ARCIBISKUPSKÉ
SPIRITVS VBI VVLT SPIRAT

GYMNÁZIUM

KORUNNÍ 586/2, VINOHRADY,
120 00 PRAHA 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM, KORUNNÍ 586/2,
VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2

2014/2015

Bankovní spojení
304547021/0100

IČ
44 84 67 38

Telefon
226 211 200

Fax
226 211 226

E-mail
gymnazium@arcig.cz

Webové stránky
www.arcig.cz

Obsah:
1) Základní údaje o škole

2

2) Pracovníci právnické osoby

4

3) Údaje o žácích a výsledcích vzdělávaní

6

4) Aktivity právnické osoby

10

5) Údaje o výsledcích inspekční činnosti

13

6) Základní údaje o hospodaření

14

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia
za školní rok 2014/2015
I.
Základní údaje

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

zařízení MŠMT k 31. 8. 2015:
Arcibiskupské gymnázium
2.

Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon:
ředitel (statutární orgán): Ing. Mgr. Richard Mašek, masek@arcig.cz, 226 211 212
zástupce statutárního orgánu: Mgr. Mgr. Ondřej Mrzílek, mrzilek@arcig.cz, 226 211
212

3.

Webové stránky školy:
www.arcig.cz

4.

Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).
střední škola, 530
školní klub, DDM, neuvádí se

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

název oboru / vzdělávacího
programu

škola

kód

střední škola

79-41-K/81 Gymnázium

5.

6.

cílová
kapacita poznámka
oboru /
programu
530

Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2013/2014:
nové obory / programy:

žádné

zrušené obory / programy:

žádné

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (v závorce uveden vlastník
objektu):
a.

uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
Korunní 586/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (Školské sestry sv. Františka, Česká
provincie)

b.

jiná
žádná
2

7.

Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Škola sídlí v pronajaté budově. Majitelem budovy, pocházející z roku 1938, je Kongregace
školských sester sv. Františka, se sídlem Radimova 33/2, 160 00 Praha 6. Školní budova
má šest nadzemních a 2 podzemní podlaží, přičemž Arcibiskupské gymnázium nově
využívá celou budovu. Od ledna 2014 převzalo do nájmu část přízemního podlaží, která
se nachází v delším křídle budovy. Tato část byla dosud stavebně oddělena a majitel ji
pronajímal jinému subjektu.
Škola disponuje 17 kmenovými učebnami pro 17 tříd gymnázia a dalšími učebnami, mimo
jiné odbornými (jsou to učebna chemie, fyziky, biologie, výtvarné výchovy, hudební výchovy,
jazykové učebny, chemická laboratoř, multimediální učebna pro 60 žáků, 2 počítačové
učebny, větší a menší tělocvična). Dál je škola vybavena astronomickou observatoří na
střeše, má vlastní knihovnu se studovnou, aulu pro 200 osob a malou kapli ve 2. patře.
Předmětové sbírky jsou uloženy v kabinetech, které zároveň poskytují zázemí učitelům. Ve
škole vyvíjí bohatou činnost Školní klub AG, využívající mimo jiné klubovnu v suterénu a
počítačovou klubovnu ve 2. patře. Nově byl zřízen a velmi rychle si získal oblibu Dům dětí a
mládeže – středisko volného času při AG, který je otevřen nejen pro kmenové žáky AG, ale
také pro zájemce mimoškolní.
Školní budova se nachází přímo u stanice metra trasy A, je tedy dobře dostupná. Na druhé
straně postrádá vlastní venkovní hřiště nebo vlastní pochozí dvůr. Žáci se mohou stravovat
v jídelně sousedního Křesťanského domova mládeže, jehož zřizovatelem je Kongregace
školských sester sv. Františka, jíž patří i školní budova.

8.

Školská rada - datum ustanovení, seznam členů
Školská rada při Arcibiskupském gymnáziu byla zřízena 11. 11. 2005.
Od voleb 12. března 2015 pracuje školská rada AG ve složení:
Zvoleni za učitele:
Mgr. Jiřina Cvachová - předsedkyně
Mgr. et Mgr. Ondřej Mrzílek
Mgr. Eva Špačková
Zvoleni za zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků:
Mgr. Marta Linková
Jakub Staněk
Kryštof Verner
Jmenováni zřizovatelem:
PhDr. Filip Dostál
Mgr. Marek Pelech
Mgr. Eva Tomášková
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II.
Pracovníci školské právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci

b.

