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Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia
za školní rok 201912020

Úvod

Školní rok 2079/2020 je již 28. školní rok obnoveného Arcibiskupského gymnázia. Standardní běh

školnĺho roku byl ve druhém pololetí poznamenán vypuknutím epidemie Covid 19. Kdy od poloviny

března probíhala výuka distančním způsobem, což bylo náročné, jak pro učitele a žáky, tak i pro jejich

rodiče. Musely se hledat cesty a modely radikálně změněného vzdělávání, vzájemné komunikace,

předávání a hodnocení úkolů. Myslím, že škola v této době s menšímui problémy obstála. Vzhledem

k omezením mohly být maturitní zkoušky a přijímací řezení realizovány až v průběhu měsíce června.

Majitelky budovy AG, Školské sestry Sv. Františka, předložily škole k vyjádření, připomínkám a

návrhům studii proveditelnosti plánované rekonstrukce budovy školy. Cílem je vytvořit prostor, který by

odpovídal vzdělávacím potřebám školy a jejímu budoucímu rozvoji. V závěru května došlo ke změně

ve vedení školy. Richard Mašek byl odvolán a řízením školy byl pověřen zástupce statutárního orgánu.

Zřizovatel vyhlásil řádné výběrové řízení, při kterém byl ve funkci potvrzen Ondřej Mrzilek.

Další údaje o uplynulém školním roce obsahuje každoročně vydávaná Ročenka Arcibiskupského

gymnázia.

Ondřej MrzUek, ředitel školy

Školní rok 207 9/2020 se do historie zapsal svoji neobvyklostí, o níž je nepochybně řeč na jiném místě

této ročenky. V rámci školního vzdělávacího programu byla naše pozornost upřena na postavu

svatého knížete Václava a umění být občanem. Mnohovrstevnatost a bohatství tématu, výročí

Sametové revoluce a pádu Železné opony zavdaly celé řadě aktivit a pojetí nejen v projektovém týdnu,

ale také během roku. Zimní teologický seminář zval pedagogy k zamyšlení nad hospicovou péčí v naši

zemi. Našimi hosty byla MUDr. Marie Svatošová a brněnský nemocniční kaplan P. Cyril Komosný

OFMCap. Cyklus adaptačních kurzů a duchovních obnov pro třídy AG byl inovován a došlo k zařazení

týdne výuky a práce v lese pro kvarty. Tomu jsme také přizpůsobili téma SER a zaměřili se na

křest‘anské pojetí ekologie. Obvyklý celoroční běh událostí byl však náhle přerušen karanténou a ta se

stala zajímavou příležitostí k navázáni kontaktů se studenty a jejich rodinami a jejich podpoře. Vzniklo

několik spontánních aktivit, mezi nimiž můžeme jmenovat například setkání primánů a jejich rodin u

ovčí ohrady prof. Jana Linky nebo prázdninový výlet studentů na Jindřichohradecko.

fr. Kliment Mikulka OP, školní kaplan

Základní údaie o škole, školském zařízení

1. Přesný název školy, školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení

MŠMT k 31.8.2020

Arcibiskupské gymnázium

2. Sídlo

Korunní 586l2, Vinohrady, 120 00 Praha 2

3. Kontakty pro dálkový přístup (IČO, lZO, tel, e-mail, web, DS)

IČO: 44 84 67 38, IZO: 044 846 738, telefon: 224 251 877, email: gymnaziumarcig.cz,

web: http:/Iwww.arcíg.cz, datová schránka: 5u2mbfh

4. Zřizovatel, právní forma, členové rady ŠPO

Arcibiskupství pražské, školská právnická osoba, členové rady ŠPO do 31. ledna 2020:

PhDr. Ivana Bernardová, Ing. Jarmila Bláhová, Mgr. Monika Vagenknechtová

Arcibiskupství pražské, školská právnická osoba, Od 1. února 2020 členové rady ŠPO: ThDr.

Jan Balík, PhD., Mgr. Antonín Juriga, Ing. Linda Dolečková



5. Vedení školy, ředitel, statutární zástupce (kontakty)
do 29. dubna 2020:

ředitel (statutární orgán): Ing. Mgr. Richard Mašek, masekarcig.cz, 226 211 212

zástupce statutárního orgánu: PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, mrzilek@arcig.cz, 226 211 212

od 30. dubna 2020

ředitel (statutární orgán): PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, mrzilek@arcig.cz, 226 211 212

zástupce statutárního orgánu: Mgr. Lucie Bohatá, bohataJarcig.cz, 226 211 212

6. Údaje o školské radě

Školská rada při Arcibiskupském gymnáziu byla zřízena 11. 11. 2005.

