       11.600,00 Kč     12.000,00 Kč          + 400,00 Kč 
                  mzdové náklady – OON     11.600,00 Kč      12.000,00 Kč    

Mzdové náklady jsou vynaloženy na odměny z DPP pro pedagogické zaměstnance, kteří vedou přípravné 
kurzy k přijímacím zkouškám. Přípravné kurzy se pořádají jedenkrát týdně od února do dubna. Za rok 2021 
se náklady na odměny z DPP nepatrně zvýšily o 400,- Kč.               
 
účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku   178,00 Kč            0,00 Kč    - 178,00 Kč      

Tyto náklady DČ snižují náklady v HČ. 
 
Celkem náklady za rok 2021                        146.310,50 Kč 
 
 
Výnosy v doplňkové činnosti 
             rok 2020     rok 2021   rozdíl 

Pronájem nemovitého majetku včetně služeb 
 
účet 602 – výnosy z prodeje služeb     52.766,00 Kč     43.515,00 Kč      - 9.251,00 Kč 
- elektrická energie                                       7.320,00 Kč              5.697,00 Kč           - 1.623,00 Kč 
- vodné a stočné                                        37.269,00 Kč         35.668,00  Kč           - 1.601,00 Kč  
- plyn                                                            1.281,00 Kč                481,00 Kč              - 800,00 Kč  
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- revize                                                         157,00 Kč                  84,00 Kč                - 73,00 Kč 
- opravy                                                        3.818,00 Kč                473,00 Kč           - 3.345,00 Kč  
- likvidace odpadu                                        351,00 Kč                111,00 Kč              - 240,00 Kč 
- odpisy                                                         2.339,00 Kč                877,00 Kč           - 1.462,00 Kč 
- čisticí prostředky                                         231,00 Kč                124,00 Kč              - 107,00 Kč 

Výnosy z prodeje služeb za rok 2021 jsou nižší než v roce 2020. Snížila se spotřeba elektrické energie  
a tepla, vodné a stočné, revize, opravy, likvidace odpadu, čistící prostředky.   
Tyto výnosy neovlivní výsledek hospodaření, protože jsou ve stejné výši přeúčtovány na nákladové účty.   
 
účet 603 – výnosy z pronájmů       337.066,00 Kč   330.453,00 Kč       - 6.613,00 Kč 
- nájem sl. byt p. Kroul                               50.892,00 Kč          52.248,00 Kč           + 1.356,00 Kč 
- nájem sl. byt p. Strašilová                        62.772,00 Kč          64.968,00 Kč           + 2.196,00 Kč 
- nájem sl. byt p. Navrátilová                     55.094,00 Kč          57.612,00 Kč           + 2.518,00 Kč 
- nájem sl. byt p. Macháčková                    58.788,00 Kč          60.384,00 Kč           + 1.596,00 Kč 
- nájem sl. byt p. Vlk                                 80.340,00 Kč           82.752,00 Kč          + 2.412,00 Kč 
- nájem pozemku p. Mikláš                            5.760,00 Kč                      0,00 Kč          - 5.760,00 Kč 
- nájem nebytový učebny                           10.371,00 Kč           12.489,00 Kč          + 2.118,00 Kč 
- nájem nebytový aula                                    1.080,00 Kč                                         - 1.080,00 Kč 
- nájem nebytový TV                                 11.969,00 Kč                                      - 11.969,00 Kč 

Výnosy jsou tvořeny především z nájmů služebních bytů a nebytových prostor. Výnosy z pronájmů se 
celkově oproti roku 2020 snížily o 6.613,00 Kč. V roce 2021 se výnosy z nájmů služebních bytů zvýšily 
v důsledku valorizace nájemného, která byla provedena v souladu s valorizací nájemného v bytech 
pronajímaných Městem Zábřeh. (Naše organizace stanovuje výši nájemného podle úrovně nájemného 
v místě obvyklé). Výnosy z nájmů nebytových prostor se snížily, protože jsme neobnovili nájemní smlouvu 
na pronájem pozemku panu Miklášovi, a také se oproti roku 2020 snížil počet hodin pronájmu učeben.  
Pokud nebudou v roce 2022 pokračovat protiepidemická opatření proti šíření onemocnění Covid-19, 
předpokládáme opět zvýšení výnosů z pronájmů. 
Od ledna 2022 došlo opět ke zvýšení nájemného v bytech (o průměrnou roční míru inflace). 

 
Pořádání kurzů a školení včetně lektorské činnosti 
 
účet 602 – výnosy z prodeje služeb     25.950,00 Kč         19.000,00 Kč         - 6.950,00 Kč 

přípravné kurzy k PZ      25.950,00 Kč         19.000,00 Kč 
 
V roce 2021 byly v rámci DČ pořádány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Výnosy z těchto kurzů byly 
oproti roku 2020 nižší o 6.950,- Kč. Pandemie Covid-19 zapříčinila, že se do kurzů přihlásilo méně žáků 
základních škol. 
  
Celkem výnosy v doplňkové činnosti za rok 2021           392.968,00 Kč 
 
 
Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti 
 
Výnosy celkem za DČ                                                                                                392.968,00 Kč 
Náklady celkem za DČ                    146.310,50Kč 
 
Výsledek hospodaření v roce 2021 je vyšší než v roce 2020 o 53.021,00 Kč. Vyšší kladný výsledek 
hospodaření byl způsoben tím, že v roce 2021 neproběhly žádné větší opravy, ani žádné výměny zařízení 
ve služebních bytech. 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 2021     + 246.657,50 Kč     
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OSTATNÍ 
 
Počet účetních operací – leden až prosinec 2021      
 
účetnictví:  počet obratů       9.995 
                počet dokladů             4.358 
 
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 a cena stravného 
 
Gymnázium Zábřeh má vlastní školní jídelnu, ve které se připravovalo cca 123 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:  
21,- Kč     Spotřeba potravin dle finanční normy – zaměstnanec, důchodce 
  8,- Kč     Příspěvek z FKSP                                – zaměstnanec, důchodce 
29,- Kč     Spotřeba potravin dle finanční normy – žák Vyššího Gymnázia 
26,- Kč     Spotřeba potravin dle finanční normy – žák Nižšího Gymnázia 

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 67,- Kč. Cena byla vypočítána z věcných a osobních nákladů za rok 2020, ale s tím, že počty obědů 
do kalkulace byly stanoveny průměrem za leta 2016 až 2020 – provoz jídelny. (Důvodem bylo, že nebylo 
možné počítat s počtem uvařených obědů podle skutečnosti za rok 2020, protože v tomto roce byl počet 
uvařených obědů výrazně snížen v důsledku protiepidemických opatření proti šíření onemocnění  
Covid-19. Proto byl pro účely kalkulace počet obědů počítán jako průměr za předchozích 5 let.) 
 
Skutečné náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Na akce DVPP (poplatky za školení) bylo v roce 2021 vynaloženo pouze 1.490,00 Kč. Akce DVPP proběhly 
také v rámci projektu OPVV – Šablony II. Na DVPP v rámci Šablon II bylo vynaloženo 5.200,00 Kč.  
Na cestovné na DVPP bylo vynaloženo 8.059,00 Kč. Cestovné na DVPP bylo hrazeno z přímých ONIV. 
 