typ
kurz
kurz
kurz
kurz
kurz
kurz

kurz

kvalifikovaných

56

85

nekvalifikovaných

10

15

další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření
1 Současná česká literatura
Kurz francouzského jazyka
1 zaměřeného na tlumočení
Na tržišti světa aneb
1 Ekonomická globalizace
Role učitele na programu
1 primární prevence
Specifické poruchy učení na
1 2. a 3. stupni
atmosféra v hodině
španělštiny jako cizího jazyka:
vytvořme ve svých hodinách
1 otevřené a příjemné prostředí"
Metoda Hejného v
1 matematice na 2. stupni ZŠ
1 workshop Sága rodu Homo
1 Hodnotitel ústní zkoušky AJ

kurz
kurz

8

fyzické osoby celkem

18

celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků

počet pedagogických pracovníků

kurz
kurz

43,8

kvalifikovanost pedagogických pracovníků
škola

c.

66

školní klub

0

fyzické osoby celkem

0

celkem
pedagogičtí pracovníci v DDM

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

43,8

přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

66

pedagogičtí pracovníci

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

3

fyzické osoby celkem

interní učitelé
fyzické osoby celkem

3

pedagogičtí pracovníci

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

počty osob

škola

a.

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

1.

1 Kázeň a klima školy
Sociometrie a její využití při
1 práci se třídou
4

počet

vzdělávací

účastníků

instituce

1 Akademie literárních novin
JŠ s právem státní jazykové
1 zkoušky hl.m.Prahy
2 Společnost člověk v tísni
Křesťanská pedagogicko1 psychologická poradna
6 DYS-centrum Praha o.s.

1 Colegiodelibes Espaňa
1 H-mat, o.p.s.
Přírodovědecká fakulta UK v
1 Praze
1 CERMAT
Instituce akreditovaná MŠMT
1 pro DVPP
Křesťanská pedagogicko1 psychologická poradna

kurz

Sociometrie a její využití při
1 práci se třídou
Konzultační semináře pro
1 školní maturitní komisaře
Teologický seminář pro učitele
2 AG
Jak studenty motivovat k
aktivní práci v hodině
1 francouzštiny

kurz
kurz
kurz

kurz
1 Dnešní svět v souvislostech
Konference sociálně
prostorová diference českých
1 zemí v historické perspektivě
Lidská práva prostřednictvím
1 audiovizuálních prostředků
Náš společný svět: Na tržišti
světa aneb Ekonomická
1 globalizace
Vzdělávací program: Studium
pedagogiky
Studium ke splnění
1 kvalifikačních předpokladů

kurz

kurz
kurz

kurz

d.

39 Arcibiskupské gymnázium

1 Nakladatelství FRAUS s.r.o.
Obecně prospěšná společnost
1 TERRA-KLUB
Urbánní a regionální laboratoř
Přírodověděcká fakulta UK v
1 Praze
Jeden svět na školách Člověk
1 v tísni, o.p.
Akademie geoinformačních
1 dovedností

1 H-mat, o.p.s
1 Management vzdělávání

1 Ped. fakulta UK

jazykové vzdělávání a jeho podpora
celkem (fyzické osoby)

počet učitelů cizích jazyků

28

s odbornou kvalifikací
(dle zákona o ped. prac.)
z toho

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

2.

1 CERMAT

Vzdělávací institut
1 Středočeského kraje
Letní škola s metodou
1 Hejného na 2.stupni ZŠ

kurz
kurz

Křesťanská pedagogicko2 psychologická poradna

počty osob

fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

15

10,5

4
4

Nepedagogičtí pracovníci školy
a.

20

5

b.

další vzdělávání nepedagogických pracovníků
zaměření

počet

vzdělávací

účastníků

instituce

typ

počet

kurz

1

Vedení personální
agendy

1

Odborconsult

kurz

1

Změny v daních a
účetnictví nestátních
neziskových
organizací v roce
2014

1

Česká biskupská
konference

kurz

1

Správní říz. ve škole.
– vedení spisové
služby

1

AVDO

kurz

1

Právo NOZ

1

EDUCO

III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání

1.