V doplňovacĺch volbách, které se konaly 22. ledna 2020, byli zvoleni:

za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky:

Štěpán Matoušek, VIl. A,
Mgr. Vĺt Kolář, zák. zástupce nezletilého žáka
MgA. Irena Pohl Houkalová, zák. zástupce nezletilého žáka

Po rezignaci na členství ve školské radě (Mgr. Monika Vagenknechtová, Ing. Jarmila Bláhová, Marie

Chalupová) byli zřizovatelem jmenováni členové:

RNDr. SM Dolores Richtrová OSF - zástupce zřizovatele
P. Mgr. Jakub Berka - zástupce zřizovatele
P. RNDr. Mgr. Pavel Křížek - zástupce zřizovatele

7. Charakteristika školy

Arcibiskupské gymnázium je škola církevní, osmiletá a všeobecného studijního zaměřenĺ.

Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Osm svobodných umění (www.arciq.cz).

Arcibiskupské gymnázium chce
• pěstovat vzdělání, charakter a tvořivost;
• respektovat svobodu každého jednotlivce a zdůrazňovat jeho odpovědnost;

• vytvářet předpoklady duchovnĺho růstu a nabízet křest‘anství jako možnou cestu.

8. Školy a školská zařízení, ieiichž činnost právnická osoba vykonává a ieiich cílová kapacita (podle

rozhodnutĺ o zápisu do školského rejstříku).

Id. zařízení Typ Název Obec Ulice Vyučovacĺ kapacita Platnost
zařízení jazyk zařízení

044846738 C00 sŠ Praha 2 Korunní 586/2 český 530 platné

181016419 G22 SK Praha2 Korunní586/2 český 290 platné

181038234 G11 SyČ Praha2 Korunní586/2 český neuvádíse platné

II.
Přehled oborů vzdělávání dle rejstříku

Obory vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku

poznámka
cílová (uved‘te, pokud

škola kód název oboru kapacita obor nebyl
oboru vyučován, je

dobíhající atd.)

střední škola 79-41-K181 Gymnázium 530

1. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2018/2019:

a. nové obory / programy žádné



b. zrušené obory I programy žádné

2. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu):

a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku

Korunní 58612, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (Školské sestry Sv. Františka, Česká provincie)

b. jiná nejsou

1. Pedagog ičtĺ pracovníci

III.
Rámcový popis personálií

škola počet pedagogických pracovníků
celkem % z celkového počtu

ped. pracovníků

kvalifikovaných 67
gymnázium I I I

I nekvalifikovaných 4 6

c. další vzdělávání

d. údaie o řifírh iazvkového vzdělávání

a. kvalifikovanost oedaaoaických oracovn íků

počet vzdělávací institucepočet zaměření účastníků

semináře 1 teologický seminář 35 Arcibiskupské gymnázium

výuka jednotlivých FF, RedF, RřFj Descartes;
kurzy 16 předmětů; 26 DOX, ČBK, KTaP a další

komunikace

doplňkové O
pedagogické studium

Elite Business Academy,
školský management 7 MBA 1 Praha

výchovné poradenství;
studium k výkonu
specializovaných 2 PedFUKrozšiřování aprobace 2 činností - prevence
sociálně patologických
jevů

jjpé (uvést jaké) O
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počet učitelů cizích jazyků
celkem (f‘zické osoby)

27
s odbornou kvalifikacĺ
(dle zákona o ped. prac.)