Plátcovství DPH 

Naše organizace není plátcem DPH. 
 
Úvěry a finanční výpomoci 

Organizace Gymnázium Zábřeh nemá žádný úvěr. 
 
Použití účtu 408 

V roce 2021 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       
Investiční a rezervní fond je z tohoto důvodu nekrytý. 

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 2021 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 2021 veden žádný soudní spor o poskytnutí informací. 

0 

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti 
poskytnutí výhradní licence 
 V roce 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

0 

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis 
způsobu jejich vyřízení 
 V roce 2021 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a tohoto zákona. 

0 

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 
 
 



e esk6 Skoln(
inspekce

deskri Skolni inspekce
Olomouckf inspekto16t

PROTOKOL O KONTROLE
i1. iSru-ozuzz-u

Kontrola dodrZovdni pr6vnich piedpisri podle g 174 odst. 2 pistr. d) zdkona d. 561/2004 Sb.,
o piedikolnim, z6kladnim, stiednim, vy5Sirr odbom6m a jin6m vzd6l6v6ni (Skolskj, zrikon),
ve zndni pozddj5ich piedpisfl, a zrikona d. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolni i6d), ve zn6ni
pozddjSich piedpisri.

N6zev

Sidlo

E-mail

ta

Identifikiitor

Priivni fonna

Zastupujici

Ziizov atel

Misto

Termin inspekdni dinnosti

Kontrolovan6 obdobi

Gymndzium, Zdbfteh, ndm6sti Osvobozeni 20

nr{mEstf Osvobozeni 20,, 7 89 0l Zibfleh
reditel@gyza.cz

49 589 687

600 018 008

piispdvkovd organizace

Mgr, Martin Paclik

Olomouckf kraj

nrimEsti Osvobozeni 20, 789 0l Zibieh
6., 10. a ll. 1.2022

Skolni rok 2021 12022 k terminu inspekini iinnosti

Inspekdni dinnost byla zahdjena piedloZeniu.r povEieni k inspekdni dinnosti.

Piedm6t kontroly
Kontrola dodrZoviini vybranj,ch ustanoveni prrivnich piedpist, kter6 se vztahuji
k poskytovdni vzdSl6vrini a ikolskych sluZeb.

20212022

íloha 1



zzoz!tz\z

(;qqf,r {upoqeu) v ZD p V I C nplp'ZZOZIIZOZ Ior }uloIp 
..(>171u1 

91s,ro1u7

lZ0Z '6 ' 
I eup ez 'utapg{ rululoli es nIgZ lueuguzes o ,{ur1sy1 s,tosrdpod

?ule?^ 
rutupzgrd qqop,t e nololl qc{uepggod qcl.Ie EU e prg.tognd,r oq}utoI;

uaqQq <elol; eA pr?nos p tuplorlc oqeupedzeq qxepesgz qJlupul{gz o tue?nod

IZ0Z I 0teupez'Z 'p,4pe.t elcrSo8eped ruuupef z f1o>1n gue,touruuele,tql97

IZOZ 6 Ol oup ez ',(loIF rruecrru?tus nurllsp s u
urepe{ uttulolF es ruautguzes qcr[sl 1c1lnz:,t1s ncueulsqruez Xsrdpod s eut]srl IU?uezeld

IZ0Z 8 '0e eupez'yZOZpOIIyZLD 'l'?'p9t 1ulo)t;
zzoz .l .g eup 62 ,02 ruezoqo^so }lsQurgu 

.qe{qgz

'untzguruXg ruelzeu s gqoso glcru,re:d o ruszlpz qc,{1slol! e IoIi n11;1sle: z srd{n

rlurJdo !u?1fl[z Ju?{odsur os ?rol{ o .Tpellop uruuzos

'I

'elorluo) eI qc,4usplnduz
npeylpod nleurSuo qc{uqnlsgd ur}uergrl ZZOZ 

. 
l 

.11 uepe,ro:d 1.(q uo>1it }ulortuo) }upelsod

uo{n rulorluol f upolsod

'ns;dpe4d oq;u,rgrd oq?uape^n osr{a yuaqn.rod ouqlq;[z o;,{qep
'f)g? qc4lnelzeu ecdnlsez 9uuo19z l€AorrrJoJur nqesqo u 1u_up,4,r

oqet o ',{loI! ,(>197 e scueulsgruez lttLteuzes ruru s ueqosndz ur{u1e1eze1o:d ,elo1! e  ?lslur
uqudnlsqd eu pE{ }ulolq flo>1q yegrps,1 pr[eqe.r.z euo)pz oqelslol$ t, .tspo 

0e S s npplnos A
'euolgz oq?)slol$ Z tspo 0t $ 9p9pln ryl 

,{r)9? rue^g1Qpz^ 4qpe1s{,r
Iuecoupoq ord uypr,te.rd e1.(q nlueurnlop otoqot 1lsg?nos 

.euo)gz oq?{slolt (p ?€ (e .us1d

I tspo 0e $ ,,r qus,rouuls rlsott?elgu gue,topuTod .{uqce;,t le,Lo,terdn }ueun{op {uspe,ti1
',{u1ep1i tulo>1; pe{ ru{tru^ r 1fq psgpnos 7oqst..{1o1p }up6lts p9I

1u1o1; yup,{,t euoryz oq?Islol^s yu.ud,{1q.r. I tspo 0€ $ uay,repeTod s npelnos ,r,{1o1; 1elpea
ruolgz oqelslo{!, u Z,I 

.tspo 
0€ $ alpod nqusqo E Jugpf^

qatlet o 41,u7 qcfl1;e1zeu Brdnfsgz qrfuuor1gz lu-E^oruroJur e,{luaurnlop nufuqnlsJqtl s

,{1or1s nruuulseutez e q\gV ryewguzos oqguletuza{o.rd z lueufe.reAz ulorluol
'fu1ep;t;u1o1; npg{ oq!u{t!u^ u ,{;o>1s ;upagls npgr oqlulo{s nqusqo B qugp,{a u1o.r1uoy

'puysprl ;u1o1; u eIoI! Iupe s s.t eueuolX,r e1,(q e1o:1uoy

!u?1fl[z rulorluox

'I

.E

't

't
.Z

íloha 1



aaozi7.0z

---'..,-Yt---r,

-<f,ot ')/'81 n\otqez t\

,(1o1q 1e1rpe1 '111ce6 ursu6 :3y1

olorluol o nlor1olo.ld tlcz,ro.rd u yugupalord grrfnzr,qod,{1o1; c1olrpa.r stdpod u un1e1;

zz0z I 
.sz rcnoluolo A

ecrurroce;d IuloJluol'g^olQeuoJ uls+e61 .3u1

;o11edsur IuloIS 'qcel1 ueyryl .cg .3u1

;ollsdsur Iuloll 'I?tFel{O 1e,re4 
.1311

mufi oq;upledsur ;cnope^
'.ro11sdsur Iulo{l 'I}lq_eN pr,req .:3yq

elorluol o nlo1olord yua,roloq,{l runlzp B nur,{1 oqyua>;adsur !ue?olS

'n;ero1>ledsur ololrpal ruplnr >1 o1 u .nsrdpod
oqg{Jruorl{olo ruyuafodr.r<I s zc..rcrso'E)ur.1sc nulalupod-a eu oqou ,(6$ezLfl) ,{1u9.rqcs
glolup rrr.rllrrupe,llsord qupurl;;d ,Jnotuolo 00 6LL ,SZ B^oroulle1\ lgrollatlsu;
{qcnouo16 