Počty tříd a počty žáků - denní vzdělávání
škola

počet

počet

tříd

žáků

17

514

Střední škola

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku:
přerušili vzdělávání:
0
nastoupili po přerušení vzdělávání:
0
sami ukončili vzdělávání:
3
vyloučeni ze školy:
0
nepostoupili do vyššího ročníku:
0
z toho nebylo povoleno opakování: 0
- přestoupili z jiné školy:
1
- přestoupili na jinou školu:
17
- jiný důvod změny (uveďte jaký):
4
-

2.

ukončení studia cizince

Průměrný počet žáků na třídu a učitele – denní vzdělávání
škola

Střední škola

průměrný počet

průměrný počet

žáků na třídu

žáků na učitele

30,2

12,69

6

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

škola

Jihočeský

Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

kraj

1

0

2

0

0

1

0

0

0

0

69

0

0

73

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

10

0

0

11

počet žáků
celkem
z toho nově
přijatí

škola

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a
doklasifikaci) – denní vzdělávání

prospělo s vyznamenáním – nižší gymnázium
z celkového počtu žáků:

4.

Střední škola

3.

120 / 23

/ průměr 1,0
prospělo s vyznamenáním – vyšší gymnázium
52 / 7

/ průměr 1,0
neprospělo

0

opakovalo ročník

0

počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6.

495

t.j % z celkového počtu žáků/studentů 96,30%
průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta

64,80

z toho neomluvených

0,16

7

při
zaměstnání

0

1

0

0

0

prospěl s vyznamenáním

32

0

prospěl

19

0

1

0

z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni
ke zkoušce v řádném termínu

neprospěl

6 let

8 let

počet přihlášek celkem

0

0

167

počet kol přijímacího řízení celkem

0

0

1

počet přijatých celkem

0

0

64

z toho v 1.kole

0

0

64

z toho ve 2.kole

0

0

0

z toho v dalších kolech

0

0

0

z toho autoremedurou

0

0

18

0

0

103

obor:

0

0

0

obor:

0

0

0

(denní vzdělávání)

4 roky

délka vzdělávání

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2015/2016

přijímací řízení pro školní rok 2014/2015

6.

vzdělávání

52

počet žáků, kteří konali zkoušku

počet žáků, kteří byli
hodnoceni :

denní

maturitní zkoušky

vzdělávání

Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií
Střední škola

5.

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

8

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk. rok 2015/2016

7.

0

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
V současné době studují na škole i studenti ruské, bulharské, vietnamské a korejské
národnosti.
Na studijním pobytu jsou na naší škole studenti z USA, Hongkongu a Mexika.

8.

Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Nebyla.

9.

Vzdělávání nadaných žáků
Ve škole nejsou žáci, kteří by se z důvodů mimořádného nadání vzdělávali zvláštním
způsobem. Všem žákům je nabízena účast v soutěžích nejrůznějšího zaměření.

10. Ověřování výsledků vzdělávání
Průběžně probíhala příprava na státní maturitní zkoušku, neprospěla jedna žákyně, která
bude maturovat v podzimním termínu 2015.
V letošním roce byla pouze jedna úroveň náročnosti.
Maturit se zúčastnilo 52 žáků.

Maturitní zkoušky po jednotlivých předmětech:
Státní maturity – každý žák 2 zkoušky (1. ČJL, 2. Cizí jazyk, nebo matematika), pouze
jedna úroveň obtížnosti:
ČJL
AJ
NJ
FJ
ŠJ
M
M+

52 žáků
27 žáků
13 žáci
1 žák
1 žák
9 žáků
4 žáci

Školní maturity – každý žák 3 zkoušky z předmětů určených ředitelem:
AJ
22 žáků
NJ
29 žáků – u většiny uznána zkouška DSD na základě žádosti žáka (nahrazena
DSD)
Bi
16 žáků
M
4 žáci
FY
3 žáci
LJ
1 žák
NN
2 žáci
Z
10 žáků
EVV
4 žáci
EVH
5 žáků
IVT
3 žáci
CH
14 žáků
ZSV
11 žáků
ZF
5 žáků
D
8 žáků
FJ
2 žáci
ŠJ
1 žák
Z 52 maturantů 28 prospělo s vyznamenáním, z toho 14 s průměrem 1,0.
Jedna studentka maturitní zkoušku opakuje.
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Zkoušku Německý jazykový diplom (DSD – Stufe II) složilo úspěšně ve školním roce
2014/2015 celkem 28 oktavánů.
11. Školní vzdělávací programy
Školní vzdělávací program Osm svobodných umění byl ve školním roce 2014/2015
závazný pro primy až oktávy.

IV.
Aktivity právnické osoby
Prezentace školy na veřejnosti

1.

Výchovné a kariérní poradenství
Na gymnáziu pracuje výchovný poradce a metodik prevence. Škola spolupracuje
s Pedagogicko – psychologickou poradnou pro Prahu 2 a s Křesťanskou pedagogicko –
psychologickou poradnou. Jsou zajišťovány pravidelné akce jako seznamovací výlet prim,
profitesty apod.