24

z toho bez odborné kvalifikace
(dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluvčí 5

2. Nepedagogičtí pracovníci školy

a. počty osob

fyzické osoby přepočtení na plně
celkem zaměstnané

78 11,7

b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků

počet zaměření
počet

______

účastníků
vzdělávací instituce

semináře

kurzy 2
zdroje financování;

jiné (uvést jaké) 0
pracovní právo

2 Seminaria s.r.o.,Seduo.cz

a. Gymnázia

Iv.
Příjímací řízení! zápis a následné přijetí

délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let

počet přihlášek celkem 0 0 206
N

počet kol přijímacího řízení celkem O O 1

počet přijatých celkem včetně přijatých na 64
autoremeduru

z toho v 1. kole O O 64
.E.

z toho ve 2. kole O O O
‘u,
2 z toho v dalších kolech O O O
o.

ztohonaodvolání O O 18

počet nepřijatých celkem O O 142

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)

obor: gymnázium O O O



V.
Údaje o výsledcích podle vzdělávacích programů

Závěrečné maturitní zkoušky

Počty tříd a žáků

a. denní vzdělávání

škola počet tříd počet žáků

gymnázium 17 522

Změny v počtech dětí, žáků, studentů v průběhu školního roku

- přerušili vzdělávání: O
- nastoupili po přerušení vzdělávání: O
- sami ukončili vzdělávání: 1
- vyloučeni ze školy: O
- nepostoupili do vyššího ročníku: O z toho nebylo povoleno opakování: O

- přestoupili z jiné školy: 1
- přestoupili na jinou školu: 2 (Kovanda???)
- jiný důvod změny: 1 (ukončení dočasného studijního pobytu cizince)

- jiný důvod změny: 1 (úmrtí žáka)

2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele

a. denní vzdělávání

průměrný počet
škola žáků

I průměrný počet
žáků na učitele

natříduu I
gymnázium 3071 11,65

3. Žáci s trvalým bydlištěm v iiném kraji

-

O

.„ ;5 W Z ‘

škola

počet žáků 84 1 O 86
celkem —

ztohonově O O O O O O 6 O O 6
prijati —

S



4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasitikaci)

a. denní vzdělávání

škola gymnázium

prospělo s vyznamenánĺm 301

z celkového počtu žáků: neprospělo O

opakovalo ročník O

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 520

tj. % z celkového počtu žáků 9961 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka 2 5,88

z toho neomluvených 0,006

2. Výsledky maturitních zkoušek

MATURITNÍ ZKOUŠKY

škol gymnázium vzdělávání

a denní při
vzdělávání zaměstnán

počet žáků, kteří konali zkoušku 64 O

z toho konali zkoušku opakovaně J O

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce
v řádném termínu

prospěl
s vyznamenáním

počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 24 O

neprospěl 3 O

3. Vzdělávání cizinců a řísJušníků národnostních menšin

Ve školním roce 201 9/2020 studovalo na gymnáziu 6 žáků se státní příslušností slovenskou,

s ukrajinskou, 1 s bulharskou, 1 s USA, 1 s vietnamskou, 1 s korejskou a 1 s irskou. Rádně

studující cizinci a příslušníci národnostních menšin se začleňují bez problémů

4. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků

Ve školním roce 2019/2020 byli ve škole 2 integrovaní žáci.

5. Vzdělávání nadaných žáků a studentů

Dva žáci kvint s mimořádným nadáním a s přiznáním pedagogické intervence pracovali podle

plánu pedagogické podpory.
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6. Ověřování výsledků vzdělávání

V posledním školním roce neproběhlo žádné srovnávacĺ testování žáků (i vzhledem k dlouhému
uzavření škol).

7. Školní vzdělávací programy

Ve školním roce 2019/2020 byl pro primy až oktávy závazný školní vzdělávací program Osm

svobodných uměnĺ. Ten je každý rok aktualizován, především pokud jde o osnovy seminářů.

8. Jazykově vzdělávání a eho podpora

Všichni žáci se po celou dobu studia učí angličtinu a druhý cizí jazyk. Zhruba polovina žáků volí
němčinu, Čtvrtina francouzštinu a španělštinu. Čtyři roky se všichni žáci učí také latinu. Jazyková
výuka má velkou hodinovou dotaci (disponibilní hodiny, nepovinné a volitelné předměty) a žáci
dosahují vysoké úrovně (běžně B2, často Cl někteří C2 podle SERR). Součástí výuky je i
nabídky zahraničních jazykových výjezdů do Německa, Francie, Anglie a Španělska.

VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Poskytování poradenských služeb

Ve škole funguje školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, metodik prevence a školní
psycholog) jako součást preventivního týmu školy (tvořeného vedle poradce, metodika a psychologa

ještě školním kaplanem a zástupcem ředitele jako vedoucím týmu). Poskytuje poradenské služby v
souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným
zástupcům. Podílí se na zajišt‘ování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími

potřebami, poskytuje součinnost školským poradenským zařízením a spolupracuje s orgány veřejné

moci za účelem ochrany práv žáků.
Školní metodik prevence a výchovný poradce jsou přítomni každý den, jde o učitele s plným pracovním

úvazkem. Školní psycholog pracuje na částečný úvazek a mimo konzultačních hodin pro žáky, jejich

rodiče a pedagogické pracovníky se podílí na preventivních programech tříd, třídnických hodinách,
seznamovacím výjezdu prim a spirituálně edukačních programech.
Oblasti, které řeší školní poradenské pracoviště, se týkají především problémů osobních vztahů,

vztahů v rodině, šikany, studijního neúspěchu.

Preventivní program školy

Každý rok je vytvářen preventivní program školy, zaměřený především na žáky prím až kvart. Součástí

prevence jsou pravidelné třídnické hodiny, seznamovací výlet prim a kvint a spirituálně edukační

program žáků sekund až septim. Škola spolupracuje s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou

poradnou a organizací Jules a Jim. Třídy nižšího gymnázia absolvují sociometrie a preventivní

programy. Pro žáky prim probíhá v únoru kurz efektivního učeni.

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování je zaměřena v primách na posilování pozitivních životních hodnot a
postojů a jsou realizovány sociometrické šetření, prevence šikany a stmelování kolektivu. V sekundě je
prevence zaměřena na posilování účinné komunikace mezi žáky, prevenci závislostí, rasismu a
xenofobie, na posilování pozitivních vztahů k rodičům a vztahy mezi děvčaty a chlapci, posilování

pozitivní hodnotové orientace. Tyto programy jsou pod vedením Křesťanské pedagogicko
psychologické poradny. V tercii žáci absolvují preventivní programy zaměřené na prevenci poruch
příjmů potravy a na efektivní komunikaci. V kvartě se pak jedná o tzv. osobnostně sociální výchovu,

během které se řeší asertivní chování, efektivní řešení konfliktů a role a pozice ve třídě.

Výchovné a kariérní poradenství

Výchovný poradce školy se v této oblasti své činnosti zaměřuje zejména na poskytování podpůrných

opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na prevenci školní neúspěšnosti, na

kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu ke vhodné volbě

vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, na předcházení všem formám rizikového

chování, včetně různých forem šikany a diskriminace, a na spolupráci školy při poskytováni
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poradenských služeb se školskýmí poradenskými zařízeními. Ve své činnosti poradci spolupracujĺ s
preventivním týmem školy, třídními učiteli a pedagogicko-psychologickou poradnou. Pro septimány
organizují kvůli pomaturitnímu studiu testy rozpoznání studijních předpokladů.

VII.
Aktivity a prezentace škol a školskych zařízení na veřejnosti

Spolupráce právnické osoby s partnery

Milion chvilek
Dětský domov Charlotty Masarykové - Zbraslav
MŠ Litvínovská
Tou lcův dvůr
Potravinová banka
Informační centrum NATO
Evropský dům Praha
AV ČR
PedF UK
PřF UK

2. Exkurze

Ústav pro studium totalitních režimů
Exkurze do Nové vodní linky COV v Bubenči
Meta ops
Integrační centrum Praha
Chráněná dílna Lemniskáta
Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU
Cizinecká policie
Domov pro zrakově postižené - Palata
Centrum vizuální historie Malach MFF UK
Knihovna Václava Havla
Ekocentrum Vlašim

3. Mezinárodní spolupráce a zapoiení právnické osoby do mezinárodních programů

Gymnázium Bad MOnstereifel, Německo
Gymnázium Ebermannstadt, Německo
lASA — střední škola v Jeruzalémě, Izrael

4. Proiekty předložené a realizované financ. z cizích zdrojů

oPvvv
Šablony I sŠ

Školní asistent
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
Školní kariérový poradce
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Tandemová výuka na sŠ
Vzájemná spolupráce pedagogů sŠ

Šablony II sŠ
Školní asistent
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
Školní kariérový poradce
Vzdělávání pedagogických pracovníků sŠ
Tandemová výuka na sŠ
Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
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Profesní rozvoj pedagogů sŠ prostřednictvím supervize! mentoringu/ koučinku

Šablony II ŠK DDM
Klub pro účastníky ŠK
Projektový den mimo ŠK
Kariérový poradce
Klub pro účastníky SVC
Profesní rozvoj pedagogů syč prostřednictvím supervize
Projektový den v syč