(ecrlodsur 
!ulo{! g{sel nserpe uu e1e;;uz ,{>11rurgu gupud;44 .olorfuor1 o

nyololo.rd lurJnJop oup opo Bup Si op o; e(rfnraurs !u?t!![z nululorluo1 nruqle[ r1o.r<l

'9rute4z a[ Tqcru z ',{11tugu eueupolnpz guutasrd olorluo)t o n1o1o1o.r<I A nrrreuepoln
tu?ll![z ntululorluo4 rlord lppod ,tlo{! Iefrpa{ oznu np.ur oqJuJor}uo1 91 $ alpo4

!ualnod

íloha 1



'nurerSord oqlre^glQpz^ oqlulo{! ruQuldeu }uocoupoq e }ug^o.} iz
' nurerSord oqlce^€l?pz^

or{}ulo{! elpod ot e <tw^gl?pz^ 
Blpels4^ € nq?qBrd 'Ieu}upod Fecoupor{ Q \m^o.l;tlz

'Bsrdpold qcllt?pzod, ru?uz ,^
'(uo19z 1Qs1o1p) rrrelulQpz^ ru?urf e rugu.roqpo uryqq,fu 'ur;upeps 'u]upul{,uz ,ruyu1o1;ps;d o
''qS ,002/ 199 '? euogz (c e (q 'usyd 7 'tspo tr l g elpod lsouurp luplsdsuy

!fsouurl Iul{edsu! l?urperd

'rlsouur3 luglsdsur 1 1ua,1q,lod urrueTolpeld r:us leqez e1[,q gsouurp yupladsul

zz0z't tl e'0I ''9
\eIq9Z rc 6gL.gg yuazoqo.rsg Jls?urgu

Julrl ,tlcnoruolg
rgycu4 up.ru141'.13141

ecuzluuS.ro g,LorJ,lEds;;d

800 8I0 009

189 689 6V

ztez,lfi@pqpat

qelqqz l0 6gl 
.02 

luezoqo^so 4s?rugu

0Z luezoqo^so !rs?lugu'qetqgz,runlz_uuru,{g

4souurp lupladsur uluueJ

qsouurp lupledsur otsJhtr

Ple ^(\7.t.tz
rcrlndnlsuT

IrurJ(u ru^Erd

.ro19Ir+r1u0pl

fr
lreu.r-E

OIP]S

^oz9N

m-zzl89-hrr!? '!:?

vAyudz IN?>IfdsNr

t grol{edsu! {r1cnoruo16
oc{odsur lulols PlseJ

ztjzlzla
íloha 2



zz\zitz\z

oqlulo{I oq?uu^oqleldn nqesqo oq}ce^gl?pz^ ,,fuerd+ Iupesgz .^]|tn4^ erezrle srp
ruodpod ord eu?rufez g^IVnA^ elgpeu rlsouein{z ?1,(qeN .,{In4^ ruQuu]stp z .(pedop
plqoupoq,{^ tug^gl?pz^ quuo; pqusze:d I n)g? nter^gu od elols .Elru}se?! q,rourelqordzeq
Iug^glQpz^ ,(uuoJ o1g1 es sIg? eur!]Q^ .lug^gl?pz^ oqlu?uulsrp oeztleer luqlurg ord
f>Julupod uptsrfez e1o1g 4>197 gcdnlsgz qci(uuo19z nout;l?^ s noruloJ ]u?uutsrp rcgrdnlods
nouur?! lezgleu olqep elol! es aclqnde: ?ISoJ ^ 

rcenlrs nolcrrueprde noaruzqdcu s

qcJcllesurnos rualledo qc{upeqorulur rletr{d n1pi1s[p,r 1o1q nzo,to:d ]uezeuo Qqop A
'9197 qe;10d

qclulgnpr^rpur qca(ul1pzo: 1uqtq1[ez ) uepalqz^ e^t?n JJercuereJrp e ,(ry1ir rxaroJ € poleru
qcrupezruuSro qc44sad 1lr?n-,{^ Icouod s nle? ecuzrlrlle o{}ur }F?ru,t e ,{11oupsI rcu,ropn_{,1
pnuqs oqlu?z^rloru oq?u?oJQ^9z rcuesqe A ,nIeZ 

luocoupoq oqguruefuz,r e 1ueroupoqeqes
ruexTnlrr rueuezeuro ,{ o}su? rcrie,rllods ,,(1nl,t lueps,t urglcrpoleu,{ .(llelsopsu
I?llp gret{?u lelounurle quld oltlupodeu pnsop elol! es txerd,t .n11e[qns rue.to8un;
qselqo ,(uqcs;,t sinqqsod {:e11 'rueqosr.rdz uelelscu urg1s,4s rulo:1uol e lclp}{ el ?,(pI I

'Ic{e rlcJuloII }u_Epg{od qd puquuug e qupezruuS.ro eusurlez gqgurod
elolg ?rell'Iue?rups oqe)s^o?rpor tsouurQ ?Iel aI ru.r.rzue1u1 .g>197 

lcualedurol qc{.ro1,&ei
r[o.r.zo: >1 euqutez y[e,udsr1d qupoq,r 7e[ '.{11.r.pry Iuporgurzou ?qopoqnolp ?IEt e cnoruolo
oq9)celud nolrztelrun s 'nuorSer,t ,{11ods e luecnlrlsur .rruecezrue8ro s,qqggz ruels?ut s
ec9:dnlods zgu,Lo: s[ rue^elapzz' ruQu]rlu^Iz o:d 9usou1q6 .tloIo 

^ 
nu€loIp rurrupul]gz os

efnce-rdnlods rlselqo ol?] n rlsoulsqe,r 1ulelso r untpnls o rugcure[gz rululguorcuslod 1
nqulz,l. e^ lsouurq r[o,rs ein8edo:d Qu^DIe plo{S .4197 rcdnlsgz rur,{uuo1gz es e
noper noISJoI! ',{1o1; ruslele,tozuz es uugurisi ecerdnlods 9>1s:auged e[ng,rr1,to
q,r.ruzgd ,(yo1g 6:gru9z qclu?decuol tcezrTued .]selqo 

1upQ^olsuepelods r noupg,topo.rqd
'no,to1,4zeleu qc{uslpurez nreurues e f}QUps;d qc,(uys1t1o,t ycourod 1lngpeln]sn ]ug^gl?pz^
nq?q4:d 