2.

Prevence sociálně patologických jevů
Této oblasti se ve škole věnuje tým vedený zástupcem ředitele, do nějž dále patří metodik
prevence, výchovný poradce, školní kaplan a školní psycholog. Žáci nižšího gymnázia
absolvují preventivní program i program spirituálně edukační a mají pravidelné třídnické
hodiny. Podle výsledků provedeného dotazníkového šetření jsou ve škole nadprůměrně
dobré vztahy mezi žáky.

3.

Ekologická výchova a environmentální výchova
Příslušná témata jsou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu.

4.

Multikulturní výchova
Témata jsou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu.

5.

Výchova k udržitelnému rozvoji
Rovněž začleněna do školního vzdělávacího programu.

6.

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Vybrané akce v průběhu roku:
Seznamovací zájezd Tuchoměřice – každoroční akce pro primány
Bad Münstereifel, SRN – každoroční výměnný jazykový pobyt
Vídeň – studijní pobyt
Gödöllö, Maďarsko – výměnný jazykový pobyt
Návštěva a prezentace školy z Japonska – navázání spolupráce
Lyžařský výcvikový kurz sekund v Rokytnici nad Jizerou
Lyžařský výcvikový kurz kvint v rakouských Alpách
Duchovní cvičení oktáv na Sv. Hoře u Příbrami
Výjezd Sboru a orchestru AG do Králík v Jeseníkách
Francie, Rennes – výměnný jazykový pobyt
Ebermannstadt, Německo – výměnný jazykový pobyt
Španělsko, Madrid – výměnný jazykový pobyt
Sportovní kurz septim v Dobronicích
Štěkeň – výtvarný kurz sext
Litva – koncertní zájezd Sbor a orchestr AG
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Vzdělávací výjezd do Jeruzaléma
Podrobné informace o uvedených akcích a informace o dalších akcích školy jsou
každoročně zveřejňovány v Ročence Arcibiskupského gymnázia.
7.

Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Jedná se především o aktivity školního klubu: např. keramický kroužek, astronomický
kroužek, turistické aktivity, kroužek florbalu, kroužek hry na varhany ad. Podrobněji
v Ročence Arcibiskupského gymnázia.

8.

Soutěže
Matematická olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Biologická olympiáda
Soutěže v Nj (1. místo v celostátním kole olympiády, 1. Místo v mezinárodní soutěži v NJ)
Podrobný přehled rozsáhlé účasti žáků AG v soutěžích různých oborů v Ročence AG.

9.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Uto High School, prefektura Kumoto, Japonsko
Gymnázium Bad Münstereifel, SRN
Gymnázium Gödöllö, Maďarsko
Gymnázium Ebermannstadt, Německo
Českoněmecký fond budoucnosti

10. Spolupráce právnické osoby s partnery
Přírodovědecká fakulta UK
FTVS UK
Filosofická fakulta UK
KPPP
Pedagogická fakulta UK
11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).
typ vzdělávání

odborný kurz
pomaturitní specializační
kurz
rekvalifikace
jiné (uvést jaké)

počet
účastníků

zaměření

určeno pro
dospělé / žáky

akreditace MŠMT
ano / ne

-

12. Další aktivity, prezentace
Celoškolní projekt 2014/2015 – Umění hlubokého pohledu na svět (kompetence
existenciální); patronem je sv. Zdislava
Projekt probíhal po třídách, účastnil se třídní se svou třídou + 1, výjimečně 2 učitelé s 50% a
vyšším úvazkem (s nižším dobrovolně).
Projektu byly vyhrazeny 3 dny v průběhu roku: 17. 10. 2014 (pá.), 13. 11. 2014 (čt.), 15. 12.
2014 (po.) Vlastní prezentace s přípravou proběhla 22. a 23. 1. 2015 (čt., pá)
Vlastní školní projekty po třídách:
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TŘÍDA
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B

PROJEKT

Vyšehrad, Slavín
Problematika lidí bez domova
Strom sv. Zdislavy - Strom mého života
Strom se pozná po ovoci - dokument o zajímavých osobách
Pomoc druhým - pomoc žákům ZŠ / přes Člověka v tísni
Zakořeněnost - vykořeněnost / sudetští Němci
Zdislava
Dokument. film Hrdinové naší doby
Reflexe života, zážitků, postojů
Vykořeněnost - Mácha, Sázavský klášter, Pragulic V.A bezdomovectví
Fyzika - šířka, struktura, hloubka, výška, … Muž, který sázel
V.B stromy
Vnímání sebe sama, ve skupině, pomoc ostatním,
VI.A budoucnost, trvalé hodnoty
VI.B Hospicová služba
VII.A Vina a odpuštění; Památník obětem holokaustu v Plzni
VII.B 8 patronů AG
VIII.A Tradice české kultury v exilu
Zakořeněnost - vykořeněnost / beseda, exkurze, obraz
VIII.B stromu života v liter.