MŠMT
Excelence ZŠ
Excelence sŠ

MHMP
Posilování pozitivních hodnot a postojů a osobnostně sociální výchova

ČNFB
Poučeni minulostí ke společné budoucnosti
Roční pobyt studenta Arcibiskupského gymnázia na gymnáziu Collegium Johanneum Loburg

Městská část Praha 2
Agora
Slovanské Emauzy

5. Soutěže

Olympiáda v českém jazyce, 1 místo v celostátním kole a cena Nadačního fondu Jaroslava
Heyrovského za rok 2079

V roce 2020 se většina vyšších kol, než obvodních, nekonala

6. Mimořádné a výiimečné úspěchy školy v rámci zaměření školy.

Mimo trvající kvalitu výchovy a vzdělávání na Arcibiskupském gymnáziu nebylo mimořádných
úspěchů dosaženo.

7. Akce a aktivity žáků, pedagogů, školy propoiené s církevním charakterem školy: (duchovní akce,
dobročinné akce, akce spoiené se zřizovatelem, iiné)

Adaptační kurz pro primy a kvinty za účasti preventivního týmu školy. Pro ostatní třídy gymnázia
dvoudenní Spirituálně edukační programy (SER) realizovány školním kaplanem. Vícedenní
exercicie pro žáky oktávy.

Během roku pravidelné středeční mše a celoškolní bohoslužby. Skupina žáků gymnázia se
připravovala na biřmování, které bylo přesunuto z původního termínu až na listopad. Oba kněží
působící ve škole, jsou dvě odpoledne v týdnu k dispozici studentům a učitelům ke svátosti
smíření a duchovnímu rozhovoru.

Pro učitele proběhl tradiční vánoční teologický seminář, tentokrát na témata smrti, odcházení a
doprovázení umírajícího člověka, opět v prostorách kláštera kapucínů. Velikonoční seminář nebyl
z důvodu pandemie realizován.

Škola se podílela na dobročinné Tříkrálové sbírce, žáci organizovali předvánoční jarmark

8. Ekologická výchova a environmentální výchova

Příslušná témata jsou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu.

9. Multikulturní výchova

Příslušná témata jsou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu.

10. Výchova k udržitelnému rozvoii
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Příslušná témata jsou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu.

11. Mediální výchova

Příslušná témata jsou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu.

12. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací záiezdy, sportovní kurzy

Výběr vícedenních akcí v průběhu roku:

Seznamovacĺ výlet prim, Svatý Jan pod Skalou

Bad Münstereifel, jazyková výměna v SRN a v Praze

Hospitační pobyt v Bad Münstereifelu, SRN

Polsko, geografická exkurze kvart

Ebermannstadt, jazyková výměna v SRN a v Praze

Spirituálně edukační program sekund až septim

Duchovní soustředění oktáv

Soustředění Sboru a orchestru AG, Tuchoměřice

Jeruzalém, výměnný pobyt v Izraeli a v Praze

Lurdy, pout‘ pro zájemce

Lyžařský výjezd sekund, Pec pod Sněžkou

Lyžařský výjezd kvint, rakouské Alpy

Anglie, jazykový kurz tercií a kvart

Škola v lese, praktická výuka ekologie pro kvarty na Brdech

Kvůli pandemii a distančnímu vyučování se neuskutečnily následující již připravené akce:

Jazyková výměna Jeruzalém v Praze

Jazyková výměna Rennes, ve Francii i v Praze

Jazyková výměna Bad Münstereifel v Praze

Jazyková výměna Ebermannstadt v Německu

Výjezd do Banátu

Jazyková výměna ve Španělsku a v Praze

13. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouviseiící s výukou)

Jedná se především o aktivity školního klubu: např. keramický kroužek, astronomický kroužek,

turistické aktivity, kroužek florbalu, kroužek stolního tenisu ad. a aktivity žáků oceněné každoroční

Cenou rady rodičů AG.