^ 
os ?retl 'Itsoupe^op qc,(1cr1>1e:d qcr[el alo,lzo: urodpod e n1e7 ecelgo:d rulrpn1s

IuQu?ourn e)e1 et,{lor,l^s et8elerls gue,togleldn IlsgQnoS 
.ece;d nu9ld urg,te.rdg urlunrlersdo 1

;zgqcop ryd luecoupoq otqrQ] Qpel)gz eu 'ouelocoupoq,{.r eulepr,tu:d el 111c qc{uep,(1(,t r

rue^elepz^ nqesgo lue,rogyduN 'Ior lulo)F {uep o.rd rlcsueld qc{gopol}gDl 
^ 

.{ug^orerdzor
quqo:pod nosl g]etI <el]c 

?qopoqnotp s[n,roue1s er8ale4s gue^orel)eq .Siueunlop
qcrulol! lsepnos o1e[ ,(ug,loce:dz nosl e e1e1e,.lozrlz .Qanez u qe{]od qcfupe: qcyfei z
rlezeqcf,t,(1o1; e[o,rzo: ftqrugz yuqdecuo; .cnu?rxs qclu]lru^ roqnos o e .,{1o1; ,{1yu,toce.rd

?^Illoupel rzeru llsouur,rod u lcuslsdurol ruel?pzoJ elnzeru,(A &ell ,pgl 1uQezrue1:o
{ue,rouels o es 9:1dg nllelqns rueluyurpod e rlsolrlel gpt,rodpo 1uez11 ur91s,{s {ueaelse11

Iug^gl?pz^ {ou,r urpod ruecoupoH

' (zc'ez A3' mll.ll') qcg{u9rts
qc4^oqe,.lr qc4^s eu e,qcg,rgtdz qcluQor4^ e,t elnlueze:d Qupelqe]d eloI9 ]souurQ no^S

'ceuvo - lg7 uspsl u 'qc{uepeu ?upg{orutur ?u]e?A 
.}uepeu

tr9? 'rureqe{}od rulce^glQpz^ rurulgrceds ss rcgT lie,tglgpz^ es elol! eA .qceprl} 
zl o^

euezelez AIVZ tSt ureller IZ0Z ltgz Ot1, elolp u1uz91,&r ZZOZIIZOZ eror rrrJUIoIQ eA

'qc9lo)tp qc4uroqpo qcI[F,{^ € qc4Ios.(^ eu nrpn]s
nrrtlqlup I n1e7 e,tu:d1qd rur;.tepe1d e[ uel], ur]u^elq ullsl ,gucsqos;,r el rlol$ IuotrQLLrcZ
'runrzeuru.{g lny-ln-61ruoqo ,t n14,{c ruru[rpn1s ru91e11{p s,,r e runrzuuur,{g l,gDl-W-61
ruoqo,t n11fc ruruhpnls uglepuso 

^ 
rug^glQpz^ QuuoJ 1uuep tr [q97 9,n912pztt e1o1g .,{u1ep1t

plo)t! u 'noIlnolz lulrrnteru s ruel?pz^ qednts 1upe{ts e luglQpz^ }upullgz lciinlflsod
'.{1o1p rupe;1s lsouurp 9.r9uo1,4a (,.Elo)l" alep) 0Z Juezoqo^sO ps?ur9u .qalqgZ .unrzguur,(r3

E{rlsrrol{ Br ErlJ

íloha 2



ZZOZiIZOZ

olu?l ,{1,{q qcgurpoq qc}cu^o?n,{^ er'1rlol?u A aznod [o.tzo: qcrleI o"rd qsol7ey11d 9upor1.t
Iilpp ,{uo,lg^1.{^ ulpgz .(1fq urn1e7 ru,{uepeg '}uel$,{rrr oqglcl}F) rlcrlol fo^zol eugrulez
,{glodpod ,(q 7ai'elo:pz luqeurogur guzg-r r1e,r,17nf.r. rcgrd o1g1 r;d rcg? {eq^ e{}ur }ulgrururru A

uel BIg? lso,^.rlolt p 1uelsfiu g1cr3o1 rcrieir,,rzot .{[oIl e.toruglqo:d ]ug^glQpz^ op

\e^ozelez ?upoql qIe] ;c;lnqn,{n 'nJoloqzor orl?uczl{ op lezgqcald lszg}o ur}^lotupa]}soJd
tull es olr{pp 'eceuuoJur g^oloq ruqrI_pz lepgy>lpaqdsu nletr?n uq€us uu4ed el,{q qrgurpoq
qclce,ropn,{,t eA lr^r}Ie qc}uqe?n qcei^ op tuglolt}our ?tu?urgz tt,(q '}lnqc s e rueur[ez
as qe,tooe;d nou4]?^ rc97 4>1a:d gcru?ezrnrlle ltr?n-(^ guezeruo seld I rtsouTltqo noJrur
noule1s es qcs1o1r,L qc{uie1s €u nourll?^ qe,rocerd :11el \rg1'ulr?n rcerclreJeJrp yqfquzer{,r
ulelog?otuneu e1n{,t 1u191uo:g euu,rog1u1d1 e{}ui }i?ru,r eznod luezelez.(1.{q qcgurdnls
qclulrqrxaU s,r ,{g,tr11e lu,t4eJedoo) nqesqo oq}ce^glQpzl urruspr,tco:d ru{urues}d r? ru}uls9
ur,{upelods oqeu BI9Z rcerd noululsoruus es euzloutqtuol luglo?n-(^ euepe^ ?ulglrro{
o1e,to7e,tsld ,(p1 'ldn1sod qc,(lcrSo8eped qclu?tperl rug.r.o1r1eydn eu eueVolez f>1crpo1eu
noul!]Ql e1,{q e1n-,(n ,{1}euzod nu4)tcopQ^ rur{usepnos os npulnos 

^ 
ouglozrlenlle

o1.{q o.nrpn euu,ro4lde 'gue,rerdrgd ,(urpoq lce,topn{,r ,{1,{q scugrls guoqpo od .nIInoIZ

Iulrrnleru uu q,r.urdqd qcrle[ 1e nIs? tue]soupelop E ruelsolpuz ur]upe^esop 1 rupnupglqrgd s

'nure;8o.rd oqlce^glQpz^ oqlulolq oqgueAozrleer urqdnls{,t u{ue,rg1epo ,{ppr,todpo
gJoU 'ogc lce^gl?pz^ IrrlgJ)tuol ,(ue,Loucls fp7,r Xlqur ,{urpoq ycu,ropn,{^ euecoupoH

!ug^gl?pz^ nq?qnrd ruoroupoH

'rlsouqelods [o,lzor {u1e1r7rpn e 1,{1s ru1o,tr7
f,retpz eu qr4ue]Qruez rclp € lr^rl)€ qc]u^ouods urlug,r.ozrue8ro ',{1n{r urptlcrnpellso.rd
rlurpz oI ,(toqc{l ,(1uuue1qo.rd u4u?uelQez BI9? Jug^oqc ?upQ^odpo ,(lsuaplods u lo.t,{.t
,(u,terds a1u1 el uglorodpod qoolueunr{op rlJlqlep qc{;s11gu e npg{ tu}ulo{! e^ qc,{uea.ouegs
pesez ?peplgz eu ous^ozrTeeJ noloqq e[ ll]{leV ,t^eJpz ,{ue:qco e llsouledzeq lu?lQllez