AG pokračovalo v rámci OPPA v projektu čtenářské gramotnosti, v jehož rámci došlo
k dalšímu vybavení tříd výpočetní technikou a projektory.
Na podzim studenti septim připravili další společenský večer AG - tradice od roku 1995.
Na konci prvního pololetí jako každoročně se v Národním domě na Vinohradech konal
maturitní ples Arcibiskupského gymnázia.
Přípravný kurz z matematiky určený uchazečům o studium na AG se opět těšil velkému
zájmu žáků.
Uskutečnil se Adventní koncert Arcibiskupského gymnázia v kostele Šimona a Judy,
Tříkrálový koncert studentů AG v aule školy, dále koncert Sboru a orchestru AG v
modlitebně Církve bratrské a úspěšný Velikonoční koncert Sboru a orchestru AG –
Mesiáš v kostele sv. Ignáce.
Předání maturitních vysvědčení proběhlo v letošním roce v kostele sv. Ignáce na Karlově
náměstí. Po slavnostní mši, během níž vystoupil i Sbor a orchestr AG, předal p. ředitel
čerstvým letošním absolventům Arcibiskupského gymnázia maturitní vysvědčení.
Slavnostní zakončení školního roku a ocenění studentů za uplynulý školní rok proběhlo
v kostele sv. Ludmily.
Podrobné informace o těchto i dalších aktivitách školy se nacházejí v pravidelně vydávané
Ročence AG.

12

V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a kontrolní činnosti
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2014/2015
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.
Ve dnech 9. – 12. června a 15. června 2015 proběhla kontrola dodržování právních
předpisů a veřejnosprávní kontrola.
Výsledky:
1. Kontrola vydání školního vzdělávacího programu podle § 5 odst. 2 a 3 věta první
školského zákona
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle §30 odst. 1 až 3 školského
zákona
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
3. Kontrola dodržování § 21 odst. 1 písm. a) školského zákona ve vazbě na § 123 odst. 1
školského zákona
Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
4. Kontrola, zda finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté podle § 160 odst. 1
písm. b) a § 163 školského zákona v kalendářním roce 2014 byly použity oprávněně,
k určeným účelům a v souladu s platnými právními předpisy
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
5. Kontrola, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky ze státního rozpočtu
poskytnuté podle § 160 odst. 1 písm. b) a § 163 školského zákona věrně zobrazují zdroje,
stav a pohyb těchto prostředků.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
Ve dnech 9. – 12. června a 15. června 2015 hodnotila ČŠI podmínky, průběh a
výsledky vzdělávání poskytovaného střední školou a školním klubem podle § 174
odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.
Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů:
Podmínky vzdělávání jsou na požadované úrovni.
Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům:
Průběh vzdělávání je na požadované úrovni.
Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům:
Výsledky vzdělávání jsou na nadstandardní úrovni.
Od posledního inspekčního hodnocení si škola udržuje standard poskytovaného
vzdělávání. Zlepšily se materiální podmínky pro vzdělávání a zvýšilo se procento
kvalifikovaných vyučujících. Výsledky vzdělávání žáků jsou na nadstandardní úrovni.
Inspekční zpráva a protokol jsou k dispozici na webových stránkách ČŠI.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2014/2015
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení
Žádné další kontroly neproběhly.
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VI.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014
Viz níže výkaz zisků a ztrát.
Daňová úspora v roce 2011 dosáhla celkově 50.920,- Kč, v roce 2012 dosáhla 56.430,- Kč
a v roce 2013 dosáhla 53.200,-Kč. Tyto úspory byly v roce 2014 použity na obnovu
vybavení (čerpáno z rezervního fondu).

Zpracoval: Mgr. Pavel Málek.
V Praze dne 21. září 2015
Ing. Mgr. Richard Mašek
ředitel školy

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s § 168, odst.
1 zákona č. 561/2004. Přílohou této výroční zprávy je kopie zápisu z příslušného
jednání školské rady, které se konalo dne 22. 10. 2015.

Příloha č. 1 – Kopie zápisu jednání školské rady
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