14. Další vzdělávání realizované právnickou osobou

Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).

určeno pro akreditace

typ vzdělávání zaměření účastníků
dospělé I žáky MŠMT

ano_I_ne

odborný kurz
pomaturitní specializační
kurz
rekvalifikace
jiné (uvést jaké) kroužky v rámci 260 pro žáky i ne

SyČ — 0DM dospělé

‚O



15. Další aktivity, prezentace

Školní rok byl zahájen i ukončen mší svatou v kostele svaté Ludmily. Po zahajovací mši byla

oznámena jména nových učitelů a proběhlo speciální přivítání primánů. Vzhledem v pandemii

Covid 19 se speciální mše svatá na závěr školního roku nekonala, ale rok byl ukončen mší

svatou s předáváním maturitních vysvědčení v kostekle sv. Ignáce. Cena rady rodičů byla

udělena příslušným žákům při předávání pololetních vysvědčení přímo v jednotlivých třídách.

S odchzájecími učiteli proběhlo rozloučení na pravidelném semináři k ŠvR 29. června 2020.

Tématem tradičního společenského večera septim v Kulturním domě Maniny byl letos Saloon

Silver. V lednu se konal ve spolupráci s Radou rodičů další maturitní ples v Národním domě na

Vinohradech.

Učitelé měli možnost zúčastnit se tradičního vánočního teologického semináře. Náplní

semináře byly přednášky pozvaných hostů a zážitkový taneční workshop.

Školní projekt byl letos zaměřen na páté z osmi svobodných umění (podle ŠVP AG Osm

svobodných umění), tedy na umění být občan, jehož školním patronem je Sv. Václav. Během

projektových dnů žáci ve skupinách například připravovali program pro seniory v domovech

důchodců a pro děti ve speciální MŠ, nahlédli pod pokličku dění v listopadu 1969, zabývali se

integrací cizindů v ČR, absolvovali worshop týkající se vzniku samostatného Československa,

zabývali se změnami klimatu a uspořádali vánoční večírek u Werichů.

Školní pěvecký sbor a orchestr vystoupil na adventním koncertu AG, při slavnostním předávání

maturitních vysvědčení u Sv. Ignáce a na dalších akcích.

Rada rodičů podpořila některé školní akce a předala žákům další Ceny Rady rodičů, výhradně za

nestudijní aktivity. Zorganizovala mezi rodiči žáků školy sbírku na pomůcky pro jednotlivé
předměty.

15. Využití školských zařízení, ieiichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin

Gymnázium, ŠK ani SVČ — 0DM přes hlavní prázdniny nepracují.

VIII.
Údaje o vysledcích inspekční činnosti ČŠ1 a výsledcích kontrol

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 201 9/2020

V tomto roce ve škole neproběhla žádná inspekční činnost.

2. Výsledky iiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2019/2020

V tomto roce ve škole neproběhla žádná další kontrolní činnost.
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Ix.
Dárci a partneři

Česko-německý fond budoucnosti podpořil jazykovou výměnu s Ebermannstadtem částkou

42 000,- Kč a poskytl přĺspěvek na studijní pobyt žák
Arcibiskupského gymnázia v Loburgu ve výši 33 800v- Kč.
Arcibiskupství pražské školu podpořilo částkou přesahující .

1 500 000,- Kč.
Rada rodičů při Arcibiskupském gymnáziu prostředky získané od
rodičů ve výši 210 332,- Kč poskytla na nákup vyučovacích ČESKO-NĚMECKÝ

pomůcek. DEUTSCHTSCH[CHISCHER
Firma LK PUMPSERVICE poskytla škole dar ve výši 250 000- Kč ZUKUNFTSFONDS
Firma KPC-GROUP darovala škole částku 150 000,- Kč
Všem dárcům moc děkujeme. Prostředky budou využity pro zdárný chod a rozvoj školy.

X.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019

Viz níže výkaz zisků a ztrát.

XI.
Poskytování informací

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona 106/1999Sb., o svobodném

přístupu k informacím, v platném znění.

Celkový počet písemných žádostí o informace: 1

Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: O

Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: O

Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: O

Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu školy.

XII.
Další informace

Další informace se nacházejí ve školní ročence AG.