'17q1nos qc{,to:1neu e qcluaopods az ru?ueco €
eiego:1 'ecg:d g)ts^oIg? luet yqnlt eupoq.r. nosIrolsold qclulol! furqlg,r q,lu;dr.r ?)cr]etse ) 'e)ruqcol lulgnzrlorpne e e,topellpod ',{1cr1uod luqo?n glou nosl Fug^ozqod ,1e/qeu

{1s,to197 e[ uglolouqo ',(,topnq ]ulol! trezrulopou e Qq?rpr,1 uuulou?A af ,{loIF IUepeA
.(uer1s ez lsoruozod ,(1o1q lsouurp g>1s;gpodsorl 1gie1pe,t 91u1 eln relspeqd [o:pz lupueug
{uueuz{n rulse?n Elo)l es qc4retl 'fllelord z e elele^ozt)z po qc41nut.()sod glpepsord
r{c}uQu?uu z urr;,rapald €ugloztlaer s[ 1ue,r.eq,(l oq]ulguelsur e,touqo _oudn1so6 nuu:8ord
oqlcs^gl?pz^ oqlulol^s oqsue,toqluldn nqesqo r f1o1; ,{1rcude1 rugulduu ntululgn}Iu
upr.rodpo ueqe?n qr4^ouerul r qc4uoqpo ]so{rle^ u }o?od 'urluezgz tululgrre}eru ur{upoq.t
a[mrodsrp sloI; ,(Ig? ord:olsord qc]u?exeleJ e,{u?r^col?l guezeuo aao:o1so;d nolunff,t g

'gupe1s9p usi f1n{^ Iuepe^ oqelcrpo}eru ur}uQuttle^IZ ,{l,nelord upez Ie!^ ss qcycyinpn{.r
I]soupe^op e rlsourop?A ?],(gBN n{}u^ocerd qc{lcrSo8epsd erpnlsoruus nouuoJ g)el u

1c1e qc{uu,rolrperlu rctugr A nzrnl nouuoJ oleqlqo:d }ug^gl?pz1 }cnltlsur qclJt^gl?pz^
nlplgeu e ,{yo>19 rlsouTour }u?ueug 'n1oy1n qc,{,ul1oupef lurlez e xqoliod ',{1o1; u8slu:1s
nouelolz eu uepelqo s ouelozrleeJ ol^q ?lell 'nqru,Locu:d qc{>lcrSoBepod ru?^glQpz^ }qlep
ord ,{Iu}upod auuocou,,\or qe,t1,{,r 'ncuuulsqruez [o,rzo: ruse;o'ld ofruodpod ,(1o1q 1uspa1
'n^rlIelol oqlu,tocerd op rceldepe g,rourglqo:dzeq e nseco:d oqlce^gl?pz^ op 1uQuel?ez
nuguqgds4 qorlel 1 rctfe.trdsr,1d spgd e ]souozod guqs4od uug^ouQ^ ei ru4re]I 'fSo8upcd o
ug^oqldop et qu7gqg.rd '{ue,rozrlqe1s Qqop ?usu?nos ,r eI roqs {1cr3o8epe4 

.ecdqsgz oqeI e
,,(1o1; clclrps; Qule?^ 'llel?n I I urollec ouguis?uruz ef olol^s eA 'ntue:8ord oq]cu^gl?pz^
oqlulo)! oq?uelozrluer allc € ,{l?rugz 1u1d elnqTourn ruoqs oqelcrSo8epsd 1ue7o1g

'ule,^.ozrlPeJe u
lug^glepz^ oqlu?uelsrp lqopqo z rlsoue$nlz eu rtsouzel€u a e1o1; nururSo:d or11ce,tgyqpz,r
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'f1o>1p glosf,t eu +tuo^losqe 11eir1d,t oqeu {eIno)z qcrutrrn}p., n n1e7 lsou;9dsn r elnlol$
o:d noqzu,r noulgdT ,(1o1; 4souurp o qtgtdz rupo.rf,r e,r ,{uqulele,tz guqo.rpod nost p1g7

Ilsoupe^op u psolBuz IUeII^szor qc1c1lnrodpod ,(yo1; qce11e[o:d e qcglr^qIu .rtc]?Qlnos 
^ +Ig?

Iu?tsJrrrn u tlse?g Quta?^ ,!ug^gl?pz^ .{1pe1s{,r e^oIIoJ .}cellnzuo) qrlulgnpr,trpur nouuoJ
oqeu qr9lzfqrs qcluplit eu 'er?IU) ?Is^oI9? glcrlrortlele r ?uurlsrl 

^ 
nsrdez rup.lorupellso:d

ruy;,rspe1d trulouuoJur ?u?aqg.ld 1ug^glQpz^ qclcpsls{,r o nost 4197 rcdngsgz luuo:1g..Z
'npe{ urulo)! a^ rur{ue.ronuls .{1pne-rd rpq e1o1q es fIgZ lue^gl?pz,t nqpels{,r luecoupoq rld

'Xuolqug nllelord toruuJ 
^ 

ruglo?nop a[nzryue.r
qulepra.erd oqau ec€llnzuo) Iulgnptllpur rzrquu ,1ue,roqn,(,1 nqqqn:d,r ruodpod yurgrur:d
uri afn l;1!ez 'nqcqdsr_reu oqlulo)l urelrzrr s ,(rp7 sin>lgquapr ulols .qcoto)t qclutgtsolec r

qcflsle:1 'qcrupuor8e: 'qc]usorlo ,t n1o1; llnlueza:dsr 1ed qcnr z 1lfquqqds4teu 
.perdu,(1o

qc{,ro1qupa1d e I?Qtnos nqrup qc{uznr 1o1qc1u1o>1; op r[nloduz es rc97 .gto4sgu qc]crlouporl
qcrutsel^ ur^tclupeltrso:d 9.t91s12 n197 qc{,rrpoupsI qcslsoluuz o peFlo{d .1ue;1edo qc{1utr;d
rlsouurrn luecoupoq 1p9.tord gqqdz E IUg^gI?pz^ e.r. n1ps1s{.t luepdelz e>1 ,(q.r,rgu Ir4?DIuoI
9ur1[qd 'e[ncerd elup ,{1ep nu{ue>1s12 eg ,{per glcrSo8epsd qc1ugupsl r,1d sfncoupoq,{,r
quyepr,rerd Iqopqo IuQeIgrsul>1 g.trpoupeI uz ,(1pe1s{.r qollaf,[I9? lsou;pds4 oinpsls e1o>1g

.tug 
^gl?pz ^ 

n-{ pal s4^ .r uorou poH

'ue11e1 u{lorSo8uped
u{uqslugsop e rualrc s ,{ue,\oae:do ,{1,{q {q,{qc .rceuolut e lsou,toys{a nou,te:cls
eu 'n,lalo;d oqaue^nlu lsouletrutnzots eu zergp ?upoq^ rlpell ?letl?n 

.qr^af qc,,(1c4eure:B

1u_e,ropq,ts,&t r,1d uugurlez ouu,rodnlsr;d o1,4q n1,4zei nur?Isleleu q ,ecfzef ulzrc
tu?uep 

^ 
gu7g.ts;d €uepe^ ?upoq^ e>1n{,t e1.{q qclcAzel qczrc A 

...,(e1d le;,, utgclrcuud e
nlledse: 'qsouldnpelqo guuelezt '1,terpz ,{uerqco e rlsouqedzeq ppsez ruulo?rpop I
ruepe,t ureqosgdz ru{uyep1 \tq pgz }tsoupe^op qc{1cr1ry:d uall^cgu urJu^qleJe r

yxu:d s srrosl urlrelodord 'yce,trlour '11souurp ur1u9p11ts ur{u1egg ,nollureufp nouqe;1od,4194
ecg:d urlug.rozrueSro u1u.tq1e3e urlp,repe;d g.toqc{.r ouselQl A 

.,{lgrcsds rur{ue,ropuTod
Aleroleuzf,tt es 41,{ze I qa\zb e ,{,roqc{,r guselql ,{urpoq lcu,roqn (,r. euecoupoH
'e11c oqg,toln &r ruquldeu eIIu o Eqzu^ eulqdz 1u,tr11eya e1nu1,(1sod nquszor ueu?elelsop  
u1,(qeu 1u1 ut+lgz '+lgz, luecoupoq ?uLuelez^ e ;uacoupoqeqes oug.rogleydn rue,tg1qpz,t r;d
oy,(qsu ryd ceqf^ i?lu?l 'nurpoq yce,ropnd,r. pgqd eu nlrr rrreloueJs ,n>1e7 ,Qr,t41e ,nqQqpd

qcr[si luecoupoqz e ]]nruqs lu?p^rloru olezgrlcs urpoq qclce,roEn-(a ,(urp1g,t ntQ^gz L.ele4
1o:1od yulgnpr,trpur rcrln11sger u rue?n nru]llep >1 el rcrln,nqour eqze,t eulqdz ]ulqeuuoJ
elnu/qsod ur4>1u7 ey,(q urol qd 1u;a pupsuri{,n uel .luecoupoq oqyu,ulrzod gu79,te1d
upr7n.{.t s lcg.td qcrlel .t ,{197 r1e.to-rodpod glelr?n .41n{,r op ryelodez. }ulr]Ie olru?oun
qclu z QurFtQ^ e n197 ruelsoudoqcs gue,lqurqd o1,{q odurel lulocerd 

.Blo)q qcluler{uol
1ue;s; r1d ,(>lluuzod ?)crle:ool ?uslsrz rlu^olrlde ,{py ,rcelueunS;u guc?^ e liozgu
qc{,rs rceluezerd 1n:o1so:d Iolelsop Icg? !l?ru esnlstp }lrlguuoJou oqeu ruo^oqzo] oq?uez]{
nqqqnrd n u4dn1s,{.t rufuu.topeTod I uepelqz^ }tsoupe^op B }tsoleuz ge.ror4 1c1iep1,rodpo
rle,roze1o;d elpr,re.rdz e ,(u,{>1od uu rlu,lo8ee: ?ute^Iepe r.e? .QulIeJoI eleqrqo:d X1e7 e
rurlcllnqn {,t rzaru ocelrunuro) 'nouuoJ yu,tq1e;e1ur ,{1n{A luepol elru?otxn gloll ,nolruqrel
rulenzrlorpnp s elul rlelocerd qcgurpoq qcrce,rocn,{,l qc{:e11qu,t ,,(lonurod 

luqepn
gupoq,r e,toSo8eped r1e,ry7n,{,t Usorxozpu }ua!4AZ e) nqelz,r qcf,tolqrupe{drzeur rLrczeIBZ E

Elo^r? oqgu7?q nueopnJrs nu{uper s }lsoruopQ^ qc,{1,(qeu ruelodo:d o1,(q urpoq qorcu,lognl,t
qc4ue^opels qcciA tuelnrzod ocgJd ?ulelsoruss nqgqnrd ,t eugurlez oluqlqord lug^ogpelqoz
qcllef '4ulele;z QuQe]e]sop ,{p7,n yXqeu rueqoglod nurcelulQpzl rrurulurcods es utflg? I
dngslld rulunpr,trpul luepl e tgsoudoqcs qcrlel rcrfsfurzo.r X1o1tr 1g1up ,(uezlqeu up194

b
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',€o8uped u ln97 ve'tuqcyzep,r qcyulercoso:d qJrcnopg? A
es tulclfn^eford ruelerutT] ruru,r.qrzod s eloll s,r 1pe;1so:d oq?uc]Ilsl 1ue;o,r/n -

,{1uur1s gugg

' 
\u9 

^elepz^ 
o:d leulupod

qclulgueteru pe;de1z s1 uugrulsz elol! e^ ol^sop rlsouur? luqlsdsur 1upelsod po ?qop A
,{yo1; to,ra(n

At7.tg7

'erBele:ls

1u,rr1ue,re:d eue^ulseu nolo{F }souur?4 elnzr,tlod ?oc 
,}ug^oqs oqg^olrzrr luttol guTetez

ped;$, fupeT elrpe*eu elolq ooor rululol^s ru?lnuru 
^ 

ruu rurulgnl{e n 
.n,te[o.rd qc]cnop9?eu

olqcQl rcezrleurunu 1 rcrln4qurs ,(dnlsod lqyep Aueueweuzez puu.resld e .(uelelszu nosf
tcuer Tqcrlel,t 'rcdnls_uz nu{uuo1gz qcrlel oqeu f197 es ruo,,r.oqod qcppnprrrrpur pqopod ,t
e[o.4s9u lupueuelur 9,ty7n,t,t ?upoq^ eloM{g? }ug^oqc or{g^olrzg oce{Urluepr qpedl;d n

'runurelqo:d ru,{,roqcgdsord e ura(1sgezg>1 ru{u ped11d 1z9r7cpe1d quzet$,r
rlsop es ?tul? ',4197 e rlelrpn rzsu nSoyerp nuguuelez,t 1 I l?nols ?reH e g.tel qc,iro4zu
ecue,re:d eleru?l guzql eu ,(ueqqurez nosl e:e11 ,,(z:n1 e,to/qod ]uuepno^p ,{uepelod
?u?oropzeI nosl erzeuur.,(8 oqMlu rlcgpllt eA .erIe 

lu^ouods p Iu:ntlol r 1[eur :e11eruqc
Iuluuelerd ,{peseq euerpruez ,(1cl1eruel }t€qrqord n)ol oq}ulo)l nqqqg:d,r ,+tQrupe{d

qJ4uerq,{^ ,(InlA op eug^oqe[?ez nosfecueurerd ru:gurud e1eru91 .>pzr: qcrqlq,tleu rlselqo €u
uugr.ufez ss llnlueuo e 