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM

.JjKorunnĺ 586/2, Vinohrady

Zpracoval: PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, MBA A
2

VPrazedne3l.8.2020

PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, MBA

ředitel školy

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 168,

odst. I zákona Č. 56112004 dne 2. 9. 2020.
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Sestav no podle

yyhl Č 50412002 Sb Výkaz zisků a ztrát

K 31.12.2079

Cv tis KČ)

Název, sídlo a právní foma

účetní jednotky

Účetní jednotka doručf:

1 x příslušnému finančnímu orgánu

ičo

44846738

Arcibiskupské gymnázium

Korunní 2
120 00 Praha 2
Školská právnická osoba

Číslo řádku hlavni činnost hospodářská za účelní období

Název ukazatele Činnost celkem

A. NÁKLADY x x x x

L Střebované nákupy a nakupované služby ř. 002 až 007 001 8 852 422 9 274

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 501 002 2 051 331 2 382

2. Prodaná zboží 504 003 0

3, Opravya udržování 511 004 109 109

4. Náklady na cestovné 512 005 149 149

5. Náklady na reprezentaci 513 006 77 77

6. Ostatní síužby 516 007 6 466 91 6 557

II. Změny stavu zásob vlastni Činností a aktívace ř. 009 až 011 008 O O O

7. Změna stavu zásob vlastni činnosti +1- 567 009 O

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb -571 010 O

9. Aktivace dluhodobého majetku -572 011

lIL Osobní náklady ř. 013 až 017
012 34 796 O 34 796

10. Mzdové náklady 521 013 26 124 26 124

11. Zákonná sociální pojištěni 524 014 8 524 8 524

12. Ostatní sociální pojištěni 525 015 37 37

13, Zákonná sociální náklady 527 016 36 36

14. Ostatní sociální náklady 528 017 75 75

IV. Daně a poplatky ř. 019
018

15. Daná a poplatky F 531 019 O

V. Ostatní náklady ř. 021 až 027
020 256 O 266

16. Smluvní pokuty, úroky z prodleni, ostatní pokuty a penále 541 021 0

17. Odpis nedobytná pohledávky 563 022 Q

18. Nákladové úroky 544 023 0

19. Kursová ztráty 545 024 O

20. Dary 546 025 O

21. Mankaaškody 548 026 O

22. Jiné ostatní náklady 549 027 256 256

OdpIsy, prodaný majetek, tvorba a použíti rezerv 028

Vl. aravných položek ř. 029 až 033 72 O 72

23. Odpisy dlouhodobého majetku 551 029 72 72

24. Prodaný dlouhodobý majetek 552 030 O

25. Prodané cenné papíry a podíly 553 031 O

26. Prodaný materiál 554 032 O

27. Tvorba a použitI rezerv a opravných položek 556 033 0

VII. Poskytnuté příspěvky ř. 035
034 O

26.PoSkytnUté Člen. příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami 561 035 O

VIII. Daň z příjmů ř. 037
036

29.Daň z přijmú 591 037 0

Náklady celkem ř. 001+008+012+018+030+028+034+036
038 43 976 422 44 398



B. VÝNOSY X X X X

I. Provozní dotace ř. 040

1.jProvoznídotace ] 691 040 35775 35775

II. Pjté příspěvky ř. 042 až 046 041 3 930 O 3 930

2. Přijaté příspěvky zúčt mezi organizačními složkami 681 042 0

3. Přijaté příspěvky 682 043 3 930 3 930

4. Přijaté Členské příspěvky 684 046 O

In. Tržby za vlastni výkony a za zboží ř. 045 601-604 045 3 800 717 4 517

IV. Ostatní výnosy ř. 047 až 052 046 200 0 200

5, Smluvní pokuty, úroky z prodleni, ostatní pokuty a penále 641 047 O

6. Platby za odepsané pohledávky 643 048 O

7. Výnosové úroky 644 049 I 1

8. Kursové Zisky 645 050 O

9. Zúčtováni Íondů 648 051 78 78

10. Jiné ostatní výnosy 649 052 721 121

V. Tržb z prodeje majetku ř. 054 až 058 053 O O

71. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotn. a hmotn majetku 652 054 O

12. Tržby z prodeje cenných papírti a podili 653 055 0

13. Tržby z prodeje materiálu 654 056 0

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 057 O

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 056 0

059 43705 717 44422

Vvny celkem ř. 039+041+045+046+053

Výsledek hospodaření před zdaněním (+1-) 060 -271 295 24
‘ ř.059-ř.(001 +008+01 2+07 8+030+028+034)

D
Výsledek hospodaření po zdanění (+1-) 061 -271 295 24

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Osoby Podpis osoby odpovědné za sestavení

kRCi [ UPSKĚ GYMNÁZIUM

\ Korunni586/2,Vinohiady

®
12000 Praha 2

Teieíon:

2J-
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