^€ls ]ulgn]Ie ;lngpegoz ecueaeld elcgtcsdseu r 9>lcglceds rll^lqv
',(1o1; .{lue,tlosqa s

eceltunulol ury,tlcrupellsord urq,tepeld e^glslz ?ulept,re:d qu,(lpurod gu,roqc{r
91o.rrp urrussgo:d oqeu nrpnts tulcllnzeleu 

^ 
4souppdsr,r qcrtste,{1o1^s r.rlue,tyosqe ruquleldn o

ecerruoJul 'acz:d ruepeln s ece.rdnlods e 1ry^gl?pz^ fq4sye,r ,.(1p9upe1d ,1o1; sceluszsrd
nosl 91_27 rrrelouuoJur >1 rlo4sgu ru4uelo^ tlQlsu?loN .qrglo)! qc,(uroqpo qcrqqf^ oqeu
t{c4Iosl^ eu nrpnts tulilep o }ug^opoqzor qc1[ef gd 4197 rcotuod.t uyq.tepe;d rcrfu.trpods
1u9loaod ,{q1o,r Knzglo eu elnlquruz ,(lcquue1s.{s e1o1p es }^tsueperod oqg^or?rrpl Itselqo A

'ruBI9Z olul?] I tuer?rus ?Ar?n lcurcuereJrp nou?elelsopeu s
euelods lllulsopau le^outlurle e1o1; pnsodop es olppodeu ,eue,tocoupoq.{,r qulepr,rerd
[ueqeilod ru]ce^glQpz^ Iruruprceds es BIg? n.rodpod eu yuelledo gletr;d nosi ?,tp>l I
'Iu9^o?nop noulroJ e qclclln?nl^ qc{aqloupsl urpoq qclu?ellnzuol nolprquu ,Blgueleu
qcf,toln{,r ru1ug,ro1,{1sod einpedzeqez uyo>1; g1o.rgu qcruftpngs }lnupgl^z eI ru1)g7 couod e
ruodpo6 ?I_s? oqguup ruycrlnqn.{,r rue!^ r urnlel?n ru}upr{t .(ug^gpe*d pouql nos[ qcru o
aJeuuoJul 'nuuqaqlod rurce^elopzl rrululgrceds es,(;p7 es rcg.rd o:d luezgez qc{lsuepe:od
qc{1s1o1; ruapn:odop elnzrleet e1o>1g .ytnqapod ei 11a11 

,f197,4uqcs;,r o;d er8ele4s
1xe^glQpz^ Iulgnphrpur .{us19.r/.t nost qa{lod qclcu^gl?pz^ qc,{ue.to>1gr1uep, ppn119, n1,1

',{,ropnq ru1o1; qcg:o1so:d ,r qrgluQtseu eu E .(1o1; qc91u9.4s qcf.toqer* eu
,{u_u,roluszerd nosf p1;r,toce:d oqg>lsuepu:od oq}ulo)l qe?nls nqeszot e rce>lgrceds o
eceurloJul ',{1o1; rueps,t s[n,191fez e?ed lu^r]ue^ord e r.rlsuspe:od orlgu^oqc4^ nrugls,{s
oqquezu,rord eczn rcuurploo) .4ue1p qc{,trpoupef qsoupg,todpoz e l}souur? uequszoJ
ufuezeur,{,r qusuis ,ftn11ru1s lupezruu8ro euelulsuu olp olo)t; e^ qeznls qc{lsuepe:od
1ug,r.o1,{1sod r;d ;fncu:dnlods gurue[ez,r aclu,rocerd ?qO .?u,()perod gu,roqc{,r u
ecno,te:d eI?rpoleru ruyolp lqosqrd urgJalI e^ ,qlqr,tocerd glsuepe.rod 1u1o1g atn1,(1sod
.(1oqp urgSo8uped e umcdnlszz ur{uuolgz qclfsf .ru4>197 Xq7n1s elsuepu.lod u couro4
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'ec_erd qrrlel qclcpelsf^ qc4ue?esop € n)IoDIod
qcrfel o nqz?^ noul?dz Iul lutf le^o],{)sod € nurpoq rc€ oQn{^ }FIup eu r"tlJc ru}ue^ouels
es B{92 ecgrd }uecoupoqz lu?€^rlou 1$lloupel }r€^o?n & ruQ^gz 

^ 
te^\?ni^ A{crtEruo}s,(s -

'rlorpz nulu?euuoJur ru4uz4J s exgJd a\W^ozetrez rulqlQlse?

+{g? ruel^s,(ru oqglclllq [o,rzo.r lrqodpo6 .+)-e? qrei^ ]tsou?oru u qe{lod slpod fy,r.41e
g,ro1n{t r o^r?n le^osueJoJtp Qupels+p 

,dn1s11d rulenprrrrpur ruu^glQpz^ e,r 1u,rogle1dn -

'Iuecoupog og?uruoigz^ ogeu lueJoupoqoqes noruJoJ n1oqod oqlulspl 
exeuer op l49V lerclodez 'yuscoupoq qosndz 1u^rleuuo; 1e,tog1e1dn ecpt ecq(r e1 -

'p197 scg.ld 9,r.ourdn1s e gululsorues urue^ozeJez ruyplqlsu2 eueurtez ol u ,uleJoJ

qclu?pzrue8ro qc44sed urprTn-,Or. ruy;fpu,rpualur rye^glQpz^ e^ g>lg? nlr^tD[? le^olrsod -

'IlsouoFnlz nougru{rr s nSo8eped eceldsoq euurelez,t 1e,Lo.rodpo4 ]W^glepz|
oloqol rcrugr 

^ 
rlc4ue{s}z +Iluuzod tug,yp.nAl nu}u^rlleJo 1e ,Qn{,1 }uepe^ ?{crpoleu

eu rur^s,repe1d tu?ue{?ruez 1ug^gl?pz^ ru}Flep eu rlsu?g { ,(loIF ,(Bo8eped t€^oc?upod -

'41eIpn fue4s
sz .(qn{.,r ru6pe^ oq?Icrpoleru oq}u^rDleJe }lqn{^ te^orodpod rsuro4 qc{,rolqrupeqd
ecg.rd u ,(per glcrSo8eped lugupsi 'rlsouurc yuqulrdsoq rulrzuelur tulllcrupelsoJd -

,(1o1E ;1souu;1 lueldelz ord ruocn.rodoq

4leTece.rdluocoupoqzru?u^qoru",,r*"#I:lr';i',l"ffi i'jl1*"1'iililrT?';
'rforpz turluqeuuoJur rur4uzg: s 4>197 sce:d uu-e,r17nd,t qulgururur

e1,(q scn{,t en 'qcfuepeu p1e7 e ruuqel}od turJe^ulQpzl nuruygrceds es n)e? ruulglQpz^
,{:odpod ruleDluo) elrur }!?ru ^ 

olrlelord es elr?n ec€rouereJrp nt6nil gulzaclr1 -
'rxegoreqes nouur?n qclfel ord .(4ururpod ,{uere^}fu .{lfqou ?tu}? 

.r.r)_e? 
}uecouport

?w:uolgz^ e 1uecoupoqeqes otrznl^ ?u^rl{eJe o1,{qeu urpoq qc}cp^o?n-,h ps_u? A -

'BIg? Iue?n lulsouurQ € ,{4uqce1 1u^rleredool }c}[uodpod
,{uuo3 g,to1n{,r ru1ezrueBn fuet.:rqnA,' e^el?pzl e  ,(1,{q e{}tu euezeruo A. eznod -

'?u?elsgQ sznod ,{p,relord ,{4nl,r ruepe,r oq?Irrpoleu
1tr?ulrteolz Eu ur\lez 0s ;u_u^gl?pz^ urlipp eu ,(1o>1; nSo8eped rts??g /$lpols41 -

'.{1n{a 1uqugr1e,r1z
og?{rrpoleu ruodpod eu ruepedo euurpn lnoruftqd olqupodsu pnsop es .{1o1; luepsl -

!ueldelz o>1 r1so1r7e1J4d oqeuTu ,t1ug.r1s gqelg

eu .(ror! rJcueulsQuez u B{9? rrs€?rr e 4sou[s1e,r ,rii3il"ffTjj5#ilfi,?:,j;
'.(1o1q poqc 1fnq^rl^o gupe11 fusupud rru1$lup s I uoletelozriz os hqqzr, gutselgzl g]qoq -
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rlsouurp yugledsur
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1aae6 '.614

nufi oqyuqledsur rrnope.^
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Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky  

Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a 

Zlínský kraj 

Masarykovo náměstí 24/13         

702 00 Ostrava       

 

 

49589687-00 

Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 

NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ 257/20 

789 01 ZÁBŘEH 

 

Spisová značka: S-KZ-VZP-21-04921223-M832 Ag. číslo: 174/2022/Div 

Číslo jednací:  VZP-22-02070014-M832 

PROTOKOL O KONTROLE 

 
plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného 

 

Kontrola provedena dne: 25.04.2022 

U plátce pojistného:  Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 

ČP:     4958968700 

Bankovní spojení:  86-7476040237/0100 

 

Kontrolu provedl zaměstnanec VZP ČR: Darie Divišová 

 

Kontrola byla provedena na adrese: Regionální pobočka Ostrava, 

pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, Palackého 2, 

Šumperk. 

Plátce byl o kontrole uvědomen oznámením č.j. VZP-21-04921223-M832 

ze dne 18.03.2022.  

 

I. 

 

1. Za plátce byli přítomni a vysvětlení podali:  

Bc. Barbora Chalupová, zplnomocněná účetní plátce 

2. Kontrola byla provedena z důvodu: dle plánu kontrol 

za období:   01.01.2018 - 31.03.2022  

data vyúčtování: 31.01.2018 - 22.04.2022   

3. Předchozí kontrola byla provedena  
dne:   02.02.2018   č. 070/2018-Ste 

za období:  01.11.2013 - 30.12.2017 

zjištěno:   dlužné pojistné 0,00 Kč 

4. Počet pojištěnců VZP ČR ke dni 31.03.2022: 17 
 

II. 

 

5. Předmět kontroly: 
a) dodržování oznamovací povinnosti 
b) stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného 
c) dodržování termínů splatnosti pojistného 
d) dodržování podávání přehledů o platbách pojistného 
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6. Kontrolované doklady:  
Výpis z rejstříku ekonomických subjektů, hromadná oznámení 

zaměstnavatele, mzdové listy, rekapitulace odvodů zdravotního 

pojištění zaměstnavatele, plná moc, DPP, DPČ. Dále byly použity 

údaje z informačního systému VZP ČR. 

 

III. 

 

7. Výsledek kontroly: 

a) Kontrola oznamovací povinnosti 

Plátce dodržuje ustanovení § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

č. 48/1997 Sb.) a hlášení změn vede na předepsaných tiskopisech 

VZP ČR, které jsou v termínu stanoveném zákonem podávány na VZP 

ČR. 

Byl odsouhlasen jmenný seznam zaměstnanců ke dni 31.03.2022. Stav 

pojištěnců souhlasí s evidencí VZP ČR. 

Plátce dodržuje ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., 

o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon č. 592/1992 Sb.). 

 

 

b) Kontrola správnosti stanovení výše vyměřovacích základů 

a správnosti výše pojistného dle účetní evidence 

Kontrolou bylo zjištěno, že plátci pojistného nevznikl  

v kontrolovaném období nedoplatek pojistného (viz přiložené 

vyúčtování). 

Kontrolou bylo zjištěno, že stanovení vyměřovacích základů  

a stanovení výše pojistného jsou v souladu s § 2 a § 3 zákona  

č. 592/1992 Sb.  

 

c) Kontrola dodržování termínu splatnosti pojistného 

Kontrolou bylo zjištěno, že plátce dodržuje termín splatnosti 

pojistného dle ustanovení § 5 zákona č. 592/1992 Sb. (viz 

přiložené vyúčtování). 

 

 

d) Kontrola podávání přehledů o platbách pojistného 

Plátce plní ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. 

 

IV. 

 

8. Provedenou kontrolou č. 174/2022/Div vyplynula zjištění: 

ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné 

evidenční nedostatky. 
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Návrh na opatření: 

kontrolou nebyla uložena opatření k nápravě. 

 

Odpovědní zástupci plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

prohlašují: veškeré zápisy, doklady a záznamy, předložené k 

nahlédnutí kontrolním orgánům, byly v pořádku vráceny. 

 

 

Poučení: 

proti Protokolu o kontrole mohou být podány písemné a zdůvodněné 

námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne seznámení se s protokolem na adresu 

VZP ČR, Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, 

Olomoucký a Zlínský kraj, oddělení kontroly a správního řízení 

zaměstnavatelů, Palackého 2, Šumperk, 787 01. 

Jestliže se plátce v uvedené lhůtě nevyjádří, je zřejmé, 

že s výsledkem kontroly souhlasí. Za den doručení Protokolu o 

kontrole je považován den přihlášení se do datové schránky, případně 

desátý den ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky. 

 

Právo kontrolních orgánů VZP ČR provést ještě další podrobnější 

kontrolu bez ohledu na výsledek této kontroly zůstává nedotčeno. 

Kontrolu je nutné považovat za úkon ke zjištění výše dluhu, se 

kterým je spojeno přerušení běhu promlčecí doby pro vyměření 

nebo předepsání dlužného pojistného a penále podle § 16 odst. 1 a 

§ 19 zákona č. 592/1992 Sb. 

 

 

Šumperk dne 25.04.2022 

 

 

Darie Divišová 

Kontrolorka výběru pojistného 

za VZP ČR, Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, 

Olomoucký a Zlínský kraj 

 

 

Přílohy: Vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

Rozdělovník: 1x plátce 

   1x VZP ČR 
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